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อิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็น
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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพนักงาน 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อ
สังคมของพนักงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน โดยกลุ่มตัวอย่างคือ
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ จ�านวน 270 คน
  ผลการวจิยัพบว่าค่าสมัประสทิธิส์หสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทีส่งัเกตได้อยูร่ะหว่าง 0.382 – 0.785 จากการวเิคราะห์
ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การอย่างมี   
นยัส�าคัญทางสถิติ ซึ่งมีค่าความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายและท�านายโดยภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 48 
และภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมยังมีอิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม และมีอิทธิพลทาง
อ้อมผ่านทางปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซ่ึงมีค่าความแปรปรวนที่
สามารถถูกอธิบายโดยภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 67 นอกจากนี้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การยัง

อทิธพิลต่อการมีส่วนร่วมในความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิโดยมค่ีาดัชนคีวามเหมาะสม X2/df = 0.688, 
CFI = 0.998,  NNFI = 0.996, RMSEA = 0.035 และ 90% CI for RMSEA = 0.00

ค�ำส�ำคัญ:  ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการมีส่วนร่วมในความ
   รับผิดชอบต่อสังคม
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Abstract
  The objectives of this research were 1) to study the relationship among socially responsible 
leadership, organizational citizenship behavior and participation in CSR of employee of Bangkok Commercial 
Asset Management Public Company Limited, 2) to study the influence of socially responsible leadership 
on organizational citizenship behavior of employee of Bangkok Commercial Asset Management Public 
Company Limited, 3) to study the direct and indirect effect of socially responsible leadership and direct 
effect of organizational citizenship behavior on participation in CSR of employee of Bangkok Commercial 
Asset Management Public Company Limited, and 4) to study the influence of organizational citizenship 
behavior on participation in CSR of employee of Bangkok Commercial Asset Management Public Company 
Limited. Sample was employee of Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited and 
sample size was 270.
  The results found that correlation coefficient among observable variables were 0.382 – 0.785. 
From structural equation modeling found that socially responsible leadership had influence on organiza-
tional citizenship behavior with significantly and the variance predicted by socially responsible leadership 
with 48 percent. And socially responsible leadership had influence on participation in CSR with signifi-
cantly and had indirect effect via organizational citizenship behavior with significantly and variance predicted 
by socially responsible leadership and organizational citizenship behavior at 67 percent. Finally, organiza-
tional citizenship behavior had direct effect to participation in CSR with significantly. Fit indices of the 

model were X2/df = 0.688, CFI = 0.998, NNFI = 0.996, RMSEA = 0.035 และ 90% CI for RMSEA = 0.00
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ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
  ปัจจบุนัองค์การส่วนใหญ่มุง่เน้นทีจ่ะพฒันาองค์การ
ไปสู่ความยั่งยืน แต่การประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นต้องมี
การปฏิสัมพันธ์กับหลายภาคส่วน การด�าเนินธุรกิจเพื่อ
แสวงก�าไรเพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช่หลักประกันของการ
เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการ
ด�าเนินธุรกิจนั้น ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
จึงท�าให้การบริหารงานขององค์การต่างให้ความส�าคัญกับ
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการวางแผน
และด�าเนินการต่างๆ ทั้งในด้านการผลิตและบริการ จึงมุ่ง
เน้นด�าเนินการภายใต้หลักคุณธรรมโดยรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและสังคมส่วนรวม 
ซึ่งท�าให้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเข้ามามี
บทบาทสงูส�าหรบัการด�าเนินธรุกจิในปัจจบุนั (สถาบนัพฒันา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน , 2556)
  ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงกลายเป็นประเด็น

ส�าคญัท่ีองค์การทัว่โลกรวมถงึองค์การต่างๆ ในประเทศไทย
ให้ความสนใจ เพราะความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
เป็นการด�าเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์การซึ่ง
ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์การ ที่ด�าเนินการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการ
ที่ดี เพื่อไปสู่การพัฒนาองค์การที่ยั่งยืน จึงท�าให้การสร้าง
การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่จ�าเป็น
อย่างมากส�าหรับองค์การ โดยหนึ่งในปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างความร่วมมือในความรับผิดชอบต่อสังคมคือ
ผูน้�า ซึง่ภาวะผูน้�าทีรั่บผดิชอบต่อสงัคมเป็นภาวะผูน้�าทีเ่น้น
ค่านิยมในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีแนวคิดที่
คล้ายกับภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบ โดยที่มีการตัดสินใจใน
ทางธุรกิจนอกเหนือจากผลประโยชน์ต่อองค์การหรือผู้ถือ
หุ้น รวมทั้งมีการค�านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมด (พิพัฒน์ 
นนทนาธรณ์, 2558)
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  นอกจากผู้น�าแล้วยังมีปัจจัยอื่นท่ีส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในความรบัผดิชอบต่อสงัคมอีกมากมาย หนึง่ในน้ัน
คือบุคลากรขององค์การ ซึ่งบุคลากรนั้นเป็นตัวแปรส�าคัญ
ส�าหรบัทกุองค์การ เพราะประสทิธภิาพขององค์การเกดิขึน้
จากบคุลากรขององค์การ ท�าให้เรือ่งพฤตกิรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การไม่สามารถมองข้ามไปได้ โดยพฤติกรรม
การเป็นสมาชกิท่ีดขีององค์การถอืได้ว่ามส่ีวนช่วยสนบัสนุน
ให้เกดิการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพในองค์การ
  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์การรัฐที่มีบทบาทส�าคัญในการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการ
เงิน โดยช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการพัฒนา
ทรัพย ์สินรอการขายที่มีศักยภาพให ้ เป ็นสินค ้า ท่ีได ้
มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ถือได้ว่าเป็นองค์การที่มี
ความส�าคัญอย่างมาก ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาไปสู่
ความยั่งยืน และในปัจจุบันบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ได้มีการสนับสนุนโครงการเพื่อ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้มีด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สังคมให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบความเดือดร้อน ส่งเสริม
ด้านกีฬา ดนตรี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การปลูกป่า และ
อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม อกีทัง้การด�าเนินธรุกจิด้วยความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล (บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน), 2560)
  ดังน้ันผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ
อิทธิพลของภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
ความรับผดิชอบต่อสงัคมของพนกังานบรษิทับรหิารสนิทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นแนวทางในการเพิ่มการมีส่วนร่วมในความรับ
ผดิชอบต่อสงัคมของพนกังาน เพือ่น�าไปสูก่ารพัฒนาองค์การ
ที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าที่รับ
ผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

และการมีส ่วนร ่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของ
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน)
  2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน)
  3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของ
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
  4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการเป ็น
สมาชิกที่ดีขององค์การต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิด
ชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
   1. สามารถน�าผลวิจัยที่ได้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และส่งเสริมให้
พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมาก
ยิ่งขึ้น
  2. สามารถน�าผลวิจัยที่ได้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

ทบทวนวรรณกรรม
   ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate 
Social Responsibility) หรือ CSR หมายถึง การด�าเนิน
กิจกรรมทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การที่ให้ความ
ส�าคัญและค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
โดยการน�าทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์การและทรัพยากร
ที่อยู ่นอกองค์การมาใช้ให ้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต ่อ
องค์การและต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สามารถอยู่
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ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว และทั้งภายในองค์การและภาย 
นอกองค์การ (สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551) ซึ่งความรับ  
ผิดชอบต่อสังคมช่วยสร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ซึ่งความไว้วางใจเป็นรากฐานส�าคัญของทุกองค์การ ซึ่ง
กิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นตัวช่วย
สนับสนุนความน่าเชื่อถือขององค์การมากยิ่งขึ้น นอกจาก
นี้ภาพลักษณ์ขององค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะ
มีความแข็งแกร่ง ไม่สามารถที่จะลอกเลียนได้หรือเป็นสิ่งที่
ลอกเลียนได้ยาก 
  ภาวะผู้น�าทีร่บัผิดชอบต่อสงัคม (Socially Respon-
sible Leadership) หมายถึง ภาวะผู้น�าที่มีแนวคิดค่านิยม
ทีเ่น้นเกีย่วกับความรบัผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงมแีนวคดิท่ีคล้าย
กับภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบ โดยผู้น�าต้องค�านึงถึงผลกระทบ
ที่ส่งผลต่อผู้ที่มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้น
ตอนในการตดัสินใจ ซึง่ค่านยิมทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมเปรียบ
เสมือนแนวคิดหลักของภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม  
โดยผู้น�าที่มีประสิทธิภาพจะสามารถเชื่อมต่อวิสัยทัศน์ที่มี
ค่านิยมทางอุดมคติที่แข็งแกร่งและภาพจินตนาการที่มีพลงั 
ซึ่งผู้น�าเหล่านี้ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการคิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพ่ือน�ามาแก้ไขปัญหาทีพ่บเจอ และเน้นการเปลีย่นแปลง
และประสิทธิภาพการท�างานที่ยอดเยี่ยม  ซึ่งผู้น�าเหล่านี้ยัง
สามารถสร้างความเชื่อมั่นของผู้ตาม สร้างแรงจูงใจ สร้าง
ความไว้วางใจ และสร้างการดึงดูดทางอารมณ์ นอกจากนี้
ผู้น�าที่มีค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลต่อวิสัยทัศน์
และความซื่อตรง ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรม
และคณุลกัษณะต่างๆ ซึง่ในขณะเดยีวกนัค่านยิมทีร่บัผดิชอบ
ต่อสังคมของผู้น�าจะส่งผลต่อค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ตามด้วยเช่นกัน (Waldman, 2007 และ พิพัฒน์  
นนทนาธรณ์, 2558 )
  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Orga-
nizational Citizenship Behavior) หมายถึง การกระท�า
หรือพฤติกรรมของบุคลากรที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจเพื่อ
เป็นการสนับสนุนหรือท�าให้องค์การมีประสิทธิภาพที่ดียิ่ง
ขึน้ ซึง่การกระท�าหรือพฤติกรรมนัน้เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิ
งานท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากองค์การ 
(Organ, 1988 และ ชุติมา มาลัย, 2552) โดยแนวคิด

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การของ Organ (1988) 
ได้แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การไว้เป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 1) พฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ (Altruism) 2) พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อื่น 
(Courtesy) 3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sports-
manship) 4) พฤตกิรรมการให้ความร่วมมอื (Civic Virtue)   
และ 5) พฤติกรรมความส�านึกในหน้าที่ (Conscientious-
ness) โดยพฤตกิรรมทัง้ 5 รูปแบบนี ้ถือได้ว่าเป็นพฤตกิรรม
ที่มีความส�าคัญและเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการปฏิบัติ
งานของบุคลากรและองค์การให้ด�าเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Organ ,1988)  
  การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิด
โอกาสให้บุคคลหรือกลุ ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
ที่ได้รับ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล เพื่อ
การพัฒนาองค์การให้บรรลุจุดประสงค์ที่ก�าหนดไว้ (เมตต์  
เมตต์การุณจิต, 2553) ส�าหรับแนวคิดการมีส่วนร่วมใน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมในงานวจิยัน้ีใช้แนวคดิของ Cohen 
และ Uphoff (1980) ซึ่งได้แบ่งองค์ประกอบของการมี
ส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ  2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  3) การมีส่วน
ร่วมในการรักษาผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล (Cohen และ Uphoff, 1980)
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  ศศิเพ็ญ เพ็ชร์ขาว (2558) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคาร
กรุงไทย จ�ากัด มหาชน ในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และ
นครปฐม” ซ่ึงเป็นการศึกษาเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ส�าหรับแนวคดิการมส่ีวนร่วม
ได้ใช้แนวคิดของ Cohen and Uphoff (1981) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพนักงานธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ใน
จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม จ�านวน 206 คน 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ระดับการรับรู้และระดับการมี
ส่วนร่วมของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดับสงู และปัจจยัส่วน
บุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมของพนักงานคือ
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อายุของพนักงาน
  พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์ (2560) ได้ท�าการศึกษา
เรือ่ง “ภาวะผูน้�าทีรั่บผดิชอบต่อสงัคมทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานในบริษัทที่มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย” เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ส�าหรับแนวคิดพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ใช้แนวคิดของ Organ 
(1988) การวิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานจ�านวน 400 คน จาก
บริษัทที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 
ภาวะผู ้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ นอกจากนั้น
ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ซึ่งความผูกพันต่อองค์การ
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ จึงท�าให้ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมส่งผลทาง
อ้อมให้พนักงานแลกเปลี่ยนกับองค์การโดยการแสดง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การผ่านความผูกพัน
ต่อองค์การ สรุปได้ว่าภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้น�าส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การและส่ง
ผลให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
  พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และ สุรมน ไทยเกษม (2560) 
ได้ท�าการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์” เป็นการศกึษา
เกี่ยวกับภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส�าหรับแนวคิดพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ใช้แนวคิดของ Organ 
(1988) และแนวคิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมใช้แนวคิดของ Cohen และ Norman 

(1980) การวิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส�านักงานใหญ่ จ�านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยส�าคัญ 
และภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

วิธีด�าเนินการวิจัย
  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ภาวะ
ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible 
Leadership: SRL) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (Organizational Citizenship Behavior: OCB)  
และการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม (Participa-
tion: PAR)
  ตัวแปรภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมใช้แนวคิด
ของ Waldman (2007) และ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2559)  
ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ค่านิยม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้น�า (SRL01) วิสัยทัศน์และ
ความซือ่ตรงของผูน้�า (SRL02) และค่านยิมความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของผู้ตาม (SRL03)
  ตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ใช้แนวคิดขององค์การของ Organ (1998) ซึ่งประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความช่วย
เหลือ (OCB01) พฤติกรรมการส�านึกในหน้าที่ (OCB02) 
พฤติกรรมด้านความอดทนอดกล้ัน (OCB03) พฤติกรรม
การค�านึงถึงผู้อื่น (OCB04) และพฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือ (OCB05)
  ตัวแปรการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม
ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของ Cohen และ Uphoff (1980)  
ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่  การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ (PAR01) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
การ (PAR02) การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน ์
(PAR03) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (PAR04)
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สมมติฐานการวิจัย
  สมมติฐำนที่ 1 ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการมีส่วน
ร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส�าคัญในทางสถิติ
  สมมติฐำนที่ 2 ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) อย่างมีนัยส�าคัญในทางสถิติ
  สมมติฐำนที่ 3 ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของ
พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีนัยส�าคัญในทาง

สถิติ
  สมมติฐำนที่ 4 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อ
สังคมของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จ�ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส�าคัญในทางสถิติ

การเก็บข้อมูล
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
ส�านักงานใหญ่ ซึ่งมีจ�านวนทั้งหมด 830 คน ค�านวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มี
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งเป็นไปตามสูตรของ Taro 
Yamane โดยได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 270 คน โดยเครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึน

8 
 

การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (PAR02)  การมีสวนรวมในการรักษาผลประโยชน (PAR03) และการมี
สวนรวมในการประเมินผล (PAR04) 

 
 
 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดวิจยั 
 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 ภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบตอสังคม พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ และการมี

สวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 2 ภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคการของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญในทางสถิติ 

การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
3. การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

1. การให้ความช่วยเหลือ 
2. การสํานึกในหน้าที่ 
3. ด้านความอดทนอดกลั้น 
4. การคํานึงถึงผู้อ่ืน 
5. การให้ความร่วมมือ 

ภาวะผู้นําที่รับผิดชอบต่อสังคม 

1. ค่านิยมที่รับผดิชอบต่อสังคมของผู้นํา 
2. วิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้นํา 
3. ค่านิยมที่รับผดิชอบต่อสังคมของผู้ตาม 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดวิจัย

กรอบแนวคิดวิจัย
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ตามวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และผลวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา หรือค่า IOC ของ
แบบสอบถามเพ่ือพิจารณาคุณภาพของข้อค�าถาม ด้าน
ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม ด้านพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และด้านการมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
  การทดสอบค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดย
รวม โดยการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาตามวธิขีองครอนบาค 
พบว่าแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาโดยรวมเท่ากับ 
0.96 โดย ด้านภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 และด้านการมีส่วน
ร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมมีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ  
0.96
  การทดสอบความน่าเชื่อถือทางโครงสร้างของตัว
แบบมาตรวัดพบว่า ตวัแบบมาตรวดัของภาวะผู้น�าทีร่บัผิดชอบ
ต่อสังคม (SRL) ตัวแบบมาตรวัดของพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององค์การ (OCB) และตัวแบบมาตรวัดของการ
มส่ีวนร่วมในความรบัผดิชอบต่อสงัคม (PAR) ของพนกังาน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 

มีค่า λ ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติทุกค่าซึ่งแสดงว่ามีความเที่ยง

ตรงเชิงลู่เข้าและมีค่า AVE (ρv) เท่ากับ 0.69, 0.65 และ 

0.75 ตามล�าดบั และค่าความน่าเช่ือถอืทางโครงสร้าง (ρc)  
เท่ากับ 0.87, 0.90 และ 0.87 ตามล�าดับ
  วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิเชงิพรรณนา ด้วยค่าความถี ่
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั และสถติเิชงิอนมุาน โดยใช้โมเดล
สมการโครงสร้าง

  จากการวิเคราะห์ตัวแปรภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อ
สังคม (SRL) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
(OCB) และการมส่ีวนร่วมในความรบัผิดชอบต่อสังคม (PAR) 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.632 – 3.936 เมื่อพิจารณา
ตวัแปรทีส่งัเกตได้ พบว่า ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่าง
ตัวแปรภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีค่าระหว่าง 0.400 – 0.607 
และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทุกตัวแปร ส่วนค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่

ตำรำง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

 ตัวแปร SRL01 SRL02 SRL03 OCB01 OCB02 OCB03 OCB04 OCB05 PAR01 PAR02 PAR03    PAR04

 SRL01    1           

 SRL02 0.677**     1          

 SRL03 0.662** 0.718**     1         

 OCB01 0.517** 0.511** 0.554**    1        

 OCB02 0.504** 0.552** 0.559** 0.662**    1       

 OCB03 0.510** 0.462** 0.466** 0.652** 0.611**    1      

 OCB04 0.400** 0.460** 0.498** 0.614** 0.631** 0.596**    1     

 OCB05 0.516** 0.542** 0.607** 0.726** 0.714** 0.631** 0.691**    1    

 PAR01 0.553** 0.481** 0.519** 0.646** 0.560** 0.548** 0.529** 0.557**    1   

 PAR02 0.424** 0.414** 0.452** 0.609** 0.558** 0.550** 0.606** 0.603** 0.740**    1  

 PAR03 0.446** 0.424** 0.424** 0.570** 0.558** 0.588** 0.538** 0.507** 0.730** 0.775**    1 

 PAR04 0.392** 0.382** 0.417** 0.531** 0.549** 0.543** 0.538** 0.495** 0.731** 0.785** 0.783**    1

    M 3.865 3.918 3.889 3.844 3.912 3.677 3.800 3.926 3.669 3.705 3.636 3.632

   SD 0.681 0.707 0.730 0.675 0.622 0.625 0.802 0.709 0.761 0.707 0.722 0.721

หมายเหตุ : N = 270, ** p < 0.01

ผลการวิจัย
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ดีขององค์การกับการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีค่าระหว่าง 0.495 – 0.646 และมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส�าคัญทุกตัวแปร และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมกับการมี
ส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม มีค่าระหว่าง 0.392 
– 0.553  และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทุกตัวแปร

ตำรำง 2  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ 
            องค์การ และการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม

 ตัวแปร SRL OCB PAR

 SRL 1  
 OCB 0.751** 1 
 PAR 0.724** 0.814** 1

หมายเหตุ : N = 270, ** p < 0.01

   ส�าหรับค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ระหว ่าง
ตัวแปรแฝง พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อ
สังคม (SRL) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับ
ปัจจัยด้านพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ (OCB) 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (SRL      OCB,   = 0.751, p < φ

0.01) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
(OCB) มคีวามสมัพันธ์เชงิบวกในระดับสงูมากกับปัจจยัด้าน 
การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม (PAR) อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (OCB    PAR,  = 0.814, p < 0.01) 
และปัจจัยด้านภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับปัจจัยด้านการมี

φ

12 
 

 
ภาพ 2 ตัวแบบสมการโครงสรางระหวางภาวะผูนําที่รับผิดชอบตอสังคม พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคการ และการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม 

ตารางท่ี 3 คาสัมประสิทธ์ิของอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออม 
 

ETA KSI ETA ETA ETA DE IE TE 2R  
PAR SRL   PAR  0.21** 0.51** 0.72**  

  OCBPAR 0.93**  0.93** 0.676 
OCB SRL OCB  0.97**  0.97** 0.484 
หมายเหตุ: ** = p < 0.01  
 
ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางภาวะผูนําที่รับผิดชอบตอสังคม (SRL) พฤติกรรมการเปน

สมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) และการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคม (PAR) พบวา ภาวะผูนําท่ี
รับผิดชอบตอสังคม (SRL) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ (OCB) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (DE = 0.97, p <0.01) และมีคาความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายและทํานายโดยภาวะผูนําที่
รับผิดชอบตอสังคมรอยละ 48 ( 2R  = 0.48) แสดงวายอมรับสมมติฐานท่ี 2 

ปจจัยดานภาวะผูนําที่รับผิดชอบตอสังคม (SRL)  มีอิทธิพลทางตรงตอการมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบตอสังคม (PAR) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( DE = 0.21, p <0.01)    และมีอิทธิพลทางออม (IE) 
ผานทางปจจัยดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (IE= 0.51) 
และมีคาความแปรปรวนท่ีสามารถถูกอธิบายโดยภาวะผูนําท่ีรับผิดชอบตอสังคม รอยละ 67 ( 2R = 0.67) 

ภาพ 2 ตัวแบบสมการโครงสร้างระหว่างภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ
     การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม

φ
ส่วนร่วมในความรบัผดิชอบต่อสงัคม (PAR) อย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติ (SRL     PAR,   = 0.724, p < 0.01) แสดงว่า 
ยอมรับสมมติฐานที่ 1 
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ภาพ 2 แสดงความสัมพันธ์กับแผนแม่บทพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

  ผลการวเิคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้างภาวะผูน้�า 
ที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ (OCB) และการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (PAR) พบว่า ภาวะผู้น�าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
(SRL) มีอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ 
(OCB) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (DE = 0.97, p <0.01) 
และมีค่าความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายและท�านาย
โดยภาวะผูน้�าทีรั่บผดิชอบต่อสงัคมร้อยละ 48 ( R2 = 0.48) 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 2
  ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRL) มี 
อิทธิพลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อ
สังคม (PAR) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (DE = 0.21, p 
<0.01) และมีอิทธิพลทางอ้อม (IE) ผ่านทางปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (IE= 0.51) และมีค่าความแปรปรวนที่
สามารถถกูอธบิายโดยภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม ร้อยละ 
67 ( R2 = 0.67) และเมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทาง
ตรง 0.21 กับอิทธิพลทางอ้อม 0.51 จะได้เท่ากับ 0.72 ซึ่ง
สอดคล้องกับค่า Phi (0.72) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 3
  นอกจากนีพ้ฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การ 
(OCB) อทิธพิลต่อการมส่ีวนร่วมในความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(PAR) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ( DE = 0.93, p <0.01) ซึ่ง
หมายถึงพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท่ีดขีององค์การ สามารถ
ท�านายการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี
นัยส�าคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ 4

  และมีค่าดัชนีความเหมาะสม X2 / df = 0.688, 
CFI = 0.998, NNFI = 0.996, RMSEA = 0.035 และ 90% 
CI for RMSEA = 0.00

สรุปและข้อเสนอแนะ
  สรุป
  จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อ
สังคมมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการมีส่วนร่วม
ในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหาร
สนิทรัพย์ กรงุเทพพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) อย่างมนียัส�าคญั
ทางสถติ ิ โดยทีค่่าความแปรปรวนของการมส่ีวนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมถูกอธิบายโดยภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ร้อยละ 67 และภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดย
ภาวะผู ้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้
ร้อยละ 48
  ผู้น�าที่มีค่านิยมเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งจะส่งผลไปถึงวิสัยทัศน์และความซื่อตรงของผู้น�า และ
ค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้น�ายังส่งผลต่อค่า
นยิมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูต้ามอกีด้วย จากผลการ
วิจัยพบว่าภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมนั้นจะส่งผลไปยัง
การแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ นอกจากนีย้งัส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในความรบัผิด
ชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การได้ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานทั้ง 4 ข้อ 
  ผลการวิจัยที่ได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และ สุรมน ไทยเกษม (2560) ซึ่งได้
ท�าการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู ้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคม 

ตำรำง 3 ค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม

 ETA KSI g ETA ETA g ETA DE IE TE R2

 PAR SRL g PAR  0.21** 0.51** 0.72** 

   OCB g PAR 0.93**  0.93** 0.676

 OCB SRL g OCB  0.97**  0.97** 0.484

หมายเหตุ: ** = p < 0.01 
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าที่
รับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิด
ชอบต่อสังคมของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
  ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมส่งผลในทางบวก
ต่อการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ นอกจากนี้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การยังส่งผลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในความรับ
ผดิชอบต่อสงัคม ซึง่จากผลการวจิยันีบ้รษิทับริหารสนิทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) สามารถน�าไปใช้เป็น
แนวทางในการเพิ่มการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อ
สังคมของพนักงาน โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้น
ข้ึนไปมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมท่ีรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งจะส่งผลไปยังค่านิยมที่รับผิดชอบของผู้ตาม
และยังควรมีการสื่อสารวิสัยทัศน์เก่ียวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในความรับ
ผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้น�าที่รับผิดชอบต่อ
สังคมยังควรส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การในทุกๆ ด้าน  เพื่อเป็นการยกระดับ

การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานให้
มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
  1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิผล
ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรเลือกศึกษาภาวะผู้น�ารูปแบบอื่นว่าส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ เช่น ภาวะผู้น�า
เชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้น�าใฝ่บริการ ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ 
เป็นต้น
  2. การวิจัยในครั้งน้ีประชากรคือพนักงานบริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
ส�านักงานใหญ่ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรขยายขนาดของ
ประชากร โดยไม่ได้ศึกษาเฉพาะส�านักงานใหญ่ของบริษัท 
แต่ควรศึกษากับสาขาย่อยอื่นของบริษัทด้วย เพื่อเป็นการ
ศึกษาที่ครอบคลุมทั้งบริษัทอย่างแท้จริง
  3. การวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น�า
ที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการมีส่วนร่วม
ในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานผ่านพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ในการวิจัยครั้งต่อไปควร
หาว่าภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านปัจจัยด้าน
อื่นๆ อีกหรือไม่
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