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องค์ประกอบของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
Composition of Corporate Social Responsibility commercial Bank in Thailand
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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการทางการเงินรูปแบบต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 287 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป LISREL ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า แบบจ�าลององค์ประกอบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi Square = 1.08, df = 2, P-value = .58261,  RMSEA = .0026, RMR = .0053 ; CFI = 
1.00 ; GFI = 1.00; AGFI = .99 ; CN = 2439.69)  มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ บริษัทธรรมาภิบาล (GOVERN) คุณภาพชีวิต
ของพนักงาน (QUALIF) การดูแลลูกค้า (OVECUS) การดูแลสังคมโดยรวม (OVESOC) ความรับผิดชอบต่อโลก 
(OVEWOR) มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardize) อยู่ระหว่าง .65 - .99 มีค่าความเชื่อมั่น (R2) อยู่ระหว่าง 
.42 - .97

ค�ำส�ำคัญ: ธนาคารพาณิชย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม

Abstract
  The objective of this research is to study composition of Corporate Social Responsibility commercial 
Bank in Thailand. The samples were Commercial Bank Customers 287 Person. The research instrument 
was questionnaires with 5 rating scale. Analysis by Confirm Factor Analysis with LISREL Program. 
The results showed that  Model was consistent with the empirical data  (Chi Square = 1.08, df = 2, 
P-value = .58261,  RMSEA = .0026, RMR = .0053 ; CFI = 1.00 ; GFI = 1.00; AGFI = .99 ; CN = 2439.69)  have 
5 composition include (1) Corporate Governance (2) Quality of Life for Employees (3) Customer Care (4) 
Social Care (5) World Care. The Composition was Standardize Factor Loading Between .65 - .99 and 
Reliability (R2) Between .42 - .97.

Keywords: Commercial Bank Corporate Social Responsibility
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ความส�าคัญของปัญหาของการวิจัย
  นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา พบว่า ในประเทศไทย
ในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ได้มีการแข่งขันทางการตลาด
เพือ่แย่งชงิลกูค้าให้เข้ามาใช้บรกิารด้านการเงนิ ด้วยกลยุทธ์
ทางการตลาดที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์การ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) เพือ่สร้างภาพลักษณ์ทีด่ใีห้กบัองค์กร  
ส่งผลท�าให้จ�านวนผู้ท่ีเปิดสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย์เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยท�าการวิเคราะห์
จากจ�านวนเงินสดท่ีมีอยู ่ในระบบธนาคารพาณิชย์และ
จ�านวนยอดบัตรเครดิตท่ีมีผู ้มาเปิดใช้บริการท่ีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ , 2553) ถึงแม้ว ่า
กลยุทธ์ดังกล่าวจะท�าให้มีผู้เข้ามาใช้บริการท่ีเพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็ว แต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วภายใต้การ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบได้
ส่งผลท�าให้พฤติกรรมการบรโิภคของประชาชนเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน และมีลักษณะเลียนแบบ
พฤติกรรมการบริโภคอย่างประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซ่ึงส่งผล
โดยตรงต่อการบริหารจัดการทางด้านการตลาดของ
องค์การทางธุรกิจที่จะต้องมีการพัฒนาอยู ่ตลอดเวลา 
ธนาคารควรที่จะหันมาให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น
  โดยเฉพาะในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการดังเช่นธนาคารพาณิชย์พบว่า แม้จะมีการน�า
กลยุทธ์ทางการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลักษณ์เข้ามาใช้ด้วย
การฉายสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์อย่างต่อเน่ืองก็ท�าให้
ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพียงชั่วคราวเท่านั้น ไม่มีความยั่งยืน
เพราะสถาบันการเงินรูปแบบอื่นก็ด�าเนินนโยบายแบบ
เดียวกันได้ และอาจท�าให้ลูกค้ารู้สึกว่าธนาคารพาณิชย์
สร้างภาพมากเกินไปเพราะเม่ือเข้าไปใช้บริการแล้วไม่เป็น
ดั่งที่ได้โฆษณาไว้ การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับกลยุทธ์
ของธนาคารพาณิชย์ พบว่า สิ่งส�าคัญท่ีจะเป็นการกระตุ้น
พฤติกรรมการเข้าไปใช้บริการทางการเงินของประชาชน
ทั่วไปได้อย่างยั่งยืน และต่อเนื่องเพื่อน�าเงินที่เหลือใช้เข้า
มาท�าธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารพาณชิย์ก็คอื การสร้าง
ภาพลกัษณ์ของการเป็นองค์การทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) ให้เกิดขึ้น 
เพราะเป็นการสร้างความผูกพันท่ีฝังรากลึกในระดับเจตคต ิ
และความเชือ่ ซึง่จะท�าให้กลุ่มลกูค้าเกดิความรูส้กึว่าการท�า

ธุรกรรมทางการเงินได้ผลประโยชน์สูงสุดทั้งต่อสังคม และ
ต่อตนเองก็คือการท�าผ่านธนาคารพาณิชย์มิใช่การด�าเนิน
การผ่านสถาบันการเงินอื่น  ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้าง
ขวางในแวดวงวิชาการว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
ได้น�ามาใช้ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์มาแล้วกว่า 15 ปี และ
เป็นกลยุทธ์ที่ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะใน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ ปุ ่น อังกฤษ และประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งกระบวนการด�าเนินดังกล่าวสามารถท�าให้
เกิดลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นมาจากการชักชวน และค�าบอก
เล่าของกลุ่มลูกค้าเก่าที่มีความรู้สึกดีต่อภาพลักษณ์ของ
ธนาคาร นับได้ว่าการใช้กลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ของการ
เป็นองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์จะสามารถเพิ่มความส�าเร็จในการด�าเนินกิจการได้ 
Lichtenstein, Drumwright & Braig, 2004; Stanwick  
& Stanwick, 1998 ; Godfrey, 2005; Chapple  & Moon, 
2005; Owen & Scherer, 1993
  ในการวิจัยครั้งนี้จึงสนใจที่จะท�าการศึกษาถึงองค์
ประกอบของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซ่ึงจะเป็นข้อสารสนเทศ
ส�าคัญให้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพ่ือน�าไปใช้ใน
การด�าเนินกลยุทธ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
  เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการแสดง
ความรบัผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทย

ขอบเขตการวิจัย
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ได้เข้า
มาใช้บริการทางการเงินรูปแบบต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการ
ทางการเงินรูปแบบต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 287 คน ได้มาจากการสุ่มแบบ
แบ่งช้ันภมู ิ(Stratified Random Sampling) โดยใช้ธนาคาร 
ซึ่งมีจ�านวน 15 แบรนด์ เป็นตัวแบ่งชั้นภูมิ 
  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
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การทบทวนวรรณกรรม 
  การก�าหนดองค์ประกอบของการแสดงความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมของธนาคารพาณิชย ์ในประเทศไทยในการ
วิจัยครัง้นี ้อาศยัแนวคิด Carroll (1999) Maignan, Ferrell 
and Hult (1999) Salmones และคณะ (2005) ที่อธิบาย
คล้ายกัน สรุปได้ว่า ภาพรวมการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สงัคมขององค์การทางธรุกจินัน้ จะเน้นการปฏิบตัทิีอ่ยูน่อก
เหนือการท�าตามกฎหมาย หรือมากกว่าตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด (Over Law) มีรูปแบบความรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน 
5 ชนิด และได้ถูกน�ามาใช้เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ และ
พฒันาระบบการบริหารจัดการขององค์การให้มปีระสทิธภิาพ 
ซึง่จะน�าไปสูก่ารสร้างผลก�าไร (making a profit) การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย (obeying the law) การมีศีลธรรม (being 
ethical) และการเป็นพลเมืองทีด่ ี(being a good corporate 
citizen) ผูว้จิยัสามารถสงัเคราะห์ (Synthesis) องค์ประกอบ
หลักได้ 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) บริษัทธรรมาภิบาล 
(GOVERN) 2) คณุภาพชวีติของพนกังาน (QUALIF) 3) การ
ดแูลลกูค้า (OVECUS) 4) การดแูลสงัคมโดยรวม (OVESOC) 
และ 5) ความรับผิดชอบต่อโลก (OVEWOR)

วิธีด�าเนินการวิจัย
  ด�าเนินการทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง โดยอาศัยแนวคิดของ Carroll (1999) Maignan, 
Ferrell and  Hult  (1999) Salmones  และคณะ (2005) ที่
ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์การทางธุรกิจเป ็นแนวคิดหลักในการ
สังเคราะห์องค์ประกอบ ก�าหนดนิยามศัพท์เฉพาะให้
ครอบคลมุทกุองค์ประกอบทีท่�าการศึกษา พฒันาข้อค�าถาม
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ด�าเนินการหา
คุณภาพด้วย เทคนิคการค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Item Objective Congruence : IOC) จากผู้เช่ียวชาญ 
จ�านวน 5 คน แล้วคัดเลือกข้อค�าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 
.60 ขึน้ไป น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ กบักลุม่ตัวอย่างจริง 
จ�านวน 100 คน เพื่อหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ ด้วยวิธี
การหาค ่าสหสัมพันธ ์คะแนนรายข ้อกับคะแนนรวม 
(Item-total correlation) และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
(Reliability) ด้วยเทคนิคแบบอัลฟา (Cronbach  Alpha) 
หลังจากน้ัน จึงด�าเนินการเก็บข้อจริงกับกลุ่มตัวอย่างจริง 
จ�านวน 287 คน ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการ
วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั (Confirm Factor Analysis)  
ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อตรวจสอบเชิง
ยืนยันถึงองค์ประกอบของการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
  1. ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Item Objective Congruence : IOC) ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ 
(Crimination Power) และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย มีรายละเอียดดังตาราง 1

ตำรำง 1   ข้อค�าถาม ค่า IOC  ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของข้อค�าถามการแสดง 
   ความรับผิดชอบต่อสังคม (n=100) 
     IOC Corrected 
ข้อที่                 รำยกำรข้อค�ำถำม   Item – total 
    Correlation
 1. บริษัทธรรมำภิบำล
1. ธนาคารได้ด�าเนินธุรกิจทางการเงินอย่างมีจริยธรรม  1 .695
2. ธนาคารมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ไม่มีการทุจริต 1 .755
3. ธนาคารได้ยึดถือหลักแห่งความยุติธรรมในการบริหารจัดการองค์กร  1 .778
4. ธนาคารได้เสียภาษีให้กับรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริง 1 .462
5. ธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายทาง
 การบริหารตามสมควร  1 .615
6. ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการ
 ด�าเนินงานตามสมควร  1 .595
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 (ต่อ)

      Corrected 
ข้อที่                รำยกำรข้อค�ำถำม  IOC Item – total 
    Correlation

7. ธนาคารได้ค�านึงถึงประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นส�าคัญ 1 .725

8. ธนาคารที่ใช้บริการได้ค�านึงถึงศักดิ์ศรีของพนักงานทุกระดับอย่าง

 เท่าเทียมกัน  1 .682

9. ธนาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 1 .774

10. ธนาคารได้ค�านึงถึงการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง  1 .643

  Cronbach’s  Alpha   .909

 2. คุณภำพชีวิตของพนักงำน

11. ธนาคารดูแลสวัสดิการด้านต่างๆ ของพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี 1 .411

12. ธนาคารมีเส้นทางแห่งความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 1 .540

13. ธนาคารที่ท่านใช้บริการดูแลคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานเป็นอย่างดี 1 .297

14. ธนาคารมีมาตรการดูแลคุณภาพชีวิตของครอบครัวพนักงานเป็นอย่างดี 1 .669

15. ธนาคารได้ค�านึงถึงความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี 1 .726

16. ได้สังเกตเห็นว่าพนักงานส่วนของธนาคารมีคุณภาพชีวิตที่ดี 1 .568

17. ได้สังเกตเห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการท�างาน 1 .590

18. ได้สังเกตเห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ในธนาคารมีความพึงพอใจต่อเงินเดือน หรือ รายได้ที่ได้รับ 1 .648

  Cronbach’s  Alpha   .816

 3. กำรดูแลลูกค้ำ

19. ธนาคารได้จัดให้มี รปภ. เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นอย่างดี 1 .442

20. ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในตัวอาคารเป็นอย่างดี 1 .363

21. ธนาคารได้จัดน�้าดื่ม อาหารว่าง เช่น ลูกอม ส�าหรับผู้มารับบริการทุกคน 1 .576

22. ธนาคารได้จัดบริการหนังสืออ่านเล่นส�าหรับลูกค้าทุกคน  1 .527

23. ธนาคารได้ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ที่มีประสิทธิภาพ  1 .639

24.  ธนาคารมีระบบดูแลความปลอดภัยตู้ ATM ทุกแห่งอย่างรัดกุม 1 .637

25. ธนาคารจัดให้มีตู้รับใบแสดงความคิดเห็นของลูกค้าที่มาใช้บริการ 1 .659

26. ธนาคารมีนโยบายการให้ค�าปรึกษาในปัญหาชีวิตของลูกค้าเป็นรายบุคคล 1 .720

27. ธนาคารมีนโยบายช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาชีวิต อย่างเหมาะสม 1 .660

28. ธนาคารมีนโยบายให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอันตรายจากการใช้บริการอย่างเหมาะสม  1 .436

  Cronbach’s  Alpha   .851

 4. กำรดูแลสังคมโดยรวม

29. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้บริจาคเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในชนบท 1 .735

30. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินแก่ชุมชน 1 .919

31. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เช่น วันส�าคัญทางศาสนา 1 .820

32. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 .929

33. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจนในชนบทด้วยวิธีการต่างๆ 

 เช่น การสร้างบ้าน การแจกผ้าห่ม   1 .906
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 (ต่อ)
    Corrected 
ข้อที่                     รำยกำรข้อค�ำถำม   IOC Item – total 

    Correlation

34. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้บริจาคเงินเพื่อบ�ารุงศาสนสถานของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย 1 .870

35. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ เช่น การสอนอาชีพ 1 .910

36. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกก�าลังกาย เล่นกีฬา 

 เช่น การสร้างลานกีฬา  1 .804

37. ได้รับทราบมาว่าธนาคารที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 1 .774

38. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทย เช่น กิจกรรมลอยกระทง 1 .879

  Cronbach’s  Alpha   .968

 5.ควำมรับผิดชอบต่อโลก  

39. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงครามในต่างประเทศ 1 .794

40. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้ร่วมรณรงค์เพื่อลดปัญหาโลกร้อน 1 .884

41. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมด้านต่างๆ 1 .853

42. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้บริจาคเงินให้กับประเทศที่ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 1 .857

43. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์แก่องค์กรระหว่างประเทศ

 ด้านต่างๆ  เช่น สภากาชาด  1 .897

44. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้บริจาคเงินช่วยเหลือด้านอาหารแก่ผู้อดอยาก 

 เช่น ในประเทศในทวีปแอฟริกา  1 .869

45. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้มีส่วนร่วมในการให้ประเทศยากจนกู้เงินใน

 อัตราดอกเบี้ยต�่าเพื่อพัฒนาประเทศ  1 .793

46. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้มีส่วนช่วยเหลือองค์กรสากลเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือก 1 .845

47. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้มีส่วนช่วยเหลือองค์กรสากลในการดูแลทรัพยากรทางทะเล 

 เช่น การอนุรักษ์ปลาวาฬ  1 .863

48. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้มีส่วนช่วยเหลือให้องค์กรระหว่างประเทศในการดูแล

 พื้นที่ป่าไม้ของโลก  1 .830

  Cronbach’s  Alpha   .962

  ตาราง 1   ข้อค�าถามมีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อใน
แต่ละด้าน อยู่ระหว่าง .297 – 929 มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับในแต่ละด้าน อยู่ระหว่าง .851 - .968

 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทย พบว่า แบบจ�าลองมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (Chi Square = 1.08, df = 2, P-value = 
.58261,  RMSEA = .0026, RMR = .0053 ; CFI = 1.00 
; GFI = 1.00; AGFI = .99 ; CN = 2439.69)   รายละเอียด
ดังตาราง 2   และ ภาพประกอบ 1
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ตำรำง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจ�าลององค์ประกอบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
   ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (n = 287)

  ค่ำน�้ำหนัก  ค่ำควำม     
  องค์ประกอบ คลำดเคลื่อน

บริษัทธรรมาภิบาล (GOVERN) .70 .52 12.84* .48
คุณภาพชีวิตของพนักงาน (QUALIF) .80 .36 15.26* .64
การดูแลลูกค้า (OVECUS) .99 .03 20.43* .97
การดูแลสังคมโดยรวม  (OVESOC) .69 .52 12.86* .48
ความรับผิดชอบต่อโลก  (OVEWOR) .65 .58 11.83* .42

Chi Square = 1.08, df = 2, P-value = .58261, RMSEA = .0026, RMR = .0053 ; CFI = 1.00 ; GFI 
= 1.00; AGFI = .99 ; CN = 2439.69

*  มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตัวแปร t                R2

  ตาราง 1 พบว่าแบบจ�าลององค์ประกอบการแสดง
ความรับผดิชอบต่อสงัคมของธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทย 
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi Square 
= 1.08, df = 2, P-value = .58261, RMSEA = .0026, 
RMR = .0053 ; CFI = 1.00 ; GFI = 1.00; AGFI = .99 ; 
CN = 2439.69) ม ี5 องค์ประกอบ ได้แก่ บรษัิทธรรมาภิบาล 
(GOVERN) คุณภาพชีวิตของพนักงาน (QUALIF) การ

ดูแลลูกค้า (OVECUS) การดูแลสังคมโดยรวม (OVESOC) 
ความรบัผิดชอบต่อโลก (OVEWOR) มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ 
มาตรฐาน (Standardize) อยู่ระหว่าง .65 - .99 มีค่าความ
เชื่อมั่น (R2) อยู่ระหว่าง .42 - .97 เส้นทางความสัมพันธ์
ของสมการมาตรวัดตัวแปรการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม กับตัวแปรเชิงประจักษ์แสดงได้ดังนี้ และแสดงราย
ละเอียดด้วยภาพ 1

GOVERN = 0.70*COSORE, Errorvar.= 0.18 , R2 = 0.48……………………………………….……  1
              (0.032)                        (0.016)           
               12.84                          10.74            
 
QUALIF = 0.80*COSORE, Errorvar.= 0.15 , R2 = 0.64………………...…………………….……   2
               (0.033)                        (0.017)           
                15.26                          8.54             
 
OVECUS = 0.99*COSORE, Errorvar.= 0.012 , R2 = 0.97……………….......…….……………… 3
                (0.032)                        (0.020)           
                 20.43                           0.62             
 
OVESOC = 0.69*COSORE, Errorvar.= 0.33 , R2 = 0.48…………………....…………..…………  4
                 (0.043)                        (0.031)           
                  12.86                          10.74            

OVEWOR = 0.65*COSORE, Errorvar.= 0.39 , R2 = 0.42………………………........……………  5
                 (0.045)                          (0.035)           
                 11.83                             11.04     
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สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยพบว่าการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทย ม ี5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ บริษัทธรรมาภิบาล (GOVERN) คุณภาพชีวิตของ
พนักงาน (QUALIF) การดูแลลูกค้า (OVECUS) การดูแล
สงัคมโดยรวม (OVESOC) ความรบัผดิชอบต่อโลก (OVEWOR) 
เป็นเพราะว่าธนาคารพาณิชย์ เป็นหน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่น
การบริหารจัดการการเงิน ไม่ได้เน้นการลงทุน เป็นการ
ประกอบกจิการเพ่ือให้ดอกเบีย้ ก�าไรทีเ่กิดข้ึนจากผลประกอบ
การแสดงออกจากเงนิค่าดอกเบีย้แต่เพยีงอย่างเดยีว แนวทาง
ในการสร้างภาพลักษณ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม จึงควรที่จะแสดงออกในลักษณะของการช่วยเหลือ
สังคมในทุกมิติ นอกจากน้ียังพบว่า ธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ก็ได้มีการใช้เงินเพื่อสร้าง และย�้าภาพลักษณ์
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขยายฐานของ
กลุ่มลูกค้า และสร้างความรู้สึกผูกพันกับลูกค้า เป็นจ�านวน
เงินกว่า 400 ล้านบาท และใช้เงินมากกว่า 600 ล้านบาท 
ซึ่งปัจจัยท่ีท�าให้ธนาคารพาณิชย์ทุ ่มเงินกับการโฆษณา 

และการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมเป็นเพราะว่า การแข่งขัน
ของธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระหว่างผู ้ประกอบการกลุ่ม
ต่างๆ มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับ
ความต้องการที่จะสร้างฐานลูกค้ารายย่อยที่มีอยู ่เป็น
จ�านวนมากเพื่อกระจายความเสี่ยง สามารถสร้างรายได้ใน
ระยะยาวได้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553) 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Carroll (1999) Maignan, Ferrell 
and Hult (1999) Salmones และคณะ (2005) ที่ได้เสนอ
ว่า การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ควรที่จะให้ความ
ส�าคัญกบัทกุมติทิัง้ใน และนอกองค์การ เพราะแท้ท่ีจริงแล้ว 
ก�าไรทีเ่กดิขึน้จากทกุองค์การ ล้วนแต่มาจากทรพัยากรร่วม
กันในสังคมแทบทั้งสิ้น
  ปัจจุบันกระแสของการแสดงความรับผิดชอบต่อ
โลกขององค์กรทางธุรกิจ (Corporate Social Response, 
CSR) ก�าลังเป็นที่นิยมในกลุ่มประชาชนทั่วไปซึ่งคาดหวังว่า
องค์กรทางธุรกิจจะต้องด�าเนินกิจการอย่างเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมของโลก ต้องแสดงให้เหน็ว่ามไิด้มุง่หวงัแต่เพยีง
ก�าไรแต่ยงักระจายก�าไรนัน้ไปยงัสงัคมท่ัวไป ซ่ึงภาพลักษณ์ทีด่ี

ภำพ 1  แบบจ�าลององค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจ�าลององค์ประกอบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม    
   ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (n = 287)

 
ภาพประกอบ 1  แบบจ าลององค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจ าลององค์ประกอบการแสดงความรับผิดชอบ
 ต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (n = 287) 
 
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบว่าการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มี 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ ได้แก่ บริษัทธรรมาภิบาล (GOVERN) คุณภาพชีวิตของพนักงาน (QUALIF) การดูแล
ลูกค้า (OVECUS) การดูแลสังคมโดยรวม  (OVESOC) ความรับผิดชอบต่อโลก  (OVEWOR)   เป็นเพราะว่า  
ธนาคารพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการการเงิน ไม่ได้เน้นการลงทุน  เป็นการ
ประกอบกิจการเพื่อให้ดอกเบี้ย  ก าไรที่เกิดขึ้นจากผลประกอบการแสดงออกจากเงินค่าดอกเบี้ยแต่เพียงอย่าง
เดียว แนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงควรที่จะแสดออกใน
ลักษณะของ การช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ   นอกจากนี้ยังพบว่า  ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ก็ไดมีการ
ใช้เงินเพื่อสร้าง และย้ าภาพลักษณ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขยายฐานของกลุ่มลูกค้า และ
สร้างความรู้สึกผูกพันกับลูกค้า เป็นจ านวนเงินกว่า 400 ลา้นบาท และใช้เงินมากกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งปัจจัย
ที่ท าให้ธนาคารพาณิชย์ทุ่มเงินกับการโฆษณา  และการท ากิจกรรมเพื่อสังคมเป็นเพราะว่า การแข่งขันของ
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองประกอบกับ
ความต้องการที่จะสร้างฐานลูกค้ารายย่อยที่มีอยู่เป็นจ านวนมากเพื่อกระจายความเสี่ยง สามารถสร้างรายได้
ในระยะยาวได้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553) สอดคล้องกับแนวคิดของ  Carroll (1999)  
Maignan,   Ferrell and Hult (1999) Salmones  และคณะ (2005)   ที่ได้เสนอว่า การแสดงความรับผิดชอบต่อ
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นี้จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ สนใจต่อตราสินค้า
จนกระทั่งเกิดความรู้สึกอยากจะใช้สินค้า และบริการอย่าง
แท้จริงน�าไปสูก่ารเป็นลูกค้าทีม่คีวามจงรกัภกัดไีด้ (Matten 
& Crane, 2005) นอกจากนีง้านวจัิยของ McWilliams and 
Siegel (2001) ได้ยืนยันว่าธุรกิจที่ได้แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนโดยท่ัวไปจะสามารถประหยัดงบประมาณด้าน
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ลงได้อย่างต่อเนือ่ง การสร้างภาพ
ลักษณ์ด้วยการโฆษณาจะเป็นสิ่งที่ไม่มีความจ�าเป็น ลูกค้า
จะเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้ามากขึ้น และลูกค้าเดิมที่ใช้
บริการอยู ่แล้วจะเป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดีไปด้วย  
ทั้งนี้เพราะว่าการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมไม่ได้เป็นเพียงแต่
การสร้างภาพลกัษณ์เพยีงเท่านัน้แต่เป็นการสือ่สารสองทาง 
(Two way Communication) ระหว่างลกูค้า และองค์การ
ทางธุรกจิ ซึง่จะท�าให้สามารถทราบได้ว่าทศิทางการบรโิภค
ของลูกค้าเป็นอย่างไร จากการที่ได้ร่วมท�ากิจกรรมด้วยกัน 
ซึ่งสามารถคาดคะเนได้ในระดับหน่ึงว่า การท่ีธนาคารได้
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสูงจะท�าให้ลกูค้าเกิดความรู้ 
เชือ่มัน่ในตราสนิค้าว่ามีคณุภาพในระดบัสงู เกิดความพึงพอใจ

ต่อสินค้า และบริการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะด้านภาพลักษณ์ 
และจะท�าให้ส่งผลต่อไปยังความจงรักภักดีของลูกค้าได ้
ตลอดจนยังสามารถส่งผลโดยตรงไปยังพฤติกรรมความ
จงรักภักดีของลูกค้าได้
 
ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปฏิบัติ
  ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยควรท่ีจะด�าเนิน
กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ ทั้งใน
ระดับองค์การ และนอกเหนือองค์การ โดยจุดเน้นในการ
ด�าเนินกิจกรรมจะต้องครอบคลุมทุกมิติในสังคม เนื่องจาก
ผลการประกอบการไม่ได้มีจุดเน้นที่สินค้า และบริการเพียง
ชนิดใด ชนิดหนึ่ง การสร้างภาพลักษณ์ จึงควรจะเป็นแบบ
ภาพกว้าง
  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัย
  ควรศึกษาถึงปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลท�าให้ธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยด�าเนินกิจกรรมการแสดงความรับ
ผดิชอบต่อสงัคม เพือ่ทีจ่ะได้เป็นข้อมลูส�าคัญในการผลักดนั 
และส่งเสรมิธนาคารพาณชิย์ หรอืสถาบนัทางการเงนิอืน่ๆ
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