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บทคัดย่อ

  การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์เชงิโครงสร้างระหว่างภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ ความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม และภาพลกัษณ์องค์การของบรษิทั เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 2) เพือ่ศกึษาอทิธพิลทางตรง
และทางอ้อมของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์การ (โดยผ่านความรับผิดชอบต่อสังคม) และศึกษาอิทธิพล
ทางตรงของความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่ต่ีอ ภาพลกัษณ์องค์การของบรษิทั เวิร์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) 
กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงาน จ�านวน 450 คน จ�านวนแบบสอบถามที่น�ามาวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย มี 420 ชุดข้อมูล โดยมีระดับ
ความเชื่อมั่น ร้อยละ 80
  การวิจยัพบว่า 1) แนวคิดภาวะผูน้�าเชงิกลยุทธ์มคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสงูกับแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.618 (p<0.01) แนวคิดภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับ
แนวคิดภาพลักษณ์องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.531 (p< 0.01) และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางกับแนวคิดภาพลักษณ์องค์การ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.423 (p< 0.01)  
2) ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (SLgIM, 
γ =  0.436, p< 0.01) และปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัย
ส�าคญัทางสถิต ิ(CSRgIM, β = 0.154, p< 0.01) 3) ปัจจยัด้านภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์มอีทิธพิลต่อปัจจยัด้านความรับผดิชอบ
ต่อสังคมอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (TFgCOM, γ = 0.618, p< 0.01) ร้อยละ 38.20 ของค่าความ
แปรปรวนในปัจจัยด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมสามารถถกูอธบิายและท�านายโดยปัจจยัด้านภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ 4) ปัจจยั
ด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การทางอ้อมผ่านทางปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับ
ต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  0.095 (SLgCSRgIM,γβ(0.436X0.154) = 0.095, p< 0.05) มีค่า R2 = 0.297 โดยร้อย
ละ 29.70 ของค่าความแปรปรวนในภาพลักษณ์องค์กาสามารถถูกอธิบายและท�านายโดยปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์
นั้น สามารถยอมรับสมมติฐานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพลักษณ์องค์การ
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ประสานงานหรือการประนีประนอม (Mediation) และการวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) 
ทั้งนี้ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพยังสนับสนุนแนวคิดในการพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการของเทศบาลว่า ควรน�าตัวแบบ
การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้านไปประยุกต์ใช้เป็นตัวแบบ
การบริหารจัดการหรือเป็นกลุ่มตัวชี้วัดส�าคัญส�าหรับการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ค�ำส�ำคัญ :  การจัดการอย่างยั่งยืน การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาล จังหวัดสมุทรสาคร 

Abstract
  The main objectives of this study were to explore administrative problems and development 
guidelines of environment quality promotion of municipalities in Samutsakorn province and to examine 
the effects of sustainable administrative factors of environment quality promotion on the resources 
management effectiveness of municipalities. The research methodology was designed as mixed methods 
using quantitative approach as principal mean and supported by qualitative approach. This study was 
conducted from April to December 2015. The survey using questionnaire was a tool to collect the data 
from the 1,100 residents in two municipalities in Samutsakorn province. Of 963 usable questionnaires 
(representing a 85.09% response rate), 43.82% came from Samutsakorn city and 41.27% came from 
Oomnoy city. The data then were analyzed by using both descriptive and inferential statistic approaches; 
including mean, standard deviation; and multiple regression analysis. For qualitative approach, in-depth 
interview of 9 experts/key informants with semi-structured in-depth interview form was applied. The 
findings from the survey indicated that the major problem of administration was the municipalities’ 
environmental operations of smell decrease inconsistently with social and people needs, as well as the 
municipalities’ lacking of administrative model consisting of five dimensions: economy; technology; 
society or quality of life; balance; and network. Furthermore, the results indicated empirical evidence, 
at a .05 level of statistically significance, concerning the relationship between the five dimensions of 
sustainable administration and resources management effectiveness that consisted of man, materials, 
market, message, mediation, and measurement. Finally, the qualitative results also supported that the 
sustainable administrative model of environment quality promotion should be established and applied 
by the municipalities for environmental operating and for key performance indicators in order to have 
sustainable development in the future.  

Keywords:   Sustainable administration, Environment quality promotion, Municipality, Samutsakorn   
    province

Abstract

  The purpose of this research study were 1) to study of the structural relationship between 
Strategic Leadership Corporate Social Responsibility and Corporate image of Workpoint Entertainment 
Public Company Limited 2) to study direct and indirect effects of Strategic Leadership on Corporate 
image (by Corporate Social Responsibility) and to study direct effect for Corporate Social Responsibility 
on Corporate image of Workpoint Entertainment Public Company Limited. The sample research staff 
were 450 and The number of questionnaire to final analysis 420 with the confidence level 80 percent.
  The research of  1) The Strategic Leadership ViSTA to positive relationship with Corporate Social 
Responsibility at the statistical significance 0618, p< 0.01 The Strategic Leadership ViSTA  to positive 
relationship in higher with Corporate image  at the statistical significance  0.531, p< 0.01 and Corporate 
Social Responsibility to positive relationship with Corporate image to medium at the statistical 
significance  0.423, p< 0.01  2)Strategic Leadership ViSTA have direct effect to Corporate image  in 
higher at the statistical significance (SLgIM, γ =  0.436, p< 0.01) and Corporate Social Responsibility 
have effect to Corporate image in higher at the statistical significance (CSRgIM, β = 0.154, p< 0.01) 
indicated Corporate image can predict were to Corporate Social Responsibility overview in very high at 
the statistical significance.  3) Strategic Leadership ViSTA have effect to Corporate Social Responsibilityin 
higher at the statistical significance (TFgCOM, γ = 0.618, p< 0.01) and were to proportion of variability 
can be explain and predict 38.20 percent of variability in Corporate Social Responsibility can be explain 
and predict by Strategic Leadership ViSTA in higher level.  4) Strategic Leadership ViSTA  have indirect 
effect to Corporate image  to Corporate Social Responsibility 0.095 in lower level at the statistical 
significance (SLgCSRgIM,γβ(0.436X0.154) = 0.095, p< 0.05) and 29.70 percent of variability in 
Corporate image can be explain and predict by The Strategic Leadership ViSTA can accept Hypothesis 
at the statistical significance.

Keywords: The Strategic Leadership ViSTA ; Corporate Social Responsibility ; Corporate image

ความเป็นมาและความความส�าคัญของปัญหา
  บรษิทั บรษิทั เวร์ิคพอยท์   เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ�ากดั 
(มหาชน) มคีวามมุง่มัน่ในการด�าเนนิธุรกจิโดยมิได้หวงัเพยีง
ผลก�าไรเท่านัน้ แต่ยงัตระหนกัถงึความรบัผิดชอบต่อเศรษฐกจิ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจ 
บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท
เกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม ผ่านรปูแบบรายการต่างๆ 
ของบริษัท โดยมุ่งเน้นการน�าเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อ
สังคม โดยการสร้างสรรค์รายการที่มีส่วมร่วมในการพัฒนา
ชุมชนหรือสังคม ซึ่งรูปแบบรายการเป็นการสนุบสนุน และ

ส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีลูกทุ่งไทยของเยาวชน 
และประชาชนทั่วประเทศ รวมไปถึง การส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเป็นการผลิตรายการท่ีมุ่งเน้นให้
ชุมชน และสังคมได้รบัทราบและตระหนกัถงึความส�าคญัของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในแขนงต่างๆ ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนส�าคัญ
ของการเป็นคนไทย
  อย่างไรกต็าม ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ ความรับผดิชอบ
ต่อสังคม ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ บริษัท เวิร์คพอยท์ 
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) นั้นจึงมีความส�าคัญ
และมีความน่าสนใจที่จะศึกษา ด้านอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมของภาวะผู้น�าเพื่อท�าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
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กับการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก่อให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การและเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ จึงเป็นที่มา
ของการท�างานวิจัยนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงระหว่างภาวะผู้น�า
เชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพลักษณ์
องค์การของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด 
(มหาชน) 
   2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ
ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์การ (โดยผ่าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม) และศึกษาอิทธิพลทางตรงของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อ ภาพลักษณ์องค์การของ
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ทราบถึงความสัมพันธ์เชิงระหว่างภาวะผู้น�า
เชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพลักษณ์
องค์การของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด 
(มหาชน) 
   2. ทราบถึงอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์การ (โดยผ่านความ
รับผิดชอบต่อสังคม) และศึกษาอิทธิพลทางตรงของความ
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อ ภาพลักษณ์องค์การของบริษัท 
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

ทบทวนวรรณกรรม
   แนวคดิของผูน้�าเชงิกลยทุธ์ตามตวัแบบ ViSTA ผูน้�า
เชิงกลยุทธ์จะต้องน�าพาองค์กรให้อยู่รอด และจะต้องตอบ
ค�าถามที่ว่าองค์กรอยู่ไปเพื่ออะไร ผู้น�าเชิงกลยุทธ์จะต้อง
ก�าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
ของผู้จัดการให้แผนนั้นมีความสอดคล้องกับอนาคตที่
องค์กรปรารถนาจะเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์จะต้องออกแบบ
สถาปัตยกรรมสังคม (Social Architecture) ซึ่งจะเป็น
รากฐานของการก�าหนดโครงสร้างองค์กรที่ผู้จัดการจะต้อง
น�าไปออกแบบให้สอดคล้องกับจิตวิญญาณขององค์กร 
ผูน้�าเชงิกลยทุธ์จะต้องสร้างความไว้วางใจ (Trust) ให้เกิดขึน้
ในหมู่ผู้ตาม หากมีความไว้วางใจแล้วผู้ตามจะมีความยินดี

ที่จะท�าในส่ิงที่เขาได้ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นและเป็นจริง
จากวิสัยทัศน์ และสุดท้ายผู้น�าเชิงกลยุทธ์จะต้องสร้างแนว
ร่วม (Alignment) ให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์ 
(พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556)
  แนวทางความรบัผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 เป็น
มาตรฐานระหว่างประเทศที่ก�าหนดโดยองค์การระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization 
for Standardization: ISO) เพือ่ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัความ
รับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) แก่องค์การ
ทุกประเภททั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและในประเทศ
ก�าลังพัฒนา โดยนอกจากนี้ยังมีความต้องการที่จะส่งเสริม
ให้เกดิความเข้าใจเดียวกนัในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ซึ่งเนื้อหามาตรฐาน ISO 26000 ในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม ประกอบด้วย 7 เร่ืองหลกั (core subjects) ได้แก่ 
1. การก�ากับดแูลองค์กร 2. สทิธิมนษุยชน 3. การปฏบิติัด้าน
แรงงาน 4. สิ่งแวดล้อม 5. การปฏิบัติด�าเนินงานอย่างเป็น
ธรรม 6. ประเด็นด้านผู้บริโภคและ 7. การมีส่วนร่วมและ
พัฒนาชุมชน
  ค�าจ�ากัดความของภาพลักษณ์องค์การมีสองด้าน 
คอื การเน้นไปทีก่ารรบัรูข้องสมาชกิในองค์การและการเน้น
การรับรู้ของบุคลากรในองค์การ (Dutton, Dukerich, & 
Harquail, 1944; Dutton & Dukerich 19991) ภาพลกัษณ์
องค์การเป็นการแบ่งปันความหมาย ทศันคตแิละความรู ้และ
ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับอิทธิพลจากการ
สือ่สารเชงิกลยทุธ์จากองค์การ (Moffitt, 1944) ภาพลกัษณ์
องค์การเป็นผลผลิตของวาทกรรมระหว่างองค์การกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยองค์การได้ฉายภาพของภาพลักษณ์
ออกไปและถูกตีความหรือรับรู ้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Cheney & Vibbert, 1987)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  พงษ์เทพ  จนัทสวุรรณ (2554) ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง 
ภาวะผู้น�า วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การของ
โรงเรียนในสงักัดกรงุเทพมหานคร: ตัวแบบสมการโครงสร้าง
พบว่า แนวคิดภาวะผู้น�า แนวคิดวัฒนธรรมองค์การและ
แนวคิดประสิทธิผลองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และพบว่าร้อยละ 82.10 ของค่า
ความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองค์การสามารถถูก
อธิบายและท�านายโดยแนวคิดภาวะผู ้น�าและแนวคิด
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วัฒนธรรมองค์การ
  Duarte (2010) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการท�างานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในทัศนะของผู้จัดการ 
5 คน ทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานเกีย่วกบัความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัท ผลการศึกษาพบว่าค่านิยมส่วนบุคคล
ของผู ้จัดการมีบทบาทในการพัฒนาและด�ารงไว ้ซึ่ ง
วัฒนธรรมบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีการค�านึง
ถึงหลักการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยยังแสดง
ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมขององค์กร ค่านิยม
ส่วนบุคคล และพันธะผกูพนัของพนกังานในการด�าเนนิการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต้องอาศัยผู้น�าเป็นส�าคัญ
  Chuan (2012) ศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบต่อ
สังคม: โอกาสของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในองค์การได้

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ภาวะ
ผู้น�าโดยใช้ทฤษฎีของ Carroll เนื่องจากใช้อย่างกว้างขวาง
และสามารถอธิบายโครงสร้างได้ โดยที่น้ีอาศัยตัวแปร
พฤติกรรมส่วนตัว และ ผลการด�าเนินงานท่ีออกมาของ
องค์การ  โดยการสุ่มตัวอย่างในโรงงานในประเทศไต้หวัน
โดยส ่ งแบบสอบถามแก ่พนักงานและผู ้ จัดการที่มี
ประสบการณ์ด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม และวิเคราะห์
เชงิสถติ ิ พบว่า การแทรกแซงด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และภาวะผูน้�ามอิีทธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญั ต่อพฤตกิรรม
ส่วนบุคคลและผลลัพธ์ขององค์กรโดยแสดงเห็นการ
ปรับปรุงองค์กรแบบองค์รวม การค้นพบดังกล่าวบ่งชี้ถึง
โอกาสการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขององค์กร

ภาพ 1 กรอบแนวคิด

5 
 

Chuan (2012) ศึกษาเร่ือง ความรับผิดชอบต่อสังคม: โอกาสของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในองค์การ
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรับผิดชอบต่อสังคม ภาวะผู้น าโดยใช้ทฤษฎีของ Carroll เนื่องจากใช้อย่าง
กว้างขวางและสามารถอธิบายโครงสร้างได้ โดยที่นี้อาศัยตัวแปรพฤติกรรมส่วนตัว และ ผลการด าเนินงานที่
ออกมาขององค์การ  โดยการสุ่มตัวอย่างในโรงงานในประเทศไต้หวันโดยส่งแบบสอบถามแก่พนักงานและ
ผู้จัดการที่มีประสบการณ์ด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม และวิเคราะห์เชิงสถิติ พบว่า การแทรกแซงด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม และภาวะผู้น ามีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ ต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลและผลลัพธ์ของ
องค์กรโดยแสดงเห็นการปรับปรุงองค์กรแบบองค์รวม การค้นพบดังกล่าวบ่งชี้ถึงโอกาสการเปลี่ยนแปลงกล
ยุทธ์ขององค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพ1 กรอบแนวคิด 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์การ ของบริษัท 
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  
 สมมติฐานท่ี 2 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
 ก ำหนดวิสัยทัศน์ 

 กำรออกแบบสถำปัตยกรรมสังคม 

 กำรสร้ำงควำมไวว้ำงใจ 

 กำรสร้ำงแนวร่วม 

 
 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 ด้านการก ากับดูแลองค์การ 
 ด้านสิทธิมนุษยชน 
 ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน 
 ด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
 ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

ภาพลักษณ์องค์การ 
 กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

องค์กำร 
 คุณภำพและนวัตกรรมในกำรผลิต

รำยกำร 
 ควำมน่ำเชื่อถือขององค์กำร 
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สมมติฐานการวิจัย
  สมมติฐำนที่ 1 ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์การ ของบริษัท เวิร์คพอยท์ 
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
  สมมติฐำนที่ 2 ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
   สมมติฐำนที่ 3 ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพล
ทางตรงเชงิบวกต่อภาพลกัษณ์องค์การของบรษิทั เวร์ิคพอยท์ 
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
  สมมติฐำนที่ 4 ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลทาง
อ้อมเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต ่อภาพลักษณ์
องค์การโดยอ้อมผ่านความรับผิดชอบต่อสังคม
กำรเก็บข้อมูล
  ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง ผูว้จิยัจงึน�าแนวคิดของ 
Taro Yamane มาใช้ในการวิเคราะห์  หาจ�านวนของกลุ่ม
ให้สอดคล้องกับการใช้สถิติใช้พนักงานบริษัท เวิร์คพอยท์ 
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด(มหาชน) จ�านวน 450 คน และ
จ�านวนแบบสอบถามที่น�ามาวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย มี 420 
ชุดข้อมูล โดยมีระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 80 โดย 
เครื่องมือส�ำหรับกำรวิจัย
  ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม
ชนดิปลายปิดทีผู่ว้จิยัได้สร้างขึน้ตามการทบทวนวรรณกรรม
และกรอบแนวคิดของการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด
ไว้ โดยจ�าแนกแบบสอบถามเป็น 2 ส่วน ดังนี้
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของ
พนักงานบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด
(มหาชน) ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์การ ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท�างาน 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็น แบ่ง
เป็น 3 ตอน จ�านวน 77  ข้อ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด 
ดังนี้
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าที่รับผิด
ชอบต่อสังคมที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การ เป็นแบบ 
สอบถามที่ศึกษาจากแนวคิดของ ViSTA and POLE 
(พิพัฒน์  นนทนาธรณ์, 2556) จ�าแนกเนื้อหาตามตัวแปร
สังเกตได้ 4 ตัวคือ วิสัยทัศน์ การออกแบบสถาปัตยกรรม

สังคม การสร้างความไว้ใจ และการสร้างแนวร่วม จ�านวน 
37 ข้อ   
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบผลการ
ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลต่อภาพ
ลกัษณ์ขององค์การ โดยใช้หนงัสอืมาตรฐานความรบัผดิชอบ
ของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมต่อสังคม โดยมุง่ศกึษาเฉพาะ 
ISO 26000 ซึ่งผู้วิจัยน�าตัวแปร 7 ตัวแปร มาเป็นกรอบใน
การศึกษา ดังนี้ 1. ด้านการก�ากับดูแลขององค์การ 2. ด้าน
สิทธิมนุษยชน 3. ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน 4. ด้านการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 5. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรม 6. ด้านความรบัผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 7. การร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม จ�านวน 25 ข้อ
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อภาพ
ลักษณ์ขององค์การเป็นแบบสอบถามท่ีศึกษาแนวคิด   
ภาพลักษณ์องค์การศึกษาเฉพาะ Dutton, Dukerich, & 
HarQuail, 1994 : Moffitt, 1994 : Cheney & Vibbert, 
1987 โดยผู้วิจัยน�าตัวแปร 3 ตัวแปร มาเป็นกรอบในการ
ศึกษา ดังนี้ 1. การปฏิบัติของ บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์
เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 2. คุณภาพและนวัตกรรม 
บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)  3. 
ความน่าเชื่อถือของ บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 
จ�ากัด (มหาชน)  จ�านวน 15 ข้อ

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
  1. การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา โดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ (Item-objective congruence: IOC) วิพากษ์
และปรับแก้ข้อค�าถามกับที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์แล้วน�า
ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ�านวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) ให้เหมาะสมกับนิยาม 
แล้วน�ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่า IOC เพื่อพิจารณาคุณภาพ
ของข้อค�าถาม ซ่ึงก�าหนดให้ข้อค�าถามท่ีมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไปเป็นข้อค�าถามทีเ่หมาะสม (สุวมิล  
ติรกานันท์,  2554) โดยผลการพิจารณาพบว่า ด้านภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการ
ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีค่า IOC 0.67 
– 1.00 ด�าเนินการวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รูป SPSS
  2. วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยน�าแบบสอบถาม
ทีไ่ด้ปรบัปรงุ เพือ่ด�าเนนิการหาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม 
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ด้วยการวัดความคงที่ภายใน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ครอนบาค เนื่องจากเป็นวิธีการหาความเชื่อมั่นที่เหมาะสม
ส�าหรับเครื่องมือที่มีสร้างให้คะแนนแบบจัดอันดับหรือ
มาตราส่วนประมาณค่า โดย Kline (2011) ได้ก�าหนดเกณฑ์
ความเหมาะสมไว้ที่ 0.70 ถือว่าอยู่ในระดับพอใช้ ค่า 0.80 
ถือว่าอยู่ระดับดี และมากกว่า 0.90 ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก 
ด�าเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS
  3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าความ
สัมพันธ์ของระหว่างภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ ความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม และภาพลักษณ์องค์การของบริษัท เวิร์คพอยท์ 

เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งใช้การวิเคราะห์โดย
การวเิคราะห์เส้นทาง ด้วยเทคนคิการใช้หลกัการค่าประมาณ
ความควรจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ใน
การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง เพื่อศึกษาอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรว่ามีผลต่อตัวแปรตามมาก
น้อยเพียงใด ด้วยโปรแกรม LisRel  (กัลยา วานชิย์บญัชา, 
2556: 183)  ทั้งนี้ มีเกณฑ์ในการพิจารณาว่า ถ้า t values  
> 2.576 มีนัยส�าคัญทางสถิติในระดับ = 0.01 (p < 0.01) 
ในขณะที่  t values > 1.960 แต่ < 2.576 มีนัยส�าคัญทาง
สถิติในระดับ = 0.05  (p < 0.05)

 M SD SL_VI SL_SA SL_TR SL_AL CSR_GOV    CSR_HUM CSR_LB CSR_ENV CSR_FR CSR_CSM CSR_COM IM_CI IM_SI IIM_OC

SL_VI 4.15 0.34 1             

SL_SA 4.14 0.34 .755**             

SL_TR 4.16 0.34 .815** .783**            

SL_AL 4.03 0.48 .770** .515** .692**           

CSR_GOV    4.00 0.51 .506** .325** .479** .573**          

CSR_HUM 4.02 0.67 .334** .376** .354** .215** .479**         

CSR_LB 4.22 0.56 .587** .589** .564** .615** .565** .497**        

CSR_ENV 4.43 0.57 .353** .358** .329** .238** .242** .186** .325**       

CSR_FR 4.37 0.55 .353** .359** .348** .256** .274** .233** .338** .834**      

CSR_CSM 4.34 0.57 .357** .403** .361** .194** .213** .175** .312** .728** .760**     

CSR_COM 4.26 0.64 .297** .265** .302** .190** .177** .135** .177** .320** .322** .302**    

IM_CI 4.20 0.55 .314** .336** .318** .243** .227** .191** .341** .258** .250** .231** .215**   

IM_SI 4.50 0.58 .477** .474** .477** .362** .181** .186**   .402** .250** .186** .211** .287** .649** 

IM_OC 4.50 0.54 .590** .507** .530** .524** .356** .224** .486** .283** .259** .185** .216** .713** .816** 

หมายเหตุ N = 420 ; ** มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01    

ตำรำง 1 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์

ตำรำง 2 ค่าสหสัมพันธ์

ตาราง 2 ค่าสหสัมพันธ์อิทธิพลของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมท่ีส่งผลต่อ ภาพลกัษณ์องค์การของ
พนักงาน บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด
(มหาชน) ในภาพรวมค่าสหสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดที่น�ามา
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ตาราง 2 ค่าสหสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 

 
ตาราง 2 ค่าสหสัมพันธ์อิทธิพลของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีส่งผลต่อ  ภาพลักษณ์
องค์การของพนักงาน บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด(มหาชน) ในภาพรวมค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดที่น ามาทดสอบซึ่งพบว่าแนวคิดภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ViSTA (SL)  มีความสัมพันธ์กับ
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Ø =  0618, p < 0.01), แนวคิดภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ ViSTA (SL) มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับแนวคิดภาพลักษณ์องค์การ (IM)  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (Ø =  0.531, p < 0.01) และ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีความสัมพันธ์กับ แนวคิด
ภาพลักษณ์องค์การ (IM)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Ø =  0.423, p < 0.01) ในระดับปานกลาง 
 
การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงานบริษัท เวิร์ค
พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ในการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงานบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็น
เทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ไว้ว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (SL) และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์การ(IM) ของบริษัท เวิร์ค
พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (IM) หรือไม่ ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้นทาง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ แสดงดังภาพ 2 
 
รูปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (path analysis) ของตัวแปรที่ศึกษา 

ผลการค านวณอิทธิพลทางตรง อิทธิทางอ้อม และผลรวมอิทธิพล จากโมเดลเส้นทางความสัมพันธ์
ของตัวแปร เพื่อดูอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และผลรวมอิทธิพล 
 
 
 
 
 

ทดสอบซึ่งพบว่าแนวคิดภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ViSTA (SL)  
มีความสัมพันธ์กับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (Ø =  0618, p < 0.01), แนวคิด
ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ViSTA (SL) มีความสัมพันธ์ในระดับ
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สงูกับแนวคดิภาพลกัษณ์องค์การ (IM) อย่างมนียัส�าคญัทาง
สถิต ิ(Ø =  0.531, p < 0.01) และ แนวคดิความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม (CSR) มีความสัมพันธ์กับ แนวคิดภาพลักษณ์
องค์การ (IM) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (Ø = 0.423, p < 
0.01) ในระดับปานกลาง

กำรวิเครำะห์เส้นทำงควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ
  ในการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพล
ต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงานบริษัท เวิร์คพอยท์ 
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 2 ไว้ว่า ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ (SL) และความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ภาพลักษณ์องค์การ(IM) ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์
เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (IM) หรือไม่ ผู้วิจัยได้ก�าหนดรูป
แบบโมเดลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
แสดงดังภาพ 2

รูปแบบโมเดลกำรวิเครำะห์เส้นทำงควำมสัมพันธ์ของ
ตัวแปรที่ศึกษำ
  ผลการค�านวณอิทธิพลทางตรง อิทธิทางอ้อม และ
ผลรวมอทิธพิล จากโมเดลเส้นทางความสมัพนัธ์ของตวัแปร 
เพื่อดูอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และผลรวมอิทธิพล

  เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางตัวแบบสมการ
โครงสร้างการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแบบ
สมการโครงสร้างว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์
องค์การ ของพนักงานบรษัิท เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ 
จ�ากัด (มหาชน) และปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ มี
อิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งอิทธิพลปัจจัย
ด้านของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์การ
ทั้งทางตรงและโดยอ้อมผ่านทางปัจจัยด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมได้ในระดับใดเป็นการสมมติฐานที่ 2, 3 และ4 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ภาพ 2 สัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างปัจจัยด้านปัจจัยด้านภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (SL) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์การ (IM) ในภาพรวม  

 
 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางตัวแบบสมการโครงสร้างการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ เส้นทาง
ของตัวแบบสมการโครงสร้างว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม มีอิทธิพล
ทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การ ของพนักงานบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และ
ปัจจัยด้านภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม รวมท้ังอิทธิพลปัจจัยด้านของภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์การทั้งทางตรงและโดยอ้อมผ่านทางปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมได้ในระดับใดเป็นการสมมติฐานที่ 2,3 และ4 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ETA  KSI  ETA   ETA  ETA   R2 
IM1 SL IM  0.436**   
  CSR IM  0.154** 0.297 
CSR2 SLCSR  0.618**  0.382 
หมายเหต:ุ  ** = p< 0.01 1และ 2 คือ ตัวแปรที่ถูกท านาย 
 
 

ภาพ 2 สัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างปัจจัยด้านปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ (SL) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ส่ง  
  ผลต่อภาพลักษณ์องค์การ (IM) ในภาพรวม

ตำรำง 3 ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม

 ETA   KSI g ETA ETA g ETA γ β R2

 IM1  SLg IM  0.436**  

    CSRgIM  0.154** 0.297

 CSR2  SLgCSR  0.618**  0.382

หมายเหตุ:  ** = p< 0.01 1และ 2 คือ ตัวแปรที่ถูกท�านาย
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ตำรำง 4 ค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม (TE) อิทธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพลทางอ้อม (IE) ระหว่างแนวคิดปัจจัย  
   ด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพลักษณ์องค์การ 

  ETA KSI g ETA ETAg ETA DE IE TE R2

  IM1 SL g IM  0.436** 0.095** 0.531** 

   CSR g IM 0.154**  0.154** 0.297

  CSR2 SL gCSR  0.618**  0.618** 0.382

หมายเหตุ ** = p< 0.01 1และ 2 คือ ตัวแปรที่ถูกท�านาย

ว่าร้อยละ 38.20 ของค่าความแปรปรวนในปัจจัยด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สามารถถูกอธิบายและท�านาย
โดยปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ (SL) ได้ในระดับสูง 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 3
  จากสมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ 
มอีทิธพิลต่อภาพลักษณ์องค์การโดยอ้อมผ่านความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางตัวแบบสมการ
โครงสร้างตามภาพที ่4.2 กับตารางท่ี 4.6 พบว่า ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ (SL) มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การ 
(IM) ทางอ้อม (IE) ผ่านทางปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) เท่ากับ 0.095 ซึ่งอยู่ในระดับต�่าอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (SLgCSRgIM,γβ(0.436X0.154) = 
0.095, p < 0.05) และพบว่า สัดส่วนของความแปรปรวน
ที่สามารถถูกอธิบายได้ด้วยสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Model) มีค่าเท่ากับ 0.297 (R2 = 0.297) ซึ่ง
หมายความว่าร้อยละ 29.70 ของค่าความแปรปรวนใน
ภาพลักษณ์องค์การ (IM) สามารถถูกอธิบายและท�านาย
โดยปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์น้ัน สามารถยอมรับ
สมมติฐานที่ 4 
  ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลทางตรง 
0.436 กับอิทธิพลทางอ้อม 0.095 จะได้เท่ากับ 0.531 
แสดงให้เห็นว่า แม้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์จะมีผลอิทธิพล
ทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การในระดับสูง แต่เมื่อมองโดย
รวมแล้ว (TE) ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ (SL) มี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การ (IM) อยู่ในระดับสูงอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ 
  ดังนั้น จากที่แสดงมาทั้งหมด จึงสรุปได้ว่า ยอมรับ
สมมติฐานทั้ง 4 ข้อ ที่ว่า 1) ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

  จากสมมตฐิานที ่ 2 ท่ีว่า ปัจจัยด้านภาวะผูน้�าเชงิ 
กลยุทธ์ (SL) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มี
อิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน 
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแบบ
สมการโครงสร้างตามภาพที่ 4.2 กับตารางที่ 4.6 พบว่า 
ปัจจยัด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ (SL) มอีทิธพิลทางตรง (DE) 
ต่อภาพลักษณ์องค์การ (IM) ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิต ิ(SLgIM, γ = 0.436, p< 0.01) และเมือ่พจิารณา
ค่าสัมประสิทธิ์ เส ้นทางตัวแบบสมการโครงสร้างตาม
แผนภาพที่ 4.5 กับตารางที่ 4.6 พบว่า ปัจจัยด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การ 
(IM) อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (CSRgIM, 
β = 0.154, p< 0.01) แสดงว่าภาพลักษณ์องค์การ (IM) 
สามารถท�านายได้ด้วยปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ในภาพรวมในระดับสูงมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ 2
  จากสมมตฐิานที ่3 ทีว่่า ปัจจยัด้านความรับผดิชอบ
ต่อสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อภาพลักษณ์องค์การอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางตัวแบบสมการ
โครงสร้างตามภาพที่ 4.2 กับตารางที่ 4.6 พบว่า ปัจจัย
ด้านภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ (SL) มอิีทธพิลต่อปัจจยัด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (TFgCOM, γ = 0.618, p< 0.01) และพบว่า
สัดส่วนของความแปรปรวนท่ีสามารถถูกอธิบายและ
ท�านายได้ด้วยสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Model)  มีค่าเท่ากับ 0.382 (R2 = 0.382) ซึ่งหมายความ
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ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 2) 
ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติต่อความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ 4) ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อภาพลักษณ์องค์การโดยอ้อม
ผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
  จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานจ�านวน 420 คน เมื่อ
จ�าแนกตามเพศพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ�านวน 292 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.50 เพศชายจ�านวน 128 คิดเป็นร้อยละ 
30.50  และมีอายุระหว่าง 31 ถึง 35 ปี มากที่สุด จ�านวน 
177 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 ระดับการศึกษาปริญญาตรี
จ�านวน 285 คน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.90 และระยะ
เวลาท�างานกบับรษิทัเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากดั 
(มหาชน) 1 ถึง 2 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.70
          จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรแฝงเพื่อใช้ประกอบการศึกษาตามการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ที่ว่า ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวก ต่อภาพลักษณ์องค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดที่น�ามาทดสอบซ่ึงพบว่า
แนวคิดภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ViSTA (SL)  มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (Ø =  0618, p < 0.01), แนวคิดภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ViSTA (SL) มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดบัสงูกับแนวคดิภาพลกัษณ์องค์การ (IM) อย่างมนียัส�าคัญ
ทางสถิติ (Ø =  0.531, p < 0.01) และ แนวคิดความ         
รบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั แนวคิด
ภาพลักษณ์องค์การ (IM) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (Ø =  
0.423, p < 0.01) อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงสรุปได้
ว่าความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น�า
เชิงกลยุทธ์ ViSTA (SL) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
และภาพลักษณ์องค์การ (IM) ในภาพรวม มีความสัมพันธ์
เชงิบวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิอนัแสดงว่า มกีารยอมรบั
สมมติฐานที่ 1

  จากการตัง้สมมตฐิานการวจิยัข้อท่ี 2 ภาวะผูน้�าเชงิ 
กลยทุธ์ (SL) และความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) มอีทิธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์การ (IM) ของบริษัท 
เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) (IM) หรือไม่ 
ผู้วิจัยได้ก�าหนดรูปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้นทางความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
เส ้นทางตัวแบบสมการโครงสร ้างการวิ เคราะห ์ค ่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแบบสมการโครงสร้างว่า ปัจจัย
ด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม มี
อทิธพิลทางตรงต่อภาพลกัษณ์องค์การ ของพนกังานบรษิทั 
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) และปัจจัย
ด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมทั้งอิทธิพลปัจจัยด้านของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ 
ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์การทั้งทางตรงและโดยอ้อมผ่านทาง
ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแบบสมการโครงสร้าง พบว่า 
ปัจจัยด้านภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ (SL) มอิีทธพิลทางตรง (DE) 
ต่อภาพลักษณ์องค์การ (IM) ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิต ิ(SLgIM, γ = 0.436, p< 0.01) และเมือ่พจิารณา
จากตารางค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางตัวแบบสมการของค่า
สัมประสิทธิเ์ส้นทางระหว่างปัจจยัด้านภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม กับตารางค่าสัมประสิทธิ์ของ
อิทธิพลโดยรวม (TE) อิทธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพล
ทางอ้อม (IE) ระหว่างแนวคิดปัจจยัด้านภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพลักษณ์องค์การพบว่า 
ปัจจยัด้านภาวะผู้น�าเชงิกลยทุธ์ (SL) มอีทิธพิลทางตรง (DE) 
ต่อภาพลักษณ์องค์การ (IM) ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิต ิ(SLgIM, γ = 0.436, p< 0.01) และเมือ่พจิารณา
ค่าสัมประสิทธิ์ เส ้นทางตัวแบบสมการโครงสร้างตาม
แผนภาพที่ 4.5 กับตารางที่ 4.6 พบว่า ปัจจัยด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การ 
(IM) อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (CSRgIM, β 
= 0.154, p< 0.01) แสดงว่าภาพลักษณ์องค์การ (IM) 
สามารถท�านายได้ด้วยปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ในภาพรวมในระดับสูงมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
อันแสดงว่า มีการยอมรับสมมติฐานที่ 2
          จากการตั้งสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3  ปัจจัยด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อภาพลักษณ์
องค์การเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางตัวแบบสมการ
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โครงสร้างพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ (SL) มี
อิทธิพลต่อปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อยู่
ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (TFgCOM, γ = 
0.618, p< 0.01) และพบว่าสัดส่วนของความแปรปรวนที่
สามารถถูกอธิบายและท�านายได้ด้วยสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model)  มีค่าเท่ากับ 0.382 (R2 = 
0.382) ซึ่งหมายความว่าร้อยละ 38.20 ของค่าความ
แปรปรวนในปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
สามารถถูกอธิบายและท�านายโดยปัจจัยด้านภาวะผู้น�า
เชิงกลยุทธ์ (SL) ได้ในระดับสูง อันแสดงว่า มีการยอมรับ
สมมติฐานที่ 3
  จากการตั้งสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4  ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การโดย
อ้อมผ่านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ (SL) มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การ(IM) 
ทางอ้อม (IE) ผ่านทางปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) เท่ากับ 0.095 ซึ่งอยู่ในระดับต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (SLgCSRgIM, γβ(0.436X0.154) = 0.095, p< 
0.05) และพบว่า สัดส่วนของความแปรปรวนที่สามารถถูก
อธิบายได้ด้วยสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Model) มีค่าเท่ากับ 0.297 (R2 = 0.297) ซึ่งหมายความว่า
ร้อยละ 29.70 ของค่าความแปรปรวนในภาพลกัษณ์องค์การ 
(IM) สามารถถูกอธิบายและท�านายโดยปัจจยัด้านภาวะผู้น�า
เชิงกลยุทธ์นั้น สามารถยอมรับสมมติฐานที่ 4
         เมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลทางตรง 0.436 
กับอิทธิพลทางอ้อม 0.095 จะได้เท่ากับ 0.531 แสดงให้
เห็นว่า แม้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์จะมีผลอิทธิพลทางตรงต่อ
ภาพลกัษณ์องค์การในระดบัสงู แต่เมือ่มองโดยรวมแล้ว (TE) 
ปัจจยัด้านภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ (SL) มอีทิธพิลต่อภาพลักษณ์
องค์การ (IM) อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
         สรุปผลการยอมรับสมมติฐานทั้ง 4 ข้อ พบว่า  1) 
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้น�า
เชิงกลยทุธ์ มอีทิธิพลทางตรงเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์การ
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ2)  ภาวะผู้น�าเชงิกลยทุธ์ มีอทิธพิล
ทางตรงเชิงบวกอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิต่อความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 3) ความรับผิดชอบต่อ
สังคมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์การ
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ4) ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ มอิีทธพิล
ทางอ้อมเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อภาพลักษณ์

องค์การโดยอ้อมผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะของผลการวิจัย
  บทบาทของผู้บริหารที่รับผิดชอบต่อสังคม ควร
ประกอบด้วย ความเป็นผูน้�าทีมี่ประสทิธผิลและยัง่ยนืพร้อม
กับมีค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของเป็นพื้นฐานอย่าง 
เข้มแข็งที่สะท้อนถึงมาตรฐานทางศีลธรรม  วิสัยทัศน์และ
ความซ่ือตรงของผู้บริหารที่ท�าให้สมาชิกในองค์การได้มอง
เห็นทิศทาง  เกิดค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีที่มีต่อองค์การ
และต่อสังคมของผู้ตาม อันสะท้อนให้เห็นถึงนโยบาย การ
ส่งเสริมงบประมาณหรือเงินสนับสนุน การจัดต้ังแผนกที่
ดแูลกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่ผูบ้รหิารควร
ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเพื่อผสมผสานองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ๆและควรมีการใส่ใจในสังคมเพื่อให้สามารถ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันกับองค์การอื่น

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
  จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ตัวแปรภาพลักษณ์
องค์การด้านคุณภาพและนวัตกรรมในการผลิตรายการ กับ
ภาพลักษณ์องค์การด้านความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อความน่า
เชื่อถือขององค์การ นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอื่นอีกที่สามารถ
อธบิายความแปรปรวนของการด�าเนินงานด้านความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม เช่น นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อ
ก�าหนดของภาครฐั ผูน้�าชมุชน สภาวะเศรษฐกจิ ทศันคติ 
กระบวนการการสื่อสาร การประสานงาน การจัดกิจกรรม
ที่ครอบคลุมงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จิตวิญญาณ
ในการท�างาน คุณลักษณะผู้บริหาร พฤติกรรมของผู้น�า 
เป็นต้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาตัวแปรอื่นที่
ส่งผลต่อการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 
  ควรมีการพัฒนาเครื่องมือการวัดตามแนวคิดและ
หลักทฤษฎีเป็นหลัก เพื่อใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป และอาจมี
การน�าวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ส�าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมลู และพฒันาเครือ่งมอืวดัด้านการท�ากจิกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อาจมีการสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบในแต่ละด้านต่างๆ ว่ามีบทบาท
รบัผดิชอบในส่วนงานใดบ้าง  เช่น ผู้บรหิาร หวัหน้าส่วนงาน 
เป็นผู้รบัผดิชอบด้านความรับผดิชอบต่อสงัคม เป็นต้น ท้ังนี้
เพื่อให้เห็นถึงแนวนโยบายจากผู้บริหารที่ชัดเจน ต่อการ
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สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ

ข้อจ�ากัดของงานวิจัย
  จากการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอิทธิพลของ
ภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
องค์การ ของพนักงานบรษิทั เวร์ิคพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นกลุ่มธุรกิจบันเทิงที่เกิดจากการพัฒนา 
ก�าหนดนโยบายที่เป็นแนวคิดหลักขององค์การ รวมถึงตัว

บุคลากรที่เป็นพนักงานภายในองค์การเองนั้นมีความคิดท่ี
หลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งจากผลการวิจัยในครั้งนี้อาจจไม่
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ที่มีบริบทแตกต่างกันทั้งนี้เพราะแต่ละบริบทย่อมมีองค์
ประกอบที่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาในมุมมองด้านภาวะ
ผู้น�าและวัฒนธรรมองค์การผ่านตัวแทนพนักงานภายใน
องค์การ 
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