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บทคัดย่อ

  การศึกษาวจัิยครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ศึกษาระดับและความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ 3) เพือ่ศึกษาอทิธิพลของภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมต่อการมส่ีวนร่วมในกิจกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท้ังทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ 
4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ส�านักงานใหญ่ ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย และมีจ�านวนตัวอย่างที่ใช้ได้จ�านวน 400 ชุด 
  ผลการวิจัยพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ระหว่าง 0.456-0.690 และมีนัยส�าคัญทุก
ตัวแปร  จากการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างพบว่าภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญและมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�านายโดยภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 
47.6  นอกจากนั้นภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างมีนัยส�าคัญ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญและมีค่าความ
แปรปรวนที่ถูกท�านายร่วมกันร้อยละ 34.2 สุดท้าย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยส�าคัญ และมีค่าดัชนีความเหมาะสม χ2/df = 3.302; CFI = 0.986;  
NNFI = 0.980; RMSEA = 0.076 และ 90% CI for RMSEA = 0.061
   
ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ การมส่ีวนร่วมในกจิกรรม
   ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การ 
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Abstract

  The objectives of this research were 1) to study the relationship among socially responsible 
leadership, organizational citizenship behavior and CSR activities participation of employee of Government 
Housing Bank, 2) to study the influence of socially responsible leadership on organizational citizenship 
behavior, 3) to study the direct and indirect effect of socially responsible leadership and direct effect 
of organizational citizenship behavior on CSR activities participation of employee of Government Housing 
Bank, and 4) to study the influence of organizational citizenship behavior on CSR activities participation 
of employee of Government Housing Bank. Sample was employees of Government Housing Bank. 
Simple random sampling was applied, and completely sample size was 400.
  The results found that correlation coefficient among observable variables were 0.456-0.690 and 
had a significant level at every variable. From structural equation modeling found that socially responsible 
leadership had influence on organizational citizenship behavior with significantly and the variance 
predicted by socially responsible leadership with 47.6 percent. Moreover, socially responsible leadership 
had influence on CSR activities participation with significantly and had indirect effect via organizational 
citizenship behavior with significantly and variance predicted by socially responsible leadership and 
organizational citizenship behavior at 34.2 percent. Finally, stakeholders’ perception of corporate social 
responsibility had direct effect to corporate image with significantly. Fit indices of the model were 
χ2/df = 3.302; CFI = 0.986;  NNFI = 0.980; RMSEA = 0.076 and 90% CI for RMSEA = 0.061

Keywords:  socially responsible leadership, organizational citizenship behavior, participation in CSR activities 

  ธนาคารยังมีนโยบายให้ความส�าคัญในการด้านการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไป
กับการด�าเนินธุรกิจด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสู่
สังคมในรูปแบบที่หลากหลายได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัย ด้าน
การศึกษา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา และ
อื่นๆ  โดยเน้นการสร้างโอกาสการมีบ้านเป็นของตนเองให้
กับผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย ลดการเหลื่อมล�้าทางสังคม
และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสังคม 
และด้านคณุภาพชีวติของประชาชนคนไทย โดยค�านึงถงึการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่น้ันๆ และการปลูกจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคมร่วมกับพนักงานในองค์การ รวมทั้งเป็น 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนผ่านทางกิจกรรม
ซีเอสอาร์ของธนาคาร ภายใต้แนวคิด “ธอส.สานฝัน เพื่อ
บ้านเพื่อคุณ” (ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2559ก)
  วิสัยทัศน์ของ ธอส. คือธนาคารที่ดีที่สุดส�าหรับการ

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) หรอื Government 
Housing Bank (GHB) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็น
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้ง
ขึน้ตามพระราชบญัญัตธินาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 
มบีทบาทส�าคญัในการกระตุน้เศรษฐกจิภาคอสงัหารมิทรพัย์ 
และมภีารกจิหลกัในการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีโอกาสที่จะมีบ้านเป็นของ
ตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 
11 ที่ว่าด้วยเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ธนาคารมีการมุ่งเน้น
การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัยและ
ด้านการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “บวร” (บ้าน วัด 
โรงเรียน) ซึ่งเป็น 3 เสาหลักที่เป็นรากฐานส�าคัญของสังคม 
(ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2559ก)
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มีบ้าน และมีพันธกิจคือ ท�าให้คนไทยมีบ้าน ค่านิยมคือ 
GIVE Values ได้แก่ Good Governance (ยึดมั่นธรรมา  
ภิบาล) Innovative Thoughts (สร้างสรรค์สิ่งใหม่) Value 
Teamwork (ร่วมใจท�างาน) และ Excellent Services 
(บริการดเีลศิ) มพีนกังาน 4,534 คน และมสีาขาทัว่ประเทศ 
206 สาขา นอกจากนั้น ธอส.ยังได้จัดท�าแผนแม่บทด้าน 
CG & CSR ระยะ 5 ปี (2558-2562) โดยมีวิสัยทัศน์ด้าน 
CG&CSR ว่าเป็นธนาคารชั้นน�าด้านการก�ากับดูแลกิจการที่
ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
และได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ด้าน CG&CSR 8 ยุทธศาสตร์ 
โดยน�าแนวทางตามมาตรฐาน ISO 26000 ในการก�าหนด 
CSR in Mind, CSR in Process และ CSR after process 
ก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการท่ีสะท้อนความ
เข้มแข็งของชุมชนและประโยชน์ท่ีชุมชนได้รับในระยะยาว 
(ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2559ข)
  อย่างไรกต็ามในการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
แม้ว่าจะได้มีการด�าเนินงานตามแผนงานและติดตามผล 
อย่างเป็นระบบ แต่ยังคงมีปัญหาในประเด็นของระดับการ
มีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการศึกษาอิทธิพลของภาวะ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิก  
ที่ดีขององค์การว่าจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ดังกล่าวของพนักงานอย่างไร โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพือ่ศกึษาระดับและความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะ 
   ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็น 
   สมาชิกท่ีดีขององค์การ และการมีส่วนร่วมใน 
   กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน  
   ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  2. เพือ่ศกึษาอทิธพิลของภาวะผูน้�าทีร่บัผิดชอบต่อ 
   สงัคมต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ
  3. เพือ่ศกึษาอทิธพิลของภาวะผูน้�าทีร่บัผิดชอบต่อ 
   สงัคมต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรบัผดิชอบ 
   ต่อสงัคมของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์  
   ทัง้ทางตรงและโดยอ้อมผ่านพฤตกิรรมการเป็น 
   สมาชิกที่ดีขององค์การ

  4. เพือ่ศกึษาอทิธพิลของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ 
   ที่ดีขององค์การต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
   ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานธนาคาร 
   อาคารสงเคราะห์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ทราบความสัมพันธ์และอิทธิพลของภาวะผู้น�า 
   ทีร่บัผดิชอบต่อสังคม พฤตกิรรมการเป็นสมาชิก 
   ที่ดีขององค์การ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
   ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานธนาคาร 
   อาคารสงเคราะห์
  2. สามารถน�าผลทีไ่ด้ไปใช้ในการเพิม่การมส่ีวนร่วม  
   ในกจิกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมของพนกังาน  
   ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ทบทวนวรรณกรรม 
  การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่ง
ที่จ�าเป็นในการบริหารจัดการโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
การเงินการธนาคาร เนื่องด้วยผู้บริโภคมีอ�านาจต่อรองมาก
ขึน้จากการเข้าถงึระบบสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมทาง
ธรุกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ประเด็น
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้รับการใส่ใจมากข้ึนจาก
ทัง้ภาควชิาการและภาคธุรกจิ ด้านวชิาการได้มีการเชือ่มโยง
ประเด็นด้านกลยุทธ์กับสังคมด้วยตัวแบบห่วงโซ่คุณค่า
และตัวแบบเพชร ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง
ธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดคุณค่าแก่กันทั้งสอง
ฝ่าย (Porter and Kramer, 2006 & 2011) ซึ่งด้านธุรกิจ
ก็ได้น�าแนวคิดนี้ไปใช้กันอย่างแพร่หลาย
  ความรบัผิดชอบต่อสังคมขององค์การหรอืซเีอสอาร์
มีความเกี่ยวข้องกับทุกวงการในภาคธุรกิจและทุกๆหน้าที่
ของบริหารธรุกจิ ซเีอสอาร์สามารถแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม แต่ละ
กลุม่สามารถแบ่งได้อกีหลายประเภท (พพิฒัน์ นนทนาธรณ์, 
2559) Carroll ได้แบ่งระดับซีเอสอาร์ออกเป็น 4 ระดับคือ
ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และ
การให้ความช่วยเหลอืเพือ่นมนษุย์ (Carroll, 1977) ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้น�ามาเป็นแนวทาง
ในการก�าหนดซีเอสอาร์ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนและได้
เสนอล�าดับความรับผิดขอบต่อสังคมเป็น 4 ระดับคือระดับ
ข้อบังคับ เบ้ืองต้น ปกป้อง และสมัครใจ (คณะท�างาน  
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ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทจดทะเบียน, 2551) นอกจากนั้นยังสามารถแบ่ง
กิจกรรมซีเอสอาร์แบ่งออกเป็น 7 ประการด้วยกันคือการ
ส่งเสริมเหตุปัจจัย การตลาดเหตุสัมพันธ์ การตลาดสังคม
องค์กร การให้เพื่อสังคมขององค์กร การอาสาชุมชน การ
ประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และการออกแบบ
และน�าส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถจัดหาได้ (Kotler 
and Lee, 2005 & 2009) 
  ภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม (Socially Responsi-
ble Leadership) เป็นภาวะผู้น�าที่เน้นค่านิยมที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้น�า ซ่ึงจะมีผลต่อผู้ตามในลักษณะเดียวกัน 
จงึมีแนวคดิทีค่ล้ายคลงึกับภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบ (Respon-
sible Leadership) ที่เป็นปรากฏการณ์ทางด้านศีลธรรม
และสังคมที่ไม่เพียงแต่มีแรงผลักดันจากความอื้อฉาวทาง
ศีลธรรมในการจัดการและผลกระทบต่อชีวิตบนโลกมนุษย์
จากการจัดการ แต่ยังมาจากความตระหนักว่าบรรษัทข้าม
ชาติและผู้น�าของเขาน้ันมีศักยภาพท่ีมากมายในการช่วย
ท�าให้โลกนีด้ข้ึีนจากทรัพยากรทีมี่อยู ่(Pless, 2007) ค่านยิม
ที่รับผิดชอบต่อสังคมน้ันเป็นแนวคิดหลักของภาวะผู้น�าที่
รับผิดชอบต่อสังคม ส�าหรับในมุมมองทางด้านพฤติกรรม 
ผู ้น�าที่มีประสิทธิผลจะสามารถเชื่อมต่อวิสัยทัศน์ที่มีค่า
นิยมทางอุดมคติท่ีแข็งแกร่งและภาพจินตนาการท่ีมีพลังใน
การกระตุ้นการคิดนวัตกรรมที่จะช่วยการแก้ปัญหาที่เผชิญ
และเน้นการเปล่ียนแปลงในระดับฐานรากและความคาด
หวังผลการปฏิบัติงานท่ียอดเยี่ยม นอกจากน้ันผู้น�ายัง
สามารถสร้างความเชือ่มัน่ของผูต้าม การจงูใจภายใน ความ
ไว้วางใจและความชื่นชมต่อผู้น�า และการดึงดูดทางอารมณ์ 
ผู ้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู ้น�าท่ีมีค่านิยมทางด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลต่อวิสัยทัศน์และความ
ซื่อตรง (integrity) ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมและ
คุณลักษณะต่างๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อค่านิยมที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้ตาม นอกจากนั้นค่านิยมของผู้น�าก็ยังมี
อิทธิพลต่อค่านิยมของผู้ตามอีกประการหนึ่งด้วย (พิพัฒน์ 
นนทนาธรณ์, 2558ข และ Waldman, 2007)
  ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การนั้น 
Organ (1988) ได้เสนอรูปแบบของพฤติกรรม 5 รูปแบบ 
คือ 1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 2) 
พฤติกรรมความส�านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) 3) 

พฤติกรรมความอดทนอดกล้ัน (Sportsmanship) 4) 
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และ 5) 
พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อื่น (Courtesy) นอกจากนั้น 
Moon, Dyme & Wrobel (2004) เสนอ Circumplex 
Model ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ประกอบด้วย 1) การให้ความช่วยเหลือ (Helping) 2) 
นวัตกรรม (Innovation) 3) ความอดทนอดกลั้น (Sports-
manship) และ 4) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compli-
ance) และในงานวิจัยนี้ได้ใช้ Circumplex Model ในการ
ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
  ส�าหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านซีเอสอาร์นั้น 
ในงานวิจัยนี้ได้ใช้หลักการมีส่วนร่วม 4 ประการคือการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  และการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล (Cohen & Norman, 1980) โดยน�ามา
ใช้กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมซีเอสอาร์ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์คือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมซีเอสอาร์ที่ธนาคารจัด  การมีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินงานในกิจกรรมซีเอสอาร์ การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมซีเอสอาร์ที่ด�าเนิน
การไปแล้ว
  ในด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นพิพัฒน์ นนทนาธรณ์ 
(2558ค) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธนาคารออมสินพบว่าภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
อย่างมีนัยส�าคัญและมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�านายโดย
ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 45.2 นอกจากนั้น
ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัย
ส�าคญั และมอีทิธิพลทางอ้อมผ่านพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ
ที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญและมีค่าความแปรปรวนที่
ถูกท�านายโดยภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 46.9  
นอกจากนั้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การยังมี
อทิธพิลทางตรงต่อการมส่ีวนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญ   
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วิธีด�าเนินการวิจัย
  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วยภาวะ
ผูน้�าทีรั่บผดิชอบต่อสงัคม (Socially Responsible Leader-
ship: SRL) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
(Organizational Citizenship Behavior: OCB) และการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Par-
ticipation: PAR)
  ตัวแปรภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมประกอบ
ด้วยค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้น�า (Leader social 
responsibility values: SRL01) วิสยัทศัน์และความซือ่ตรง
ของผู้น�า (Leader vision and integrity: SRL02) และ
ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม (Follower social 
responsibility values: SRL03)
  ตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
ประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือ (Helping: OCB01) 
นวัตกรรม (Innovation: OCB02) ความอดทนอดกลั้น 
(Sportsmanship: OCB03) และการปฏิบตัติามกฎระเบยีบ 
(Compliance: OCB04)

  ตัวแปรการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (Participation in decision-making: PAR01) 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Participation in imple-
mentation: PAR02) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(Participation in benefits: PAR03) และการมีส่วนร่วม
ในการประเมนิผล (Participation in evaluation: PAR04)
  สมมติฐำนในกำรวิจัย
  H1: ภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม พฤตกิรรมการ 
   เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการมีส่วนร่วม 
   ในกจิกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมของพนกังาน 
   มีความสัมพันธ์เชิงบวก
  H2: ภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมสามารถอธบิาย 
   และท�านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ 
   องค์การ
   H3: ภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมสามารถอธบิาย 
   และท�านายการมส่ีวนร่วมในกิจกรรมความรบัผดิชอบ 
   ต่อสังคมของพนักงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
   ผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

7 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การประกอบด้วยการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ  (Participation in decision-making: PAR01) การมีส่วนร่วมในการปฏิบั ติการ 
(Participation in implementation: PAR02) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Participation in benefits: 
PAR03) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in evaluation: PAR04) 

สมมติฐานในการวิจัย 
H1 ภาวะผู้น าที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
H2 ภาวะผู้น าที่รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบายและท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ 
 H3 ภาวะผู้น าที่รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบายและท านายการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ 

H4 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสามารถอธิบายและท านายการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน 

ภาวะผู้น าที่รับผิดชอบต่อสังคม 
 

 ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้น า 
 วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้น า 
 ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม 

 
 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
 

 การให้ความช่วยเหลือ 
 นวัตกรรม 
 ความอดทนอดกลั้น 
 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ภำพ 1 กรอบแนวคิด
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  H4: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
   สามารถอธิบายและท�านายการมีส่วนร่วมใน 
   กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน
  กำรเก็บข้อมูล
  ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาคอืพนกังานของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ส�านักงานใหญ่ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์จ�านวน 400 
คน และมีการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือด้วย
ค�าถามแบบช่วงมาตร 5 ระดับ 
  การทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามรวม
ด้วยค่าอลัฟา ครอนบาค ได้ 0.92  และทดสอบความเชือ่มัน่
ของภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมได้  0.91 การมส่ีวนร่วม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 0.90 และการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 0.92 และมีค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.67– 1.00 และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า (con-
vergent validity) และความน่าเช่ือถือทางโครงสร้าง 
(composite reliability) ของตัวแบบมาตรวัดพบว่า   
ตัวแบบมาตรวัดของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) 
ตัวแบบมาตรวัดของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (OCB) และตัวแบบมาตรวัดของการมีส่วนร่วมใน
ซีเอสอาร์ของพนักงานอาคารสงเคราะห์ (PAR) มีค่า λ ที่มี
นัยส�าคัญทางสถิติทุกค่าซ่ึงแสดงว่ามีความเท่ียงตรงเชิงลู่

เข้า และมีค่า AVE (ρv)  เท่ากับ 0.767, 0.692 และ 0.756 

ตามล�าดับ และค่าความน่าเชื่อถือทางโครงสร้าง (ρc)  
เท่ากับ 0.908, 0.899 และ 0.925 ตามล�าดับ

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ PHI (φ) และตัวแบบสมการ
โครงสร้าง ดัชนีความเหมาะสม (Fit Indices) ใช้เกณฑ์ดังนี้  
χ2 (p value) คือ .01≤ p ≤ .05; χ2/df ≤  5.0; RMSEA 
≤ 0.10; 90% CI for RMSEA คือ left boundary of CI 
≤  0.10; CFI ≥ 0.90;  และ NNFI(TFI) ≥ 0.90  (Hooper, 
Coughlan & Mullen, 2008)
  ส�าหรับตีความความเข ้มแข็งของค ่าอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรใน  R Family  สามารถตีความว่า R หมาย
ถงึค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสงัเกตได้  (r)  ค่าสหสมัพนัธ์
ระหว่างตัวแปรแฝง (φ)  ค่าสัมประสิทธิ์  γ และ β  ซึ่งค่า 
R มีความสัมพันธ์ต�่า ปานกลาง สูง และสูงมาก เมื่อมีค่า
เท่ากับ 0.10-0.35, 0.36-0.50, 0.51-0.69, 0.70+ ตาม
ล�าดับ ส่วน R2 มีอ�านาจในการอธิบายและท�านายต�่า  
ปานกลาง สูง และสูงมาก เมื่อมีค่าเท่ากับ 0.01-0.12, 
0.13-0.25, 0.26-0.48 และ 0.49+ ตามล�าดับ (Leech, 
Barrett and Morgan, 2005) 

ผลการวิจัย
  กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร
  การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) ระดับการมี
ส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (PAR) 
และระดับผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) ตามตาราง 1 มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.64 -4.06 ซึ่งเป็นระดับปานกลาง
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ตำรำง 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้

 ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
OCB พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
OCB01 การให้ความช่วยเหลือ 4.04 .499
OCB02 นวัตกรรม 3.90 .559
OCB03 ความอดทนอดกลั้น 3.98 .644
OCB04 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 4.06 .552
PAR การมีส่วนร่วมด้านซีเอสอาร์  
PAR01 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3.64 .744
PAR02 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3.79 .680
PAR03 การมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์ 3.69 .736
PAR04 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.71 .728
SRL ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม  
SRL01 ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้น�า 3.76 .698
SRL02 วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้น�า 3.86 .799

SRL03 ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม 3.81 .726

หมายเหตุ ระดับต�่า = 1.00-2.33; ระดับปานกลาง = 2.34-3.67; และระดับสูง = 3.68-5.00

ตำรำง 2  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้

 SRL01 SRL02 SRL03 OCB01 OCB02 OCB03 OCB04 PAR01 PAR02 PAR03 PAR04 
SRL01 1          
SRL02 .754** 1         
SRL03 .714** .821** 1        
OCB01 .566** .621** .617** 1       
OCB02 .550** .571** .578** .849** 1      
OCB03 .425** .402** .419** .792** .569** 1     
OCB04 .471** .481** .484** .810** .626** .607** 1    
PAR01 .354** .337** .320** .462** .434** .369** .455** 1   
PAR02 .361** .431** .397** .550** .509** .367** .499** .762** 1  
PAR03 .340** .364** .352** .506** .463** .430** .468** .755** .796** 1 
PAR04 .312** .315** .290** .484** .433** .373** .464** .726** .716** .774** 1

หมายเหตุ N  = 400; * p <0.05;  **p<0.01

  เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ตามตาราง 2 พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (PAR) กับการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ (OCB) มีค่าระหว่าง 0.367-0.550 และมี
ความสมัพันธ์อย่างมีนยัส�าคญักันทกุตวัแปร  ส่วนค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม (SRL) 

กับการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) มีค่าระหว่าง 
0.402-0.621 โดยมคีวามสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคัญทกุตวัแปร 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมด้าน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การ (PAR) และภาวะผูน้�า
ที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) มีค่าระหว่าง 0.290-0.431 
และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทุกตัวแปร
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ตำรำง 3  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง

 ตัวแปร SRL OCB PAR   

SRL    ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม 1.000  
OCB   พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  0.690** 1.000 
PAR   การมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 0.456* 0.579** 1.000

หมายเหตุ N = 400; *p <0.05;**p < 0.01

  ส�าหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แฝงของการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (PAR) 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ (OCB) และภาวะ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) ตามตาราง 3 แสดงว่า
ผูน้�าท่ีรับผดิต่อสงัคม (SRL) มคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบั
สงูกับพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ (OCB) อย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติ (φ = 0.690, p < 0.01) และมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (PAR) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(φ = 0.456, p < 0.01) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (OCB)  มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับการ
มีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (PAR) อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (φ = 0.579, p < 0.01)  

  กำรวิเครำะห์ตัวแบบสมกำรโครงสร้ำง
  ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ และการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม ตามภาพ 2 และตาราง 4 พบว่าภาวะผู้น�าที่   
รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีด่ขีององค์การ (OCB) อย่างมนียัส�าคัญ (DE =0.690, 
p < 0.01)  และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�านายโดยภาวะ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 49.7 (R2 = 0.476) ซึ่งอยู่
ในระดับสูง 

11 
 

 
ภาพ 2 ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น าที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตาราง 4 สัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม  
ETA KSI  ETA ETA1  ETA2 DE IE TE R2 

PAR SRL  PAR  0.108** 0.348** 0.456**  
  OCB  PAR 0.504**  0.504** 0.342 
OCB SRL OCB  0.690**  0.690** 0.476 
Goodness of Fit Statistics 
2 = 132.10;  df = 40; 2/df = 3.302; CFI = 0.986;  NNFI = 0.980; 
RMSEA = 0.076;   90% CI for RMSEA = 0.061  

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (PAR) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากภาวะผู้น า
ที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) อย่างมีนัยส าคัญ (DE=0.108, p <0.01) และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก
ภาวะผู้น าที่รับผิดชอบต่อสังคมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) อย่างมีนัยส าคัญ 
(IE=0.348, p <0.01) และยังมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท านายโดยภาวะผู้น าที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 
34.2 (R2 = 0.342) อยู่ในระดับสูง และเมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง 0.108 และทางอ้อม 0.348 
รวมเป็น 0.456 ซึ่งหมายความว่าภาวะผู้น าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนั้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) มีอิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (PAR) อย่างมีนัยส าคัญ (DE=0.504, p < 0.01) ซึ่งหมายถึงพฤติกรรม

ภำพ 2  ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการมี
 ส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
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  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
(PAR) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อ
สังคม (SRL) อย่างมีนัยส�าคัญ (DE=0.108, p <0.01) และ
ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม
ผ่านพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ (OCB) อย่าง
มนียัส�าคญั (IE=0.348, p <0.01) และยงัมค่ีาความแปรปรวน
ที่ถูกท�านายโดยภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 
34.2 (R2 = 0.342) อยูใ่นระดับสงู และเม่ือรวมค่าสัมประสทิธ์ิ
อทิธิพลทางตรง 0.108 และทางอ้อม 0.348 รวมเป็น 0.456 
ซึ่งหมายความว่าภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
รวมในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญ
  นอกจากนั้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (OCB) มีอิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (PAR) อย่างมีนัยส�าคัญ 
(DE=0.504, p < 0.01) ซึง่หมายถงึพฤตกิรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การสามารถท�านายการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างมนียัส�าคญั ส่วนค่าดชันคีวาม
เหมาะสม χ2/df = 3.302; CFI = 0.986;  NNFI = 0.980; 
RMSEA = 0.076 และ 90% CI for RMSEA = 0.061

สรุปและข้อเสนอแนะ

  สรุป 
  จากผลการวิจัยภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมของพนกังาน ธอส. อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติ ิ โดย 

ที่ค่าความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมนั้นถูกอธิบายโดย
ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การร้อยละ 34.2 และภาวะผู้น�าท่ี   
รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององค์การ โดยสามารถอธบิายความแปรปรวน
ของการรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การได้ร้อยละ 
47.6 การอธบิายความแปรปรวนทัง้สองกรณนีีถ้อืว่ามีอ�านาจ 
ในการอธิบายได้ในระดับสูง
  วิสัยทัศน์และความซ่ือตรงของผู้น�าที่รับผิดชอบต่อ
สังคมนั้นเป็นผลมาจากค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้น�าและมีการส่งต่อค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมไปยังผู้
ตามด้วย ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลไปยังการ
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดย
เฉพาะในด้านการให้ความช่วยเหลือและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ นอกจากนั้นยังมีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของพนกังาน ธอส. โดยเฉพาะ
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการปฏิบัติการ  
ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม คือการให้ความช่วยเหลือ การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ นวัตกรรม และความอดทนอดกลั้น ตามล�าดับ
  ผลการวจิยัทีไ่ด้มคีวามสอดคล้องกบั พพิฒัน์ (2558ค) 
ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธนาคารออมสินที่ได้พบอิทธิพลของภาวะผู้น�า
ทีร่บัผดิชอบต่อสังคม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีอง
องค์การ ทีม่ต่ีอการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมด้านความรบัผิดชอบ 
ต่อสังคม โดยมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�านายได้มากกว่า

ตำรำง 4  สัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม 

 ETA KSI g ETA ETA
1
 g ETA

2
 DE IE TE R2 

PAR SRL g PAR  0.108** 0.348** 0.456** 

  OCB g PAR 0.504**  0.504** 0.342

OCB SRLgOCB  0.690**  0.690** 0.476

Goodness of Fit Statistics
 χ2 = 132.10;  df = 40; χ2/df = 3.302; CFI = 0.986;  NNFI = 0.980;
 RMSEA = 0.076;   90% CI for RMSEA = 0.061 
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  ข้อเสนอแนะ
  ภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรง
ต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของพนักงาน ธอส. และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งมีอิทธิพลโดยรวมใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาด้านภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม
จะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้น�ามีน�้าหนัก
มากทีส่ดุ รองลงมาคอืค่านยิมทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมของผูน้�า 
และค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม ซึ่งสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ด้าน CG&CSR ของ ธอส. ว่าเป็นธนาคารชั้น
น�าด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  จากผลการวิจัยนี้ ธอส. สามารถที่จะน�าไปใช้ใน
การเพิ่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธนาคารได้ โดยใช้แนวทางของผู้น�าที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านการแสดงออกมา ซ่ึงค่านิยมท่ีรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้เป็นที่รับรู้กันท้ังองค์การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด ทั้งนี้ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมอาจจะต้องเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
ธอส. และใช้โอกาสนั้นสื่อสารค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคม
ต่อผูต้ามและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีให้มากข้ึน และมกีารส่ือสาร

วิสัยทัศน์ทางด้านสังคมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ เพือ่ยกระดบัการมส่ีวนร่วมของพนกังาน ธอส.
ให้มากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมพฤติกรรมในด้านการให้
ความช่วยเหลือซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางของความรับ
ผิดชอบต่อสังคมขององค์การในระดับที่ 4 คือการให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของ Carroll (2006) สุดท้ายผู้น�าที่
รับผิดชอบต่อสังคมจะต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานในด้านการ
ตดัสินใจและการประเมนิผลให้มากขึน้ โดยการปรบักระบวน 
การและเปิดโอกาสให้พนักงาน ธอส. มีส่วนร่วมในการ
วางแผนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
  ส�าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปนั้นมี
ประเด็นที่น ่าสนใจศึกษาในรายละเอียดที่ยังพร่องไป
ส�าหรับการศึกษาคร้ังนี้คือการมีส่วนร่วมด้านการรับผล
ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ ธอส. นั้นเป็นการรับผลประโยชน์ในรูปแบบใด
และมีความเช่ือมโยงกับแรงจูงใจภายในและภายนอก
อย่างไร เพื่อที่จะได้น�าผลการศึกษาไปเสริมแรงให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น
ต่อไป
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