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อิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
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บทคัดย่อ

		 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบายและ
ท�ำนายภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ และ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบายและท�ำนายภาพลักษณ์
ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬายิมนาสติกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างตามสะดวก
		 ผลการวิจัยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้มีค่าระหว่าง 0.570 - 0.765 และมีนัยส�ำคัญทุก
ตัวแปร จากการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง พบว่าภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบสังคม มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญ และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�ำนายโดยภาวะผู้น�ำที่
รับผิดชอบสังคมร้อยละ 78.00 นอกจากนั้นภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การอย่างมี
นัยส�ำคัญ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัย
ส�ำคัญและมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�ำนาย โดยภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบสังคมร้อยละ 79.00 สุดท้ายการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การอย่างมีนัยส�ำคัญ และมีค่าดัชนี
ความเหมาะสม χ2 / df = 1.543, CFI = 1.00, NNFI = 1.00, RMSEA= 0.037 และ 90% CI for RMSEA = 0.0 ; 0.061
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่ง
ประเทศไทย
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Abstract

		 The objectives of this research were 1) to study influences of the socially responsible leadership
that it could explain and predict both side of association image of the Gymnastics Association of Thailand
and Stakeholders’ Perception of social responsible recognition of organization. And 2) to study the influence
of the socially responsible leadership on association image of the Gymnastics Association of Thailand
both direct and indirect via Stakeholders’ Perception of social responsible recognition of organization.
Samples were athletes, gymnasts and related persons. Judgmental sampling was randomly, and completely
sample size was 400.
		 The results found that correlation coefficient among observable variables were 0.570 - 0.765; and
every variables had a significant level. From structural equation modeling, it found that socially responsible
leadership had influence on Stakeholders’ Perception of social responsible recognition of organization
with significantly and the variance predicted by servant leadership with 78.00 percent. Moreover, socially
responsible leadership had direct effect to association image with significantly and had indirect effect via
Stakeholders’ Perception of social responsible recognition of organization with significantly and variance
predicted by servant leadership with 79.90 percent. Finally, Stakeholders’ Perception of corporate’s
social responsibility had direct effect to association image of the Gymnastics Association of Thailand with
significantly. Fit indices of the model were χ2 / df = 1.543, CFI = 1.00, NNFI = 1.00, RMSEA = 0.037 and
90% CI for RMSEA = 0.0 ; 0.061
Key words: Socially Responsible Leadership Social Responsibility Association image of the Gymnastics
Association of Thailand.

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

		 ในปัจจุบันผู้คนให้ความใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมาก
ขึ้น ท�ำให้มีการรณรงค์ให้คนมีสุขภาพดี ด้วยการออกก�ำลัง
กายและเล่นกีฬาเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงพัฒนาไปสู่การเล่น
และเพื่อการอาชีพ สร้างชื่อเสียง เกียรติยศ และฐานะทาง
สังคม แต่การเล่นเพือ่ ความเป็นเลิศจ�ำเป็นต้องอาศัยเทคนิค
การเล่นระดับสูงวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัยตลอดจน
การบริหารจัดการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ มีการวางแผนการพัฒนาที่เป็นระบบ มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกีฬาของประเทศกระจาย
อ�ำนาจการบริหารจัดการไปยังสมาคมกีฬาต่างๆ
		 ยิมนาสติกศิลป์เป็นกีฬาชนิดหนึ่ง อยู่ภายใต้การ
บริหารจัดการของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย โดย
สมาคมฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนินการเกีย่ วกับกีฬายิมนาสติก
ศิลป์ด้วย ที่ผ่านมากีฬายิมนาสติกศิลป์มีผลงานโดดเด่นมา
โดยตลอด โดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 3 ปีที่ผ่าน

มาการแข่งขันภายในประเทศมีจ�ำนวนนักกีฬายิมนาสติก
ศิลป์ลดน้อยลง จนเป็นที่กังวลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะ
จ�ำนวนสมาชิกสโมสรที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันลดน้อยลง
กว่าครึง่ และมีแนวโน้มลดจ�ำนวนลงเรือ่ ยๆ จนการแข่งขัน
บางรายการไม่สามารถจัดแข่งขันได้ เพราะมีนกั กีฬาไม่ครบ
ทีม เช่น การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 จังหวัด
อุตรดิตถ์ และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 จังหวัด
ขอนแก่น นอกจากนั้น การแข่งขันรายการนานาชาติ โดย
เฉพาะการแข่งขันซีเกมส์ที่ประเทศอินโดนีเซีย ไทยสูญเสีย
ความเป็ น จ้ า วเหรี ย ญทองประเภทชายให้ กั บ ประเทศ
เวียดนาม และประเภทหญิงให้กับสิงคโปร์นี่เป็นสัญญาณ
บ่งบอกถึงความตกต�่ำของกีฬายิมนาสติกศิลป์ของไทยที่
ทุกฝ่ายต้องหันมาให้ความสนใจเพื่อศึกษาหาแนวทางใน
การพัฒนากีฬายิมนาสติกศิลป์ไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้
สอดคล้องกับพันธะกิจทีส่ มาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
(2554) ก�ำหนดไว้ 3 ประเด็น คือ (1) บริหารจัดการกีฬา

64

วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

ยิมนาสติกของประเทศให้ประสบความส�ำเร็จ ในระดับ
นานาชาติ (2) ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรของสมาคม
ยิมนาสติกให้เพิ่มด้านปริมาณและคุณภาพ สู่ความเป็น
สากล และ (3) พัฒนาระบบการแข่งขันให้เป็นมาตรฐาน
และยอมรับในระดับสากล (วารสารวิชาการสถาบันการ
พละศึกษา, 2558)
		 ภาวะผู้น�ำมีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จขององค์การ
เป็นอย่างมาก เพราะเป็นตัวทีท่ ำ� ให้องค์การสามารถทีจ่ ะด�ำรง
อยู่ได้ นอกจากนี้ภาวะผู้น�ำยังช่วยพัฒนาองค์การไปใน
ทิศทางใหม่ๆ ที่องค์การต้องการมุ่งไปสู่ทิศทางนั้นได้และ
เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการบริหารงาน เพราะผู้น�ำเปรียบ
ประดุจดวงประทีปขององค์การ เป็นสัญลักษณ์ เป็นตัวแทน
ขององค์การ และเป็นจุดรวมพลังของทุกคนในองค์การ
ฉะนั้นผู้น�ำย่อมเป็นหลักที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อหน่วยงานต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อผลงานอันเป็นส่วนรวม คุณภาพ
และคุณลักษณะของผู้น�ำย่อมมีผลสะท้อนต่อวิธีปฏิบัติงาน
และผลงานขององค์การหรือหน่วยงานแต่ละแห่งเป็นอัน
มาก ประกอบกับปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ของการแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ความต้องการเป็นผู้น�ำด้านต้นทุนทางการตลาด การสร้าง
ความแตกต่าง การสร้างนวัตกรรมใหม่ ล้วนเป็นสาเหตุให้
องค์การธุรกิจเกิดการปรับตัวและวางกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ เพื่อความอยู่รอด ขณะเดียวกันผู้คนในสังคมก็มี
ความคาดหวังต่อองค์การธุรกิจสูงขึ้น ยิ่งปัญหาทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงและมีขอบเขตของปัญหา
มากขึน้ เท่าไร กระแสการเรียกร้องของผูค้ นในสังคมทีต่ อ้ งการ
ให้องค์การธุรกิจเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อมย่อมมีมากขึ้น จนแนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ ซึ่งในปัจจุบันได้รับความสนใจอย่าง
มาก องค์การธุรกิจได้พยายามสนับสนุนแนวคิดการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และได้มกี ารน�ำเสนอ
รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ
CSR Report ให้สาธารณะได้รับรู้ (กิตติพงศ์ จิรวัสวงศ์,
2553) นอกเหนือจากงบการเงิน เพราะประโยชน์จากการ
ท�ำรายงานรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากองค์การใช้
เป็นช่องทางส�ำคัญในการสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสั ง คมที่ อ งค์ ก ารท� ำ กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ในสั ง คม
ขณะเดียวกันองค์การสามารถน�ำไปวางแผนกลยุทธ์เพื่อ
สร้างความยั่งยืนให้กับองค์การและสังคมในระยะยาว

		 ค่านิยมเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของภาวะ
ผู้น�ำที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ในมุมมองทางด้าน
พฤติกรรมนั้น ผู้น�ำที่มีประสิทธิผลจะสามารถเชื่อมต่อ
วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ มี ค ่ า นิ ย มทางอุ ด มคติ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง และภาพ
จินตนาการทีม่ พี ลัง ผูน้ ำ� เหล่านีย้ งั คงกระตุน้ การคิดนวัตกรรม
ในการแก้ปัญหาที่เผชิญและเน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ฐานรากและความคาดหวังผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม
นอกจากนั้นผู้น�ำยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นของผู้ตาม
การจูงใจภายใน ความไว้วางใจและความชื่นชมต่อผู้น�ำ
และการดึงดูดทางอารมณ์ ผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมเป็น
ผู้น�ำที่มีค่านิยมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผล
ต่อวิสัยทัศน์และความซื่อตรง (Integrity) ซึ่งจะแสดงออก
มาเป็นพฤติกรรมและคุณลักษณะต่างๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ
ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตามนอกจากนั้นค่านิยม
ของผู้น�ำก็ยังมีอิทธิผลต่อค่านิยมของผู้ตามอีกประการหนึ่ง
ด้วย (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556 และ Waldman, 2007)
		 ภาพลักษณ์ขององค์การ เป็นสิ่งที่แสดงถึงภาพที่ผู้
บริโภค คิดต่อบริษัท องค์การ หรือสถาบันจากสินค้าหรือ
บริการ การบริหารจัดการ ผูบ้ ริหารและบุคลากรขององค์การ
การเป็ น องค์ ก ารที่ แ สดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมจาก
กิจกรรมทีส่ อื่ สารเผยแพร่ออกมา การด�ำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตรงไปตรงมา รวมถึงโครงสร้างทางกายภาพ
ขององค์การ ซึง่ เป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึง่ และจากการประเมิน
ผลการรับรู้ของตนเองส่วนหนึ่งจากการได้รับบริการ ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้
ประเภทของภาพลักษณ์ของบริษัท สามารถแสดงหรือดูได้
จากตัวบริษัทหรือองค์การ คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้
บริโภคต่อองค์การนั้น ดูจากสินค้าหรือบริการ คือภาพที่
เกิ ด ขึ้ น ในใจของผู ้ บริ โ ภคที่ มีต ่ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารอย่ า ง
เดียวไม่ได้มองตัวองค์การหรือสถาบัน และดูจากตราสินค้า
(Brand Image) ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัท
สามารถมีสนิ ค้าได้หลายชนิด แต่ไม่จำ� เป็นต้องมีภาพลักษณ์
ที่เหมือนกัน ซึ่งผู้วิจัยสนใจศึกษาในส่วนขององค์ประกอบ
ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การและจากที่กล่าว
สามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงภาพลักษณ์ขององค์การ และ
หาความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ส่วนได้ (จินตวีร์ เกษมศุข, 2551)
		 ในการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จึ ง มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ
ส�ำรวจการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยเพื่อส�ำรวจว่ามีความรู้
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ความเข้าใจและตระหนักถึงแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคม ภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำที่รับ
ผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก ารและภาพลั ก ษณ์ ข อง
สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวก
		 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมสามารถอธิ บ ายและท� ำ นายภาพลั ก ษณ์ ข อง
สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย และการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
		 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมสามารถอธิ บ ายและท� ำ นายภาพลั ก ษณ์ ข อง
สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ

ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย

		 1. ทราบความสัมพันธ์และอิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่
รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การและภาพลักษณ์ของ
สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
		 2. น�ำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุง และพัฒนาการทั้ง 3 ด้านขององค์การได้อย่าง
เหมาะสม ต่อไปในอนาคต ด้านภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบ
สังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และด้านภาพลักษณ์องค์การ

การทบทวนวรรณกรรม

		 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดภาวะ
ผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบสังคมจากแนวคิดของ พิพฒ
ั น์ นนทนาธรณ์
(2559ข) เนือ่ งจากเป็นคุณลักษณะของผูน้ ำ� ทีม่ คี วามเหมาะสม
ในการบริ ห ารองค์ ก ารในยุ ค ของการเปลี่ ย นแปลงและ
แข่งขัน ประกอบด้วยด้านค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้น�ำ (SRL_LD) ด้านวิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้น�ำ
(SRL_VI) และด้านค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม
(SRL_FL)
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		 แนวคิดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิด
ของ Archie B. Carroll (1991) ประกอบด้วยด้าน
เศรษฐกิจ (SR_EC) ด้านกฎหมาย (SR_LW) ด้านจริยธรรม
(SR_ET) และด้านการเสียสละเพื่อสังคม (SR_SF)
		 แนวคิ ด ภาพลั ก ษณ์ ข องสมาคมยิ ม นาสติ ก แห่ ง
ประเทศไทยผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Philip Kotler
(2014) ประกอบด้วยด้านบริหาร (AI_MM) ด้านธรรมาภิบาล
(AI_GN) และด้านความมั่นคงขององค์การ (AI_CS)
		 ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Leadership) เป็นภาวะผู้น�ำที่มีแนวคิดเกี่ยวกับค่า
นิยมที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งคล้ายกับภาวะผู้น�ำ
ทีร่ บั ผิดชอบ (Responsible Leadership) ทีเ่ ป็นปรากฏการณ์
ทางด้านศีลธรรมและสังคมไม่เพียงแต่มีแรงผลักดันจาก
ความอื้อฉาวทางศีลธรรมในการจัดการและผลกระทบต่อ
ชี วิ ต บนโลกมนุ ษ ย์ จ ากการจั ด การแต่ ยั ง มาจากความ
ตระหนักว่าบรรษัทข้ามชาติและผู้น�ำของเขานั้นมีศักยภาพ
ที่มากมายในการช่วยท�ำให้โลกนี้ดีขึ้น (Pless, 2007)
		 ค�ำจ�ำกัดความของภาพลักษณ์องค์การมีสองด้าน
คือ การเน้นไปทีก่ ารรับรูข้ องสมาชิกในองค์การและการเน้น
การรับรู้ของบุคคลภายนอกองค์การ (Dutton, Dukerich,
& Harquail, 1994; Dutton & Dukerich, 1991) ภาพ
ลักษณ์องค์การเป็นการแบ่งปันความหมาย ทัศนคติความรู้
และความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับอิทธิพลจาก
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์จากองค์การ (Moffitt, 1994) ภาพ
ลักษณ์องค์การเป็นผลผลิตของวาทกรรมระหว่างองค์การ
กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยองค์การได้ฉายภาพของภาพลักษณ์
ออกไปและถู ก ตี ค วามหรื อ รั บ รู ้ โ ดยผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
(Cheney & Vibbert, 1987)
		 การแสดงออกมาทั้งภายนอกและภายในของบุคคล
นั้นย่อมมีผลต่อภาพลักษณ์ของบุคคลและองค์การอย่าง
มาก ภาพที่คนอื่นมองจะเป็นภาพที่สะท้อนว่าองค์การเรา
มีภาพลักษณ์อย่างไร ถ้าไม่เป็นที่ยอมรับก็ต้องปรับปรุง
แก้ไข พัฒนา ถ้าดีอยู่แล้วก็รักษาไว้ให้ยั่งยืน และปฏิบัติให้
ดียิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ลักษณะของภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ
ได้แก่ ระบบบริหารที่มีคุณภาพ องค์การที่มีความเจริญ
ก้าวหน้า เป็นองค์การที่ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมาย
บ้านเมือง มีความรับผิดชอบต่อสังคมสูง และเป็นองค์การ
ที่ท�ำประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ (สมยศ แสงสุวรรณ, 2546)
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		 จากวิจัยเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์การ
ธุรกิจไทยพบว่าความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมมีความ
สัมพันธ์กับความเป็นบรรษัทภิบาลขององค์การและการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญที่สุดที่
บ่งบอกถึงความเป็นบรรษัทภิบาลขององค์การซึ่งมีผลต่อ
องค์การทัง้ ในระดับนโยบายและวิธกี ารด�ำเนินงาน (Suttisak
Kraisornsuthasinee and William, 2006) Nonthanathorn (2015) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้น�ำที่
รับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของ
ท่าอากาศยานภูเก็ตพบว่าภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนั้น
ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพ
ลักษณ์องค์การและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
อย่างมีนัยส�ำคัญ และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ การของท่าอากาศยานภูเก็ต อย่างมี นั ย
ส�ำคัญ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2558) ศึกษาปัจจัยเชิง
สาเหตุของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพบว่า
ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
องค์การอย่างมีนยั ส�ำคัญ นอกจากนัน้ ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การและมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก ารอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมขององค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ภาพลั ก ษณ์

องค์ ก ารของท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2559ก) ได้ศึกษาอิทธิพลของ
ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบสังคม การรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก ารที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่พบว่าภาวะผู้น�ำที่
รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมี
นัยส�ำคัญ นอกจากนั้นภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมี
อิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การและมีอิทธิพลทาง
อ้อมผ่านการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญ สุดท้ายการรับรู้ของ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
องค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การของท่า
อากาศยานเชียงใหม่อย่างมีนัยส�ำคัญ

สมมติฐานในการวิจัย

		 H1: ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
องค์ ก ารและภาพลั ก ษณ์ ข องสมาคมยิ ม นาสติ ก แห่ ง
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวก
		 H2: ภาวะผู ้ น� ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมสามารถ
อธิบายและท�ำนายภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่ง
ประเทศไทย และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
		 H3: ภาวะผู ้ น� ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมสามารถ
อธิบายและท�ำนายภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่ง
ประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

ประเทศไทย และการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ
H3: ภาวะผูนําที่รับผิดชอบตอสังคมสามารถอธิบายและทํานายภาพลักษณของสมาคมยิมนาสติกแหง
ประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางออม ผานการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคการ Journal of the Association of Researchers Vol.23 No.1 January - April 2018
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
		 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความ
จึงน�ำเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
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3.ด้านจริยธรรม
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3.ด้านค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม
ภาพลักษณ์องค์การ
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2.ด้านธรรมาภิบาล
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ภาพ 1 กรอบแนวคิด

ขอบเขตการวิจัย

		 ด้านภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบสังคมจะใช้แนวคิดของ
พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, (2559) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การจะใช้แนวคิด
ของ Archie B. Carroll, (1991) และด้านภาพลักษณ์ของ
สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยจะใช้แนวคิดของ Philip
Kotler, (2014) ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นีค้ อื นักกีฬา
ยิมนาสติกทุกประเภท และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคม
ยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริหาร
และผู้ฝึกสอนนักกีฬา ในการศึกษาได้ท�ำการเก็บข้อมูลใน
ช่วงระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และใน
ช่วงเวลาระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2560
เป็นช่วงท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน

วิธีการวิจัย

		 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักกีฬายิมนาสติก
ทุกประเภท และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมยิมนาสติก
แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และ
ผู้ฝึกสอนนักกีฬา ด�ำเนินการเก็บข้อมูลในรูปแบบของการ
วิจัยเชิงส�ำรวจด้วยการแจกแบบสอบถามจ�ำนวน 440 ชุด
ได้กลับมา 410 ชุด หลังจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

ข้อมูล เหลือแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 400 ชุด และมี
การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ด้ ว ย
ค�ำถามแบบช่วงมาตร 5 ระดับ การทดสอบความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามรวมด้วยค่าอัลฟ่า ครอนบาค ได้ 0.953
และทดสอบความเชื่อมั่นของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบสังคม
ได้ 0.957 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมได้ 0.962 และภาพลักษณ์ขององค์การของ
สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยได้ 0.950 และมีคา่ ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่
ระหว่าง 0.50 – 1.00 และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
และความน่าเชื่อถือทางโครงสร้างของตัวแบบมาตรวัด พบ
ว่าตัวแบบมาตรวัดภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบสังคม (SRL) ตัว
แบบมาตรวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคม (SR) และตัวแบบมาตรวัดภาพลักษณ์ของ
องค์การของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย (AI) มีค่า
λ ที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกค่าซึ่งแสดงว่ามีความเที่ยงตรง
เชิงลู่ และมีค่า AVE (ρv) เท่ากับ 0.724, 0.721 และ
0.729 ตามล�ำดับ และความน่าเชื่อถือทางโครงสร้าง (ρc)
เท่ากับ 0.888 , 0.910 และ 0.891 ตามล�ำดับ
		 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ PHI (φ) และตัวแบบสมการ
โครงสร้าง ดัชนีความเหมาะสม (Fit Indices) ใช้เกณฑ์ ดังนี้
χ2 (p value) คือ 0.05 < p ≤ 1.00 : good fit; 0.01 ≤ p
≤ .05 : acceptable fit; χ2/df ≤ 5.0; RMSEA ≤0.10;
90% CI on RMSEA คือ left boundary of CI ≤ 0.10 ;
CFI ≥ 0.90; NNFI (TFI) ≥ 0.9 0; และ SRMR ≤ 0.08
(Hooper, Coughlan and Mullen, 2008)
		 ส�ำหรับการตีความความเข้มแข็งของค่าอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรใน R Family สามารถตีความว่า R หมาย
ถึง ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (r) ค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝง (φ) ค่าสัมประสิทธิ์ γ และ β ซึ่งค่า R
มีความสัมพันธ์ต�่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก เมื่อมีค่า
เท่ากับ 0.10 - 0.35, 0.36-0.50, 0.51-0.69 และ 0.70+
ตามล�ำดับ ส่วน R2 มีอ�ำนาจในการอธิบายและท�ำนายต�่ำ
ปานกลาง สูง และสูงมาก เมื่อมีค่าเท่ากับ 0.01-0.12,
0.13-0.25, 0.26-0.48 และ 0.49+ ตามล�ำดับ (Leech,
Barrett and Morgan, 2005)
			

ผลการวิจัย

		 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
		 ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบสังคม (SRL) การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
(SR) และภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
(AI) ตามตาราง 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.92 – 3.94 ซึ่ง
เป็นค่าระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ตาม
ตาราง 2 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (SRL) กับ ภาพลักษณ์ของสมาคม
ยิมนาสติกแห่งประเทศไทย (AI) มีคา่ ระหว่าง 0.570-0.638
และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทุกตัวแปร ส่วนค่า
ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตัวแปร		
M
SD
SRL			
3.93
0.72
SR			
3.92
0.71
AI			
3.94
0.74
หมายเหตุ: n = 400 ; *p < 0.05 ; **p < 0.01

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ (SR) กับภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติก
แห่งประเทศไทย (AI) มีค่าระหว่าง 0.617-0.723 และมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทุกตัวแปร และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL)
กับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ (SR) มีค่าระหว่าง 0.579-0.723 และมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทุกตัวแปร จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ 1 ที่ว่าภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
และภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก
		 ส�ำหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แฝง ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบสังคม (SRL) การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
(SR) และภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
(AI) ตามตาราง 1 แสดงว่า ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม
(SRL) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับการรับรู้ของผู้
มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
องค์การ (SR) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (SRL n SR, φ =
0.92, p < 0.01) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง
มากกั บ ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข องสมาคมยิ ม นาสติ ก แห่ ง
ประเทศไทย (AI) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (SRL n AI, φ
= 0.83, p < 0.01) ส่วนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (SR) มีความ
สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกในระดั บ สู ง กั บ ภาพลั ก ษณ์ ข องสมาคม
ยิมนาสติกแห่งประเทศไทย (AI) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(SR n AI, φ = 092, p < 0.01)

SRL
SR
1.000		
0.92**
1.000
0.83**
0.92**

AI
1.000
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ตาราง 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
			
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
		
		
		

SRL_LD
SRL_VI
SRL_FL
SR_EC
SR_LW
SR_ET
SR_SF
AI_MM
AI_GN
AI_CS
M
SD
α

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
.722**
.666**
.623**
.654**
.579**
.617**
.570**
.588**
.582**
3.91
0.64
0.765

1
.760**
.669**
.703**
.621**
.632**
.592**
.613**
.603**
3.94
0.67
0.800

1
.765**
.723**
.648**
.679**
.638**
.641**
.638**
3.95
0.66
0.841

1
.741**
.669**
.661**
.636**
.628**
.654**
3.94
0.72
0.847

1
.810**
.734**
.723**
.684**
.685**
3.94
0.68
0.844

1
.685**
.673**
.632**
.617**
3.92
0.74
0.883

1
.706**
.687**
.670**
3.89
0.71
0.868

1
.763**
.695**
3.92
0.72
0.749

1
.725**
3.94
0.76
0.812

1
3.95
0.73
0.856

หมายเหตุ n = 400, **p < 0.01

		 การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
		 ผลการวิเคราะห์ตัว แบบสมการโครงสร้างภาวะ
ผู้น�ำที่รับผิดชอบสังคม (SRL) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (SR) และ
ภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย (AI) ตาม
ภาพ 2 ตาราง 3 พบว่า ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม
(SRL) มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (SR) อย่างมีนัย
ส�ำคัญ (DE = 0.88, p<0.01) และมีค่าความแปรปรวนที่
ถูกท�ำนายโดยภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 78
(R2 = 0.78) ในระดับสูงมาก จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ที่ว่า
ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบายและท�ำนาย
ภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย และ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ
		 ส่วนภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (SRL) มีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
(AI) อย่างมีนัยส�ำคัญ (DE = 0.21, p<0.01) และภาวะผู้น�ำ
ที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) มีอิทธิพลทางอ้อม ผ่านการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ (SR) อย่างมีนัยส�ำคัญ (IE = 0.62, p<0.01)

และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�ำนายโดยภาวะผู้น�ำที่รับผิด
ชอบต่อสังคม ร้อยละ 79 (R2 = 0.79) ในระดับสูงมาก และ
เมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง 0.21 และทางอ้อม
0.62 รวมเป็น 0.83 ซึง่ หมายความว่าภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อสังคมมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติก
แห่งประเทศไทย โดยรวมในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส�ำคัญ
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 ที่ว่าภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อ
สังคมสามารถอธิบายและท�ำนายภาพลักษณ์ของสมาคม
ยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่าน
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ
		 นอกจากนั้นการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (SR) มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
(AI) อย่างมีนัยส�ำคัญ (DE = 0.70, p<0.01) ซึ่งหมายถึง
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ สามารถท�ำนายภาพลักษณ์ของสมาคม
ยิมนาสติกแห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส�ำคัญ ส่วนค่าดัชนี
ความเหมาะสม χ2 / df = 1.543 , CFI = 1.00, NNFI =
1.00, RMSEA= 0.037, และ 90% CI for RMSEA =
0.061

อิทธิพลทางตรงตอภาพลักษณของสมาคมยิมนาสติกแหงประเทศไทย (AI) อยางมีนัยสําคัญ (DE = 0.70, p <
0.01) ซึ่งหมายถึงการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ สามารถทํานาย
ภาพลักษณของสมาคมยิมนาสติกแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญ สวนคาดัชนีความเหมาะสม 2 / df =
70 1.543
วารสาร
กวิ=จัย1.00,ปีทRMSEA=
ี่ 23 ฉบับที่ 1 0.037,
มกราคมและ
- เมษายน
, CFIสมาคมนั
= 1.00, NNFI
90%2561
CI for RMSEA = 0.061

ภาพ 2 ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ		
		 องค์การ และภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

ตาราง 3 สัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม (TE) อิทธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพลทางอ้อม (IE)
ETA
KSI → ETA
ETA → ETA
DE
IE
1
AI 		
SRL → AI		
0.21**
0.62*
				
SR → AI
0.70**		
Goodness of Fi Statistics
χ2 = 32.41; df = 21; χ2 / df = 1.543, CFI = 1.000, NNFI = 1.000,
RMSEA= 0.037 , และ 90% CI for RMSEA = 0.061
หมายเหตุ: ** = p < 0.01, 1 และ 2 คือ ตัวแปรที่ถูกท�ำนาย

สรุปและข้อเสนอแนะ

		 สรุป
		 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อ
สังคมมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่ง
ประเทศไทย อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยที่ค่าความ
แปรปรวนของภาพลั ก ษณ์ ข องสมาคมยิ ม นาสติ ก แห่ ง
ประเทศไทยที่ ถู ก อธิ บ ายโดยภาวะผู ้ น�ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคมและการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์การถึงร้อยละ 79.00 ได้ในระดับสูง
มาก และภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรง
ต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยที่ค่าความ
แปรปรวนของการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความ

TE
0.83**
0.70**

R2
0.79

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การที่ถูกอธิบายโดยภาวะผู้น�ำ
ที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 78.00 ได้ในระดับสูงมาก
		 ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบสังคมและการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่ง
ประเทศไทย ดังนัน้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมมีความสัมพันธ์ คณะ
ผู้บริหารควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรม และการ
ด�ำเนินงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ ให้สมาชิก
และคณะท�ำงานได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของสมาคม
		 ส่วนภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์
กับภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย แต่
พบว่าด้านผู้บริหารน้อยที่สุด ดังนั้นจึงควรสร้างแรงบันดาล

Journal of the Association of Researchers
ใจภายในองค์การ มีการวางแผนและการท�ำงานที่ชัดเจน
ใช้ ก ระบวนการทางการประชาสั ม พั น ธ์ บ นพื้ น ฐานการ
สื่อสารสองทาง เพื่อการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม
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ส่วนได้ส่วนเสีย จึงควรแสดงวิสัยทัศน์ที่ดี นโยบายการ
บริหารธุรกิจทีด่ ี (ทัง้ สมาชิก และบุคคลทัว่ ไป) ในทุกประเด็น
		 (4) ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบสังคมและการรับรู้ของผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย ดังนัน้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมมีความสัมพันธ์ คณะ
		 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผู้บริหารควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรม และการ
		 (1) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู ้ น� ำ ที่ ด�ำเนินงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ ให้สมาชิก
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การด้านค่านิยมที่รับผิดชอบ และคณะท�ำงานได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์
ต่อสังคมของผูน้ ำ� ระดับน้อยทีส่ ดุ เมือ่ ลงไปในรายละเอียด และเป้าหมายของสมาคม
จากข้ อ ความค� ำ ถามพบว่ า ด้ า นที่ น ้ อ ยที่ สุ ด คื อ ผู ้ น� ำ เปิ ด 		 (5) ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา กับภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย แต่
เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีปัญหาที่ไม่สามารถเปิดเผยกับ พบว่าด้านผูบ้ ริหารน้อยทีส่ ดุ ดังนัน้ จึงควรสร้างแรงบันดาลใจ
บุคคลอื่นได้ แสดงว่าผู้น�ำยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ภายในองค์การ มีการวางแผนและการท�ำงานที่ชัดเจน ใช้
ส่วนเสียติดต่อได้เท่าที่ควร ยังขาดช่องทางในการติดต่อ กระบวนการทางการประชาสัมพันธ์บนพื้นฐานการสื่อสาร
สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นควรเอาใจใส่ดูแลค�ำนึง สองทาง เพื่อการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างทั้งทางตรง
ถึงความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการเพิ่มโอกาสใน และทางอ้อม
การติดต่อสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค�ำแนะน�ำ และ 		 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
วางแผนพัฒนาองค์การและทีมงานอย่างต่อเนื่อง
		 (1) ควรศึกษาทิศทาง และแนวทางในการจัดท�ำ
		 (2) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผู้มี โครงการที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการเสีย ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
สละเพื่อสังคม ระดับน้อยที่สุด เมื่อลงในรายละเอียดข้อ ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้เป็น
ค� ำ ถามพบว่ า ข้ อ ที่ น ้ อ ยที่ สุ ด คื อ สมาคมยิ ม นาสติ ก แห่ ง การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างภาวะ
ประเทศไทยเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย เข้ า ร่ ว ม ผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบสังคม การรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้าน
กิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดโอกาสใน ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การและภาพลักษณ์ของ
การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม อาจส่งผลกระทบต่อการ สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
สนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น จ�ำนวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขันใน ต่อไป อาจน�ำรูปแบบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่
รายการต่างๆ ที่น้อยลง อุปกรณ์กีฬาที่มีต้นทุนสูงจ�ำเป็น ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น
อย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากสังคม รวมถึงผู้มีส่วน 		 (2) ส�ำหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควร
ได้ส่วนเสีย ควรเร่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมความ ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสมาคมยิมนาสติก
สัมพันธ์ และคณะผูบ้ ริหารควรมีนโยบายทีช่ ดั เจนในการจัด นอกเหนือจากปัจจัยภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อ
กิจกรรม
สังคม อันได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้าน
		 (3) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของ วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น เพราะจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า
สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ด้านบริหาร ระดับน้อย ภาวะผู ้ น� ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบสั ง คมสามารถอธิ บ ายความ
ที่สุด เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของข้อค�ำถามพบว่าเรื่อง แปรปรวนของภาพลักษณ์องค์กรได้ร้อยละ 79.00 แสดงว่า
ของผู้บริหารสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยมีความ ยั ง มี ตั ว แปรอื่ น ที่ ส ามารถอธิ บ ายความแปรปรวนภาพ
โดดเด่นและมีชื่อเสียง อาจมาจากสมาคมยิมนาสติกแห่ง ลักษณ์องค์กรได้อีก ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป อาจศึกษา
ประเทศไทยเป็ น องค์ ก ารที่ ไ ม่ แ สวงหาผลก� ำ ไรเน้ น การ ตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
บริหารงานภายในองค์การและเน้นงานบริการให้แก่ผู้ที่มี
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