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อิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การทีส่ ง่ ผลต่อการมีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของพนักงานบริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด
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บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพนักงาน 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อ
สังคมของพนักงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน โดยกลุ่มตัวอย่างคือ
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ จ�ำนวน 270 คน
		 ผลการวิจยั พบว่าค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีส่ งั เกตได้อยูร่ ะหว่าง 0.382 – 0.785 จากการวิเคราะห์
ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งมีค่าความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายและท�ำนายโดยภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 48
และภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมยังมีอิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม และมีอิทธิพลทาง
อ้อมผ่านทางปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งมีค่าความแปรปรวนที่
สามารถถูกอธิบายโดยภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 67 นอกจากนี้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การยัง
อิทธิพลต่อการมีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยมีคา่ ดัชนีความเหมาะสม X2/df = 0.688,
CFI = 0.998, NNFI = 0.996, RMSEA = 0.035 และ 90% CI for RMSEA = 0.00
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Abstract

		 The objectives of this research were 1) to study the relationship among socially responsible
leadership, organizational citizenship behavior and participation in CSR of employee of Bangkok Commercial
Asset Management Public Company Limited, 2) to study the influence of socially responsible leadership
on organizational citizenship behavior of employee of Bangkok Commercial Asset Management Public
Company Limited, 3) to study the direct and indirect effect of socially responsible leadership and direct
effect of organizational citizenship behavior on participation in CSR of employee of Bangkok Commercial
Asset Management Public Company Limited, and 4) to study the influence of organizational citizenship
behavior on participation in CSR of employee of Bangkok Commercial Asset Management Public Company
Limited. Sample was employee of Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited and
sample size was 270.
		 The results found that correlation coefficient among observable variables were 0.382 – 0.785.
From structural equation modeling found that socially responsible leadership had influence on organizational citizenship behavior with significantly and the variance predicted by socially responsible leadership
with 48 percent. And socially responsible leadership had influence on participation in CSR with significantly and had indirect effect via organizational citizenship behavior with significantly and variance predicted
by socially responsible leadership and organizational citizenship behavior at 67 percent. Finally, organizational citizenship behavior had direct effect to participation in CSR with significantly. Fit indices of the
model were X2/df = 0.688, CFI = 0.998, NNFI = 0.996, RMSEA = 0.035 และ 90% CI for RMSEA = 0.00
Key words: socially responsible leadership, organizational citizenship behavior, CSR participation

ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา

		 ปัจจุบนั องค์การส่วนใหญ่มงุ่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาองค์การ
ไปสู่ความยั่งยืน แต่การประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นต้องมี
การปฏิสัมพันธ์กับหลายภาคส่วน การด�ำเนินธุรกิจเพื่อ
แสวงก�ำไรเพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช่หลักประกันของการ
เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการ
ด�ำเนินธุรกิจนั้น ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จึงท�ำให้การบริหารงานขององค์การต่างให้ความส�ำคัญกับ
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการวางแผน
และด�ำเนินการต่างๆ ทั้งในด้านการผลิตและบริการ จึงมุ่ง
เน้ น ด� ำ เนิ น การภายใต้ ห ลั ก คุ ณ ธรรมโดยรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและสังคมส่วนรวม
ซึ่ ง ท� ำ ให้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก ารเข้ า มามี
บทบาทสูงส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั (สถาบันพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน , 2556)
		 ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมจึ ง กลายเป็ น ประเด็ น

ส�ำคัญทีอ่ งค์การทัว่ โลกรวมถึงองค์การต่างๆ ในประเทศไทย
ให้ความสนใจ เพราะความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
เป็ น การด� ำ เนิ น งานทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ารซึ่ ง
ค� ำ นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของ
องค์การ ที่ด�ำเนินการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการ
ที่ดี เพื่อไปสู่การพัฒนาองค์การที่ยั่งยืน จึงท�ำให้การสร้าง
การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น
อย่างมากส�ำหรับองค์การ โดยหนึ่งในปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างความร่วมมือในความรับผิดชอบต่อสังคมคือ
ผูน้ ำ� ซึง่ ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมเป็นภาวะผูน้ ำ� ทีเ่ น้น
ค่านิยมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีแนวคิดที่
คล้ายกับภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบ โดยที่มีการตัดสินใจใน
ทางธุรกิจนอกเหนือจากผลประโยชน์ต่อองค์การหรือผู้ถือ
หุ้น รวมทั้งมีการค�ำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมด (พิพัฒน์
นนทนาธรณ์, 2558)
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		 นอกจากผู้น�ำแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอีกมากมาย หนึง่ ในนัน้
คือบุคลากรขององค์การ ซึ่งบุคลากรนั้นเป็นตัวแปรส�ำคัญ
ส�ำหรับทุกองค์การ เพราะประสิทธิภาพขององค์การเกิดขึน้
จากบุคลากรขององค์การ ท�ำให้เรือ่ งพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การไม่สามารถมองข้ามไปได้ โดยพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การถือได้วา่ มีสว่ นช่วยสนับสนุน
ให้เกิดการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพในองค์การ
		 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์การรัฐที่มีบทบาทส�ำคัญในการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการ
เงิน โดยช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการพัฒนา
ทรั พ ย์ สิ น รอการขายที่ มี ศั ก ยภาพให้ เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ ไ ด้
มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด บริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ถือได้ว่าเป็นองค์การที่มี
ความส�ำคัญอย่างมาก ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาไปสู่
ความยั่งยืน และในปัจจุบันบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีการสนับสนุนโครงการเพื่อ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้มีด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สังคมให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบความเดือดร้อน ส่งเสริม
ด้านกีฬา ดนตรี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การปลูกป่า และ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม อีกทัง้ การด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล (บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน), 2560)
		 ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
อิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษทั บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งเป็นแนวทางในการเพิ่มการมีส่วนร่วมในความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาองค์การ
ที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำที่รับ
ผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
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และการมี ส ่ ว นร่ ว มในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน)
		 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน)
		 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของ
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
		 4. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของพฤติ ก รรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิด
ชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถน� ำ ผลวิ จั ย ที่ ไ ด้ เ ป็ น แนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมใน
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของพนั ก งานบริ ษั ท บริ ห าร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และส่งเสริมให้
พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมาก
ยิ่งขึ้น
		 2. สามารถน� ำ ผลวิ จั ย ที่ ไ ด้ เ ป็ น แนวทางในการ
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การของพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมใน
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของพนั ก งานบริ ษั ท บริ ห าร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ทบทวนวรรณกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate
Social Responsibility) หรือ CSR หมายถึง การด�ำเนิน
กิจกรรมทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การที่ให้ความ
ส� ำ คัญและค�ำ นึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยการน�ำทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์การและทรัพยากร
ที่ อ ยู ่ น อกองค์ ก ารมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ทั้ ง ต่ อ
องค์การและต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถอยู่
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ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว และทั้งภายในองค์การและภาย
นอกองค์การ (สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551) ซึ่งความรับ
ผิดชอบต่อสังคมช่วยสร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งความไว้วางใจเป็นรากฐานส�ำคัญของทุกองค์การ ซึ่ง
กิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นตัวช่วย
สนับสนุนความน่าเชื่อถือขององค์การมากยิ่งขึ้น นอกจาก
นี้ภาพลักษณ์ขององค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะ
มีความแข็งแกร่ง ไม่สามารถที่จะลอกเลียนได้หรือเป็นสิ่งที่
ลอกเลียนได้ยาก
		 ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Leadership) หมายถึง ภาวะผู้น�ำที่มีแนวคิดค่านิยม
ทีเ่ น้นเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ มีแนวคิดทีค่ ล้าย
กับภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบ โดยผู้น�ำต้องค�ำนึงถึงผลกระทบ
ที่ส่งผลต่อผู้ที่มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้น
ตอนในการตัดสินใจ ซึง่ ค่านิยมทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมเปรียบ
เสมือนแนวคิดหลักของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม
โดยผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพจะสามารถเชื่อมต่อวิสัยทัศน์ที่มี
ค่านิยมทางอุดมคติที่แข็งแกร่งและภาพจินตนาการที่มีพลัง
ซึ่งผู้น�ำเหล่านี้ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการคิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพือ่ น�ำมาแก้ไขปัญหาทีพ่ บเจอ และเน้นการเปลีย่ นแปลง
และประสิทธิภาพการท�ำงานที่ยอดเยี่ยม ซึ่งผู้น�ำเหล่านี้ยัง
สามารถสร้างความเชื่อมั่นของผู้ตาม สร้างแรงจูงใจ สร้าง
ความไว้วางใจ และสร้างการดึงดูดทางอารมณ์ นอกจากนี้
ผู้น�ำที่มีค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลต่อวิสัยทัศน์
และความซื่อตรง ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรม
และคุณลักษณะต่างๆ ซึง่ ในขณะเดียวกันค่านิยมทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้น�ำจะส่งผลต่อค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ตามด้วยเช่นกัน (Waldman, 2007 และ พิพัฒน์
นนทนาธรณ์, 2558 )
		 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) หมายถึง การกระท�ำ
หรือพฤติกรรมของบุคลากรที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจเพื่อ
เป็นการสนับสนุนหรือท�ำให้องค์การมีประสิทธิภาพที่ดียิ่ง
ขึน้ ซึง่ การกระท�ำหรือพฤติกรรมนัน้ เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ
งานที่นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ
(Organ, 1988 และ ชุติมา มาลัย, 2552) โดยแนวคิด

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การของ Organ (1988)
ได้แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การไว้เป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 1) พฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ (Altruism) 2) พฤติกรรมการค�ำนึงถึงผู้อื่น
(Courtesy) 3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 4) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue)
และ 5) พฤติกรรมความส�ำนึกในหน้าที่ (Conscientiousness) โดยพฤติกรรมทัง้ 5 รูปแบบนี้ ถือได้วา่ เป็นพฤติกรรม
ที่มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการปฏิบัติ
งานของบุคลากรและองค์การให้ด�ำเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Organ ,1988)
		 การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิด
โอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
ที่ได้รับ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล เพื่อ
การพัฒนาองค์การให้บรรลุจุดประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ (เมตต์
เมตต์การุณจิต, 2553) ส�ำหรับแนวคิดการมีส่วนร่วมใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมในงานวิจยั นีใ้ ช้แนวคิดของ Cohen
และ Uphoff (1980) ซึ่งได้แบ่งองค์ประกอบของการมี
ส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3) การมีส่วน
ร่วมในการรักษาผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล (Cohen และ Uphoff, 1980)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 ศศิเพ็ญ เพ็ชร์ขาว

(2558) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง
“การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคาร
กรุงไทย จ�ำกัด มหาชน ในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และ
นครปฐม” ซึง่ เป็นการศึกษาเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส�ำหรับแนวคิดการมีสว่ นร่วม
ได้ใช้แนวคิดของ Cohen and Uphoff (1981) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพนักงานธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ใน
จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม จ�ำนวน 206 คน
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ระดับการรับรู้และระดับการมี
ส่วนร่วมของพนักงานโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง และปัจจัยส่วน
บุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมของพนักงานคือ

Journal of the Association of Researchers
อายุของพนักงาน
		 พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์ (2560) ได้ท�ำการศึกษา
เรือ่ ง “ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในบริษัทที่มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย” เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ส�ำหรับแนวคิดพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ใช้แนวคิดของ Organ
(1988) การวิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานจ�ำนวน 400 คน จาก
บริษัทที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ภาวะผู ้ น� ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ นอกจากนั้น
ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ซึ่งความผูกพันต่อองค์การ
มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การ จึงท�ำให้ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมส่งผลทาง
อ้ อ มให้ พ นั ก งานแลกเปลี่ ย นกั บ องค์ ก ารโดยการแสดง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การผ่านความผูกพัน
ต่อองค์การ สรุปได้ว่าภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้น�ำส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การและส่ง
ผลให้ พ นั ก งานเกิ ด พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การ
		 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และ สุรมน ไทยเกษม (2560)
ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์” เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส�ำหรับแนวคิดพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ใช้แนวคิดของ Organ
(1988) และแนวคิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมใช้แนวคิดของ Cohen และ Norman
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(1980) การวิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ส�ำนักงานใหญ่ จ�ำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยส�ำคัญ
และภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

		 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ภาวะ
ผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible
Leadership: SRL) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (Organizational Citizenship Behavior: OCB)
และการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม (Participation: PAR)
		 ตัวแปรภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมใช้แนวคิด
ของ Waldman (2007) และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2559)
ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ค่านิยม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้น�ำ (SRL01) วิสัยทัศน์และ
ความซือ่ ตรงของผูน้ ำ� (SRL02) และค่านิยมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้ตาม (SRL03)
		 ตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ใช้แนวคิดขององค์การของ Organ (1998) ซึ่งประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความช่วย
เหลือ (OCB01) พฤติกรรมการส�ำนึกในหน้าที่ (OCB02)
พฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้น (OCB03) พฤติกรรม
การค�ำนึงถึงผู้อื่น (OCB04) และพฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือ (OCB05)
		 ตัวแปรการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม
ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของ Cohen และ Uphoff (1980)
ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ (PAR01) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
การ (PAR02) การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์
(PAR03) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (PAR04)

สวนรวมในการประเมินผล (PAR04)
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กรอบแนวคิดกรอบแนวคิ
วิจัย ดวิจัย
การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาวะผู้นําที่รับผิดชอบต่อสังคม

1.
2.
3.
4.

1. ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้นํา
2. วิสยั ทัศน์และความซื่อตรงของผู้นํา
3. ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
1.
2.
3.
4.
5.

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

การให้ความช่วยเหลือ
การสํานึกในหน้าที่
ด้านความอดทนอดกลั้น
การคํานึงถึงผู้อื่น
การให้ความร่วมมือ

ภาพ 1ภาพ
กรอบแนวคิ
ดวิจัยดวิจยั
1 กรอบแนวคิ
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ภาวะผูนําที่รับผิดชอบตอสังคม พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และการมี
สถิติ
สมมติฐานการวิ
จัย
ส
ว
นร
ว
มในความรั
บ
ผิ
ด
ชอบต
อ
สั
ง
คมของพนั
ก
งานบริ
ษ
ัทบริหารสิ
นทรั
พย กรุ
ชย จํากัดน(มหาชน)
สมมติ
ฐานที
่ 4งเทพพาณิ
พฤติกรรมการเป็
สมาชิกที่ดีของ
		 สมมติฐานที่ 1 ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม 		
มี
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ
อ
ย
า
งมี
น
ย
ั
สํ
า
คั
ญ
ในทางสถิ
ต
ิ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการมีส่วน องค์การมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อ
ร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหาร สังคมของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
สมมติ ฐานที่ 2 ภาวะผู นํา ที่ รับผิ ดชอบต อสั งคมมีอิทธิพลตอพฤติ กรรมการเปนสมาชิก ที่ ดีของ
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์ จ�ำกัด (มหาชน) อย่างมีนัยส�ำคัญในทางสถิติ
กงานบริ
อย่างมีองค
นัยส�กำารของพนั
คัญในทางสถิ
ติ ษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญในทางสถิติ
		 สมมติฐานที่ 2 ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมี การเก็บข้อมูล
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ 		 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ กรุ ง เทพพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่ ซึ่งมีจ�ำนวนทั้งหมด 830 คน ค�ำนวณหา
(มหาชน) อย่างมีนัยส�ำคัญในทางสถิติ
สมมติฐานที่ 3 ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมี ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของ ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งเป็นไปตามสูตรของ Taro
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด Yamane โดยได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 270 คน โดยเครื่อง
(มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีนัยส�ำคัญในทาง มือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
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ตามวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และผลวิจัยที่เกี่ยวข้อง
		 การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา หรือค่า IOC ของ
แบบสอบถามเพื่อพิจารณาคุณภาพของข้อค�ำถาม ด้าน
ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม ด้านพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และด้านการมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
		 การทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดย
รวม โดยการหาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาตามวิธขี องครอนบาค
พบว่าแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาโดยรวมเท่ากับ
0.96 โดย ด้านภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 และด้านการมีส่วน
ร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.96
		 การทดสอบความน่าเชื่อถือทางโครงสร้างของตัว
แบบมาตรวัดพบว่า ตัวแบบมาตรวัดของภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อสังคม (SRL) ตัวแบบมาตรวัดของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (OCB) และตัวแบบมาตรวัดของการ
มีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม (PAR) ของพนักงาน
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
มีค่า λ ที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกค่าซึ่งแสดงว่ามีความเที่ยง
ตรงเชิงลู่เข้าและมีค่า AVE (ρv) เท่ากับ 0.69, 0.65 และ
0.75 ตามล�ำดับ และค่าความน่าเชือ่ ถือทางโครงสร้าง (ρc)
เท่ากับ 0.87, 0.90 และ 0.87 ตามล�ำดับ
		 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ด้วยค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และสถิตเิ ชิงอนุมาน โดยใช้โมเดล
สมการโครงสร้าง
		 จากการวิเคราะห์ตัวแปรภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อ
สังคม (SRL) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
(OCB) และการมีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม (PAR)
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.632 – 3.936 เมื่อพิจารณา
ตัวแปรทีส่ งั เกตได้ พบว่า ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีค่าระหว่าง 0.400 – 0.607
และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทุกตัวแปร ส่วนค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่

ผลการวิจัย
ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตัวแปร SRL01
SRL01
SRL02
SRL03
OCB01
OCB02
OCB03
OCB04
OCB05
PAR01
PAR02
PAR03
PAR04
M
SD

SRL02

SRL03

OCB01 OCB02 OCB03 OCB04 OCB05 PAR01 PAR02 PAR03 PAR04

1											
0.677**
1										
0.662** 0.718**
1									
0.517** 0.511** 0.554** 1								
0.504** 0.552** 0.559** 0.662** 1							
0.510** 0.462** 0.466** 0.652** 0.611** 1						
0.400** 0.460** 0.498** 0.614** 0.631** 0.596** 1					
0.516** 0.542** 0.607** 0.726** 0.714** 0.631** 0.691** 1				
0.553** 0.481** 0.519** 0.646** 0.560** 0.548** 0.529** 0.557** 1			
0.424** 0.414** 0.452** 0.609** 0.558** 0.550** 0.606** 0.603** 0.740** 1		
0.446** 0.424** 0.424** 0.570** 0.558** 0.588** 0.538** 0.507** 0.730** 0.775** 1
0.392** 0.382** 0.417** 0.531** 0.549** 0.543** 0.538** 0.495** 0.731** 0.785** 0.783** 1
3.865 3.918 3.889 3.844 3.912 3.677 3.800 3.926 3.669 3.705 3.636 3.632
0.681 0.707 0.730 0.675 0.622 0.625 0.802 0.709 0.761 0.707 0.722 0.721

หมายเหตุ : N = 270, ** p < 0.01
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ดี ข ององค์ ก ารกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม มีค่าระหว่าง 0.495 – 0.646 และมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส�ำคัญทุกตัวแปร และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมกับการมี
ส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม มีค่าระหว่าง 0.392
– 0.553 และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทุกตัวแปร

0.01) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
(OCB) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม (PAR) อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (OCB PAR,φ = 0.814, p < 0.01)
และปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับปัจจัยด้านการมี

ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ และการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวแปร
SRL
OCB
PAR
SRL
1		
OCB
0.751**
1
PAR
0.724**
0.814**
1
หมายเหตุ : N = 270, ** p < 0.01
			ส� ำ หรั บ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ตัวแปรแฝง พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อ
สังคม (SRL) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับ
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (OCB)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (SRL OCB,φ = 0.751, p <

ส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม (PAR) อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (SRL PAR,φ = 0.724, p < 0.01) แสดงว่า
ยอมรับสมมติฐานที่ 1
12

ภาพ2 2ตัวตัแบบสมการโครงสร
วแบบสมการโครงสร้างระหว่
างภาวะผู
้น�ำทีน่รับําทีผิด่รชอบต่
อสังคมอพฤติ
กรรมการเป็
นสมาชิกทีน่ดสมาชิ
ีขององค์
ภาพ
างระหว
างภาวะผู
ับผิดชอบต
สังคม
พฤติกรรมการเป
กทีการ
่ดีขและ
อง
		
การมี
ส
ว
่
นร่
ว
มในความรั
บ
ผิ
ด
ชอบต่
อ
สั
ง
คม
องคการ และการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม

ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออม
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ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม
ETA

KSI g ETA

ETA g ETA

PAR
SRL g PAR		
			
OCB g PAR
OCB
SRL g OCB		

DE

IE

0.21**
0.51**
0.93**		
0.97**		

TE

R2

0.72**
0.93**
0.97**

0.676
0.484

หมายเหตุ: ** = p < 0.01
		 ผลการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างภาวะผูน้ ำ�
ที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ (OCB) และการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (PAR) พบว่า ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม
(SRL) มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
(OCB) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (DE = 0.97, p <0.01)
และมีค่าความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายและท�ำนาย
โดยภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 48 ( R2 = 0.48)
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 2
		 ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) มี
อิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อ
สังคม (PAR) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (DE = 0.21, p
<0.01) และมีอิทธิพลทางอ้อม (IE) ผ่านทางปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (IE= 0.51) และมีค่าความแปรปรวนที่
สามารถถูกอธิบายโดยภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ
67 ( R2 = 0.67) และเมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทาง
ตรง 0.21 กับอิทธิพลทางอ้อม 0.51 จะได้เท่ากับ 0.72 ซึ่ง
สอดคล้องกับค่า Phi (0.72) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 3
		 นอกจากนีพ้ ฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
(OCB) อิทธิพลต่อการมีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม
(PAR) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ( DE = 0.93, p <0.01) ซึ่ง
หมายถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ สามารถ
ท�ำนายการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี
นัยส�ำคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 4
		 และมีค่าดัชนีความเหมาะสม X2 / df = 0.688,
CFI = 0.998, NNFI = 0.996, RMSEA = 0.035 และ 90%
CI for RMSEA = 0.00

สรุปและข้อเสนอแนะ

		 สรุป
		 จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อ
สังคมมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการมีส่วนร่วม
ในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ โดยทีค่ า่ ความแปรปรวนของการมีสว่ นร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมถูกอธิบายโดยภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ร้อยละ 67 และภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดย
ภาวะผู ้ น� ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมสามารถอธิ บ ายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้
ร้อยละ 48
		 ผู้น�ำที่มีค่านิยมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งจะส่งผลไปถึงวิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้น�ำ และ
ค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้น�ำยังส่งผลต่อค่า
นิยมความรับผิดชอบต่อสังคมของผูต้ ามอีกด้วย จากผลการ
วิจัยพบว่าภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมนั้นจะส่งผลไปยัง
การแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ นอกจากนีย้ งั ส่งผลต่อการมีสว่ นร่วมในความรับผิด
ชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การได้ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานทั้ง 4 ข้อ
		 ผลการวิจัยที่ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และ สุรมน ไทยเกษม (2560) ซึ่งได้
ท� ำ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาวะผู ้ น� ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการมีส่วน
ร่ ว มในกิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของพนั ก งาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำที่
รับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิด
ชอบต่อสังคมของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ

การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานให้
มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิผล
ภาวะผู ้ น� ำที่ รั บผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและพฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์
ข้อเสนอแนะ
กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ในการศึกษาครั้งต่อไป
		 ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมส่งผลในทางบวก ควรเลือกศึกษาภาวะผู้น�ำรูปแบบอื่นว่าส่งผลต่อการมีส่วน
ต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน ร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ เช่น ภาวะผู้น�ำ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) เชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้น�ำใฝ่บริการ ภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์
ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี เป็นต้น
ขององค์การ นอกจากนี้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ 		 2. การวิจัยในครั้งนี้ประชากรคือพนักงานบริษัท
องค์การยังส่งผลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในความรับ บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผิดชอบต่อสังคม ซึง่ จากผลการวิจยั นีบ้ ริษทั บริหารสินทรัพย์ ส�ำนักงานใหญ่ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรขยายขนาดของ
กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สามารถน�ำไปใช้เป็น ประชากร โดยไม่ได้ศึกษาเฉพาะส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท
แนวทางในการเพิ่มการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อ แต่ควรศึกษากับสาขาย่อยอื่นของบริษัทด้วย เพื่อเป็นการ
สังคมของพนักงาน โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้น ศึกษาที่ครอบคลุมทั้งบริษัทอย่างแท้จริง
ขึ้ น ไปมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ 		 3. การวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำ
สังคมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่รับผิดชอบ ที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการมีส่วนร่วม
ต่อสังคม ซึ่งจะส่งผลไปยังค่านิยมที่รับผิดชอบของผู้ตาม ในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานผ่านพฤติกรรม
และยังควรมีการสื่อสารวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรับผิดชอบ การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในการวิจัยครั้งต่อไปควร
ต่อสังคมให้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในความรับ หาว่าภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อ การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านปัจจัยด้าน
สั ง คมยั ง ควรส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี พ ฤติ ก รรมการเป็ น อื่นๆ อีกหรือไม่
สมาชิกที่ดีขององค์การในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นการยกระดับ
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