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อิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การท่ี
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บทคัดย่อ
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมกับการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 2) เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมต่อภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ 3) เพื่อศึกษา
อิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมต่อภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่า
อากาศยานเชียงใหม่ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าและดุลพินิจ จ�านวนตัวอย่างที่ใช้ได้จ�านวน 400 ชุด 
  ผลการวิจัยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ระหว่าง 0.535-0.936 และมีนัยส�าคัญทุกตัวแปร  
จากการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างพบว่าภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญและมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�านายโดยภาวะผู้น�าที่รับผิด
ชอบต่อสังคมร้อยละ 54.9 นอกจากนั้นภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การอย่างมีนัย
ส�าคัญ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญ 
และมีค่าความแปรปรวนที่ท�านายภาพลักษณ์องค์การร้อยละ 90.7 สุดท้าย การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การ อย่างมีนัยส�าคัญ และมีค่าดัชนีความเหมาะสม 
χ2/df = 3.435;  CFI = 0.992;  NNFI = 0.988; RMSEA = 0.074 และ 90% CI for RMSEA = 0.058
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Abstract
  The objectives of this research were 1) to study the relationship among socially responsible 
leadership, stakeholders’ perception of corporate social responsibility and corporate image of Chiang 
Mai International Airport, 2) to study the influence of socially responsible leadership on corporate 
image of Chiang Mai International Airport, and 3) to study the influence of socially responsible leader 
and stakeholders’ perception of corporate social responsibility on corporate image of Chiang 
MaiInternational Airport. Sample was Chiang Mai International Airport’s stakeholders. Quota and 
judgmental sampling was applied, and completely sample size was 400.
  The results found that correlation coefficient among observable variables were 0.535-0.936 
and had a significant level at every variables. From structural equation modeling found that socially 
responsible leadership had significantly influence on stakeholders’ perception of corporate 
socialresponsibility and the variance predicted by socially responsible leadership at 54.9 percent. 
Moreover, socially responsible leadership had significantly influence on corporate image and had 
indirect effect via stakeholders’ perception of corporate social responsibility and variance predicted to 
corporate image at 90.7 percent. Finally, stakeholders’ perception of corporate social responsibility had 
direct effect to corporate image. Fit indices of the model were χ2/df = 3.435;  CFI = 0.992;  NNFI = 0.988; 
RMSEA = 0.074  and 90% CI for RMSEA = 0.058.

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

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  ท่าอากาศยานเชียงใหม่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2464 
อันเป็นปีที่รถไฟมาถึงเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อว่าสนามบินสุเทพ 
เปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2466 และ
ได้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศในภาคเหนือ 
มีเส้นทางบินทั้งในและต่างประเทศเป็นล�าดับ (บุญเสริม 
สาตราภัย. 2546).
  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ต�าบลสุเทพ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 
4 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ 
แห่งหนึ่ง ในจ�านวนทั้งหมด 6 แห่ง ที่ด�าเนินงานโดยบริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) มีเที่ยวบินเข้าออก 
หนาแน่นเป็นล�าดับสี่ รองจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่า
อากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต และยังเป็น
ศูนย์กลางทางการบินของภาคเหนืออีกด้วย จ�านวนผู้ใช้
บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 3.06 ล้านคนในปี 2551 
เป็น 8.36 ล้านคนในปี 2558 (www.airportthai.co.th/
main/en)

  เชียงใหม่ถือว่าเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวในระดับ
โลกซึ่งเป็นที่รู ้จักกันอย่างดีของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็น
ชาวตะวันตกหรือชาวเอเชีย และถือเป็นจุดหมายยอดนิยม
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาตามรอยภาพยนต์จีนเรื่อง 
Lost in Thailand ซึ่งใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ถ่าย
ท�าภาพยนต์แห่งหนึ่ง จากปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการท่า
อากาศยานเชียงใหม่มากขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะช่วง 2-3 ปี
หลังมีการเติบโตของผู ้โดยสารที่มาใช้บริการถึงร้อยละ 
20 ต่อปี ท�าให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องเร่งปรับปรุง 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ และขยายพื้นที่การให้บริการ 
ภายใต ้ คุณภาพในระดับสากลและมาตรฐานความ
ปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(www.ftilogistics.org) 
  ตามแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ�ากัด (มหาชน) หรือ ทอท. แล้วนั้น จะมีการพัฒนา 
ใน 2  ระยะ โดยที่ระยะแรกเป็นแผน 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 
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2559 – 2568 วงเงินลงทุนประมาณ 11,000 ล้านบาท 
และระยะที่ 2 แผน 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2569 – 2573 
วงเงินลงทุนประมาณ 1,100 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินเบื้อง- 
ต้นประมาณ 12,100 ล้านบาท ทอท. ได้ประเมินแนวโน้ม
ในอนาคตว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่จะมีผู ้โดยสารใน 
ปี พ.ศ. 2568 ที่ 14.6 ล้านคน เมื่อเทียบกับปัจจุบันที่มี 
ผู้โดยสาร 8.3 ล้านคน จะเห็นได้ว่ามีปริมาณผู้โดยสารเพิ่ม
ขึ้นถึงเท่าตัว และในปี พ.ศ. 2578 จ�านวนผู้โดยสารจะพุ่งขึ้น 
ไปถึง 19.7 ล้านคน โดยคาดว่าการด�าเนินงานตามแผน
พัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่นี้จะสามารถรองรับผู้โดยสาร 
ได้เพิ่มขึ้นทั้งหมด ปัจจุบันรายได้จากท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
เป็นรายได้จากการบินร้อยละ 70 และเป็นรายได้จากการ
ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 30 เชียงใหม่นิวส์ 
(www.chiangmainews.co.th)
  จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ
อุตสาหกรรมการบินต้นทุนต�่า ท�าให้มีนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนมาใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่มากขึ้น 
กอรปกับนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมบินตรงมาลงท่ีท ่า
อากาศยานเชียงใหม่มากข้ึนท�าให้ต้องเปิดท�าการเป็น 
24 ชั่วโมง ซึ่งท�าให้เกิดผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งทางบวกและทางลบ ผลกระทบทางบวก ได้แก่ การ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน มีนักท่องเท่ียวมาจับจ่าย
ใช้สอยท�าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินเป็นการเพิ่มรายได้
ของประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น ส่วนผลกระทบทางลบที่ตาม 
มา เช่น ผลกระทบทางเสียงที่มีต่อชุมชนรอบท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ที่ต้องรับฟังเสียงเครื่องบินในตอนกลางคืนและ
ผลกระทบทางอากาศอื่นๆ
  ในประเด็นด้านสังคมนั้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ได้มีการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การตามนโยบายหลักของ ทอท. มีการมุ่งเน้นการร่วม
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาในวาระ
เฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2559 
และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การเป็นประตูวัฒนธรรม 
ล้านนาหรือ Gateway to Lanna Heritage นอกจากนั้น 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังด�าเนินโครงการน�าร่องติดเครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เครื่องแรกในภาค 
เหนือ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ บริษัท เซนต์ เมดิคอล 
(คริติคอลแคร์) จ�ากัด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่หยุด

หายใจกะทันหันหรือมีภาวะการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ 
ซึ่งจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน และเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ 
ต่างชาติ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์ฉุกเฉินไทย 
(www.thaiemsinfo.com)
  การด�าเนินกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การของท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่ร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมด้านสังคมต่างๆ นั้น จะท�าให้
เกิดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และส่งผลต่อภาพ
ลักษณ์องค์การอย่างไร เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพื่อให้สามารถ 
น�าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์องค์การด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าที่รับ- 
ผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และภาพลักษณ์องค์การ
ของท่าอากาศยานเชียงใหม่
  2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมต ่อภาพลักษณ์องค ์การของท ่าอากาศยาน
เชียงใหม่
  3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมต ่อภาพลักษณ์องค ์การของท ่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ทั้งทางตรงและโดยอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ทราบความสัมพันธ์และอิทธิพลของภาวะผู้น�า
ที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การและภาพลักษณ์
องค์การ
  2. สามารถน�าไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์
ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การและการ
สร้างภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานเชียงใหม่

ทบทวนวรรณกรรม
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบิน
ต้นทุนต�่าของประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายๆ อุตสาหกรรม
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ที่อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สายการบินต่างๆ มีการ
แข่งขันกันให้บริการเพื่อชักจูงให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการ
ของตนเองมากขึ้น ขณะเดียวกันความคาดหวังของผู้บริโภค 
และสังคมที่มีต่อธุรกิจก็เป็นการเพิ่มแรงกดดันใส่ภาคธุรกิจ
มากขึ้นและได้มีการเชื่อมโยงความสามารถในการแข่งขัน
กับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การด้วยตัวแบบห่วง-
โซ่คุณค่า เพชรพลวัตร และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ที่ได้กลายมาเป็นแนวทางการท�าธุรกิจใหม่ที่เน้น 
การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้บรรลุความส�าเร็จทางด้านเศรษฐกิจพร้อมๆ กับสามารถ
แก้ปัญหาสังคมได้ด้วย (Porter and Kramer, 2006 & 
2011)  
  Corporate Social Responsibility (CSR) มีความ
เกี่ยวข้องกับทุกวงการและทุกหน้าที่ของการบริหารจัดการ
ธุรกิจ ซีเอสอาร์สามารถแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
สามารถแบ่งได้อีกหลายประเภท (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 
2559) Carroll (1977 & 2006) ได้แบ่งระดับซีเอสอาร์
ออกเป็น 4 ระดับคือความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ความ
รับผิดชอบด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม 
และความรับผิดชอบด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์  ต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้
ก�าหนดแนวทางซีเอสอาร์ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนเป็น
ครั้งแรกของประเทศไทยโดยใช้แนวคิดของคาร์รอล โดยได้
เสนอล�าดับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น 4 ระดับเช่นกัน
คือระดับข้อบังคับ ระดับเบื้องต้น ระดับปกป้อง และระดับ
สมัครใจ (คณะท�างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน, 2551)  ในส่วนของ
กิจกรรมซีเอสอาร์ได้มีการแบ่งออกเป็น 7 ประการด้วยกัน
คือการส่งเสริมเหตุปัจจัย การตลาดเหตุสัมพันธ์ การตลาด
สังคมองค์กร การให้เพื่อสังคมขององค์กร การอาสาชุมชน 
การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และการออก 
แบบและน�าส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถจัดหาได้ 
(Kotler & Lee, 2005 & 2009) 
  ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (Socially Respon- 
sible Leadership) เป็นภาวะผู้น�าที่มีแนวคิดเกี่ยวกับค่า
นิยมที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งคล้ายกับภาวะผู้น�า
ที่รับผิดชอบ (Responsible Leadership) ที่เป็นปรากฏ 
การณ์ทางด้านศีลธรรมและสังคมซึ่งมีแรงผลักดันจาก
ความอื้อฉาวทางศีลธรรมในการจัดการของแวดวงธุรกิจ

เช่นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อปั่นราคาหุ้น และผลกระทบต่อ
ชีวิตบนโลกมนุษย์จากการจัดการ นอกจากนั้นยังมาจาก
ความตระหนักว่าบรรษัทข้ามชาติและผู้น�าของบรรษัท
เหล่านั้นมีศักยภาพและความสามารถมากมายในการช่วย
ท�าให้โลกนี้ดีขึ้น (Pless, 2007 และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 
2558ข; 2558ค)
  ภาวะผู ้น�าที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมจะมี
แนวคิดหลักอยู่ที่ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในมุม 
มองทางด้านพฤติกรรมนั้น ผู้น�าที่มีประสิทธิผลจะสามารถ
เช่ือมต่อวิสัยทัศน์ที่มีค่านิยมทางอุดมคติที่แข็งแกร่งและ
ภาพจินตนาการที่มีพลัง ผู้น�าเหล่านี้ยังคงกระตุ้นการคิด
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาที่เผชิญและเน้นการเปลี่ยนแปลง 
ในระดับฐานรากและความคาดหวังผลการปฏิบัติงานที่
ยอดเยี่ยม นอกจากนั้นผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมยังสามารถ 
สร้างความเชื่อมั่นของผู้ตาม การจูงใจภายใน ความไว้วางใจ 
และความชื่นชมต่อตัวผู้น�าและการดึงดูดทางอารมณ์ ผู้น�า
ที่รับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้น�าที่มีค่านิยมทางด้านความรับ-
ผิดชอบต่อสังคมที่จะส่งผลต่อวิสัยทัศน์และความซื่อตรง 
(integrity) ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมและคุณลักษณะ 
ต่างๆ และมีอิทธิพลต่อค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้
ตาม นอกจากนั้นค่านิยมของผู้น�าก็ยังมีอิทธิผลต่อค่านิยม
ของผู้ตามอีกประการหนึ่งด้วย (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2558ก; 
2558ข และ Waldman, 2007)
  ค�าจ�ากัดความของภาพลักษณ์องค์การมีสองด้าน
คือการเน้นไปที่การรับรู้ของสมาชิกในองค์การและการเน้น
การรับรู้ของบุคคลภายนอกองค์การ (Dutton, Dukerich, 
& Harquail, 1994; Dutton & Dukerich, 1991) ภาพ
ลักษณ์องค์การเป็นการแบ่งปันความหมาย ทัศนคติ ความรู้ 
และความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับอิทธิพลจาก
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์จากองค์การ (Moffitt, 1994) ภาพ-
ลักษณ์องค์การเป็นผลผลิตของวาทกรรมระหว่างองค์การ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยองค์การได้ฉายภาพของภาพ-
ลักษณ์ออกไปและถูกตีความหรือรับรู ้ โดยผู ้มีส ่วนได้ 
ส่วนเสีย (Cheney & Vibbert, 1987)
  ส�าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ 
(2558ก) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิพบว่าภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อ



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 Journal of the Association of Researchers   Vol.21 No.2 May - August 2016206

สังคมขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากนั้นภาวะผู้น�า
ที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์
องค์การและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่าง 
มีนัยส�าคัญ และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพ
ลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างมีนัย
ส�าคัญ และ Nonthanathorn (2015) ได้ศึกษาปัจจัยเชิง
สาเหตุของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานภูเก็ตพบว่าภาวะ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่าง
มีนัยส�าคัญ นอกจากนั้นภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมี
อิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การและมีอิทธิพลทาง
อ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิด-
ชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญ สุดท้ายการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การของท่า
อากาศยานภูเก็ตอย่างมีนัยส�าคัญ

วิธีการด�าเนินการวิจัย
  ตัวแปรภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมประกอบ
ด้วยค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้น�า (Leader social 
responsibility values: SRL01) วิสัยทัศน์และความซื่อ 
ตรงของผู้น�า (Leader vision and integrity: SRL02) 
และค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม (Follower 
social responsibility values: SRL03)
  ตัวแปรการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การประกอบด้วยการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 
(Economic responsibility: CSR01) การรับรู้ของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบด้านกฎหมาย (Legal 
responsibility: CSR02) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านความรับผิดชอบด้านจริยธรรม (Ethical responsi-
bility: CSR03) และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 
(Philanthropic responsibility: CSR04)

7 
 

integrity: SRL02) และคานิยมที่ รับผิดชอบตอสังคมของผูตาม (Follower social responsibility values: 
SRL03) 

ตัวแปรการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการประกอบดวย
การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ (Economic responsibility: CSR01) 
การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบดานกฎหมาย (Legal responsibility: CSR02) การ
รับรูของผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบดานจริยธรรม (Ethical responsibility: CSR03) และการ
รับรูของผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบดานการใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย (Philanthropic 
responsibility: CSR04) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรภาพลักษณองคการประกอบดวยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ 
(Organizational practice to stakeholder: CI01) คุณภาพและนวัตกรรมในการใหบริการ (Service quality 
and innovation: CI02) และความนาเชื่อถือขององคการ  (Organizational credibility: CI03) 

สมมติฐานในการวิจัย 
H1 ภาวะผูนําที่รับผิดชอบตอสังคม การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคการ และภาพลักษณองคการมีความสัมพันธเชิงบวก  

ภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบตอสังคม 

 คานิยมที่รับผิดชอบตอสังคมของผูนํา 
 วิสัยทัศนและความซื่อตรงของผูนํา 
 คานิยมที่รับผิดชอบตอสังคมของผูตาม ภาพลกัษณองคการ 

 
 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ขององคการ 
 คุณภาพและนวัตกรรมในการ

ใหบริการ 
 ความนาเชื่อถือขององคการ 

การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ 

 
 ความรับผิดชอบ ดานเศรษฐกิจ 

 ความรับผิดชอบดานกฎหมาย 

 ความรับผิดชอบดานจริยธรรม 

 ความรับผิดชอบดานการใหความ
ชวยเหลือเพือ่นมนษุย 

ภาพ 1 กรอบแนวคิด
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  ตัวแปรภาพลักษณ์องค์การประกอบด้วยการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ (Organizational 
practice to stakeholder: CI01) คุณภาพและนวัตกรรม
ในการให้บริการ (Service quality and innovation: 
CI02) และความน่าเชื่อถือขององค์การ (Organizational 
credibility: CI03)

สมมติฐานในการวิจัย
  H1 ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของ 
ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ และภาพลักษณ์องค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
  H2 ภาวะผู ้น�า ท่ีรับผิดชอบต ่อสังคมสามารถ
อธิบายและท�านายการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
  H3 ภาวะผู ้น�า ท่ีรับผิดชอบต ่อสังคมสามารถ
อธิบายและท�านายภาพลักษณ์องค์การ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 

การเก็บข้อมูล
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้แก่ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ
ในท่าอากาศยาน ส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท่าอากาศ-
ยานผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ และชุมชนโดยรอบ การสุ่ม 
ตัวอย่างใช้แบบโควต้าและดุลพินิจ และมีจ�านวนตัวอย่างที่
เก็บได้จ�านวน 410 ชุด แต่ใช้ได้จริงจ�านวน 400 ชุด และมี
การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือด้วยค�าถาม
แบบช่วงมาตร 5 ระดับ 
  การทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามรวม
ด้วยค่าอัลฟา ครอนบาค ได้ 0.98 และทดสอบความเชื่อมั่น
ของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมได้ 0.98 การรับรู้ของ 
ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ 0.98 และภาพลักษณ์ขององค์การ 0.96 และมีค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และตรวจสอบความเที่ยง
ตรงเชิงลู่เข้า (convergent validity) และความน่าเชื่อถือ
ทางโครงสร้าง (composite reliability) ของตัวแบบมาตร
วัดพบว่า ตัวแบบมาตรวัดของภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อ
สังคม (SRL) ตัวแบบมาตรวัดของการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) 
และตัวแบบมาตรวัดของภาพลักษณ์องค์การ (CI) มีค่า λ 
ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติทุกค่าซึ่งแสดงว่ามีความเที่ยงตรง 
เชิงลู่เข้า และมีค่า AVE (ρv) เท่ากับ 0.712, 0.792 และ 
0.920 ตามล�าดับ และค่าความน่าเชื่อถือทางโครงสร้าง 
(ρc)  เท่ากับ 0.882, 0.939 และ 0.972 ตามล�าดับ
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ PHI (ϕ) และตัวแบบสมการ
โครงสร้างดัชนีความเหมาะสม (Fit Indices) ใช้เกณฑ์ดังนี้  

χ2 (p value) คือ .01≤ p ≤ .05; χ2/df ≤ 5.0; RMSEA 
≤ 0.10; 90% CI for RMSEA คือ left boundary of CI 
≤ 0.10; CFI ≥ 0.90;  และ NNFI(TFI) ≥ 0.90  (Hooper, 
Coughlan & Mullen, 2008)
  ส�าหรับตีความความเข ้มแข็งของค ่าอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรใน  R Family  สามารถตีความว่า R หมาย
ถึงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (r) ค่าสหสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรแฝง (φ)  ค่าสัมประสิทธิ์  γ และ β  ซึ่งค่า 
R มีความสัมพันธ์ต�่า ปานกลาง สูง และสูงมาก เมื่อมีค่า
เท่ากับ 0.10-0.35, 0.36-0.50, 0.51-0.69, 0.70+ ตาม
ล�าดับ ส่วน R2 มีอ�านาจในการอธิบายและท�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
  กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร
  ระดับภาพลักษณ์องค์การ (CI) ระดับการรับรู้ของ 
ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ (CSR) และระดับผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) 
ตามตาราง 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.16 -3.42 ซึ่งเป็น
ระดับปานกลาง
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้

 ตัวแปร M SD

 CI ภาพลักษณ์องค์การ  
 CI01 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ 3.16   .950
 CI02 คุณภาพและนวัตกรรมในการให้บริการ 3.35 .931
 CI03 ความน่าเชื่อถือขององค์การ   3.42 .892
 CSR การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านซีเอสอาร์  
 CSR01 การรับรู้ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 3.18 .868
 CSR02 การรับรู้ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 3.18 .883
 CSR03 การรับรู้ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม 3.20 .958
 CSR04 การรับรู้ความรับผิดชอบด้านให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 3.23 .943
 SRL ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม  
 SRL01 ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้น�า 3.24 .892
 SRL02 วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้น�า 3.26 .879
 SRL03 ค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตาม 3.28 .868

หมายเหตุ ระดับต�่า = 1.00-2.33; ระดับปานกลาง = 2.34-3.67; และระดับสูง = 3.68-5.00

  เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ตามตาราง 2 พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รหว่างตัวแปรสังเกตได้อยู่ระหว่าง 
0.535-0.936 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ (CSR) กับภาพลักษณ์องค์การ (CI) มีค่าระหว่าง 
0.603-0.735 และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกันทุก
ตัวแปร  ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าที่

รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) กับภาพลักษณ์องค์การ (CI) มี
ค่าระหว่าง 0.535-0.779 โดยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ 
ทุกตัวแปร และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ (CSR) และภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) 
มีค่าระหว่าง 0.638-0.691 และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัย
ส�าคัญทุกตัวแปร
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ตาราง 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง

 ตัวแปร CI CSR SRL

 CI      ภาพลักษณ์องค์การ 1.000  
 CSR การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านซีเอสอาร์  0.905** 1.000 
 SRL ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม 0.870** 0.741** 1.000

หมายเหตุ  N = 400;* p < .05;**p < 0.01

ตาราง 2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้

 CI01 CI02 CI03 CSR01 CSR02 CSR03 CSR04 SRL01 SRL02 SRL03

 CI01 1         
 CI02 .632** 1        
 CI03 .674** .809** 1       
 CSR01 .667** .603** .689** 1      
 CSR02 .709** .642** .735** .878** 1     
 CSR03 .668** .629** .673** .750** .828** 1    
 CSR04 .665** .640** .678** .750** .818** .902** 1   
 SRL01 .727** .535** .576** .645** .656** .638** .640** 1  
 SRL02 .779** .590** .620** .681** .691** .670** .676** .895** 1 
 SRL03 .759** .568** .622** .656** .676** .657** .649** .928** .936** 1

หมายเหตุ N  = 400; ** p <0.01; p<0.05

  ส�าหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แฝง ภาพลักษณ์องค์การ (CI) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) และ
ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) ตามตาราง 3 แสดง
ว่าผู้น�าที่รับผิดต่อสังคม (SRL) มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูงมากกับภาพลักษณ์องค์การ (CI) อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (φ = 0.870, p < 0.01) และมีความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับสูงมากกับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (φ = 0.741, p <  0.01) ส่วนการรับรู้ของ
ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ (CSR) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับ
ภาพลักษณ์องค์การ (CI) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (φ = 
0.905, p < 0.01)  

การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
  ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และภาพลักษณ์
องค์กร ตามภาพ 2 และตาราง 4 พบว่าภาวะผู้น�าที่รับผิด-
ชอบต่อสังคม (SRL) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) 
อย่างมีนัยส�าคัญ (DE = 0.741, p < 0.01) และมีค่าความ
แปรปรวนที่ถูกท�านายโดยภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม
ร้อยละ 54.9 (R2 = 0.549) ในระดับสูงมาก 
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สังคมขององคการ (CSR) มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงมากกับภาพลักษณองคการ (CI) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ( = 0.905, p  0.01)   

การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง 
ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบตอสังคม การรับรูของผูมีสวนได

สวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ และภาพลักษณองคกร ตามภาพ 2 และตาราง 4 พบวา
ภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบตอสังคม (SRL) มีอิทธิพลตอการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคการ (CSR) อยางมีนัยสําคัญ (DE =0.741, p < 0.01)  และมีคาความแปรปรวนท่ีถูกทํานาย
โดยภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบตอสังคมรอยละ 54.9 (R2 = 0.549) ในระดับสูงมาก  

 
ภาพ 2 ตัวแบบสมการโครงสรางภาวะผูนาํท่ีรับผิดชอบตอสังคม การรับรูซีเอสอาร และภาพลักษณองคกร  

ตาราง 4 สัมประสิทธ์ิของอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออม  
 ETA   KSI  ETA ETA1  ETA2 DE IE TE R2 
CI SRL  CI  0.441** 0.429** 0.870**  
  CSR  IC 0.578**  0.578** 0.907 
CSR SRL CSR  0.741**  0.741** 0.549 
Goodness of Fit Statistics 
2 = 103.26;  df = 30; 2/df = 3.435; CFI = 0.992;  NNFI = 0.988; 
RMSEA = 0.074;   90% CI for RMSEA = 0.058  

สวนภาวะผูนําที่รับผิดชอบตอสังคม (SRL) มีอิทธิพลทางตรงตอภาพลักษณองคการ (CI) 
อยางมีนัยสําคัญ (DE=0.441, p <0.01) และมีอิทธิพลทางออมผานการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภาพ 2 ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ซีเอสอาร์ และภาพลักษณ์องค์กร

ตาราง 4 สัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม 

 ETA KSI ETA ETA
1
 ETA

2
 DE IE TE R2

 CI SRL CI   0.441** 0.429** 0.870** 
    CSR IC 0.578**  0.578** 0.907

 CSR SRL CSR   0.741**  0.741** 0.549

Goodness of Fit Statistics

 χ2 = 103.26;  df = 30; χ2/df = 3.435; CFI = 0.992;  NNFI = 0.988;

 RMSEA = 0.074;   90% CI for RMSEA = 0.058 

  ส่วนภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) มีอิทธิพล 
ทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การ (CI) อย่างมีนัยส�าคัญ (DE= 
0.441, p <0.01) และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ของ 
ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ (CSR) อย่างมีนัยส�าคัญ (IE=0.429, p <0.01) 
และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกท�านายโดยภาวะผู้น�าที่รับผิด- 
ชอบต่อสังคมร้อยละ 90.7 (R2 = 0.907) ในระดับสูงมาก 
และเมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง 0.441 และ
ทางอ้อม 0.429 รวมเป็น 0.870 ซึ่งหมายความว่าภาวะ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การ
โดยรวมในระดับสูงมากอย่างมีนัยส�าคัญ

  นอกจากนั้นการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อภาพลักษณ์องค์การ (CI) อย่างมีนัยส�าคัญ (DE= 
0.578, p < 0.01) ซึ่งหมายถึงการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การสามารถ
ท�านายภาพลักษณ์องค์การอย่างมีนัยส�าคัญ ส่วนค่าดัชนี

ความเหมาะสม χ2/df = 3.435; CFI = 0.992;  NNFI = 
0.988; RMSEA = 0.074 และ 90% CI for RMSEA = 
0.058
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  ผลการศึกษาที่ได้มีความสอดคล้องกับ พิพัฒน์ 
นนทนาธรณ์ (2558ก) และ Nonthanathorn (2015) ซึ่ง
เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานภูเก็ต ที่ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบ 
ต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การและมี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญ 
และมีค่าความแปรปรวนท่ีท�านายภาพลักษณ์องค์การร้อย
ละ 66.0 และ 81.4 ตามล�าดับ 

สรุปและข้อเสนอแนะ
  สรุป
  จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู ้น�าท่ีรับผิดชอบต่อ
สังคมมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยาน
เชียงใหม่อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยที่ค่าความแปรปรวน 
ของภาพลักษณ์องค์การถูกอธิบายโดยภาวะผู้น�าท่ีรับผิด-
ชอบต่อสังคมและการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การถึงร้อยละ 90.7 และภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม 
มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การ โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของการรับรู้
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การได้ร้อยละ 54.9 การ
อธิบายความแปรปรวนทั้งสองกรณีนี้ถือว่ามีอ�านาจในการ
อธิบายได้สูงมาก
  เมื่อพิจารณาในด้านองค์ประกอบของตัวแปรที่
ศึกษาพบว่าภาวะผู ้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับท่า
อากาศยานเชียงใหม่มีน�้าหนักขององค์ประกอบท่ีเรียงจาก
มากไปหาน้อยตามล�าดับคือค่านิยมท่ีรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ตาม วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้น�า และค่านิยม
ที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้น�า ส่วนน�้าหนักขององค์ประกอบ 
ของการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความครับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ความ
รับผิดชอบด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ 
ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้าน
การให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ตามล�าดับ ส�าหรับภาพ-
ลักษณ์องค์การนั้น องค์ประกอบแรกคือการปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์การมีน�้าหนักมากท่ีสุด ตามด้วย
ความน่าเชื่อถือขององค์การ และคุณภาพและนวัตกรรมใน
การให้บริการ

  ภาวะผู ้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีค ่านิยมที่ 
รับผิดชอบต่อสังคมที่แสดงออกมาในรูปแบบของวิสัยทัศน์
และความซื่อตรงของผู้น�าและมีผลต่อผู้ตามให้มีค่านิยมที่
รับผิดชอบต่อสังคมเหมือนกับผู้น�าด้วย ค่านิยมที่รับผิดชอบ 
ต่อสังคมนั้นจะท�าให้การปฏิบัติงานในกระบวนการธุรกิจ
มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่อสังคมจึงส่งผลต่อ
การรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การโดยเฉพาะความรับผิดชอบด้านกฎหมาย 
ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัดเพราะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งผลไปยังภาพลักษณ์องค์การในด้านการปฏิบัติต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ ความน่าเชื่อถือขององค์การ 
และคุณภาพและนวัตกรรมในการให้บริการ 
  ส�าหรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การนั้นมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ภาพลักษณ์องค์การ การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
เฉพาะความรับผิดชอบด้านกฎหมายนั้นท�าให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรับรู ้หรือตีความภาพลักษณ์ของท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ไปในทางบวก

ข้อเสนอแนะ
  จากอิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มี
ต่อภาพลักษณ์องค์การอย่างมากนั้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ควรจะพัฒนาภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะ
การพัฒนาค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ตามด้วยการ
อบรมและท�าตัวเป็นแบบอย่างของผู้น�า การเสริมสร้างวิสัย
ทัศน์และความซ่ือตรง และค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้น�าเพื่อส่งเสริมให้ผู้ตามเกิดค่านิยมที่รับผิดชอบต่อ
สังคมมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตามให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามมา
  ส�าหรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้ัน 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ควรจะส่งเสริมการรับรู ้ความ 
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การทางด้านกฎหมายเป็นหลัก 
โดยการด�าเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ควรจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด 
ซึ่งการด�าเนินงานเช ่นนี้จะสะท้อนไปยังภาพลักษณ์
องค์การด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
และส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์การในภาพรวมที่ดีขึ้น
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  ผลจากการวิจัยครั้งนี้ท ่าอากาศยานเชียงใหม่
สามารถน�าไปใช้ในการวางแผนทางด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การได้ ซึ่งผลวิจัยได้ยืนยันอิทธิพลทั้งของ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมและการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การของท่า
อากาศยานเชียงใหม่ ดังนั้นค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมจึง

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญและเป็นตัวเริ่มต้นในการด�าเนินงานทาง
ด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การซึ่งถ ้าท ่า
อากาศยานเชียงใหม่สามารถที่จะเริ่มต้นจากก�าหนดค่า
นิยมลักษณะนี้ได้จากผู้น�าและถ่ายทอดไปยังผู ้ตามก็จะ
ช่วยให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่สามารถบรรลุเป้าหมายใน
การด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
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เอกสารอ้างอิง

คณะท�างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน. (2551). เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม. 
กรุงทพฯ: สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม.

บุญเสริม สาตราภัย. (2546). เชียงใหม่กับภัยทางอากาศ. กรุงเทพฯ : สายธาร.
พิพัฒน์ นนทนาธรณ์. (2558ก). ปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การ

ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. วารสารสมาคมนักวิจัย. 20(2), 48-58. 
_____ (2558ข). ภาวะผู้น�าเชิงปฏิบัติการ: LIFE Model.  (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ศูนย์ผู้น�าธุรกิจเพื่อสังคม.
_____ (2558ค). อิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานธนาคารออมสิน. วารสารสมาคมนักวิจัย. 
20(3), 61-71. 

_____ (2559). การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ: การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน. 
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ศูนย์ผู้น�าธุรกิจเพื่อสังคม.
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