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บทคััดย่่อ
งานวิิจัยนี้
ั �้มี ีวััตถุุประสงค์์คือื 1. เพื่อ�่ ศึึกษาระดัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19 และ
2. เพื่อ�่ วิิเคราะห์์ปััจจััยที่มี�่ ีอิิทธิิพลต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19 ซึ่ง�่ มีีลัักษณะเป็็ นงานวิิจัยั
เชิิงปริิมาณ โดยเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากกลุ่่�มตััวอย่่างที่เ�่ ป็็ นองค์์กรภาคอุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่ในเขตกรุุงเทพมหานครและ
ปริิมณฑล จำำ�นวน 302 ราย โดยมีีผู้้�บริิหารองค์์กรเป็็ นผู้้�ตอบแบบสอบถามการวิิจัยั สถิิติที่ิ ใ�่ ช้้ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลประกอบด้้วย
สถิิติเิ ชิิงพรรณนา ได้้แก่่ ค่่าความถี่่� ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย และค่่าส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ส่่วนสถิิติเิ ชิิงอ้้างอิิง ได้้แก่่
การวิิเคราะห์์สหสััมพันธ์
ั ์ และการวิิเคราะห์์การถดถอยพหุุคููณแบบขั้้�นตอน ผลการวิิจัยพ
ั บว่่า องค์์กรมีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19 โดยรวมอยู่่�ในระดัับปานกลาง และพบว่่าปัั จจััยที่่มี� ีอิิทธิิพลต่่อความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19 สููงที่สุ�่ ุด คืือปัั จจััยด้า้ นภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่ยน
� แปลง รองลงมาได้้แก่่ ปัั จจััย
ด้้านการสร้้างความผููกพัันกับั ผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีีย และปัั จจััยด้า้ นนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมตามลำำ�ดัับ โดยผลการวิิจัยั
ครั้้�งนี้้� ได้้สะท้้อนองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกับั การดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กรในช่่วงวิิกฤต โดยเฉพาะ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงาน ผ่่านการศึึกษาเชิิงประจัักษ์์ภายใต้้สถานการณ์์วิกิ ฤต COVID-19 ซึ่ง�่ ถืือเป็็ นการต่่อยอด
องค์์ความรู้้�จากการศึึกษาของนัักวิิชาการในอดีีต นอกจากนี้้� ผลการวิิจัยยั
ั งั สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้เป็็ นแนวทางในการ
ดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร โดยเฉพาะในช่่วงสถานการณ์์วิกิ ฤตที่่เ� ป็็ นอยู่่�ในปัั จจุบัุ นั
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : 1. ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงาน 2. องค์์กรภาคอุุตสาหกรรม 3. วิิกฤต COVID-19 4. สิิทธิิแรงงาน
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Abstract
The objectives of this research were 1. to study corporate social responsibility in relation to labor’s rights
during the Novel Coronavirus 2019 (COVID-19) crisis, and 2. to analyze factors which influence corporate
social responsibility during the COVID-19 crisis. This quantitative study was done, using the questionnaire
method for data collection. Samples were 302 managers of large industrial organizations operating in the Bangkok
Metropolitan Area (BMA). Statistics used for data analysis comprised of 1. descriptive statistics, including frequency,
percentage, mean and standard deviation, and 2. inferential statistics, using correlation analysis, and multiple
regression analysis (Stepwise Method). The findings are that overall level of organizations’ responsibility during
the COVID-19 crisis is moderate, and the factors influencing corporate social responsibility for labor rights during
the COVID-19 crisis are transformational leadership, stakeholder engagement, and corporate social responsibility
(CSR) policy. These findings reflect knowledge of CSR functioning during the crisis, especially the responsibility
for worker’s rights, as an extension of knowledge obtained from previous studies. These results may be useful for
CSR-related projects in particular during times of comparable crisis.
Keywords: 1. Corporate social responsibility 2. Industrial organizations 3. Novel Coronavirus 2019 (COVID-19) crisis
4. Workers’ rights

64

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงานขององค์์กรภาคอุุตสาหกรรมในช่่วงวิิกฤต COVID-19
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โดยเฉพาะจากมาตรการปิิ ดเมืือง (lockdown) โดยระหว่่าง
ไตรมาสที่�่ 1 - 2 ของปีี พ.ศ. 2563 มีีจำำ�นวนผู้้�ว่า่ งงานเพิ่่�มขึ้้น�
จาก 3.95 แสนคน เป็็ น 7.45 แสนคน ซึ่่ง� สููงกว่่าปีีก่่อนหน้้า
ในช่่วงเวลาเดีียวกัันถึงึ เกืือบเท่่าตััว (Bank of Thailand,
2020) นอกจากปัั ญหาการว่่างงานที่เ�่ กิิดขึ้้น� แล้้ว สถานการณ์์
วิิกฤต COVID-19 ยัังส่่งผลกระทบต่่อพนัักงานในองค์์กร
อีีกหลายด้้าน เช่่น รายได้้ที่�ล่ ดลง ภาระหนี้้�สินิ ที่เ�่ พิ่่�มขึ้้น�
ปัั ญ หาด้้า นสุุ ข ภาพ ตลอดจนปัั ญ หาด้้า นความเครีียด
อััน เนื่่� อ งมาจากรููป แบบการทำำ� งานแบบรััก ษาระยะห่่ า ง
เป็็ นต้น้ (Thailand Development Research Institute, 2020;
Matli, 2020)
ดัังนั้้�น องค์์กรธุุรกิิจจึงึ ถููกคาดหวัังในด้้านการแสดง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมที่่เ� หมาะสม ระหว่่างสถานการณ์์
วิิกฤตต่่อผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีียทุุกกลุ่่�ม โดยเฉพาะความรัับผิิดชอบ
ต่่ อ พนััก งานขององค์์ก ร หรืือ ความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คม
ด้้านแรงงาน โดยองค์์กรภาคส่่วนต่่าง ๆ ได้้มีกี ารกำำ�หนด
แนวปฏิิบั ติั ิห รืือ มาตรการด้้า นความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คม
เพื่�อ่ ให้้องค์์กรใช้้เป็็ นแนวในการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีความ
รัับผิิดชอบในช่่วงสถานการณ์์วิกิ ฤตที่เ�่ กิิดขึ้้น� เช่่น International
Labour Organization (2020) ได้้ร่วมมื
่ อื กัับองค์์กรภาคีีเครืือข่่าย
ในการกำำ�หนดแนวนโยบายและแนวปฏิิบัติั ที่ิ ดีีข
�่ ององค์์กร
ต่่อพนัักงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19 ซึ่่ง� ครอบคลุุมแนวทาง
การปฏิิบัติั ขิ ององค์์กรที่่มี� ีต่่อพนัักงาน รวมไปถึึงครอบครััว
ของพนัักงานในด้้านต่่าง ๆ เช่่น การคำำ�นึงึ ถึึงความปลอดภััย
ของพนัักงานรวมถึึงครอบครััวของพนัักงานจากสถานการณ์์
การแพร่่ ร ะบาดของเชื้้�อ COVID-19 และการกำำ� หนด
มาตรการป้้ องกัันและดููแลความปลอดภััย ในพื้้�นที่ป�่ ฏิิบัติั งิ าน
ของพนัักงาน เป็็ นต้น้
จากสถานการณ์์ ดั งั กล่่า ว ทำำ� ให้้ผู้้�วิิจั ยั สนใจศึึกษา
ถึึงประเด็็นด้า้ นความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วง
วิิกฤต COVID-19 ทั้้�งในด้้านระดัับการดำำ�เนิินงาน รวมทั้้�ง
ด้้านปัั จจััยที่่�มี ีอิิทธิิพลต่่อการดำำ�เนิิ นงานในด้้านดัังกล่่าว
โดยได้้เลืือกทำำ�การศึึกษาองค์์กรภาคอุุตสาหกรรม เนื่่�องจาก
เป็็ น ประเภทองค์์ก รที่่�มี ีอ ยู่่�จำำ�นวนม าก และกระจายตััว
อยู่่�ทั่่�วประเทศ จึึงทำำ�ให้้มี ีผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่่วนเสีียขององค์์กร
จำำ�นวนมาก โดยเฉพาะกลุ่่�มพนัักงานขององค์์กร ซึ่ง�่ ข้้อมููล
ในปีี พ.ศ. 2563 ระบุุว่า่ มีีแรงงานในองค์์กรภาคอุุตสาหกรรม
อยู่่�ถึึงประมาณ 9 ล้้านคน (Ministry of Labour, 2020)
ดััง นั้้�น การตััดสิ นิ ใจดำำ� เนิิ น การในด้้า นความรัับ ผิิด ชอบ
ต่่อสัังคมขององค์์กรภาคอุุตสาหกรรม ย่่อมส่่งผลกระทบ

บทนำำ�
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
2019 หรืือ COVID-19 ที่่เ� กิิดขึ้้นทั่่
� �วโลกได้้ส่่งผลกระทบ
ต่่อองค์์กรธุุรกิิจทุุกภาคส่่วน โดยเฉพาะผลกระทบในเชิิง
เศรษฐกิิจขององค์์กร ซึ่�่งสอดคล้้องกัับข้้อมููลของบริิษััท
ที่่ป� รึึกษาระดัับโลกอย่่าง McKinsey (2020) ที่ไ�่ ด้้วิเิ คราะห์์
ถึึงผลกระทบจากวิิกฤต COVID-19 ที่เ�่ กิิดขึ้้น� ในครั้้�งนี้้�ว่่า
น่่าจะยืืดเยื้้อ� และอาจใช้้เวลาเป็็ นปีี ในการฟื้�้ นตัวั และกลัับเข้้าสู่่�
ภาวะปกติิ โดยมีีปัั จจััยเชิิงสาเหตุุที่�สำ่ �คั
ำ ญ
ั หลายประการ
ซึ่ง�่ สาเหตุุหลัักมาจากความต้้องการซื้้�อที่ล�่ ดลง โดยเป็็ นผล
มาจากการที่่ผู้้�� บริิโภคใช้้จ่า่ ยเท่่าที่่จำ� �ำ เป็็ นเพื่่อ� เก็็บเงิินสำ�ำ รอง
เอาไว้้ จึึงทำำ�ให้้หลายบริิษัทต้
ั อ้ งประสบปัั ญหาทางด้้านการ
เงิินจนอาจต้้องปลดพนัักงานออกเป็็ นจำ�นวนม
ำ
าก ซึ่ง�่ ผลกระทบ
ทางด้้านเศรษฐกิิจดัังกล่่าวจะส่่งผลเชิิงสัังคมด้้านอื่่�น ๆ
ที่่ค� าดว่่าจะมีีความซัับซ้้อน และรุุนแรงตามมาอีีกมากมาย
จากสถานการณ์์ ดั ัง กล่่ า ว จึึง ทำำ� ให้้ป ระเด็็นด้้ า น
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมกลายเป็็ นเรื่่�องที่�มี่ ีความสำำ�คัญ
ั
และเป็็ นความท้้าทายขององค์์กร ในการที่�จ่ ะต้้องรัักษา
ความสมดุุ ล ระหว่่า งการมุ่่�งแก้้ปัั ญ หาทางด้้า นธุุ ร กิิจ และ
ด้้านการเงิินขององค์์กร กัับการแสดงบทบาทด้้านความ
รัับผิิดชอบต่่อผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีียขององค์์กร ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจาก
องค์์ก รธุุ ร กิิจถืือ เป็็ นภาคส่่ วน ที่่�สำ�คั
ำ ัญข องสััง คมในการ
มีีส่่วนร่วม
่ แสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ภายใต้้สถานการณ์์
ที่่ย� ากลำำ�บากต่่อผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ ขององค์์กร
โดยเฉพาะ “พนัักงาน” ซึ่่�งเป็็ นผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภายใน
องค์์กรที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั เนื่่�องจากเป็็ นกลุ่่�มที่ไ�่ ด้้รับั ผลกระทบโดยตรง
และรุุ น แรงจากวิิก ฤตการณ์์ ใ นครั้้�ง นี้้� อััน เนื่่� อ งมาจาก
มาตรการหยุุ ดดำ�ำ เนิิ นกิิจ การของผู้้�ประกอบการธุุ ร กิิจ
นอกจากนี้้� ยััง เป็็ น กลุ่่�มที่�่เ สี่่�ย งต่่ อ การได้้รั บั การปฏิิบั ัติิ
ที่ไ�่ ม่่เป็็ นธรรม เช่่น การจ่่ายค่่าตอบแทนที่่ไ� ม่่เป็็ นไปตาม
ระยะเวลาที่่กำ� �ำ หนด การถููกลดค่่าตอบแทนหรืือสวััสดิิการ
รวมไปถึึงการเลิิกจ้้างที่่ไ� ม่่เป็็ นธรรมอีีกด้้วย
จากข้้อมููลของ International Labour Organization (ILO)
(2020) ระบุุว่่าสถานการณ์์ COVID-19 ที่เ�่ กิิดขึ้้นส่
� ่งผลให้้
แรงงานทั่่�วโลกมีีจำำ�นวนชั่่ �วโมงการทำำ�งานลดลงประมาณร้้อยละ
6.70 ในช่่วงไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2563 ซึ่่ง� ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
ที่่ล� ดลงนี้้� เทีียบได้้เท่่ากัับการลดการจ้้างงานแรงงานเต็็มเวลา
จำำ�นวน 195 ล้้านคน สำำ�หรัับประเทศไทย ข้้อมููลจากสำำ�นักั งาน
สถิิติแิ ห่่งชาติิ ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่า่ สถานการณ์์ การแพร่่ระบาดของเชื้้อ�
COVID-19 ได้้ส่่ง ผลกระทบต่่ อ การจ้้า งงานอย่่า งหนััก
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ปัั จ จััยที่่� มีีอิิ ท ธิิ พลต่่ อความรัับ ผิิ ด ชอบต่่ อสัังคม
ขององค์์กร
การดำำ� เนิิ น งานด้้า นความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คมของ
องค์์ก รให้้ป ระสบผลสำำ� เร็็จ ได้้นั้้น� ขึ้้�น อยู่่�กัับ ปัั จ จััย หลาย
ประการ จากการวิิเคราะห์์วรรณกรรมที่เ�่ กี่่�ยวข้้อง ปรากฏ
ปัั จจััยที่มี�่ ีอิิทธิิพลต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร
ค่่อนข้้างหลากหลาย ทั้้�งปัั จจััยภายในและปัั จจััยภายนอก
องค์์กร เช่่น ปัั จจััยด้า้ นความพร้้อมของทรััพยากรองค์์กร
ปัั จจััยด้า้ นการวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์ ปัั จจััยด้า้ นนโยบายหรืือ
ข้้อกำำ�หนดจากภาครััฐ เป็็ นต้น้ (Noonin, Jadesadalug, &
Sansook, 2017) อย่่างไรก็็ตาม ในการวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้� ผู้้�วิจัิ ยั
มุ่่�งศึึกษาตััวแปรที่่เ� ป็็ นปััจจััยภายในองค์์กร 3 ตััวแปร ได้้แก่่
ปัั จจััยด้า้ นภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่ยน
� แปลง ปัั จจััยด้า้ นนโยบาย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และปััจจััยด้า้ นการสร้้างความผููกพััน
กัับผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีีย เนื่่�องจากผลการศึึกษาของนัักวิิชาการ
ในอดีีตแสดงให้้เ ห็็นถึึง ความสััมพั นธ์
ั ์เ ชิิง สาเหตุุ ร ะหว่่า ง
ตััวแปรดัังกล่่าวกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร
ในบริิบทที่่แ� ตกต่่างหลากหลาย อย่่างไรก็็ตาม จากการวิิเคราะห์์
วรรณกรรมที่เ�่ กี่่�ยวข้้อง พบว่่ายัังขาดการศึึกษาถึึงอิิทธิิพล
ของตััว แปรดััง กล่่ า วที่่� มี ีต่่ อ ความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คม
ขององค์์กร ในบริิบทของสถานการณ์์ วิกิ ฤต COVID-19
ดัังนั้้�น ในการวิิจัยครั้้
ั �งนี้้� จึึงได้้เลืือกตััวแปรอิิสระ 3 ตััวแปร
มาทำำ�การศึึกษาเพื่�อ่ ยืืนยันว่
ั ่าตััวแปรดัังกล่่าวจะมีีอิิทธิิพล
ต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงสถานการณ์์
วิิกฤต COVID-19 หรืือไม่่ อย่่างไร โดยมีีรายละเอีียดที่่แ� สดง
ให้้เห็็นถึงึ อิิทธิิพลของแต่่ละตััวแปรที่มี�่ ีต่่อความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมขององค์์กรในบริิบทต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. ปััจจััยด้้านภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
ในอดีีตมีีนััก วิิช าการศึึก ษาเพื่�่อ สรุุ ป ถึึง คุุ ณ ลััก ษณะ
ที่สำ�่ �คั
ำ ญข
ั องภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่ยน
� แปลง เช่่น Bass, & Avolio
(1990) ที่ไ�่ ด้้ศึกึ ษาและกำำ�หนดองค์์ประกอบของภาวะผู้้�นำำ�
การเปลี่่ยน
� แปลง โดยแบ่่งออกเป็็ น 4 ด้้านหลััก ได้้แก่่ การมี ี
อิิทธิิพลทางความคิิด การสร้้างแรงจููงใจ การกระตุ้้�นให้้เกิิด
ปัั ญญา และการให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั ความเป็็ นปััจเจก ซึ่่�ง
ลััก ษณะที่�่สำ�คั
ำ ัญข องภาวะผู้้�นำำ� การเปลี่่�ยน แปลงทั้้�ง 4
ประการดัังกล่่าวนั้้�น ถืือเป็็ นปััจจััยที่่เ� อื้้�อและสนัับสนุุ นต่่อ
การดำำ� เนิิ น งานขององค์์ก ร รวมทั้้�ง ต่่ อ การดำำ� เนิิ น งาน
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม เช่่น คุุณลัักษณะด้้านการมี ี
อิิทธิิพลทางความคิิด กล่่าวคืือ ผู้้�นำำ�ที่่ป� ฏิิบัติั ติ นเป็็ นแบบอย่่าง

ต่่อผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีียกลุ่่�มดัังกล่่าว ซึ่่ง� ถืือเป็็ นกลุ่่�มเปราะบาง
ที่�่เ สี่่�ย งจะได้้รั บั ผลกระทบเชิิง ลบ หรืือ ได้้รั บั การปฏิิบั ติั ิ
อย่่ า งไม่่ เ ป็็ นธรรมสูู ง ในช่่ ว งสถานการณ์์ วิ ิ ก ฤตเช่่ นนี้�้
ซึ่ง�่ ผลการวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้� นอกจากจะช่่วยอธิิบายถึึงปรากฏการณ์์
ที่่เ� กิิดขึ้้นผ่
� า่ นการศึึกษาเชิิงประจัักษ์์แล้้ว ยัังถืือเป็็ นการต่่อยอด
องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกับั ประเด็็นด้า้ นความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ขององค์์กร โดยเฉพาะความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงาน
ในช่่วงสถานการณ์์วิกิ ฤต รวมทั้้�งเป็็ นประโยชน์์ ในการนำำ�
ผลการวิิจัยั ไปประยุุกต์์ใช้้ต่่อไป
วััตถุุประสงค์์ของการวิิ จัยั
1. เพื่อ�่ ศึึกษาระดัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงาน
ในช่่วงวิิกฤต COVID-19
2. เพื่่อ� วิิเคราะห์์ปััจจััยที่่มี� ีอิิทธิิพลต่่อความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19
การทบทวนวรรณกรรม
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงาน
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงาน เป็็ นการปฏิิบัติั ิ
ต่่ อ พนัั ก งานขององค์์ ก รอย่่ า งเป็็ นธรรม โดยคำำ�นึึ ง ถึึง
หลัักกฎหมาย หลัักสิิทธิิมนุุษยชน ซึ่่ง� มีีการกำำ�หนดเงื่่อ� นไข
ในการทำำ�งาน และการคุ้้�มครองทางสัังคมด้้วยความยุุติธิ รรม
รวมไปถึึงการให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั การสานเสวนา สุุขภาพอนามััย
ความปลอดภััยในการทำำ�งาน ตลอดจนการพััฒนาศัักยภาพ
ของพนัักงานในทุุกด้้าน สำำ�หรัับงานวิิจัยชิ้้
ั นนี้
� �้ ผู้้�วิจัิ ยมุ่่�
ั งศึึกษา
ถึึงประเด็็นความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วง
วิิก ฤต COVID-19 ซึ่�่ง หมายถึึง การปฏิิบั ติั ิต่่ อ พนััก งาน
เพื่่อ� ป้้ องกััน ช่่วยเหลืือเยีียวยา และเพื่่อ� แก้้ปััญหาที่เ�่ กิิดขึ้้น�
จากวิิกฤต COVID-19 เช่่น การปฏิิบัติั ติ ามมาตรการป้้ องกััน
การติิดเชื้้อ� COVID-19 ในสถานประกอบการ การอบรม หรืือ
การให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกับั การป้้ องกัันการติิดเชื้้อ� COVID-19
การสื่่�อ สารข้้อ มูู ล ข่่ า วสารเกี่่� ยวกั ับ สถานการณ์์ วิ ิก ฤต
COVID-19 การจัั ด เตรีียมอุุ ป กรณ์์ ใ นการป้้ องกัั น
การติิดเชื้้�อ COVID-19 ให้้แก่่พนัักงาน การมีีมาตรการ
ป้้ องกััน และแก้้ ไ ขปัั ญ หาด้้ า นความเครีียดหรืือ ปัั ญ หา
สุุขภาพจิิตอัันเนื่่�องมาจากวิิกฤต COVID-19 ให้้แก่่พนักั งาน
เป็็ นต้้น (International Labour Organization, 2020;
Organisation for Economic Co-operation and Development,
2020; Thaipat Institute, 2020)
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงานขององค์์กรภาคอุุตสาหกรรมในช่่วงวิิกฤต COVID-19

ที่ดีี�่ ในด้้านต่่าง ๆ เป็็ นที่เ�่ คารพศรััทธาของผู้้�ตาม มุ่่�งเน้้น
ให้้เกิิดความภาคภููมิใิ จในตััวผู้้�นำำ� และเป็็ นผู้้�ที่่มี� วิี สัิ ยทั
ั ศน์
ั ์ ผู้้�นำำ�
ประเภทนี้้�จะมีีความสามารถในการคิิดวิิเคราะห์์ในเรื่่อ� งต่่าง ๆ
อย่่างเป็็ นระบบเพื่อ�่ ความสำำ�เร็็จขององค์์กรในอนาคต รวมทั้้�ง
ปฏิิบัติั ติ นตามมาตรฐานด้้านจริิยธรรมอย่่างเคร่่งครััด ซึ่่ง� หาก
ผู้้�นำำ�มีีคุุณลัักษณะดัังกล่่าว จะส่่งเสริิมให้้การดำำ�เนิินงาน
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมประสบความสำำ�เร็็จ โดยเฉพาะ
การเป็็ นตััว อย่่ า งที่่� ดีี ให้้ กั ับ พนัั ก งานในการปฏิิ บั ัติิ ต น
ในด้้านต่่าง ๆ เป็็ นต้น้ (Bass, 1985) ซึ่ง�่ สอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของนัักวิิชาการในอดีีตที่แ�่ สดงให้้เห็็นถึงึ อิิทธิิพลของปัั จจััย
ด้้านภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง ที่�มี่ ีต่่อความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมขององค์์กร เช่่น การศึึกษาของ Jnaneswar, & Ranjit
(2020) ที่่ร� ะบุุว่า่ ปััจจััยด้า้ นภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่ยน
� แปลงมีีอิิทธิิพล
ทางบวกต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร
2. ปััจจััยด้้านนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
นโยบาย เปรีียบเสมืือนเครื่่�องชี้้นำ� ำ�ให้้การดำำ�เนิินงาน
เป็็ น ไปตามเป้้ า หมายที่่�กำ�ำ หนด รวมทั้้�ง การดำำ� เนิิ น งาน
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กรให้้ประสบผลสำำ�เร็็จ
ก็็จะต้้องมีกี ารกำำ�หนดนโยบายหรืือแนวทางในการดำำ�เนิินงาน
ที่่มี� ีความชััดเจนด้้วยเช่่นกันั สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ Bowen
(1953) ที่อ�่ ธิิบายว่่าความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมถืือเป็็ นพันธ
ั ะ
หน้้าที่ข�่ ององค์์กรธุุรกิิจในการกำำ�หนดนโยบาย ตััดสินิ ใจ หรืือ
ดำำ� เนิิ น การให้้บ รรลุุ ผ ลสำำ� เร็็จ ตามเป้้ า หมายที่่�ว างไว้้แ ละ
สอดคล้้อ งกัับ คุุ ณ ค่่ า ต่่ า ง ๆ ที่่�เ ป็็ น ที่่�ย อมรัับ ของสััง คม
และยััง สอดคล้้อ งกัับ การศึึก ษาของนัั ก วิิช าการในอดีีต
ที่�่แ สดงให้้เ ห็็นถึึง อิิท ธิิพ ลของปัั จ จััยด้้า นนโยบายที่�่มี ีต่่ อ
การดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร
เช่่น การศึึกษาของ Kalyar, Rafi, & Kalyar (2013) ที่่ร� ะบุุว่า่
มี ีห ลายปัั จ จััย ที่�่มี ีอิิท ธิิพ ลต่่ อ ความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คม
ขององค์์กร รวมทั้้�งปัั จจััยด้า้ นการวางแผนเชิิงกลยุุทธ์ข์ อง
องค์์กร กล่่าวคืือ การกำำ�หนดนโยบายหรืือการวางแผน
กลยุุทธ์ด้์ า้ นความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม จะช่่วยให้้การดำำ�เนิินงาน
ด้้า นความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คมขององค์์ก รเป็็ น ไปอย่่ า ง
มีีทิิศท าง เนื่่� อ งจากนโยบายหรืือ แผนกลยุุ ทธ์์ดั ัง กล่่ า ว
ได้้ผ่า่ นการวิิเคราะห์์ทั้้ �งปััจจััยภายนอกและปััจจััยภายในองค์์กร
อย่่างเป็็ นระบบ นอกจากนี้้� ยัังได้้มีกี ารกำำ�หนดแนวทาง
การปฏิิบัติั ิ การติิดตาม ตลอดจนการวััดผลการดำำ�เนิินงาน
ไว้้อย่่างเป็็ นขั้้น� ตอน
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3. ปััจจััยด้้านการสร้้างความผููกพัันกัับผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย
ทฤษฎีีผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (stakeholder theory)
อธิิบายว่่ามีีการพึ่่�งพิิงกัันอย่่างซัับซ้้อนระหว่่างองค์์กรธุุรกิิจ
กัับผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีีย เช่่น พนัักงาน ลููกค้้า ผู้้�ส่่งมอบวััตถุุดิบิ
หน่่ วยงานภาครััฐ เจ้้าของหรืือผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งชุุมชนและ
สัังคม เป็็ นต้น้ ดัังนั้้�น องค์์กรธุุรกิิจจึงึ จำำ�เป็็ นต้อ้ งมีีการแบ่่งปััน
ประโยชน์์ให้้แก่่ผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างมีีดุุลยภาพ
และเหมาะสม (Freeman, 1984) อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจาก
ผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีียขององค์์กรมีีอยู่่�หลากหลายกลุ่่�ม รวมทั้้�ง
มีีความคาดหวััง และความต้้องการที่่ซั� บั ซ้้อน ดัังนั้้�น องค์์กร
จะต้้ อ งมี ีก ารสร้้ า งความผูู ก พัันกั ับ ผู้้�มีีส่่ วน ได้้ ส่่ วน เสีีย
(stakeholder engagement) คืือ กระบวนการสร้้างการมีีส่่วนร่วม
่
เพื่่อ� ให้้เกิิดความสััมพันธ์
ั ที่์ ดีี�่ ระหว่่างองค์์กรกัับผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีีย
(AccountAbility, 2011) ซึ่ง�่ หากองค์์กรมีกี ารดำำ�เนิินการสร้้าง
ความผููกพัันกับั ผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีียที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพ ก็็จะส่่งผล
ต่่อการดำำ�เนิิ นงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่ อ สััง คมองค์์ก ร
ให้้ประสบความสำำ�เร็็จ (Lindgreen, & Swaen, 2010)
สอดคล้้อ งกัับ การศึึก ษาของนััก วิิช าการในอดีีตเกี่่�ยวกั บั
อิิทธิิพลของปัั จจััยด้า้ นการสร้้างความผููกพัันกับั ผู้้�มี ีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียที่่มี� ีต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร เช่่น
การศึึกษาของ Noonin, Jadesadalug, & Sansook (2017)
ที่�ร่ ะบุุว่่า ปัั จจััยด้้านการสร้้างความผููกพัันกับั ผู้้�มี ีส่่วนได้้
ส่่วน เสีียมีีอิิท ธิิพ ลทางบวกต่่ อ ความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คม
ขององค์์กร
นอกจากนี้้� ผู้้�วิจัิ ยยั
ั งั ได้้กำ�ำ หนดให้้อายุุองค์์กร (firm
age) และขนาดองค์์กร (firm size) เป็็ นตัวั แปรควบคุุม
(control variable) เนื่่�องจากองค์์กรที่่มี� อี ายุุมากกว่่า รวมทั้้�ง
องค์์ก รที่�่มี ีขนาดใหญ่่ ก ว่่ า มััก จะมีีทุุ น ที่�่เ หนืื อ กว่่ า องค์์กร
ที่่มี� อี ายุุน้้อยกว่่าและมีีขนาดเล็็กกว่่า เช่่น การมีีพนัักงาน
ที่มี�่ ีความรู้้� ความสามารถ หรืือมีปี ระสบการณ์์ในการดำำ�เนิินงาน
ที่่สู� งู กว่่า (Aldrich, & Auster, 1986) ซึ่่ง� การมีีทุุนที่่เ� หนืือกว่่า
ดัังกล่่าวย่่อมส่่งผลกระทบเชิิงบวกต่่อการดำำ�เนิินงานของ
องค์์กรในด้้านต่่าง ๆ รวมทั้้�งด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ซึ่ง�่ สอดคล้้องกัับการศึึกษาของนัักวิิชาการในอดีีต ที่ผ�่ ลการศึึกษา
ชี้้�ใ ห้้เ ห็็นว่่ า อายุุ แ ละขนาดองค์์ก รมีีอิิท ธิิพ ลทางบวกต่่ อ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร (Kalyar, Rafi, &
Kalyar, 2013) ดัังนั้้�น ปัั จจััยดัังกล่่าวอาจส่่งผลกระทบต่่อ
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ตััวแปรตามในการศึึกษาครั้้�งนี้้� ผู้้�วิจัิ ยจึ
ั งึ กำำ�หนดเป็็ นตัวั แปร
ควบคุุ ม ในการศึึ ก ษาเพื่่� อ จะได้้ พิ ิจ ารณาอิิ ท ธิิ พ ลของ
ตััวแปรควบคุุมดัังกล่่าวประกอบด้้วย

สัังเคราะห์์เป็็ นกรอบแนวคิิดการวิิจัยั ได้้ดังั ภาพที่่� 1
สมมติิ ฐานการวิิ จัยั
1. ปัั จจััยด้า้ นภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่ยน
� แปลงมีีอิิทธิิพลทาง
บวกต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต
COVID-19

กรอบแนวคิิ ดการวิิ จัยั
จากการศึึกษาวรรณกรรมที่่เ� กี่่�ยวข้้อง ผู้้�วิจัิ ยั สามารถ
ปััจจััยด้้านภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่ย� นแปลง

ปัั จจััยด้้านนโยบายความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ด้้านแรงงานในช่่วงวิิ กฤต COVID-19

ปัั จจััยด้้านการสร้้างความผููกพัันกัับ
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย

ตััวแปรควบคุุม
- อายุุองค์์กร
- ขนาดองค์์กร

ภาพที่่ � 1 กรอบแนวคิิดการวิิจัยั
2. ปัั จ จััยด้้า นนโยบายความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คม
มีีอิิทธิิพลทางบวกต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงาน
ในช่่วงวิิกฤต COVID-19
3. ปัั จ จััยด้้า นการสร้้า งความผููก พัันกั บั ผู้้�มีีส่่วน ได้้
ส่่วน เสีียมีีอิิท ธิิพ ลทางบวกต่่ อ ความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คม
ด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19

Day (2001) ผู้้�วิจัิ ยจึ
ั งึ ได้้เก็็บข้้อมููลจากประชากรทั้้�งหมด
ซึ่่ง� การวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้�มีหี น่่วยในการวิิเคราะห์์ (unit of analysis)
เป็็ น ระดัับ องค์์ก ร โดยมีีผู้้�บ ริิห ารองค์์ก ร ประกอบด้้วย
ผู้้�จัดั การโรงงาน ผู้้�จัดั การบริิษัทั หรืือผู้้�บริิหารที่เ�่ กี่่�ยวข้้อง
โดยตรงกัับการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
เป็็ นผู้้�ตอบแบบสอบถามการวิิจัยั
2. เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บข้้อมููลการวิิจัยั
เครื่่�องมืือที่่ใ� ช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล คืือแบบสอบถาม
การวิิจัยั ซึ่�ง่ ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ดัดั แปลงข้้อคำำ�ถามเพื่�อ่ ใช้้วัดตั
ั วั แปร
ที่่�ศึึก ษาโดยพิิจ ารณาให้้ส อดคล้้อ งกัับ นิิ ย ามศััพท์์เฉพาะ
ที่่กำ� �ำ หนดขึ้้�นสำ�ำ หรัับงานวิิจัยนี้
ั �ผ่้ า่ นการศึึกษาแนวคิิด ทฤษฎีี
ตลอดจนงานวิิ จั ัย ที่�่ เ กี่่� ยว ข้้ อ งสำำ� หรัับ การหาคุุ ณ ภาพ
ของเครื่่�องมืือที่่ใ� ช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ซึ่่ง� ประกอบด้้วย
การทดสอบความเที่ย�่ งตรงเชิิงเนื้้อ� หา โดยการนำำ�แบบสอบถาม
ที่�่ส ร้้า งขึ้้�น ให้้ผู้้�เชี่่�ยว ชาญจำำ�นวน 5 ท่่ า น ตรวจสอบ
ความสอดคล้้องของข้้อคำำ�ถามกัับวััตถุุประสงค์์ของงานวิิจัยั
ตลอดจนนิิยามศััพท์เ์ ฉพาะของตััวแปรที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั และ
นำำ�มาปรัับปรุุงข้้อคำำ�ถาม จากนั้้�นจึงึ หาค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง
ระหว่่างข้้อคำำ�ถามกัับคุุณลัักษณะตามวััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั

วิิ ธีีดำ�ำ เนิิ นการวิิ จัยั
1. ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากรในการวิิจัยครั้้
ั �งนี้้� คืือองค์์กรภาคอุุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่่ที่มี�่ ีจำำ�นวนพนักั งานตั้้�งแต่่ 200 คนขึ้้�นไป และมีีที่ตั้้�่ ง�
ของกิิจการอยู่่�ในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล มีีจำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้น� 1,403 องค์์กร ผู้้�วิจัิ ยั ใช้้สููตรของ Weiers (2005)
ในการคำำ�นวณหาขนาดตััวอย่่างแบบทราบจำำ�นวนประชากร
ซึ่ง�่ ได้้ขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่างเท่่ากัับ 302 ราย อย่่างไรก็็ตาม
เนื่่�องจากการวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้� ผู้้�วิจัิ ยั เก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยวิิธีีการ
ส่่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีีย์์ ซึ่ง�่ มีีอััตราการตอบกลัับ
ค่่อนข้้างต่ำำ�� เพื่่�อให้้มี ีอััตราการตอบกลัับที่่�ยอมรัับได้้ คืือ
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 20 ตามแนวคิิดของ Aaker, Kumar, &
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โดยใช้้สูตู ร IOC (Index of Item Objective Congruence) และ
ทำำ�การประมวลความเห็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญเป็็ นรายข้้อ ปรากฏ
ค่่าดััชนีีความเที่่ย� งตรงระหว่่างข้้อคำำ�ถามมีีค่่าตั้้�งแต่่ 0.60
ถึึง 1.00 ซึ่่�ง มีีค่่า มากกว่่า 0.50 โดยถืือ ว่่า ข้้อ คำำ�ถ าม
มีีความสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั ซึ่ง�่ สามารถ
นำำ�มาใช้้เป็็ นข้้อคำำ�ถามในแบบสอบถามได้้ (Rovinelli, &
Hambleton, 1977) นอกจากนี้้� เพื่่อ� ยืืนยันว่
ั า่ ข้้อคำำ�ถามเป็็ น
ตััวชี้�วั้ ดั ที่่�จัดั อยู่่�ในองค์์ประกอบเดีียวกััน ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ทำ�ำ การ
วิิเคราะห์์องค์์ประกอบเชิิงยืืนยันั (Confirmatory Factor Analysis:
CFA) จากการทดสอบ พบว่่า น้ำำ��หนัักองค์์ประกอบมีีค่่า
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ระหว่่าง 0.641 ถึึง 0.937 ซึ่ง�่ มีีค่่าตั้้�งแต่่ 0.40 ขึ้้น� ไป ซึ่ง�่ ถืือเป็็ น
ค่่าที่ย�่ อมรัับได้้ (Hair et al., 2010) สำำ�หรัับการตรวจสอบ
ความเชื่่�อ มั่่�น โดยนำำ� แบบสอบถามไปทดสอบกัับ กลุ่่�ม
ผู้้�บริิหารองค์์กรที่่ไ� ม่่ใช่่หน่่ วยตัวั อย่่างของการวิิจัยั จำำ�นวน
30 ราย และทำำ�การหาค่่าสััมประสิิทธิ์์ �แอลฟา ตามวิิธีีของ
Cronbach (1970) พบว่่าค่่าความเชื่่อ� มั่่�นของแบบสอบถาม
แต่่ละด้้านมีีค่่ามากกว่่า 0.70 ถืือเป็็ นค่า่ ที่่ย� อมรัับได้้ โดยมีี
รายละเอีียดค่่ า ความเที่�่ ย งตรงและความเชื่่� อ มั่่�นข อง
แบบสอบถามการวิิจัยั ดัังตารางที่่� 1

ตารางที่่ � 1 ค่่าความเที่่ย� งตรงและความเชื่่อ� มั่่�นของแบบสอบถามการวิิจัยั
ตััวแปร

ค่่า IOC

ค่่าน้ำำ��หนััก
องค์์ประกอบ
(factor learning)

ค่่าความเชื่่�อมั่่�น
(Cronbach Alpha)

ภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่ยน
� แปลง

0.60-1.00

0.801-0.925

0.908

นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

0.60-1.00

0.770-0.837

0.907

การสร้้างความผููกพัันกับั ผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีีย

0.60-1.00

0.772-0.807

0.907

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต
COVID-19

0.60-1.00

0.641-0.937

0.907

ที่ใ�่ กล้้เคีียงกััน คืือมีอี ายุุ 41 - 50 ปีี (ร้้อยละ 36.4) ด้้านระดัับ
การศึึกษาสููงสุุด พบว่่าส่่วนใหญ่่จบการศึึกษาปริิญญาตรีี
(ร้้อยละ 60.6) รองลงมา คืือระดัับปริิญญาโท (ร้้อยละ 34.4)
ส่่วนข้้อมููลด้้านอายุุงานในองค์์กรปัั จจุุบันั พบว่่าส่่วนใหญ่่
มีอี ายุุงานมากกว่่า 15 ปีี (ร้้อยละ 52.0) รองลงมา คืือมีอี ายุุงาน
5 - 10 ปีี (ร้้อยละ 21.2)
สำำ�หรัับข้้อมููลทั่่�วไปขององค์์กร พบว่่าที่่ตั้้� ง� ขององค์์กร
ที่�่เ ป็็ น กลุ่่�มตััว อย่่ า งในการศึึก ษา 3 ลำำ� ดัับ แรก ได้้แ ก่่
1.1 จัังหวััดสมุุทรปราการ (ร้้อยละ 35.4)
1.2 กรุุงเทพมหานคร (ร้้อยละ 20.2)
1.3 จัังหวััดสมุุทรสาคร (ร้้อยละ 17.5)
ด้้านอายุุองค์์กร พบว่่าอายุุองค์์กรเฉลี่่ย� อยู่่�ที่�่ 36.88 ปีี
ด้้านจำำ�นวนพนักั งาน พบว่่าพนัักงานขององค์์กรโดยเฉลี่่ย�
อยู่่�ที่�่ 956 คน ด้้านรููปแบบการประกอบธุุรกิิจ พบว่่าส่่วนใหญ่่
เป็็ นบริิษัทจำ
ั �กั
ำ ดั (ร้้อยละ 81.1) รองลงมาเป็็ นบริิษัทม
ั หาชน
(ร้้อยละ 12.6) ด้้านประเภทของกิิจการ พบว่่าส่่วนใหญ่่

3. การวิิ เคราะห์์ข้้อมููลการวิิ จัยั
สถิิติที่ิ �ใ่ ช้้ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ประกอบด้้วย สถิิติิ
เชิิงพรรณนา ได้้แก่่ ค่่าความถี่่� ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่ย� และ
ค่่าส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน สำำ�หรัับสถิิติเิ ชิิงอ้้างอิิง ได้้แก่่
การวิิเ คราะห์์สหสััมพั นธ์
ั ์ และการวิิเ คราะห์์ก ารถดถอย
พหุุคูณ
ู แบบขั้้�นตอน (stepwise multiple regression analysis)
ผลการวิิ จัยั
1. ข้้ อ มููลทั่่�ว ไปของผู้้�ต อบแบบสอบถามและ
ขององค์์กร
ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม พบว่่า ผู้้�ตอบ
แบบสอบถามส่่วนใหญ่่ เป็็ นผู้้�บริิหารที่�่เกี่่�ยวข้้องโดยตรง
กัับการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร
(ร้้อยละ 62.3) รองลงมาเป็็ นผู้้�จััดการโรงงานหรืือบริิษัทั
(ร้้อยละ 37.7) ส่่วนใหญ่่เป็็ นเพศชาย (ร้้อยละ 57.3) ส่่วนใหญ่่
มีีอายุุมากกว่่า 50 ปีี (ร้้อยละ 37.7) รองลงมาในสััดส่่วน
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เป็็ นกิจิ การของคนไทย (ร้้อยละ 65.6) รองลงมาเป็็ นบริิษัทั
ข้้ามชาติิ (ร้้อยละ 27.2) ส่่วนข้้อมููลด้้านประเภทอุุตสาหกรรม
ขององค์์กรที่่เ� ป็็ นกลุ่่�มตััวอย่่างในการศึึกษา พบว่่า 3 ลำำ�ดัับแรก
ได้้แก่่
1.1 อุุ ต สาหกรรมยานยนต์์ห รืือ ชิ้้�นส่่ วนย านยนต์์
(ร้้อยละ 18.5)

1.2 อุุตสาหกรรมอาหารหรืือเครื่่�องดื่่ม� (ร้้อยละ 12.3)
1.3 อุุตสาหกรรมแฟชั่่�นหรืือสิ่่�งทอ (ร้้อยละ 10.9)
2. ระดัับความรัับผิิ ดชอบต่่ อสัังคมด้้านแรงงาน
ในช่่วงวิิ กฤต COVID-19
ผลการวิิเ คราะห์์ ร ะดัับ ความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คม
ด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19 มีรี ายละเอีียดดัังตารางที่่� 2

ตารางที่่ � 2 ผลการวิิเคราะห์์ระดัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19
ด้้าน

ค่่า X̅̅

ค่่า S.D.

แปลผล

1. การปฏิิบั ัติิต ามมาตรการป้้ อ งกััน การติิด เชื้้�อ COVID-19
ในสถานประกอบการอย่่างเข้้มข้้น

3.16

1.65

ปานกลาง

2. การจััดอบรม/การให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกับั การป้้ องกัันการติิดเชื้้�อ
COVID-19 แก่่พนักั งานอย่่างทั่่�วถึึง

3.13

1.48

ปานกลาง

3. การสื่่อ� สารข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกับั สถานการณ์์วิกิ ฤต COVID-19
ให้้แก่่พนักั งานอย่่างต่่อเนื่่�อง

3.20

1.49

ปานกลาง

4. การจััดเตรีียมอุุปกรณ์์ ในการป้้ องกัันการติิดเชื้้�อ COVID-19
ให้้แก่่พนักั งานอย่่างเพีียงพอ

3.19

1.57

ปานกลาง

5. การมีีมาตรการป้้ องกััน/แก้้ไขปัั ญหาด้้านความเครีียดหรืือปัั ญหา
สุุข ภาพจิิต อััน เนื่่� อ งมาจากวิิกฤต COVID-19 ให้้กับั พนัักงาน
อย่่างเหมาะสม

3.03

1.22

ปานกลาง

6. การสำำ�รวจข้้อมููลของพนัักงานเกี่่�ยวกับั การได้้รับั ผลกระทบ
จากวิิกฤต COVID-19 อย่่างต่่อเนื่่�อง

3.04

1.21

ปานกลาง

7. การมีีมาตรการช่่วยเหลืือพนัักงาน/ครอบครััวที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบ
จากวิิกฤต COVID-19 ในรููปแบบต่่าง ๆ อย่่างเหมาะสม

2.96

1.14

ปานกลาง

8. การจ่่า ยค่่า ตอบแทน/สวััส ดิิก ารต่่ า ง ๆ ให้้พนััก งานอย่่า ง
เป็็ นธรรม/ตรงต่่อเวลา

3.19

1.57

ปานกลาง

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงานโดยรวม

3.11

1.28

ปานกลาง

จากตารางที่�่ 2 พบว่่า ความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คม
ด้้านแรงงานโดยรวม อยู่่�ในระดัับปานกลาง (X̅̅ = 3.11,
S.D. = 1.28) หากพิิจารณาเป็็ นรายข้้อ พบว่่ามีีการดำำ�เนิินงาน
เกืือบทุุกข้้ออยู่่�ในระดัับที่ใ�่ กล้้เคีียงกััน และมีบี างข้้ออยู่่�ใน
ระดัับ เดีียวกััน โดยระดัับ ความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คม
ด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19 3 ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่
2.1 ด้้านการสื่่อ� สารข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกับั สถานการณ์์
วิิกฤต COVID-19 ให้้แก่่พนักั งานอย่่างต่่อเนื่่�อง (X̅̅ = 3.20,

S.D. = 1.49)
2.2 ด้้านการจััดเตรีียมอุุปกรณ์์ในการป้้ องกัันการติิดเชื้้อ�
COVID-19 ให้้แก่่พนัักงานอย่่างเพีียงพอ และการจ่่าย
ค่่ า ตอบแทนและสวััส ดิิก ารต่่ า ง ๆ ให้้พนัั ก งานอย่่ า ง
เป็็ นธรรมและตรงต่่อเวลา (X̅̅ = 3.19, S.D. = 1.57)
2.3 ด้้านการปฏิิบัติั ติ ามมาตรการป้้ องกัันการติิดเชื้้อ�
COVID-19 ในสถานประกอบการอย่่างเข้้มข้้น (X̅̅ = 3.16,
S.D. = 1.65)
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3. ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิ พลต่่อความรัับผิิ ดชอบต่่อสัังคม
ด้้านแรงงานในช่่วงวิิ กฤต COVID-19
ผลการวิิเคราะห์์ปััจจััยที่มี�่ ีอิิทธิิพลต่่อความรัับผิิดชอบ

สานิิตย์์ หนููนิิล

ต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19 มีรี ายละเอีียด
ดัังตารางที่่� 3

ตารางที่่ � 3 ผลการวิิเคราะห์์ปััจจััยที่่มี� ีอิิทธิิพลต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19
ตััวแปร

Beta

ค่่าคงที่่� (Constant)

t

P-value

-1.720

0.086

ปัั จจััยด้า้ นภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่ยน
� แปลง

0.673***

16.734

0.000

ปัั จจััยด้า้ นการสร้้างความผููกพัันกับั ผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีีย

0.174***

4.603

0.000

ปัั จจััยด้า้ นนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

0.130***

3.321

0.001

R = 0.923 R2 = 0.852

หมายเหตุุ : *** มีีนััยสำ�คั
ำ ญ
ั ที่่ร� ะดัับ 0.001
จากตารางที่�่ 3 ปรากฏปัั จจัั ย ที่�่ มี ีอิิ ท ธิิ พ ลต่่ อ
ความรัับ ผิิ ด ชอบต่่ อ สััง คมด้้ า นแรงงานในช่่ ว งวิิ ก ฤต
COVID-19 เรีียงตามค่่าอิิทธิิพล ได้้แก่่
3.1 ปััจจััยด้า้ นภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง มีีอิิทธิิพล
ทางบวกต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต
COVID-19 (β = 0.673, P-value<0.001) ดัังนั้้�น จึึงยอมรัับ
สมมติิฐานการวิิจัยั ที่่� 1 : ปััจจััยด้า้ นภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่ยน
� แปลง
มีีอิิทธิิพลทางบวกต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงาน
ในช่่วงวิิกฤต COVID-19
3.2 ปััจจััยด้้านการสร้้างความผููกพัันกัับผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย มีีอิิทธิิพลทางบวกต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19 (β = 0.174, P-value
<0.001) ดัังนั้้�น จึึงยอมรัับสมมติิฐานการวิิจัยั ที่่� 3 : ปัั จจััย
ด้้านการสร้้างความผููกพัันกับั ผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่่วนเสีียมีีอิิทธิิพล
ทางบวกต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วง
วิิกฤต COVID-19
3.3 ปััจจััยด้้านนโยบายความรัับผิิ ดชอบต่่อสัังคม
มีีอิิทธิิพลทางบวกต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงาน
ในช่่วงวิิกฤต COVID-19 (β = 0.130, P-value = 0.001)
ดัังนั้้�น จึึงยอมรัับสมมติิฐานการวิิจัยั ที่่� 2 : ปัั จจััยด้า้ นนโยบาย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมมีีอิิทธิิพลทางบวกต่่อความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19

นอกจากนี้้� จากการวิิเคราะห์์เพิ่่�มเติิมถึงึ อิิทธิิพลของ
ตััวแปรควบคุุม ได้้แก่่ อายุุองค์์กร และขนาดองค์์กรที่่มี� ีต่่อ
ตััวแปรตาม ปรากฏว่่าตััวแปรควบคุุมดัังกล่่าวไม่่มี ีอิิทธิิพล
ต่่ อ ความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คมด้้า นแรงงานในช่่ ว งวิิก ฤต
COVID-19
อภิิ ปรายผลการวิิ จัยั
1. ระดัับความรัับผิิ ดชอบต่่ อสัังคมด้้านแรงงาน
ในช่่วงวิิ กฤต COVID-19
ผลการวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้�ชี้�ใ้ ห้้เห็็นถึงึ ระดัับความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19 ซึ่่�งแม้้ว่่า
สถานการณ์์ วิกิ ฤตที่�เ่ กิิดขึ้้น� ได้้ส่่งผลกระทบอย่่างหนัักต่่อ
องค์์กรธุุรกิิจ ทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจและด้้านกระบวนการ
ดำำ�เนิินงานขององค์์กร อย่่างไรก็็ตาม องค์์กรธุุรกิิจก็ยั็ งั คง
มีีส่่วนสำ�คั
ำ ญ
ั ในการให้้การช่่วยเหลืือหรืือมีีส่่วนในการแสดง
ความรัับผิิดชอบต่่ อ สััง คม โดยเฉพาะความรัับ ผิิด ชอบ
ต่่อพนัักงานขององค์์กร ผ่่านการดำำ�เนิินการที่ห�่ ลากหลาย
ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับแนวทางหรืือมาตรการด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมขององค์์กรภาคธุุรกิิจในช่่วงวิิกฤต COVID-19
ที่่�กำ�ำ หนดขึ้้�นโดยองค์์กรต่่าง ๆ เช่่น Organisation for
Economic Co-operation and Development ที่ไ�่ ด้้กำ�ำ หนดให้้
องค์์กรจะต้้องมีีแนวทางในการดููแลพนัักงานขององค์์กรใน
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ช่่วงวิิกฤต เพื่่อ� ที่่จ� ะรัักษาพนัักงานที่มี�่ ีความรู้้�ความสามารถให้้
ยััง คงอยู่่�กัับ องค์์ ก ร โดยจะต้้ อ งพิิจ ารณาถึึ ง การจ่่ า ย
ค่่าตอบแทน หรืือสวััสดิิการที่่จ� ะช่่วยสร้้างขวััญกำ�ลั
ำ งั ใจ และ
สร้้างความเชื่่อ� มั่่�นต่่อองค์์กรให้้กับั พนัักงาน เป็็ นต้น้
2. ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิ พลต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ด้้านแรงงานในช่่วงวิิ กฤต COVID-19
สำำ�หรัับผลการศึึกษาปััจจััยที่มี�่ ีอิิทธิิพลต่่อความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19 ปรากฏว่่า
ทั้้�ง 3 ตััวแปรต้้น ที่่ทำ� �ำ การศึึกษามีีอิิทธิิพลต่่อความรัับผิิดชอบ
ต่่ อ สััง คมด้้า นแรงงานในช่่ว งวิิก ฤต COVID-19 โดยมี ี
รายละเอีียดดัังนี้้�
2.1 อิิทธิิพลของปััจจััยด้า้ นภาวะผู้้�นำ�ำ การเปลี่่ย� นแปลง
ที่่� มีีต่่ อความรัับผิิ ดชอบต่่ อสัังคมด้้ านแรงงานในช่่ วง
วิิ กฤต COVID-19
ผลจากการศึึกษาสะท้้อนให้้เห็็นว่า่ ปััจจััยด้า้ นภาวะผู้้�นำำ�
การเปลี่่�ยน แปลงมีีอิิท ธิิพ ลทางบวกต่่ อ ความรัับ ผิิด ชอบ
ต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19 หากพิิจารณา
ในรายละเอีียด ยัังปรากฏว่่าตััวแปรปัั จจััยด้้านภาวะผู้้�นำำ�
การเปลี่่�ยน แปลง เป็็ นตััว แปรที่�่มี ีอิิท ธิิพ ลทางบวกต่่ อ
ความรัับ ผิิ ด ชอบต่่ อ สััง คมด้้ า นแรงงานในช่่ ว งวิิ ก ฤต
COVID-19 สููงกว่่าตััวแปรอื่่นอีี
� กด้้วย ทั้้�งนี้้�อาจเป็็ นผลมาจาก
คุุณลัักษณะที่่สำ� �คั
ำ ญข
ั องภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่ยน
� แปลงทั้้�ง 4 ด้้าน
ได้้แก่่ การมีีอิิทธิิพลทางความคิิด การสร้้างแรงจููงใจ การกระตุ้้�น
ให้้เกิิดปััญญา และการให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั ความเป็็ นปััจเจก
คุุ ณ ลััก ษณะเหล่่ า นี้้� เ ป็็ นปัั จจััย ที่�่ เ อื้้� อ และสนัั บ สนุุ นต่่ อ
การดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร
ให้้ประสบความสำำ�เร็็จ (Bass, 1985) และยัังสอดคล้้อง
กัับการศึึกษาของ Jnaneswar, & Ranjit (2020) ที่่ผ� ลการศึึกษา
ระบุุ ว่่า ปัั จ จััยด้้า นภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยน แปลงมีีอิิท ธิิพ ล
ทางบวกต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร
2.2 อิิทธิิพลของปััจจััยด้า้ นนโยบายความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมที่่�มีีต่่อความรัับผิิ ดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงาน
ในช่่วงวิิ กฤต COVID-19
ผลจากการศึึกษาสะท้้อนให้้เห็็นว่า่ ปัั จจััยด้า้ นนโยบาย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมมีีอิิทธิิพลทางบวก ต่่อความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วงวิิกฤต COVID-19 ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจาก
นโยบายหรืือ ยุุทธศ าสตร์์ด้้า นความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คม
ถืือเป็็ นแนวทางที่ส่�่ ง่ ผลให้้การดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมขององค์์กรเป็็ นไปอย่่างมีีทิิศทาง มีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผล ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ Bowen (1953)

ที่่ไ� ด้้อธิิบายถึึงเรื่่อ� งดัังกล่่าวไว้้ว่า่ ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ถืือเป็็ นพันธ
ั ะหน้้าที่ข�่ ององค์์กรธุุรกิิจในการกำำ�หนดนโยบาย
ตััดสินิ ใจ หรืือดำำ�เนิินการให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จตามเป้้ าหมาย
ที่่ว� างไว้้ และสอดคล้้องกัับคุุณค่่าต่่าง ๆ ที่่เ� ป็็ นที่่ย� อมรัับของ
สัังคม นอกจากนี้้� ยัังสอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Kalyar,
Rafi, & Kalyar (2013) ที่่ผ� ลการศึึกษาระบุุว่า่ ปัั จจััยด้า้ น
การวางแผนเชิิงกลยุุทธ์ข์ ององค์์กรมีีอิิทธิิพลต่่อความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมขององค์์กร
2.3 อิิ ทธิิ พลของปััจจััยด้้านการสร้้างความผููกพััน
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�มีีต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ด้้านแรงงานในช่่วงวิิ กฤต COVID-19
ผลจากการศึึกษาสะท้้อนให้้เห็็นว่า่ ปัั จจััยด้า้ นการสร้้าง
ความผููกพัันกับั ผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่่วนเสีียมีีอิิทธิิพลทางบวกต่่อ
ความรัับ ผิิ ด ชอบต่่ อ สััง คมด้้ า นแรงงานในช่่ ว งวิิ ก ฤต
COVID-19 ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจากกระบวนการสร้้างความผููกพัันกับั
ผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีีย จะช่่วยให้้องค์์กรมีีความเข้้าใจผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียอย่่างลึึกซึ้้�ง ซึ่่ง� จะช่่วยให้้องค์์กรสามารถตอบสนอง
ต่่อความคาดหวััง หรืือความต้้องการของผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีีย
ผ่่านการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร
ได้้อย่่างเหมาะสมและมีปี ระสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� การดำำ�เนิินการ
สร้้างความผููกพัันกั ับ ผู้้�มีีส่่วน ได้้ส่่วน เสีีย จะช่่ วย ให้้เ กิิด
ความสััมพั นธ์
ั ์ที่�่ดีีระหว่่ า งองค์์ก รกัับ ผู้้�มีีส่่ วน ได้้ส่่ วน เสีีย
ความสััมพันธ์
ั ์ที่�ดีี่ ดัังกล่่าวจะส่่งผลต่่อการมีีส่่วนร่วม
่ ในการ
ดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่ อ สััง คม ซึ่�่ง จะส่่ง ผลให้้
การดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร
มีโี อกาสประสบความสำำ�เร็็จได้้มากยิ่่�งขึ้้น� (AccountAbility,
2011; Lindgreen, & Swaen, 2010) และยัังสอดคล้้อง
กัับการศึึกษาของ Noonin, Jadesadalug, & Sansook
(2017) ที่�่ผ ลการศึึก ษาระบุุ ว่่ า ปัั จ จััยด้้ า นการสร้้า ง
ความผููกพัันกับั ผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่่วนเสีียมีีอิิทธิิพลทางบวกต่่อ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร
ข้้อเสนอแนะ
ข้้ อ เสนอแนะสำำ� หรัั บ การนำำ�ผ ลการวิิ จัั ย ไป
ประยุุกต์์ใช้้
ผลการศึึกษาสะท้้อนให้้เห็็นว่า่ ในช่่วงสถานการณ์์วิกิ ฤต
COVID-19 แม้้องค์์กรจะประสบกัับสภาวะที่่�ยากลำำ�บาก
แต่่ อ งค์์ก รที่�่เ ป็็ น กลุ่่�มตััว อย่่า งในการศึึก ษาก็็ยั งั คงแสดง
บทบาทความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงาน และหาก
พิิจารณาในรายละเอีียดถึึงระดัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
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ด้้านแรงงาน ปรากฏว่่าความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงาน
โดยรวม และรายด้้านทุุกด้้านอยู่่�ในระดัับปานกลาง อย่่างไรก็็ตาม
ก็็ยังั พบว่่าการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อแรงงานในบางด้้าน
ยัังมีรี ะดัับการดำำ�เนิินงานที่น้�่ ้อยกว่่าด้้านอื่่�น ๆ โดยเฉพาะ
ในด้้านการมีีมาตรการช่่วยเหลืือพนัักงาน รวมทั้้�งครอบครััว
ที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากวิิกฤต COVID-19 ในรููปแบบต่่าง ๆ
อย่่างเหมาะสม ดัังนั้้�น องค์์กรควรพิิจารณาให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบที่ค�่ รอบคลุุมทุุกมิิติิ
นอกจากนี้้� องค์์กรควรกำำ�หนดให้้ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
เป็็ นกลยุุ ทธ์์ ห นึ่่� ง ในการบริิห ารงานขององค์์ ก รในช่่ ว ง
สถานการณ์์วิกิ ฤต โดยอาจปรัับการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้อง
กัับศัักยภาพ และความพร้้อมด้้านทรััพยากรขององค์์กร
ซึ่่�งการดำำ�เนิินการด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมดัังกล่่าว
จะส่่งผลดีีต่่อองค์์กรทั้้�งในระยะสั้้�นและในระยะยาว เช่่น
ช่่วยสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นให้้กับั นัักลงทุุนในช่่วงสถานการณ์์วิกิ ฤต
ช่่วยสร้้างภาพลัักษณ์์เชิิงบวกให้้กับั องค์์กร ช่่วยสร้้างให้้เกิิด
ความสััมพันธ์
ั ที่์ ดีี�่ ระหว่่างองค์์กรกัับผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่วน
่ เสีีย รวมทั้้�ง
ช่่วยสร้้างความผููกพัันและความจงรัักภัักดีีของพนัักงาน
ที่่มี� ีต่่อองค์์กรอีีกด้้วย (Tee et al., 2017)
นอกจากนี้้� ผลการศึึกษายัังสะท้้อนให้้เห็็นถึงึ ปัั จจััย
ที่่มี� ีอิิทธิิพลต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านแรงงานในช่่วง
วิิกฤต COVID-19 ที่่�เกิิดขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งปัั จจััย
ด้้านภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่ยน
� แปลง ที่มี�่ ีอิิทธิิพลต่่อความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมด้้านแรงงาน ในช่่วงสถานการณ์์ วิกิ ฤตที่่�เกิิดขึ้้น�
สููง ที่�่สุุ ด ดััง นั้้�น ผู้้�บริิห ารระดัับ สููง ตลอดจนผู้้�บริิห าร
ที่่มี� ีส่่วนเกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมขององค์์กร ควรให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั การพััฒนาปัั จจััย
เชิิง สาเหตุุ ที่�่มี ีอิิท ธิิพ ลต่่ อ ความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คมของ
องค์์ก ร ได้้แ ก่่ การพััฒ นาภาวะผู้้�นำำ� การเปลี่่�ยน แปลง
ให้้เกิิดขึ้้นกั
� บั พนัักงานภายในองค์์กรผ่่านกระบวนการต่่าง ๆ
เช่่น การเป็็ นแบบอย่่างด้้านภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่ยน
� แปลงของ
ผู้้�บริิหารองค์์กร การฝึึ กอบรมและพััฒนาด้้านภาวะผู้้�นำำ�
การเปลี่่ยน
� แปลงในองค์์กร เป็็ นต้น้ นอกจากนี้้� องค์์กรควร
มีีการกำำ�หนดแนวทางในการดำำ�เนิินการ เพื่อ�่ สร้้างความผููกพััน
กัับผู้้�มี ีส่่วนได้้ส่่วนเสีียขององค์์กรอย่่างเป็็ นระบบ รวมทั้้�ง
การกำำ�หนดนโยบายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมที่่เ� หมาะสม
และสอดคล้้องกัับบริิบทขององค์์กร เนื่่�องจากการดำำ�เนิินการ
ดััง กล่่ า วจะช่่ วย หนุุ น เสริิม ให้้ เ กิิ ด การดำำ� เนิิ น งานด้้ า น
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร ซึ่ง�่ การดำำ�เนิินงานด้้าน
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมดัังกล่่าวจะส่่งผลกระทบเชิิงบวกต่่อ
มีีส่่วน ได้้ส่่วน เสีีย โดยเฉพาะในช่่ว งสถานการณ์์ วิ ิก ฤต
ที่่�ทุุ ก ภาคส่่ วน ในสััง คมควรมีีส่่ วน ในการแสดงบทบาท
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมร่่วมกันั
ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับการศึึกษาในอนาคต
เ นื่่� อ ง จ า ก ก า ร ศึึ ก ษ า ถึึ ง ปัั จ จัั ย ที่�่ มี ีอิิ ท ธิิ พ ล ต่่ อ
ความรัับ ผิิ ด ชอบต่่ อ สััง คมด้้ า นแรงงานในช่่ ว งวิิ ก ฤต
COVID-19 การวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้�มุ่่�งศึึกษาเพีียงแค่่ปััจจััยภายใน
องค์์กร ได้้แก่่ ปัั จจััยด้า้ นภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่ยน
� แปลง ปัั จจััย
ด้้ า นนโยบายความรัับ ผิิ ด ชอบต่่ อ สััง คม และปัั จ จััย
ด้้านการสร้้างความผููกพัันกับั ผู้้�มี ีส่่วน ได้้ส่่วน เสีีย ดััง นั้้�น
ในอนาคตควรศึึกษาถึึงปััจจััยภายนอกองค์์กร ที่่อ� าจมีีอิิทธิิพล
ต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กรในช่่วงสถานการณ์์
วิิกฤต เช่่น ปัั จจััยด้า้ นกฎหมายหรืือมาตรฐานที่เ�่ กี่่�ยวข้้อง
กัับ ความรัับ ผิิด ชอบต่่ อ สััง คม และการวิิจั ัยครั้้ง� นี้้� เ ป็็ น
การศึึกษาองค์์กรภาคอุุตสาหกรรม ดัังนั้้�น เพื่อ�่ ขยายความ
ผลการศึึกษาให้้กว้้างขึ้้น� รวมทั้้�งเพื่่�อยืืนยันั ข้้อค้้นพบจาก
การวิิจัยครั้้
ั �งนี้้� ในอนาคตควรมีกี ารศึึกษาองค์์กรภาคส่่วนอื่่น� ๆ
เพิ่่�มเติิม
นอกจากนี้้� เนื่่� องจากการวิิจั ยครั้้
ั ง� นี้้� เป็็ นการศึึกษา
ในช่่ ว งต้้นข องการเกิิด สถานการณ์์ วิ ิก ฤต COVID-19
(การระบาดระลอกแรก) ซึ่่ง� หากระยะเวลาผ่่านไป ผลการศึึกษา
อาจมีีการเปลี่่ยน
� แปลง ดัังนั้้�น ในอนาคตควรมีีการศึึกษา
เพิ่่�มเติิมเพื่่อ� เปรีียบเทีียบผลการศึึกษา และอีีกประการหนึ่่�ง
เนื่่� อ งจากการวิิจั ยครั้้
ั ง� นี้้� เ ป็็ น การเก็็บ รวบรวมข้้อ มููล จาก
ผู้้�บริิหารองค์์กร ซึ่ง�่ ผลการวิิจัยั อาจไม่่สะท้้อนความคิิดเห็็น
ของพนัักงานกลุ่่�มอื่่�นในองค์์กร ดัังนั้้�น ในอนาคตควรมีีการ
ศึึกษาจากพนัักงานระดัับปฏิิบัติั กิ ารเพิ่่�มเติิม หรืืออาจศึึกษา
เปรีียบเทีียบความคิิดเห็็นในเรื่่�องดัังกล่่าวระหว่่างระดัับ
ผู้้�บริิหารและระดัับปฏิิบัติั กิ าร
กิิ ตติิกรรมประกาศ
บทความวิิจั ัยนี้�้ เ ป็็ นส่่ วน หนึ่่� ง ของการศึึก ษาเรื่่�อ ง
สถานการณ์์ ผ ลกระทบ การปรัับ ตััว ความต้้ อ งการ
การช่่วยเหลืือ และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร
ภาคอุุตสาหกรรมในช่่วงวิิกฤต COVID-19 โดยได้้รับั ทุุน
สนัับสนุุ นการวิิจัยจ
ั ากกองทุุนวิิจัยั วิิทยาลััยพัฒ
ั นศาสตร์์
ป๋๋วย อึ๊๊ง� ภากรณ์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ผู้้�วิจัิ ยข
ั อกราบ
ขอบพระคุุณเป็็ นอย่่างสููงมา ณ โอกาสนี้้�
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