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บทคัดย่อ
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2) ศึกษาระดับของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อ
สังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ 3) ศึกษาการมีอิทธิพล
ของภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ ทีม่ต่ีอการรบัรูด้้านความรับผดิชอบต่อสงัคม 
กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงาน จ�านวน 300 คน
  ผลการวิจัยพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ระหว่าง 0.303 – 0.768 จากการวิเคราะห์
ตัวแบบสมการโครงสร้าง ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติและมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�านายโดยภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 40 นอกจากนั้นภาวะผู้น�า
ที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และมีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและมีค่าความแปรปรวนที่ถูกอธิบายและ
ท�านายโดยภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 53 สุดท้ายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิพลต่อการ

รับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและมีค่าดัชนีความเหมาะสม X2 / df = 1.02, CFI = 1.00, 
NNFI = 1.00, RMSEA = 0.008 และ 90% CI for RMSEA = 0.00

ค�ำส�ำคัญ:  ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อ
   สังคม
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Abstract
  The objectives of this research were 1) to study relationship among socially responsible leadership 
organizational citizenship behavior and perception toward social responsibility 2) to study level of socially 
responsible leadership organizational citizenship behavior and perception toward social responsibility 
and 3) to study the influence of socially responsible leadership organizational citizenship behavior on 
perception toward social responsibility. The sample consisted of 300 employees .
  The research results found that correlation coefficient among observable variables were 0.303 – 
0.768 and every variables had a significant level. From structural equation modeling, it found that 
socially responsible leadership had influence on organizational citizenship behavior with significantly and 
variance predicted by socially responsible leadership with 40 percent. Moreover, socially responsible 
leadership had direct effect to perception toward social responsibility with significantly and had indirect 
effect to organizational citizenship behavior with significantly and variance predicted by socially responsible 
leadership with 53 percent. Finally, organizational citizenship behavior had direct effect to perception 

toward social responsibility with significantly. Fit indices of the model were X2 / df = 1.02, CFI = 1.00, NNFI 
= 1.00, RMSEA = 0.008 and 90% CI for RMSEA = 0.00.

Key words:  Socially Responsible Leadership, Organizational Citizenship Behavior, Perception toward 
 Social Responsibility

ความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึง
พฒันาห่วงโซ่มลูค่า ซึง่จะน�าไปสูก่ารพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
(สถาบนัพัฒนาธรุกจิอย่างยัง่ยืน, 2556) นอกจากนัน้ผู้บรโิภค
ยังได้ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย ความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งกลายเป็น
ประเด็นข้อเรียกร้องของผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจที่
สามารถปรับตัวปรับแนวคิดในการบริหารธุรกิจโดยมุ่งเน้น
การด�าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นก็จะมี
โอกาสที่จะอยู ่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ (พิพัฒน์  
นนทนาธรณ์, 2559)
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นบริษัทด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ด�าเนินธุรกิจ
ปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรต้นแบบด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคมและค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังมีความเชื่อว่า ความยั่งยืนทางธุรกิจ
ไม่ได้เกิดจากความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจเพียงอย่าง

ความส�าคัญของปัญหา
  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) เป็นสิ่งส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ 
และเป็นประเด็นส�าคัญท่ีท่ัวโลกก�าลังให้ความสนใจโดย
เฉพาะอย่างยิง่ในภาคธรุกจิด้วยเลง็เหน็ว่าการด�าเนนิกจิการ
ขององค์กรธุรกิจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิ การน�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ในกระบวนการผลิต หรือส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางน�้า 
อากาศ ดิน หรือการมีของเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิต 
หรอืการบรกิารทีท่�าให้เกดิความเสือ่มโทรมของสิง่แวดล้อม 
และน�าไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาวะของทั้งคน สัตว์ ตามมา
จากโครงการผลติไฟฟ้าด้วยถ่านหนิ การท�าเหมอืงแร่ทองค�า 
การสร้างเขื่อน การสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานปรมาณู ดัง
นั้น CSR จึงกลายเป็น “เรื่องจ�าเป็น” ที่ทุกฝ่ายให้ความ
ส�าคัญ ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อ
หวังผลทางการตลาด หรือเพื่อใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจให้ได้
รับการยอมรับจากสังคม แต่ CSR ในปัจจุบันก�าลังทวีความ
ส�าคัญและกลายเป็น “แนวคิดและวิธีการบริหารจัดการ
ธุรกิจ” เพื่อพัฒนาการด�าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลด
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เดยีว แต่รวมถงึการเป็นองค์กรทีมี่ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
โดยกลไกส�าคัญของงาน Corporate Social Responsi-
bility หรอื CSR คอืบคุลากรทีเ่ราจะต้องสร้างและหล่อหลอม
ทีมงานด้วยหัวใจที่เป็น CSR เพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลย 
หากพนักงานท�าโครงการและกิจกรรม CSR ด้วยการแสดง 
ออกให้สาธารณชนเห็นว่าองค์กรรับผิดชอบต่อสังคม แต่
ภายในจิตใจหรือหัวใจของพนักงานยังไม่เข ้าถึงค�าว่า 
รบัผดิชอบต่อสงัคม โดยการันตไีด้จากการได้รับรางวลั CSR 
Continuous Award 2017 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัล Sustainability 
Report Award 2017 จาก CSR Club สมาคมบริษัท  
จดทะเบียนไทย รางวัล THAILAND TOP COMPANY 
AWARDS 2018 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น แต่ถึงกระนั้น
การบรหิารจดัการองค์กรของบริษทั พทีีท ีโกลบอล เคมคิอล 
จ�ากดั (มหาชน) ให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมยงัมีข้อผดิพลาด
อันเนื่องมาจากมีการเกิดเหตุการณ์น�้ามันดิบรั่วไหลลงสู่
ทะเลในจังหวัดระยองเมื่อเช้าวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อม
อย่างใหญ่หลวงนับว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ใน
แวดวงสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยท่ีร้ายแรงท่ีสุดท่ีมีมูลค่า
ความเสียหายหลายพันล้านบาท
  ด้วยเหตุนี้ผู ้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
ระดบั ความสมัพนัธ์และอทิธพิลของภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบ
ต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่
ส ่งผลต่อการรับรู ้ด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บุคลากรบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 
เพื่อสามารถน�าผลท่ีได้ไปพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าที่รับ
ผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
และการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. เพื่อศึกษาระดับของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อ
สังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการ
รับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. เพ่ือศกึษาการมีอทิธิพลของภาวะผู้น�าทีร่บัผดิชอบ

ต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ที่มีต่อ
การรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การทบทวนวรรณกรรม 
  ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การ
รับผิดชอบและปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในสังคมให้ดีขึ้นด้วยการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งการที่องค์กร
แบ่งปันทรัพยากรให้แก่สังคมโดยสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับ
หรือควบคุมโดยกฎหมายใดๆ มุ่งเน้นกิจกรรมที่ด�าเนินโดย
องค์กรเพือ่สนบัสนนุประเดน็ทางสงัคมและเป็นพนัธสญัญา
ในความรบัผดิชอบสงัคมขององค์กร (Kotler & Lee, 2005) 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นความรบัผดิชอบด้านเศรษฐกิจ 
ด้านกฎหมาย ด้านจรรยาบรรณ และการกุศลในรูปแบบ
ต่างๆ กล่าวคือ เป็นการด�าเนินกิจกรรมที่จะน�ามาซ่ึงผล
ก�าไรโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตามหลักจรรยาบรรณและ
การช่วยเหลือสังคม (Carroll, 1991) 
  องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ได้แก่ ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบทาง
กฎหมาย ความรบัผิดชอบด้านจรยิธรรม และความรบัผิดชอบ
ด้านการให้เพื่อสังคม (Carroll, 1991) ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบรษิทัแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คอื ความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคมด้านเศรษฐกจิ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านกฎหมาย 
ความรบัผิดชอบต่อสังคมด้านจรยิธรรม และความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมด้านจิตส�านึก (Bovee et al., 1993) ทฤษฎีการ
ด�าเนินงานด้านสังคมของธุรกิจ (CSP) เป็นองค์ประกอบใน
หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นกระบวนการ
ของการตอบสนองความต้องการของสังคม ตลอดจนยัง
เป็นนโยบาย โครงการ ผลลัพธ์ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์
ของธุรกิจกับสังคม ในทฤษฎีกล่าวว่านอกเหนือจากหน้าที่
ในการสร้างความม่ังค่ังของธุรกิจแล้วน้ัน ธุรกิจจะต้องรับ
ผิดชอบต่อปัญหาทางสังคมที่สร้างขึ้นโดยธุรกิจหรือสาเหตุ
อืน่ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นความรับผดิชอบทางเศรษฐกิจ ความ
รับผิดชอบทางกฎหมาย การเรียกร้องด้านจริยธรรม และ
การด�าเนนิการด้วยความรอบคอบหรอืใจบญุ ทีธุ่รกจิจะต้อง
แบกรับภาระเหล่านี้ไว้ (Wood, 1991) ความรับผิดชอบต่อ
สังคมจากความคาดหวังไว้ต่อองค์กรโดยสังคมในช่วงเวลา
หนึง่หมายรวมถงึความรบัผิดชอบด้านเศรษฐกจิ ด้านกฎหมาย 
ด้านจรยิธรรม และการกศุล (Carroll & Buchholtz, 2006)
  ภาวะผู้น�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม (Socially Respon-
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sible Leadership) เป็นภาวะผู้น�าที่มีแนวคิดเกี่ยวกับค่า
นิยมที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 
2558) โดยค่านิยมเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของ
ภาวะผู้น�าที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ในมุมมองทาง
ด้านพฤติกรรมนั้น ผู้น�าที่มีประสิทธิผลจะสามารถเชื่อมต่อ
วิสัยทัศน์ที่มีค ่านิยมทางอุดมคติที่แข็งแกร่งและภาพ
จินตนาการทีม่พีลงั ผูน้�าเหล่านีย้งัคงกระตุน้การคิดนวตักรรม
ในการแก้ปัญหาที่เผชิญและเน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ฐานรากและความคาดหวังผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม 
นอกจากนั้นผู้น�ายังสามารถสร้างความเชื่อมั่นของผู้ตาม 
การจูงใจภายใน ความไว้วางใจและความชืน่ชมต่อผูน้�า และ
การดงึดดูทางอารมณ์ ผูน้�าทีม่ค่ีานยิมทางด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมจะส่งผลต่อวิสัยทัศน์และความซื่อตรง (integrity) 
ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมและคุณลักษณะต่างๆ ซึ่ง
จะมีอิทธิพลต่อค่านิยมท่ีรับผิดชอบต่อสังคมของผู ้ตาม 
นอกจากนั้นค่านิยมของผู้น�าก็ยังมีอิทธิพลต่อค่านิยมของผู้
ตามอีกประการหนึ่งด้วย (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2558)
  ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ คือ พฤติกรรมของพนักงานที่องค์การไม่ได้ก�าหนด
ไว้ให้เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ แต่พนักงานเต็มใจปฏิบัติเพื่อ
องค์การ และเป็นประโยชน์ต่อองค์การ (เมธี ศรวิีรยิะเลศิกุล, 
2542) 
  องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การแบ่งเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ พฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ พฤติกรรมความส�านึกในหน้าที่ พฤติกรรมการ
ให้ความร่วมมอื พฤตกิรรมความอดทนอดกลัน้ และพฤตกิรรม
การค�านึงถึงผู ้อื่น (Greenberg and Baron, 2000) 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การแบ่งออกเป็น 5 
ด้าน ประกอบด้วย พฤตกิรรมการให้ความช่วยเหลอื พฤติกรรม
การค�านึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรม
การให้ความร่วมมือ และพฤติกรรมความส�านึกในหน้าท่ี 
(Organ, 1988)
  จากการศึกษาของพิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2558) 
พบว่า ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับภาพลักษณ์องค์การและการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ จึง
สามารถอนุมานได้ว่าภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีความสัมพันธ์
กับการรับรู ้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด(มหาชน)
  จากการศึกษาของชิตวัจน์  บุรัมยากร (2560) พบ
ว่า ภาวะผู้น�าทางยุทธศาสตร์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความจงรักภักดี
ต่อองค์การ จึงสามารถอนุมานได้ว่าภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บุคลากรบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด(มหาชน)
  จากการศึกษาของจิรพรรณ รัตนจักร (2557) พบ
ว่า ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์การ การ
ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์
เชิงบวก จึงสามารถอนุมานได้ว่าภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อ
สังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การรับรู้
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรบริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์เชิงบวก
 
วิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยภาวะ
ผู้น�าทีร่บัผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Leader-
ship: SRL) การรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Per-
ception toward Social Responsibility: CSR) และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ (Organizational 
Citizenship Behavior: OCB)
  ตัวแปรภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมประกอบ
ด้วยค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้น�า (Leader social 
responsibility values: SRL_VL) วิสัยทัศน์และความ
ซื่อตรงของผู้น�า (Leader vision and integrity: SRL_VS) 
และค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม (Follower 
social responsibility values: SRL_VF)
  ตัวแปรการรับรู ้ด ้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ประกอบด้วยความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic 
Responsibilities: CSR_ECON) ความรบัผดิชอบทางกฎหมาย 
(Legal Responsibilities: CSR_LR) ความรับผิดชอบด้าน
จริยธรรม (Ethical Responsibilities: CSR_ER) และ
ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม (Philanthropic 
Responsibilities: CSR_PR)
  ตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ประกอบด้วยพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น (Altruism: 
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OCB_AST) พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อื่น (Courtesy: OCB 
_TAO) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (Sportsmanship: 
OCB _TLR) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue: 
OCB _CPT) และพฤติกรรมการส�านกึในหน้าที ่(Conscien-
tiousness: OCB _REP)

สมาชิกท่ีดีขององค์การที่ส ่งผลต่อการรับรู ้ด ้านความ    
รับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากร โดยองค์กรที่ได้ท�าการ
ศึกษา คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 
และกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ท�าการศึกษา คือ ตัวแทน
พนักงานจากสาขาส�านักงานใหญ่ของบริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 300 คน ซ่ึงจะเลือก

6 
 

 ตัวแปรภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบตอสังคมประกอบดวยคานิยมที่รับผิดชอบตอสังคมของผูนํา (Leader 
social responsibility values: SRL_VL) วิสัยทัศนและความซ่ือตรงของผูนํา (Leader vision and integrity: 
SRL_VS) และคานิยมท่ีรับผิดชอบตอสังคมของผูตาม (Follower social responsibility values: SRL_VF) 

 ตัวแปรการรับรูดานความรับผิดชอบตอสังคมประกอบดวยความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ 
(Economic Responsibilities: CSR_ECON) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibilities: 
CSR_LR) ความรับผิดชอบดานจริยธรรม (Ethical Responsibilities: CSR_ER) และความรับผิดชอบดานการ
ใหเพ่ือสังคม (Philanthropic Responsibilities: CSR_PR) 

 ตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการประกอบดวยพฤติกรรมการชวยเหลือผูอ่ืน 
(Altruism: OCB_AST) พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน (Courtesy: OCB _TAO) พฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน 
(Sportsmanship: OCB _TLR) พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Civic Virtue: OCB _CPT) และพฤติกรรม
การสํานึกในหนาท่ี (Conscientiousness: OCB _REP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิด 

ภาวะผู้นําที่รับผิดชอบต่อสังคม 

-ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้นํา 

-วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้นํา 

-ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

-พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อ่ืน 

-พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อ่ืน 

-พฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน 

-พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 

-พฤติกรรมการสํานึกในหน้าที่ 

การรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

-ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ 

-ความรับผิดชอบทางกฎหมาย 

-ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม 

-ความรับผิดชอบด้านการให้เพ่ือสังคม ภาพ 1 กรอบแนวคิด

สมมติฐาน
  1. ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การและการรบัรูด้้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก
  2. ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบาย
และท�านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
  3. ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบาย
และท�านายการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
  4. พฤติกรรมการเป ็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
สามารถอธิบายและท�านายการรับรู้ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ขอบเขตการวิจัย
  การศึกษาครั้งน้ีได้ท�าการศึกษาถึงอิทธิพลของ
ภาวะผู ้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็น

ท�าการเก็บข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถามจากกลุ ่ม
ประชากรตัวอย่างเท่านั้น
  ด้านเนือ้หาภาวะผู้น�าทีร่บัผิดชอบต่อสังคม (Socially 
Responsible Leadership) จะใช้แนวคิดของ Waldman 
(2007) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Orga-
nizational Citizenship Behavior) จะใช้แนวคิดของ 
Organ (1988) และการรบัรูด้้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(Perception toward Social Responsibility) จะใช้
แนวคิดของ Carroll (1991)

วิธีการวิจัย
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสาขา
ส�านักงานใหญ่ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน) และมีจ�านวนตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง และมีการ
เก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือด้วยค�าถามแบบ
ช่วงมาตร 5 ระดับ
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  การทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามรวม
ด้วยค่าอัลฟา ครอนบัคได้ 0.903 และทดสอบความเชื่อมั่น
ของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมได้ 0.896 พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 0.90 และการรับรู้ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 0.91 
  ความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหาด ้วยค ่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1 และตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า (Convergent Validity) และ
ความน่าเชื่อถือทางโครงสร้าง (Composite Reliability) 
ของตัวแบบมาตรวัดพบว่า ตัวแบบมาตรวัดของภาวะผู้น�า
ทีร่บัผดิชอบต่อสังคม (SRL) ตวัแบบมาตรวดัของพฤตกิรรม
การเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ (OCB) และตวัแบบมาตรวัด
ของการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีความ
เที่ยงตรงเชิงลู่เข้า และมีค่า AVE( P

V 
) เท่ากับ 0.6873, 

0.5838 และ 0.6831 ตามล�าดับ และค่าความน่าเชื่อถือ
ทางโครงสร้าง (P

c
 ) เท่ากับ 0.8678, 0.8658 และ 0.8958 

ตามล�าดับ
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง และตัวแบบ
สมการโครงสร้าง ดัชนีความเหมาะสม (Fit Indices) ใช้

เกณฑ์ดังนี้ X2 (p value) คือ .01 < p ≤ .05; X2/df ≤ 5.0; 
RMSEA ≤ 0.10; 90% CI on RMSEA คือ left boundary 
of CI ≤ 0.10; CFI ≥ 0.90; และ NNFI (TFI) ≥ 0.90
  ส�าหรับตีความความเข ้มแข็งของค ่าอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรในตระกูล R สามารถตีความว่า R หมายถึง 
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (r), ค่าสหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรแฝง (φ), ค่าสัมประสิทธิ์ γ และ β ซึ่งค่า R 
มีความสัมพันธ์ต�่า ปานกลาง สูง และสูงมาก เมื่อมีค่า
เท่ากับ .10 - .35, .36 - .50, .51 - .69, .70+ ตามล�าดับ 
ส่วน R2 มีอ�านาจในการอธิบายและท�านายต�่า ปานกลาง 
สูง และสูงมาก เมื่อมีค่าเท่ากับ .01-.12, .13-.25, .26-.48, 
.49+ ตามล�าดับ

ผลการวิจัย
กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร
  ระดับภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) ระดับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ (OCB) และระดับ
การรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามตาราง 1 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.04 – 4.40 ซึ่งเป็นระดับสูง มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.46 - 0.64 และมีค่า 
Alpha อยู่ระหว่าง .78 - .89

ตำรำง 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้

  ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ค่า Alpha
    มาตรฐาน

 SRL_VL ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้น�า 4.32 0.55 .86
 SRL_VS วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้น�า 4.29 0.53 .80
 SRL_VF ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม 4.31 0.58 .85
 CSR_ECON ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ 4.33 0.53 .84
 CSR_LR ความรับผิดชอบทางกฎหมาย 4.38 0.54 .85
 CSR_ER ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม 4.40 0.46 .80
 CSR_PR ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม 4.39 0.52 .82
 OCB_AST พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น 4.29 0.59 .89
 OCB _REP พฤติกรรมการส�านึกในหน้าที่ 4.31 0.59 .85
 OCB _TLR พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น 4.25 0.64 .89
 OCB _CPT พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 4.04 0.56 .83
 OCB _TAO พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อื่น 4.41 0.53 .78

หมำยเหตุ: ระดับต�่า = 1.00 – 2.33; ระดับปานกลาง = 2.34 – 3.67; และระดับสูง = 3.68 – 5.00
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  เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ตามตาราง 2 พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบ
ต่อสงัคม (SRL) กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีดี่ขององค์การ 
(OCB) มีค่าระหว่าง 0.311 – 0.586 มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส�าคัญกันทุกตัวแปร 
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) กับการรับรู้ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีค่าระหว่าง 0.303 – 0.585 มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกันทุกตัวแปร 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น�าที่  
รบัผดิชอบต่อสงัคม (SRL) กบัการรบัรูด้้านความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม (CSR) มค่ีาระหว่าง 0.457 – 0.652 มคีวามสมัพันธ์
อย่างมีนัยส�าคัญกันทุกตัวแปร
  ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า ภาวะผู้น�า
ที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การและการรับรู ้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บุคลากรบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) มี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวก

ตำรำง 3  สมัประสทิธิส์หสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝง

 ตัวแปร SRL OCB CSR
 SRL 1.00
 OCB 0.75** 1.00 
 CSR 0.85** 0.72** 1.00
หมำยเหตุ: p < 0.01**

ตำรำง 2  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
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 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานขอท่ี 1 ท่ีวา ภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบตอสังคม พฤติกรรมการเปนสมาชิก
ท่ีดีขององคการและการรับรูดานความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกันในเชิงบวก 

ตาราง 2 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตวัแปรสังเกตได 
 
       SRL_VL SRL_VS SRL_VF CSR_ECON CSR_LR CSR_ER CSR_PR OCB_AST OCB _REP OCB _TLR OCB _CPT OCB _TAO  
SRL_VL 
SRL_VS .651**     
SRL_VF .660**    .720** 

CSR_ECON .505**    .530** .590**  
CSR_LR .457** .504** .575** .704** 

CSR_ER .493** .516** .631**  .682** .716**  
CSR_PR .511** .537** .652** .630** .664** .699** 

OCB_AST .413** .475** .500** .421** .425** .459** .581** 

OCB _REP .476** .566** .586** .420** .467** .476** .550** .750** 

OCB _TLR .497** .515** .582** .443** .455** .524** .585** .746** .768** 

OCB _CPT .321** .311** .358** .365** .303** .332** .339** .390** .350** .419** 

OCB _TAO .433** .474** .472** .448** .422** .419** .442** .491** .466** .435** .556** 

มีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ = 0.01** 

 
ตาราง 3 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตวัแปรแฝง 
 
ตัวแปร   SRL    OCB    CSR 
SRL   1.00 
OCB   0.75**    1.00  
CSR   0.85**    0.72**    1.00 
หมายเหตุ: p < 0.01** 

 
สําหรับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง ภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบตอสังคม (SRL) 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ (OCB) และการรับรูดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตาม
ตาราง 3 แสดงวา ภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบตอสังคม (SRL) มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงมากกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ (OCB) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (  = 0.75, p < 0.01)  

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงมากกับการ
รับรูดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (  = 0.72, p < 0.01)  

มีนัยส�าคัญทางสถิติในระดับ = 0.01**

  ส�าหรับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แฝง ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) และการรับรู้ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามตาราง 3 แสดงว่า ภาวะ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูงมากกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
(OCB) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (  = 0.75, p < 0.01) 
  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับการรับรู ้ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(   = 0.72, p < 0.01) 
  ภาวะผู้น�าทีร่บัผิดชอบต่อสังคม (SRL) มคีวามสัมพนัธ์
เชิงบวกในระดับสูงมากกับการรับรู้ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (   = 0.85, p < 
0.01)

φ

φ

φ
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กำรวิเครำะห์ตัวแบบสมกำรโครงสร้ำง
  ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะ
ผูน้�าท่ีรับผดิชอบต่อสงัคม พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีดี่ของ
องค์การ และการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตาม
ภาพ 2 และตาราง 4 พบว่าภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม 
(SRL) มอิีทธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีดี่ขององค์การ 
(OCB) อย่างมีนัยส�าคัญ (DE = 0.81, p < 0.01) และมีค่า
ความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายและท�านายโดยภาวะ
ผูน้�าท่ีรับผดิชอบต่อสงัคมร้อยละ 40 (R2 = 0.399) ในระดบั
สงู

  ส่วนภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม (SRL) มอีทิธพิล
ทางตรง (DE) ต่อการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) อย่างมีนัยส�าคัญ (DE = 0.66, p < 0.01) และมี
อทิธพิลทางอ้อม (IE) ผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีอง
องค์การ (OCB) อย่างมีนัยส�าคัญ (IE = 0.22, p < 0.01) 
และมค่ีาความแปรปรวนทีส่ามารถถกูอธบิายได้ด้วยสมการ
โครงสร้าง มค่ีาเท่ากบั 0.528 (R2 = 0.528) ในระดบัสงูมาก 
  เมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง 0.66 กับ
อิทธิพลทางอ้อม 0.22 จะได้เท่ากับ 0.88 ซึ่งหมายความว่า
ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) มีอิทธิพลต่อการรับ
รู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อยู่ในระดับสูงมาก
อย่างมีนัยส�าคัญ
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ภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบตอสังคม (SRL) มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงมากกับการรับรูดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (  = 0.85, p < 0.01) 

 
การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง 
 ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบตอสังคม พฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคการ และการรับรูดานความรับผิดชอบตอสังคม ตามภาพ 2 และตาราง 4 พบวาภาวะผูนํา
ที่รับผิดชอบตอสังคม (SRL) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) อยางมีนัยสําคัญ 
(DE = 0.81, p < 0.01) และมีคาความแปรปรวนท่ีสามารถถูกอธิบายและทํานายโดยภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบ
ตอสังคมรอยละ 40 ( 2R  = 0.399) ในระดับสูง 

 
 
ภาพท่ี 2 ตวัแบบสมการโครงสรางภาวะผูนําที่รับผิดชอบตอสังคม พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ีของ
องคการ และการรับรูดานความรับผิดชอบตอสังคม 
 

สวนภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบตอสังคม (SRL) มีอิทธิพลทางตรง (DE) ตอการรับรูดานความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) อยางมีนัยสําคัญ (DE = 0.66, p < 0.01) และมีอิทธิพลทางออม (IE) ผาน
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ (OCB) อยางมีนัยสําคัญ (IE = 0.22, p < 0.01) และมีคาความ
แปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายไดดวยสมการโครงสราง มีคาเทากับ 0.528 ( 2R  = 0.528) ในระดับสูงมาก  

เม่ือรวมคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง 0.66 กับอิทธิพลทางออม 0.22 จะไดเทากับ 0.88 ซ่ึง
หมายความวาภาวะผูนําที่รับผิดชอบตอสังคม (SRL) มีอิทธิพลตอการรับรูดานความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) อยูในระดับสูงมากอยางมีนัยสําคัญ 

ตาราง 4 คาสัมประสิทธ์ิของอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออม  
 

ภาพ 2  ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการรับรู้
   ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ตำรำง 4 ค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม

 ETA KSI     ETA ETA     ETA DE IE TE R2

 CSR SRL     CSR  0.66** 0.220** 0.88** 

   OCB      CSR 0.39  0.39 0.528

 OCB SRL     OCB  0.81**  0.81** 0.399

Goodness of Fit Statistics

 X2 = 14.28; df = 14; X2 / df = 1.02; CFI = 1.00; NNFI = 1.00;

 RMSEA = 0.008; 90% CI for RMSEA = 0.00
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  นอกจากนั้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (OCB) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) อย่างมีนัยส�าคัญ (DE = 0.39, p < 0.01) 
ซึง่หมายถงึ พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การสามารถ
ท�านายการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัย
ส�าคัญ ส่วนค่าดัชนีความเหมาะสม X2 / df = 1.02, CFI = 
1.00, NNFI = 1.00, RMSEA = 0.008 และ 90% CI for 
RMSEA = 0.00

สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
  จากผลการวิจัยภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีค่า
ความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายและท�านายโดยภาวะ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 40 (R2 = 0.399) ใน
ระดับสูง ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรง
ต่อการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมีค่าความ
แปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายโดยภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมร้อยละ 53 (R2 = 0.528) ในระดับสูงมาก และเมื่อ
รวมค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง 0.66 กับอิทธิพลทาง
อ้อม 0.22 จะได้เท่ากับ 0.88 ซึ่งสอดคล้องกับค่า Phi 
(0.85) แสดงให้เห็นว่า เมื่อมองโดยรวมแล้ว (TE) ปัจจัย
ด้านภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) มีอิทธิพลต่อ 
การรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อยู่ในระดับ
สูงมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะ
  ภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรง
ต่อการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) และมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ซึง่มอีทิธพิลโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก เมือ่พจิารณา
ด้านภาวะผู้น�าทีร่บัผิดชอบต่อสังคมแล้ว ค่านยิมทีร่บัผิดชอบ 
ต่อสงัคมของผูต้ามมนี�า้หนกัมากทีส่ดุรองลงมาคอื วสิยัทศัน์
และความซือ่ตรงของผูน้�า และค่านิยมทีร่บัผิดชอบต่อสงัคม
ของผู้น�า
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 
สามารถน�าผลการวจิยันีไ้ปเพิม่การรบัรูด้้านความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคมของบุคลากรบรษิทั พีทที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ โดยใช้แนวทางภาวะผู้น�าทีร่บัผิดชอบต่อสงัคม
ในการสร้างค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม รวมทั้ง
การปลูกฝังพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เพื่อ
ยกระดบัการรบัรู้ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบุคลากร 
โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้น และสุดท้าย
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมจะต้องเพิ่มการรับรู้ด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของบุคลากร โดยเฉพาะในด้านความรับ
ผิดชอบด้านกฎหมายให้มากขึ้น 
  ส�าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป นักวิจัย
ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย เนื่องจากการใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณเพียงอย่างเดียวอาจได้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเท่าที่
ควร รวมถึงควรมีการวิจัยภาวะผู้น�าในรูปแบบอื่นๆ ด้วย 
เพือ่เป็นทางเลือกให้กับบรษิทั พีทที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากดั 
(มหาชน) ส�าหรับแนวทางยกระดับการรับรู้ด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของบุคลากร และการวิจัยครั้งน้ีเป็นการ
วิจัยกับบุคลากรของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ใน
การวิจัยครั้งต่อไปอาจท�าการวิจัยกับบุคลากรของบริษัท
มหาชนอื่นด้วย
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