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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการปฏิรูป	 ความรับ

ผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	และภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	2)	เพื่อ

ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าการปฏิรูปที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	 3)	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะ

ผู้น�าการปฏิรูปที่มีต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	ทั้งทางตรงและทาง

อ้อมผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	และ	4)	เพื่อศึกษาอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงาน	บริษัท	

อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	จ�านวน	400	คน	ผลการวิจัยพบว่า	1)	มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแป

รสังเกตุได้	ระหว่าง	0.501	-	0.779	อย่างนัยส�าคัญทางสถิติ	จากการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง	2)	ภาวะผู้น�า

การปฏิรูปมีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 และมีค่าความแปรปรวน

ที่ถูกท�านายโดยปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป	 ร้อยละ	 53	 3)	 ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงต่อ

ภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัดในระดับต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	และ

มีอิทธิพลทางอ้อม	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	มีค่าความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายโดยภาวะผู้น�าการปฏิรูป	ร้อย

ละ	 59	 และ	 4)	 ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	 อินเตอร์คลีนนิ่ง

ซัพพลายส์	จ�ากัดในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	และมีค่าดัชนีความเหมาะสม	χ2/	df	=	1.84,	CFI	=	0.99,	

NNFI	=	0.99,	RMSEA	=	0.046,	SRMR	=	0.0022	และ	90%	CI	for	RMSEA	=	0.00
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Abstract
	 The	purposes	of	this	research	were	1)	to	study	of	structural	relationship	between	trans-

formation	leadership	corporate	social	responsibility	and	corporate	image	of	Anantara	Hotel	2)	to	

study	the	influence	of	transformation	leadership	on	corporate	social	responsibility	3)	to	study	the	

influence	 transformation	 leadership	on	corporate	 image	both	direct	and	 indirect	via	corporate	

social	responsibility	and	4.)	to	study	the	influence	of	Corporate	social	responsibility	on	Corporate	

Image:	Employees’	Perceptions	of	Inter	Cleaning	Supplies	Co.,	Ltd.	The	Samples	were	300	employ-

ees.	The	research	results	found	that	1)	correlation	coefficient	among	observable	variables	were	

0.501	-	0.779	and	every	variable	had	a	significant	level.	2)	transformation	leadership	had	direct	

effect	to	corporate	social	responsibility	in	very	high	level	at	the	statistical	significance	and	variance	

predicted	by	transformation	leadership	with	53	percent.	3)	transformation	leadership	had	directly	

affect	 to	corporate	 image	 in	 low	 level	at	 the	statistical	significance	and	had	 indirect	effect	via	

corporate	social	 responsibility	 in	 lower	at	 the	statistical	 significance	and	variance	predicted	by	

transformation	 leadership	with	59	percent.	And	4)	corporate	social	 responsibility	had	effect	 to	

corporate	image	in	high	level	at	the	statistical	significance.	Fit	indices	of	the	model	were	χ2/	df	=	

1.84,	CFI	=	0.99,	NNFI	=	0.99,	RMSEA	=	0.046,	SRMR	=	0.0022	and	90%	CI	for	RMSEA	=	0.00.

Keywords:	Transformation	Leadership,	Corporate	Social	Responsibility,	Corporate	Image

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการท�าความสะอาด	 การด�าเนินธุรกิจของในโลกยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่าง

รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	 จนท�าให้ทุกองค์การเกิดผลกระทบข้ึนในด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การเอกชนควรที่จะ

ตระหนักและหาวิธี	เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในโลกการแข่งขันในปัจจุบัน	ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอก

หรือปัจจัยภายในขององค์การเอง	 ส่วนประกอบที่ส�าคัญของการวิเคราะห์ปัจจัยภายในน้ีก็คือ	 ทรัพยากรบุคคล	 ซ่ึง

เป็นก�าลังส�าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนให้องค์การน้ันให้บรรลุเป้าหมายและมีศักยภาพในการแข่งขันได้	นอกจากนั้น

แล้วผู้บริหารต้องมีทักษะภาวะผู้น�าและภาวะผู้น�าการปฏิรูปในการบริหารองค์การ	 เนื่องจากส่งผลให้มีอิทธิพลอย่าง

กว้างขวางต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในองค์การ	เช่น	ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	

และวัฒนธรรมในองค์การตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรม	 รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรให้ทุ่มเทแรงงาน

และแรงใจ	 โดยชี้ให้เห็นความส�าคัญของงานหรือองค์การเหนือผลประโยชน์ส่วนตน	และมีการใช้อ�านาจหน้าที่น�าไป

ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ	

	 โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ท้ังในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆ	 ในการให้บริการท�าความสะอาด	

และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป	กล่าวคือ	ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อคุณภาพของการให้บริการที่สูงขึ้นแต่

ราคาถูกลง	มีความต้องการแบบเฉพาะมากขึ้น	แรงกดดันจากสภาวะแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเป็นล�าดับ	ส่ง

ผลให้เรื่องของภาพลักษณ์องค์การ	 มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างมาก	 เนื่องจาก	 ภาพลักษณ์ขององค์การมีความ

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 ซึ่งองค์การต่างๆ	 ได้รับความสนใจมากข้ึน	

ด้วยความเจริญก้าวหน้านวัตกรรมของอุปกรณ์	 น�้ายา	 และเครื่องมือท�าความสะอาดที่ทันสมัย	 ท�าให้คนในสังคม

ต่างๆ	 รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางในกลุ่มธุรกิจ	 ทุกคนต้องการรับรู้	 และมีส่วนเก่ียวข้องในการแสดง
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ความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ	 ภาพลักษณ์ช่ือเสียงองค์การมีคุณค่าและความส�าคัญต่อศักยภาพ

องค์การในการสร้างความดึงดูดใจและส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างองค์การกับคนภายใน	 และภายนอกองค์การ	

แนวคิดภาพลักษณ์องค์การมีการใช้ในหลายสาขาวิชา	 ในทางการตลาดภาพลักษณ์องค์การถูกน�าไปใช้วิเคราะห์ผู้ใช้

บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการรับรู้องค์การ	 และผลิตภัณฑ์เช่นใด	 ผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากวิกฤตพบว่าอาจเป็นข่าว

เสียหายในสื่อต่างๆ	หรือเป็นจุดที่ก่อให้เกิดวิกฤตอื่นตามมาจากกลุ่มผู้บริโภค	กลุ่มนักอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มคุ้มครอง

ผู้บริโภค	 จนถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย	 ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะวิกฤตจึงจ�าเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	แต่บาง

วิกฤตอาจหลีกเลี่ยงได้ถ้ามีระบบการควบคุมอย่างเหมาะสม	ในบางครั้ง	วิกฤตเกิดโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า	สิ่ง

ที่ท�าได้คือการควบคุมความเสียหายและการป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามต่อไป	 ยิ่งไปกว่าน้ัน	 วิกฤตเป็นเหตุการณ์ที่

ต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็วถูกต้อง	 ถ้าแก้ไขได้อย่างดีถูกต้อง	 วิกฤตอาจช่วยเพิ่มภาพลักษณ์และความน่าเช่ือ

ถือให้แก่องค์การนั้นๆ	แต่หากแก้ไขไม่ดีมักมีผลเสียหายให้แก่องค์กร	การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหลัก

ในการบริหารภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพและการที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตได้ส�าเร็จ	 มักเกิดจากไม่มี

การวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีนั่นเอง	(Grant	and	Powell,	1999;	Seitel,	2007)	

	 พิพัฒน์	 นนทนาธรณ์	 (2556)	 กล่าวถึงบทบาทของผู้น�าที่มีต่อบริบทของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรน้ัน

จะมีผลโดยตรงต่อผลการด�าเนินงานขององค์การด้วยว่าผู้น�าจะเป็นผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ	และมีบทบาทส�าคัญอย่างมากต่อ

การสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การ	 ประกอบกับวิวัฒนาการของผู้น�ามีมายาวนานซ่ึงเป็นตัวแทนของผู้น�าเชิงเรียนรู้ที่

เน้นความสัมพันธ์และเครือข่ายและจะมีอิทธิพลต่อผู้อื่นผ่านวิสัยทัศน์และค่านิยมมากกว่าอ�านาจและการควบคุม	

ผู้น�าจะหาประสบการณ์	เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงอย่างสม�่าเสมอทั้งในแง่ส่วนตัวและในอาชีพการงาน	และยังส่งเสริม

ให้มีการพัฒนาและสร้างการเติบโตกับผู้อื่นได้	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	หรือความรับผิดชอบของ

องค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholders:	ผู้ถือหุ้น	ลูกจ้าง	ลูกค้า	คู่ค้า	ชุมชนและสังคม)	สิ่งที่องค์กรมุ่งเน้นในเรื่อง	

CSR	นั้น	หลักๆ	คือ	การท�ากิจกรรม	หรือ	ธุรกรรมใดๆ	ก็ตามจะต้องกระท�าให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ไม่ละเมิดหรือ

ท�าร้ายผู้มีส่วนได้เสีย	ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมายโดยเคร่งครัด	และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ	เคารพในกติกา

ของสังคมซ่ึงถือเป็นมรรยาทที่องค์กรพึงยึดถือ	 ประการสุดท้ายก็คือการอาสาท�าดี	 การบริจาคในรูปแบบต่างๆ	 เริ่ม

ต้นจากผู้บริหารขององค์กร	 ในการคิด	 วางแผน	 และการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 ในองค์กร	 การสื่อสารมี

ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ	(CSR)	เพราะการท�ากิจกรรมต่างๆ	ด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ	 เป็นการด�าเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และกับชุมชนรอบข้าง	 ซึ่งจะต้องมี

การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การการสื่อสารที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีและทักษะ

ใหม่ๆ	 ช่วยปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ	 ช่วยเพิ่มการตอบสนองต่อลูกค้าและเพิ่มนวัตกรรม	 นอกจากนั้นการ

สื่อสารยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ	 ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้ซึ่งจะส่งผลหรืออิทธิพลต่อพฤติกรรมที่เกิด

ขึ้นตามมา	(พิพัฒน์	นนทนาธรณ์,	2553)

	 บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจโดยมิได้หวังเพียงผลก�าไรเท่านั้น	

แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ	 สังคมและส่ิงแวดล้อมซ่ึงตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจ	 บริษัทได้

แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคม	จากที่กล่าวมาท�าให้ผู้วิจัยสนใจ	ศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาวะผู้น�าการปฏิรูป	และความรับ

ผิดชอบต่อสังคม	ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	นอกจากนี้ผู้

วิจัยยังสนใจศึกษา	ภาวะผู้น�าการปฏิรูป	ความรับผิดชอบต่อสังคม	และภาพลักษณ์ที่ดีของ	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่ง

ซัพพลายส์	 จ�ากัด	 จึงมีความส�าคัญและมีความน่าสนใจที่จะศึกษาด้านอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น�า

เพื่อท�าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 เพื่อก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
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องค์การและเป็นแนวทางในการปรับปรุงในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การให้เหมาะสมต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการปฏิรูป	 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	

และภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด

	 2.	เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าการปฏิรูปที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

	 3.	เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าการปฏิรูปที่มีต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีน

นิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

	 4.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การท่ีมีต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	

บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด

ขอบเขตของการวิจัย
	 ขอบเขตด้านเนื้อหา	ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ	“ภาวะผู้น�าการปฏิรูป	และความรับผิดชอบ

ต่อสังคมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงานบริษัท	 อินเตอร์คลีนน่ิงซัพพลายส์	 จ�ากัด”	 แนวคิดภาวะผู้น�า

การปฏิรูป	อ้างอิงจากแนวคิดของ	Bass	and	Avolio	(1994)	มีองค์ประกอบ	ได้แก่	การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	

การสร้างแรงบันดาลใจ	การกระตุ้นทางปัญญา	และการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	แนวคิดความรับผิดชอบต่อ

สังคม	อ้างอิงจากแนวคิดของ	Carroll	(1999)	มีองค์ประกอบ	ได้แก่	ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ	ความรับผิดชอบ

ด้านกฎหมาย	 ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม	 และความรับผิดชอบด้านการเสียสละเพื่อสังคม	 แนวคิดภาพลักษณ์

องค์การ	อ้างอิงจากแนวคิดของ	Dutton,	Dukerich	and	Harquail	(1994);	Moffitt	(1994)	และ	Cheney	and	

Vibbert	(1987)	มีองค์ประกอบ	ได้แก่	ด้านการปฏิบัติขององค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ด้านคุณภาพและนวัตกรรม

ในการให้บริการ	และด้านความน่าเชื่อถือขององค์การ

	 ขอบเขตด้านระยะเวลา	 ระยะเวลาท�าการศึกษา	 ตั้งแต่เดือนตุลาคม	 2561	 –	 พฤษภาคม	 2562	 และ

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ผู้ศึกษาได้ท�าการเก็บข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

ศึกษา	คือ	พนักงานบริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.	 ความสัมพันธ์เชิงระหว่างภาวะผู้น�าการปฏิรูป	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 และภาพลักษณ์องค์การของ

บริษัท	 อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	 จ�ากัด	 น�าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาบุคลากรในองค์การ	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลองค์การให้ดียิ่งขึ้น

	 2.	วางแผนก�าหนดกลยุทธ์สร้างความยั่งยื่นแก่องค์การ	จากผลการศึกษาที่ได้จากแนวทางการพัฒนาภาวะ

ผู้น�าเชิงปฏิรูป	และความรับผิดชอบต่อสังคม

	 3.	 ผลการวิจัยสามารถน�าผลการวิจัยเสนอต่อผู้บริหารบริษัท	 อินเตอร์คลีนน่ิงซัพพลายส์	 จ�ากัด	 เพื่อ

ประยุกต์และก�าหนดนโยบายองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและบุคลากรต่างๆ	 ท�าให้องค์การมีความรับ

ผิดชอบต่อสังคมแลภาพลักษณ์ที่ดี	น่าเชื่อถือ

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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	 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้น�าการปฏิรูป	 ภาวะผู้น�า	 คือ	 ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น�า	

(Leaders)	และผู้ตาม	(Followers)	ซึ่งท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน	(Shared	Purpos-

es)	 (Daft,	 2005)	 ภาวะผู้น�าการปฏิรูปเป็นกระบวนการใช้อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญในเรื่องทัศนคติและ

ข้อสมมติฐานของสมาชิกขององค์การและต่อการสร้างความผูกพันส�าหรับพันธกิจวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ

องค์การ	(Dessler,	1998)	และสร้างความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ	ภาวะผู้น�า

การปฏิรูป	เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้น�าที่มีต่อผู้ตาม	แต่ผลกระทบของอิทธิพลนั้นเป็นการให้อ�านาจแก่ผู้ตามให้กลับ

มาเป็นผู้น�าและเป็นผู้ท่ีเปลี่ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์การ	 ดังนั้นภาวะผู้น�าการปฏิรูป	

จึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการร่วมและเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการของผู้น�าในระดับต่างๆ	 ในหน่วยงานย่อยของ

องค์การ	(Mushinsky,	1997)	Bass	and	Avolio	(1994)	ได้จ�าแนกภาวะผู้น�าการปฏิรูปออกเป็น	4	ลักษณะ	ได้แก่	

1)	การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	(Idealized	Influence	)	คือ	การที่ผู้น�าประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง	ผู้น�าจะเป็นที่

ยกย่อง	เคารพนับถือ	ศรัทธา	ไว้วางใจ	และท�าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน	2)	การสร้างแรงบันดาลใจ	

(Inspiration	Motivation)	คือ	การที่ผู้น�าจะประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม	 โดยการสร้างแรง

จูงใจภายในการให้ความหมายและท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม	3)	การกระตุ้นทางปัญญา	(Intellectual	Stimula-

tion)	คือ	การที่ผู้น�ามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน	ท�าให้ผู้ตามมีความต้องการ

หาแนวทางใหม่ๆ	มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน	และ4)	การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	(Individualized	Consider-

ation)	 ผู้น�าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น�าให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลและท�าให้

ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าส�าคัญ

	 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม	 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นการบริหาร

จัดการที่เป็นการปกป้องและปรับปรุงสวัสดิการของสังคม	 (Welfare	 of	 Society)	 โดยรวม	 และผลประโยชน์ของ

องค์การ	(Interest	of	Organization)	(Certo,	2003)	ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ	ยังเป็นการที่องค์กรตอบ

สนองต่อประเด็น	 ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์หลัก	 คน	 ชุมชน	 และสังคม	

นอกจากนั้น	ยังเป็นเรื่องของบทบาท	ขององค์กรธุรกิจ	ในสังคมและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กรธุรกิจ	โดย

จะต้องท�าด้วยความสมัครใจ	และผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง	ๆ 	โดยสามารถวัดผลได้ใน	3	มิติ	

คือ	การวัดผลทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ปิระมิดความรับผิดชอบต่อสังคม	

(The	Pyramid	of	Corporate	Social	Responsibility)	ของ	Carroll	(1999)	ซึ่งในปิระมิดประกอบด้วย	ความรับ

ผิดชอบทางเศรษฐกิจ	 ความรับผิดชอบด้านกฏหมาย	 ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม	 และความรับผิดชอบด้านการ

เสียสละเพื่อสังคม

	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์การ	 ภาพลักษณ์ของบริษัทหรือภาพลักษณ์ขององค์กร	 เป็น

ภาพขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง	ซึ่งจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรที่คนรู้จักและเข้าใจ	หรือเคยได้มีประสบการณ์

ในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรน้ัน	 ส่วนหน่ึงกระท�าได้โดยอาศัยการน�าเสนออัตลักษณ์ของ	 ให้สู่สายตาบุคคล

ทั่วไปได้ง่าย	เช่น	เครื่องแบบ	สัญลักษณ์ต่างๆ	(Jefkins,	1993)	การที่องค์การจะประสบความส�าเร็จได้นั้น	จะต้องมี

ภาพลักษณ์ในทางที่ดีหรือในทางบวก	 การจัดการหรือการบริหารภาพลักษณ์ในศตวรรษนี้	 แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร

องค์กรได้ตระหนักเห็น	ความส�าคัญว่า	ภาพลักษณ์ทางบวกหรือในทางที่ดีจะส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์การ	ภาพ

ลักษณ์องค์การประกอบด้วย	ด้านการปฏิบัติขององค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ด้านคุณภาพและนวัตกรรมในการให้

บริการ	และด้านความน่าเชื่อถือขององค์การ	จากแนวคิดของ	Dutton,	Dukerich	and	Harquail	(1994);	Moffitt	

(1994)	และ	Cheney	and	Vibbert	(1987)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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	 โอภาส	 วิริยะสกุลธรณ์	 และ	 พิพัฒน์	 นนทนาธรณ์	 (2561)	 ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อ

สังคมและคุณภาพการบริการที่มีผลต่อภาพลักษณ์องค์การของอนันตรา	ริเวอร์ไซด์	กรุงเทพฯ	รีสอร์ท	ผลการศึกษา

พบว่า	ภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อคุณภาพการบริการ	คุณภาพการบริการส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์การ	

และภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์การทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านคุณภาพการบริการ

ปฏิมา	ถนิมกาญจน์	นรรัฐ	รื่นกวี	และ	เพ็ญพร	ปุกหุต	(2561)	ศึกษาเรื่องอิทธิพลของผู้น�าเชิงปฏิรูปและวัฒนธรรม

องค์การที่ส่งผลต่อการลาออกของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	และภาคเอกชน	ผลการศึกษาพบว่า	

ผู้น�าเชิงปฏิรูปและวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อการลาออกของบุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	และ

ภาคเอกชน	 โดยที่ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การมีบทบาทส�าคัญต่อการเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างผู้น�าเชิงปฏิรูปไป

สู่การตัดสินใจลาออกของบุคลากรในองค์การ	

	 กีรติ	สืบสาย	และ	พิพัฒน์	นนทนาธรณ์	(2560)	ท�าการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์และความ

รับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์การของบริษัท	คิงพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	กลุ่มตัวอย่างคือ

พนักงานบริษัท	 คิงพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 400	 คน	 ผลการศึกษาพบว่า	 ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อ

ความรับผิดชอบต่อสังคม	ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การอย่างมี

นัยส�าคัญ

สมมติฐานการวิจัย
	 สมมติฐานที่	1	(H1)	ภาวะผู้น�าการปฏิรูป	ความรับผิดชอบต่อสังคม	และภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	

บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 สมมติฐานที่	2	(H2)	ภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อความรับผิดชอบต่อ

สังคม

	 สมมติฐานท่ี	 3	 (H3)	 ภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อภาพลักษณ์

องค์การของพนักงาน	 บริษัท	 อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	 จ�ากัด	 ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านความรับผิดชอบต่อ

สังคม

	 สมมติฐานที่	 4	 (H4)	 ความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อภาพลักษณ์

องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา	 คือ	 พนักงานของ	 บริษัท	 อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	 จ�ากัด	 มีจ�านวนทั้งส้ิน

ประมาณ	 450	 คน	 ประกอบด้วยสายงานต่างๆ	 ดังน้ี	 สายงานบัญชีและควบคุมภายใน	 สายงานพัฒนาธุรกิจ	 สาย

งานการจัดการ	 การเงินการลงทุน	 สายงานการตลาด	 สายงานปฎิบัติการ	 และสายงานอ�านวยการ	 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้

รวบรวมแนวคิดของนักวิจัยในการค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	ผู้วิจัยจึงน�าแนวคิดของ	ทาโร่ยามาเน่	มาใช้ในการ

วิเคราะห์หาจ�านวนของกลุ่มให้สอดคล้องกับการใช้สถิติใช้พนักงานบริษัท	 อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	 จ�ากัด	 ซึ่ง

ก�าหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	 จากการค�านวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ	 212	 คน	 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง

แบบสะดวก	ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเหมาะสมกับปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคม	และภาพลักษณ์องค์การ

	 เครื่องมือส�าหรับการวิจัย	 ในการศึกษาครั้งน้ีใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดที่ผู้วิจัย

ได้สร้างขึ้นตามการทบทวนแนวคิด	 ทฤษฎี	 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง	 และกรอบแนวคิดของการวิจัย	 ตามวัตถุประสงค์ที่

ก�าหนด	โดยแบบสอบถามประกอบด้วย	4	ส่วน
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

 

- ดา้นเศรษฐกิจ (ER) 

- ดา้นกฎหมาย (LR) 

- ดา้นจริยธรรม (TR) 

- ดา้นการเสียสละเพื�อสงัคม (PR) 

ภาพลกัษณ์องค์การ (COI) 

 

- การปฏิบติัขององคก์ารต่อผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสีย

ขององคก์าร (OP) 

-  คุณภาพและนวตักรรมในการใหบ้ริการ (SQ) 

-  ความน่าเชื�อถือขององคก์าร (OC) 

ภาวะผู้นําการปฏิรูป (TRL) 

 

- การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (ID) 

- การสร้างแรงบนัดาลใจ (IM) 

- การกระตุน้ทางปัญญา (IS) 

- การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (IC) 

ภาพ 1	กรอบแนวคิด

	 การตรวจเครื่องมือวิจัย	ผู้วิจัยท�าการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	1.	การวิเคราะห์ความตรงเชิง

เนื้อหาของแบบสอบถาม	 เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถามให้เหมาะสมกับนิยาม	 โดยพิจารณาจากผู้

เชี่ยวชาญ	 2.	 การทดสอบค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยรวม	 ทดสอบโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอ

นบาค	ค่าความเชื่อมั่นของ	ภาวะผู้น�าการปฏิรูป	ความรับผิดชอบต่อสังคม	และภาพลักษณ์องค์การ	เท่ากับ	0.912,	

0.907	และ0.879	ตามล�าดับ

	 ความน่าเชื่อถือทางโครงสร้าง	และความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า	ของตัวแบบมาตรวัด	พบว่า	มาตรวัดภาวะผู้น�า

การปฏิรูป	 (TRL)	 มาตรวัดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	 (CSR)	 และมาตรวัดภาพลักษณ์องค์การของ

พนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	มีค่า	ρ
v
	ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติทุกค่าซึ่งแสดงว่ามีความเที่ยงตรง

เชิงลู่เข้า	และ	มีค่าเท่ากับ	0.621,	0.525	และ	0.604	ตามล�าดับ	และความน่าเชื่อถือทางโครงสร้าง	ρ
c
	มีค่าเท่ากับ	

0.867,	0.809	และ	0.819	ตามล�าดับ

	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์	 ได้แก่	 1.	 สถิติเชิงพรรณนา	ด้วยค่า

ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และ	 2.	 สถิติเชิงอนุมาน	 ความสอดคล้องของข้อมูลด้วยค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	ทดสอบสมมติฐานโดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง	พิจารณาดัชนีความเหมาะสม	

(Fit	Indices)	ใช้เกณฑ์ดังนี้	χ2	(ρ	value)	คือ	ρ ≤	.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)

	 การวิเคราะห์แปลความหมายของค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรใน	R	Family	สามารถตีความว่า	R	หมายถึง

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้	(r)	ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง	(φ)ค่าสัมประสิทธิ์	γ	และ	β ซึ่งค่า	R	
มีค่าเท่ากับ	0.10-0.35,	0.36-0.50,	0.51-0.69,	0.70	ขึ้นไป	แปลความหมายว่า	มีความสัมพันธ์ต�่า	ปานกลาง	สูง	
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และสูงมาก	ตามล�าดับ	และ	R2	ที่มีค่าเท่ากับ	0.01-0.12,	0.13-0.25,	0.26-0.48	และ	0.49	ขึ้นไป	แปลความหมาย

ว่า	อ�านาจในการอธิบายและท�านายต�่า	ปานกลาง	สูง	และสูงมาก	ตามล�าดับ	(Leech,	Barrett	and	Morgan,	2005)

ผลการวิจัย
	 มาตรวัดภาวะผู้น�าการปฏิรูป	ความรับผิดชอบต่อสังคม	และภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อิน

เตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	 จ�ากัด	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 4.13	 ถึง	 4.43	 เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้	 พบว่า	 ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการปฏิรูปกับความรับผิดชอบต่อสังคม	มีค่าระหว่าง	0.331	-	0.514	และมี

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทุกตัวแปร	 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์การ	กับภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	มีค่าระหว่าง	0.421	-	0.759	

และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทุกตัวแปร	และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการปฏิรูป	และภาพ

ลักษณ์องค์การของพนักงาน	 บริษัท	 อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	 จ�ากัด	 มีค่าระหว่าง	 0.362	 -	 0.521	 และมีความ

สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทุกตัวแปร	

ตาราง 1	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้

ID IM IS IC ER LR TR PR OP SQ OC

ID 1

IM .613* 1

IS .537** .578** 1

IC .563** .648** .619** 1

ER .487** .483** .514** .478** 1

LR .433** .474** .446** .430** .609** 1

TR .472** .331** .420** .421** .427** .376** 1

PR .385** .510** .422** .427** .617** .702** .362** 1

OP .489** .370** .362** .401** .500** .465** .451** .460** 1

SQ .461** .485** .443** .418** .617** .704** .424** .759** .540** 1

OC .492** .521** .502** .502** .605** .671** .483** .698** .616** .721** 1

M 4.28 4.30 4.34 4.27 4.22 4.34 4.13 4.33 4.18 4.43 4.38

S.D. .597 .529 .486 .531 .478 .504 .524 .527 .508 .484 .508

หมายเหตุ:	n	=	400,	**	p	<	0.01

	 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงก็เพื่อใช้ประกอบการศึกษาทดสอบสมมติฐาน	
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ภาวะผู้น�าการปฏิรูป	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 และภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	 บริษัท	 อินเตอร์คลีนน่ิง

ซัพพลายส์	จ�ากัด	มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ตาราง 2	 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง	 ภาวะผู้น�าการปฏิรูป	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 และภาพ

ลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด

ตัวแปร TRL CSR COI

TRL 1.00

CSR 0.78** 1.00

COI 0.75** 0.99** 1.00

หมายเหตุ:	n	=	400,	**	p<	0.01

	 จากตาราง	2	พบว่า	ภาวะผู้น�าการปฏิรูป	(TRL)	มาตรวัดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	(CSR)	และ

มาตรวัดภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	 อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	 จ�ากัด	 (COI)	 มีความสัมพันธ์ในระดับ

ตัวแปรแฝงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 อธิบายได้จากภาวะผู้น�าการปฏิรูป	 (TRL)	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง

มากกับปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	(CSR)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(φ	=	0.78,	p	<	0.01)	ภาวะ

ผู้น�าการปฏิรูป	(TRL)	มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับปัจจัยภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเต

อร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	(COI)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(φ	=	0.75,	p	<	0.01)	ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์การ	 (CSR)	มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับปัจจัยภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเต

อร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	(COI)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(φ	=	0.99,	p	<	0.01)	และปัจจัยภาวะผู้น�าการปฏิรูป	

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	 และภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	 บริษัท	 อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส	์

จ�ากัดมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่	1

	 ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางตัวแบบสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์

องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า	ภาวะผู้น�าการปฏิรูป	และ

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	 มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	 บริษัท	 อินเตอร์คลีนนิ่ง

ซัพพลายส์หรือไม่	ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดังภาพ	2

	 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแบบสมการโครงสร้างก็เพื่อตอบเป็นการพิสูจน์สมมติฐานที่	 2,	
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ภาพ 2	ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างภาวะผู้น�าการปฏิรูป	ความรับผิดชอบต่อสังคม	และภาพลักษณ์องค์การ	กรณี

ศึกษา	พนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด

3	และ	4	จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตาราง 3 ชุดของค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างภาวะผู้น�าการปฏิรูป	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 และภาพลักษณ์

องค์การ	กรณีศึกษา	พนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด

ETA KSI → ETA ETA → ETA γ β R2

COI1 TRL	→	COI 0.28**

CSR	→	COI 0.53** 0.59

CSR2 TRL	→	CSR 0.73** 0.53

หมายเหตุ:	**	=	p	<	0.01	

 1	และ	2	คือ	ตัวแปรที่ถูกท�านาย

ตาราง 4	ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลโดยรวม	(TE)	อิทธิพลทางตรง	(DE)	และอิทธิพลทางอ้อม	(IE)

ETA KSI → ETA ETA → ETA DE IE TE R2

COI1 TRL	→	COI 0.28** 0.39** 0.67**

CSR	→	COI 0.53** 0.53** 0.59

CSR2 TRL	→	CSR 0.73** 0.73** 0.53

หมายเหตุ:	**	=	p	<	0.01

 1	และ	2	คือ	ตัวแปรที่ถูกท�านาย

	 จากสมมติฐานที่	2	ที่ว่าภาวะผู้น�าการปฏิรูป	มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัย
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ส�าคัญทางสถิติ	เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแบบสมการโครงสร้างตามภาพ	2	ตาราง	3	และตาราง	4	

พบว่า	ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป	(TRL)	มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	(CSR)	อยู่

ในระดับสูงมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (TRL	→	 CSR,	γ	 =	 0.73,	 p	 <	 0.01)	 และพบว่าสัดส่วนของความ

แปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายและท�านายได้ด้วยสมการโครงสร้าง	มีค่าเท่ากับ	0.53	(R2	=	0.53)	ซึ่งหมายความว่า

ร้อยละ	53	ของค่าความแปรปรวนในปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	(CSR)	สามารถถูกอธิบายและ

ท�านาย	โดยปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป	(TRL)	ได้ในระดับสูงมาก	แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่	2

	 จากสมมติฐานที่	3	ปัจจัยภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเต

อร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแบบสมการโครงสร้างตามภาพ	2	ตาราง	3	และตาราง	4	

พบว่า	ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป	(TRL)	มีอิทธิพลทางตรง	(DE)	ต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อิน

เตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	(COI)	อยู่ในระดับต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(TRL	→	COI,	γ	=	0.28,	p	<	0.01)	

มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	(COI)	ทางอ้อม	(IE)	ผ่านทาง

ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	 (CSR)	 เท่ากับ	 0.39	ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	(TRL	→	CSR	→	COI,	γ	=	0.39,	p	<	0.01)	และพบว่า	สัดส่วนของความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายได้

ด้วยสมการโครงสร้าง	มีค่าเท่ากับ	0.59	 (R2	=	0.59)	ซึ่งหมายความว่า	ร้อยละ	59	ของค่าความแปรปรวนในภาพ

ลักษณ์องค์การของพนักงาน	 บริษัท	 อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	 จ�ากัด	 (COI)	 สามารถถูกอธิบายและท�านายโดย

ปัจจัยภาวะผู้น�าการปฏิรูป	สรุปได้ว่าปัจจัยภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	

อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ	แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่	3

	 จากสมมติฐานที่	 4	 ที่ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของ

พนักงาน	 บริษัท	 อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	 จ�ากัด	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง

ของตัวแบบสมการโครงสร้างตามภาพ	 2	 ตาราง	 3	 และตาราง	 4	 พบว่า	 ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์การ	(CSR)	มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	(COI)	อยู่ใน

ระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(CSR	→	COI,	γ	=	0.53,	p	<	0.01)	แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่	4	มีค่าดัชนี

ความเหมาะสม	χ2/	df	=	1.84,	CFI	=	0.99,	NNFI	=	0.99,	RMSEA	=	0.046,	SRMR	=	0.0022	และ	90%	CI	for	

RMSEA	=	0.00

สรุปผลการวิจัย
	 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ�านวน	400	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	คิดเป็นร้อยละ	54.50	มีอายุระหว่าง	27	

–	33	ปี	คิดเป็นร้อยละ	25.30	ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี	คิดเป็นร้อยละ	55.00	ต�าแหน่งงาน	พนักงาน	คิด

เป็นร้อยละ	46.30	มีประสบการณ์ท�างาน	1	–	6	ปี	คิดเป็นร้อยละ	35.50	และรายได้ต่อเดือน	15,000	–	24,000	

บาท	คิดเป็นร้อยละ	26.50

	 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าการปฏิรูป	 (TRL)	 มาตรวัดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	 (CSR)	 และ

มาตรวัดภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	(COI)	มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	4.13	

ถึง	4.43	เมื่อพิจารณาตัวแปรสังเกตได้	พบว่า	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการปฏิรูป	(TRL)	กับความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	(CSR)	มีค่าระหว่าง	0.331	-	0.514	และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทุกตัวแปร	

ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	 (CSR)	 กับภาพลักษณ์องค์การของ
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พนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	(COI)	มีค่าระหว่าง	0.421	-	0.759	และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัย

ส�าคัญทุกตัวแปร	 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการปฏิรูป	 (TRL)	 และภาพลักษณ์องค์การของ

พนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	(COI)	มีค่าระหว่าง	0.362	-	0.521	และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัย

ส�าคัญทุกตัวแปร	จึงยอมรับสมมติฐานที่	1	

	 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น�าการปฏิรูป	ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	และ

ภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	 บริษัท	 อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	 จ�ากัด	 พบว่า	 ภาวะผู้น�าการปฏิรูป	 (TRL)	 มี

อิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	(CSR)	อยู่ในระดับสูงมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(DE	=	0.73,	p	

<	0.01)	และมีค่าความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายและ	ท�านายโดยภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ	53	(	=	

0.53)	 ในระดับสูง	 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี	 2	 ท่ีว่าภาวะผู้น�าการปฏิรูปมีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 ส่วนปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป	 (TRL)	 มีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	

อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	 จ�ากัด	 (COI)	 อยู่ในระดับต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (DE	=	 0.28,	 p	 <	 0.01)	 และมี

อิทธิพลทางอ้อมต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	(COI)	ผ่านทางปัจจัย

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	(CSR)	ในระดับปานกลายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(IE=	0.39,	p	<	0.01)	

และมีค่าความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายโดยภาวะภาวะผู้น�าการปฏิรูป	ร้อยละ	59	(R2	=	0.59)	และเมื่อมองโดย

รวมแล้วปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป	(TRL)	มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่ง

ซัพพลายส์	จ�ากัด	(COI)	อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(TE	=	67,	p	<	0.01)	แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่	

3	 ที่ว่าปัจจัยภาวะผู้น�าการปฏิรูป	 มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	 บริษัท	 อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	

จ�ากัดทั้งทางตรงและทางอ้อม	ผ่านปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 นอกจากน้ัน	 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ	 (CSR)	 มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	

บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	จ�ากัด	(COI)	อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(DE	=	0.53,	p	<	0.01)	ซึ่ง

หมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การสามารถท�านายความผูกพันต่อองค์การ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่	4	

ข้อเสนอแนะ
	 ด้านภาวะผู้น�าการปฏิรูป	ผู้น�าจะในองค์การจะต้องผู้น�าของท่านด�าเนินงานอย่างถูกต้องมีหลักคุณธรรม	มี

การใช้อ�านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก	 เมื่อเจอปัญหาร่วมเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคกับลูกน้อง	 พนักงาน

ของตนเสมอ	 อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง	 การเป็นผู้น�าที่ดีจะต้องเอาใจใส่	 ให้เกียรติพนักงาน	 รับฟัง

ปัญหาของพนักงาน	 ช่วยแนะแนวและสอนงาน	 ถ่ายถอดองค์ความรู ้เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 แนวทางในการปฏิบัติเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์การ	บริษัทน�าเสนอสินค้าและบริการที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและทรัพย์สินของผู้บริโภคหรือสิ่งแวดล้อม	ส่ง

เสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม	เคารพในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นดั่งเดิม	และพัฒนาสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

ที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ	ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 ด้านภาพลักษณ์องค์การของพนักงาน	บริษัท	อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์	 จ�ากัด	องค์กรจะต้องส่งเสริมให้

บุคลากรของ	บริษัท	มีความรู้	ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน	การน�าเสนอผลงาน	จัดสัมมนาหรือฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

เติมความรู้	 ความสามารถ	 เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 ด�าเนินงานของบริษัท	 เป็นที่ชื่นชอบของผู้
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บริโภค	มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	มีความเต็มใจในการให้บริการเสมอ	น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใน

งาน	ในการปฏิบัติงาน	เพื่อความก้าวหน้าทันสมัยในการให้บริการ	

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เพื่อเจาะลึก	 สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง	 และ

ทราบถึงข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัยให้ได้ผลท่ีน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น	 และพิจารณาห้วงเวลาในการเก็บข้อมูลให้เหมาะ

สมเพราะอาจมีผลต่อผลการวิจัย	 ควรศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่อภาพลักษณ์	 เช่นตัวแปรความผูกพันของ

องค์การ	 ความภักดีต่อองค์การ	 เพื่อหาความส�าคัญของปัจจัยอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ส่งเสริมการสร้างกลยุทธ์ให้

องค์การมีภาพลักษณ์ที่ดี
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