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พนักงานเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานขององคกรโดยการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคกร
สามารถทําใหพนักงานเกิดความภักดีและเกิดความพึงพอใจในงาน ซึ่งจะสงผลใหการทํางานของพนักงานเกิดประสิทธิผลดี
ยิ่งขึ้น ปจจัยที่สงผลใหพนักงานเกิดการรับรูความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคกร คือ บทบาทของผูนําแบบบารมี ซึ่งเปนผูนํา
ที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เปนแบบอยางที่ดีในดานทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางาน จึงทําให
พนักงานเกิดความไววางใจสงผลใหผูนําสามารถจูงใจใหพนักงานเกิดการยอมรับและเต็มใจปฏิบัติตาม รวมถึงเปนพลเมืองที่ดี
ขององคกรตลอดจนมีสวนรวมกับการดําเนินงานภายในขององคกร สิ่งเหลานี้สามารถนําไปใชเปนรากฐานในการสนับสนุนงาน
วิจัย และเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธขององคกร
คําสําคัญ: ความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคกร การรับรูของพนักงาน
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Abstract

Internal corporate social responsibility (CSR) is one of the organization’s core competencies
of business excellence when employees participate in CSR activities. Employees’ perception of
internal CSR practices will promote the individual productivity by enhancing their loyalty and job
satisfaction. Factor affecting employees’ perception of internal CSR isthe role of charismatic leader
who considers the common interest rather than his or her own interests and actsin good patterns
of attitudes and working behaviors. As a result, the employees can be motivated by their trust,
organizational citizenship behaviors and internal organizational engagement. Therefore, this factor
offers implications for future research and design of organizational CSR strategies.
Keywords: Internal Corporate Social Responsibility, Employee Perception
บทนํา

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate
Social Responsibility: CSR) เปนแนวคิดที่ไดรับความสนใจ
เป น อย า งมากในช ว งสองสามทศวรรษที่ ผ า นมาทั้ ง ในทาง
วิชาการและทางธุรกิจ (Nejati & Ghasemi, 2012) โดยนักวิชาการสวนใหญจะศึกษาถึงผลกระทบของการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอผูมีสวนไดเสียทั้งภายใน
และภายนอกองคกร ในขณะที่นักธุรกิจจะมุงเนนการสราง
พฤติกรรมขององคกรทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม เพือ่
ทําใหองคกรมีภาพลักษณที่ดี ไดรับความไววางใจจากลูกคา
ความภั ก ดี จ ากพนั ก งาน และความเชื่ อ มั่ น จากนั ก ลงทุ น
(Barakat, Isabella, Boaventura, & Mazzon, 2016) เชน
ในกรณีของ Coca-Cola ทีก่ าํ หนดใหงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมเปนนโยบายของบริษัท เนื่องจากการดําเนินงาน
ดังกลาวสามารถสงผลกระทบเชิงบวกตอบริษัทได (Nejati &
Ghasemi, 2012) นอกจากนี้ ความรับผิดชอบตอสังคมยังถือวา
เปนทรัพยากรที่มีคุณคา หายาก ไมสามารถลอกเลียนแบบได
ตลอดจนสามารถตอบสนองความตองการดานศีลธรรมและ
จริยธรรมในสังคม ซึ่งเปนรากฐานในการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันอยางยั่งยืน (Rupp, Shao, Thornton, &
Skarlicki, 2013) ทั้งนี้ ความรับผิดชอบตอสังคมยังชวยเพิ่ม
ผลผลิตของพนักงาน เพิ่มความสามารถขององคกรในการทํา
กํ า ไร และสนั บ สนุ น สั ง คมโดยรวม (Rahman, HaskiLeventhal, & Pournader, 2016) ซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญ
ขององคกรอีกดวย (Webb, 2014)
พนักงานเปนองคประกอบที่ทําใหการดําเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมประสบความสําเร็จ ดังนัน้ องคกรควร
ทําใหพนักงานเกิดการมีสวนรวม และมีความพึงพอใจในงาน
เนื่องจากผลลัพธดังกลาวจะทําใหการทํางานมีประสิทธิผล
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เพิ่มความสามารถของพนักงานในการทํากําไร และทําให
พนักงานเกิดความเต็มใจทีจ่ ะอุทศิ ตนเพือ่ องคกร (Ferreira &
Oliveria, 2014) ดวยเหตุนี้ ผูบ ริหารจึงควรกําหนดแผนเกีย่ วกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหชัดเจนใน
แตละสวนงานขององคกร เชน ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายขาย
ฝ า ยการตลาด เป น ต น โดยมุ ง เน น ให พ นั ก งานได รั บ รู ถึ ง
กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมที่ บ ริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การ
(Barkay, 2012)
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมสามารถ
เกิดขึน้ ไดทงั้ ภายในและภายนอกองคกร แนวทางการดําเนินงานภายในจะเกี่ยวของโดยตรงกับสภาพแวดลอมการทํางาน
ทางรางกายและจิตใจของพนักงาน เพื่อแสดงถึงความหวงใย
ตอสุขภาพและความเปนอยูที่ดี ซึ่งอาจอยูในรูปของการฝกอบรมและการมีสวนรวมในธุรกิจ หรือการดําเนินงานอื่นใดที่
เกี่ยวของกับความรูสึกทางกายและใจของพนักงาน สวนการ
ดําเนินงานภายนอกเปนการเสริมสรางความชอบธรรมและ
ชือ่ เสียงของผูม สี ว นไดเสียทีอ่ ยูภ ายนอกองคกร เชน การปฏิบตั ิ
ทีน่ าํ ประโยชนไปสูช มุ ชนทองถิน่ คูค า ทางธุรกิจ ผูข ายปจจัยการ
ผลิต ลูกคา องคกรภาครัฐและภาคเอกชน เปนตน (Hameed,
Riaz, Arain, & Farooq, 2016; Ferreira & Oliveria, 2014)
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมทั้งสอง
ประเภท สามารถสงผลใหพนักงานมีทศั นคติและพฤติกรรมที่
แตกตางกัน โดยพนักงานจะรับรูและเกิดการมีสวนรวมกับ
ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียภายในมากกวาผูมีสวนได
เสียภายนอก เนือ่ งจากพนักงานสามารถเปรียบเทียบลักษณะ
ของตนเองกับผลประโยชนของกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมได ถาผลประโยชนนน้ั ตรงตามทีพ่ นักงานตองการจะ
ส ง ผลให พ นั ก งานเกิ ด ความเต็ ม ใจที่จ ะเรี ย นรูใ นกระบวน
การทํางานขององคกรมากขึ้น (Hameed et al., 2016)

ข อ ค น พบดั ง กล า วสอดคล อ งกั บ ผลวิ จั ย ของ Nejati &
Ghasemi (2012) ที่พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมภายใน
องคกรสงผลกระทบเชิงบวกกับพนักงาน ดังนั้น หากองคกร
ให ค วามสํ า คั ญ ด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมกั บ บุ ค คล
ภายนอกมากกวาบุคลากรภายในซึ่งหมายถึงพนักงาน อาจ
สงผลเชิงลบตอประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกรได
ขอคนพบนี้สะทอนใหเห็นวา การไดรับแรงสนับสนุนจาก
พนักงานเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญตอการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ต อ สั ง คม (Vlachos, Panagopoulos, Bachrach, &
Morgeson, 2017) จากงานวิจยั ของ Story & Neves (2015)
พบวา แรงจูงใจภายใน (การกระตุนความเชื่อของพนักงานถึง
คุณคาในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร) และแรงจูงใจภายนอก (การกระตุน การรับรูข องชุมชน
ถึงความตัง้ ใจในการทําความรับผิดชอบตอสังคมภายนอกของ
องคกร) ของพนักงานทําใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น โดยการ
สรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นควรเปนหนาที่ของผูบริหาร ทั้งนี้
ผูบริหารที่มีความรับผิดชอบตอสังคมจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับพนักงานในชวงระยะเวลาทีด่ าํ รงตําแหนง โดยพนักงาน
จะสนับสนุนองคกรตอเมือ่ ไดรบั รูถ งึ ความรับผิดชอบตอสังคม
(Vlachos et al., 2017) เชนเดียวกับผลการวิจัยของ Glavas
& Kelley (2014) ทีร่ ะบุวา การรับรูค วามรับผิดชอบตอสังคม
สงผลใหเกิดความพึงพอใจในงาน โดยมีการสนับสนุนของ
องคกรเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางความสัมพันธนี้ ในขณะที่
พนักงานจะเกิดความรูสึกเชิงลบเมื่อผูบริหารขาดความรับผิดชอบตอสังคม (Onkila, 2015) ดังนัน้ องคกรควรกระตุน ให
พนักงานเกิดการรับรูตอการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมมากกวาการปลอยใหพนักงานเกิดการรับรูด ว ยตนเอง
(Ferreira & Oliveria, 2014) ดวยเหตุนี้ผูบริหารที่ดีจึงควร
ออกแบบและจัดใหมกี ารสือ่ สารดานความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อใหพนักงานเกิดแรงจูงใจภายใน
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของพบวา งานวิจยั
สวนใหญมงุ ศึกษาเพียงวา พนักงานสามารถรับรูถ งึ การดําเนิน
งานดานความรับผิดชอบตอสังคมภายในหรือภายนอกองคกร
ไดมากกวากัน แตมีงานวิจัยคอนขางนอยที่เนนศึกษาราย
ละเอียดของการดําเนินงานภายในองคกร ทั้งๆ ที่ความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคกรเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหพนักงาน
เกิดการรับรูแ ละมีสว นรวมกับงาน ดังนัน้ บทความฉบับนีจ้ งึ มี
วัตถุประสงคทแี่ สดงถึงปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดพนักงานเกิดการรับรู
ความรับผิดชอบตอสังคมภายในขององคกร เพื่อขยายองคความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม

ภายในองคกร สามารถนําไปใชเปนรากฐานในการสนับสนุน
การเก็บขอมูลเชิงประจักษสาํ หรับการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดชอบตอสังคมในมุมมองของพนักงาน อีกทั้งองคกรธุรกิจ
สามารถนําไปเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธเพื่อพัฒนา
กระบวนการดานความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผลการดําเนินงานขององคกร
การดํ า เนิ น งานด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมภายใน
องคกร
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเปนแนวคิดที่ได
รับการยอมรับจากกลุมผูมีสวนไดเสียวาเปนสิ่งที่องคกรควร
กระทํา (Onkila, 2015) จากผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ของ
องคกร ทั้งนี้ พนักงานถือเปนทรัพยสินที่สําคัญ เนื่องจากเปน
บุคคลที่สามารถสรางความสําเร็จหรือความลมเหลวใหกับ
องคกรได (Jayabalan, Appannan, Low, & Ming, 2016)
การศึกษาที่ผานมากลาวถึงความสําคัญของการดําเนินงาน
ความรับผิดชอบตอสังคมตอพนักงานในประเด็นตางๆ เชน
ความรั บ ผิ ด ชอบในกิ จ กรรมการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย
สุขภาพ ความปลอดภัย ความสมดุลในชีวติ การทํางาน การฝก
อบรม รวมถึ ง การสร า งบรรยากาศในสถานที่ ทํ า งานให ดี
ประเด็นเหลานี้เปนสิ่งที่องคกรควรใหความสําคัญเนื่องจาก
การดํ า เนิ น งานความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมภายในองค ก ร
(Jayabalan et al., 2016) สามารถสงผลกระทบอยางมาก
ตอพนักงานได
งานวิจัยของ Shibeika (2016) ศึกษาธุรกิจบริการใน
ประเทศเวียดนาม พบวาความรับผิดชอบตอสังคมภายใน
องคกรดานสุขภาพของพนักงาน ความปลอดภัย และการฝก
อบรมมี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ ความผู ก พั น องค ก ร
(organizational commitment) ของพนักงาน ขอคนพบนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ Lee et al. (2013) ที่กลาววาการ
ดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมภายในของบริษทั สามารถ
ชวยพัฒนาความผูกพันกับองคกรของพนักงาน ซึ่งนําไปสู
ผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกทัง้ กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม
ภายในที่มีประสิทธิภาพยังกอใหเกิดแรงจูงใจที่ผลักดันให
พนักงานสามารถสรางคุณคาในงานของตนเอง ขอคนพบเหลานี้
เปนสิ่งยืนยันไดวา การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมภายในองคกรมีความสําคัญตอองคกรอยางมาก
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมภายใน
องคกร หมายถึงนโยบายและการปฏิบตั ขิ ององคกรทีเ่ กีย่ วของ
กั บ ความกั ง วลต อ สุ ข ภาพ ความเป น อยู ที่ ดี ข องพนั ก งาน
ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฏาคม-ธันวาคม 2560
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การฝกอบรม การใหพนักงานมีสว นรวมในธุรกิจใหโอกาสพนักงาน
ทีเ่ ทาเทียมกันและสรางความสัมพันธในการทํางานในลักษณะ
แบบครอบครัว (Ferreira & Oliveria, 2014) รายละเอียด
ของการดํ า เนิ น งานด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมภายใน
องคกรทีส่ าํ คัญแบงออกเปนประเด็นตางๆ ได คือ สุขภาพและ
ความปลอดภัย การสรางสมดุลในชีวติ การทํางาน และการฝก
อบรมและการพัฒนา
สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety)
สุขภาพ หมายถึง การที่พนักงานไมเจ็บปวยทางรางกายหรือ
จิตใจ ขณะที่ความปลอดภัย หมายถึง การปกปองพนักงาน
จากการบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการทํางาน
(Shibeika, 2016) ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองจัดการ
กับระบบความปลอดภัยในองคกรเชน จัดการกับความกดดัน
หรือความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทํางาน โดยการดูแลขัน้ ตอน หรือ
กฎระเบียบขององคกร นักวิจัยสวนใหญเนนยําวา สภาพ
แวดลอมในการทํางานเปนหนึ่งในเกณฑที่สําคัญตอสุขภาพ
และความปลอดภัย เนื่องจากสิ่งเหลานี้มักจะเกี่ยวของกับ
สภาพความเปนอยูแ ละความเครียดทางรางกาย (Jayabalan
et al., 2016)
การสร า งสมดุ ล ในชี วิ ต การทํ า งาน (Work-Life
Balance) หมายถึง ขอบเขตที่บุคคลสามารถปฏิบัติงานเมื่อ
เปรียบเทียบกับภาระผูกพันในครอบครัว หรือความรับผิดชอบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน แนวทางในการสรางสมดุลใน
ชีวิตการทํางาน และใหพนักงานมีชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุน
มากขึ้น เชน ในระหวางการทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน ควรให
พนักงานมีโอกาสพักผอนในชวงเชาและชวงบายเปนเวลาชวง
ละครึ่งชั่วโมง เพื่อพักสายตาเมื่อตองอยูหนาจอคอมพิวเตอร
เปนเวลานาน หรือเปดโอกาสใหพนักงานไดเขารวมสโมสรกีฬา
ของบริษัท เปนตน (Jayabalan et al., 2016; Shibeika,
2016)
การฝ ก อบรมและการพั ฒ นา (Training and
Development) เปนวิธีสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันยังใชเพื่อรักษาความผูกพันที่ดี
ระหวางองคกรและพนักงาน เนือ่ งจากพนักงานมักเห็นวาการ
จัดฝกอบรมเปนสิ่งที่ชวยใหพวกเขาสามารถกาวหนาในสาย
อาชีพได (Jayabalan et al., 2016; Shibeika, 2016) การ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมภายในที่มุงความ
สําคัญไปทีพ่ นักงาน เชน การฝกอบรมและการพัฒนา สามารถ
ส ง ผลกระทบเชิ ง บวกต อ การรั บ รู แ ละความพึ ง พอใจของ
พนักงาน (Hameed et al., 2016)
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การรับรูความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงาน
การรับรูข องพนักงานเปนสวนหนึง่ ของทฤษฎีพฤติกรรม
องคกร (organizational behavior theory) ซึ่งมีบทบาท
สําคัญในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
ตอผลการดําเนินงานขององคกร การรับรูความรับผิดชอบตอ
สังคมของพนักงาน หมายถึง ระดับความรูความเขาใจของ
พนักงานที่มีตอคุณคาที่แทจริงของการดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมทีอ่ งคกรไดปฏิบตั ิ (Lee, Park, & Lee, 2013)
การรับรูน ส้ี ามารถสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน
และเมื่อพนักงานสามารถรับรูถึงคุณคาการดําเนินงานความ
รับผิดชอบตอสังคมแลว พนักงานจะเกิดทัศนคติและแสดง
พฤติกรรมทีส่ นับสนุนองคกร เชน ความเต็มใจทีจ่ ะทํางานหนัก
เพื่อองคกร เกิดความผูกพันตอองคกร (Yongrok & Yanni,
2014) ตลอดจนเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
(organizational citizenship behavior) (Glavas & Kelley,
2014; Rupp, Shao, Thornton, & Skarlicki, 2013)
บทบาทของผูน าํ ในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมภายในองคกร
การทบทวนวรรณกรรมพบวา มีงานวิจัยหลายเรื่องที่
ศึกษาปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการรับรูของพนักงานในการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม เชน งานวิจัยของ
Santhosh & Baral (2015) ศึกษาบทบาทของผูจัดการกับ
ความสัมพันธระหวางการรับรูก ารดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของพนักงานทีม่ ตี อ การมีสว นรวมของพนักงาน ผลงาน
วิจัยพบวา บทบาทของผูจัดการสามารถทําใหความสัมพันธ
ระหวางกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมกับการมีสวนรวมของพนักงานเพิ่มขึ้น กลาวคือ พนักงานจะตีความหรือ
มีทัศนคติและพฤติกรรมตอความรับผิดชอบตอสังคมอยางไร
นัน้ ขึน้ อยูก บั บทบาทของผูจ ดั การ จากขอคนพบดังกลาวแสดง
ใหเห็นวาบทบาทของผูจ ดั การเปนสวนสําคัญทีท่ าํ ใหพนักงาน
เกิดการรับรูและมีสวนรวมในการดําเนินงานดานความรับผิ ด ชอบต อ สั ง คม โดยพนั ก งานต อ งการความชั ด เจนจาก
ผูจัดการเพื่อชวยสรางความเขาใจถึงคุณคาที่แทจริงของการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม เมือ่ พนักงานเกิดการ
รับรูดังกลาว ก็จะเปนแรงผลักดันใหการดําเนินงานเหลานี้
ประสบความสําเร็จ (Vlachos et al., 2017) ดังนั้น องคกร
จึงสามารถใชประโยชนจากความเปนผูน าํ ของผูจ ดั การในการ
บอกถึงคุณคาของการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อจูงใจใหพนักงานเกิดการรับรูและมีสวนรวมกับองคกร

ภาวะผูนําแบบบารมี (charismatic leadership)
หมายถึง ลักษณะของผูน าํ ทีเ่ ปนแบบอยางในดานทัศนคติและ
พฤติกรรม กลาวคือ เปนผูนําที่เสียสละตนเองเพื่อประโยชน
ระยะยาวขององคกรหรือชุมชน ผูนําประเภทนี้จะประสบ
ความสําเร็จในการสรางอัตลักษณรวมกัน โดยการกําหนด
ค า นิ ย มขององค ก รจะคํ า นึ ง ถึ ง ผู มี ส ว นได เ สี ย ขององค ก ร
มากกวาตนเอง ดังนัน้ ลักษณะผูน าํ เชนนีจ้ งึ สอดคลองกับหลัก
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (Waldman,
Siegel, & Javidan, 2006) นอกจากนี้ ผูน าํ แบบบารมียงั สราง
วิสัยทัศนที่มีคุณคาตออนาคตขององคกร และแสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวาพวกเขาสามารถบรรลุวตั ถุประสงครว มกับ
องคกรได โดยยอมใหผูใตบังคับบัญชาสามารถตัดสินใจแก
ปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง (Wilderom, van den Berg, &
Wiersma, 2012)
นอกจากนี้งานวิจัยของ Vlachos et al. (2013) ได
ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน าํ แบบบารมีของผูจ ดั การทีส่ ง ผลตอ
ความรูความเขาใจของพนักงานในการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมทั้งภายในและภายนอกองคกร ผลการศึกษา
พบวาเมือ่ พนักงานคิดวาผูจ ดั การของพวกเขามีความเปนผูน าํ
แบบบารมีจะทําใหพนักงานเกิดแรงจูงใจ เกิดการเห็นคุณคา
ทีแ่ ทจริงของความรับผิดชอบตอสังคม และนําไปสูก ารมีสว นรวมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ปจจัยสําคัญ
ที่มีอิทธิพลตอการรับรูความรับผิดชอบตอสังคมภายใน คือ
คุณลักษณะของผูนําที่ดี หรือที่เรียกวา ภาวะผูนําแบบบารมี
ซึ่งมีหนาที่ใหขอมูลที่แทจริงของการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมแกพนักงาน เพื่อใหพนักงานเกิดแรงจูงใจใน
การรับรู และมีสวนรวมกับกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร
ความสํ า คั ญ ของการรั บ รู ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
ภายในองคกร
มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูความรับผิดชอบตอ
สังคมภายในองคกรของพนักงาน อาทิ งานวิจัยของ Lee et
al. (2013) ศึกษาการรับรูข องพนักงานเกีย่ วกับกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร งานวิจัยของ Rupp et al.
(2013) ไดศึกษาการตอบสนองของผูสมัครงานและพนักงาน
ตอความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร งานวิจยั ของ Ferreira
& Oliveira (2014) ศึกษาผลกระทบของความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรตอการมีสวนรวมของพนักงาน งานวิจัย
ของ Glavas & Kelley (2014) ศึกษาผลกระทบของการรับรู

ของพนักงานเกีย่ วกับความรับผิดชอบตอสังคมทีม่ ตี อ ทัศนคติ
ของพนักงาน งานวิจัยของ Yongrok & Yanni (2014) ศึกษา
อิทธิพลของการรับรูกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรตอผลการดําเนินงานของพนักงานและองคกร งานวิจยั
ของ Zhu, Hang, Liu, & Lai (2014) ศึกษาการรับรูของ
พนักงานเกีย่ วกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ทีส่ ง ผลตอความพึงพอใจและความภักดีของพนักงาน และงาน
วิจยั ของ Rahman et al. (2016) ศึกษาทัศนคติดา นความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงานทีส่ ง ผลตอความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันตอองคกร ในสวนถัดไปจะกลาวถึงผลการวิจยั
ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมขางตน
งานวิจัยของ Lee et al. (2013) ศึกษาการรับรูความ
สอดคลองระหวางวัฒนธรรมองคกรกับการดําเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอความผูกพันทางจิตใจของ
พนักงาน (employee attachment) และการรับรูความ
สามารถขององคกร โดยมีการรับรูกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมเปนตัวแปรคั่นกลาง ผลพบวา เมื่อพนักงาน
รับรูวาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมที่องคกร
กระทํานั้นสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร จะทําใหพนักงาน
พรอมรับรูถึงกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น ซึ่งสง
ผลทําใหความผูกพันทางจิตใจของพนักงาน และการรับรูค วาม
สามารถขององคกรเพิ่มขึ้นอีกดวย
งานวิจัยของ Rupp et al. (2013) ไดศึกษาความ
สัมพันธระหวางการรับรูค วามรับผิดชอบตอสังคมของผูส มัคร
งานและพนักงานกับความตัง้ ใจในการมาสมัครงานของผูส มัคร
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกร (organizational
citizenship behavior) โดยกําหนดใหการรับรูค วามยุตธิ รรม
ในองคกรดานผลตอบแทนดวยตนเอง (first-party distributive
justice) และลักษณะทางจริยธรรมเปนตัวแปรอิทธิพล พบวา
ความสัมพันธระหวางการรับรูความรับผิดชอบตอสังคมของ
ผูสมัครและพนักงานกับความตั้งใจในการมาสมัครงานของ
ผูส มัคร และพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกรจะลดลง
ในผูสมัครงานหรือพนักงานที่มีประสบการณดานการรับรู
ความยุติธรรมในองคกรดานผลตอบแทน (distributive
justice) สูง และความสัมพันธจะสูงขึ้นในผูสมัครงานหรือ
พนักงานทีม่ ปี ระสบการณดา นการรับรูค วามยุตธิ รรมในองคกร
ดานผลตอบแทนตํา นอกจากนี้ การรับรูความรับผิดชอบตอ
สังคมของผูสมัครงานกับความตั้งใจในการมาสมัครงานจะมี
ความสัมพันธกนั มากในผูส มัครงานทีม่ ลี กั ษณะทางจริยธรรมสูง
และความสั ม พั น ธ จ ะลดลงในผู ส มั ค รงานที่ มี ลั ก ษณะทาง
จริยธรรมตํา
ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฏาคม-ธันวาคม 2560
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งานวิจยั ของ Ferreira & Oliveira (2014) ศึกษาความ
สัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมภายในและภายนอก
ขององค ก รกั บ การมี ส ว นร ว มของพนั ก งาน (employee
engagement) โดยกําหนดสถานการณสมมติเพื่อใชในการ
ทดสอบ 3 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 องคกรที่ไมมีกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม ระดับที่ 2 องคกรที่มุงเนนความรับผิดชอบตอสังคมภายนอกองคกร และระดับที่ 3 องคกรที่
มุง เนนความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคกร ผลการวิจยั พบ
วามีเพียงความรับผิดชอบตอสังคมภายในเทานั้นที่สงผลตอ
ความพึงพอใจและการมีสวนรวมในงาน
งานวิจัยของ Glavas & Kelley (2014) ศึกษาผลกระทบของการรับรูก จิ กรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ทีม่ ตี อ ความพึงพอใจในงานและความผูกพันองคกร โดยกําหนด
ให ก ารรั บ รู คุ ณ ค า ของงานและการรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น ของ
องคกร (perceived organizational support) เปนตัวแปร
คั่นกลางพบวา เมื่อพนักงานรับรูกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรและทราบถึงคุณคาของงานดวย จะทําใหความพึงพอใจในงานของพนักงานและความผูกพันองคกรเพิ่มขึ้น
ในขณะที่พนักงานรับรูกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรและรับรูการสนับสนุนขององคกร ไมสงผลใหความพึง
พอใจในงานของพนักงานและความผูกพันองคกรเพิ่มขึ้น
เนือ่ งจากพนักงานมองวากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่
องคกรกระทํานั้นเปนสิ่งที่สนับสนุนองคกรอยูแลว
งานวิจัยของ Yongrok & Yanni (2014) ไดนําความ
ผูกพันตอองคกรและพฤติกรรมการเปนพลเมืองทีด่ ขี ององคกร
มาเปนตัวแปรคัน่ กลาง ระหวางการรับรูก จิ กรรมความรับผิดชอบ

ตอสังคมกับผลการดําเนินงานขององคกร พบวา เมือ่ พนักงาน
เกิดการรับรูกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมแลวจะ
ทําใหผลการดําเนินงานขององคกรเพิ่มขึ้น โดยไมจําเปนตอง
ทําใหพนักงานเกิดความผูกพันองคกร ในขณะที่เมื่อพนักงาน
เกิดการรับรูกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและมี
พฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีขององคกร สามารถสงผลให
ผลการดําเนินงานขององคกรเพิ่มขึ้นได
งานวิจัยของ Zhu et al. (2014) ไดมุงประเด็นไปที่
การสรางความพึงพอใจของพนักงานเพื่อใหองคกรเกิดการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน จึงนําความพึงพอใจของพนักงานมาเปนตัวแปร
อิทธิพลและตัวแปรคัน่ กลางระหวางการรับรูค วามรับผิดชอบ
ตอสังคมของพนักงานและความภักดีตอองคกร ซึ่งพบวาการ
ใหสวัสดิการที่เปนตัวเงินและการปรับปรุงสภาพแวดลอมใน
การทํ า งานอาจส ง ผลเชิ ง ลบต อ ความภั ก ดี ข องพนั ก งาน
ในขณะทีค่ วามพยายามของบริษทั ในการรักษาความพึงพอใจ
ของพนักงานเปนสิ่งที่จําเปนมากกวาตัวเงิน เนื่องจากความ
พึงพอใจนี้สามารถเพิ่มความผูกพันทางจิตใจ (affective
commitment) ของพนักงานได
งานวิจัยของ Rahman et al. (2016) ศึกษาทัศนคติ
ตอความรับผิดชอบตอสังคมที่สงผลตอความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันตอองคกร ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติที่ดี
ตอความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงานทําใหพนักงานเกิด
ความพึงพอใจในงาน และเกิดความผูกพันตอองคกร ในมิติ
ดานความรูสึก และมิติดานความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐาน
ทางสังคมอีกดวย

ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคกรที่สงผลตอการรับรูของพนักงาน
ชื่อผูแตง
ชื่อเรื่อง
ตัวแปรที่ใช
Lee et al. Employee perception of CSR - การรับรูความสอดคลองระหวาง
(2013)
activities: Its antecedents and วัฒนธรรมองคกรกับการดําเนินงานดาน
consequences
CSR (IV)
- การรับรูกิจกรรมดาน CSR (ME)
ความผูกพันทางจิตใจของพนักงาน (DV)
- การรับรูความสามารถขององคกร (DV)
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ผลการวิจัย
การรับรูความสอดคลองระหวาง
วัฒนธรรมองคกรกับการดําเนินงาน
ดาน CSR ทําใหเกิดการรับรูถึง
กิจกรรม CSR และสงผลทําใหความ
ผูกพันทางจิตใจของพนักงาน และ
การรับรูความสามารถขององคกร
เพิ่มขึ้น

ชื่อผูแตง
ชื่อเรื่อง
Rupp et al. Applicants’ and employees’
(2013)
reactions to corporate social
responsibility: The moderating
effects of first-party justice
perceptions and moral
identity

ตัวแปรที่ใช
- การรับรู CSR (IV)
- การรับรูความยุติธรรมในองคกรดาน
ผลตอบแทนดวยตนเอง (MO)
- ลักษณะทางจริยธรรม (MO)
- ความตั้งใจในการมาสมัครงาน (DV)
- พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกร (DV)
- CSR ภายในขององคกร (IV)
Ferreira & Does corporate social
responsibility impact on
- CSR ภายนอกขององคกร (IV)
Oliveira
(2014)
employee engagement?
- การมีสวนรวมของพนักงาน (DV)
- ความพึงพอใจของพนักงาน (DV)
Glavas
The effects of perceived
- การรับรูกิจกรรม CSR ขององคกร (IV)
& Kelley corporate social responsibility - การรับรูคุณคาของงาน (ME)
(2014)
on employee attitudes
- การรับรูการสนับสนุนขององคกร (ME)
- ความพึงพอใจในงาน (DV)
- ความผูกพันองคกร (DV)

ผลการวิจัย
การรับรูความยุติธรรมในองคกรดาน
ผลตอบแทนดวยตนเอง และลักษณะ
ทางจริยธรรมมีผลตอความสัมพันธ
ระหวางการรับรู CSR ของผูสมัครกับ
ความตั้งใจในการมาสมัครงานของ
ผูสมัคร และพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร
CSR ภายในสงผลตอความพึงพอใจ
และการมีสวนรวมในงาน

Rahman
et al.
(2016)

ทัศนคติที่ดีตอ CSR ของพนักงาน
ทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ
ในงาน และเกิดความผูกพันตอ
องคกร

- การรับรูคุณคาของงานสงผลให
ความพึงพอใจในงานของพนักงาน
และความผูกพันองคกรเพิ่มขึ้น
- การรับรูการสนับสนุนขององคกร
ไมสงผลใหความพึงพอใจในงานของ
พนักงานและความผูกพันองคกรเพิม่ ขึน้
Yongrok The influence of perceived
- การรับรูกิจกรรม CSR (IV)
- ความผูกพันองคกรสงผลตอผลการ
& Yanni
corporate sustainability
- ความผูกพันตอองคกร (ME)
ดําเนินงานขององคกร
(2014)
practices on employees and - พฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีของ
- พฤติกรรมการเปนพลเมืองที่ดีของ
organizational performance
องคกร (ME)
องคกรทําใหผลการดําเนินงานของ
- ผลการดําเนินงานขององคกร (DV)
องคกรเพิ่มขึ้น
ความพึงพอใจของพนักงานสงผลตอ
Zhu et al. How is employee perception - การรับรู CSR ของพนักงาน (IV)
(2014)
of organizational efforts in
- ความพึงพอใจของพนักงาน (MO, ME) ความภักดีของพนักงาน
corporate social responsibility - ความภักดีตอองคกร (DV)
related to their satisfaction
and loyalty towards
developing harmonious
society in Chinese enterprises?

The effect of employee CSR - ทัศนคติตอ CSR (IV)
attitudes on job satisfaction - ความพึงพอใจในงาน (DV)
and organizational
- ความผูกพันตอองคกร (DV)
commitment: Evidence
from the Bangladeshi
banking industry

ความรับผิดชอบตอสังคม = CSR, ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) = IV, ตัวแปรตาม (Dependent Variable) = DV,
ตัวแปรคั่นกลาง (Mediator Variable) = ME, ตัวแปรปรับ (Moderator Variable) = MO
ปที่ 37 ฉบับที่ 2
กรกฏาคม-ธันวาคม 2560
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บทสรุป
การดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคกรใหประสบความสําเร็จนัน้ พนักงานเปนองคประกอบทีส่ าํ คัญ โดย
การรับรูการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคกรของพนักงานสงผลตอการมีสวนรวม ความพึงพอใจในงาน และ
ความผูกพันองคกรของพนักงาน สรุปไดวาพนักงานจะเกิดการมีสวนรวม เกิดความพึงพอใจในงาน และเกิดความผูกพันองคกร
ก็ตอเมื่อไดรับรูถึงประโยชนหรือคุณคาของการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคกรที่ตรงกับสิ่งที่ตนเองตองการ
ปจจัยสําคัญที่ทําใหพนักงานเกิดการรับรูหรือไมนั้นขึ้นอยูกับบทบาทของผูจัดการ เนื่องจากผูจัดการมีหนาที่ให
คําแนะนําการทํางานแกผใู ตบงั คับบัญชา และมีสว นรวมรับผิดชอบในความสําเร็จของงานตามเปาหมายทีต่ งั้ ไว นอกจากนี้ ผูจ ดั การ
ทีม่ ภี าวะผูน าํ แบบบารมีจะยิง่ ทําใหพนักงานเกิดการรับรูก ารดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคกรไดดมี ากขึน้ เพราะ
วาเปนบุคคลทีย่ อมเสียสละเพือ่ สวนรวม กลาไดกลาเสีย และใหความสําคัญกับการประสบความสําเร็จรวมกัน ผูนําลักษณะนี้จะ
ทําใหพนักงานเกิดความไววางใจ และสามารถจูงใจใหผูใตบังคับบัญชามีความเต็มใจในการยอมรับ หรือเห็นชอบในการทํางาน
รวมกันได ดวยเหตุนี้ องคกรควรเนนพัฒนาผูจ ดั การใหมภี าวะผูน าํ แบบบารมีเพือ่ เปนจุดเริม่ ตนในการสรางการรับรูท ดี่ แี ละความ
พึงพอใจใหเกิดขึ้นกับพนักงาน อีกทั้งในการสนับสนุนการเก็บขอมูลเชิงประจักษสําหรับการวิจัยที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมในมุมมองของพนักงาน สามารถนําบทบาทของผูจ ดั การทีม่ ภี าวะผูน าํ แบบบารมีนไ้ี ปกําหนดเปนตัวแปรในการศึกษาครัง้ ตอ
ไปได
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