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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกิจของการมี
่ งคมขององค์กรธุ รกจิ ในอุตสาหกรรมเครื่ อ งใช้ไฟฟ้ าและอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์
ความรั บผิดชอบตอสั
่ ของการวิจยั กลุ่มตัวอยางถู
่ กเลือกโดย
องค์กรธุรกจิจํานวน 476 องค์กรถูกเลือกให้เป็ นกลุ่มตัวอยาง
่
่ ้ นภูมิ เกบรวบรวมข้
็
ใช้เทคนิ คการเลือกตัวอยางแบบแบงชั
อมูลโดยใช้แบบสอบถามและทดสอบ
สมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยใช้แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมมุ่งเน้น
่
้ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่
โครงสร้างอํานาจ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และการเผยแพรความรู
่ กงาน ในขณะที่การมีความรับผิดชอบตอพนั
่ กงานมีอิทธิ พลทางตรง
การมีความรับผิดชอบตอพนั
่
เชิ งบวกตอการเพิ
่มขึ้ นของลูกค้าใหม่ ผลิตภาพการผลิต พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี และการ
รักษาพนักงานไว้ในองค์กร
2. วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และ
่
่ กค้า ในขณะที่การมี
การแสวงหาความรู ้ มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกตอการมี
ความรับผิดชอบตอลู
่ ตกรรมผลิตภัณฑ์
ความรับผิดชอบต่อลูกค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอนวั
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3. วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน วัฒนธรรมมุ่งเน้นโครงสร้างอํานาจ วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด
่
่ จ้ าํ หนาย
่
และภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกตอการมี
ความรับผิดชอบตอผู
่ จํ้ าหนายวั
่ ตถุดิบมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความภักดี
วัตถุดิบ ในขณะที่การมีความรับผิดชอบตอผู
ของลูกค้าและพฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี
4. วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน และการเกบ็รักษาความรู ้ของ
่
่ ถ้ ือหุน้ แตภาวะผู
่
องค์กรมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการมี
ความรับผิดชอบตอผู
นํ้ าการเปลี่ยนแปลง
่
่ ถ้ ือหุ ้น ในขณะที่การมีความรับผิดชอบตอ่
มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งลบตอการมี
ความรับผิดชอบตอผู
่
ํ แตมี่ อิทธิ พลทางตรงเชิงลบตอ่
ผูถ้ ือหุ ้นมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกตอความสามารถในการทํ
ากาไร
ผลิตภาพการผลิต
่
้ในองค์กรมีอิทธิพล
5. วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด การแสวงหาความรู ้ และการเผยแพรความรู
่
่ มชน ในขณะที่การมีความรับผิดชอบตอชุ
่ มชนไมมี่
ทางตรงเชิ งบวกตอการมี
ความรับผิดชอบตอชุ
่
อิทธิพลทางตรงตอผลการดํ
าเนินงานขององค์กร
6. วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง การตีความหมายของความรู ้ และการเกบ็รักษา
่
่ ่ งแวดล้อม ในขณะที่การมี
ความรู ้ขององค์กรมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการมี
ความรับผิดชอบตอสิ
่ ตภาพการผลิต
่ ่ งแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลิ
ความรับผิดชอบตอสิ
่ กงานมี อิทธิ พลทางอ้อม
นอกจากนี้ ผลการวิ จยั ยังพบวา่ การมี ความรั บผิดชอบตอพนั
่
่
ํ
ตภาพการผลิตเป็ น
เชิ งบวกตอความสามารถในการทํ
ากาไรโดยมี
การเพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหมและผลิ
่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกตอความสามารถ
่
ตัวแปรแทรก การมีความรับผิดชอบตอผู
ํ
ในการทํากาไรโดยมี
ความภักดี ของลูกค้าเป็ นตัวแปรแทรก การมี ความรั บผิดชอบตอ่ผูถ้ ื อหุ ้นมี
่
ํ
อิทธิ พลทางอ้อมเชิ งลบตอความสามารถในการทํ
ากาไรโดยมี
ผลิตภาพการผลิตเป็ นตัวแปรแทรก
่
ํ
่ ่ งแวดล้อมมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกตอความสามารถในการทํ
ากาไร
และการมีความรับผิดชอบตอสิ
โดยมีผลิตภาพการผลิตเป็ นตัวแปรแทรก
่
เนื่ องจากภาวะผูน้ ํา วัฒนธรรมองค์กร และการเรี ยนรู ้ ขององค์กรมี อิทธิ พลตอการนํ
า
่ ง คมไปปฏิ บ ัติ ใ นองค์ ก ร ดั ง นั้ น ผู ้บ ริ หารของอุ ต สาหกรรม
กลยุ ท ธ์ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตอสั
่
ิ มี
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์และผูบ้ ริ หารของหนวยงานภาครั
ฐควรพัฒนาองค์กรธุ รกจให้
ความเข้มแข็งทั้ งในด้านภาวะผูน้ าํ วัฒนธรรมองค์กร และการเรี ยนรู ้ขององค์กร เนื่ องจากการมีความ
่ งคมมีอิทธิ พลเชิงบวกตอผลการดํ
่
ั าม การไมมี่
รับผิดชอบตอสั
าเนิ นงานขององค์กรธุ รกจิ ตรงกนข้
่ งคมมีอิทธิ พลเชิงลบตอผลการดํ
่
่
ความรับผิดชอบตอสั
าเนินงานขององค์กรรวมทั้ งสงผลกระทบเชิ
ง
่ งคม
่
ิ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น องค์กรธุ รกิจควรมีความรับผิดชอบตอสั
ลบตอระบบเศรษฐกจ
่
ขั้ นตํ่าคือการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
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ABSTRACT

This research aims at studying the determinants and business benefits of corporate
social responsibilities of the firms in electrical and electronics industry. A total of 476
corporations were selected into the sample. Stratified random sampling technique was used to
select the sample. Questionnaire survey was used to collect data. Structural equation modeling
was used to test hypotheses at significance level 0.05. The results of research were summarized as
follows:
1. Clan culture, adhocracy culture, hierarchical culture, transformational leadership and
knowledge distribution had positive direct effect on employee responsibility while employee
responsibility had positive direct effect on customer acquisition, productivity, organizational
citizenship behavior and employee retention.
2. Clan culture, market culture, transformational leadership and knowledge acquisition
had positive direct effect on customer responsibility while customer responsibility had positive
direct effect on product innovation.
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3. Clan culture, hierarchical culture, market culture, and transformational leadership had
positive direct effect on supplier responsibility while supplier responsibility had positive direct
effect on customer loyalty and organizational citizenship behavior.
4. Clan culture, transactional leadership and organizational memory had positive direct
effect on shareholder responsibility but transformational leadership had negative direct effect on
shareholder responsibility while shareholder responsibility had positive direct effect on
profitability but had negative direct effect on productivity.
5. Market culture, knowledge acquisition and knowledge distribution had positive direct
effect on community responsibility while community responsibility had no direct effect on
corporate performances.
6. Adhocracy culture, knowledge interpretation and organizational memory had direct
positive effect on environmental responsibility while environmental responsibility had positive
direct effect on productivity.
The research results, in addition, found that employee responsibility had positive
indirect effect via customer acquisition and productivity on profitability, supplier responsibility
had positive indirect effect via customer loyalty on profitability, shareholder responsibility had
negative indirect effect via productivity on profitability and environmental responsibility had
positive indirect effect via productivity on profitability.
Due to the fact that corporate social responsibility implementation was influenced by
leadership styles, corporate culture and organizational learning, therefore, leadership styles,
corporate culture and organizational learning ought to be strengthened by the executives of
electrical and electronics industry and government organizations. Due to the fact that corporate
social responsibility had positive effect on corporate performances, conversely, social
irresponsibly operating business had negative effect on corporate performances including
economy, society and environment, therefore, the corporations ought to be social responsible by
obeying the laws, minimum.
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กิตติกรรมประกาศ
ั
นทางที่ยาวไกล ซึ่ งต้องใช้เวลาอันยาวนานและต้อง
การวิจยั ครั้ งนี้ เปรี ยบเสมือนกบการเดิ
่
ใช้ความเพียรพยายามอยางมาก
ประการสําคัญคือเป็ นการเดินทางที่ไม่สามารถจะบรรลุถึงจุดหมาย
ปลายทางได้โดยการเดินทางเพียงคนเดียว
่
่ อจากบุคคล
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้รับความอนุเคราะห์ ความชวยเหลื
อและความรวมมื
่ จึงขอประกาศเกยรติ
ี คุณไว้ดงั นี้
สําคัญหลายทาน
ิ ราใจ และ รองศาสตราจารย์
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกจอุ
ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ที่ได้ให้คาํ แนะนําและเป็ นเข็มทิศในการทํา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ขอขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร.วรภัท ร โตธนะเกษม ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิ พนธ์ ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรการจัดการดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ ได้สอนให้ผูว้ ิจยั รู ้ จกั คําวา่
Corporate Social Responsibility เป็ นครั้ งแรก ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ได้สอนให้ผวู ้ ิจยั เรี ยนรู ้การทําวิจยั บนพื้นฐานของ Information
gaps และขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ได้ทาํ หน้าที่ในการประเมินและให้ขอ้ เสนอแนะอันมีคุณคา่ยิ่ง
่
ตอการทํ
าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีท้ งั คุณภาพ ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ดร.จิ ราวรรณ สมหวัง ผศ.ดร. พนิ ตสุ ภา ธรรมประมวล
รศ.ดร. กุลชลี พวงเพ็ชร์ อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
และ ผศ.ดร.รัชนี กลู ภิญโญภานุ วฒั น์ อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.เรื องวิทย์ เกษสุ วรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ได้ให้
ความอนุ เ คราะห์ โดยการลงนามในหนังสื อนําแบบสอบถามและขอขอบพระคุ ณ ผูบ้ ริ หารของ
ิ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ทุกทานที
่ ่ได้ให้ความอนุเคราะห์ดว้ ย
องค์กรธุรกจใน
การตอบแบบสอบถาม
่
่ อาจารย์ ดร.สมพงศ์ แสงทอง
อด้านการเงิ นทุกทานมี
ขอขอบพระคุณผูม้ ี ส่ วนชวยเหลื
เป็ นต้น และขอขอบคุณ อาจารย์สกาวรัตน์ จรุ งนันทการ ที่ได้ช่วยเหลือผูว้ ิจยั ให้มีความสามารถใน
การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) โดยใช้โปรแกรม LISREL
สําเริ ง ไกยวงค์

