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บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการทางการเงินรูปแบบต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 287 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป LISREL ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า แบบจ�ำลององค์ประกอบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 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
ของพนั ก งาน (QUALIF) การดูแ ลลูก ค้า (OVECUS) การดู แลสั ง คมโดยรวม (OVESOC) ความรั บผิ ด ชอบต่ อ โลก
(OVEWOR) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (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�ำคัญของปัญหาของการวิจัย

		 นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา พบว่า ในประเทศไทย
ในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ได้มีการแข่งขันทางการตลาด
เพือ่ แย่งชิงลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการด้านการเงิน ด้วยกลยุทธ์
ทางการตลาดที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์การ
แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility: CSR) เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั องค์กร
ส่งผลท�ำให้จ�ำนวนผู้ที่เปิดสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย์เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยท�ำการวิเคราะห์
จากจ� ำ นวนเงิ น สดที่ มี อ ยู ่ ใ นระบบธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละ
จ� ำ นวนยอดบั ต รเครดิ ต ที่ มี ผู ้ ม าเปิ ด ใช้ บ ริ ก ารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (สุ ว รรณี เจษฎาศั ก ดิ์ , 2553) ถึ ง แม้ ว ่ า
กลยุทธ์ดังกล่าวจะท�ำให้มีผู้เข้ามาใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว แต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วภายใต้การ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบได้
ส่งผลท�ำให้พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลง
ไปอย่ า งรวดเร็ ว ด้ ว ยเช่ น กั น และมี ลั ก ษณะเลี ย นแบบ
พฤติกรรมการบริโภคอย่างประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่ อ การบริ ห ารจั ด การทางด้ า นการตลาดของ
องค์ ก ารทางธุ ร กิ จ ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาอยู ่ ต ลอดเวลา
ธนาคารควรที่จะหันมาให้ความส�ำคัญกับกลยุทธ์การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น
		 โดยเฉพาะในกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการดังเช่นธนาคารพาณิชย์พบว่า แม้จะมีการน�ำ
กลยุทธ์ทางการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์เข้ามาใช้ด้วย
การฉายสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องก็ท�ำให้
ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพียงชั่วคราวเท่านั้น ไม่มีความยั่งยืน
เพราะสถาบั น การเงิน รูป แบบอื่น ก็ด�ำเนิน นโยบายแบบ
เดียวกันได้ และอาจท�ำให้ลูกค้ารู้สึกว่าธนาคารพาณิชย์
สร้างภาพมากเกินไปเพราะเมื่อเข้าไปใช้บริการแล้วไม่เป็น
ดั่งที่ได้โฆษณาไว้ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์
ของธนาคารพาณิชย์ พบว่า สิ่งส�ำคัญที่จะเป็นการกระตุ้น
พฤติกรรมการเข้าไปใช้บริการทางการเงินของประชาชน
ทั่วไปได้อย่างยั่งยืน และต่อเนื่องเพื่อน�ำเงินที่เหลือใช้เข้า
มาท�ำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์กค็ อื การสร้าง
ภาพลักษณ์ของการเป็นองค์การทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) ให้เกิดขึ้น
เพราะเป็นการสร้างความผูกพันที่ฝังรากลึกในระดับเจตคติ
และความเชือ่ ซึง่ จะท�ำให้กลุม่ ลูกค้าเกิดความรูส้ กึ ว่าการท�ำ
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ธุรกรรมทางการเงินได้ผลประโยชน์สูงสุดทั้งต่อสังคม และ
ต่อตนเองก็คือการท�ำผ่านธนาคารพาณิชย์มิใช่การด�ำเนิน
การผ่านสถาบันการเงินอื่น ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้าง
ขวางในแวดวงวิ ช าการว่ า เป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ได้น�ำมาใช้ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์มาแล้วกว่า 15 ปี และ
เป็นกลยุทธ์ที่ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ญี่ ปุ ่ น อั ง กฤษ และประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งกระบวนการด�ำเนินดังกล่าวสามารถท�ำให้
เกิดลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นมาจากการชักชวน และค�ำบอก
เล่าของกลุ่มลูกค้าเก่าที่มีความรู้สึกดีต่อภาพลักษณ์ของ
ธนาคาร นับได้ว่าการใช้กลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ของการ
เป็นองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์จะสามารถเพิ่มความส�ำเร็จในการด�ำเนินกิจการได้
Lichtenstein, Drumwright & Braig, 2004; Stanwick
& Stanwick, 1998 ; Godfrey, 2005; Chapple & Moon,
2005; Owen & Scherer, 1993
		 ในการวิจัยครั้งนี้จึงสนใจที่จะท�ำการศึกษาถึงองค์
ประกอบของการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นข้อสารสนเทศ
ส�ำคัญให้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพื่อน�ำไปใช้ใน
การด�ำเนินกลยุทธ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ขอบเขตการวิจัย

		 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ได้เข้า
มาใช้บริการทางการเงินรูปแบบต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานคร
		 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการ
ทางการเงิ น รู ป แบบต่ า งๆ กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 287 คน ได้มาจากการสุ่มแบบ
แบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ธนาคาร
ซึ่งมีจ�ำนวน 15 แบรนด์ เป็นตัวแบ่งชั้นภูมิ
		 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
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การทบทวนวรรณกรรม

		 การก�ำหนดองค์ประกอบของการแสดงความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมของธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศไทยในการ
วิ จั ยครัง้ นี้ อาศัยแนวคิด Carroll (1999) Maignan, Ferrell
and Hult (1999) Salmones และคณะ (2005) ที่อธิบาย
คล้ายกัน สรุปได้ว่า ภาพรวมการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การทางธุรกิจนัน้ จะเน้นการปฏิบตั ทิ อี่ ยูน่ อก
เหนือการท�ำตามกฎหมาย หรือมากกว่าตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด (Over Law) มีรูปแบบความรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน
5 ชนิด และได้ถูกน�ำมาใช้เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การให้มปี ระสิทธิภาพ
ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารสร้างผลก�ำไร (making a profit) การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย (obeying the law) การมีศีลธรรม (being
ethical) และการเป็นพลเมืองทีด่ ี (being a good corporate
citizen) ผูว้ จิ ยั สามารถสังเคราะห์ (Synthesis) องค์ประกอบ
หลักได้ 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) บริษัทธรรมาภิบาล
(GOVERN) 2) คุณภาพชีวติ ของพนักงาน (QUALIF) 3) การ
ดูแลลูกค้า (OVECUS) 4) การดูแลสังคมโดยรวม (OVESOC)
และ 5) ความรับผิดชอบต่อโลก (OVEWOR)

วิธีด�ำเนินการวิจัย

		 ด� ำ เนิ น การทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง โดยอาศัยแนวคิดของ Carroll (1999) Maignan,
Ferrell and Hult (1999) Salmones และคณะ (2005) ที่
ได้ ท� ำ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่อ

สั ง คมขององค์ ก ารทางธุ ร กิ จ เป็ น แนวคิ ด หลั ก ในการ
สั ง เคราะห์ อ งค์ ประกอบ ก� ำ หนดนิ ย ามศั พ ท์ เ ฉพาะให้
ครอบคลุมทุกองค์ประกอบทีท่ ำ� การศึกษา พัฒนาข้อค�ำถาม
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ด�ำเนินการหา
คุณภาพด้วย เทคนิคการค�ำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Item Objective Congruence : IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 5 คน แล้วคัดเลือกข้อค�ำถามที่มีค่า IOC มากกว่า
.60 ขึน้ ไป น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับกลุม่ ตัวอย่างจริง
จ�ำนวน 100 คน เพื่อหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ ด้วยวิธี
การหาค่ า สหสั ม พั น ธ์ ค ะแนนรายข้ อ กั บ คะแนนรวม
(Item-total correlation) และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
(Reliability) ด้วยเทคนิคแบบอัลฟา (Cronbach Alpha)
หลังจากนั้น จึงด�ำเนินการเก็บข้อจริงกับกลุ่มตัวอย่างจริง
จ�ำนวน 287 คน ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis)
ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ LISREL เพื่อตรวจสอบเชิง
ยืนยันถึงองค์ประกอบของการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

		 1. ผลการตรวจสอบค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง
(Item Objective Congruence : IOC) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ
(Crimination Power) และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย มีรายละเอียดดังตาราง 1

ตาราง 1 ข้อค�ำถาม ค่า IOC ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของข้อค�ำถามการแสดง
			 ความรับผิดชอบต่อสังคม (n=100)
		
IOC
ข้อที่
รายการข้อค�ำถาม			
				
1. บริษัทธรรมาภิบาล
1. ธนาคารได้ด�ำเนินธุรกิจทางการเงินอย่างมีจริยธรรม		
1
2. ธนาคารมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ไม่มีการทุจริต
1
3. ธนาคารได้ยึดถือหลักแห่งความยุติธรรมในการบริหารจัดการองค์กร
1
4. ธนาคารได้เสียภาษีให้กับรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริง
1
5. ธนาคารเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายทาง
การบริหารตามสมควร		
1
6. ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการ
ด�ำเนินงานตามสมควร		
1

Corrected
Item – total
Correlation
.695
.755
.778
.462
.615
.595
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(ต่อ)
				
Corrected
ข้อที่
รายการข้อค�ำถาม		
IOC Item – total
				
Correlation
7. ธนาคารได้ค�ำนึงถึงประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นส�ำคัญ
1
.725
8. ธนาคารที่ใช้บริการได้ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีของพนักงานทุกระดับอย่าง
เท่าเทียมกัน		
1
.682
9. ธนาคารได้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
1
.774
10. ธนาคารได้ค�ำนึงถึงการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง		
1
.643
		
Cronbach’s Alpha			
.909
2. คุณภาพชีวิตของพนักงาน
11. ธนาคารดูแลสวัสดิการด้านต่างๆ ของพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี
1
.411
12. ธนาคารมีเส้นทางแห่งความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
1
.540
13. ธนาคารที่ท่านใช้บริการดูแลคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของพนักงานเป็นอย่างดี
1
.297
14. ธนาคารมีมาตรการดูแลคุณภาพชีวิตของครอบครัวพนักงานเป็นอย่างดี
1
.669
15. ธนาคารได้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี
1
.726
16. ได้สังเกตเห็นว่าพนักงานส่วนของธนาคารมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1
.568
17. ได้สังเกตเห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการท�ำงาน
1
.590
18. ได้สังเกตเห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ในธนาคารมีความพึงพอใจต่อเงินเดือน หรือ รายได้ที่ได้รับ
1
.648
		
Cronbach’s Alpha			
.816
3. การดูแลลูกค้า
19. ธนาคารได้จัดให้มี รปภ. เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นอย่างดี
1
.442
20. ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในตัวอาคารเป็นอย่างดี
1
.363
21. ธนาคารได้จัดน�้ำดื่ม อาหารว่าง เช่น ลูกอม ส�ำหรับผู้มารับบริการทุกคน
1
.576
22. ธนาคารได้จัดบริการหนังสืออ่านเล่นส�ำหรับลูกค้าทุกคน		
1
.527
23. ธนาคารได้ติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ที่มีประสิทธิภาพ		
1
.639
24. ธนาคารมีระบบดูแลความปลอดภัยตู้ ATM ทุกแห่งอย่างรัดกุม
1
.637
25. ธนาคารจัดให้มีตู้รับใบแสดงความคิดเห็นของลูกค้าที่มาใช้บริการ
1
.659
26. ธนาคารมีนโยบายการให้ค�ำปรึกษาในปัญหาชีวิตของลูกค้าเป็นรายบุคคล
1
.720
27. ธนาคารมีนโยบายช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาชีวิต อย่างเหมาะสม
1
.660
28. ธนาคารมีนโยบายให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอันตรายจากการใช้บริการอย่างเหมาะสม
1
.436
		
Cronbach’s Alpha			
.851
4. การดูแลสังคมโดยรวม
29. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้บริจาคเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในชนบท
1
.735
30. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินแก่ชุมชน
1
.919
31. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เช่น วันส�ำคัญทางศาสนา
1
.820
32. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1
.929
33. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจนในชนบทด้วยวิธีการต่างๆ
เช่น การสร้างบ้าน การแจกผ้าห่ม 		
1
.906
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(ต่อ)

			
Corrected
ข้อที่
รายการข้อค�ำถาม 		
IOC Item – total
				
Correlation
34. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้บริจาคเงินเพื่อบ�ำรุงศาสนสถานของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย
1
.870
35. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ เช่น การสอนอาชีพ
1
.910
36. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา
เช่น การสร้างลานกีฬา		
1
.804
37. ได้รับทราบมาว่าธนาคารที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
1
.774
38. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทย เช่น กิจกรรมลอยกระทง
1
.879
		
Cronbach’s Alpha			
.968
5.ความรับผิดชอบต่อโลก
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�่ำเพื่อพัฒนาประเทศ		
1
.793
46. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้มีส่วนช่วยเหลือองค์กรสากลเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือก
1
.845
47. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้มีส่วนช่วยเหลือองค์กรสากลในการดูแลทรัพยากรทางทะเล
เช่น การอนุรักษ์ปลาวาฬ		
1
.863
48. ได้รับทราบมาว่าธนาคารได้มีส่วนช่วยเหลือให้องค์กรระหว่างประเทศในการดูแล
พื้นที่ป่าไม้ของโลก		
1
.830
		
Cronbach’s Alpha			
.962

		 ตาราง 1 ข้อค�ำถามมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อใน
แต่ละด้าน อยู่ระหว่าง .297 – 929 มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับในแต่ละด้าน อยู่ระหว่าง .851 - .968
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการ
แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของธนาคารพาณิ ช ย์ ใ น

ประเทศไทย พบว่า แบบจ�ำลองมีความกลมกลืนกับข้อมูล
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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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจ�ำลององค์ประกอบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
			 ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (n = 287)
		
ค่าน�้ำหนัก
ค่าความ 				
ตั
ว
แปร
t
R2
		
องค์ประกอบ
คลาดเคลื่อน
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�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
		 ตาราง 1 พบว่าแบบจ�ำลององค์ประกอบการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
มี ค วามกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ (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 บริษทั ธรรมาภิบาล
(GOVERN) คุณภาพชีวิตของพนั ก งาน (QUALIF) การ

ดูแลลูกค้า (OVECUS) การดูแลสังคมโดยรวม (OVESOC)
ความรับผิดชอบต่อโลก (OVEWOR) มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบ
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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ภาพ 1 แบบจ�ำลององค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจ�ำลององค์ประกอบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 			
ภาพประกอบ 1 แบบจชาลององค์
ประกอบเชิ
ยืนยันของแบบจาลององค์ประกอบการแสดงความรับผิดชอบ
			ของธนาคารพาณิ
ย์ในประเทศไทย
(n =ง287)

ต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (n = 287)
และการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นเพราะว่า การแข่งขัน
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
		สรุปผลการวิ
ั ย พบว่ า การแสดงความรั
บ ผิ ด ชอบต่ อ ของธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ รายย่ อ ยระหว่ า งผู ้ ป ระกอบการกลุ่ม
และอภิปจรายผลการวิ
จัย
สังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มี 5 องค์ประกอบ ต่างๆ มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับ
ผลการวิจัยพบว่าการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มี 5
ได้แก่ บริษัทธรรมาภิบาล (GOVERN) คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ ความต้ อ งการที่ จ ะสร้ า งฐานลู ก ค้ า รายย่ อ ยที่ มี อ ยู ่ เ ป็ น
ได้แการดู
ก่ ได้แแลลู
ก่ บริ
ธรรมาภิบาล
(GOVERN)
คุณภาพชี่อวกระจายความเสี
ิตของพนักงาน ่ย(QUALIF)
การดู
แล ใน
ง สามารถสร้
างรายได้
พนัองค์
กงานประกอบ
(QUALIF)
กค้าษัท(OVECUS)
การดู
แล จ�ำนวนมากเพื
ลูกค้า (OVECUS)
แลสั
(OVESOC) ความรั
บผิดชอบต่
อโลกกทรั
(OVEWOR)
เป็นเพราะว่
า
ระยะยาวได้
(ตลาดหลั
พย์แห่งประเทศไทย,
2553)
สังคมโดยรวม
(OVESOC)การดู
ความรั
บผิงดคมโดยรวม
ชอบต่อโลก (OVEWOR)
องกับแนวคิ
(1999)
เป็นธนาคารพาณิ
เพราะว่าธนาคารพาณิ
ชย์วยงานที
เป็นหน่่ทวยงานที
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กว่า 400
ล้านบาท
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อยที่มล้ีอานบาท
ยู่เป็นจานวนมากเพื
่อกระจายความเสี
่ยง สามารถสร้
ไรแต่ยงั กระจายก�
ำไรนัน้ ดไปยั
คมทัว่ ไป(1999)
ซึง่ ภาพลักษณ์ทดี่ ี
ซึ่ งปัในระยะยาวได้
จจั ย ที่ ท� ำ ให้ธ นาคารพาณิ
ช ย์พทย์ุ่มแเงิห่นงกัประเทศไทย,
บการโฆษณา2553)ก�ำสอดคล้
(ตลาดหลักทรั
องกับแนวคิ
ของงสังCarroll
Maignan, Ferrell and Hult (1999) Salmones และคณะ (2005) ที่ได้เสนอว่า การแสดงความรับผิดชอบต่อ
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นี้จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ สนใจต่อตราสินค้า
จนกระทั่งเกิดความรู้สึกอยากจะใช้สินค้า และบริการอย่าง
แท้จริงน�ำไปสูก่ ารเป็นลูกค้าทีม่ คี วามจงรักภักดีได้ (Matten
& Crane, 2005) นอกจากนีง้ านวิจยั ของ McWilliams and
Siegel (2001) ได้ยืนยันว่าธุรกิจที่ได้แสดงความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม (CSR) อย่างต่อเนื่อง และเป็น ที่ยอมรับ ของ
ประชาชนโดยทั่วไปจะสามารถประหยัดงบประมาณด้าน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ลงได้อย่างต่อเนือ่ ง การสร้างภาพ
ลักษณ์ด้วยการโฆษณาจะเป็นสิ่งที่ไม่มีความจ�ำเป็น ลูกค้า
จะเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้ามากขึ้น และลูกค้าเดิมที่ใช้
บริ ก ารอยู ่ แ ล้ ว จะเป็ น ลู ก ค้ า ที่ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ไ ปด้ ว ย
ทั้งนี้เพราะว่าการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมไม่ได้เป็นเพียงแต่
การสร้างภาพลักษณ์เพียงเท่านัน้ แต่เป็นการสือ่ สารสองทาง
(Two way Communication) ระหว่างลูกค้า และองค์การ
ทางธุรกิจ ซึง่ จะท�ำให้สามารถทราบได้วา่ ทิศทางการบริโภค
ของลูกค้าเป็นอย่างไร จากการที่ได้ร่วมท�ำกิจกรรมด้วยกัน
ซึ่งสามารถคาดคะเนได้ในระดับหนึ่งว่า การที่ธนาคารได้
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสูงจะท�ำให้ลกู ค้าเกิดความรู้
เชือ่ มัน่ ในตราสินค้าว่ามีคณ
ุ ภาพในระดับสูง เกิดความพึงพอใจ
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ต่อสินค้า และบริการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะด้านภาพลักษณ์
และจะท�ำให้ส่งผลต่อไปยังความจงรักภักดีของลูกค้าได้
ตลอดจนยั ง สามารถส่ ง ผลโดยตรงไปยังพฤติกรรมความ
จงรักภักดีของลูกค้าได้

ข้อเสนอแนะ

		ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
		 ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยควรที่จะด�ำเนิน
กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ ทั้งใน
ระดับองค์การ และนอกเหนือองค์การ โดยจุดเน้นในการ
ด�ำเนินกิจกรรมจะต้องครอบคลุมทุกมิติในสังคม เนื่องจาก
ผลการประกอบการไม่ได้มีจุดเน้นที่สินค้า และบริการเพียง
ชนิดใด ชนิดหนึ่ง การสร้างภาพลักษณ์ จึงควรจะเป็นแบบ
ภาพกว้าง
		ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
		 ควรศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลท� ำ ให้ ธ นาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยด�ำเนินกิจกรรมการแสดงความรับ
ผิดชอบต่อสังคม เพือ่ ทีจ่ ะได้เป็นข้อมูลส�ำคัญในการผลักดัน
และส่งเสริมธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันทางการเงินอืน่ ๆ
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