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บทคัดย่อ

		 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์การ และภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์เชิงบวก 2. ภาวะผู้น�ำที่
รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบายและท�ำนายการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
3. ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบายและท�ำนายภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และ 4. การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การสามารถอธิบายและท�ำนายภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการวิจยั ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างคือผูอ้ าศัย
ในอ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�ำนวน 400 คน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สมการโครงสร้าง
		 ผลการวิจยั พบว่า 1. มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ระหว่าง 0.286 - 0.608 อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ 2. ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การอย่างมีนัยส�ำคัญ (DE = 0.77, p < 0.01) และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�ำนายโดยภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม
ร้อยละ 60 (R2 = 0.60) ในระดับสูงมาก 3. ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงอย่างมีนยั ส�ำคัญ (DE = 0.26,
p < 0.01) และทางอ้อมต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยูใ่ นระดับสูงมากอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ มี
ค่าความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายโดยภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 61 4. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส�ำคัญ
(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’ perception 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

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ศักยภาพชุมชนอย่างยัง่ ยืน เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ตี ลอด
		 ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก�ำลัง จนการยอมรับในภาพลักษณ์ขององค์การจากชุมชน จาก
ประสบปัญหาภาพลักษณ์ขององค์การทีไ่ ม่ได้รบั การยอมรับ การส�ำรวจความพึงพอใจในการด�ำเนินการชุมชนสัมพันธ์
จากชุมชนโดยเฉพาะประเด็นการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ถึงแม้วา่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรอบแหล่งผลิต มี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะมีกระบวนการการมี การจัดการกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนนัน้ ๆ แวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดย
โดยการจัดเตรียมข้อมูลและเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมพัฒนาพลังงาน
ไตรภาคี คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการผู้ตรวจ
กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ สร้างสัมพันธ์เชิงรุก
		 การสิง่ แวดล้อมของโรงไฟฟ้า และมีการน�ำมาตรฐาน ด้วยกระบวนการทีม่ สี ว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เผยแพร่
ของความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) มาประยุกต์ใช้ ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม สร้างความเข้าใจในการพัฒนาแหล่ง
ในการด�ำเนินงาน มีการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมร่วมกับชุมชน ผลิตใหม่ด้วยการน�ำทัศน์ศึกษาเชิงประจักษ์แก่ชุมชน สร้าง
รอบโรงไฟฟ้า ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม ความสั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ก รเครื อ ข่ า ยกั บ ส่ ว นราชการและ
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หน่วยงานส่วนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ และยอมรับทุกกระบวนการของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย, 2560)
		 กรณีของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์เป็นกรณีทแี่ สดงถึงปัญหาภาพลักษณ์
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรณีดงั กล่าวได้รบั
ข้อสงสัยและการตั้งค�ำถามจากชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าใน
เรื่องที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะมาสร้างโรง
ไฟฟ้าถ่านหิน จึงท�ำให้เกิดการไม่ยอมรับและเกิดการต่อต้าน
เพราะไม่มั่นใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม การที่จะได้รับการยอมรับและได้รับภาพลักษณ์ที่
ดีจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ต้องด�ำเนินการด้วยความจริงใจ และต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เกิดการ
ยอมรับอย่างยั่งยืน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญในการด�ำเนินงาน ความส�ำเร็จขององค์กร
ธุรกิจจึงไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ผลประกอบการ และตัวเลข
ทางการเงิน ความพึงพอใจของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือ
พนักงานเท่านัน้ แต่ตอ้ งพิจารณาถึงการตอบสนองต่อความ
คาดหวังของสังคม โดยให้สังคมเข้ามามีส่วนส�ำคัญในการ
ก�ำหนดความอยูร่ อด และความก้าวหน้าของธุรกิจทีจ่ ะเจริญ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต (ระพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ, 2553)
ดังนั้นการท�ำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นเรื่อง
ส�ำคัญ และมีความจ�ำเป็นส�ำหรับธุรกิจที่จะต้องศึกษาหา
แนวทางน�ำมาประยุกต์ใช้ในระดับนโยบาย อีกทั้งน�ำไปสู่
การด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์การ (Carroll, 1991) การท�ำ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกลยุทธ์เชิงนโยบาย
ขององค์การที่ต้องค�ำนึงถึงและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกยุค
ปัจจุบัน ซึ่งจะท�ำให้ธุรกิจได้รับการยอมรับ และสนับสนุน
จากสังคม ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อน�ำ
ไปสูก่ ารเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน ความอยูร่ อด และ
รายได้ขององค์การ (สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม, 2551) การท�ำ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม จึงกลายเป็นเครื่องมือ
ทางธุรกิจทีช่ ว่ ยสร้างมูลค่าเพิม่ สร้างความเจริญเติบโต โดย
การแบ่ ง ปั น การใช้ทรัพยากรร่ว มกัน ระหว่างภาคธุ ร กิ จ
เครือข่ายชุมชนต่างๆ ท�ำให้เกิดความยั่งยืนกับการด�ำเนิน
ธุรกิจเพื่อสังคมในระยะยาว นับว่าการท�ำกิจกรรมความรับ
ผิดชอบต่อสังคม เป็นส่วนผสมทางการตลาดทีล่ งตัวระหว่าง
ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมในปัจจุบัน ส่วนภาพรวม

การท�ำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนเสริม
และเป็นการ “คืนก�ำไรสู่สังคม” องค์การสามารถน�ำไป
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อขับเคลื่อนน�ำพาองค์การก้าวเดินไปสู่ความยั่งยืน และ
สร้างคุณค่าให้กบั สังคมและองค์การได้ (พิพฒ
ั น์ นนทนาธรณ์,
2558)
		 ภาวะผู้น�ำมีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จและการ
ด�ำรงอยู่ขององค์การเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นภาวะผู้น�ำ
ยังช่วยพัฒนาองค์การไปในทิศทางใหม่ๆ เพือ่ มุง่ ไปสูท่ ศิ ทาง
ตามเป้าหมายนั้นได้ และเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการบริหาร
งาน (Astin, 1996) แนวคิดของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์และ
ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมต่างมีบทบาทต่อประสิทธิผล
ของการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นปัจจัย
ส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ คือภาวะผู้น�ำทั้งผู้น�ำเชิงกลยุทธ์และ
ผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมซึง่ เป็นผูก้ ำ� หนดค่านิยมทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อสังคม วิสัยทัศน์ ก�ำกับทิศทางองค์การ เชื่อมโยงองค์การ
กับสังคมเพือ่ ให้ยงั ประโยชน์แก่กนั (Waldman, 2007) งาน
บางอย่างไม่อาจใช้ทกั ษะในระดับการจัดการเข้ามาแก้ปญ
ั หา
ได้ องค์การจ�ำเป็นต้องใช้แนวคิดระดับผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ใน
การสร้าง “เวที” ยกร่าง “กติกา” ใหม่ๆ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นเครื่องมือที่จะท�ำให้เกิดสิ่งดังกล่าว และท�ำให้
สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อย่างยัง่ ยืน (พิพฒ
ั น์ นนทนาธรณ์,
2558)
		 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ท�ำวิจัยจึงสนใจที่จะ
ท�ำการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ และภาพลักษณ์องค์การของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยกรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ท�ำวิจัยหวังว่าผล
ของการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และสามารถที่จะน�ำผลจากการวิจัยไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการวางแผน และจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทัง้ ก�ำหนด
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำที่รับ
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ผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และภาพลักษณ์องค์การของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
		 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อ
สังคมที่มีต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์การ
		 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อ
สังคมต่อภาพลักษณ์องค์การของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
		 4. เพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การที่มีต่อภาพลักษณ์องค์การ
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

		 1. น�ำผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนา วางแผน
ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาความ
สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ชุ ม ชนรอบโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และน�ำไปต่อยอดเพื่อใช้
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอื่นๆ
ได้
		 2. น�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
จัดการเพื่อสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การทบทวนวรรณกรรม

		 แนวคิดภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม คือปัจจัยที่
มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินการซีเอสอาร์
ขององค์การ ผู้น�ำจะเป็นผู้คนก�ำหนดค่านิยมที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม วิสัยทัศน์ ก�ำกับทิศทางองค์การ เชื่อมโยงองค์การ
กับสังคมเพื่อให้ยังประโยชน์แก่กัน รวมถึงกระตุ้นการคิด
นวัตกรรมในการแก้ปญ
ั หาทีเ่ ผชิญและเน้นการเปลีย่ นแปลง
ในระดับฐานรากและความคาดหวังผลการปฏิบัติงานที่
ยอดเยีย่ ม นอกจากนัน้ ผูน้ ำ� ยังสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ของ
ผู้ตามการจูงใจภายใน ความไว้วางใจและความชื่นชมต่อ
ผู้น�ำ และการดึงดูดทางอารมณ์ ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อ
สังคม ประกอบด้วย 1. ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้น�ำ 2. วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้น�ำ และ 3. ค่านิยม
ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมของผูต้ าม (Waldman, 2007; พิพฒ
ั น์
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นนทนาธรณ์, 2559)
		 แนวคิ ด การรั บ รู ้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
องค์การ คือการด�ำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร
ที่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วย
การใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ ใ นองค์ ก รหรื อ ทรั พ ยากรจาก
ภายนอกองค์กรในอันที่จะท�ำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
เป็นปกติสขุ โดยการมุง่ ประสานความสัมพันธ์เพือ่ ตอบสนอง
ต่อมุมมองความสัมพันธ์ของธุรกิจและสังคมที่ได้เชื่อมโยง
กัน การรับรูค้ วามรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ประกอบ
ด้วย 1. ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 2. ความรับผิดชอบ
ด้านกฎหมาย 3. ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และ 4.
ความรับผิดชอบด้านการเสียสละเพือ่ สังคม (Carroll, 1991)
		 แนวคิดภาพลักษณ์องค์การ คือผลรวมของการ
ประสมประสานหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกันตัวอย่าง
เช่น เป็นภาพของสถาบัน หน่วยงาน ส�ำนักงาน สินค้า
บริการ พนักงาน และผู้บริหาร ที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกขึ้นใน
จิตใจของสาธารณชน หากความเห็นของคนส่วนมากเป็น
เช่นไร ภาพลักษณ์ขององค์การก็จะเป็นเช่นนั้น การสร้าง
ภาพลักษณ์องค์การที่ดีจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ความ
เลือ่ มใสศรัทธา การดึงดูดความสนใจต่อลูกค้าทีต่ อ้ งการเข้า
มาใช้สนิ ค้าและบริการมากขึน้ ซึง่ ภาพลักษณ์องค์การประกอบ
ด้วย
		 1. การปฏิบัติขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		 2. ด้านคุณภาพและนวัตกรรมในการให้บริการ
		 3. ความน่าเชื่อถือขององค์การ และ
		 4. ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นการเสี ย สละเพื่ อ สั ง คม
(Keller, 2003)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

		 พิพฒ
ั น์ นนทนาธรณ์ (2558) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของภาวะผู ้ น�ำ ที่ รั บผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อ ภาพ
ลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะความ
รับผิดชอบด้านกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐส่งผลที่ส่งไปยังภาพลักษณ์องค์การ
นั้น
		 จิรพรรณ รัตนจักร (2557) ศึกษาภาวะผู้น�ำที่รับผิด
ชอบต่อสังคมและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการด�ำเนิน
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งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่มเอสซีจี เคมี ผลการ
ศึกษาพบว่า ระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำที่รับผิด
ชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์การและการด�ำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์อยู่ใน
ระดับสูง สามารถอธิบายความแปรปรวนถึงการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ได้
ร้อยละ 78.60
		 ธีรพร ทองขะโชค (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของบริ ษั ท มาก
ทีส่ ดุ คือปัจจัยภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง รองลงมาคือปัจจัย
การก�ำกับดูแลกิจการและปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสียตามล�ำดับ

วิวิธธกี ีการด�
ารดําำเนิ
เนินนการวิ
การวิจจัยยั

สมมติฐานของการวิจยั

		 H1: ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของ
ผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
และภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		 H2: ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบาย
และท�ำนายการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์การ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		 H3: ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบาย
และท� ำ นายภาพลั ก ษณ์ ข องการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
		 H4: การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับ7
ผิดชอบต่อสังคมขององค์การสามารถอธิบายและท�ำนาย
ภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ

		 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ภาวะ
ผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Leaderการเก็นบําทีข้่รอับมูผิลดชอบตอสังคม (Socially Responsible
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การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

ภาวะผู้นําที่รับผิดชอบต่อสังคม
- ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้นํา
- วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้นํา
- ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม

- ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ
- ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย
- ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม

ภาพลักษณ์ของ กฟผ.
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- การปฏิบัติขององค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ด้านคุณภาพและนวัตกรรมในการให้บริการ
- ความน่าเชื่อถือขององค์การ
- ความรับผิดชอบด้านการเสียสละเพื่อสังคม

ภาพ 1 กรอบแนวคิดวิจัย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย

Journal of the Association of Researchers
มีจ�ำนวนประชากรจ�ำนวน 47,733 คน ค�ำนวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มีความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งเป็น
ไปตามสูตรของ Taro Yamane โดยได้กลุม่ ตัวอย่างประมาณ
400 คน จากนั้นผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา จ�ำแนก
ตามต�ำบลในอ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
ประกอบด้วยค�ำถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อ
สังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ และภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย แต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้
		 ภาวะผู ้ น� ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมใช้ แ นวคิ ด ของ
Waldman (2007) และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2559) มี
องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อ
สังคม (SRL_VALU) วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้น�ำ
(SRL_VISI) และค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม
(SRL_SOC)
		 การรับรู้การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ใช้แนวคิดของ Carroll (1991) ซึ่งประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ
(SR_ECO) ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย (SR_LAW) ความ
รับผิดชอบด้านจริยธรรม (SR_ETIC) และความรับผิดชอบ
ด้านการเสียสละเพื่อสังคม (SR_SOC)
		 ตัวแปรภาพลักษณ์องค์การ ใช้แนวคิด Keller (2003)
ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การปฏิบัติ
ขององค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IM_SIAK) คุณภาพและ
นวัตกรรมในการให้บริการ (IM_QA) ความน่าเชื่อถือของ
องค์กร (IM_TRUS) และ ความรับผิดชอบด้านการเสียสละ
เพื่อสังคม (IM_RES)
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		 ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้
เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่านเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of item objective congruence: IOC) การ
ทดสอบความเชือ่ มัน่ (Cronbach Alpha) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝง (CR) และความเฉลี่ยความ
แปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) ปรากฏผลดังตาราง 1
		 การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนือ้ หา ของแบบสอบถาม
มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 การทดสอบค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวม พบว่าแบบสอบถามมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ด้านภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม
ด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ และด้านภาพลักษณ์ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.877
ถึง 0.886 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.307 –
0.559 และการทดสอบความน่าเชื่อถือทางโครงสร้างของ
ตัวแบบมาตรวัดพบว่า ตัวแบบมาตรวัดของภาวะผู้น�ำที่รับ
ผิดชอบต่อสังคม ตัวแบบมาตรวัดของการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และ
ตัวแบบมาตรวัดของภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย มีค่า λ ที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกค่าซึ่ง
แสดงว่ามีความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้าและมีค่า AVE (ρv)
เท่ากับ 0.51, 0.63 และ 0.59 ตามล�ำดับ
		 การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์เพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ PHI (φ) และ
ตัวแบบสมการโครงสร้าง ดัชนีความเหมาะสม (Fit Indices)
ใช้เกณฑ์ดังนี้ X2 (p-value) คือ 0.05 < p ≤ 1.00 : good

ตาราง 1 คุณภาพของแบบสอบถาม
		
ตัวแปร
จ�ำนวน
IOC
			
ค�ำถาม		
Socially Responsible Leadership 15
0.67-1.00
Social Responsibility
20
0.67-1.00
Image		
20
0.67-1.00

Cronbach
Alpha
.878-.882
.877-.879
.877-.886

ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก
.420-.529
.400-.559
.307-.526

CR

AVE

0.77
0.91
0.77

0.51
0.63
0.59
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fit; 0.01 ≤ p ≤ .05 : acceptable fit; X2/df ≤ 5.0;
RMSEA ≤ 0.10 ; 90% CI on RMSEA คือ Left boundary
of CI ≥ 0.10 ; CFI ≥ 0.90; NNFI (TFI) ≥ 0.9 0; และ
SRMR ≤ 0.08 (Hooper, Coughlan and Mullen, 2008)
		 ส� ำ หรั บ ค่ าความเข้ม แข็งของค่าอิทธิพลระหว่ า ง
ตัวแปรใน R Family สามารถตีความว่า R หมายถึง ค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (r) ค่าสัมประสิทธ์
ระหว่างตัวแปรแฝง (φ มีค่า R มีค่าความสัมพันธ์ต�่ำ ปาน
กลาง สูง และสูงมาก และมีค่าเท่ากับ 0.10- 0.35, 0.360.50, 0.51-0.69 และ 0.70+ ตามล�ำดับ ส่วน R2 มีอ�ำนาจ
ในการอธิบายและท�ำนายต�่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก
เมื่อมีค่าเท่ากับ 0.01 – 0.12, 0.13-0.25, 0.26-0.48 และ
0.49+ ตามล�ำดับ (Leech, Barrett and Morgan, 2005)

ระหว่างภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมกับการรับรู้ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ มีค่าระหว่าง 0.345 –
0.566 และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญกันทุกตัวแปร
ส่วนค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำที่รับผิด
ชอบต่อสังคมกับภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย มีค่าระหว่าง 0.286 -0.512 โดยมีค่าความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทุกตัวแปร และค่าสัมประสิทธ์สห
สัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
กับภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มี
ค่าระหว่าง 0.493 - 0.608 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
กันทุกตัวแปร
		 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรแฝงเพื่อใช้ประกอบการศึกษาว่า ภาวะผู้น�ำที่รับ

ผลการวิจัย
ตาราง 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
		
SRL_VALU
SRL_VISI
SRL_SOC
SR_ECO
SR_LAW
SR_ETIC
SR_SOC
IM_STAK
IM_QA
IM_TRUS
IM_RES
M
SD

SRL_VALU SRL_VISI SRL_SOC SR_ECO SR_LAW SR_ETIC SR_SOC IM_STAK IM_QA IM_TRUS IM_RES
1.000										
.460**
1.000									
.452**
.663**
1.000								
.519**
.434**
.566** 1.000							
.445**
.424**
.513** .514** 1.000						
.362**
.399**
.449** .632** .567**
1.000					
.399**
.345**
.356** .449** .494** .512** 1.000				
.443**
.384**
.413** .361** .481** .512** .371**
1.000			
.377**
.404**
.391** .398** .447** .372** .464**
.691** 1.000		
.320**
.321**
.352** .324** .287** .340** .429**
.369** .475** 1.000
.307**
.298**
.286**
.286*
.393** .342**
.446*
.390** .459** .460**
3.72
3.92
3.93
3.84
3.98
4.03
4.02
3.84
4.03
4.03
0.51
0.53
0.53
0.55
0.52
0.52
0.47
0.49
0.46
0.50

1.000
4.06
0.43

หมายเหตุ: N = 400, **p <0.01

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

ผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และภาพลักษณ์ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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ตาราง 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
			
ตัวแปร
SRL ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม
SR การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
		
ขององค์การ
IM ภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ N = 400 ; **p <0.01
		 จากตาราง 3 พบว่า ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม
(SRL) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับภาพลักษณ์
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (IM) อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (φ = 0.77 p < 0.01) และมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับสูงมากกับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (SR) อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (φ = 0.84, p<0.01) ส่วนการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
(SR) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับภาพลักษณ์
ของ กฟผ. (IM) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (φ = 0.82,
p<0.01) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 1

SRL
SR
1.000		
0.84**
1.000
0.77**

0.82**

IM

1.000

		 การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง ผลการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลหลัง
จากการปรับแก้โมเดลเพื่อให้มีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในภาพ 2
		 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแบบ
สมการโครงสร้างก็เพื่อตอบเป็นการพิสูจน์สมมติฐานที่ 2
3 และ 4 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อ
ไปนี้

11

ภาพการวิ
2 ตัเวคราะห
แบบสมการโครงสร้
างภาวะที่รับผิดาชอบต่
อสังคมเคราะห
การรับรูค้ขา องผู
นได้เสียด้านความรั
บผิดชอบต่
อสังคมของ		
ตวั แบบสมการโครงสร
ง ผลการวิ
ดัชนี้มีสค่ววามสอดคล
องกลมกลื
นของโมเดล
		 องค์การที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลังจากการปรับแกโมเดลเพื่อใหมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดงในภาพ 2

ภาพ 2 ตัวแบบสมการโครงสรางภาวะที่รับผิดชอบตอสังคม การรับรูของผูมีสวนไดเสียดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคการที่สงผลตอภาพลักษณของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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ตาราง 4 สัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม
						
ตัวแปรต้น
อิทธิพล
		 ตัวแปรตาม
R2
					
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)
		 จากตาราง 4 พบว่าภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม
(SRL) มีอทิ ธิพลต่อการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (SR) อย่างมีนัยส�ำคัญ (DE
= 0.77, p < 0.01) และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�ำนาย
โดยภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 60 (R2 = 0.60)
ในระดับสูงมาก แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 2
		 ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม (SRL) มีอทิ ธิพลทาง
ตรงต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(IM) อย่างมีนัยส�ำคัญ (DE = 0.26, p < 0.01) มีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (SR) อย่างมีนัยส�ำคัญ (IE =
0.43, p < 0.01) มีคา่ ความแปรปรวนทีถ่ กู ท�ำนายโดยภาวะ
ผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 61 (R2 = 0.61) ในระดับ
สูงมาก และเมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง 0.26
และทางอ้อม 0.43 รวมเป็น 0.69 ซึ่งมีความหมายว่าภาวะ
ผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยรวมในระดับสูงมาก
อย่างมีนัยส�ำคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 3
		 การรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ (SR) มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (IM) อย่างมีนัยส�ำคัญ
(DE = 0.56, p<0.01) ซึ่งหมายความว่า การรับรู้ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
สามารถอธิ บายภาพลั กษณ์ ข องการไฟฟ้า ฝ่า ยผลิต แห่ ง
ประเทศไทยอย่างมีนยั ส�ำคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 4
		 ค่าสถิติวัดความสอดคล้องของโครงสร้างซึ่งข้อมูล
เชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด พิจารณาได้จาก X2 เท่า
กับ 37.37 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 26 โดยค่า X2 / df
เท่ากับ 1.437 ซึง่ ดีกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด มีคา่ ความน่าจะเป็น
(p-value) เท่ากับ 0.06923 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ค่า
NNFI (TFI) มีค่า 0.99 ค่า CFI มีค่า 1.00 ซึ่งทั้ง 2 ดัชนีมีค่า
มากกว่า 0.90 ส่วนดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลีย่ ก�ำลังสอง
ของเศษเหลือ (SRMR) มีค่า 0.0078 ซึ่งน้อยกว่า 0.08 ค่า
ดัชนีรากก�ำลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ
(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�ำที่รับผิดชอบต่อ
สังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ และภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ 2. ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบาย
และท�ำนายการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิด
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ชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ 3. ภาวะ
ผู ้ น� ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมสามารถอธิ บ ายและท� ำ นาย
ภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ และ 4. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมขององค์การสามารถอธิบายและท�ำนาย
ภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ

สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุป
		 จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ รู ้ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ ภาพลั ก ษณ์ ข องการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทยอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 การรับ
รู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิ ต แห่ ง ประเทศไทยอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
0.01 จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1 ว่าภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม การรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ และภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวก
		 ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมส่งผลโดยรวมต่อ
ภาพลักษณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทางบวกที่
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.69 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าความแปรผัน ที่ถูกท�ำนายโดยภาวะ
ผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมได้ร้อยละ 61 (R2=0.61) และ
ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลโดยรวมต่อการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.77 อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าความแปรผันที่ถูก
ท�ำนายโดยภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมได้ร้อยละ 60
(R2=0.60) จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2 ว่า ภาวะผู้น�ำที่รับ
ผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบายและท�ำนายภาพลักษณ์
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการรับรู้ของผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
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ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพ
ลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (IM) อย่าง
มีนัยส�ำคัญ (DE = 0.26, p < 0.01) และมีอิทธิพลทางอ้อม
ผ่านการรับรูข้ องผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญ (IE = 0.43, p < 0.01)
จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ 3 ว่า ภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อ
สังคมสามารถอธิบายและท�ำนายภาพลักษณ์ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ

อภิปรายผลการวิจัย

		 จากการวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่าภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อสังคมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การ พบว่าในภาพ
รวมมีความสัมพันธ์อย่างมาก และยังพบว่าการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์การมาก นอกจาก
นัน้ ยังพบว่า ภาวะผูน้ ำ� ทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์
ต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การในระดับรองลงมา ดังนั้น วิสัยทัศน์
นโยบาย ทิศทางยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์องค์การของผู้น�ำที่
รับผิดชอบต่อสังคม ย่อมสะท้อนภาพขององค์การที่รับผิด
ชอบต่อสังคมให้ประจักษ์ว่าเป็นองค์การที่ใส่ใจต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างสุจริตและจริงใจ ดังนั้นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ควรใช้ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับ
การด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
ให้การสร้างภาพลักษณ์ขององค์การมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การบริหารและการด�ำเนินงาน นอก
จากจะค�ำนึงถึงมุมมองด้านผู้น�ำที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีการก�ำหนดเป้าหมายที่
ท้าทายขององค์การ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด�ำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับองค์การได้ การก�ำหนด
โครงสร้างขององค์การเพื่อให้เกิดการปรับตัว สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง การบริหารที่มีการสร้างแรงบันดาลใจให้
พนักงานปฏิบัติได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์
และค่านิยมหลักขององค์การ กับการด�ำเนินงานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ำต้องมี
การมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานและบริหารงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีกระบวนการของการด�ำเนิน
งาน สอดคล้องตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ ง โดยก�ำหนด
เป็นนโยบายขององค์การดังนี้
		 1. ส่ ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในทุ ก
กระบวนการด�ำเนินงาน (CSR In Process) ด้วยการพัฒนา
ระบบผลิตและส่งไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในราคา
ทีเ่ หมาะสมเป็นธรรม รวมทัง้ บริหารจัดการสิง่ แวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ
		 2. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีคณ
ุ ธรรม
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนควบคู่ไป
กับการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนขององค์การ
		 3. ให้ความส�ำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน และแรงงาน
ด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
		 4. เป็นองค์การที่เอื้ออาทรต่อสังคมให้ความส�ำคัญ
กับชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และพื้นที่พัฒนาโรงไฟฟ้า
ใหม่ โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วม ค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของสังคมและชุมชน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

		 1. ผู ้ วิ จั ย ควรท� ำ การวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม ในปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดรับข่าวสารของคนในชุมชน เพื่อค้นหา

แนวทางในการเพิ่มศักยภาพของการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ตรงกับความต้องการในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ของชุมชน และควรศึกษาปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ความ
แตกต่างของสภาพภูมปิ ระเทศของแต่ละพืน้ ที่ ความแตกต่าง
ของงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของแต่ละพืน้ ที่ ความถีใ่ นการพบปะชุมชน ว่ามีผล
ต่อการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพลักษณ์
หรือไม่ เพื่อให้สามารถน�ำผลจากการวิจัยมาปรับปรุงแผน
การด�ำเนินการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และแผนสื่อสารความรับผิดชอบชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งการสร้างการ
ยอมรับต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาพลักษณ์ที่ดี เป็น
ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยผลั ก ดั น ให้ ก ารไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทย เกิดการยอมรับ น�ำมาซึ่งการสนับสนุนในการ
ด�ำเนินกิจการต่างๆ มากยิ่งขึ้น
		 2. การที่เป็นองค์การมีภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อให้เกิด
การจดจ�ำ และเป็นองค์การมีความยั่งยืนตลอดไป ในการ
วิจัยครั้งต่อไป เพื่อให้มีความต่อเนื่องควรท�ำการศึกษาซ�้ำ
ในกลุ่มประชากรเดิม ในช่วงเวลาอีก 3-5 ปี ข้างหน้าซึ่ง
เป็นการศึกษาแบบ Longitudinal Design ซึ่งมีตัวแปร
ด้านเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเป็นการทดสอบความน่าเชื่อ
ถือและความเที่ยงตรงของตัวแบบตามทฤษฎี หรือตัวแบบ
ภายใต้บริบทกาลเวลา และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อม
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