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บทคัดย่อ
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์การ และภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์เชิงบวก 2. ภาวะผู้น�าที่
รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบายและท�านายการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
3. ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบายและท�านายภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และ 4. การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การสามารถอธิบายและท�านายภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการวจิยั ซึง่กลุม่ตวัอย่างคอืผูอ้าศยั
ในอ�าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�านวน 400 คน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สมการโครงสร้าง
  ผลการวจิยัพบว่า 1. มค่ีาสัมประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรสงัเกตได้ ระหว่าง 0.286 - 0.608 อย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติ 2. ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การอย่างมีนัยส�าคัญ (DE = 0.77, p < 0.01) และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�านายโดยภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม
ร้อยละ 60 (R2  =  0.60) ในระดบัสงูมาก 3. ภาวะผู้น�าทีร่บัผิดชอบต่อสังคมมอีทิธพิลทางตรงอย่างมนียัส�าคญั (DE = 0.26, 
p < 0.01) และทางอ้อมต่อภาพลกัษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยอยูใ่นระดับสงูมากอย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิมี
ค่าความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายโดยภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 61 4. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญ 

(DE = 0.56, p < 0.05) และมีค่าดัชนีความเหมาะสมเหมาะสม X2 / df = 1.437, CFI = 1.00, NNFI = 0.99, RMSEA = 
0.033 และ 90% CI for RMSEA มีค่าระหว่าง = 0.00 ; 0.055
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Abstract
  The objectives of this research were 1. to study of structural relationship between socially responsible 
leadership, stakeholders’ perception of social responsible recognition of organization and image of Electricity 
Generating Authority of Thailand. 2. to study the influence of socially responsible leadership on stakeholders’ 
perception of social responsible recognition of organization 3. to study the influence of socially responsible 
leadership on image of Electricity Generating Authority of Thailand and indirect via stakeholders’ perception 
of social responsible recognition of organization and 4. to study the influence of stakeholders’ perception 
of social responsible recognition of organization on image of Electricity Generating Authority of Thailand. 
This research is quantitative research. A questionnaire was utilized as the tool  in this research. Samples 
were people who live in Thab Sakae, Prachuap khiri khan Province and related persons. Use quota sampling, 
and completely sample size was 400. This paper used structural equation model to test hypotheses.
  The results found that 1. correlation coefficient among observable variables were 0.286 - 0.608 
and every variable had a significant level. From structural equation modeling, it found that 2. socially 
responsible leadership had direct effect to stakeholders’ perception of social responsible recognition of 
organization at the statistical significance (DE = 0.77, p < 0.01) and variance predicted by socially responsible 
leadership with 60 percent, 3. socially responsible leadership had directly effect to image of Electricity 
Generating Authority of Thailand at the statistical significance (DE = 0.26, p < 0.01) and had indirect effect 
via stakeholders’ perception of social responsible recognition of organization at the statistical significance 
and variance predicted by socially responsible leadership with 61.40 percent, and 4. stakeholders’ percep-
tion of social responsible recognition of organization had effect to image of Electricity Generating Authority 

of Thailand at the statistical significance (DE = 0.56, p < 0.05). Fit indices of the model were X2 / df = 1.437, 
CFI = 1.00, NNFI = 0.99, RMSEA = 0.33 and 90% CI for RMSEA has value between 0.00 ; 0.055.

Key words:  Socially Responsible Leadership , Stakeholder’s Perception of Corporate Social 
 Responsibility, Corporate Image

ศกัยภาพชมุชนอย่างยัง่ยนื เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ทีด่ตีลอด
จนการยอมรับในภาพลักษณ์ขององค์การจากชุมชน จาก
การส�ารวจความพึงพอใจในการด�าเนินการชุมชนสัมพันธ์
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรอบแหล่งผลิต มี
การจัดการกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิง
แวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดย
การส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมพฒันาพลังงาน
กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ สร้างสัมพันธ์เชิงรุก
ด้วยกระบวนการทีม่ส่ีวนร่วมกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี เผยแพร่
ความรูด้้านสิง่แวดล้อม สร้างความเข้าใจในการพฒันาแหล่ง
ผลิตใหม่ด้วยการน�าทัศน์ศึกษาเชิงประจักษ์แก่ชุมชน สร้าง
ความสัมพันธ์กับองค์กรเครือข่ายกับส่วนราชการและ

  
ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก�าลัง
ประสบปัญหาภาพลกัษณ์ขององค์การทีไ่ม่ได้รับการยอมรบั
จากชมุชนโดยเฉพาะประเด็นการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ถงึแม้ว่า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะมกีระบวนการการมี
ส่วนร่วมและรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนในชมุชนนัน้ๆ 
โดยการจดัเตรียมข้อมลูและเข้าร่วมประชมุคณะอนกุรรมการ
ไตรภาคี คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการผู้ตรวจ
  การสิง่แวดล้อมของโรงไฟฟ้า และมกีารน�ามาตรฐาน
ของความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) มาประยุกต์ใช้
ในการด�าเนนิงาน มกีารจดัการด้านสิง่แวดล้อมร่วมกบัชุมชน
รอบโรงไฟฟ้า ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม
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หน่วยงานส่วนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ และยอมรับทุกกระบวนการของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย, 2560)
  กรณีของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์เป็นกรณีทีแ่สดงถงึปัญหาภาพลกัษณ์
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย กรณดีงักล่าวได้รับ
ข้อสงสัยและการตั้งค�าถามจากชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าใน
เรื่องท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะมาสร้างโรง
ไฟฟ้าถ่านหนิ จงึท�าให้เกดิการไม่ยอมรบัและเกิดการต่อต้าน 
เพราะไม่มั่นใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิง
แวดล้อม การที่จะได้รับการยอมรับและได้รับภาพลักษณ์ที่
ดจีากชมุชนรอบโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
ต้องด�าเนนิการด้วยความจรงิใจ และต่อเนือ่งเพือ่ให้เกดิการ
ยอมรับอย่างยั่งยืน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
องค์ประกอบส�าคญัในการด�าเนนิงาน ความส�าเรจ็ขององค์กร
ธุรกิจจึงไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ผลประกอบการ และตัวเลข
ทางการเงิน ความพึงพอใจของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือ
พนกังานเท่านัน้ แต่ต้องพิจารณาถึงการตอบสนองต่อความ
คาดหวังของสังคม โดยให้สังคมเข้ามามีส่วนส�าคัญในการ
ก�าหนดความอยู่รอด และความก้าวหน้าของธรุกจิทีจ่ะเจริญ
เตบิโตอย่างยัง่ยนืในอนาคต (ระพพีรรณ  วงศ์ประเสรฐิ, 2553) 
ดังนั้นการท�ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นเร่ือง
ส�าคัญ และมีความจ�าเป็นส�าหรับธุรกิจที่จะต้องศึกษาหา
แนวทางน�ามาประยุกต์ใช้ในระดับนโยบาย อีกทั้งน�าไปสู่
การด�าเนินงานทั่วทั้งองค์การ (Carroll, 1991) การท�า
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกลยุทธ์เชิงนโยบาย
ขององค์การที่ต้องค�านึงถึงและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกยุค
ปัจจุบัน ซึ่งจะท�าให้ธุรกิจได้รับการยอมรับ และสนับสนุน
จากสังคม ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อน�า
ไปสูก่ารเพิม่ความสามารถในการแข่งขัน ความอยูร่อด และ
รายได้ขององค์การ (สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม, 2551) การท�า
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม จึงกลายเป็นเครื่องมือ
ทางธุรกจิทีช่่วยสร้างมลูค่าเพิม่ สร้างความเจรญิเตบิโต โดย 
การแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ 
เครือข่ายชุมชนต่างๆ ท�าให้เกิดความยั่งยืนกับการด�าเนิน
ธุรกิจเพื่อสังคมในระยะยาว นับว่าการท�ากิจกรรมความรับ
ผดิชอบต่อสงัคม เป็นส่วนผสมทางการตลาดทีล่งตัวระหว่าง
ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมในปัจจุบัน ส่วนภาพรวม

การท�ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนเสริม
และเป็นการ “คืนก�าไรสู่สังคม” องค์การสามารถน�าไป
ปรบัปรงุเปลีย่นแปลง อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล 
เพื่อขับเคลื่อนน�าพาองค์การก้าวเดินไปสู่ความยั่งยืน และ
สร้างคุณค่าให้กบัสังคมและองค์การได้ (พิพฒัน์ นนทนาธรณ์, 
2558)
  ภาวะผู้น�ามีความส�าคัญต่อความส�าเร็จและการ
ด�ารงอยู่ขององค์การเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นภาวะผู้น�า
ยงัช่วยพฒันาองค์การไปในทศิทางใหม่ๆ เพือ่มุง่ไปสูท่ศิทาง
ตามเป้าหมายนั้นได้ และเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการบริหาร
งาน (Astin, 1996) แนวคิดของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์และ
ภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมต่างมบีทบาทต่อประสทิธผิล
ของการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นปัจจยั
ส�าคญัทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ในการด�าเนนิด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมขององค์การ คือภาวะผู้น�าทั้งผู้น�าเชิงกลยุทธ์และ
ผู้น�าทีร่บัผิดชอบต่อสังคมซ่ึงเป็นผู้ก�าหนดค่านยิมทีร่บัผิดชอบ
ต่อสังคม วิสัยทัศน์ ก�ากับทิศทางองค์การ เชื่อมโยงองค์การ
กบัสงัคมเพือ่ให้ยงัประโยชน์แก่กนั (Waldman, 2007) งาน
บางอย่างไม่อาจใช้ทกัษะในระดบัการจดัการเข้ามาแก้ปัญหา
ได้ องค์การจ�าเป็นต้องใช้แนวคิดระดับผู้น�าเชิงกลยุทธ์ใน
การสร้าง “เวท”ี ยกร่าง  “กตกิา” ใหม่ๆ ความรับผดิชอบต่อ
สังคมเป็นเครื่องมือที่จะท�าให้เกิดสิ่งดังกล่าว และท�าให้
สามารถฟันฝ่าอปุสรรคไปได้อย่างยัง่ยนื (พพิฒัน์ นนทนาธรณ์, 
2558)
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ท�าวิจัยจึงสนใจที่จะ
ท�าการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ และภาพลกัษณ์องค์การของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทยกรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ท�าวิจัยหวังว่าผล
ของการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย และสามารถที่จะน�าผลจากการวิจัยไปใช้
เป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันา และเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการวางแผน และจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ พร้อมทัง้ก�าหนด
กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่หมาะสม มีประสิทธภิาพ
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าที่รับ
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ผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และภาพลักษณ์องค์การของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อ
สังคมที่มีต่อการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้เสียด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์การ
  3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อ
สังคมต่อภาพลักษณ์องค์การของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
  4. เพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การที่มีต่อภาพลักษณ์องค์การ
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. น�าผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนา วางแผน
ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาความ
สัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และน�าไปต่อยอดเพื่อใช้
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอื่นๆ 
ได้
  2. น�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
จัดการเพื่อสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การทบทวนวรรณกรรม
  แนวคิดภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม คือปัจจัยที่
มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จในการด�าเนินการซีเอสอาร์
ขององค์การ ผู้น�าจะเป็นผู้คนก�าหนดค่านิยมท่ีรับผิดชอบ
ต่อสังคม วิสัยทัศน์ ก�ากับทิศทางองค์การ เชื่อมโยงองค์การ
กับสังคมเพื่อให้ยังประโยชน์แก่กัน รวมถึงกระตุ้นการคิด
นวตักรรมในการแก้ปัญหาทีเ่ผชญิและเน้นการเปลีย่นแปลง
ในระดับฐานรากและความคาดหวังผลการปฏิบัติงานที่
ยอดเย่ียม นอกจากนัน้ผูน้�ายงัสามารถสร้างความเชือ่มัน่ของ
ผู้ตามการจูงใจภายใน ความไว้วางใจและความชื่นชมต่อ
ผู้น�า และการดึงดูดทางอารมณ์  ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อ
สังคม ประกอบด้วย 1. ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้น�า 2. วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้น�า และ 3. ค่านิยม
ทีรั่บผดิชอบต่อสังคมของผูต้าม (Waldman, 2007; พพัิฒน์  

นนทนาธรณ์, 2559)
  แนวคิดการรับรู ้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ คอืการด�าเนนิกจิกรรมภายในและภายนอกองค์กร
ที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วย
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่ ในองค์กรหรือทรัพยากรจาก
ภายนอกองค์กรในอันที่จะท�าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
เป็นปกตสิขุ โดยการมุง่ประสานความสมัพนัธ์เพือ่ตอบสนอง
ต่อมุมมองความสัมพันธ์ของธุรกิจและสังคมที่ได้เชื่อมโยง
กนั การรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การ ประกอบ
ด้วย 1. ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 2. ความรับผิดชอบ
ด้านกฎหมาย 3. ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และ 4. 
ความรบัผดิชอบด้านการเสยีสละเพือ่สงัคม (Carroll, 1991)
  แนวคิดภาพลักษณ์องค์การ คือผลรวมของการ
ประสมประสานหลายส่ิงหลายอย่างเข้าด้วยกันตัวอย่าง
เช่น เป็นภาพของสถาบัน หน่วยงาน ส�านักงาน สินค้า 
บริการ พนักงาน และผู้บริหาร ที่ท�าให้เกิดความรู้สึกขึ้นใน
จิตใจของสาธารณชน หากความเห็นของคนส่วนมากเป็น
เช่นไร ภาพลักษณ์ขององค์การก็จะเป็นเช่นนั้น การสร้าง
ภาพลักษณ์องค์การที่ดีจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ความ
เลือ่มใสศรทัธา การดงึดดูความสนใจต่อลกูค้าทีต้่องการเข้า
มาใช้สนิค้าและบรกิารมากขึน้ ซึง่ภาพลกัษณ์องค์การประกอบ
ด้วย 
  1. การปฏิบัติขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2. ด้านคุณภาพและนวัตกรรมในการให้บริการ 
  3. ความน่าเชื่อถือขององค์การ และ 
  4. ความรับผิดชอบด้านการเสียสละเพ่ือสังคม 
(Keller, 2003)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  พพิฒัน์  นนทนาธรณ์ (2558) ศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตุ
ของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อภาพ
ลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะความ
รับผิดชอบด้านกฎหมายและจริยธรรม ซ่ึงท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐส่งผลที่ส่งไปยังภาพลักษณ์องค์การ
นั้น
  จิรพรรณ รัตนจักร (2557) ศึกษาภาวะผู้น�าที่รับผิด
ชอบต่อสังคมและวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการด�าเนิน
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งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่มเอสซีจี เคมี ผลการ
ศึกษาพบว่า ระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าที่รับผิด
ชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์การและการด�าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์อยู่ใน
ระดับสูง สามารถอธิบายความแปรปรวนถึงการด�าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ได้
ร้อยละ 78.60
  ธีรพร ทองขะโชค (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่าปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทมาก
ทีส่ดุคือปัจจยัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง รองลงมาคอืปัจจยั
การก�ากับดูแลกิจการและปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสียตามล�าดับ
 
วธิกีารด�าเนนิการวจัิย
  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ภาวะ
ผูน้�าทีรั่บผดิชอบต่อสงัคม (Socially Responsible Leader-
ship: SRL) การรับรู้การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Social Responsibility: SR) และภาพลักษณ์
ของการไฟฟ้าฝ่ายแห่งประเทศไทย (Image: IM) โดยผู้วิจัย
ได ้พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยท่ีได ้จากการทบทวน
วรรณกรรมดังแสดงในภาพ 1

สมมตฐิานของการวจัิย
  H1: ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของ
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การ 
และภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  H2: ภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสังคมสามารถอธบิาย
และท�านายการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์การ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  H3: ภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสังคมสามารถอธบิาย
และท�านายภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ ่ายผลิตแห ่ง
ประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
  H4: การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมขององค์การสามารถอธิบายและท�านาย
ภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ

การเก็บข้อมลู
  ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษา คอื ชมุชนทีอ่ยู่อาศยัรอบ
โรงไฟฟ้าทับสะแก จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ผู้วจิยัได้ด�าเนนิการ
ส�ารวจแบบสอบถาม ในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ซ่ึง
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย ภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible 

Leadership: SRL) การรับรูการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility: SR) และ
ภาพลักษณของการไฟฟาฝายแหงประเทศไทย (Image: IM) โดยผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยท่ีได
จากการทบทวนวรรณกรรมดังแสดงในภาพ 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

H1: ภาวะผูนําที่รับผิดชอบตอสังคม การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคการ และภาพลักษณของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ 

H2: ภาวะผูนําที่รับผิดชอบตอสังคมสามารถอธิบายและทํานายการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

H3: ภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบตอสังคมสามารถอธิบายและทํานายภาพลักษณของการไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย ท้ังทางตรงและทางออมผานการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
- ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 
- ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 
- ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม 

ภาพลักษณ์ของ กฟผ. 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

- การปฏิบัติขององค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ด้านคุณภาพและนวัตกรรมในการให้บริการ 
- ความน่าเช่ือถือขององค์การ 
- ความรับผิดชอบด้านการเสียสละเพื่อสังคม 

ภาวะผู้นําที่รับผิดชอบต่อสังคม 
- ค่านิยมท่ีรับผิดชอบต่อสังคมของผู้นํา 
- วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้นํา 
- ค่านิยมท่ีรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดวิจัย
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มีจ�านวนประชากรจ�านวน 47,733 คน ค�านวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มีความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งเป็น
ไปตามสตูรของ Taro Yamane โดยได้กลุม่ตวัอย่างประมาณ 
400 คน จากนั้นผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา จ�าแนก
ตามต�าบลในอ�าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
ประกอบด้วยค�าถามเก่ียวกับภาวะผู ้น�าท่ีรับผิดชอบต่อ
สังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมขององค์การ และภาพลกัษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย แต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้
  ภาวะผู ้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมใช้แนวคิดของ 
Waldman (2007) และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2559) มี
องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อ
สังคม (SRL_VALU) วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้น�า 
(SRL_VISI) และค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม 
(SRL_SOC) 
  การรับรู้การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ใช้แนวคิดของ Carroll (1991) ซึ่งประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 
(SR_ECO) ความรับผดิชอบด้านกฎหมาย (SR_LAW) ความ
รับผิดชอบด้านจริยธรรม (SR_ETIC) และความรับผิดชอบ
ด้านการเสียสละเพื่อสังคม (SR_SOC) 
  ตวัแปรภาพลกัษณ์องค์การ ใช้แนวคดิ Keller (2003) 
ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การปฏิบัติ
ขององค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IM_SIAK) คุณภาพและ
นวัตกรรมในการให้บริการ (IM_QA) ความน่าเช่ือถือของ
องค์กร (IM_TRUS) และ ความรับผิดชอบด้านการเสียสละ
เพื่อสังคม (IM_RES) 

  ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้
เช่ียวชาญจ�านวน 3 ท่านเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of item objective congruence: IOC) การ
ทดสอบความเชือ่มัน่ (Cronbach Alpha) ค่าอ�านาจจ�าแนก 
ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝง (CR) และความเฉล่ียความ
แปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) ปรากฏผลดังตาราง 1 

ตำรำง 1 คุณภาพของแบบสอบถาม

  ตัวแปร จ�ำนวน IOC Cronbach ค่ำอ�ำนำจ CR AVE
   ค�ำถำม  Alpha จ�ำแนก 

 Socially Responsible Leadership 15 0.67-1.00 .878-.882 .420-.529 0.77 0.51
 Social Responsibility 20 0.67-1.00 .877-.879 .400-.559 0.91 0.63
 Image  20 0.67-1.00 .877-.886 .307-.526 0.77 0.59

  การวิเคราะห์ความตรงเชงิเนือ้หา ของแบบสอบถาม 
มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 การทดสอบค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวม พบว่าแบบสอบถามมีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ด้านภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ และด้านภาพลักษณ์ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.877 
ถึง 0.886 ค่าอ�านาจจ�าแนกของปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.307 – 
0.559 และการทดสอบความน่าเชื่อถือทางโครงสร้างของ
ตัวแบบมาตรวัดพบว่า ตัวแบบมาตรวัดของภาวะผู้น�าที่รับ
ผิดชอบต่อสังคม ตัวแบบมาตรวัดของการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และ
ตัวแบบมาตรวัดของภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย มีค่า λ ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติทุกค่าซึ่ง
แสดงว่ามีความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้าและมีค่า AVE (ρv) 
เท่ากับ 0.51, 0.63 และ 0.59 ตามล�าดับ 
  กำรวเิครำะห์ข้อมลู สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์เพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ PHI (φ) และ
ตวัแบบสมการโครงสร้าง ดชันคีวามเหมาะสม (Fit Indices) 

ใช้เกณฑ์ดังนี้ X2 (p-value) คือ 0.05 < p ≤ 1.00 : good 
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fit; 0.01 ≤  p ≤ .05 : acceptable fit; X2/df ≤ 5.0; 
RMSEA ≤ 0.10 ; 90% CI on RMSEA คอื Left boundary 
of CI ≥ 0.10 ; CFI  ≥ 0.90; NNFI (TFI) ≥ 0.9 0; และ 
SRMR ≤ 0.08 (Hooper, Coughlan and Mullen, 2008)
  ส�าหรับค่าความเข้มแข็งของค่าอิทธิพลระหว่าง
ตัวแปรใน R Family สามารถตีความว่า R หมายถึง ค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (r) ค่าสัมประสิทธ์
ระหว่างตัวแปรแฝง (φ มีค่า R มีค่าความสัมพันธ์ต�่า ปาน
กลาง สูง และสูงมาก และมีค่าเท่ากับ 0.10- 0.35, 0.36-
0.50, 0.51-0.69 และ 0.70+ ตามล�าดับ ส่วน R2  มีอ�านาจ
ในการอธิบายและท�านายต�่า ปานกลาง สูง และสูงมาก 
เมื่อมีค่าเท่ากับ 0.01 – 0.12, 0.13-0.25, 0.26-0.48 และ 
0.49+ ตามล�าดับ (Leech, Barrett and Morgan, 2005)

ผลการวิจัย  

ระหว่างภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมกับการรับรู้ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ มีค่าระหว่าง 0.345 – 
0.566 และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกันทุกตัวแปร 
ส่วนค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าที่รับผิด
ชอบต่อสังคมกับภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย มีค่าระหว่าง 0.286 -0.512 โดยมีค่าความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทุกตัวแปร และค่าสัมประสิทธ์สห
สัมพนัธ์ระหว่างการรบัรูค้วามรบัผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
กับภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มี
ค่าระหว่าง 0.493 - 0.608 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ
กันทุกตัวแปร 
  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรแฝงเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาว่า ภาวะผู้น�าที่รับ 

ตำรำง 2  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้

  SRL_VALU SRL_VISI SRL_SOC SR_ECO SR_LAW SR_ETIC SR_SOC IM_STAK IM_QA IM_TRUS IM_RES

 SRL_VALU 1.000          

 SRL_VISI .460** 1.000         

 SRL_SOC .452** .663** 1.000        

 SR_ECO .519** .434** .566** 1.000       

 SR_LAW .445** .424** .513** .514** 1.000      

 SR_ETIC .362** .399** .449** .632** .567** 1.000     

 SR_SOC .399** .345** .356** .449** .494** .512** 1.000    

 IM_STAK .443** .384** .413** .361** .481** .512** .371** 1.000   

 IM_QA .377** .404** .391** .398** .447** .372** .464** .691** 1.000  

 IM_TRUS .320** .321** .352** .324** .287** .340** .429** .369** .475** 1.000 

 IM_RES .307** .298** .286** .286* .393** .342** .446* .390** .459** .460** 1.000

 M 3.72 3.92 3.93 3.84 3.98 4.03 4.02 3.84 4.03 4.03 4.06

 SD 0.51 0.53 0.53 0.55 0.52 0.52 0.47 0.49 0.46 0.50 0.43

 หมายเหตุ: N = 400, **p <0.01

  จากตาราง 2 ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) การ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ (SR) และภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (IM) พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และภาพลักษณ์ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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ตำรำง 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง

   ตัวแปร SRL SR IM

 SRL ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม 1.000  
 SR การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 0.84** 1.000
  ขององค์การ 
 IM ภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0.77** 0.82** 1.000

 หมายเหตุ  N = 400 ; **p <0.01

  จากตาราง 3 พบว่า ภาวะผูน้�าท่ีรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(SRL) มีความสมัพันธ์เชงิบวกในระดับสงูมากกับภาพลกัษณ์
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (IM) อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (φ = 0.77 p < 0.01) และมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับสูงมากกับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (SR) อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (φ =  0.84, p<0.01) ส่วนการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
(SR) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับภาพลักษณ์
ของ กฟผ. (IM) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (φ = 0.82, 
p<0.01) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 1 11 

 

 
 

การวิเคราะหตวัแบบสมการโครงสราง ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดล
หลังจากการปรับแกโมเดลเพื่อใหมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดงในภาพ 2  

 
ภาพ 2 ตัวแบบสมการโครงสรางภาวะท่ีรับผิดชอบตอสังคม การรับรูของผูมีสวนไดเสียดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมขององคการที่สงผลตอภาพลักษณของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิเสนทางของตัวแบบสมการโครงสรางก็เพื่อตอบเปนการพิสูจน
สมมติฐานท่ี 2 3 และ 4 จากผลการวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
ตาราง 4 สัมประสิทธ์ิของอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออม  

ตัวแปรตาม R2 อิทธิพล ตัวแปรตน 
Socially Responsible Leadership Social Responsibility 

Social Responsibility 0.60 DE 0.77** 
(13.76) 

- 

 IE - - 
 TE 0.77** 

(13.76) 
- 

Image 0.61 DE 0.26** 
(8.15) 

0.56** 
(4.65) 

 IE 0.43** 
(4.58) 

- 

 TE 0.69** 
(8.15) 

0.56** 
(4.65) 

  การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง ผลการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลหลัง
จากการปรับแก้โมเดลเพื่อให้มีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในภาพ 2

  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแบบ
สมการโครงสร้างก็เพื่อตอบเป็นการพิสูจน์สมมติฐานที่ 2 
3 และ 4 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อ
ไปนี้

ภาพ 2 ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ  
  องค์การที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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  จากตาราง 4 พบว่าภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม 
(SRL) มอีทิธพิลต่อการรับรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (SR) อย่างมีนัยส�าคัญ (DE 
= 0.77, p < 0.01)  และมีค่าความแปรปรวนท่ีถูกท�านาย
โดยภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 60 (R2 =  0.60) 
ในระดับสูงมาก แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 2
  ภาวะผู้น�าทีร่บัผิดชอบต่อสังคม (SRL) มอิีทธพิลทาง
ตรงต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(IM) อย่างมีนัยส�าคัญ (DE = 0.26, p < 0.01) มีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (SR) อย่างมีนัยส�าคัญ (IE = 
0.43, p < 0.01) มค่ีาความแปรปรวนทีถ่กูท�านายโดยภาวะ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 61 (R2  = 0.61) ในระดับ
สูงมาก และเมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง 0.26 
และทางอ้อม 0.43 รวมเป็น 0.69 ซึ่งมีความหมายว่าภาวะ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยรวมในระดับสูงมาก
อย่างมีนัยส�าคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 3
  การรับรู้ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมขององค์การ (SR) มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (IM) อย่างมีนัยส�าคัญ 
(DE = 0.56, p<0.01) ซึ่งหมายความว่า การรับรู้ของผู้มี

ตำรำง 4  สัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม

      ตัวแปรต้น
  ตัวแปรตำม R2 อิทธิพล 
     Socially Responsible Leadership Social Responsibility

 Social Responsibility 0.60 DE 0.77**  -
     (13.76)   
    IE -  -
    TE 0.77**  -
     (13.76) 
 Image  0.61 DE 0.26**  0.56**
     (8.15)  (4.65)
    IE 0.43**  -
     (4.58)  
    TE 0.69**  0.56**
     (8.15)  (4.65)

DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect  **p <0.01 (t-value ≥2.56)

ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
สามารถอธิบายภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยอย่างมนียัส�าคัญ แสดงว่ายอมรบัสมมติฐานที ่4
  ค่าสถิติวัดความสอดคล้องของโครงสร้างซึ่งข้อมูล

เชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด พิจารณาได้จาก X2 เท่า 

กับ 37.37 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 26 โดยค่า X2 / df 
เท่ากับ 1.437 ซึง่ดีกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด มค่ีาความน่าจะเป็น 
(p-value) เท่ากับ 0.06923 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ค่า 
NNFI (TFI) มีค่า 0.99 ค่า CFI มีค่า 1.00 ซึ่งทั้ง 2 ดัชนีมีค่า
มากกว่า 0.90 ส่วนดชันรีากมาตรฐานของค่าเฉลีย่ก�าลงัสอง
ของเศษเหลือ (SRMR) มีค่า 0.0078 ซึ่งน้อยกว่า 0.08 ค่า
ดัชนีรากก�าลังสองเฉล่ียของค่าความแตกต่างโดยประมาณ 
(RMSEA) มีค่า 0.033 ซึ่งน้อยกว่า 0.10 และค่า 90% CI 
for RMESA อยู่ในช่วงระหว่าง 0.00 -0.14 ซึ่งขอบซ้าย
เท่ากับ 0.00 
  จากการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ว่ายอม
รับสมมติฐานทั้ง 4 ข้อ คือ 1. ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อ
สังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมขององค์การ และภาพลกัษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ 2. ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบาย
และท�านายการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิด
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ชอบต่อสงัคมขององค์การอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ3. ภาวะ
ผู ้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบายและท�านาย
ภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ และ 4. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมขององค์การสามารถอธิบายและท�านาย
ภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ 

สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป 
  จากผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสังคม
มีความสัมพันธ์กับการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีความ
สัมพันธ ์ กับภาพลักษณ์ของการไฟฟ ้าฝ ่ายผลิตแห ่ง
ประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 การรับ
รู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1 ว่าภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบ
ต่อสงัคม การรบัรูข้องผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมขององค์การ และภาพลกัษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
  ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมส่งผลโดยรวมต่อ
ภาพลักษณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทางบวกที่
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.69 อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าความแปรผัน ที่ถูกท�านายโดยภาวะ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมได้ร้อยละ 61 (R2=0.61) และ
ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลโดยรวมต่อการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.77 อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าความแปรผันที่ถูก
ท�านายโดยภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมได้ร้อยละ 60 
(R2=0.60) จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2 ว่า ภาวะผู้น�าที่รับ
ผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบายและท�านายภาพลักษณ์
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการรับรู้ของผู้
มส่ีวนได้ส่วนเสยีด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การ

ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพ
ลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (IM) อย่าง
มีนัยส�าคัญ (DE = 0.26, p < 0.01) และมีอิทธิพลทางอ้อม
ผ่านการรบัรูข้องผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย ด้านความรบัผดิชอบต่อ
สังคมขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญ (IE = 0.43, p < 0.01)  
จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ 3 ว่า ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อ
สังคมสามารถอธิบายและท�านายภาพลักษณ์ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ

อภิปรายผลการวิจัย
  จากการวจิยันีแ้สดงให้เหน็ว่าภาวะผู้น�าทีร่บัผิดชอบ
ต่อสังคมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การ พบว่าในภาพ
รวมมีความสัมพันธ์อย่างมาก และยังพบว่าการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การมาก นอกจาก
นัน้ยงัพบว่า ภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสัมพนัธ์
ต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การในระดับรองลงมา ดังนั้น วิสัยทัศน์ 
นโยบาย ทิศทางยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์องค์การของผู้น�าที่
รับผิดชอบต่อสังคม ย่อมสะท้อนภาพขององค์การที่รับผิด
ชอบต่อสังคมให้ประจักษ์ว่าเป็นองค์การท่ีใส่ใจต่อความ 
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างสุจริตและจริงใจ ดังนั้นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ควรใช้ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับ
การด�าเนินงานโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
ให้การสร้างภาพลักษณ์ขององค์การมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การบริหารและการด�าเนินงาน นอก 
จากจะค�านึงถึงมุมมองด้านผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึง
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีการก�าหนดเป้าหมายที่
ท้าทายขององค์การ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด�าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับองค์การได้ การก�าหนด
โครงสร้างขององค์การเพื่อให้เกิดการปรับตัว สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง  การบริหารที่มีการสร้างแรงบันดาลใจให้
พนักงานปฏิบัติได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเช่ือมโยงวิสัยทัศน ์
และค่านิยมหลักขององค์การ กับการด�าเนินงานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�าต้องมี
การมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานและบริหารงานด้าน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมกีระบวนการของการด�าเนิน
งาน สอดคล้องตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ง โดยก�าหนด
เป็นนโยบายขององค์การดังนี้
  1. ส ่ ง เสริมความรับผิดชอบต ่อสั งคมในทุก
กระบวนการด�าเนินงาน (CSR In Process) ด้วยการพัฒนา
ระบบผลิตและส่งไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในราคา
ทีเ่หมาะสมเป็นธรรม รวมท้ังบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ
  2. บริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล มคุีณธรรม 
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนควบคู่ไป
กับการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนขององค์การ
  3. ให้ความส�าคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน และแรงงาน 
ด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
  4. เป็นองค์การท่ีเอื้ออาทรต่อสังคมให้ความส�าคัญ
กับชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และพื้นที่พัฒนาโรงไฟฟ้า
ใหม่ โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วม ค�านึงถึงผลประโยชน์
ของสังคมและชุมชน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ผู ้ วิ จัยควรท�าการวิจัยเพิ่มเติมในป ัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดรับข่าวสารของคนในชุมชน เพื่อค้นหา

แนวทางในการเพิ่มศักยภาพของการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ตรงกบัความต้องการในการเปิดรบัข้อมลูข่าวสาร
ของชุมชน และควรศึกษาปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ความ
แตกต่างของสภาพภูมปิระเทศของแต่ละพืน้ท่ี ความแตกต่าง
ของงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมของแต่ละพืน้ที ่ความถีใ่นการพบปะชมุชน ว่ามีผล
ต่อการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพลักษณ์
หรือไม่ เพื่อให้สามารถน�าผลจากการวิจัยมาปรับปรุงแผน 
การด�าเนินการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
และแผนสื่อสารความรับผิดชอบชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งการสร้างการ
ยอมรับต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาพลักษณ์ที่ดี เป็น
ปัจจัยส�าคัญที่ช ่วยผลักดันให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เกิดการยอมรับ น�ามาซึ่งการสนับสนุนในการ
ด�าเนินกิจการต่างๆ มากยิ่งขึ้น 
  2. การที่เป็นองค์การมีภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อให้เกิด
การจดจ�า และเป็นองค์การมีความยั่งยืนตลอดไป ในการ
วิจัยครั้งต่อไป เพื่อให้มีความต่อเนื่องควรท�าการศึกษาซ�้า
ในกลุ่มประชากรเดิม ในช่วงเวลาอีก 3-5 ปี ข้างหน้าซึ่ง
เป็นการศึกษาแบบ Longitudinal Design ซ่ึงมีตัวแปร
ด้านเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเป็นการทดสอบความน่าเชื่อ
ถือและความเที่ยงตรงของตัวแบบตามทฤษฎี หรือตัวแบบ
ภายใต้บริบทกาลเวลา และการเปล่ียนแปลงของสภาพ
แวดล้อม
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