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อิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบุคลากรบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด(มหาชน)
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บทคัดย่อ

		 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2) ศึกษาระดับของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อ
สังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ 3) ศึกษาการมีอิทธิพล
ของภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ ทีม่ ตี อ่ การรับรูด้ า้ นความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงาน จ�ำนวน 300 คน
		 ผลการวิจัยพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ระหว่าง 0.303 – 0.768 จากการวิเคราะห์
ตัวแบบสมการโครงสร้าง ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติและมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�ำนายโดยภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 40 นอกจากนั้นภาวะผู้น�ำ
ที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และมีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติและมีค่าความแปรปรวนที่ถูกอธิบายและ
ท�ำนายโดยภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 53 สุดท้ายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติและมีค่าดัชนีความเหมาะสม X2 / df = 1.02, CFI = 1.00,
NNFI = 1.00, RMSEA = 0.008 และ 90% CI for RMSEA = 0.00
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม 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

ความส�ำคัญของปัญหา

		 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR) เป็นสิ่งส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ
และเป็นประเด็นส�ำคัญที่ทั่วโลกก�ำลังให้ความสนใจโดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในภาคธุรกิจด้วยเล็งเห็นว่าการด�ำเนินกิจการ
ขององค์กรธุรกิจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิ การน�ำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ในกระบวนการผลิต หรือส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางน�้ำ
อากาศ ดิน หรือการมีของเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิต
หรือการบริการทีท่ ำ� ให้เกิดความเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้อม
และน�ำไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาวะของทั้งคน สัตว์ ตามมา
จากโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน การท�ำเหมืองแร่ทองค�ำ
การสร้างเขื่อน การสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานปรมาณู ดัง
นั้น CSR จึงกลายเป็น “เรื่องจ�ำเป็น” ที่ทุกฝ่ายให้ความ
ส�ำคัญ ไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อ
หวังผลทางการตลาด หรือเพื่อใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจให้ได้
รับการยอมรับจากสังคม แต่ CSR ในปัจจุบันก�ำลังทวีความ
ส�ำคัญและกลายเป็น “แนวคิดและวิธีการบริหารจัดการ
ธุรกิจ” เพื่อพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลด

ความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึง
พัฒนาห่วงโซ่มลู ค่า ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
(สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน, 2556) นอกจากนัน้ ผูบ้ ริโภค
ยังได้ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย ความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งกลายเป็น
ประเด็นข้อเรียกร้องของผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจที่
สามารถปรับตัวปรับแนวคิดในการบริหารธุรกิจโดยมุ่งเน้น
การด�ำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นก็จะมี
โอกาสที่ จ ะอยู ่ ร อดและเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ได้ (พิ พั ฒ น์
นนทนาธรณ์, 2559)
		 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
เป็ น บริ ษั ท ด้ า นปิ โ ตรเคมี แ ละเคมี ภั ณ ฑ์ ที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ปิ โ ตรเคมี แ ละการกลั่ น ครบวงจรที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ใน
ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรต้นแบบด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคมและค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังมีความเชื่อว่า ความยั่งยืนทางธุรกิจ
ไม่ได้เกิดจากความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจเพียงอย่าง
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เดียว แต่รวมถึงการเป็นองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
โดยกลไกส�ำคัญของงาน Corporate Social Responsibility หรือ CSR คือบุคลากรทีเ่ ราจะต้องสร้างและหล่อหลอม
ทีมงานด้วยหัวใจที่เป็น CSR เพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลย
หากพนักงานท�ำโครงการและกิจกรรม CSR ด้วยการแสดง
ออกให้สาธารณชนเห็นว่าองค์กรรับผิดชอบต่อสังคม แต่
ภายในจิ ต ใจหรื อ หั ว ใจของพนั ก งานยั ง ไม่ เ ข้ า ถึ ง ค� ำ ว่ า
รับผิดชอบต่อสังคม โดยการันตีได้จากการได้รบั รางวัล 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�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น แต่ถึงกระนั้น
การบริหารจัดการองค์กรของบริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล
จ�ำกัด (มหาชน) ให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมยังมีขอ้ ผิดพลาด
อันเนื่องมาจากมีการเกิดเหตุการณ์น�้ำมันดิบรั่วไหลลงสู่
ทะเลในจังหวัดระยองเมื่อเช้าวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
อย่างใหญ่หลวงนับว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ใน
แวดวงสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ร้ายแรงที่สุดที่มีมูลค่า
ความเสียหายหลายพันล้านบาท
		 ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู ้ ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง
ระดับ ความสัมพันธ์และอิทธิพลของภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่
ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู ้ ด ้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
บุคลากรบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
เพื่อสามารถน�ำผลที่ได้ไปพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำที่รับ
ผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
และการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
		 2. เพื่อศึกษาระดับของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อ
สังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการ
รับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
		 3. เพือ่ ศึกษาการมีอทิ ธิพลของภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบ
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ต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ที่มีต่อ
การรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การทบทวนวรรณกรรม

		 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การ
รับผิดชอบและปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในสังคมให้ดีข้ึนด้วยการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการที่องค์กร
แบ่งปันทรัพยากรให้แก่สังคมโดยสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับ
หรือควบคุมโดยกฎหมายใดๆ มุ่งเน้นกิจกรรมที่ดําเนินโดย
องค์กรเพือ่ สนับสนุนประเด็นทางสังคมและเป็นพันธสัญญา
ในความรับผิดชอบสังคมขององค์กร (Kotler & Lee, 2005)
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ
ด้านกฎหมาย ด้านจรรยาบรรณ และการกุศลในรูปแบบ
ต่างๆ กล่าวคือ เป็นการด�ำเนินกิจกรรมที่จะน�ำมาซึ่งผล
ก�ำไรโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตามหลักจรรยาบรรณและ
การช่วยเหลือสังคม (Carroll, 1991)
		 องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ได้แก่ ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบทาง
กฎหมาย ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบ
ด้านการให้เพื่อสังคม (Carroll, 1991) ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษทั แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านจิตส�ำนึก (Bovee et al., 1993) ทฤษฎีการ
ด�ำเนินงานด้านสังคมของธุรกิจ (CSP) เป็นองค์ประกอบใน
หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นกระบวนการ
ของการตอบสนองความต้องการของสังคม ตลอดจนยัง
เป็นนโยบาย โครงการ ผลลัพธ์ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์
ของธุรกิจกับสังคม ในทฤษฎีกล่าวว่านอกเหนือจากหน้าที่
ในการสร้างความมั่งคั่งของธุรกิจแล้วนั้น ธุรกิจจะต้องรับ
ผิดชอบต่อปัญหาทางสังคมที่สร้างขึ้นโดยธุรกิจหรือสาเหตุ
อืน่ ๆ ด้วย ไม่วา่ จะเป็นความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ ความ
รับผิดชอบทางกฎหมาย การเรียกร้องด้านจริยธรรม และ
การด�ำเนินการด้วยความรอบคอบหรือใจบุญ ทีธ่ รุ กิจจะต้อง
แบกรับภาระเหล่านี้ไว้ (Wood, 1991) ความรับผิดชอบต่อ
สังคมจากความคาดหวังไว้ต่อองค์กรโดยสังคมในช่วงเวลา
หนึง่ หมายรวมถึงความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย
ด้านจริยธรรม และการกุศล (Carroll & Buchholtz, 2006)
		 ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (Socially Respon-
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sible Leadership) เป็นภาวะผู้น�ำที่มีแนวคิดเกี่ยวกับค่า
นิยมที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์,
2558) โดยค่านิยมเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของ
ภาวะผู้น�ำที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ในมุมมองทาง
ด้านพฤติกรรมนั้น 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 ความไว้วางใจและความชืน่ ชมต่อผูน้ ำ� และ
การดึงดูดทางอารมณ์ ผูน้ ำ� ทีม่ คี า่ นิยมทางด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมจะส่งผลต่อวิสัยทัศน์และความซื่อตรง (integrity)
ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมและคุณลักษณะต่างๆ ซึ่ง
จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ า นิ ย มที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของผู ้ ต าม
นอกจากนั้นค่านิยมของผู้น�ำก็ยังมีอิทธิพลต่อค่านิยมของผู้
ตามอีกประการหนึ่งด้วย (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2558)
		 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ คือ พฤติกรรมของพนักงานที่องค์การไม่ได้ก�ำหนด
ไว้ให้เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ แต่พนักงานเต็มใจปฏิบัติเพื่อ
องค์การ และเป็นประโยชน์ตอ่ องค์การ (เมธี ศรีวริ ยิ ะเลิศกุล,
2542)
		 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การแบ่งเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ พฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ พฤติกรรมความส�ำนึกในหน้าที่ พฤติกรรมการ
ให้ความร่วมมือ พฤติกรรมความอดทนอดกลัน้ และพฤติกรรม
การค�ำนึงถึงผู้อื่น (Greenberg and Baron, 2000)
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การแบ่งออกเป็น 5
ด้าน ประกอบด้วย พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรม
การค�ำนึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรม
การให้ความร่วมมือ และพฤติกรรมความส�ำนึกในหน้าที่
(Organ, 1988)
		 จากการศึกษาของพิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2558)
พบว่า ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับภาพลักษณ์องค์การและการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ จึง
สามารถอนุมานได้ว่าภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์
กั บ การรั บ รู ้ ด ้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของบุ ค ลากร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด(มหาชน)
		 จากการศึกษาของชิตวัจน์ บุรัมยากร (2560) พบ
ว่า ภาวะผู้น�ำทางยุทธศาสตร์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความจงรักภักดี
ต่อองค์การ จึงสามารถอนุมานได้ว่าภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บุคลากรบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด(มหาชน)
		 จากการศึกษาของจิรพรรณ รัตนจักร (2557) พบ
ว่า ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์การ การ
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์
เชิงบวก จึงสามารถอนุมานได้ว่าภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อ
สังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การรับรู้
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรบริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์เชิงบวก

วิธีการศึกษา

กรอบแนวคิดในการศึกษา
		 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยภาวะ
ผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Leadership: SRL) การรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Perception toward Social Responsibility: CSR) และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (Organizational
Citizenship Behavior: OCB)
		 ตัวแปรภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมประกอบ
ด้วยค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้น�ำ (Leader social
responsibility values: SRL_VL) วิสัยทัศน์และความ
ซื่อตรงของผู้น�ำ (Leader vision and integrity: SRL_VS)
และค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม (Follower
social responsibility values: SRL_VF)
		 ตั ว แปรการรั บ รู ้ ด ้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ประกอบด้วยความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic
Responsibilities: CSR_ECON) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย
(Legal Responsibilities: CSR_LR) ความรับผิดชอบด้าน
จริยธรรม (Ethical Responsibilities: CSR_ER) และ
ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม (Philanthropic
Responsibilities: CSR_PR)
		 ตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ประกอบด้วยพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น (Altruism:

ตัวแปรภาวะผูนําที่รับผิดชอบตอสังคมประกอบดวยคานิยมที่รับผิดชอบตอสังคมของผูนํา (Leader
social responsibility values: SRL_VL) วิสัยทัศนและความซื่อตรงของผูนํา (Leader vision and integrity:
SRL_VS) และคานิยมที่รับผิดชอบตอสังคมของผูตาม (Follower social responsibility values: SRL_VF)
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ตั ว แปรการรั บ รู ด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมประกอบด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบทางเศรษฐกิ จ
(Economic Responsibilities: CSR_ECON) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibilities:
OCB_AST) พฤติกCSR_LR)
รรมการค�ความรั
ำนึงถึบงผิผูดชอบด
้อื่น (Courtesy:
OCBResponsibilities:
สมาชิ ก ที่CSR_ER)
ดี ข ององค์
ก ารทีบ่ สผิ่ งดผลต่
การรั บ รู ้ ด ้ า นความ
านจริยธรรม (Ethical
และความรั
ชอบดอานการ
_TAO) พฤติกรรมการอดทนอดกลั
้น (Sportsmanship:
ใหเพื่อสังคม (Philanthropic
Responsibilities: CSR_PR)รับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากร โดยองค์กรที่ได้ท�ำการ

OCB _TLR) พฤติกรรมการให้
ความร่วมมือ (Civic Virtue: ศึกษา คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
ตั ว แปรพฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ารประกอบด ว ยพฤติ ก รรมการช ว ยเหลื อ ผู อื่ น
OCB _CPT) และพฤติ
กรรมการส�
ำนึกในหน้
าที่ (ConscienและกลุOCB
่มประชากรตั
างที่ท�ำการศึก้นษา คือ ตัวแทน
(Altruism:
OCB_AST)
พฤติกรรมการคํ
านึงถึงผูอื่น (Courtesy:
_TAO) พฤติวกอย่
รรมการอดทนอดกลั
tiousness: OCB _REP)
ำนัก_CPT)
งานใหญ่
ของบริ
(Sportsmanship: OCB _TLR) พฤติกรรมการใหความรพนั
วมมืกองานจากสาขาส�
(Civic Virtue: OCB
และพฤติ
กรรมษัท พีทีที โกลบอล
การสํานึกในหนาที่ (Conscientiousness: OCB _REP) เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 300 คน ซึ่งจะเลือก
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
-พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น
-พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อื่น
-พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น
-พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
ภาวะผู้นําที่รับผิดชอบต่อสังคม

-พฤติกรรมการสํานึกในหน้าที่

-ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้นํา
-วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้นํา
-ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม

การรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
-ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ
-ความรับผิดชอบทางกฎหมาย
-ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม

ภาพ 1 กรอบแนวคิด

สมมติฐาน

		 1. ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์
ภาพ ก1 ารและการรั
กรอบแนวคิด บรูด้ า้ นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก
		 2. ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบาย
และท�ำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
		 3. ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบาย
และท�ำนายการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
		 4. พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร
สามารถอธิบายและท�ำนายการรับรู้ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ขอบเขตการวิจัย

		 การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ท� ำ การศึ ก ษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของ
ภาวะผู ้ น� ำที่ รั บผิด ชอบต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็ น

-ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม

ท� ำ การเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการตอบแบบสอบถามจากกลุ ่ ม
ประชากรตัวอย่างเท่านั้น
		 ด้านเนือ้ หาภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (Socially
Responsible Leadership) จะใช้แนวคิดของ Waldman
(2007) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) จะใช้แนวคิดของ
Organ (1988) และการรับรูด้ า้ นความรับผิดชอบต่อสังคม
(Perception toward Social Responsibility) จะใช้
แนวคิดของ Carroll (1991)

วิธีการวิจัย

		 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสาขา
ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด
(มหาชน) และมีจ�ำนวนตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง และมีการ
เก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือด้วยค�ำถามแบบ
ช่วงมาตร 5 ระดับ
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		 การทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามรวม
ด้วยค่าอัลฟา ครอนบัคได้ 0.903 และทดสอบความเชื่อมั่น
ของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมได้ 0.896 พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 0.90 และการรับรู้ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 0.91
		 ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาด้ ว ยค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1 และตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า (Convergent Validity) และ
ความน่าเชื่อถือทางโครงสร้าง (Composite Reliability)
ของตัวแบบมาตรวัดพบว่า ตัวแบบมาตรวัดของภาวะผู้น�ำ
ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (SRL) ตัวแบบมาตรวัดของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (OCB) และตัวแบบมาตรวัด
ของการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีความ
เที่ยงตรงเชิงลู่เข้า และมีค่า AVE( PV ) เท่ากับ 0.6873,
0.5838 และ 0.6831 ตามล�ำดับ และค่าความน่าเชื่อถือ
ทางโครงสร้าง (Pc ) เท่ากับ 0.8678, 0.8658 และ 0.8958
ตามล�ำดับ
		 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� ำ หรั บ ตี ค วามความเข้ ม แข็ ง ของค่ า อิ ท ธิ พ ล
ระหว่างตัวแปรในตระกูล R สามารถตีความว่า R หมายถึง
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (r), ค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝง (φ), ค่าสัมประสิทธิ์ γ และ β ซึ่งค่า R
มีความสัมพันธ์ต�่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก เมื่อมีค่า
เท่ากับ .10 - .35, .36 - .50, .51 - .69, .70+ ตามล�ำดับ
ส่วน R2 มีอ�ำนาจในการอธิบายและท�ำนายต�่ำ ปานกลาง
สูง และสูงมาก เมื่อมีค่าเท่ากับ .01-.12, .13-.25, .26-.48,
.49+ ตามล�ำดับ

ผลการวิจัย

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
		ระดับภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) ระดับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (OCB) และระดับ
การรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามตาราง 1
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.04 – 4.40 ซึ่งเป็นระดับสูง มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.46 - 0.64 และมีค่า
Alpha อยู่ระหว่าง .78 - .89

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้
		
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
				
มาตรฐาน
SRL_VL ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้น�ำ	
4.32
0.55
SRL_VS วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้น�ำ	
4.29
0.53
SRL_VF ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม
4.31
0.58
CSR_ECON ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ
4.33
0.53
CSR_LR ความรับผิดชอบทางกฎหมาย
4.38
0.54
CSR_ER ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม
4.40
0.46
CSR_PR ความรับผิดชอบด้านการให้เพื่อสังคม
4.39
0.52
OCB_AST พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น
4.29
0.59
OCB _REP พฤติกรรมการส�ำนึกในหน้าที่
4.31
0.59
OCB _TLR พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น
4.25
0.64
OCB _CPT พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
4.04
0.56
OCB _TAO พฤติกรรมการค�ำนึงถึงผู้อื่น
4.41
0.53
หมายเหตุ: ระดับต�่ำ = 1.00 – 2.33; ระดับปานกลาง = 2.34 – 3.67; และระดับสูง = 3.68 – 5.00

ค่า Alpha
.86
.80
.85
.84
.85
.80
.82
.89
.85
.89
.83
.78
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		 เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ตามตาราง 2 พบว่า 		 ส�ำหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบ แฝง ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) พฤติกรรมการ
ต่อสังคม (SRL) กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) และการรับรู้ด้านความ
(OCB) มีค่าระหว่าง 0.311 – 0.586 มีความสัมพันธ์อย่างมี รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามตาราง 3 แสดงว่า ภาวะ
ผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
นัยส�ำคัญกันทุกตัวแปร
		 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ ระดับสูงมากกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) กับการรับรู้ด้านความ (OCB) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (φ = 0.75, p < 0.01)
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีค่าระหว่าง 0.303 – 0.585 มี 		 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB)
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับการรับรู้ด้าน
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญกันทุกตัวแปร
		 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น� ำ ที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) กับการรับรูด้ า้ นความรับผิดชอบ (φ = 0.72, p < 0.01)
นธ์
ต่อสังคม (CSR) มีคา่ ระหว่าง 0.457 – 0.652 มีความสัมพันธ์ 		 ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (SRL) มีความสัมพั10
เชิงบวกในระดับสูงมากกับการรับรู้ด้านความรับผิดชอบ
อย่างมีนัยส�ำคัญกันทุกตัวแปร
อย่าองมีสังนคม
ัยส�ำพฤติ
คัญทางสถิ
ติ ( φ = น0.85,
		 ดังดันัง้นนัจึ้นงยอมรั
บสมมติ
ฐานข้ฐอานข
ที่ 1 อทีที่ว่า1ภาวะผู
้น�ำ ต่นอําสัทีงคม
จึงยอมรั
บสมมติ
ที่วา ภาวะผู
่รับผิ(CSR)
ดชอบต
กรรมการเป
สมาชิp ก<
ทีที่ร่ดับีขผิององค
ดชอบต่กอสัารและการรั
งคม พฤติกรรมการเป็
นสมาชิบกผิทีด่ดชอบต
ีของ อสั0.01)
บรูดานความรั
งคมของบุคลากรบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
องค์การและการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กัด (มหาชน)
วามสัมพัเคมิ
นธคกอลันในเชิ
บุจํคาลากรบริ
ษัท พีทมีีทคี โกลบอล
จ�ำกัดงบวก
(มหาชน) มี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวก

ตาราง 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได

ตาราง 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้

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
SRL_VF
CSR_ECON
CSR_LR
CSR_ER
CSR_PR
OCB_AST
OCB _REP
OCB _TLR
OCB _CPT
OCB _TAO

.651**
.660**
.505**
.457**
.493**
.511**
.413**
.476**
.497**
.321**
.433**

.720**
.530**
.504**
.516**
.537**
.475**
.566**
.515**
.311**
.474**

.590**
.575**
.631**
.652**
.500**
.586**
.582**
.358**
.472**

.704**
.682**
.630**
.421**
.420**
.443**
.365**
.448**

.716**
.664**
.425**
.467**
.455**
.303**
.422**

.699**
.459**
.476**
.524**
.332**
.419**

.581**
.550**
.585**
.339**
.442**

.750**
.746**
.390**
.491**

.768**
.350**
.466**

.419**
.435**

.556**

มีมีนนัยัยส�สํำคัาคัญญทางสถิ
ติในระดั
บ =บ0.01**
ทางสถิ
ติในระดั
= 0.01**
ตาราง 3 สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
ตัวแปร
SRL
ตาราง 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง
SRL
1.00
OCB
0.75**
0.85**
ตัCSR
วแปร
SRL
หมายเหตุ: p < 0.01**

SRL
OCB
CSR
หมายเหตุ: p < 0.01**

1.00
0.75**
0.85**

OCB

CSR

1.00
0.72**
OCB

1.00
CSR

1.00
0.72**

1.00
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สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
(CSR) อย่างมีนัยส�ำคัญ (DE = 0.66, p < 0.01) และมี
		 ผลการวิ เ คราะห์ตัว แบบสมการโครงสร้างภาวะ อิทธิพลทางอ้อม (IE) ผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี อง
ผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี อง องค์การ (OCB) อย่างมีนัยส�ำคัญ (IE = 0.22,11p < 0.01)
องค์การ และการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตาม และมีคา่ ความแปรปรวนทีส่ ามารถถูกอธิบายได้ดว้ ยสมการ
ภาวะผู
นําทีา่รภาวะผู
ับผิดชอบต
(SRL)
ความสัโครงสร้
มพันธาเชิงงมีบวกในระดั
บสูงมากกั
การรับรูในระดั
ดาน บสูงมาก
ภาพ 2 และตาราง
4 พบว่
้น�ำทีอ่รับสัผิงคม
ดชอบต่
อสัมีงคม
คา่ เท่ากับ 0.528
(R2 =บ0.528)
ผิดอชอบต
สังคม (CSR)
อยากงมีทีนด่ ขีัยสํององค์
าคัญทางสถิ
(  = 0.85,
< 0.01)
เมื่อpรวมค่
าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง 0.66 กับ
(SRL) ความรั
มีอทิ ธิพบลต่
พฤติกอรรมการเป็
นสมาชิ
การ ติ		
(OCB) อย่างมีนัยส�ำคัญ (DE = 0.81, p < 0.01) และมีค่า อิทธิพลทางอ้อม 0.22 จะได้เท่ากับ 0.88 ซึ่งหมายความว่า
การวิเคราะห่สตามารถถู
ัวแบบสมการโครงสร
างำนายโดยภาวะ ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) มีอิทธิพลต่อการรับ
ความแปรปรวนที
กอธิบายและท�
2
บ รู้ด้านนความรั
ผิดชอบต่
อยู่ในระดั
ผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่
อสังคมร้
อยละต40
(R = 0.399) ในระดัางภาวะผู
ผลการวิ
เคราะห
ัวแบบสมการโครงสร
ําที่รับผิดบชอบต
อสัองสัคมงคมพฤติ(CSR)
กรรมการเป
น บสูงมาก
สูง สมาชิกที่ดีขององคการ และการรับรูดานความรับผิดชอบตอย่อสัางมี
ส�ำคัญ 2 และตาราง 4 พบวาภาวะผูนํา
งคมนัยตามภาพ
ที่รับผิดชอบตอสังคม (SRL) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) อยางมีนัยสําคัญ

		 ส่วนภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (SRL) มีอทิ ธิพล
(DE = 0.81, p < 0.01) และมีคาความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายและทํานายโดยภาวะผูนําที่รับผิดชอบ
ทางตรง (DE) ต่อการรับรู2้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตอสังคมรอยละ 40 ( R = 0.399) ในระดับสูง

ภาพ 2 ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการรับรู้
่ 2 ตัวแบบสมการโครงสร
		 ภาพที
ด้านความรั
บผิดชอบต่อสังคมางภาวะผูนําที่รับผิดชอบตอสังคม พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ีของ
องคการ และการรับรูดานความรับผิดชอบตอสังคม

ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม
ส วKSI
นภาวะผูETA
 นํ า ที่ รั บ ผิ ดETA
ชอบต อETA
สั ง คม (SRL) DE
มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงIE (DE) ต อ การรัTE
บ รู ด า นความ R2
ETA
รับผิดชอบตSRL
อสังคม CSR		
(CSR) อยางมีนัยสําคัญ (DE = 0.66,
และมีอิทธิพลทางอ
อม (IE) ผาน
CSR
0.66**p < 0.01)
0.220**
0.88**
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององค
(OCB) อยางมี0.39		
นัยสําคัญ (IE = 0.22, p < 0.01)0.39
และมีคาความ 0.528
			
OCB การCSR
บสูงมาก 0.399
แปรปรวนทีSRL
่สามารถถูOCB		
กอธิบายไดดวยสมการโครงสราง0.81**		
มีคาเทากับ 0.528 ( R 2 = 0.528) ในระดั
OCB
0.81**
Goodness ofเมืFit
Statistics
่อ รวมค
า สัม ประสิทธิ์ อิทธิพ ลทางตรง 0.66 กับอิ ทธิพลทางอ อม 0.22 จะได เ ทากั บ 0.88 ซึ่ ง
หมายความว
าภาวะผูdfนํ=าที14;
่รับผิXด2ชอบต
คม (SRL)
มีอิทธิพNNFI
ลตอการรั
บรูดานความรับผิดชอบตอสังคม
X2 = 14.28;
/ dfอ=สัง1.02;
CFI = 1.00;
= 1.00;
= 0.008;
90%างมีCIนfor
(CSR)RMSEA
อยูในระดั
บสูงมากอย
ัยสําRMSEA
คัญ = 0.00
ตาราง 4 คาสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออม

Journal of the Association of Researchers
		 นอกจากนั้ น พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การ (OCB) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) อย่างมีนัยส�ำคัญ (DE = 0.39, p < 0.01)
ซึง่ หมายถึง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การสามารถ
ท�ำนายการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัย
ส�ำคัญ ส่วนค่าดัชนีความเหมาะสม X2 / df = 1.02, CFI =
1.00, NNFI = 1.00, RMSEA = 0.008 และ 90% CI for
RMSEA = 0.00
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) และมี
อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มผ่ า นพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การ ซึง่ มีอทิ ธิพลโดยรวมอยูใ่ นระดับสูงมาก เมือ่ พิจารณา
ด้านภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมแล้ว ค่านิยมทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อสังคมของผูต้ ามมีนำ�้ หนักมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ วิสยั ทัศน์
และความซือ่ ตรงของผูน้ ำ� และค่านิยมทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม
ของผู้น�ำ
		 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
สามารถน�ำผลการวิจยั นีไ้ ปเพิม่ การรับรูด้ า้ นความรับผิดชอบ
สรุปและข้อเสนอแนะ
ต่อสังคมของบุคลากรบริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด
สรุป
(มหาชน) ได้ โดยใช้แนวทางภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม
		 จากผลการวิจัยภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมี ในการสร้างค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม รวมทั้ง
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีค่า การปลูกฝังพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เพื่อ
ความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายและท�ำนายโดยภาวะ ยกระดับการรับรูด้ า้ นความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากร
ผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 40 (R2 = 0.399) ใน โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้น และสุดท้าย
ระดับสูง ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรง ผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมจะต้องเพิ่มการรับรู้ด้านความรับ
ต่อการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมีค่าความ ผิดชอบต่อสังคมของบุคลากร โดยเฉพาะในด้านความรับ
แปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายโดยภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบ ผิดชอบด้านกฎหมายให้มากขึ้น
ต่อสังคมร้อยละ 53 (R2 = 0.528) ในระดับสูงมาก และเมื่อ 		 ส�ำหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป นักวิจัย
รวมค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง 0.66 กับอิทธิพลทาง ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย เนื่องจากการใช้การวิจัยเชิง
อ้อม 0.22 จะได้เท่ากับ 0.88 ซึ่งสอดคล้องกับค่า Phi ปริมาณเพียงอย่างเดียวอาจได้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเท่าที่
(0.85) แสดงให้เห็นว่า เมื่อมองโดยรวมแล้ว (TE) ปัจจัย ควร รวมถึงควรมีการวิจัยภาวะผู้น�ำในรูปแบบอื่นๆ ด้วย
ด้านภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) มีอิทธิพลต่อ เพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด
การรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อยู่ในระดับ (มหาชน) ส�ำหรับแนวทางยกระดับการรับรู้ด้านความรับ
สูงมากอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ผิดชอบต่อสังคมของบุคลากร และการวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยกับบุคลากรของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด
ข้อเสนอแนะ
(มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ใน
		 ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรง การวิจัยครั้งต่อไปอาจท�ำการวิจัยกับบุคลากรของบริษัท
ต่ อ การรั บ รู ้ ด ้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของบุ ค ลากร มหาชนอื่นด้วย
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