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บทคัดย่อ

		 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม และความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) 2) เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลโดยรวมของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยผ่านความรับผิดชอบต่อสังคม
และศึกษาอิทธิพลทางตรงของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ศรีไทยซูเปอร์
แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และมีจ�ำนวนตัวอย่างที่ใช้ได้จ�ำนวน 400 ชุด
		 ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ระหว่าง 0.101 – 0.960 และมีนัยส�ำคัญทุก
ตัวแปร จากการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง พบว่า ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส�ำคัญ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยส�ำคัญ และมีค่าความ
แปรปรวนที่ถูกท�ำนายร่วมกันร้อยละ 52.9 นอกจากนั้น ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างมีนัยส�ำคัญ และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�ำนายโดยภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 8.0 สุดท้ายความ
รับผิดชอบต่อสังคมไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ และมีดัชนีความเหมาะสม χ2/df = 2.168 ; CFI =
0.968 ; NNFI = 0.957 ; RMSEA = 0.054 และ 90% CI for RMSEA = 0.067
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความผูกพันต่อองค์การ
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Abstract

		 The objectives of this research were 1) to study the relationship, corporate social responsibility and
organization commitment of employees of Srithai Superware Public Company Limited, 2) to study total
effects of socially responsible leadership on organizational commitment by corporate social responsibility
and to study direct effect for corporate social responsibility on organization commitment of employees
Srithai Superware Public Company Limited. Simple random sampling was applied, and completely sample
size was 400.
		 The results found that correlation coefficient among observable variables were 0.101 – 0.960 and
had a significant level at every variable. From structural equation modeling found that socially responsible
had influence on organizational commitment with significantly and had indirect effect via corporate social
responsibility with significantly and variance predicted by socially responsible leadership and corporate
social responsibility at 52.9 percent : Moreover ; socially responsible leadership had influence on corporate
social responsibility with significantly and the variance predicted by socially responsible leadership with
8.00 percent. Finally, stakeholders’ perception of corporate social responsibility hadn’t direct effect to
organizational commitment. Fit indices of model were X2/df = 2.168 ; CFI = 0.968 ; NNFI = 0.957 ; RMSEA =
0.054 และ 90% CI for RMSEA = 0.067
Key words: socially responsible leadership, corporate social responsibility, organizational commitment

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

		 การด�ำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันต้องเผชิญ
กับการแข่งขัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี แรงกดดันจากสภาวะแข่งขัน
ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเป็นล�ำดับ นอกจากนี้กระแสโลก
ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อให้เติบโตและพัฒนา
ได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันธุรกิจภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแนว
โน้มความต้องการของผู้บริโภคจากนานาประเทศล้วนให้
ความส�ำคัญกับสินค้าและบริการที่มีกระบวนการผลิตบน
แนวคิดที่ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม กลายเป็นสาระส�ำคัญของความสัมพันธ์การค้าระหว่าง
ประเทศ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ หรือ
ที่รู้จักกันในนามของ Corporate Social Responsibility
(CSR) จึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจ
ทั่วโลกในปัจจุบันนี้
		 รั ฐ บาลได้ ป ระกาศนโยบายปรั บ โครงสร้ า งภาค
อุตสาหกรรม โดยส่งเสริมและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิ เ วศเพื่ อ รองรั บ การลงทุ น ด้ า นอุ ต สาหกรรมไปสู ่ ภ าค
อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยการ

ใช้เทคโนโลยีการผลิตทีล่ ดผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อสิง่ แวดล้อม
และส่งเสริมด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
ท�ำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม
ได้อย่างยัง่ ยืน มุง่ สู่ “ประเทศไทย 4.0” กระทรวงอุตสาหกรรม
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงจัดตั้งโครงการ CSR-DIW
ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมน�ำมาตรฐานของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 26000 และได้รับการยอมรับ
จากสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
		 ความผูกพันต่อองค์การนั้นมีความส�ำคัญยิ่งต่อการ
ไปให้ถึงเป้าหมายขององค์การในหลายๆ ด้านด้วยกัน การ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์การนั้นจึงมีความ
ส�ำคัญกับการด�ำเนินงานของปัจจุบัน เนื่องจากพนักงานที่
ผูกพันและทุ่มเทให้กับองค์การจะช่วยให้องค์การด�ำเนิน
งานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนขององค์การ
โดยการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความผูกพันกับองค์การมีความ
สัมพันธ์กับอัตราการขาดงาน ผลิตภาพและคุณภาพของผล
งาน ที่ส�ำคัญความผูกพันกับองค์การจะเกี่ยวข้องกับความ
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สามารถในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไม่ให้ออกไปอยู่
กับคูแ่ ข่ง ซึง่ อาจจะก่อให้เกิดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่สามารถประเมิน
ได้ เพราะเมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การต�่ำจะท�ำให้
เกิ ด ผลกระทบที่ ส� ำ คั ญ หลายประการต่ อ พฤติ ก รรมการ
ท�ำงาน (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551, หน้า 107)
		 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต
และจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน โดยโรงงานได้รบั รางวัล
CSR-DIW Award มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบ
การอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard of Corporate
Social Responsibility, Department of Industrial
Works : CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลส�ำหรับสถานประกอบการที่
พัฒนาการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
เกณฑ์พิจารณาในมิติต่างๆ ได้แก่ การจัดองค์การอย่างมี
ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การ
ด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภค การจัดการสิง่ แวดล้อม
ในโรงงาน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียง
ได้อย่างยั่งยืน
		 จากที่กล่าวมาท�ำให้ผู้วิจัยสนใจ ศึกษา “อิทธิพล
ของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)”
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสนใจศึกษาด้านอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมของภาวะผู้น�ำ เพื่อท�ำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
กับการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก่อให้
เกิดความผูกพันที่ดีต่อองค์การ และเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงในการสร้างความผูกพันทีด่ ตี อ่ องค์การให้เหมาะสม
ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะ
ผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ศรีไทยซูเปอร์
แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
		 2. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลโดยรวมของภาวะผู ้ น� ำ ที่
รับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

		 1. ทราบถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง
ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม
และความผูกพันต่อองค์การของ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
จ�ำกัด (มหาชน)
		 2. ทราบถึ ง อิ ท ธิ พ ลโดยรวมของภาวะผู ้ น� ำ ที่
รับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยผ่าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และศึกษาอิทธิพลทางตรงของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
		 3. เพื่อผู้บริหาร บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด
(มหาชน) สามารถก�ำหนดเป็นนโยบายการด�ำเนินการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000

ทบทวนวรรณกรรม

		 การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่ง
ที่จ�ำเป็นในการบริหารจัดการโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก เนื่องจากแนวโน้ม
ความต้องการของผู้บริโภคมีมากขึ้น การให้ความส�ำคัญกับ
สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี ก ระบวนการผลิ ต บนแนวคิ ด ที่ ไ ม่
ท�ำลายสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมกลาย
เป็นสาระส�ำคัญของความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ จึงได้รบั ความ
สนใจอย่างกว้างขวาง
		 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การหรือซีเอสอาร์
มีความเกี่ยวข้องกับทุกวงการในภาคธุรกิจและทุกๆ หน้าที่
ของบริหารธุรกิจ ซีเอสอาร์สามารถแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม
แต่ ล ะกลุ ่ มสามารถแบ่ ง ได้ อี ก หลายประเภท (พิ พั ฒ น์
นนทนาธรณ์, 2559) Carroll ได้แบ่งระดับซีเอสอาร์ออก
เป็น 4 ระดับคือ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย
จริยธรรม และการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (carroll,
1977) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้น�ำมา
เป็ น แนวทางในการก� ำ หนดซี เ อสอาร์ ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จด
ทะเบียนและได้เสนอล�ำดับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น 4
ระดับคือ ข้อบังคับ เบื้องต้น ปกป้อง และสมัครใจ (คณะ
ท�ำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทจดทะเบียน, 2551) นอกจากนั้นยังสามารถแบ่ง
กิจกรรมซีเอสอาร์ออกเป็น 7 ประการด้วยกัน คือ การ
ส่งเสริมเหตุปจั จัย การตลาดเหตุสมั พันธ์ การตลาดสัมพันธ์
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องค์กร การอาสาชุมชน การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการออกแบบและน�ำส่งผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่สามารถจัดหาได้ (Kotler and Lee, 2005 & 2009)
		 ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Leadership) เป็นภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ น้นค่านิยมทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้น�ำ ซึ่งจะมีผลต่อผู้ตามในลักษณะเดียวกัน
จึงมีแนวคิดทีค่ ล้ายคลึงกับภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบ (Responsible Leadership) ที่เป็นปรากฏการณ์ทางด้านศีลธรรม
และสังคมที่ไม่เพียงแต่มีแรงผลักดันจากความอื้อฉาวทาง
ศีลธรรมในการจัดการและผลกระทบต่อชีวิตบนโลกมนุษย์
จากการจัดการ แต่ยังมาจากความตระหนักว่าบรรษัทข้าม
ชาติและผู้น�ำของเขานั้นมีศักยภาพที่มากมายในการช่วย
ท�ำให้โลกนี้ดีขึ้นจากทรัพยากรที่มีอยู่ (Pless, 2007) ค่า
นิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นแนวคิดหลักของภาวะ
ผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม ส�ำหรับในมุมมองทางด้าน
พฤติกรรม ผูน้ ำ� ทีม่ ปี ระสิทธิผลจะสามารถเชือ่ มต่อวิสยั ทัศน์
ที่มีค่านิยมทางอุดมคติที่แข็งแกร่งและภาพจินตนาการที่มี
พลังในการกระตุ้นการคิดนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาที่
เผชิญและเน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับฐานรากและความ
คาดหวังผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม นอกจากนั้นผู้น�ำยัง
สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ของผูต้ าม การจูงใจภายใน ความ
ไว้วางใจและความชื่นชมต่อผู้น�ำ และการดึงดูดทางอารมณ์
ผู ้ น� ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ มี ค ่ า นิ ย มทางด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลต่อวิสัยทัศน์และความ
ซื่อตรง (integrity) ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมและ
คุณลักษณะต่างๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อค่านิยมที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้ตาม นอกจากนั้นค่านิยมของผู้น�ำก็ยังมี
อิทธิพลต่อค่านิยมของผู้ตามอีกประการหนึ่งด้วย (พิพัฒน์
นนทนาธรณ์, 2558ข และ Waldman, 2007)
		 ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เสนอประเด็น
หลักของความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ด้าน คือ 1) การก�ำกับ
ดูแลองค์การ (Organizational governance) 2) สิทธิ
มนุษยชน (Human rights) 3) การปฏิบัติด้านแรงงาน
(Labour practice) 4) สิ่ง-แวดล้อม (The environment)
5) การด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair operating practice) 6) ประเด็นผู้บริโภค (Consumer issues) และ 7)
การมีสว่ นร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development) (ISO 26000)
		 ส�ำหรับความผูกพันต่อองค์การนั้น ในงานวิจัยนี้ได้

เสนอรูปแบบแนวคิดความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย
3 ด้าน คือ 1) ด้านจิตใจ (Affective commitment) 2)
ด้านการคงอยู่ (Continuance commitment) และ 3)
ด้านบรรทัดฐาน (Normative commitment) (Allen
and Meyer, 1990)
		 ในด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น ธีรพร ทองขะโชค
(2556) ได้ศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง
354 บริษัทโดยศึกษาตัวแปรโดยใช้สมการโครงสร้างพบว่า
ภาวะผูน้ ำ� การก�ำกับดูแล และการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้
เสียมีอทิ ธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั โดยพบ
ว่าภาวะผูน้ ำ� เป็นปัจจัยมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกสูงที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพ อีกทั้งภาวะผู้น�ำยังเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างวัฒนธรรมบริษัททุกรูปแบบ
โดยพบว่าภาวะผู้น�ำมีอิทธิพลเชิงบวกต่อวัฒนธรรมบริษัท
แบบล�ำดับชั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่
อธิบายถึงผู้บริหารมีอิทธิพลต่อพนักงานในบริษัทผ่านการ
ก� ำ หนดทิ ศ ทางการท� ำ งานที่ ถู ก ต้ อ งและชั ด เจนให้ กั บ
บุคลากร
		 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ปัจจัย
เชิงสาเหตุของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพล
ต่อภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผล
การวิจัยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
ได้ระหว่าง 0.426-0.674 และมีนัยส�ำคัญทุกตัวแปร จาก
การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างพบว่าภาวะผู้น�ำที่
รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมี
นัยส�ำคัญและมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�ำนายโดยภาวะ
ผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 49.7 นอกจากนั้นภาวะ
ผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์
องค์การอย่างมีนัยส�ำคัญ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญและมีค่าความแปรปรวนที่ถูก
ท�ำนายโดยภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 66.0
สุดท้าย การรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมขององค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ภาพลั ก ษณ์
องค์การอย่างมีนยั ส�ำคัญ และมีคา่ ดัชนีความเหมาะสม χ2/
df = 4.348; CFI = 0.985; NNFI = 0.978; RMSEA =
0.092 และ 90% CI for RMSEA = 0.075
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		 ปวาฬ และพิพัฒน์ ได้ท�ำการศึกษาเรื่องภาวะผู้น�ำ
เชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพลักษณ์
องค์การของพนักงาน บริษทั เวิรค์ พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
จ�ำกัด (มหาชน) : การวิเคราะห์เส้นทาง การวิจัยพบว่า
1) แนวคิดภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูงกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.618 (p<0.01) แนวคิดภาวะผู้น�ำ
เชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับแนวคิด
ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ารอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
0.531 (p<0.01) และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางกับแนวคิดภาพลักษณ์
องค์การ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.423 (p< 0.01)
2) ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ภาพลักษณ์องค์การในระดับสูงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(SLIM, γ = 0.436, p< 0.01) และปัจจัยด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การอยู่ในระดับสูง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (CSRIM, β = 0.154, p< 0.01)
3) ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (TFCOM, γ = 0.618, p< 0.01) ร้อยละ 38.20
ของค่าความแปรปรวนในปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมสามารถถูกอธิบายและท�ำนายโดยปัจจัยด้านภาวะ
ผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ 4) ปัจจัยด้านภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์มอี ทิ ธิพล
ต่อภาพลักษณ์องค์การทางอ้อมผ่านทางปัจจัยด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับต�่ำอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
0.095 (SLCSRIM, γβ(0.436X0.154) = 0.095, p<
0.05) มีค่า R2 = 0.297 โดยร้อยละ 29.70 ของค่าความ
แปรปรวนในภาพลักษณ์องค์การสามารถถูกอธิบายและ
ท�ำนายโดยปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์นั้น สามารถ
ยอมรับสมมติฐานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง อิทธิพล
ของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การที่ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผลการ
วิจัยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
ระหว่าง 0.535-0.936 และมีนัยส�ำคัญทุกตัวแปร จากการ
วิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างพบว่าภาวะผู้น�ำที่รับ
ผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัย
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ส�ำคัญและมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�ำนายโดยภาวะผู้น�ำ
ที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 54.9 นอกจากนั้นภาวะผู้น�ำที่
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ภาพลั ก ษณ์
องค์การอย่างมีนัยส�ำคัญ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญ และมีค่าความแปรปรวนที่
ท�ำนายภาพลักษณ์องค์การร้อยละ 90.7 สุดท้าย การรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การ อย่างมี
นัยส�ำคัญ และมีค่าดัชนีความเหมาะสม χ2/df = 3.435;
CFI = 0.992; NNFI = 0.988; RMSEA = 0.074 และ 90%
CI for RMSEA = 0.058
		 Chuan (2012) ศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบต่อ
สังคม: โอกาสของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในองค์การได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรับผิดชอบต่อสังคม
ภาวะผู้น�ำโดยใช้ทฤษฎีของ Carroll เนื่องจากใช้อย่าง
กว้างขวางและสามารถอธิบายโครงสร้างได้ โดยที่นี้อาศัย
ตัวแปรพฤติกรรมส่วนตัว และผลการด�ำเนินงานที่ออกมา
ขององค์การ โดยการสุม่ ตัวอย่างในโรงงานในประเทศไต้หวัน
โดยส่ ง แบบสอบถามแก่ พ นั ก งานและผู ้ จั ด การที่ มี
ประสบการณ์ด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม และวิเคราะห์
เชิงสถิติ พบว่า การแทรกแซงด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และภาวะผูน้ ำ� มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ ต่อพฤติกรรม
ส่ ว นบุ ค คลและผลลั พ ธ์ ข ององค์ ก ารโดยแสดงเห็ น การ
ปรับปรุงองค์กรแบบองค์รวม การค้นพบดังกล่าวบ่งชี้ถึง
โอกาสการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขององค์กร

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

		 กรอบแนวคิดในการวิจยั
		 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ภาวะ
ผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Leadership: SRLD) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR) และ ความผูกพันต่อองค์การ
(Organizational commitment: OC)
		 ตัวแปรภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย
ค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมของผูน้ ำ� (Leader social
responsibility values: SRL) วิสัยทัศน์และความซื่อตรง
ของผู้น�ำ (Leader vision and integrity: INT) ค่านิยม
และความรับผิดชอบต่อสังคมของผูต้ าม (Follower social
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responsibility values: SRF)
		 ตัวแปรความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย การ
ก�ำกับดูแลองค์การ (Organizational governance: OG)
สิทธิมนุษยชน (Human rights: HR) การปฏิบัติด้าน
แรงงาน (Labour practice: LP) สิ่งแวดล้อม (The
environment: EN) การด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair
operating practice: FOP) ประเด็นผูบ้ ริโภค (Consumer

issues: CI) และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
(Community involvement and development: CID)
		 ตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย ด้าน
จิตใจ (Affective commitment: AFF) ด้านการคงอยู่
(Continuance commitment: CON) และด้านบรรทัดฐาน
(Normative commitment: NOR)

8

ภาวะผู้นําที่รับผิดชอบต่อสังคม
- ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้นํา
- วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้นํา
- ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ตาม

ความรับผิดชอบต่อสังคม
- ด้านการกํากับดูแลองค์การ
- ด้านสิทธิมนุษยชน
- ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน
- ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรม
- ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ความผูกพันต่อองค์การ
- ด้านจิตใจ
- ด้านการคงอยู่

- ด้านบรรทัดฐาน
ภาพ 1 กรอบแนวคิด

ภาพ 1 กรอบแนวคิด

สมมติฐานในการวิจัย

H1: ภาวะผูนําที่รับผิดชอบตอสังคม และความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่สงผลตอความ
ผูกพันตอองคการ ของพนักงานบริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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สมมติฐานในการวิจัย

		 H1: ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม และความรับ
ผิดชอบต่อสังคมขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ ของพนักงานบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด
(มหาชน) มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		 H2: ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลเชิง
บวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
		 H3: ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลเชิงบวก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)
		 H4: ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลเชิง
บวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติต่อความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวมผ่านความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท ศรีไทย
ซูเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

การเก็บข้อมูล

		 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ พนักงานของ บริษทั
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานในโรงงาน
สาขาอมตะนคร ชลบุรี ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย มีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จ�ำนวน 400 คน และมี
การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือด้วยค�ำถาม
แบบช่วงมาตร 5 ระดับ
		 การทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามรวม
ด้วยค่าอัลฟาครอนบาค ได้ 0.845 และทดสอบค่าความ
เชื่อมั่นของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมได้ 0.60 ความ
รับผิดชอบต่อสังคม 0.84 และความผูกพันต่อองค์การ
0.71 และมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า (convergent validity) และความ
น่าเชื่อถือทางโครงสร้าง (composite reliability) ของตัว
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แบบมาตรวัด พบว่าตัวแบบมาตรวัดภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม (SRLD) ตัวแบบมาตรวัดความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) และตัวแบบมาตรวัดความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) (OC)
มีค่า λ ที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกค่า ซึ่งแสดงว่ามีความเที่ยง
ตรงเชิงลู่เข้า และมีค่า AVE (ρv) เท่ากับ 0.480, 0.320
และ 0.380 ตามล�ำดับ และค่าความน่าเชือ่ ถือทางโครงสร้าง
(ρc) เท่ากับ 0.700, 0.560 และ 0.720 ตามล�ำดับ
		 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ PHI ( Ø ) 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 & Muller, 2008)
		 ส�ำหรับการตีความความเข้มแข็งของค่าอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรใน R Family สามารถตีความว่า R หมายถึง
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (r) ค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝง (Ø) ค่าสัมประสิทธิ์ y และ β ซึ่งค่า R
มีความสัมพันธ์ต�่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก เมื่อมีค่า
เท่ากับ 0.10-0.35, 0.36-0.50, 0.51-0.69, 0.70+ ตาม
ล�ำดับ ส่วน R2 มีอ�ำนาจในการอธิบายและท�ำนายต�่ำ ปาน
กลาง สูง และสูงมาก เมื่อมีค่าเท่ากับ 0.01-0.12, 0.130.25, 0.26-0.48 และ 0.49+ ตามล�ำดับ (Leech, Barrett
and Morgan, 2005)

ผลการวิจัย

		 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
		 ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ระดับความผูกพัน
ต่อองค์การ (OC) และระดับผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (SRLD)
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ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปร
1 SRL
2 INT
3 SRF
4 AFF
5 CON
6 NOR
7 OG
8 HR
9 LP
10 EN
11 FOP
12 CI
13 CID
M
SD
α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1												
0.342**
1											
0.576** 0.200**
1										
0.238** 0.210** 0.207**
1									
0.132 0.108 0.124 0.288**
1								
0.222** 0.235** 0.109* 0.188** 0.158**
1							
0.142 0.115 0.179 0.107 0.111 0.111*
1						
0.145 0.190 0.106 0.194 0.199* 0.132 0.173**
1					
0.142 0.163 0.160 0.170 0.197 0.143 0.162** 0.857** 1				
0.139 0.127 0.141 0.135 0.108 0.150** 0.151 0.104 0.101
1			
0.130 0.151 0.143 0.168 0.110 0.109*
0.156 0.117 0.151 0.226**
1		
0.124 0.140 0.145 0.173 0.120 0.112*
0.146 0.119 0.156 0.357** 0.960**
1
0.141 0.102 0.113 0.115* 0.159 0.175
0.149 0.116 0.155 0.153 0.798** 0.735**
3.63
3.54
3.53
3.67
3.69
3.43
4.36
4.26 4.37
3.91
3.85
3.91
0.57
0.58
0.52
0.49
0.46
0.63
0.41
0.38 0.41
0.76
0.62
0.61
0.65
0.62
0.59
0.64
0.73
0.75
0.81
0.82 0.88
0.92
0.79
0.73

13

1
3.84
0.75
0.96

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

		 จากผลการวิเคราะห์ตามตาราง 1 ค่าเฉลี่ยรวมของ
ตัวแปรที่ศึกษาอยู่ในช่วง 3.43-4.37 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
สูง โดยตัวแปรการปฏิบัติด้านแรงงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับสูง
ที่สุด (M=4.37) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.380.76 และเมื่อพิจารณาค่าความเบ้ของตัวแปรในภาพรวม
อยู่ในช่วง -0.67 ถึง -0.07 ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นลบ (เบ้ซ้าย)

ซึ่งหมายความว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย และ
เมื่อพิจารณาค่าความโด่งพบว่า ในภาพรวมอยู่อยู่ในช่วง
-0.68 ถึง 1.31 ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นลบ (ราบกว่าปกติ) ซึ่ง
ช่วงค่าตัวเลข -3.0 ถึง +3.0 แสดงถึงการกระจายข้อมูล
ใกล้เคียงโค้งปกติ (กริช แรงสูงเนิน, 2554)

ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
		 ตัวแปร
SRLD
OC
		 SRLD
1.000		
		 OC		
0.716**
1.000
		 CSR
0.284**
0.329**
หมายเหตุ N = 400, ** p < 0.01

CSR
1.000
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		 จากตาราง 2 เมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรที่มีความ
สัมพันธ์กนั สูงสุดคือ ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (SRLD)
กับความผูกพันต่อองค์การ (OC) มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
เท่ากับ 0.716 มีความสัมพันธ์กันระดับสูง รองลงมาคือ
ตัวแปรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับความผูกพัน
ต่อองค์การ (OC) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
0.329 มีความสัมพันธ์ระดับต�่ำ และตัวแปรด้านภาวะผู้น�ำ
ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (SRLD) กับตัวแปรด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ
เท่ากับ 0.284 มีค่าความสัมพันธ์ระดับต�่ำเช่นเดียวกัน เมื่อ
พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า
ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRLD) ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) กับความผูกพันต่อองค์การ (OC) ในภาพ
รวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 1
		 ในการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วย
วิธีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ของภาวะผู้น�ำที่
รับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ จากผลการค�ำนวณ
อิทธิพลทางตรง (Direct effect) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect
effect) และผลรวมอิทธิพล (Total effect) จากโมเดล
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เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปร เพื่อดูอิทธิพลทางตรง
(Direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect:
IE) และผลรวมอิทธิพล (Total effect: TE) สามารถแสดง
เป็นแผนภาพได้ดังภาพ 2
		 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางอิทธิพลตาม
ภาพ 2 พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม
(SRLD) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีอิทธิพลโดยรวม
ต่อความผูกพันต่อองค์การ (OC) เป็นค�ำตอบที่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ 4 ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดเส้นทาง
อิทธิพลได้ตามตาราง 3 อยู่ในระดับสูงมากอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ สัดส่วนของความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบาย
ได้มคี า่ เท่ากับ 0.529 (R2 = 0.529) ซึง่ หมายความว่าร้อยละ
52.9 ของค่าความแปรปรวนในด้านความผูกพันต่อองค์การ
(OC) สามารถถูกอธิบายและท�ำนายโดยปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRLD)
		 เมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิเ์ ส้นทางพบว่า ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRLD) มีอิทธิพลทางตรง
(DE) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เท่ากับ 0.284 ซึ่งอยู่
ในระดับต�ำ่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และมีอทิ ธิพลโดยรวม
(TE = 0.284) อยู่ในระดับต�่ำเช่นเดียวกัน เป็นค�ำตอบที่
12 ่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 2 สัดส่วนของความแปรปรวนที
สามารถอธิบายได้มีค่าเท่ากับ 0.080 (R2 = 0.080) ซึ่ง

ภาพ 2 ตัวแบบสมการโครงสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของผูน้ ำ� ความผูกพันต่อองค์การ และการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ		
ของค่
าสัมประสิ ทธิ์เส้นทางระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของผูน้ าํ ความผูกพันต่อองค์การ
		 ภาพ
ต่อสัง2คมชุดISO
26000

และการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26 ในภาพรวม

เมื่อวิเคราะหคา สัมประสิทธิ์เสนทางอิทธิพลตามภาพ 2 พบวา ปจจัยดานภาวะผูน้ าํ ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม (SRLD) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีอิทธิพลโดยรวมตอความผูกพันตอองคการ (OC) เปน
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หมายความว่าร้อยละ 8.00 ของค่าความแปรปรวนในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สามารถถูกอธิบายและ
ท�ำนายโดยปัจจัยทางด้านภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม
(SRLD)

เฉพาะการด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นผูบ้ ริโภค และ
การมีสว่ นร่วมและพัฒนาชุมชน นอกจากนีย้ งั มีผลต่อ ความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
จ�ำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะด้านจิตใจ และด้านการคงอยู่

ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม (TE) อิทธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพลทางอ้อม (IE) ระหว่างแนวคิดปัจจัย
ด้านภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และความผูกพันต่อองค์การ
ETA KSI → ETA		
ETA → ETA
1
OC SRLD → OC			
				
CSR → OC
2
CSR SRLD → CSR			

DE
IE
0.677** 0.039
0.137		
0.284**		

TE
R2
0.716**		
0.137
0.529
0.284** 0.080

t
5.63
2.64

Goodness of Fit Statistics
χ2 = 125.72; df = 58; χ2 /df = 2.167; CFI = 0.968; NNFI = 0.957; RMSEA = 0.054; 90% CI for RMSEA = 0.067

≥

หมายเหตุ** t value 2.576 มีนัยส�ำคัญทางสถิติในระดับ = 0.01 (p < 0.01)
1
และ 2 คือ ตัวแปรที่ถูกท�ำนาย

ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ไม่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งในด้านสิ่งแวดล้อม
การก�ำกับดูแลองค์การ การปฏิบัติด้านแรงงาน และสิทธิ
สรุปและอภิปรายผล
มนุษยชน ยังมีน�้ำหนักองค์ประกอบในระดับต�่ำตามล�ำดับ
		 จากผลการวิจัยภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมี 		 ผลการวิจยั ทีไ่ ด้มคี วามสอดคล้องกับ ธีรพร ทองขะโชค
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท (2556) ที่ได้ศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้
สถิติ โดยที่ค่าความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การ สมการโครงสร้างพบว่า ภาวะผู้น�ำ การก�ำกับดูแล และการ
ถูกอธิบายโดย ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม และความ มีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มีอทิ ธิพลต่อความรับผิดชอบ
รับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 52.90 การอธิบายความ ต่อสังคมของบริษทั โดยพบว่าภาวะผูน้ ำ� เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
แปรปรวนนี้ถือว่ามีอ�ำนาจในการอธิบายในระดับสูง และ ทางตรงเชิงบวกสูงที่สุด
ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม มีอิทธิพลทางตรงต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยสามารถอธิบายความแปรปรวน
ข้อเสนอแนะ
ของการรับรูค้ วามรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การได้รอ้ ยละ 		 ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรง
8.0 การอธิบายความแปรปรวนนีถ้ อื ว่ามีอำ� นาจในการอธิบาย ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ศรีไทย
ในระดับต�ำ่ วิสยั ทัศน์และความซือ่ ตรงของผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบ ซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ต่อสังคม ซึง่ เป็นผลมาจากค่านิยมทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมของ ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีอิทธิพลโดยรวมในระดับสูง
ผู้น�ำ และมีการส่งต่อค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมไปยังผู้ เมื่อพิจารณาด้านภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมจะเห็นได้
ตามด้วย ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลไปยังการ ว่า ค่านิยมทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมของผูน้ ำ� มีนำ�้ หนักมากทีส่ ดุ
แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ โดย รองลงมาคือ ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม และ
		 เมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิเ์ ส้นทางพบว่า ปัจจัยด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ไม่มอี ทิ ธิพลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ (OC) เป็นค�ำตอบทีไ่ ม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 3
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วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้น�ำตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับค่านิยมทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์
แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งค�ำนึงถึงความรับผิดชอบของผล
กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สังคมโดยรวมในด้านต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบกิจการ
ขององค์การ โดยยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจ
สอบได้ มีจริยธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และผล
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดอื่นๆ หรือแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง
จนได้รางวัล CSR-DIW Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
		 จากผลการวิจัยนี้ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด
(มหาชน) สามารถที่จะน�ำไปใช้ในการเพิ่มความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัทได้ โดยใช้แนวทางของผู้น�ำที่
รับผิดชอบต่อสังคมในด้านการแสดงออกมาซึ่งค่านิยมที่
รับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นที่รับรู้กันทั้งองค์การและผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสียทัง้ หมด ทัง้ นีผ้ นู้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมอาจจะต้อง
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท และใช้โอกาสนั้นสื่อสารค่านิยมที่รับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้ตาม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากขึ้น และมี
การสื่อสารวิสัยทัศน์ทางด้านสังคมผ่านความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อยกระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ให้มากขึ้น โดย
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เฉพาะการส่งเสริมพฤติกรรมด้านการด�ำเนินงานอย่างเป็น
ธรรม ประเด็นผูบ้ ริโภค และการมีสว่ นร่วมและพัฒนาชุมชน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง ความรับผิดชอบต่อสังคม ISO
26000 สุดท้ายผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมจะต้องเพิ่มความ
ผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานในด้านการคงอยู่และด้าน
บรรทัดฐานให้มากขึ้น โดยการปรับกระบวนการและเปิด
โอกาสให้พนักงาน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด
(มหาชน) มีสว่ นร่วมในการวางแผนกิจกรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
		 ส� ำ หรั บ ข้ อ เสนอแนะในการวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปนั้ น มี
ประเด็ น ที่ น ่ า สนใจศึ ก ษาในรายละเอี ย ดที่ ยั ง พร่ อ งไป
ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
จิตใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) เกิดจาก
ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกภายในส่วนบุคคล เป็น
ความรู้สึกผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ และ
มีสว่ นร่วมในการบริหาร เป็นความรูส้ กึ ของบุคคลทีต่ อ้ งการ
เป็นสมาชิกและการคงอยู่ในองค์การ มีความเต็มใจทุ่มเท
อุทิศตนที่จะร่วมงาน และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ท�ำให้
องค์การบรรลุเป้าหมาย เพื่อที่จะน�ำผลการศึกษาไปเสริม
แรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้มากขึ้นต่อไป
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