บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมลู
ิ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจของการมี
่ งคมขององค์กรธุ รกจในอุ
ิ
ความรั บผิดชอบตอสั
ตสาหกรรมเครื่ อ งใช้ไฟฟ้ าและอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่งเป็ นสารสนเทศที่ได้จากกระบวนการวิจยั จะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
่ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสวนบุ
4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์กร
4.3 ผลการวิเคราะห์วฒั นธรรมองค์กร ภาวะผูน้ าํ การเรี ยนรู ้ขององค์กร ความรับผิดชอบ
่ งคมขององค์กรธุรกจิ และผลการดําเนินงานขององค์กรโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ตอสั
ิ
4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจของการมี
ความรับผิดชอบตอ่
สังคมโดยใช้เทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling
่ น องค์ก ร กลยุท ธ์ ค วาม
4.5 ผลการสั ง เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง โครงสร้ า งระหวางทุ
่ งคม และผลการดําเนินงานขององค์กร
รับผิดชอบตอสั
ี่ ั จจัยเชิ งสาเหตุและประโยชน์ทาง
ในการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกยวกบปั
ิ
่ งคมขององค์กรธุ รกจในอุ
ิ
ธุ รกจของการมี
ความรั บผิดชอบตอสั
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ บางกรณี ผวู ้ ิจยั ได้เขียนรายงานโดยใช้สัญลักษณ์แทนตัวแปรและสถิติ ดังนั้ น เพื่อให้
ิ
ั ี่ ั สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ จึงกาหนดความหมายของ
ํ
เกดความเข้
าใจตรงกนเกยวกบ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนรายงานผลการวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 14 สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรและสถิติ
สั ญลักษณ์
ความหมาย
CLAN
วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (Clan culture)
ADHO
วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (Adhocracy culture)
HIERA
วัฒนธรรมมุ่งเน้นโครงสร้างอํานาจ (Hierarchical culture)
MARK
วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (Market culture)
TFL
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)
TSL
ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน (Transactional leadership)
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ตารางที่ 14 สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรและสถิติ (ตอ่)
สั ญลักษณ์
ความหมาย
KA
การแสวงหาความรู ้ (Knowledge Acquisition)
่
KD
การเผยแพรความรู
้ (Knowledge Distribution)
KI
การตีความหมายของความรู ้ (Knowledge Interpretation)
็ กษาความรู ้ขององค์กร (Organizational Memory)
OM
การเกบรั
่ กงาน (Employee Responsibility)
EMRES
การมีความรับผิดชอบตอพนั
่ กค้า (Customer Responsibility)
CUSRES
การมีความรับผิดชอบตอลู
่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบ (Supplier Responsibility)
SUPRES
การมีความรับผิดชอบตอผู
่ ถ้ ือหุน้ (Shareholder Responsibility)
SHARES
การมีความรับผิดชอบตอผู
่ มชน (Community Responsibility)
COMRES
การมีความรับผิดชอบตอชุ
่ ่ งแวดล้อม (Environment Responsibility)
ENRES
การมีความรับผิดชอบตอสิ
่ ม้ ีส่ วนได้เสี ยรวมกนทั
ั ้ ง 6 กลุ่ม
CSR
การมีความรับผิดชอบตอผู
CUSAC
การเพิม่ ขึ้ นของลูกค้าใหม่ (Customer Acquisition)
CUSLO
ความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty)
PRODUC
ผลิตภาพการผลิต (Productivity)
PINNO
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
OCB
พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี (Organizational Citizenship Behavior)
EMRE
การรักษาพนักงานไว้ในองค์กร (Employee Retention)
ํ
ํ (Profit and Profitability)
PROFIT
กาไรและความสามาร
ถในการทํากาไร
่ ่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean)
คาเฉลี

่ ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
S.D.
คาเบี
่ ติทดสอบซึ่งมีการแจกแจงแบบ t
T-value
คาสถิ
่ ของความผิดพลาดที่เกิดขึ้ นจากการปฏิเสธสมมติฐานวาง
่ และ
P-value
คา่สัดสวน
่ ่คํานวณได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ (Observed Significance Level)
เป็ นคาที
่ ่อถือของตัวแปรแฝง (Construct Reliability)
CR
ระดับความนาเชื
่
ั (Average Variance Extracted)
AVE
คาความแปรปรวนเฉลี
่ยที่สกดได้
สถิติไคสแควร์ (Chi-square)
2
df
องศาความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
สถิติไคสแควร์ที่ปรับลดความไวแล้ว (Normed Chi-Square)
2/df
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ตารางที่ 14 สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรและสถิติ (ตอ่)
สั ญลักษณ์
ความหมาย
ํ งสองเฉลี่ยของคาคลาดเคลื
่
SRMR
รากของกาลั
่อนมาตรฐาน
(Standardized Root Mean Square Residual )
ํ งสองเฉลี่ยของคาคลาดเคลื
่
RMSEA
รากของกาลั
่อนโดยประมาณ
(Root Mean Square Error of Approximation )
CFI
ดัชนีวดั ความเหมาะสมสัมพัทธ์ (Comparative Fit Index)
GFI
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index)
ั ่ นยั สําคัญที่ระดับ 0.05
ns
ไมมี่ ความสัมพันธ์กนอยางมี

4.1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบคคลของ
ผ้ ูตอบแบบสอบถาม
ุ
ี่ กบักรรมการผูจ้ ดั การขององค์กรธุ รกจในอุ
ิ
ข้อมูลทัว่ ไปเกยว
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยซึ่งเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม มีดงั นี้
ตารางที่ 15 จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุและระดับการศึกษา
ปัจจัยส่ วนบคคล
กล่มุ
จํานวน
ร้ อยละ
ุ
ชาย
254
53.40
เพศ
หญิง
222
46.60
รวม
476
100
่ ิ 40 ปี
37.40
178
ไมเกน
39.10
186
41 - 50 ปี
19.30
92
อายุ
51 - 60 ปี
4.20
20
61 ปี ขึ้ นไป
รวม
476
100
64.70
308
ปริ ญญาตรี
34.50
164
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาโท
0.80
4
ปริ ญญาเอก
รวม
476
100
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่
่ นเพศชาย
ผูต้ อบแบบสอบถามมีจาํ นวนทั้ งหมด 476 คน ผูต้ อบแบบสอบถามสวนใหญเป็
่
โดยมีจาํ นวน 254 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.40 สวนเพศหญิ
งมีจาํ นวน 222 คน คิดเป็ น ร้อยละ 46.60
่
่ อายุอยูใ่ นชวง
่ 41 - 50 ปี โดยมีจาํ นวน 186 คน คิดเป็ น
ผูต้ อบแบบสอบถามสวนใหญมี
่ ิ 40 ปี โดยมีจาํ นวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.40 ผูท้ ี่มี
ร้อยละ 39.10 รองลงมาคือผูท้ ี่มีอายุไมเกน
อายุ 51 – 60 ปี มีจาํ นวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.30 และผูท้ ี่มีอายุ 61 ปี ขึ้ นไป มีจาํ นวน 20 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.20
่
่ การศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีจาํ นวน 308 คน คิดเป็ น
ผูต้ อบแบบสอบถามสวนใหญมี
ร้อยละ 64.70 รองลงมาคือผูท้ ี่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาโท โดยมีจาํ นวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ
่ ท้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาเอก มีจาํ นวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.80
34.50 สวนผู

4.2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยองค์ กร
ิ
่ ที่ใช้
องค์กรธุรกจในอุ
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงเป็ นกลุ่มตัวอยาง
ในการวิจยั ครั้ งนี้ สามารถพรรณนาโดยจําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ขนาดองค์กร อายุองค์กร และ
ประเภทองค์กรได้ดงั นี้
ิ
่
องค์กรธุรกจในอุ
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็ นกลุ่มตัวอยางของ
่
่ ตชิ้ นสวนและ
่
การวิจยั สามารถจําแนกได้เป็ น 6 กลุ่มตามประเภทผลิตภัณฑ์ องค์กรสวนใหญผลิ
่
สวนประกอบของผลิ
ตภัณฑ์ไฟฟ้ า (ร้อยละ 29.41) รองลงมาคือผลิตเครื่ องมืออุตสาหกรรม (ร้อยละ
16.60) ผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน (ร้อยละ 14.71) ผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่ องใช้
่
่ ประกอบยานยนต์ (ร้อยละ 10.08) ตามลําดับ
สํานักงาน (ร้อยละ 14.08) และผลิตชิ้นสวนและสวน
องค์กรที่เหลืออีกร้อยละ 15.12 ผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
ิ
องค์กรธุรกจในอุ
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถจําแนกออกเป็ น 3
ิ ่
กลุ่มตามขนาดองค์กร จะเห็ นได้ว่าองค์กรธุ รกจสวนมากเป็
นองค์กรขนาดใหญ่ (ร้ อยละ 46.20)
รองลงมาคือองค์กรขนาดกลาง (ร้อยละ 38.20) และองค์กรขนาดเล็ก (ร้อยละ 15.50)
ิ
องค์กรธุรกจในอุ
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถจําแนกออกเป็ น 3
ิ ่
่ ิ 18 ปี (ร้อยละ 50.8) รองลงมา
กลุ่มตามอายุองค์กร จะเห็นได้ว่าองค์กรธุ รกจสวนมากมี
อายุไมเกน
คือองค์กรที่มีอายุ 19 – 30 ปี (ร้อยละ 38.2) และอายุ 31 ปี ขึ้ นไป (ร้อยละ 10.9) ตามลําดับ
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ตารางที่ 16 จํานวนองค์กรธุรกจิในอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์โดยจําแนกตาม
ประเภทผลิตภัณฑ์ ขนาดองค์กร อายุองค์กร และประเภทองค์กร
ปัจจัยองค์ กร
กล่มุ
จํานวน ร้ อยละ
1. เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน
14.71
70
่
่
2. ชิ้นสวนและสวนประกอบของผลิ
ตภัณฑ์ไฟฟ้ า
29.41
140
16.60
79
ประเภทผลิตภัณฑ์ 3. เครื่ องมืออุตสาหกรรม
่
่
10.08
4. ชิ้นสวนและสวนประกอบยานยนต์
48
14.08
67
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
15.12
72
6. อื่นๆ

ขนาดองค์ กร

อายองค์
ุ กร

ประเภทองค์ กร

รวม
่ ิ 50 คน)
1. เล็ก (พนักงานไมเกน
2. กลาง (พนักงาน 51 – 200 คน)
3. ใหญ่ (พนักงาน 201 คนขึ้ นไป)
รวม
่ ิ 18 ปี
1. อายุไมเกน
2. อายุ 19 – 30 ปี
3. อายุ 31 ปี ขึ้ นไป
รวม
ิ
1. เป็ นธุรกจครอบครั
ว
่ นธุรกจครอบครั
ิ
2. ไมเป็
ว
รวม

476
74
182
220
476
242
182
52
476
195
281
476

100
15.50
38.20
46.20
100
50.8
38.2
10.9
100
41.00
59.00
100

ิ
องค์กรธุ รกจในอุ
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์สามารถจําแนกออกเป็ น
ิ
ั
่ นธุ รกจครอบครั
ิ
2 กลุ่มตามประเภทองค์กร ได้แก่ องค์กรที่เป็ นธุรกจครอบครั
วกบองค์
กรที่ไมเป็
ว
่ กรที่เป็ นธุรกจครอบครั
ิ
่
ซึ่ งจะเห็นได้วาองค์
วมีจาํ นวน 195 องค์กร คิดเป็ นร้อยละ 41.00 สวนองค์
กร
ิ ่ไมได้
่ เป็ นธุ รกจครอบครั
ิ
ธุ รกจที
วมีจาํ นวน 281 องค์กร คิดเป็ นร้อยละ 59.00 ลักษณะเฉพาะของ
ิ
ิ ่
่
องค์กรที่เป็ นธุรกจครอบครั
วคือการวางแผนทางธุรกจิ การคิดและการตัดสิ นใจทางธุ รกจสวนใหญ
ได้รับอิทธิพลจากผูบ้ ริ หารที่มาจากครอบครัวเดียวกนั
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4.3 ผลการวิเคราะห์ วฒ
ั นธรรมองค์ กร ภาวะผ้ ูนํา การเรียนร้ ู ขององค์ กร การมีความ
รับผิดชอบต่ อสั งคม และผลการดําเนินงานขององค์ กร โดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา
4.3.1 วัฒนธรรมองค์ กร
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) ที่ศึกษามีจาํ นวน 4 ประเภทคือ วัฒนธรรม
มุ่ ง เน้น พนัก งาน วัฒ นธรรมมุ่ ง เน้น การเปลี่ ย นแปลง วัฒ นธรรมมุ่ ง เน้น โครงสร้ า งอํา นาจและ
่
วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดวัฒนธรรมองค์กรมี 5 ระดับ แตละระดั
บมีความหมาย
่ ง่ 4 หมายถึง เห็นด้วย 3 หมายถึง ไมแนใจ
่ ่ 2 หมายถึง ไมเห็
่ นด้วย
ดังนี้ 5 หมายถึง เห็นด้วยอยางยิ
่ นด้วยอยางยิ
่ ง่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถแปลผลได้ดงั นี้
และ1 หมายถึง ไมเห็
ตารางที่ 17 ระดับความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร
ระดับความเข้ มแข็ง
วัฒนธรรมองค์ กร
(Organizational Culture)
S.D.
แปลผล

4.06
0.69
มาก
วัฒนธรรมมุ่งเน้ นพนักงาน
1. องค์กรมีลกั ษณะเหมือนครอบครัวใหญ่
ั กงานมีความเป็ นกนเอง
ั
ซึ่งผูบ้ ริ หารกบพนั
่ อกนทํ
ั างาน และชวยเหลื
่
4.10
0.86
มาก
รวมมื
อเกอกู
้ื ลกนั
2. องค์กรมุ่งเน้นการปฏิบตั ิเพื่อให้พนักงานมีความ
ผูกพันและภักดีต่อองค์กร
4.09
0.83
มาก
่ ยมขององค์กรคือการดูแลเอาใจใส่
3. สิ่ งที่เป็ นคานิ
พนักงานและการตอบสนองความต้องการของ
พนักงาน
3.97
0.81
มาก
่ นความสําเร็ จขององค์กรคือพนักงาน
4. สิ่ งที่ถือวาเป็
ได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะ
4.11
0.78
มาก
5. ผูบ้ ริ หารได้ทาํ หน้าที่เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาและอํานวย
่ กงานดุจเดียวกนกบบิ
ั ั ดามารดา
ความสะดวกแกพนั
ที่ให้คาํ ปรึ กษาและอํานวยความสะดวกแกบุ่ ตรธิดา
3.94
0.83
มาก
่
6. องค์กรมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานให้เป็ นคนเกงและ
เป็ นคนดี
4.17
0.79
มาก
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ตารางที่ 17 ระดับความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร (ตอ่)
ระดับความเข้ มแข็ง
วัฒนธรรมองค์ กร
(Organizational Culture)
S.D.
แปลผล

วัฒนธรรมมุ่งเน้ นการเปลีย่ นแปลง
3.73
0.78
มาก
1. องค์กรมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง
นวัตกรรม
3.81
0.89
มาก
2. องค์กรมีความกล้าเสี่ ยงและเต็มใจเสี่ ยงเพื่อสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงเองในเชิงรุ ก
3.60
0.90
มาก
3. ผูบ้ ริ หารได้กระตุน้ พนักงานให้มีความคิด
สร้างสรรค์และคิดค้นหาวิธีการทํางานแบบใหม่ ๆ
3.88
0.86
มาก
่ ยมขององค์กรคือการทดลองทําสิ่ ง
4. สิ่ งที่เป็ นคานิ
3.72
0.91
มาก
ใหม่ ๆ และการสร้างสิ่ งที่เป็ นความท้าทายใหม่ ๆ
่ นความสําเร็จขององค์กรคือการมี
5. สิ่ งที่ถือวาเป็
่ ่ ดที่เป็ นหนึ่งเดียว
ผลิตภัณฑ์ใหมลาสุ
3.63
1.01
มาก
ิ
่ๆ
6. องค์กรมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางธุรกจใหม
3.78
0.93
มาก
วัฒนธรรมมุ่งเน้ นโครงสร้ างอํานาจ
4.03
0.62
มาก
1. องค์กรมุ่งเน้นการใช้กฎระเบียบ นโยบาย และ
มาตรฐาน เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานและ
มาก
0.80
3.98
พนักงาน
ั
2. องค์กรให้ความสําคัญกบความเป็
นทางการในการ
ประสานงานซึ่งจะต้องเป็ นไปตามลําดับชั้ นของ
สายบังคับบัญชา
3.86
0.85
มาก
่ อและความ
3. องค์กรมุ่งเน้นการสร้างความรวมมื
สามัคคีของสมาชิกในองค์กร
4.15
0.79
มาก
4. ความสําเร็ จขององค์กรจะพิจารณาจากการมี
ประสิ ทธิภาพและการมีตน้ ทุนการผลิตตํ่า
4.08
0.83
มาก
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ตารางที่ 17 ระดับความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร (ตอ่)
ระดับความเข้ มแข็ง
วัฒนธรรมองค์ กร
(Organizational Culture)
S.D.
แปลผล

5. รู ปแบบการบริ หารของผูบ้ ริ หารคือการจัด
่ ดเจน เพื่อใช้
ระบบงานและโครงสร้างงานไว้อยางชั
่
เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมงานให้เป็ นไปอยาง
มาก
0.78
4.02
ราบรื่ น มีประสิ ทธิภาพ และทันเวลา
6. จุดเน้นขององค์กรคือการมีเสถียรภาพของธุรกจิ
และการมีความมัน่ คงในงานของพนักงาน
4.11
0.74
มาก
3.79
0.67
มาก
วัฒนธรรมมุ่งเน้ นตลาด
1. องค์กรมุ่งเน้นการบรรลุเป้ าหมายด้านตลาดและด้าน
การเงินเป็ นสําคัญ
2. องค์กรได้บริ หารพนักงานโดยใช้ระบบการ
่
ั
แลกเปลี่ยนระหวางผลงานของพนั
กงานกบรางวั
ล
ผลตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็ นไปตามสัญญาข้อตกลง
ํ
่
ที่ได้กาหนดไว้
ลวงหน้
า
่ ยมขององค์กรคือการมีความสามารถ
3. สิ่ งที่เป็ นคานิ
่ นและในการทํากาไร
ํ
ในการแขงขั
4. ความสําเร็ จขององค์กรจะพิจารณาจาก
่
่
ํ
สวนแบงตลาดและกาไรเป็
นสําคัญ
5. ผูบ้ ริ หารได้ทาํ หน้าที่เป็ นผูข้ บั เคลื่อนที่สาํ คัญเพื่อให้
พนักงานขององค์กรทํางานโดยใช้ความรู ้ ความ
สามารถ และความเพียรพยามยาม จนเต็มศักยภาพ
่ นเชิงรุ กเพื่อมุ่งสู่
6. จุดเน้นขององค์กรคือการแขงขั
่
่ นที่โดดเดนในตลาด
่
ตําแหนงการแขงขั
เฉลีย่ รวม

3.89

0.82

มาก

3.59

0.89

มาก

3.75

0.87

มาก

3.70

0.88

มาก

4.00

0.80

มาก

3.83
3.90

0.85
0.59

มาก
มาก
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ตารางที่ 17 แสดงระดับความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมขององค์กรธุ รกจิในอุตสาหกรรม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ซ่ ึ งพบวา่ วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงานมีความเข้มแข็งอยูใ่ นระดับ
“มาก” ( X = 4.06, S.D. = 0.69) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงมีความเข้มแข็งของอยูใ่ นระดับ
“มาก” ( X = 3.73, S.D. = 0.78) วัฒนธรรมมุ่งเน้นโครงสร้างอํานาจมีความเข้มแข็งอยูใ่ นระดับ
“มาก” ( X = 4.03, S.D. = 0.62) และวัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด ก็มีความเข้มแข็งอยูใ่ นระดับ “มาก”
( X = 3.79, S.D. = 0.67)
่
็ ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรทั้ ง 4 ประเภทสามารถจัดเรี ยงลําดับจาก
อยางไรกตาม
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้ดงั นี้
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั 4.06 และ
(1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
0.69 ตามลําดับ
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั
(2) วัฒนธรรมมุ่งเน้นโครงสร้างอํานาจ โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
4.03 และ 0.62 ตามลําดับ
่ ่ยและคาเบี
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั 3.79 และ 0.67
(3) วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด โดยมีคาเฉลี
ตามลําดับ และ
่ ่ยและคาเบี
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั 3.73
(4) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงโดยมีคาเฉลี
และ 0.78 ตามลําดับ
ิ
โดยการพิจารณาในภาพรวม วัฒนธรรมขององค์กรธุรกจในอุ
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์มีความเข้มแข็งอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.90, S.D. = 0.59)
4.3.2 รปแบบ
ภาวะผู้นํา
ู
ภาวะผูน้ าํ (Leadership styles) ที่ศึกษามี 2 ประเภท คือ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และ
ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน ในการวัดภาวะผูน้ าํ ของกรรมการผูจ้ ดั การซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
ิ
องค์กรธุ รกจในอุ
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดภาวะผูน้ าํ มี 5
่
ระดับ แตละระดั
บมีความหมายดังนี้ 5 หมายถึง ปฏิบตั ิบ่อย ๆ หรื อสมํ่าเสมอ 4 หมายถึง ปฏิบตั ิ
่ างบอย
่ 3 หมายถึง ปฏิบตั ิบางครั้ งบางคราว 2 หมายถึง ปฏิบตั ินาน ๆ ครั้ ง และ 1 หมายถึง
คอนข้
่ ปฏิบตั ิเลย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถแปลผลได้ดงั นี้
ไมได้
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ตารางที่ 18 การปฏิบตั ิตามแบบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน
ระดับการปฏิบัติ
รปแบบภาวะผ้
ู
ูนํา
(Leadership Styles)
S.D.
แปลผล

ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลง
3.84
0.20
มาก
1. การทําให้พนักงานขององค์กรมีความรู ้สึกภาคภูมิใจ
3.68
0.87
มาก
2. การปฏิบตั ิในลักษณะคํานึงถึงประโยชน์ส่ วนรวม
่
มากกวาประโยชน์
ส่วนตน
4.04
0.78
มาก
3. การปฏิบตั ิในแนวทางที่จะทําให้พนักงานมีความ
เคารพนับถือในตัวผูน้ าํ
3.99
0.79
มาก
4. การแสดงออกถึงความเฉลียวฉลาดในการใช้อาํ นาจ
3.74
0.89
มาก
่ ยมและความเชื่อที่สาํ คัญของทานให้
่
5. การพูดถึงคานิ
พนักงานได้ยนิ ได้ฟัง
3.70
0.85
มาก
6. การพูดถึงความสําคัญของการมีปฏิภาณไหวพริ บใน
การทํางานให้บรรลุเป้ าหมาย
3.88
0.80
มาก
่ ๆ โดยคํานึงถึงคุณธรรม
7. การตัดสิ นใจในเรื่ องตาง
และจริ ยธรรม
4.13
0.81
มาก
8. การพูดถึงความสําคัญของการมีความรู ้ความเข้าใจที่
ั ี่ ั นธกจขององค์
ิ
ตรงกนเกยวกบพั
กร
3.82
0.83
มาก
ี่ ั
9. การพูดในเชิงบวกเกยวกบอนาคตของพนั
กงาน
3.97
0.88
มาก
10. การพูดในลักษณะมุ่งมัน่ และจริ งจังเมื่อพูดในเรื่ อง
ที่จาํ เป็ นจะต้องทําให้สาํ เร็ จ
4.15
0.78
มาก
11. การสื่ อสารเพื่อให้พนักงานเข้าใจในวิสยั ทัศน์ของ
องค์กร
3.96
0.85
มาก
่ าหมาย
12. การแสดงความมัน่ ใจให้พนักงานเห็นวาเป้
ขององค์กรเป็ นสิ่ งที่สามารถประสบความสําเร็ จได้
มาก
0.84
4.04
ตามความคาดหวัง
13. การทบทวนสัญญาข้อตกลงที่สาํ คัญแล้วถาม
่ ญญาข้อตกลงนั้ นยังมีความเหมาะสม
พนักงานวาสั
อยูห่ รื อไม่
3.35
0.93
ปานกลาง
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ตารางที่ 18 การปฏิบตั ิตามแบบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน (ตอ่)
ระดับการปฏิบัติ
รปแบบภาวะผ้
ู
ูนํา
(Leadership Styles)
S.D.
แปลผล

่ วิธีการหลายวิธี
14. การแสดงให้พนักงานเห็นวามี
้ ญหาที่เกดขึ
ิ ้น
3.87
0.85
มาก
สําหรับแกไขปั
15. การสอนพนักงานให้พจิ ารณาปัญหาในหลาย ๆ
มุมมอง
3.88
0.84
มาก
่ กงานเกยวกบวิ
ี่ ั ธีการใหม่ ๆ
16. การให้คาํ แนะนําแกพนั
สําหรับทํางานให้ประสบความสําเร็ จ
3.85
0.82
มาก
17. การเสี ยสละเวลาเพื่อให้คาํ แนะนําและสอน
ี่ ั
พนักงานในเรื่ องที่เกยวกบงาน
3.76
0.89
มาก
18. การปฏิบตั ิต่อพนักงานในฐานะเป็ นบุคคลสําคัญ
ขององค์กร
3.97
0.83
มาก
่
19. การปฏิบตั ิต่อพนักงานโดยคํานึงถึงความแตกตาง
่ คคล
ระหวางบุ
3.44
1.01
ปานกลาง
่
่
20. การชวยเหลื
อพนักงานเพือ่ พัฒนาสิ่ งที่เป็ นจุดออน
ให้เปลี่ยนเป็ นจุดแข็ง
3.75
0.85
มาก
ภาวะผ้ ูนําการแลกเปลีย่ น
3.93
0.14
มาก
่ กงานเพื่อให้พนักงาน
่
1. การให้ความชวยเหลื
อแกพนั
ตั้งใจทํางานเป็ นการแลกเปลี่ยน
3.65
0.88
มาก
่ ดเจนวาแตละบุ
่ ่ คคล
2. การพูดให้พนักงานเข้าใจอยางชั
มีหน้าที่รับผิดชอบงานอะไร
4.01
0.80
มาก
่ ดเจนวา่ พนักงานจะ
3. การพูดให้พนักงานเข้าใจอยางชั
ได้รับสิ่ งใดเป็ นผลตอบแทนเมื่อพนักงานสามารถ
มาก
0.91
3.81
ทํางานให้บรรลุเป้ าหมาย
4. การแสดงให้พนักงานเห็นวา่ผูน้ าํ มีความพึงพอใจ
่ กงานสามารถปฏิบตั ิงานบรรลุ
เมื่อได้ทราบวาพนั
เป้ าหมายตามที่ผนู ้ าํ คาดหวัง
4.02
0.82
มาก
่
5. การแสดงความสนใจตอความผิ
ดพลาดและ
ความล้มเหลวของงาน
4.04
0.82
มาก
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ตารางที่ 18 การปฏิบตั ิตามแบบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน (ตอ่)
ระดับการปฏิบัติ
รปแบบภาวะผ้
ู
ูนํา
(Leadership Styles)
S.D.
แปลผล

่ าร้องเรี ยนทุกชนิด
6. การแสดงความสนใจตอคํ
3.91
0.93
มาก
่ ่ งที่เบี่ยงเบนไปจาก
7. การแสดงความสนใจตอสิ
มาตรฐาน
3.92
0.90
มาก
8. การเฝ้ าระวังติดตามปั ญหาและข้อผิดพลาดทุกชนิด
3.92
0.90
มาก
่
9. การแสดงความสนใจตองานที
่ลม้ เหลวเพื่อที่จะทําให้
งานนั้ นกลับเข้าสู่ มาตรฐาน
4.14
0.81
มาก
เฉลีย่ รวม
3.88
0.17
มาก
ิ
ตารางที่ 18 แสดงให้ เ ห็ น วา่ กรรมการผู ้จ ัด การขององค์ก รธุ ร กจในอุ
ต สาหกรรม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์มีภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับ “มาก” ( X = 3.84, S.D.
= 0.20) และมีภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยนอยูใ่ นระดับ “มาก” ( X = 3.93, S.D. = 0.14) แต่จะเห็นได้วา่
ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยนของกรรมการผูจ้ ดั การมีค่าเฉลี่ยมากกวา่ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
่
่ ั 0.09 เมื่ อพิจารณาในภาพรวมพบวาภาวะผู
่
โดยมี ผลตางเฉลี
่ ยเทากบ
น้ าํ ของกรรมการผูจ้ ดั การมี
่ ่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.88, S.D. = 0.17)
คาเฉลี
4.3.3 การเรียนร้ ูขององค์ กร
การเรี ยนรู ้ขององค์กร (Organizational learning) ที่ศึกษามีจาํ นวน 4 ด้าน ประกอบด้วย
การแสวงหาความรู ้ ขององค์กร ซึ่ งครอบคลุมการแสวงหาความรู ้จากภายในและภายนอกองค์กร
่
็
การเผยแพรความรู
้ การตีความหมายของความรู ้ และการจัดเกบความรู
้ขององค์กร ในการศึกษา
ี่ ั การเรี ยนรู ้ ขององค์กรตามความคิดเห็ นของกรรมการผูจ้ ดั การ เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดการ
เกยวกบ
่
่ ง่ 4 หมายถึง
เรี ยนรู ้ขององค์กรมี 5 ระดับ แตละระดั
บมีความหมายดังนี้ 5 หมายถึง เห็นด้วยอยางยิ
่ ่ 2 หมายถึง ไมเห็
่ นด้วย และ 1 หมายถึง ไมเห็
่ นด้วยอยางยิ
่ ง่ ผลการ
เห็นด้วย 3 หมายถึง ไมแนใจ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถแปลผลได้ดงั นี้
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ิ
ตารางที่ 19 การเรี ยนรู ้ขององค์กรธุรกจในอุ
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
ระดับการเรียนรู้
การเรียนร้ ูขององค์ กร
(Organizational Learning)
S.D.
แปลผล

การแสวงหาความร้ ู
3.56
0.73
มาก
่
1. องค์กรได้แสวงหาความรู ้โดยการทําวิจยั อยาง
สมํ่าเสมอ
3.26
0.93
ปานกลาง
่
่ อหรื อสร้าง
2. องค์กรได้สร้างเครื อขายความรวมมื
ั
พันธมิตรกบองค์
กรอื่น ๆ
3.70
0.85
มาก
3. พนักงานในองค์กรได้รับการสนับสนุนให้ไป
่ ่าเสมอ
ประชุมสัมมนาอยางสมํ
3.79
0.86
มาก
่
4. องค์กรได้เข้ารวมในงานออกร้
านและงานแสดง
ี่ องกบธุ
ั รกจิ สิ นค้า และบริ การ
นิทรรศการที่เกยวข้
่ ่าเสมอ
ปานกลาง
1.14
3.08
ขององค์กร อยางสมํ
5. องค์กรได้แสวงหาแนวคิดและวิธีการ ใหม่ ๆ มาใช้
่ ่าเสมอ
ในองค์กรอยางสมํ
3.81
0.87
มาก
6. องค์กรมีกลไกที่เป็ นรู ปธรรมเพื่อรับฟังความ
ี่ ั รกจิ สิ นค้า
คิดเห็นของผูม้ ีส่ วนได้เสี ยเกยวกบธุ
มาก
0.91
3.69
และบริ การ ขององค์กร
7. พนักงานในองค์กรได้รับการสนับสนุนให้ไป
่ ่าเสมอ
ศึกษาดูงานอยางสมํ
3.60
0.98
มาก
การเผยแพร่ ความร้ ู
3.52
0.80
มาก
1. พนักงานในองค์กรได้รับแจ้งให้ทราบข้อมูล
่
่ ๆ อยางสมํ
่ ่าเสมอ เชน่ แนวปฏิบตั ิที่
ขาวสารตาง
่
เป็ นเลิศ ปั จจัยแหงความสํ
าเร็ จ คําร้องเรี ยน และ
่ ๆ
มาก
0.83
3.87
ข้อเสนอแนะตาง
่ ายตาง
่ ๆ
2. การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบตั ิที่ดีระหวางฝ่
่ ่าเสมอ
ภายในองค์กรได้ปฏิบตั ิอยางสมํ
3.80
0.82
มาก
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ิ
ตารางที่ 19 การเรี ยนรู ้ขององค์กรธุรกจในอุ
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตอ่)
ระดับการเรียนรู้
การเรียนร้ ูขององค์ กร
(Organizational Learning)
S.D.
แปลผล

3. องค์กรได้จดั ทําห้องสมุดที่เป็ นรู ปธรรมเพื่อ
่ กงาน
ให้บริ การความรู ้แกพนั
2.84
1.24
ปานกลาง
4. สารสนเทศและความรู ้ที่ได้จากการไประชุม
่ พนักงานขององค์กร
สัมมนาได้ถูกนํามาเผยแพรให้
่ ่าเสมอโดยใช้วิธีการที่เป็ น
ได้รับทราบอยางสมํ
ปานกลาง
1.01
3.41
รู ปธรรม
่
5. องค์กรได้เผยแพรความรู
้ทว่ั ทั้ งองค์กร โดยใช้
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นเครื่ องมือ
3.59
1.12
มาก
่
6. องค์กรได้เผยแพรความรู
้ทว่ั ทั้ งองค์กร โดยใช้
่ สมํ่าเสมอ
สื่ อเอกสารอยาง
3.64
0.99
มาก
การตีความหมายของความร้ ู
3.64
0.74
มาก
1. พนักงานในองค์กรมีความรู ้ความเข้าใจตรงกนั
่ ดเจนเกยวกบความต้
ี่ ั
อยางชั
องการและความ
ปานกลาง
0.87
3.48
คาดหวังของผูม้ ีส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
2. พนักงานในองค์กรมีความรู ้ความเข้าใจตรงกนั
่ ดเจนเกยวกบปั
ี่ ั จจัยแหงความสํ
่
อยางชั
าเร็ จในการ
มาก
0.82
3.66
ดําเนินธุรกจิ
ิ
3. การคิดและการตัดสิ นใจทางธุรกจขององค์
กร
่
มุ่งเน้นการมีส่ วนรวมของพนั
กงานทุกฝ่ าย
3.82
0.88
มาก
ั เคราะห์และ
4. พนักงานขององค์กรได้ร่ วมกนวิ
ประเมินความรู ้ต่าง ๆ ที่องค์กรแสวงหามาได้ เพื่อ
ิ
มาก
0.89
3.63
นํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกจขององค์
กร
ํ
5. การกาหนดทิ
ศทางและแนวทางในการดําเนิน
ิ
ั ั
ธุรกจขององค์
กรมีความสอดคล้องกนกบ
สารสนเทศและความรู ้ที่องค์กรแสวงหามาได้
3.63
0.85
มาก
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ิ
ตารางที่ 19 การเรี ยนรู ้ขององค์กรธุรกจในอุ
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตอ่)
ระดับการเรียนรู้
การเรียนร้ ูขององค์ กร
(Organizational Learning)
S.D.
แปลผล

การจัดเก็บรักษาความร้ ูขององค์ กร
3.78
0.76
มาก
่ นระบบสําหรับ
1. องค์กรได้จดั ทําฐานข้อมูลอยางเป็
็ กษาสารสนเทศและความรู ้ขององค์กร
เกบรั
เพื่อให้สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกในภายหลัง
3.81
0.90
มาก
2. องค์กรได้จดั ทําฐานข้อมูลโดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.76
0.89
มาก
3. ฐานข้อมูลขององค์กรได้รับการปรับปรุ งให้เป็ น
ปั จจุบนั และทันสมัยอยูเ่ สมอ
3.84
0.88
มาก
4. พนักงานในองค์กรได้เข้าไปใช้ฐานข้อมูลของ
่ ่าเสมอ
องค์กรอยางสมํ
3.56
0.94
มาก
5. องค์กรมีระบบและกลไกที่เป็ นรู ปธรรมในการ
ปกป้ องความรู ้ขององค์กรจากการใช้ที่ผดิ กฎหมาย
หรื อจากการใช้ไมเ่หมาะสม
3.94
0.89
มาก
เฉลีย่ รวม
3.62
0.67
มาก
ิ
ตารางที่ 19 แสดงให้ เ ห็ น วา่ องค์ ก รธุ ร กจในอุ
ต สาหกรรมเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าและ
่
้
อิเล็กทรอนิกส์มีการแสวงหาความรู ้ในระดับ “มาก” ( X = 3.56, S.D. = 0.73) มีการเผยแพรความรู
ในระดับ “มาก” ( X = 3.52, S.D. = 0.80) มีการตีความหมายของความรู ้ในระดับ “มาก” ( X =
็
3.64, S.D. = 0.74) และมีการจัดเกบความรู
้ขององค์กรในระดับ “มาก” ( X = 3.78, S.D. = 0.76)
่
็ การเรี ยนรู ้ขององค์กรทั้ ง 4 ด้านสามารถจัดเรี ยงลําดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ย
อยางไรกตาม
มากที่สุดไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้ดงั นี้
็ กษาความรู ้ขององค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั
(1) การจัดเกบรั
3.78 และ0.76 ตามลําดับ
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั 3.64 และ
(2) การตีความหมายของความรู ้ โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
0.74 ตามลําดับ
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั 3.56 และ 0.73
(3) การแสวงหาความรู ้ โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
ตามลําดับ และ
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่
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั 3.52 และ 0.80
(4) การเผยแพรความรู
้ โดยมีค่าเฉลี่ ยและคาเบี
ตามลําดับ
ิ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา่ การเรี ยนรู ้ขององค์กรธุรกจในอุ
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
่ ่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.62, S.D. = 0.67)
และอิเล็กทรอนิกส์มีคาเฉลี
4.3.4 ความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กรธรกิ
ุ จ
ี่ ั ความรั บ ผิ ด ชอบตอสั
่ ง คมขององค์ก รธุ ร กจในอุ
ิ
ในการศึ ก ษาเกยวกบ
ต สาหกรรม
่ งคมที่ศึกษามีจํานวน 6 ด้าน โดยจําแนกตาม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ความรับผิดชอบตอสั
ิ
กลุ่มผูม้ ีส่ วนได้เสี ยที่สาํ คัญซึ่ งเป็ นกลุ่มบุคคลที่ส่ งผลกระทบหรื อได้รับผลกระทบจากกจกรรมทาง
ิ
่ กงาน ความรับผิดชอบต่อ
ธุ รกจขององค์
กรธุ รกจิ มากที่สุด ประกอบด้วย ความรั บผิดชอบตอพนั
่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบ ความรับผิดชอบตอผู
่ ถ้ ือหุ ้น ความรับผิดชอบตอชุ
่ มชน
ลูกค้า ความรับผิดชอบตอผู
่ งคมขององค์กรมี 5
่ ่ งแวดล้อม เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดความรับผิดชอบตอสั
และความรับผิดชอบตอสิ
่
ระดับ แตละระดั
บมีความหมายดังนี้ คือ 5 หมายถึง เป็ นจุดแข็งสําคัญ 4 หมายถึง เป็ นจุดแข็ง
่ ่ 2 หมายถึง เป็ นจุดออน
่ และ 1 หมายถึง เป็ นจุดออนสํ
่ าคัญ ผลการวิเคราะห์
3 หมายถึง ไมแนใจ
ข้อมูลสามารถแปลผลได้ดงั นี้
ตารางที่ 20 ระดับการมีความรับผิดชอบตอ่สังคมขององค์กรธุรกจิ
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
(Corporate Social Responsibility)
ความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
1. การปฏิบตั ิดว้ ยความยืดหยุน่ เพื่อสร้างความสมดุล
่
ั วิตของพนักงาน
ระหวางงานกบชี
2. การปฏิบตั ิเพื่อสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้และโอกาส
่ กงาน
่ แกพนั
ในการศึกษาตอให้
่
3. การปฏิบตั ิเพื่อให้ความชวยเหลื
อด้านการ
่ กงาน
รักษาพยาบาลแกพนั

ระดับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
S.D.
แปลผล

3.85
0.68
มาก
3.67

0.89

มาก

3.57

0.96

มาก

3.91

0.81

มาก
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ตารางที่ 20 ระดับการมีความรับผิดชอบตอ่สังคมขององค์กรธุรกจิ (ตอ่)
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
(Corporate Social Responsibility)
ี่ ั
4. การปฏิบตั ิดว้ ยความเป็ นธรรมเกยวกบการเพิ
ม่
่ กงาน
่ างให้แกพนั
เงินเดือนและคาจ้
ี่ ั
5. การปฏิบตั ิดว้ ยความเป็ นธรรมเกยวกบการเลื
่อน
่ กงาน
่ แกพนั
ตําแหนงให้
6. การสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ถูกสุ ขลักษณะ
่ กงาน
และมีความปลอดภัยตอพนั
้
7. การปฏิบตั ิเพื่อให้มีการรับคําร้องเรี ยนและแกไข
ปั ญหาตามคําร้องเรี ยนของพนักงาน
8. การปฏิบตั ิเพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะในการปฏิบตั ิงาน
9. การปฏิบตั ิเพื่อสร้างความมัน่ คงในงานให้แก่
พนักงาน
10. การปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต
ของพนักงาน
ความรับผิดชอบต่ อลกค้
ู า
ี่ ั นค้าและบริ การให้
1. การเผยแพรข้่ อมูลเกยวกบสิ
่ กต้องและครบถ้วน
ลูกค้าทราบอยางถู
2. การปรับปรุ งพัฒนาประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใน
่ ๆ เชน่ การประหยัดไฟ
ด้านตาง
3. การปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย
่ บ้ ริ โภค
ตอผู
้ ญหาตามคํา
4. การรับคําร้องเรี ยนและการแกไขปั
ร้องเรี ยนของลูกค้า
5. การปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ
่ ่ ่อง
อยางตอเนื

ระดับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
S.D.
แปลผล

3.92

0.93

มาก

3.83

0.89

มาก

4.09

0.86

มาก

3.89

0.84

มาก

3.95

0.84

มาก

3.92

0.78

มาก

3.82
4.20

0.90
0.64

มาก
มาก

4.12

0.78

มาก

4.03

0.88

มาก

4.22

0.78

มาก

4.31

0.77

มาก

4.30

0.75

มาก
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ตารางที่ 20 ระดับการมีความรับผิดชอบตอ่สังคมขององค์กรธุรกจิ (ตอ่)
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
(Corporate Social Responsibility)
6. การให้บริ การหลังการขาย เชน่ การรับประกนั
คุณภาพของสิ นค้า
7. การปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคงทนและ
มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ความรับผิดชอบต่ อผู้จําหน่ ายวัตถดิุ บ
1. การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวในการซื้ อปัจจัยการ
่ ตถุดิบ
ผลิตจากผูจ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบในราคา
2. การซื้ อปัจจัยการผลิตจากผูจ้ าํ หนายวั
ที่เป็ นธรรม
่ ๆ
3. การปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขตาง
ในการซื้ อปัจจัยการผลิต
่ ตถุดิบอยางเสมอภาคและ
่
4. การปฏิบตั ิต่อผูจ้ าํ หนายวั
ยุติธรรม
่
5. การชวยเหลื
อเพื่อยกระดับผลการดําเนินงานด้าน
่ ตถุดิบ
สังคมและสิ่ งแวดล้อมของผูจ้ าํ หนายวั
ความรับผิดชอบต่ อผ้ ูถือห้ ุน
ํ
่
1. การกาหนดอั
ตราผลตอบแทนให้แกผู่ ถ้ ือหุน้ อยาง
่ ่แขงขั
่ น
เป็ นธรรมและดีกวาคู
่ มและรั กษาสิ ทธิ ข้ นั พื้ นฐาน
2. การปฏิ บตั ิ เพื่อสงเสริ
ของผูถ้ ือหุน้
ํ
ิ
3. การกาหนดกลยุ
ทธ์ทางธุรกจในระยะยาวให้
มีความ
ชัดเจน
4. การจัดทํารายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง
่ และทันเวลา
ครบถ้วน โปรงใส
่
5. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกประเภทและทุกรายอยาง
่ ยมกนั
เทาเที

ระดับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
S.D.
แปลผล

4.22

0.74

มาก

4.23
4.08

0.74
0.66

มาก
มาก

4.09

0.76

มาก

4.10

0.74

มาก

4.16

0.74

มาก

4.11

0.78

มาก

3.95
3.90

0.83
0.76

มาก
มาก

3.70

0.83

มาก

3.81

0.85

มาก

3.87

0.82

มาก

4.12

0.86

มาก

4.04

0.90

มาก
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ตารางที่ 20 ระดับการมีความรับผิดชอบตอ่สังคมขององค์กรธุรกจิ (ตอ่)
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
(Corporate Social Responsibility)
ความรับผิดชอบต่ อชมชน
ุ
ิ
1. การปฏิบตั ิเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของกจกรรม
ิ ่มีต่อชุมชน
ทางธุรกจที
่ มสนับสนุนกจกรรมด้
ิ
2. การสงเสริ
านศิลปะและ
วัฒนธรรมของชุมชน
่
3. การชวยเหลื
อผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชนและสังคม เชน่
เด็ก ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยเอดส์ ผูส้ ู งอายุ
4. การสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน
ในชุมชน
่
5. การสนับสนุนหรื อการจัดทําโครงการเพื่อชวยเหลื
อ
ชุมชนในด้านการประกอบอาชีพ
่ กร
6. การบริ จาคสิ นค้าให้แกชุ่ มชนหรื อแกองค์
การกุศล
7. การบริ จาคเงินเพื่อการกุศลในเขตชุมชน
8. การสนับสนุนหรื อการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
ชุมชนในด้านสุ ขภาพและสาธารณสุ ข
9. การขายสิ นค้าในราคาต้นทุนให้แกชุ่ มชนหรื อแก่
องค์กรการกุศล
ความรับผิดชอบต่ อสิ่ งแวดล้อม
ิ
1. การปฏิบตั ิเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของกจกรรมทาง
ิ ่มีต่อสิ่ งแวดล้อม
ธุรกจที
2. การปฏิบตั ิเพื่อลดปริ มาณการใช้ปัจจัยการผลิตและ
วัสดุสิ้ นเปลือง (Reduce)
3. การปฏิบตั ิเพื่อนําปั จจัยการผลิตและวัสดุสิ้ นเปลือง
กลับมาใช้อีก (Reuse)

ระดับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
S.D.
แปลผล

3.48
0.82
ปานกลาง
3.91

0.82

มาก

3.55

0.92

มาก

3.50

1.04

ปานกลาง

3.54

1.06

มาก

3.24

1.00

ปานกลาง

3.54
3.62

1.06
0.98

มาก
มาก

3.37

1.00

ปานกลาง

3.11
4.14

1.08
0.65

ปานกลาง
มาก

4.05

0.83

มาก

4.13

0.77

มาก

4.10

0.80

มาก
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ตารางที่ 20 ระดับการมีความรับผิดชอบตอ่สังคมขององค์กรธุรกจิ (ตอ่)
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
(Corporate Social Responsibility)
4. การปฏิบตั ิเพื่อนําสิ นค้าหรื อวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาทํา
เป็ นปั จจัยการผลิตอีก (Recycle)
5. การปฏิบตั ิเพื่อลดปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าและ
พลังงานเชื้ อเพลิง
6. การปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความเป็ นมิตร
่ ่ งแวดล้อม
ตอสิ
7. การปฏิบตั ิเพื่อลดปริ มาณกากของเสี ยที่เป็ นอันตราย
่ ่ งแวดล้อม
ตอสิ
8. การปฏิบตั ิเพื่อลดปริ มาณการใช้สารเคมีที่เป็ น
่ ่ งแวดล้อม
อันตรายตอสิ
9. การปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็ นมิตรตอ่
สิ่ งแวดล้อม
10. การปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อม
เฉลีย่ รวม

ระดับความรับผิดชอบต่ อสั งคม
S.D.
แปลผล

4.02

0.86

มาก

4.17

0.82

มาก

4.09

0.83

มาก

4.15

0.82

มาก

4.18

0.81

มาก

4.20
4.36
3.94

0.76
0.70
0.58

มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 20 แสดงให้ เ ห็ น วา่ องค์ ก รธุ ร กจิ ในอุ ต สาหกรรมเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าและ
่ กงานในระดับ “มาก” ( X = 3.85 S.D. = 0.68) มีความ
อิเล็กทรอนิ กส์มีความรับผิดชอบตอพนั
่ กค้าในระดับ “มาก” ( X = 4.20, S.D. = 0.64) มีความรับผิดชอบตอผู
่ จ้ าํ หนาย
่
รับผิดชอบตอลู
่ มชนในระดับ “ปานกลาง”
วัตถุดิบในระดับ “มาก” ( X = 4.20, S.D. = 0.66) มีความรับผิดชอบตอชุ
่ ถ้ ือหุ น้ ในระดับ “มาก” ( X = 3.90, S.D. = 0.76)
( X = 3.48, S.D. = 0.82) มีความรับผิดชอบตอผู
่ ่ งแวดล้อมในระดับ “มาก” ( X = 4.14, S.D. = 0.65)
และมีความรับผิดชอบตอสิ
่
็ ความรั บผิดชอบตอสั
่ งคมทั้ ง 6 ด้านสามารถจัดเรี ยงอันดับจากด้านที่ มี
อยางไรกตาม
่ ่ยมากที่สุดไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้ดงั นี้
คาเฉลี
่ กค้า โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั 4.20 และ
(1) ความรับผิดชอบตอลู
0.09 ตามลําดับ
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั 4.14
่ ่ งแวดล้อม โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
(2) ความรับผิดชอบตอสิ
และ 0.09 ตามลําดับ
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่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบ โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั
(3) ความรับผิดชอบตอผู
4.08 และ 0.07 ตามลําดับ
่ ถ้ ือหุ น้ โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั 3.90 และ
(4) ความรับผิดชอบตอผู
0.17 ตามลําดับ
่ กงาน โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั 3.85 และ
(5) ความรับผิดชอบตอพนั
0.14 ตามลําดับ
่ มชน โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั 3.48 และ
(6) ความรับผิดชอบตอชุ
0.23 ตามลําดับ
ิ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่า องค์กรธุ รกจในอุ
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
่ งคมในระดับ “มาก” ( X = 3.94, S.D. = 0.26)
อิเล็กทรอนิกส์มีความรับผิดชอบตอสั
4.3.5 ผลการดําเนินงานขององค์ กร
ํ
ผลการดําเนินงานขององค์กรที่ศึกษามีจาํ นวน 7 ด้านได้แก่ กาไรและความสามารถในการ
ทํากาํไร การเพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหม่ ความภักดีของลูกค้า ผลิตภาพการผลิต นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี และการรักษาพนักงานไว้ในองค์กร ในการวัดผลการดําเนินงานของ
่
องค์กรตามความรับรู ้ของกรรมการผูจ้ ดั การ เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลการดําเนิ นงานมี 5 ระดับ แตละ
่ ่
่ ง่ 4 หมายถึง เห็นด้วย 3 หมายถึง ไมแนใจ
ระดับมีความหมายดังนี้ 5 หมายถึง เห็นด้วยอยางยิ
่ นด้วย และ 1 หมายถึง ไมเห็
่ นด้วยอยางยิ
่ ง่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแปลผลได้ดงั นี้
2 หมายถึง ไมเห็
ตารางที่ 21 ระดับผลการดําเนินงานขององค์กร
ผลการดําเนินงานขององค์ กร
(Corporate Performances)
กําไรและความสามารถในการทํากําไร
ํ ้นต้นในชวงปี
่
1. การเพิม่ ขึ้ นของกาไรขั
พ.ศ.2550 – 2552
ํ ทธิ ในชวงปี
่
2. การเพิม่ ขึ้ นของกาไรสุ
พ.ศ.2550 – 2552
ํ ้ นต้นในชวงปี
่
3. การเพิม่ ขึ้ นของอัตรากาไรขั
พ.ศ.2550 – 2552

ระดับผลการดําเนินงาน
S.D.
แปลผล

3.49
0.92
ปานกลาง
3.48

0.96

ปานกลาง

3.50

0.93

ปานกลาง

3.48

0.94

ปานกลาง
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ตารางที่ 21 ระดับผลการดําเนินงานขององค์กร (ตอ่)
ผลการดําเนินงานขององค์ กร
(Corporate Performances)
ํ ทธิในชวงปี
่
4. การเพิม่ ขึ้ นของอัตรากาไรสุ
พ.ศ.2550 – 2552
การเพิม่ ขึน้ ของลกค้
ู าใหม่
่ ในชวงปี
่
่
1. การเพิม่ ขึ้ นของลูกค้าใหมในตลาดเกา
พ.ศ.2550 – 2552
่
่ ในชวงปี
่
2. การเพิม่ ขึ้ นของลูกค้าใหมในตลาดใหม
พ.ศ.2550 – 2552
3. ความสามารถขององค์กรในการขยายฐานลูกค้า
่ พ.ศ.2550 – 2552
ในชวงปี
ความภักดีของลกค้
ู า
่
ิ การซื้ อซํ้ าของ
1. ยอดขายสวนมากขององค์
กรเกดจาก
ลูกค้าเกา่
2. องค์กรประสบปั ญหาในการรักษาลูกค้าเกา่
3. ลูกค้ามักจะเปลี่ยนจากการซื้ อสิ นค้าขององค์กรไป
่ น (reverse scored)
ซื้ อสิ นค้าของคู่แขงขั
่ ่สาํ คัญขององค์กรคือไมสา
่ มารถรักษา
4. จุดออนที
่ ได้ (reverse scored)
ลูกค้าเกาไว้
5. ลูกค้ามีความเต็มใจที่จะซื้ อสิ นค้าขององค์กรใน
่ นค้าของคู่แขงขั
่ น
ราคาที่สูงกวาสิ
ผลิตภาพการผลิต
่ านวนแรงงาน
1. การเพิม่ ขึ้ นของยอดขายเฉลี่ยตอจํ
่ พ.ศ.2550 – 2552
ทางตรงในชวงปี
่ ว่ โมงแรงงาน
2. การเพิม่ ขึ้ นของยอดขายเฉลี่ยตอชั
่ พ.ศ.2550 – 2552
ทางตรง ในชวงปี
่ น ทุ น วัต ถุ ดิ บ
3.การเพิ่ ม ขึ้ น ของ ยอดขายเฉลี่ ย ตอต้
่ พ.ศ.2550 – 2552
ทางตรง ในชวงปี



ระดับผลการดําเนินงาน
S.D.
แปลผล

3.51
3.51

0.94
0.84

มาก
มาก

3.48

0.92

ปานกลาง

3.50

0.90

ปานกลาง

3.57
3.71

0.87
0.63

มาก
มาก

4.19
3.53

0.78
1.04

มาก
มาก

3.65

0.98

มาก

3.79

0.97

มาก

3.43
3.52

0.93
0.82

ปานกลาง
มาก

3.54

0.87

มาก

3.53

0.86

มาก

3.47

0.88

ปานกลาง
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ตารางที่ 21 ระดับผลการดําเนินงานขององค์กร (ตอ่)
ผลการดําเนินงานขององค์ กร
(Corporate Performances)
่ นทุนปัจจัยการ
4. การเพิม่ ขึ้ นของยอดขายเฉลี่ยตอต้
่ พ.ศ.2550 – 2552
ผลิตทุกชนิด ในชวงปี
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
่
่
่
1. สิ นค้าขององค์กรมีความโดดเดนและแตกตางจากคู
่ นรายอื่น ๆ
แขงขั
2. สิ นค้าขององค์กรมีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี
่
3. สิ นค้าขององค์กรมีความแปลกใหมและเป็
น
ต้นแบบในการคิดริ เริ่ ม (originality)
พฤติกรรมการเป็ นพนักงานทีด่ ี
่
่ ่
1. พนักงานขององค์กรมีความหวงใยและใสใจตอการ
รักษามาตรฐานของผลการปฏิบตั ิงาน
2. พนักงานขององค์กรพยายามทํางานให้ดีที่สุด
่
่ กยภาพของตนเอง
โดยไมเคยจงใจทํ
างานตํ่ากวาศั
3. พนักงานขององค์กรมีความเต็มใจที่จะทํางานตอ่
่ หวังคาจ้
่ าง รางวัล หรื อ
หลังเลิกงานโดยไมได้
ผลตอบแทน
4. พนักงานขององค์กรมีความเต็มใจที่จะสอนหรื อให้
่ ่อนรวมงาน
่
คําแนะนําแกเพื
5. พนักงานขององค์กรมีความสมัครใจเพื่อทําสิ่ ง
่ ๆ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่องค์กรไมได้
่ กาหนดไว้
ํ
่
ตาง
วาจะ
่ นสิ่ งที่มีความจําเป็ นตอการบรรลุ
่
ต้องทํา แตเป็
เป้ าหมายขององค์กร
่
6. พนักงานขององค์กรเข้าทํางานเป็ นประจําอยาง
่
สมํ่าเสมอและตรงตอเวลา



ระดับผลการดําเนินงาน
S.D.
แปลผล

3.55
3.63

0.85
0.83

มาก
มาก

3.64
3.68

0.85
0.89

มาก
มาก

3.55
3.67

0.97
0.66

มาก
มาก

3.84

0.73

มาก

3.80

0.79

มาก

3.13

0.94

ปานกลาง

3.72

0.83

มาก

3.57

0.85

มาก

3.88

0.81

มาก
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ตารางที่ 21 ระดับผลการดําเนินงานขององค์กร (ตอ่)
ผลการดําเนินงานขององค์ กร
(Corporate Performances)
7. พนักงานขององค์กรเป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิตามคําสัญญาที่
ั กค้าทุกครั้ ง
ได้ให้ไว้กบลู
่
8. พนักงานขององค์กรได้ใช้ความเพียรพยายามอยาง
ํ
มากเพื่อทํางานให้สาํ เร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
9. พนักงานขององค์กรทํางานในลักษณะอุทิศตน
ั
ิ
ให้กบงานจนเกนความคาดหวั
ง
การรักษาพนักงานไว้ ในองค์ กร
ี่ ั
1. องค์กรประสบปัญหาเกยวกบการลาออก
ของพนักงาน (reverse scored)
2. พนักงานที่มีความรู ้ความสามารถมักจะลาออกจาก
องค์กรเพื่อไปทํางานในองค์กรอื่น (reverse scored)
่ ่ งขององค์กรคือ
3. จุดแข็งที่สาํ คัญอยางหนึ
ความสามารถในการรักษาพนักงานที่มีความรู ้
ความสามารถไว้ในองค์กร
เฉลีย่ รวม



ระดับผลการดําเนินงาน
S.D.
แปลผล

3.81

0.81

มาก

3.93

0.77

มาก

3.39
3.17

0.91
0.86

ปานกลาง
ปานกลาง

2.96

1.18

ปานกลาง

3.04

1.08

ปานกลาง

3.52
3.60

0.95
0.79

มาก
มาก

ํ
ํ ขององค์กรธุ รกจใน
ิ
ตารางที่ 21 แสดงให้เห็นวา่ กาไรและความสามารถในการทํ
ากาไร
อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ “ปานกลาง” ( X = 3.49, S.D.
= 0.92) การเพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหม่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ “มาก” ( X = 3.51, S.D. = 0.84) ความภักดี
ของลูกค้ามีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ “มาก” ( X = 3.71, S.D. = 0.63) ผลิตภาพการผลิตมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับ “มาก” ( X = 3.52, S.D. = 0.82) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ “มาก” ( X =
3.63, S.D. = 0.83) พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดีมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ “มาก” ( X = 3.67, S.D. =
0.91) และการรักษาพนักงานในองค์กรมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ “ปานกลาง” ( X = 3.17, S.D. = 0.86)
ํ
ํ ร และ
จะเห็นได้ว่าผลการดําเนิ นงานจํานวน 2 ด้านได้แก่ ด้านกาไรและความสามารถในการทํ
ากาไ
่
ด้านการรั กษาพนักงานไว้ในองค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ปานกลาง” สวนผลการดํ
าเนิ นงานที่
เหลืออีก 5 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ “มาก”
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่
็ ผลการดําเนินงานทั้ ง 7 ด้านสามารถจัดเรี ยงอันดับ จากมากที่สุดไปหาน้อย
อยางไรกตาม
ที่สุดได้ดงั นี้
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั 3.71 และ 0.63
(1) ความภักดีของลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
ตามลําดับ
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั 3.67
(2) พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
และ 0.66 ตามลําดับ
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั 3.62 และ 0.83
(3) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
ตามลําดับ
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั 3.52 และ 0.82
(4) ผลิตภาพการผลิต โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
ตามลําดับ
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั 3.51 และ
(5) การเพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหม่ โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
0.84 ตามลําดับ
ํ
ํ โดยมีค่าเฉลี่ยและคาเบี
่ ่ยงเบนมาตรฐานเทากบ
่ ั
(6) กาไรและความสามารถในการทํ
ากาไร
3.49 และ 0.92 ตามลําดับ
่ ่ ย งเบน
(7) ความสามารถในการรั ก ษาพนัก งานไว้ใ นองค์ก ร โดยมี ค่ าเฉลี่ ย และคาเบี
่ ั 3.17 และ 0.86 ตามลําดับ
มาตรฐานเทากบ
ั ้ ง 7 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่
โดยพิจารณาในภาพรวมพบวา่ผลการดําเนินงานขององค์กรรวมกนทั
ในระดับ “มาก” ( X = 3.52, S.D. = 0.79)

4.4 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงสาเหตและประโยชน์
ทางธรกิ
ุ
ุ จของการมีความรับผิดชอบ
ต่ อสั งคมโดยใช้ เทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling
4.4.1 การตรวจสอบความเหมาะสมแบบจําลองการวัด (Measurement model fit)
การวิเคราะห์องค์ปะกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis = CFA) เป็ นเทคนิค
ั
สถิติที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองการวัดหรื อความเป็ นมิติเดียวกนของตั
วแปร
สังเกตที่มีอยูใ่ นแบบจําลองการวัด ผลการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบทําให้สามารถประเมินได้ว่า
ั วแปรแฝงมีความเหมือนกนั (Convergent validity) มากน้อยเพียงใด ตัวแปร
ตัวแปรสังเกตกบตั
่ ่อถือเพียงพอและเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์เส้นทาง
สังเกตและตัวแปรแฝงมีความนาเชื
่ ่อถือของตัวแปรสังเกตและ
หรื อไม่ ตามข้อเสนอแนะของ Fornell and Larcker (1981) ความนาเชื
่
ตัวแปรแฝงสามารถวัดได้จากสถิติจาํ นวน 3 ดัชนี ได้แก่ คา่ T-value ของตัวแปรสังเกต คาความ
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่ ่อถือของตัวแปรแฝง (Composite Reliability = CR) และคาความแปรปรวนเฉลี
่
ั
นาเชื
่ยที่สกดได้
่ ่อถือของตัวแปรแฝงเชนเดี
่ ยวกนั
(Average Variance Extracted = AVE) ซึ่งใช้ในการวัดความนาเชื
่ ่ อ ถื อ ของตัวแปรสั ง เกต จะพิ จ ารณาจากคา่ นํ้ า หนัก องค์ป ระกอบ
ในการวัด ความนาเชื
่ วที่ใช้ในการวัดตัวแปรแฝงและคา่ T-value สมมติฐานที่
(factor loading) ของตัวแปรสังเกตแตละตั
่ ั นย์ และ H0: คา่ factor
ต้องการทดสอบคือ H0: คา่ factor loading ของตัวแปรสังเกตมีค่าเทากบศู
่ ั นย์ ถ้า T-value มีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 จะปฏิเสธ
loading ของตัวแปรสังเกตมีค่าไม่เทากบศู
่
่ ่ ั นย์ นัน่ คือ ตัวแปร
สมมติฐานวางและสรุ
ปวา่ factor loading ของตัวแปรสังเกตมีค่าไมเทากบศู
ั ่ ยงพอกบตั
ั วแปรแฝง และถ้าคา่ factor loading ของตัวแปรสังเกตมี
สังเกตมีความสัมพันธ์กนอยางเพี
่ ่ ่ากวา่ 0.50 ยอมมั
่ น่ ใจได้วาตั
่ วแปรสังเกตมีความแปรปรวนรวม
่ กบตั
ั วแปรแฝง (Convergent
คาไมตํ
่ ่อถือหรื อความเที่ยงของ
validity) นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้ค่า R2 พิจารณาประกอบการวัดความนาเชื
่ ั วแปรแฝงร้อยละเทาใด
่
ตัวแปรสังเกต ซึ่ งบอกให้ทราบวา่ ตัวแปรสังเกตมีความแปรปรวนรวมกบตั
่ น่ ใจได้ว่าตัวแปรสังเกตมีความแปรปรวนรวมกบตั
่ ั วแปรแฝงมาก
ถ้า R2 มีค่ามากกวา่ 0.50 ยอมมั
เพียงพอ .
่ ่อถือของตัวแปรแฝงจะพิจารณาจากคา่ Composite Reliability (CR)
ในการวัดความนาเชื
ํ
และคา่ Average Variance Extracted (AVE) ประกอบกนั โดยกาหนดเกณฑ์
ไว้ว่าคา่ Composite
่ Average Variance Extracted ควรมีค่าตั้ งแต่ 0.50 ขึ้ นไป
Reliability ควรมีค่าตั้ งแต่ 0.70 ขึ้ นไป สวน
ผลการวิเคราะห์ความเหมะสมของแบบจําลองการวัดจะนําเสนอตามลําดับดังนี้
่ ่อถือของตัวแปรที่ใช้ในการวัดภาวะผูน้ าํ
ตารางที่ 22 ดัชนีวดั ความนาเชื
CR AVE Factor T-value
ตัวแปรสั งเกตและตัวแปรแฝง
ทีใ่ ช้ ในการวัดภาวะผ้ ูนํา
Loading
1. Transformational Leadership (TFL) 0.95 0.47
14.30
TFL1
0.61
16.79
TFL2
0.69
12.19
TFL3
0.54
7.73
TFL4
0.35
10.44
TFL5
0.46
14.50
TFL6
0.62
16.74
TFL7
0.69

R2

0.38
0.48
0.29
0.12
0.21
0.38
0.48
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่ ่อถือของตัวแปรที่ใช้ในการวัดภาวะผูน้ าํ (ตอ่)
ตารางที่ 22 ดัชนีวดั ความนาเชื
ตัวแปรสั งเกตและตัวแปรแฝง
CR AVE Factor T-value
ทีใ่ ช้ ในการวัดภาวะผ้ ูนํา
Loading
17.35
TFL8
0.71
18.24
TFL9
0.73
19.83
TFL10
0.78
TFL11
0.80
20.63
TFL12
0.82
21.39
TFL13
0.62
14.92
TFL14
0.80
20.41
TFL15
0.74
18.42
TFL16
0.80
20.66
TFL17
0.77
19.46
19.46
TFL18
0.77
10.74
TFL19
0.47
19.01
TFL20
0.75
2. Transactional Leadership (TSL)
0.92 0.58
13.56
TSL1
0.60
19.50
TSL2
0.81
19.87
TSL3
0.82
21.05
TSL4
0.85
14.88
TSL5
0.64
18.68
TSL6
0.76
15.13
TSL7
0.68
18.43
TSL8
0.77
22.26
TSL9
0.85
 2 = 171.42
df. = 153 P-value = 0.14 RMSEA = 0.01 SRMR = 0.02
CFI = 1.00 GFI = 0.98

R2
0.50
0.54
0.61
0.64
0.67
0.39
0.64
0.55
0.64
0.59
0.59
0.23
0.57
0.36
0.66
0.67
0.72
0.41
0.58
0.46
0.59
0.73
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่ ่อถือของ
ตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อประเมินความนาเชื
ตัว แปรสั ง เกตและตัว แปรแฝงที่ ใ ช้ใ นการวัด ภาวะผู น้ ํา การเปลี่ ย นแปลงและภาวะผู ้นํา การ
แลกเปลี่ยน ดัชนี วดั ความเหมาะสมของแบบจําลองการวัดคํานวณได้ดงั นี้  2 = 171.42 df = 153
P-value = 0.14  2 /df = 1.12 RMSEA = 0.01 SRMR = 0.02 CFI = 1.00 และ GFI = 0.98
ํ
่ อ ดัช นี
จะเห็ น ได้ว่าดัช นี ว ดั ความเหมาะสมของแบบจํา ลองมี ค่ าอยู่ใ นเกณฑ์ที่ ก าหนด
กลาวคื
Normed Chi-square มีค่าน้อยกวา่ 3 ดัชนี RMSEA มีค่าน้อยกวา่ 0.05 ดัชนี SRMR มีค่าน้อยกวา่
่
0.10 ดัชนี CFI มีค่ามากกวา่ 0.90 และดัชนี GFI มีค่ามากกวา่ 0.90 ดังนั้ น จึงสรุ ปได้วาแบบจํ
าลอง
ั ั อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอยาง
่
การวัดภาวะผูน้ าํ มีความเหมาะสมและกลมกลืนกนกบข้
ตัวแปรสังเกตที่ ใช้ในการวัดภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงมี จาํ นวน 20 ตัวแปร โดยการ
่ วแปรสังเกตที่ใช้ในการวัดภาวะผูน้ าํ การ
พิจารณาจากคา่ factor loading ของตัวแปรสังเกต พบวาตั
เปลี่ยนแปลงจํานวน 17 ตัวแปรจากทั้ งหมด 20 ตัวแปรมีค่า factor loading สู งกวา่ 0.50 ซึ่ งเป็ น
ํ
เกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ ยกเว้นตัวแปรสังเกต TFL4, TFL5 และ TFL19 ซึ่งมีค่า factor loading ตํ่ากว่
ํ
่ นได้ว่า คาสถิ
่ ติ t ของตัวแปร TFL4, TFL5 และ TFL19 มีค่ามากกวา่
เกณฑ์ที่กาหนดไว้
แตจะเห็
2.58 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ซึ่งหมายความวา่ factor loading ของตัวแปร TFL4, TFL5 และ TFL19
่
มีค่าแตกตางจากศู
นย์ ดังนั้ น ตัวแปรสังเกตทั้ ง 20 ตัวจึงมีความเหมือนกนัหรื อมีความแปรปรวน
่ กบตั
ั วแปรแฝงอยางเพี
่ ยงพอ จะเห็นได้ว่าคา่ AVE ซึ่ งเป็ นดัชนี ที่ใช้ในการวัดความนาเชื
่ ่ อถือ
รวม
่ ั 0.47 ซึ่ งตํ่ากวาเกณฑ
่
ํ
ของตัวแปร TFL มีค่าเทากบ
เ์ กณฑ์ที่กาหนดไว้
คือ 0.50 เล็กน้อย ถ้า AVE
่ ั 0.50 ขึ้ นไปยอมมี
่ ความมัน่ ใจวาตั
่ วแปรสังเกตมีความแปรปรวนรวม
่ กบตั
ั วแปรแฝงอยาง
่
เทากบ
่ ่อถือของตัวแปร
เพียงพอ แต่จะเห็นได้วา่ ดัชนี Composite reliability (CR) ซึ่งเป็ นดัชนีวดั ความนาเชื
่
ํ
TFL อีกดัชนี หนึ่ งมีค่าสู งถึง 0.95 ซึ่ งสู งกวาเกณฑ์
ที่กาหนดไว้
คือ 0.70 แสดงให้เห็นวา่ตัวแปร
่ ั วแปร TFL อยางเพี
่ ยงพอ และเมื่อพิจารณาดัชนี CR และ AVE
สังเกตมีความแปรปรวนรวมกบตั
ั
่
ประกอบกนจะเห็
นได้วา่ 1 ใน 2 หรื อร้อยละ 50 ของดัชนีที่ใช้วดั reliability ของตัวแปร TFL ผาน
ํ
่ วา่ ตัวแปรแฝงมีความนาเชื
่ ่อในระดับที่ยอมรับได้
เกณฑ์ที่กาหนด
จึงกลาวได้
ตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการวัดภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน (TSL) มีจาํ นวน 9 ข้อ คา่ factor
่
loading ของตัวแปรสังเกตทั้ ง 9 ตัวแปรแตกตางจากศู
นย์ที่ ระดับนัยสําคัญ 0.01 และมี ค่าสู งกวา่
ํ
่ ่อถือของตัวแปรแฝงทั้ งสอง
เกณฑ์ที่กาหนด
ไว้คือ 0.50 นอกจากนี้ ดัชนี ที่ใช้ในการวัดความนาเชื
่
ํ
ดัชนี คือ CR = 0.92 และคา่ AVE = 0.58 มีค่าสู งกวาเกณฑ์
ที่กาหนด
ดังนั้ น ตัวแปรแฝงที่ใช้ในการ
่ ่อถือในระดับที่ยอมรับได้
วัดภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยนมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างความนาเชื
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่ ่อถือของตัวแปรที่ใช้ในการวัดวัฒนธรรมองค์กร
ตารางที่ 23 ดัชนีวดั ความนาเชื
ตัวแปรสั งเกตและตัวแปรแฝง
CR AVE Factor T-value
ทีใ่ ช้ ในการวัดวัฒนธรรมองค์ กร
Loading
1. Clan Culture (CLAN)
0.94 0.74
16.68
CLAN1
0.75
18.83
CLAN2
0.87
16.76
CLAN3
0.82
19.09
CLAN4
0.94
19.44
CLAN5
0.86
18.91
CLAN6
0.90
2. Adhocracy Culture (ADHO)
0.95 0.77
ADHO1
0.79
19.10
ADHO2
0.81
19.54
ADHO3
1.00
17.57
ADHO4
0.89
20.39
ADHO5
0.81
17.60
ADHO6
0.94
23.79
3. Hierarchical Culture (HIERA)
0.91 0.62
HIERA1
0.77
18.62
HIERA2
0.73
17.73
HIERA3
0.77
18.95
HIERA4
0.66
15.21
HIERA5
0.88
22.54
HIERA6
0.88
18.95
4. Market Culture (MARK)
0.96 0.79
15.87
MARK1
0.68
19.18
MARK2
0.82
19.90
MARK3
0.89

R2

0.56
0.75
0.68
0.88
0.73
0.81
0.62
0.66
1.00
0.80
0.65
0.88
0.60
0.54
0.60
0.44
0.78
0.78
0.46
0.68
0.80
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่ ่อถือของตัวแปรที่ใช้ในการวัดวัฒนธรรมองค์กร (ตอ่)
ตารางที่ 23 ดัชนีวดั ความนาเชื
ตัวแปรสั งเกตและตัวแปรแฝง
CR AVE Factor T-value R2
ทีใ่ ช้ ในการวัดวัฒนธรรมองค์ กร
Loading
17.93 0.57
MARK4
0.75
21.79 1.41
MARK5
1.19
21.83 0.81
MARK6
0.90
 2 = 28.10
df. = 32 P-value = 0.66
RMSEA = 0.00 SRMR = 0.01
CFI = 1.00 GFI = 1.00
่ ่อถือของ
ตารางที่ 23 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อประเมินความนาเชื
ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝงที่ใช้ในการวัดวัฒนธรรมองค์กรจํานวน 4 มิติ ดัชนีวดั ความเหมาะสม
ของแบบจําลองการวัดคํานวณได้ดงั นี้  2 = 28.10 df = 32 P-value = 0.664  2 /df = 0.87
RMSEA = 0.000 SRMR = 0.016 CFI = 1.00 และ GFI = 1.00 ดัชนีวดั ความเหมาะสมของ
ํ
่ อ ดัชนี Normed Chi-square มีค่า
แบบจําลองการวัดทุกดัชนี มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด
กลาวคื
่
่
น้อยกวา่ 3 ดัชนี RMSEA มีค่าน้อยกวา่ 0.05 ดัชนี SRMR มีค่าน้อยกวา่ 0.10 ดัชนี CFI มีคามากกวา
0.90 และดัชนี GFI มีค่ามากกวา่ 0.90 ซึ่ งแสดงเห็นได้ว่าแบบจําลองการวัดวัฒนธรรมองค์กรมี
่
ั อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอยาง
่
ความเหมาะสมและกลมกลืนกนัอยางสมบู
รณ์กบข้
่ ่ factor loading ของ
โดยการพิจารณาจากคา่ factor loading ของตัวแปรสังเกตพบวาคา
่
ํ
่ วแปร
ตัวแปรสังเกตทั้ ง 24 ตัวแปรมีค่ามากกวา่ 0.50 ซึ่ งสู งกวาเกณฑ์
ที่กาหนดไว้
แสดงให้เห็นวาตั
ั ั วแปรแฝง (convergent validity) ตัวแปรแฝงทั้ ง 4 ตัว
สังเกตทั้ ง 24 ตัวแปรมีความเหมือนกนกบตั
ได้แก่ วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (ADHO) วัฒนธรรม
่ ั 0.94,
มุ่งเน้นโครงสร้างอํานาจ (HIERA) และวัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK) มีค่า CR เทากบ
่
ํ
0.95, 0.91 และ 0.96 ตามลําดับ ซึ่งมีค่าสู งกวาเกณฑ์
ที่กาหนด
ไว้ทุกตัวแปร นอกจากนี้ วัฒนธรรม
มุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (ADHO) วัฒนธรรมมุ่งเน้นโครงสร้าง
่ ั 0.74, 0.77, 0.62 และ
อํานาจ (HIERA) และวัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK) มีค่า AVE เทากบ
่
ํ
่ วาตั
่ วแปรแฝงที่ใช้ใน
0.79 ตามลําดับ ซึ่งมีค่าสู งกวาเกณฑ์
ที่กาหนด
ไว้ทุกตัวแปร ดังนั้ น จึงกลาวได้
่ ่อถือในระดับที่ยอมรับได้
การวัดวัฒนธรรมองค์กรมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและมีความนาเชื
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่ ่อถือของตัวแปรที่ใช้ในการวัดการเรี ยนรู ้ขององค์กร
ตารางที่ 24 ดัชนีวดั ความนาเชื
ตัวแปรสั งเกตและตัวแปรแฝง
CR
AVE Factor T-value
ทีใ่ ช้ ในการวัดการเรียนร้ ูขององค์ กร
Loading
1. Knowledge Acquisition (KA)
0.88
0.56
14.26
KA1
0.62
15.52
KA2
0.67
16.29
KA3
0.78
14.47
KA4
0.62
18.49
KA5
0.84
23.31
KA6
0.92
2. Knowledge Distribution (KD)
0.92
0.67
KD1
0.81
19.80
KD2
0.85
19.55
KD3
0.72
17.22
KD4
0.88
22.73
KD5
0.82
19.64
KD6
0.81
20.49
3. Knowledge Interpretation (KI)
0.94
0.76
KI1
0.79
17.41
KI2
0.82
19.59
KI3
0.87
21.22
KI4
0.89
19.55
KI5
0.98
23.03
4. Organizational Memory (OM)
0.93
0.72
23.04
OM1
0.86
24.13
OM2
0.89
25.50
OM3
0.91

R2

0.39
4.45
0.61
0.38
0.71
0.85
0.66
0.72
0.52
0.78
0.67
0.66
0.62
0.67
0.75
0.80
0.96
0.74
0.79
0.83
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่ ่อถือของตัวแปรที่ใช้ในการวัดการเรี ยนรู ้ขององค์กร (ตอ่)
ตารางที่ 24 ดัชนีวดั ความนาเชื
ตัวแปรสั งเกตและตัวแปรแฝง
CR
AVE Factor T-value R2
ทีใ่ ช้ ในการวัดการเรียนร้ ูขององค์ กร
Loading
19.96 0.61
OM4
0.78
OM5
0.79
20.25 0.62
 2 = 49.12
df. = 49 P-value = 0.46
RMSEA = 0.00 SRMR = 0.01
CFI = 1.00 GFI = 0.99
่ ่อถือของ
ตารางที่ 24 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อประเมินความนาเชื
ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝงที่ ใช้ในการวัดการเรี ยนรู ้ ขององค์กรจํานวน 4 มิ ติ ดัชนี วดั ความ
เหมาะสมของแบบจําลองการวัดคํานวณได้ดงั นี้  2 = 49.12 df = 49 P-value = 0.46  2 /df = 1.00
RMSEA = 0.00 SRMR = 0.01 CFI = 1.00 และ GFI = 0.99 ดัชนีวดั ความเหมาะสมของ
ํ
่ อ ดัช นี
แบบจํา ลองการวัด การเรี ย นรู ้ ข ององค์ก รทุ ก ดัช นี มี ค่ าอยู่ใ นเกณฑ์ที่ ก าหนด
ไว้ กลาวคื
Normed Chi-square มีค่าน้อยกวา่ 3 ดัชนี RMSEA มีค่าน้อยกวา่ 0.05 ดัชนี SRMR มีค่าน้อยกวา่
่
0.10 ดัชนี CFI มีค่ามากกวา่ 0.90 และดัชนี GFI มีค่ามากกวา่ 0.90 ซึ่ งแสดงเห็นได้วาแบบจํ
าลอง
ั ่
ั อมูลเชิงประจักษ์ที่
การวัดการเรี ยนรู ้ขององค์กรมีความเหมาะสมและกลมกลืนกนอยางสมบู
รณ์กบข้
่
ได้จากกลุ่มตัวอยาง
่ ่ factor loading ของ
โดยการพิจารณาจากคา่ factor loading ของตัวแปรสังเกตพบวาคา
ํ
่
ตัวแปรสังเกตทั้ ง 22 ตัวแปรมีค่ามากกวา่ 0.50 ซึ่งเป็ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าที่ได้กาหนดไว้
แสดงให้เห็นวาตั
ั ั วแปรแฝง (convergent validity) ตัวแปรแฝงทั้ ง 4
แปรสังเกตทั้ ง 22 ตัวแปรมีความเหมือนกนกบตั
่
ตัวแปร ได้แก่ การแสวงหาความรู ้ (KA) การเผยแพรความรู
้ (KD) การตีความหมายของความรู ้ (KI)
็
่ ั 0.88, 0.92, 0.94 และ 0.93 ตามลําดับ ซึ่ง
และการจัดเกบความรู
้ขององค์กร (OM) มีค่า CR เทากบ
ํ
จะเห็นได้ว่า CR ของทุกตัวแปรแฝงมีค่าสู งกวา่ เกณฑ์ที่กาหนด
ไว้คือ 0.70 การแสวงหาความรู ้
่
็
(KA) การเผยแพรความรู
้ (KD) การตีความหมายของความรู ้ (KI) และการจัดเกบความรู
้ขององค์กร
่ ั 0.56, 0.67, 0.76 และ 0.72 ตามลําดับ ซึ่ งจะเห็นได้ว่า AVE ของทุก
(OM) มีค่า AVE เทากบ
่
ํ
่ วาตั
่ วแปรสังเกตและตัวแปรแฝง
ตัวแปรแฝงมีค่าสู งกวาเกณฑ์
ที่กาหนดไว้
คือ 0.50 ดังนั้ น จึงกลาวได้
่ ่อถือ
ที่ใช้ในการวัดการเรี ยนรู ้ขององค์กรทั้ ง 4 ตัวแปรมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและความนาเชื
ในระดับที่ยอมรับได้
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่ ่อถือของตัวแปรที่ใช้ในการวัดความรับผิดชอบตอสั
่ งคม
ตารางที่ 25 ดัชนีวดั ความนาเชื
ตัวแปรสั งเกตและตัวแปรแฝงทีใ่ ช้ ใน
CR AVE Factor T-value R2
การวัดความรับผิดชอบต่ อสั งคม
Loading
1. Employee Responsibility (EMRES)
0.93 0.59
18.17 0.54
EMRES1
0.73
16.64 0.49
EMRES2
0.70
18.57 0.59
EMRES3
0.77
20.19 0.62
EMRES4
0.79
19.17 0.56
EMRES5
0.75
20.25 0.61
EMRES6
0.78
EMRES7
0.79
20.23 0.63
EMRES8
0.81
20.74 0.65
EMRES9
0.74
18.49 0.55
EMRES10
0.79
20.37 0.62
2. Customer Responsibility (CUSRES)
0.93 0.66
CUSRES1
0.77
19.99 0.59
CUSRES2
0.75
18.87 0.56
CUSRES3
0.81
21.22 0.65
CUSRES4
0.83
22.33 0.70
CUSRES5
0.91
25.60 0.82
CUSRES6
0.75
18.50 0.56
CUSRES7
0.84
21.46 0.70
3. Supplier Responsibility (SUPRES)
0.90 0.64
SUPRES1
0.80
18.77 0.64
SUPRES2
0.84
20.12 0.71
SUPRES3
0.77
18.93 0.59
SUPRES4
0.78
18.50
0.61
SUPRES5
0.82
20.48 0.67
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่ ่อถือของตัวแปรที่ใช้ในการวัดความรับผิดชอบตอสั
่ งคม (ตอ่)
ตารางที่ 25 ดัชนีวดั ความนาเชื
ตัวแปรสั งเกตและตัวแปรแฝงทีใ่ ช้ ใน
CR AVE Factor T-value R2
การวัดความรับผิดชอบต่ อสั งคม
Loading
4. Shareholder Responsibility (SHARES) 0.93 0.72
SHARES1
0.79
20.79 0.63
SHARES2
0.87
23.44 0.75
SHARES3
0.92
25.59 0.84
SHARES4
0.82
21.67 0.67
SHARES5
0.84
21.50 0.71
5. Community Responsibility (COMRES) 0.94 0.64
COMRES1
0.90
19.28 0.81
COMRES2
0.81
17.64 0.66
COMRES3
0.82
19.73 0.67
COMRES4
0.81
19.91 0.66
COMRES5
0.76
16.91 0.58
COMRES6
0.79
18.97 0.62
COMRES7
0.82
20.73 0.68
COMRES8
0.80
18.41 0.65
COMRES9
0.66
15.12 0.44
6. Environment Responsibility (ENRES) 0.95 0.66
19.37 0.58
ENRES1
0.76
20.28 0.60
ENRES2
0.77
ENRES3
0.80
21.01 0.64
ENRES4
0.75
19.24 0.56
ENRES5
0.78
20.53 0.61
ENRES6
0.83
22.61 0.70
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่ ่อถือของตัวแปรที่ใช้ในการวัดความรับผิดชอบตอสั
่ งคม (ตอ่)
ตารางที่ 25 ดัชนีวดั ความนาเชื
ตัวแปรสั งเกตและตัวแปรแฝงทีใ่ ช้ ใน
CR AVE Factor T-value R2
การวัดความรับผิดชอบต่ อสั งคม
Loading
25.29 0.80
ENRES7
0.89
23.97 0.76
ENRES8
0.87
22.53 0.68
ENRES9
0.83
21.27 0.65
ENRES10
0.80
 2 = 616.90
df. = 510 P-value = 0.00
RMSEA = 0.02 SRMR = 0.03
CFI = 1.00 GFI = 0.95
่ ่อถือของ
ตารางที่ 25 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อประเมินความนาเชื
่ งคมจํานวน 6 มิติ ดัชนีวดั ความ
ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝงที่ใช้ในการวัดความรับผิดชอบตอสั
่ งคมคํานวณได้ดงั นี้  2 = 616.90 df = 510
เหมาะสมของแบบจําลองการวัดความรับผิดชอบตอสั
P-value = 0.00  2 /df = 1.21 RMSEA = 0.02 SRMR = 0.03 CFI = 1.00 และ GFI = 0.95 จะ
่ ติไคสแควร์ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเกดจากการมี
ิ
่
เห็ นได้ว่าคาสถิ
ความไวตอขนาด
่ ดังนั้ นจึงพิจารณาความเหมาะสมของแบบจําลองจากคาสถิ
่ ติ Normed Chi-Square แทน
ตัวอยาง
การพิจารณาจากคา่สถิติ Chi-Square ซึ่ งพบวา่ Normed Chi-Square = 616.90/510 = 1.20 มีค่าไม่
ํ
เกนิ 3 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
และเมื่อพิจารณาจากดัชนี อื่น ๆ พบวา่ดัชนี RMSEA มีค่า
น้อยกวา่ 0.05 ดัชนี SRMR มีค่าน้อยกวา่ 0.10 ดัชนี CFI มีค่ามากกวา่ 0.90 และดัชนี GFI มีค่า
่
่ งคมขององค์กรธุ รกจิ มี
มากกวา่ 0.90 ซึ่ งแสดงให้เห็ นวาแบบจํ
าลองการวัดความรั บผิดชอบตอสั
ั ั อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอยาง
่
ความเหมาะสมและกลมกลืนกนกบข้
่ ่ factor loading ของ
โดยการพิจารณาจากคา่ factor loading ของตัวแปรสังเกต พบวาคา
่
่ นยั สําคัญที่ระดับ 0.01 และมีค่ามากกวา่
ตัวแปรสังเกตทั้ ง 46 ตัวแปรมีค่าแตกตางจากศู
นย์อยางมี
ํ
0.50 ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ข้ นั ตํ่าที่ได้กาหนดไว้
นอกจากนี้ ค่า R2 ของตัวแปรสังเกตทุกตัวแปรมีค่าสู งกวา่
ํ
่ วแปรสังเกตทั้ ง 46 ตัวแปรมีความเหมือนกนกบ
ั ั
เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
คือ 0.50 จึงแสดงให้เห็นวาตั
่ กงาน
ตัวแปรแฝง (convergent validity) ตัวแปรแฝงทั้ ง 6 ตัวแปร ได้แก่ ความรับผิดชอบตอพนั
่ กค้า (CUSRES) ความรับผิดชอบตอผู
่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบ (SUPRES)
(EMRES) ความรับผิดชอบตอลู
่ ้ถื อ หุ ้ น (SHARES) ความรั บ ผิ ด ชอบตอ่ ชุ ม ชน (COMRES) และความ
ความรั บ ผิ ด ชอบตอผู
่ ั 0.93, 0.93, 0.90, 0.93, 0.94 และ 0.95
รับผิดชอบตอ่สิ่ งแวดล้อม (ENRES) มีค่า CR เทากบ
่
ํ
ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นได้วา่ CR ของทุกตัวแปรแฝงมีค่าสู งกวาเกณฑ์
ที่กาหนดไว้
คือ 0.70 นอกจากนี้
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่ กงาน (EMRES) ความรับผิดชอบ
ยังพบวา่ตัวแปรแฝงทั้ ง 6 ตัวแปร ได้แก่ ความรับผิดชอบตอพนั
่ กค้า (CUSRES) ความรับผิดชอบตอผู
่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบ (SUPRES) ความรับผิดชอบตอผู
่ ถ้ ือหุ ้น
ตอลู
่ มชน (COMRES) และความรับผิดชอบตอสิ
่ ่ งแวดล้อม (ENRES)
(SHARES) ความรับผิดชอบตอชุ
่ ั 0.59, 0.66, 0.64, 0.72, 0.64 และ 0.66 ตามลําดับ ซึ่งมีค่าสู งกวาเกณฑ์
่
ํ
มีค่า AVE เทากบ
ที่กาหนด
่ ว่า ตัวแปรแฝงที่ใช้ในการวัดความรับผิดชอบตอสั
่ งคมทั้ ง 6 ตัวแปร
ไว้คือ 0.50 ดังนั้ น จึงกลาวได้
่ ่อถือในระดับที่ยอมรับได้
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและมีความนาเชื
่ ่อถือของตัวแปรที่ใช้ในการวัดผลการดําเนินงานขององค์กร
ตารางที่ 26 ดัชนีวดั ความนาเชื
ตัวแปรสั งเกตและตัวแปรแฝงทีใ่ ช้ ในการ CR AVE Factor T-value R2
วัดผลการดําเนินงานขององค์ กร
Loading
1. Profit and Profitability (PROFIT)
0.98 0.94
27.75 0.91
PROFIT1
0.96
28.80 0.95
PROFIT2
0.98
27.19 0.94
PROFIT3
0.97
27.23 0.95
PROFIT4
0.97
2. Customer Acquisition (CUSAC)
0.91 0.77
25.48 0.87
CUSAC1
0.93
22.96
076
CUSAC2
0.87
21.00 0.68
CUSAC3
0.82
3. Customer Loyalty (CUSLO)
0.87 0.69
12.55 0.64
CUSLO2
0.80
13.19 0.60
CUSLO3
0.77
13.78 0.83
CUSLO4
0.91
4. Productivity (PRODUC)
0.96 0.84
PRODUC1
0.95
27.59 0.91
PRODUC2
0.95
27.61 0.91
PRODUC3
0.90
25.03 0.81
PRODUC4
0.87
23.44 0.75
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่ ่อถือของตัวแปรที่ใช้ในการวัดผลการดําเนินงานขององค์กร(ตอ่)
ตารางที่ 26 ดัชนีวดั ความนาเชื
ตัวแปรสั งเกตและตัวแปรแฝงทีใ่ ช้ ในการ CR AVE Factor T-value R2
วัดผลการดําเนินงานขององค์ กร
Loading
5. Product Innovation (PINNO)
0.91 0.76
19.80 0.60
PINNO1
0.78
25.05 0.82
PINNO2
0.90
26.41 0.87
PINNO3
0.93
6. Organizational Citizenship Behavior 0.92 0.56
(OCB)
OCB1
0.80
20.27 0.64
OCB2
0.78
19.87 0.61
OCB3
0.62
14.24 0.38
OCB4
0.81
19.93 0.66
OCB5
0.77
19.16 0.60
OCB6
0.65
15.20 0.42
OCB7
0.78
19.66 0.61
OCB8
0.73
17.92 0.54
OCB9
0.79
19.67 0.62
7. Employee Retention (EMRE)
0.69 0.57
7.52
0.16
EMRE2
0.40
11.63 0.98
EMRE3
0.99
 2 = 269.01
df. = 233 P-value = 0.12
RMSEA = 0.01 SRMR = 0.02
CFI = 1.00 GFI = 0.96
่ ่อถือของ
ตารางที่ 26 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อประเมินความนาเชื
ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝงที่ใช้ในการวัดผลการดําเนิ นงานขององค์กรจํานวน 7 ด้าน ดัชนี วดั
ความเหมาะสมของแบบจําลองการวัดผลการดําเนิ นงานขององค์กรคํานวณได้ดงั นี้  2 = 269.01
df = 233 P-value = 0.12  2 /df = 1.15 RMSEA = 0.01 SRMR = 0.03 CFI = 1.00 และ GFI =
ํ
่ อ ดัชนี
0.96 จะเห็นได้วา่ ดัชนี วดั ความเหมาะสมของแบบจําลองมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด
กลาวคื
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Normed Chi-square มีค่าน้อยกวา่ 3 ดัชนี RMSEA มีค่าน้อยกวา่ 0.05 ดัชนี SRMR มีค่าน้อยกวา่
0.10 ดัชนี CFI มีค่ามากกวา่ 0.90 และดัชนี GFI มีค่ามากกวา่ 0.90 ซึ่งแสดงให้เห็นวา่แบบจําลอง
ั ่
ั อมูลเชิ ง
การวัดผลการดําเนิ นงานขององค์กรมีความเหมาะสมและกลมกลืนกนอยางสมบู
รณ์กบข้
่
ประจักษ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอยาง
โดยการพิจารณาคา่ factor loading ของตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการวัดผลการดําเนิ นงานทั้ ง
28 ตัวแปร จะเห็นได้วา่ ตัวแปรสังเกตจํานวน 27 ตัวแปรมีค่า factor loading มากกวา่ 0.50 โดยมี
ตัวแปรสังเกตจํานวน 1 ตัวแปรที่มี factor loading ตํ่ากวา่ 0.50 ได้แกตั่ วแปร EMRE2 ซึ่งเป็ นตัวแปร
่
สังเกตที่ใช้ในการวัดความสามารถในการรักษาพนักงานไว้ในองค์กร Herrmann et al. (2006) กลาว
่ าตัวแปรสังเกตใดมีค่า factor loading น้อยกวา่ 0.40 ควรตัดตัวแปรนั้ นออก เนื่ องจากตัวแปร
วาถ้
EMRE2 มีค่า factor loading มากกวา่ 0.40 จึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะคงตัวแปร EMRE2 ไว้ ดังนั้ น
่ ั
ั วแปรแฝงที่ใช้ในการวัดผลการดําเนินงานทั้ ง 7 ด้านมีค่าความแปรปรวนรวมกน
ตัวแปรสังเกตกบตั
และมีความเหมือนกนั (convergent validity) ในระดับที่ยอมรับได้
่ ติ CR และ AVE ซึ่งใช้ในการวัดความนาเชื
่ ่อถือของตัวแปรแฝง
โดยการพิจารณาคาสถิ
่ วแปรแฝงทั้ ง 7 ตัวแปร ได้แก่ กาไรและความสามารถในการทํ
ํ
ํ (PROFIT) การ
จะเห็นได้วาตั
ากาไร
เพิ่มขึ้ นของลู ก ค้า ใหม่ (CUSAC) ความภัก ดี ของลูกค้า (CUSLO) ผลิ ตภาพการผลิ ต (PRODUC)
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (PINNO) พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี (OCB) และความสามารถในการ
่ ั 0.98, 0.91, 0.87, 0.96, 0.91, 0.92 และ 0.69
รักษาพนักงานไว้ในองค์กร (EMRE) มีค่า CR เทากบ
ํ
ตามลําดับ ซึ่ งจะเห็นได้ว่าดัชนี CR ของทุก ตัวแปรแฝงมีค่าสู งกวา่เกณฑ์ที่กาหนดไว้
คือ 0.70
ยกเว้นตัวแปรแฝงที่ใช้ในการวัดความสามารถในการรักษาพนักงานไว้ในองค์กร (EMRE) มีดชั นี
่ ั 0.69 ซึ่งไมถึ่ งเกณฑ์ที่กาหนดคื
ํ
CR เทากบ
อ 0.70 แตยั่ งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เพราะวา่ Nunnally
ํ
and Bernstein (1994) และศุภมาศ อังศุโชติ และคณะ (2551) ได้กาหนดไว้
ว่าตัวแปรแฝงที่มีค่า CR
่ ่ อถือในระดับที่ยอมรับได้และเมื่อพิจารณาความ
ตั้ งแต่ 0.60 ขึ้ นไปเป็ นตัวแปรแฝงที่มีความนาเชื
่ ่อถือของตัวแปรแฝงจากดัชนี AVE กจะพบวาดั
็
่ ชนี AVE ของตัวแปรแฝงทุกตัวที่ใช้ในการ
นาเชื
วัดผลการดําเนิ นงานซึ่ งรวมทั้ ง ความสามารถในการรั กษาพนักงานไว้ในองค์ก ร (EMRE) มี ค่ า
ํ
มากกวา่ 0.50 ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ตามข้อเสนอแนะของ Fornell and Larcker (1981) และ Hair
่ อดัชนี AVE ของตัวแปรแฝงทั้ ง 7 ตัวแปร ได้แก่ กาไรและความสามารถในการ
ํ
et al. (1998) กลาวคื
ํ (PROFIT) การเพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหม่ (CUSAC) ความภักดีของลูกค้า (CUSLO) ผลิตภาพ
ทํากาไร
การผลิต (PRODUC) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (PINNO) พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี (OCB) และ
่ ั 0.94, 0.77, 0.69, 0.84,
ความสามารถในการรักษาพนักงานไว้ในองค์กร (EMRE) มีค่าเทากบ
่
ํ
0.76, 0.56 และ 0.57 ตามลําดับ ซึ่ งมีค่าสู งกวาเกณฑ์
ที่กาหนดไ
ว้คือ 0.50 แสดงให้เห็นวา่ความ
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่
่ ่
แปรปรวนของตัวแปรแฝงที่อธิ บายได้ดว้ ยคาความแปรปรวนของ
ตัวแปรสังเกตมี ค่ามากกวาคา
่ วา่ ตัวแปร
ความแปรปรวนของตัวแปรคลาดเคลื่อน (Fornell and Larcker, 1981) ดังนั้ น จึงกลาวได้
แฝงที่ใช้ในการวัดผลการดําเนิ นงานขององค์กรทั้ ง 7 ตัวแปรมีความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้างและมี
่ ่อถือในระดับที่ยอมรับได้
ความนาเชื
่
่ มประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหวางตั
่ วแปรที่ศึกษา
ตารางที่ 27 คารากที
่สองของ AVE และคาสั
EMRES CUSRES SUPRES SHARES COMRES ENRES CUSAC
EMRES
(0.77)
CUSRES 0.71
(0.81)
SUPRES
0.67
0.67
(0.80)
SHARES 0.63
0.60
0.62
(0.85)
COMRES 0.64
0.57
0.55
0.59
(0.80)
ENRES
0.68
0.63
0.64
0.60
0.62
(0.81)
CUSAC
0.45
0.33
0.28
0.27
0.28
0.32
(0.97)
CUSLO
0.12
0.15
0.21
0.10
-0.04
0.15
0.11
PRODUC 0.47
0.38
0.37
0.30
0.33
0.38
0.68
PINNO
0.51
0.50
0.44
0.41
0.37
0.35
0.43
OCB
0.63
0.58
0.57
0.50
0.52
0.50
0.44
EMRE
0.35
0.29
0.25
0.27
0.24
0.19
0.20
PROFIT
0.35
0.30
0.28
0.25
0.24
0.29
0.59
CLAN
0.72
0.65
0.64
0.60
0.51
0.54
0.34
ADHO
0.65
0.61
0.58
0.55
0.59
0.54
0.46
HIERA
0.62
0.58
0.60
0.53
0.52
0.51
0.34
MARK
0.53
0.56
0.51
0.43
0.51
0.44
0.33
TFL
0.59
0.55
0.53
0.48
0.49
0.49
0.40
TSL
0.53
0.51
0.52
0.51
0.45
0.45
0.25
KA
0.58
0.57
0.50
0.53
0.57
0.48
0.47
KD
0.58
0.53
0.54
0.55
0.58
0.50
0.36
KI
0.63
0.61
0.57
0.59
0.56
0.54
0.43
OM
0.52
0.55
0.55
0.57
0.53
0.49
0.33

247
่
่ มประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหวางตั
่ วแปรที่ศึกษา (ตอ่)
ตารางที่ 27 คารากที
่สองของ AVE และคาสั
CUSLO PRODUC PINNO OCB EMRE PROFIT CLAN ADHO
CUSLO
(0.88)
PRODUC 0.22
(0.83)
PINNO
0.18
0.48
(0.92)
OCB
0.13
0.48
0.57 (0.87)
EMRE
0.26
0.21
0.32 0.41 (0.75)
PROFIT
0.22
0.76
0.41 0.36 0.17 (0.75)
CLAN
0.17
0.40
0.49 0.60 0.44
0.27 (0.86)
ADHO
0.05
0.48
0.58 0.62 0.24
0.36
0.66 (0.88)
HIERA
0.10
0.39
0.46 0.58 0.27
0.26
0.64 0.65
MARK
-0.05
0.35
0.40 0.54 0.10
0.24
0.50 0.70
TFL
0.16
0.40
0.44 0.57 0.23
0.30
0.55 0.61
TSL
0.13
0.27
0.33 0.48 0.15
0.17
0.52 0.53
KA
0.03
0.42
0.45 0.58 0.24
0.31
0.58 0.71
KD
-0.03
0.33
0.46 0.59 0.27
0.24
0.58 0.68
KI
0.06
0.45
0.47 0.65 0.35
0.34
0.68 0.69
OM
0.13
0.36
0.48 0.62 0.25
0.30
0.57 0.62
่
่ มประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหวางตั
่ วแปรที่ศึกษา (ตอ่)
ตารางที่ 27 คารากที
่สองของ AVE และคาสั
HIERA MARK TFL TSL
KA
KD
KI
OM
HIERA
(0.79)
MARK
0.68 (0.89)
TFL
0.58
0.54 (0.69)
TSL
0.59
0.53 0.83 (0.76)
KA
0.56
0.62 0.59 0.55 (0.75)
KD
0.58
0.54 0.51 0.48 0.70 (0.82)
KI
0.63
0.60 0.58 0.55 0.71 0.75 (0.87)
OM
0.64
0.54 0.53 0.52 0.60 0.69 0.68 (0.85)
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่
่ ว (คาที
่ ่อยูใ่ นวงเล็บ) และ
ตารางที่ 27 แสดงคารากที
่สองของ AVE ของตัวแปรแฝงแตละตั
่ มประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหวางตั
่ วแปรแฝงที่มีอยู่ในแบบจําลอง ข้อมูลดังกลาวนี
่ ้ ใช้ในการ
คาสั
่ วแปรมีความสัมพันธ์กนเองสู
ั
ั อไม่ ซึ่ งการตรวจสอบ
ตรวจสอบวาตั
งมากจนเป็ นตัวแปรเดียวกนหรื
่ ้ มีลกั ษณะเหมือนกนกนกบการตรวจสอบปั
ั ั ั
ดังกลาวนี
ญหา Multicollinearity ในการวิเคราะห์ถดถอย
่ วแปรที่มีอยูใ่ นแบบจําลองต้องไมใชตั
่ ่ วแปร
พหุ คูณ ในการใช้เทคนิ คสถิติ SEM มีขอ้ กาํหนดวาตั
่ วแปรแตละตั
่ วต้องไมได้
่ เป็ นตัวแปรเดียวกนกบ
ั ั
เดียวกนั (Discriminant Validity) หมายความวาตั
ตัวแปรอื่น ๆ ที่มีอยูใ่ นแบบจําลอง (Chin, 1998) ในการตัดสิ นวา่สองตัวแปรใด ๆ เป็ นตัวแปร
ั อไม่ Hair et al. (1998) ได้กาหนดเกณฑ์
ํ
่ มประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหวาง
่
เดียวกนหรื
ไว้ว่าถ้าคาสั
่ วแปรคู่น้ ันมีความสัมพันธ์กนมากจนเป็
ั
ตัวแปรสองตัวใด ๆ มีค่าตั้ งแต่ 0.90 ขึ้ นไปจึงจะถือวาตั
น
ํ
ั ่ากวา่ 0.85
ตัวแปรเดียวกนัKline (2005) ได้กาหนดไว้
ว่าถ้าสองตัวแปรใด ๆ มีความสัมพันธ์กนตํ
ํ งสอง (squared correlation) ของสองตัวแปรใด ๆ มีค่าน้อยกวาคา
่ ่ AVE
หรื อถ้าสหสัมพันธ์ยกกาลั
่ ว เชนถ้
่ า AVE ของตัวแปร A มีค่ามากกวาคา
่ ่ Correlation Coefficient
ของตัวแปรแตละตั
่ ตัวแปร A กบั ตัวแปร B จึงจะยอมรับวาตั
่ วแปร A ไมใชตั
่ ่ วแปรเดียวกนกบ
ั ั ตัวแปร B
ระหวาง
่ างต้น ดังนั้ น จึงสรุ ปได้
เนื่ องจากตัวแปรทั้ ง 23 ตัวที่มีอยูใ่ นแบบจําลองเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กลาวข้
่ ่ สองตัวแปรใด ๆ เป็ นตัวแปรเดียวกนั
วาไมมี
่ ่ อถือของตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝงโดยการวิเคราะห์
หลังจากตรวจสอบความนาเชื
่ วแปรที่จะนําไปใช้ใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิ งยืนยันแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การตรวจสอบอีกวาตั
สมการเชิงโครงสร้างมีคุณสมบัติการแจกแจงปกติหรื อไม่ ดัชนีที่ใช้ในการวัดการแจกแจงปกติของ
ตัวแปรมีจาํ นวน 2 ดัชนี ได้แก่ดชั นี วดั ความเบ้ (skewness) และดัชนีวดั ความโดง่ (kurtosis) ผลการ
ตรวจสอบพบวา่ ตัวแปรที่มีอยู่ในแบบจําลองทุกตัวแปรมีค่าเฉลี่ยมากกวา่ 3.00 โดยมีค่าเบี่ยงเบน
่ 0.56 และ 0.92 และจะเห็นได้วาคาเบี
่ ่ ่ยงเบนมาตรฐานมีค่าไมเกน
่ ิ 1 ซึ่งแสดงให้
มาตรฐานอยูใ่ นชวง
่ อมูลมีการกระจายอยูใ่ กล้กบคาเฉลี
ั ่ ่ย และเมื่อพิจารณาจากดัชนีวดั ความเบ้และดัชนีวดั ความ
เห็นวาข้
่
่ ชนี วดั ความเบ้มีค่าอยูใ่ นชวง
่ -0.09 และ -1.00 สวนดั
่ ชนี วดั ความโดงมี
่ ค่าอยูใ่ นชวง
่ โดงพบวาดั
่ ชนีวดั
่ ิ 3 สวนดั
0.41 และ 1.70 ตามข้อเสนอแนะของ Kline (2005) ดัชนีวดั ความเบ้ควรมีค่าไมเกน
่
่ ิ 10 จึงจะถือว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติ จะเห็นได้วาดั
่ ชนีวดั ความเบ้และ
ความโดงควรมี
ค่าไมเกน
่
่ ่ Kline (2005) กาหนดไว้
ํ
ดัชนี วดั ความโดงของทุ
กตัวแปรที่มีอยู่ในแบบจําลองมีค่าอยู่ในชวงที
ดังนั้ น จึงสรุ ปได้ว่าตัวแปรทั้ ง 23 ตัวแปรที่มีอยูใ่ นแบบจําลอง มีคุณสมบัติแจกแจงปกติ จึงมีความ
เหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (ดูตารางที่ 28 )
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ตารางที่ 28 ดัชนีวดั การแจกแจงปกติของตัวแปรที่มีอยูใ่ นแบบจําลอง
S.D.
Skewness
Kurtosis
ตัวแปร
จํานวนคําถาม

EMRES
10
3.85
0.68
-0.97
1.70
CUSRES
7
4.20
0.64
-0.78
0.50
SUPRES
5
4.07
0.66
-0.65
0.86
SHARES
5
3.90
0.76
-0.83
1.27
COMRES
9
3.48
0.82
-0.57
0.25
ENRES
10
4.14
0.65
-0.86
1.24
CUSAC
3
3.51
0.84
-0.41
-0.06
CUSLO
3
3.65
0.86
-0.16
-0.42
PRODUC
4
3.52
0.82
-0.41
-0.09
PINNO
3
3.62
0.83
-0.35
-0.15
OCB
9
3.67
0.66
-0.71
1.14
EMRE
2
3.27
0.85
-0.08
-0.05
PROFIT
4
3.49
0.92
-0.35
-0.38
CLAN
6
4.06
0.69
-1.00
1.47
ADHO
6
3.73
0.78
-0.68
0.61
HIERA
6
4.03
0.62
-0.81
1.63
MARK
6
3.79
0.67
-0.49
0.60
TFL
20
3.84
0.56
-0.41
0.02
TSL
9
3.93
0.64
-0.61
0.08
KA
6
3.55
0.72
-0.85
1.31
KD
6
3.52
0.80
-0.70
0.42
KI
5
3.64
0.74
-0.81
0.74
OM
5
3.78
0.76
-0.81
0.98
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4.4.2 แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้ าง (Structural Equation Model)
การตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจําลองเชิ งโครงสร้ างเป็ นการตรวจสอบความ
ั
่ covariance matrix ของข้อมูลจริ งกบั covariance matrix ที่พยากรณ์จาก
สอดคล้องกนระหวาง
่ กนัระหวางความสั
่
แบบจําลองของผูว้ ิจยั เป็ นการตรวจสอบความแตกตาง
มพันธ์อนั แท้จริ งของ
่ ั
่
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอยางกบความสั
มพันธ์ที่คาดหวังตามแบบจําลอง สมมติฐานวาง
ั
่
ั อมูล การไมมี่ นยั สําคัญ
เป็ นสมมติฐานที่แสดงถึงการมีความสอดคล้องกนระหวางแบบจํ
าลองกบข้
่ ่ covariance matrix ที่ได้จากกลุ่มตัวอยางและคา
่
่ covariance matrix
ของสถิติไคสแควร์แสดงวาคา
่
ั อมูลเชิ ง
ของแบบจําลองมีความเหมือนกนั และแสดงให้เห็ นวาแบบจํ
าลองมีความเหมาะสมกบข้
่
่
็ คาส
่ ถิติไคสแควร์ อาจมีความไวตอขนาดตั
่
่ ที่มีจาํ นวน
ประจักษ์อยางสมบู
รณ์ อยางไรกตาม
วอยาง
่ ั ย งเล็ ก น้ อ ยระหวาง
่
มากและขนาดของสหสั ม พัน ธ์ ที่ มี ค่ าสู ง แม้ว่ าจะมี ค วามแตกตางกนเพี
่
่ covariance matrix ของแบบจําลอง กอาจทํ
็
covariance matrix ที่ได้จากกลุ่มตัวอยางและคา
าให้
่ ติไคสแควร์ มีนัยสําคัญได้ เพื่อที่จะปรับลดความไวของสถิติไคสแควร์ ที่มีต่อขนาดตัวอยาง
่
คาสถิ
่ ติไคสแควร์ดว้ ยคาองศาความเป็
่
และขนาดของสหสัมพันธ์ จึงหารคาสถิ
นอิสระ (df) โดยเรี ยกสถิติ
ไคสแควร์ที่ปรับลดความไวแล้วนี้ วา่ Normed Chi-square (2/df)
่ ติ ไ คสแควร์ ไ มมี่ นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล พบวา่ คาสถิ
(P-value = 0.11) ดัชนี วดั ความเหมาะสมของแบบจําลองทั้ ง 5 ดัชนี ได้แก่ Normed Chi-Square =
1.14, RMSEA = 0.01, SRMR = 0.01, CFI = 1.00 และ GFI = 0.97 มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ั อมูลเชิ ง
ดังนั้ น จึงสรุ ปได้ว่าแบบจําลองสมการเชิ งโครงสร้างมีความเหมาะสมกลมกลืนกนักบข้
ประจักษ์
ตารางที่ 29 ดัชนีวดั ความเหมาะสมของแบบจําลองโดยรวม
ดัชนี
ค่ าดัชนีทวี่ ดั ได้
เกณฑ์ การยอมรับ
Chi-Square
150.16
df
131
P-value
0.11
> 0.05
Normed Chi-Square
1.14
< 3.00
RMSEA
0.01
< 0.05
SRMR
0.01
< 0.10
CFI
1.00
> 0.90
GFI
0.97
> 0.90
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ภาพที่ 22 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้าง
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่ ประกอบของภาวะผูน้ าํ วัฒนธรรมองค์กร การเรี ยนรู ้ของ
จากภาพที่ 22 จะเห็นได้วาองค์
่ งคมและผลการดําเนินงานขององค์กรมีความสัมพันธ์กนัเชิงโครงสร้าง
องค์กร ความรับผิดชอบตอสั
ซึ่งประกอบด้วยสมการเชิงโครงสร้างจํานวน 13 สมการและมีเส้นทาง (paths) ทั้ งหมด 77 เส้นทาง
่ คาสั
่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางจํานวน 77 คา่แสดงอยูใ่ นรู ป unstandardized coefficient ผลการทดสอบ
สวน
ี่ ั อิทธิพลของทุนองค์กรที่มีต่อการมีความรับผิดชอบตอ่สังคมและอิทธิพลของการ
สมมติฐานเกยวกบ
่ งคมที่มีต่อผลการดําเนินงานขององค์กรสามารถอธิบายได้ดงั นี้
มีความรับผิดชอบตอสั
(1) ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ ทางธรกิ
ุ จของการมีความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบวา่ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกตอ่ การมี ค วาม
่ กงาน (EMRES) มีจาํ นวน 6 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบตอลู
่ กค้า (CUSRES)
รับผิดชอบตอพนั
วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (ADHO) วัฒนธรรมมุ่งเน้น
่
โครงสร้างอํานาจ (HIERA) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TFL) และการเผยแพรความรู
้ (KD)
่ กงาน (EMRES) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ผล
จะเห็นได้วา่การมีความรับผิดชอบตอพนั
การดําเนิ นงานขององค์กรจํานวน 4 ด้านประกอบด้วย การรั กษาพนักงานไว้ในองค์กร (EMRE)
พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี (OCB) ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) และการเพิ่มขึ้ นของลูกค้า
ใหม่ (CUSAC)
่ กงาน
ตารางที่ 30 ปั จจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิของการมีความรับผิดชอบตอพนั
Path
Path Coefficient
T-value
5.27
1. CUSRES  EMRES
0.24
7.66
2. CLAN  EMRES
0.32
2.23
3. ADHO  EMRES
0.08
2.07
0.09
4. HIERA  EMRES
3.75
0.17
5. TFL  EMRES
2.09
0.07
6. KD  EMRES
2.20
0.18
7. EMRES  EMRE
4.03
0.18
8. EMRES  OCB
3.11
0.25
9. EMRES  PRODUC
1.70
0.09
10. EMRES  CUSAC
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(2) ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ ทางธรกิ
ุ จของการมีความรับผิดชอบต่ อลกค้
ู า
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบวา่ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกตอ่ การมี ค วาม
่ ตถุดิบ
รับผิดชอบตอ่ลูกค้า (CUSRES) มีจาํ นวน 7 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบตอ่ ผูจ้ าํ หนายวั
่ ถ้ ือหุ ้น (SHARES) ความรับผิดชอบตอสิ
่ ่ งแวดล้อม (ENRES)
(SUPRES) ความรั บผิดชอบตอผู
วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
(TFL) และการแสวงหาความรู ้ขององค์กร (KA)
่ กค้า (CUSRES) มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกตอ่ผล
จะเห็นได้ว่าการมีความรับผิดชอบตอลู
การดําเนินงานขององค์กรจํานวน 1 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (PINNO)
ตารางที่ 31 ปั จจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิของการมีความรับผิดชอบตอ่ลูกค้า
Path
Path Coefficient
T-value
4.85
0.21
1. SUPRES  CUSRES
2.12
0.07
2. SHARES  CUSRES
3.22
0.13
3. ENRES  CUSRES
5.24
0.21
4. CLAN  CUSRES
3.77
0.14
5. MARK  CUSRES
1.74
0.07
6. TFL  CUSRES
1.88
0.07
7. KA  CUSRES
2.65
0.16
8. CUSRES  PINNO

(3) ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ ทางธรกิ
ุ จของการมีความรับผิดชอบต่ อผ้ ูจําหน่ าย
วัตถดิุ บ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบวา่ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกตอ่ การมี ค วาม
่ ตถุดิบ (SUPRES) มีจาํ นวน 6 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบตอผู
่ ถื้ อหุ ้น
รับผิดชอบตอ่ผูจ้ าํ หนายวั
่ ่ ง แวดล้อ ม (ENRES) วัฒ นธรรมมุ่ ง เน้ น พนั ก งาน (CLAN)
(SHARES) ความรั บ ผิ ด ชอบตอสิ
วัฒนธรรมมุ่งเน้นโครงสร้างอํานาจ (HIERA) วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK) และภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง (TFL)
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่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบ (SUPRES) มีอิทธิ พลทางตรง
จะเห็ นได้ว่าการมี ความรั บผิดชอบตอผู
เชิ งบวกตอ่ ผลการดํา เนิ นงานขององค์กรจํานวน 2 ด้าน ได้แก่ พฤติ กรรมการเป็ นพนัก งานที่ ดี
(OCB) และความภักดีของลูกค้า (CUSLO)
่ ตถุดิบ
ตารางที่ 32 ปั จจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิของการมีความรับผิดชอบตอ่ผูจ้ าํ หนายวั
Path
Path Coefficient
T-value
4.14
0.15
1. SHARES  SUPRES
6.73
0.27
2. ENRES  SUPRES
5.27
0.22
3. CLAN  SUPRES
2.52
0.13
4. HIERA  SUPRES
1.79
0.07
5. MARK  SUPRES
2.15
0.10
6. TFL  SUPRES
2.17
0.09
7. SUPRES  OCB
4.61
0.33
8. SUPRES  CUSLO

(4) ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ ทางธรกิ
ุ จของการมีความรับผิดชอบต่ อผ้ ูถือหุ้น
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงตอ่การมี ความรั บผิดชอบตอ่
ผูถ้ ือหุ ้น (SHARES) มีจาํ นวน 7 ปั จจัย จําแนกได้ดงั นี้ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกตอ่การมี
ความรั บผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นมีจาํ นวน 6 ปั จจัย ได้แก่ ความรั บผิดชอบตอ่ ลูกค้า (CUSRES) ความ
่ ่ งแวดล้อม (ENRES) ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน
รับผิดชอบตอสิ
็
่ ปั จจัยที่มี
(CLAN) ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน (TSL) และการจัดเกบความรู
้ขององค์กร (OM) สวน
่ ถ้ ือหุ ้นมีจาํ นวน 1 ปั จจัย ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ
อิทธิ พลทางตรงเชิงลบตอ่กบัการมีความรับผิดชอบตอผู
การเปลี่ยนแปลง (TFL)
่ ถ้ ือหุ ้น (SHARES) มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกตอ่
จะเห็นได้ว่าการมีความรับผิดชอบตอผู
ํ
ํ
ผลการดํา เนิ น งานขององค์ก รจํา นวน 1 ด้า น ได้แ ก่ กาไรและความสามารถในการทํ
า กาไร
(PROFIT) และมี อิท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง ลบตอ่ผลการดํา เนิ น งานขององค์ก รจํา นวน 1 ด้าน ได้แ ก่
ผลิตภาพการผลิต (PRODUC)
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่ ถ้ ือหุน้
ตารางที่ 33 ปั จจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิของการมีความรับผิดชอบตอผู
Path
Path Coefficient
T-value
4.37
1. COMRES  SHARES
0.18
3.81
2. ENRES  SHARES
0.21
3.17
0.23
3. PRODUC  SHARES
4.00
0.21
4. CLAN  SHARES
-3.13
-0.28
5. TFL  SHARES
4.34
0.32
6. TSL  SHARES
3.07
0.14
7. OM  SHARES
-4.16
-0.51
8. SHARES  PRODUC
1.77
0.07
9. SHARES  PROFIT

(5) ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ ทางธรกิ
ุ จของการมีความรับผิดชอบต่ อชมชน
ุ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบวา่ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกตอ่ การมี ค วาม
รับผิดชอบตอ่ชุมชน (COMRES) มีจาํ นวน 5 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบตอ่ พนักงาน (EMRES)
่ ่ งแวดล้อม (ENRES) วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK) การแสวงหาความรู ้
ความรั บผิดชอบตอสิ
่
(KA) และการเผยแพรความรู
้ในองค์กร (KD)
่ มชน (COMRES) ไมมี่ อิทธิพลทางตรงตอ่ผลการ
จะเห็นได้วา่การมีความรับผิดชอบตอชุ
ดําเนินงานขององค์กร
่ มชน
ตารางที่ 34 ปั จจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิของการมีความรับผิดชอบตอชุ
Path
Path Coefficient
T-value
4.78
1. EMRES  COMRES
0.28
6.14
2. ENRES  COMRES
0.34
2.35
0.12
3. MARK  COMRES
2.62
0.15
4. KA  COMRES
3.69
0.18
5. KD  COMRES
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(6) ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ ทางธรกิ
ุ จของการมีความรับผิดชอบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบวา่ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกตอ่ การมี ค วาม
่ กงาน
่ ่ งแวดล้อม (ENRES) มีจาํ นวน 4 ปั จจัย ประกอบด้วย ความรับผิดชอบตอพนั
รับผิดชอบตอสิ
(EMRES) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (ADHO) การตีความหมายของความรู ้ (KI) และการ
็
จัดเกบความรู
้ขององค์กร (OM)
่
่ ่ งแวดล้อม (ENRES) มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกตอ่
จะเห็นได้วาการมี
ความรับผิดชอบตอสิ
ผลการดําเนินงานขององค์กรจํานวน 1 ด้านได้แก่ ผลิตภาพการผลิต (PRODUC)
่ ่ งแวดล้อม
ตารางที่ 35 ปั จจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิของการมีความรับผิดชอบตอสิ
Path
Path Coefficient
T-value
9.81
1. EMRES  ENRES
0.45
1.90
2. ADHO  ENRES
0.08
2.06
0.09
3. KI  ENRES
2.29
0.09
4. OM  ENRES
2.85
0.22
5. ENRES  PRODUC
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) นั้ น มีขอ้ ได้เปรี ยบ
ี่ กบัอิทธิ พลของทุนองค์กรที่มีต่อการมี
ที่สาํ คัญคือนอกจากจะทําให้ผวู ้ ิจยั ได้ทราบสารสนเทศเกยว
่ งคมและอิทธิ พลของการมีความรับผิดชอบตอสั
่ งคมที่มีต่อผลการดําเนิ นงาน
ความรับผิดชอบตอสั
ี่ ั อิทธิ พลของทุนองค์กรที่มีต่อผล
ขององค์กรตามวัตถุประสงค์แล้วยังทําทราบสารสนเทศเกยวกบ
่ กาหน
ํ ดไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจยั ตัวแปร
การดําเนิ นงานขององค์กรซึ่งเป็ นสารสนเทศที่ไมได้
่ ๆ ที่มีอยู่ในแบบจําลองมีความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างและเป็ นความสัมพันธ์เชิ งเหตุผลที่มีอยู่
ตาง
่ นี้ อธิบายให้ทราบวา่ทรัพยากรขององค์กร (ภาวะผูน้ าํ วัฒนธรรม
ตามธรรมชาติ ผลการวิจยั ดังกลาว
่ งคม)
องค์กร และการเรี ยนรู ้ขององค์กร) และความสามารถขององค์กร (การมีความรับผิดชอบตอสั
่ ่ มาของความได้เปรี ยบในการแขงขั
่ นโดยที่คาํ อธิ บายดังกลาวนี
่ ้ เป็ นหัวใจสําคัญของ
เป็ นแหลงที
ทฤษฎีการวิเคราะห์องค์กรบนพื้นฐานของทรัพยากร (Resources-Based View of the firm)
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้แบบจําลองสมการเชิ งโครงสร้างทําให้อธิ บายและให้
ิ ้ นได้โดย
คําแนะนําได้ว่าผลการดําเนิ นงานซึ่ งเป็ นเป้ าหมายสําคัญทางธุรกจินั้ น สามารถทําให้เกดขึ
่ งคม คําอธิบายมีดงั นี้
ใช้ทุนองค์กรและกลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสั
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(7) ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความสามารถในการทํากําไร
ํ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบวา่ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงตอ่ความสามารถในการทํากาไร
(PROFIT) ขององค์กรมีจาํ นวน 5 ปั จจัย จําแนกได้ดงั นี้ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกตอ่
ํ มีจาํ นวน 4 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบตอผู
่ ถ้ ือหุ ้น (SHARES) การ
ความสามารถในการทํากาไร
เพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหม่ (CUSAC) ความภักดีของลูกค้า (CUSLO) และผลิตภาพการผลิต (PRODUC)
่ จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงเชิงลบตอ่ ความสามารถในการทํากาไร
ํ ขององค์กรมีจาํ นวน 1 ปั จจัย
สวนปั
ได้แก่ วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN)
่
ํ
ตารางที่ 36 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการทํ
ากาไร
Path
Path Coefficient
T-value
1.77
1. SHARES  PROFIT
0.07
3.50
2. CUSAC  PROFIT
0.15
2.10
0.06
3. CUSLO  PROFIT
16.56
0.70
4. PRODUC  PROFIT
-2.63
-0.13
5. CLAN  PROFIT
ํ (PROFIT) ซึ่ ง
จากตารางที่ 36 จะเห็นได้วา่ การเพิ่มขึ้ นของความสามารถในการทํากาไร
เป็ นผลการดําเนิ นงานด้านการเงินได้รับอิทธิ พลจากการมีความรับผิดชอบตอ่ผูถ้ ือหุ ้น (SHARES)
่
นอกจากนี้ ยงั ได้รับอิทธิ พลจากผลการดําเนิ นงานด้านลูกค้า (การเพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหมและความ
ภักดี ของลูกค้า) ผลการดําเนิ นงานด้านกระบวนการภายใน (ผลิ ตภาพการผลิต) และทุ นองค์กร
(วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน)
(8) ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการเพิม่ ขึน้ ของลกค้
ู าใหม่
ผลการวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ล พบวา่ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงตอ่ การเพิ่ ม ขึ้ น ของลู ก ค้า ใหม่
(CUSAC) มีจาํ นวน 6 ปั จจัย จําแนกได้ดงั นี้ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกตอ่การเพิ่มขึ้ นของ
่ กงาน (EMRES) ผลิตภาพการผลิต
ลูกค้าใหม่มีจาํ นวน 4 ปั จจัย ได้แก่ ความรั บผิดชอบตอพนั
่ ปั จจัยที่มีอิทธิพล
(PRODUC) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TFL) และการแสวงหาความรู ้ (KA) สวน
่
ทางตรงเชิงลบตอการเพิ
่มขึ้ นของลูกค้าใหมมี่ จาํ นวน 1 ปั จจัย ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน (TSL)
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ตารางที่ 37 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอ่การเพิม่ ขึ้ นของลูกค้าใหม่
Path
Path Coefficient
T-value
1.70
1. EMRES  CUSAC
0.09
14.47
2. PRODUC  CUSAC
0.55
2.93
0.27
3. TFL  CUSAC
-3.28
-0.25
4. TSL  CUSAC
4.53
0.23
5. KA  CUSAC
จากตารางที่ 37 เห็นได้ว่า การเพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหม่ (CUSAC) ซึ่งเป็ นผลการดําเนินงาน
่ กงาน (EMRES) นอกจากนี้ ยงั ได้รับ
ด้านลูกค้าได้รับอิทธิ พลจากการมีความรับผิดชอบตอพนั
ิ
อิทธิพลจากผลการดําเนินงานด้านกระบวนการทางธุรกจภายในองค์
กร (ผลิตภาพการผลิต) และทุน
องค์กร (ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน และการแสวงหาความรู ้ขององค์กร)
(9) ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความภักดีของลกค้
ู า
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบวา่ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงตอ่ความภักดีของลูกค้า (CUSLO)
มีจาํ นวน 6 ปั จจัย จําแนกได้ดงั นี้ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกมีจาํ นวน 4 ปั จจัย ได้แก่ ความ
่ ตถุดิบ (SUPRES) ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) การรักษาพนักงานไว้ใน
รับผิดชอบตอ่ผูจ้ าํ หนายวั
่ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงเชิงลบตอ่
องค์กร (EMRE) และภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TFL) สวน
ความภักดีของลูกค้ามีจาํ นวน 2 ปั จจัย ได้แก่ วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK) และการเผยแพร่
ความรู ้ภายในองค์กร (KD)
ตารางที่ 38 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอ่ความภักดีของลูกค้า
Path
Path Coefficient
T-value
4.61
1. SUPRES  CUSLO
0.33
3.26
2. PRODUC  CUSLO
0.17
4.70
3. EMRE  CUSLO
0.21
-3.64
-0.26
4. MARK  CUSLO
2.74
0.23
5. TFL  CUSLO
-4.42
-0.26
6. KD  CUSLO
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จากตารางที่ 38 จะเห็นได้วา่ ความภักดีของลูกค้า (CUSLO) ซึ่งเป็ นผลการดําเนิ นงานด้าน
่ ตถุดิบ (SUPRES) นอกจากนี้ ยงั ได้รับ
ลูกค้าได้รับอิทธิ พลจากการมีความรับผิดชอบตอ่ผูจ้ าํ หนายวั
อิทธิพลจากผลการดําเนินงานด้านกระบวนการทางธุ รกจิภายในองค์กร (ผลิตภาพการผลิต) ผลการ
ดําเนิ นงานด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโต (การรักษาพนักงานไว้ในองค์กร) และทุนองค์กร (ภาวะ
่
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด และการเผยแพรความรู
้ภายในองค์กร)
(10) ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อผลิตภาพการผลิต
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบวา่ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอ่ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) มี
จํานวน 7 ปั จจัย จําแนกได้ดงั นี้ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกตอ่ผลิตภาพการผลิตมีจาํ นวน 6
่ ่ งแวดล้อม (ENRES)
ปั จจัย ได้แก่ ความรั บผิดชอบตอ่ พนักงาน (EMRES) ความรั บผิดชอบตอสิ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (PINNO) พฤติ กรรมการเป็ นพนักงานที่ดี (OCB) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการ
่ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงเชิงลบ
เปลี่ยนแปลง (ADHO) และการตีความหมายของความรู ้ (KI) สวน
ตอ่ผลิตภาพการผลิตมีจาํ นวน 1 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ (SHARES)
ตารางที่ 39 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอ่ผลิตภาพการผลิต
Path
Path Coefficient
T-value
3.11
1. EMRES  PRODUC
0.25
-4.16
2. SHARES  PRODUC
-0.51
2.85
3. ENRES  PRODUC
0.22
4.39
4. PINNO  PRODUC
0.23
2.18
0.16
5. OCB  PRODUC
2.53
0.17
6. ADHO  PRODUC
3.12
0.22
7. KI  PRODUC
จากตารางที่ 39 จะเห็นได้วา่ ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) ซึ่ งเป็ นผลการดําเนินงานด้าน
กระบวนการทางธุรกจิภายในองค์กรได้รับอิทธิพลจากการมีความรับผิดชอบตอ่พนักงาน (EMRES)
่ ่ งแวดล้อม (ENRES) นอกจากนี้ ยงั ได้รับอิ ทธิ พลจากผลการ
และการมี ความรั บผิดชอบตอสิ
ดําเนินงานด้านกระบวนการภายใน (นวัตกรรมผลิตภัณฑ์) ผลการดําเนินงานด้านการเรี ยนรู ้และการ
เติบโต (พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี) และทุนองค์กร (วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงและ
การตีความหมายของความรู ้)
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(11) ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบวา่ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอ่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (PINNO) มี
จํานวน 6 ปั จจัย จําแนกได้ดงั นี้ ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีจาํ นวน 5
ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบตอ่ ลูกค้า (CUSRES) ความภักดี ของลูกค้า (CUSLO) พฤติกรรมการ
เป็ นพนักงานที่ดี (OCB) การรักษาพนักงานไว้ในองค์กร (EMRE) และวัฒนธรรมมุ่งเน้นการ
่ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งลบตอ่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มีจาํ นวน 1
เปลี่ ยนแปลง (ADHO) สวน
ปั จจัย ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน (TSL)
ตารางที่ 40 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอ่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
Path
Path Coefficient
T-value
2.65
1. CUSRES  PINNO
0.16
2.08
2. CUSLO  PINNO
0.07
5.75
3. OCB  PINNO
0.35
2.09
0.07
4. EMRE  PINNO
7.11
0.37
5. ADHO  PINNO
-1.81
-0.10
6. TSL  PINNO
จากตารางที่ 40 จะเห็นได้วา่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (PINNO) ซึ่งเป็ นผลการดําเนินงานด้าน
กระบวนการทางธุ รกจิภายในองค์กรได้รับอิทธิ พลจากการมีความรับผิดชอบตอ่ลูกค้า (CUSRES)
นอกจากนี้ยงั ได้รับอิทธิพลจากผลการดําเนินงานด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโต (พฤติกรรมการเป็ น
พนั ก งานที่ ดี แ ละการรั ก ษาพนั ก งานไว้ใ นองค์ก ร) และทุ น องค์ก ร (วัฒ นธรรมมุ่ ง เน้ น การ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน)
(12) ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการเป็ นพนักงานทีด่ ี
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบวา่ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงตอ่พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี
(OCB) มีจาํ นวน 8 ปั จจัย จําแนกได้ดงั นี้ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกตอ่พฤติกรรมการเป็ น
พนักงานที่ดีมีจาํ นวน 7 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบตอ่ พนักงาน (EMRES) ความรับผิดชอบตอ่ผู ้
่ ตถุดิบ (SUPRES) การรั กษาพนักงานไว้ในองค์กร (EMRE) วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด
จําหนายวั
็
(MARK) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TFL) การตีความหมายของความรู ้ (KI) และการจัดเกบความรู
้
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่ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงเชิงลบตอ่พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดีมีจาํ นวน
ขององค์กร (OM) สวน
1 ปั จจัย ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน (TSL)
ตารางที่ 41 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอ่พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี
Path
Path Coefficient
T-value
4.03
0.18
1. EMRES  OCB
2.17
0.09
2. SUPRES  OCB
5.28
0.13
3. EMRE  OCB
2.85
0.12
4. MARK  OCB
3.80
0.25
5. TFL  OCB
-2.30
-0.13
6. TSL  OCB
3.25
0.14
7. KI  OCB
5.00
0.19
8. OM  OCB
จากตารางที่ 41 จะเห็ นได้ว่า พฤติ กรรมการเป็ นพนักงานที่ดี (OCB) ซึ่ งเป็ นผลการ
ดํา เนิ นงานด้านการเรี ย นรู ้ และการเติ บโตได้รับอิ ทธิ พ ลจากการมี ความรั บผิดชอบตอ่ พนักงาน
่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบ (SUPRES) นอกจากนี้ยงั ได้รับอิทธิพล
(EMRES) และการมีความรับผิดชอบตอผู
จากผลการดํา เนิ น งานด้า นการเรี ย นรู ้ แ ละการเติ บ โต (การรั ก ษาพนัก งานไว้ใ นองค์ก ร) และ
ทุนองค์กร (วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด ภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลง ภาวะผูน้ ําการแลกเปลี่ ยน การ
็
ตีความหมายของความรู ้ และการจัดเกบความรู
้ขององค์กร)
(13) ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการรักษาพนักงานไว้ ในองค์ กร
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบวา่ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงตอ่การรักษาพนักงานไว้ในองค์กร
(EMRE) มีจาํ นวน 5 ปั จจัย จําแนกได้ดงั นี้ ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่การรักษาพนักงาน
่ กงาน (EMRES) วัฒนธรรมมุ่งเน้น
ไว้ในองค์กรมีจาํ นวน 3 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบตอพนั
่ ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอ่
พนักงาน (CLAN) และการตีความหมายของความรู ้ (KI) สวน
การรักษาพนักงานไว้ในองค์กรมีจาํ นวน 2 ปั จจัย ได้แก่วฒั นธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK) และ
ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน (TSL)
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่
ตารางที่ 42 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอการรั
กษาพนักงานไว้ในองค์กร
Path
Path Coefficient
T-value
2.20
1. EMRES  EMRE
0.17
5.63
2. CLAN  EMRE
0.45
-4.22
-0.29
3. MARK  EMRE
-1.97
-0.14
4. TSL  EMRE
3.38
0.24
5. KI  EMRE
จากตารางที่ 42 จะเห็นได้ว่า การรักษาพนักงานไว้ในองค์กร (EMRE) ซึ่ งเป็ นผลการ
ดํา เนิ นงานด้านการเรี ย นรู ้ และการเติ บโตได้รับอิ ทธิ พ ลจากการมี ความรั บผิดชอบตอ่ พนักงาน
(EMRES) นอกจากนี้ ยงได้
ั รับอิทธิพลจากทุนองค์กร (วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน วัฒนธรรมมุ่งเน้น
ตลาด ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน และการตีความหมายของความรู ้)
4.4.3 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของทนองค์
กรต่ อการมีความ
ุ
รับผิดชอบต่ อสั งคม
เพื่อประเมินขนาดผลกระทบ (effect size) หรื อระดับอิทธิ พลของตัวแปรอิสระที่มีต่อ
ตัวแปรตาม ผูว้ ิจยั ได้ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐาน (standardized path coefficient) ทําการวัด
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีอยูใ่ นแบบจําลอง อิทธิพลทางตรง
่
่ วแปร
(direct effect) แสดงถึงอิทธิ พลของตัวแปรเชิงสาเหตุตวั หนึ่งซึ่ งสงผลกระทบโดยตรงตอตั
ตามตัวหนึ่งที่มีอยูใ่ นแบบจําลอง อิทธิ พลทางอ้อม (indirect effect) แสดงถึงผลกระทบของตัวแปร
่
่ วแปรตามตัว
เชิงสาเหตุ (determinant) ตัวหนึ่ งที่มีต่อตัวแปรตามตัวหนึ่ งโดยสงผลกระทบผานตั
อื่น ๆ ซึ่ งทําหน้าที่เป็ นตัวแปรแทรก (intervening variables) ในแบบจําลอง อิทธิ พลรวม (total
effect) แสดงถึ งผลรวมของอิ ทธิ พลทางตรงและอิ ทธิ พลทางอ้อม ตามข้อเสนอแนะของ Cohen
่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานที่มีค่าน้อยกวา่ 0.10 แสดงถึงขนาดผลกระทบในระดับ
(1988) คาสั
่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานที่มีค่ามากกวา่ 0.10 แต่ไมเกน
่ ิ 0.30 แสดงถึงขนาด
น้อย (small) คาสั
่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานที่มีค่าเทากบ
่ ั 0.50
ผลกระทบในระดับปานกลาง (medium) และคาสั
หรื อมากกวา่ แสดงถึงขนาดผลกระทบในระดับมาก (large) อิทธิ พลทางตรง อิทธิ พลทางอ้อม และ
อิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีอยูใ่ นแบบจําลองสามารถอธิบายได้ดงั นี้
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่ กงาน
ตารางที่ 43 อิทธิพลของทุนองค์กรที่มีต่อการมีความรับผิดชอบตอพนั
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
CLAN  EMRES
0.33 (7.66)
0.07 (4.41)
0.40 (9.58)
ADHO  EMRES
0.10 (2.23)
0.01 (2.67)
0.11 (2.38)
HIERA  EMRES
0.08 (2.07)
0.01 (2.58)
0.09 (2.21)
MARK  EMRES
0.04 (3.19)
0.04 (3.19)
TFL  EMRES
0.14 (3.75)
0.02 (1.84)
0.16 (4.07)
TSL  EMRES
0.01 (2.23)
0.01 (2.23)
KA  EMRES
0.02 (1.81)
0.02 (1.81)
KD  EMRES
0.08 (2.09)
0.01 (2.44)
0.09 (2.11)
KI  EMRES
0.01 (2.23)
0.01 (2.23)
OM  EMRES
0.01 (2.69)
0.01 (2.69)
่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานซึ่งเป็ นขนาดอิทธิพลของทุนองค์กรที่
ตารางที่ 43 แสดงคาสั
่ กงาน (EMRES) ขององค์กรธุรกจในอุ
ิ
มีต่อการมีความรับผิดชอบตอพนั
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอธิบายได้ดงั นี้
่ กงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงตอ่การมีความรับผิดชอบตอพนั
ได้แก่ (1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) (2) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TFL) และ
(3) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (ADHO)
่ กงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางอ้อมตอ่การมีความรั บผิดชอบตอพนั
ได้แ ก่ (1) วัฒนธรรมมุ่ ง เน้นพนักงาน (CLAN) (2) วัฒนธรรมมุ่ งเน้นตลาด (MARK) และ
่
่ กงานในระดับเดียวกนั
(3) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TFL) ซึ่งมีอิทธิพลตอความรั
บผิดชอบตอพนั
กบัอิทธิพลของการแสวงหาความรู ้ขององค์กร (KA)
โดยพิจารณาจากอิทธิ พลรวม จะเห็นได้ว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่การมีความรับผิดชอบตอ่
พนักงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) (2) ภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง (TFL) และ (3) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (ADHO)
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่ กค้า
ตารางที่ 44 อิทธิพลของทุนองค์กรที่มีต่อการมีความรับผิดชอบตอลู
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
CLAN  CUSRES
0.23 (5.24)
0.12 (6.24)
0.35 (8.36)
ADHO  CUSRES
0.04 (2.84)
0.04 (2.84)
HIERA  CUSRES
0.04 (2.83)
0.04 (2.83)
MARK  CUSRES
0.15 (3.77)
0.02 (2.30)
0.17 (4.18)
TFL  CUSRES
0.07 (1.74)
0.09 (1.97)
TSL  CUSRES
0.03 (2.43)
0.03 (2.43)
KA  CUSRES
0.08 (1.88)
0.01 (2.55)
0.09 (1.96)
KD  CUSRES
0.01 (2.49)
0.01 (2.49)
KI  CUSRES
0.03 (2.38)
0.03 (2.38)
OM  CUSRES
0.04 (2.99)
0.04 (2.99)
่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานซึ่งเป็ นขนาดอิทธิ พลของทุนองค์กรที่
ตารางที่ 44 แสดงคาสั
ิ
มีต่อการมีความรับผิดชอบตอ่ลูกค้า (CUSRES) ขององค์กรธุ รกจในอุ
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอธิบายได้ดงั นี้
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงตอ่การมีความรับผิดชอบตอ่ลูกค้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
(1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) (2) วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK) และ(3) การแสวงหา
ความรู ้ขององค์กร (KA)
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางอ้อมตอ่การมีความรับผิดชอบตอ่ลูกค้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
(1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) และ (2) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (ADHO) ซึ่งมี
่
่ กค้าในระดับเดี ยวกนกบอิ
ั ั ทธิ พลของวัฒนธรรมมุ่งเน้น
อิทธิ พลทางอ้อมตอความรั
บผิดชอบตอลู
โครงสร้ างอํานาจ (HIERA) และการจัดเกบ็ความรู ้ ขององค์กร (OM) และ (3) ภาวะผูน้ าํ การ
่
่ กค้าในระดับเดียวกนกบอิ
ั ั ทธิ พลของการ
แลกเปลี่ยน (TSL) ซึ่ งมีอิทธิพลตอความรั
บผิดชอบตอลู
ตีความหมายของความรู ้ (KI)
ถ้าพิจารณาจากอิทธิ พลรวม จะเห็ นได้ว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่การมีความรั บผิดชอบตอ่
ลูกค้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) (2) วัฒนธรรมมุ่งเน้น
่
ตลาด (MARK) และ (3) ภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลง (TFL) ซึ่ งมี อิทธิ พลตอความรั
บผิดชอบตอ่
ั ั ทธิพลของตัวแปรการแสวงหาความรู ้ขององค์กร (KA)
ลูกค้าในระดับเดียวกนกบอิ
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่ ตถุดิบ
ตารางที่ 45 อิทธิพลของทุนองค์กรที่มีต่อการมีความรับผิดชอบตอ่ผูจ้ าํ หนายวั
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
CLAN  SUPRES
0.23 (5.27)
0.10 (5.98)
0.33 (7.62)
ADHO  SUPRES
0.06 (3.04)
0.06 (3.04)
HIERA  SUPRES
0.12 (2.52)
0.02 (2.12)
0.14 (2.79)
MARK  SUPRES
0.08 (1.79)
0.01 (3.52)
0.09 (2.00)
TFL  SUPRES
0.08 (2.15)
0.08 (1.91)
TSL  SUPRES
0.04 (2.96)
0.04 (2.96)
KA  SUPRES
0.01 (2.59)
0.01 (2.59)
KD  SUPRES
0.02 (2.60)
0.02 (2.60)
KI  SUPRES
0.04 (2.49)
0.04 (2.49)
OM  SUPRES
0.06 (3.22)
0.06 (3.22)
่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานซึ่ งเป็ นขนาดอิทธิ พลของทุนองค์กรที่
ตารางที่ 45 แสดงคาสั
่ ตถุ ดิ บ (SUPRES) ขององค์ก รธุ รกจในอุ
ิ
มี ต่ อการมี ความรั บผิด ชอบตอ่ ผูจ้ าํ หนายวั
ต สาหกรรม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอธิบายได้ดงั นี้
่
่ ตถุดิบมากที่สุด 3
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงตอพฤติ
กรรมความรับผิดชอบตอ่ ผูจ้ าํ หนายวั
อันดับแรก ได้แก่ (1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) (2) วัฒนธรรมมุ่งเน้นโครงสร้างอํานาจ
่
่ จ้ าํ หนาย
่
(HIERA) และ (3) วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK) ซึ่งมีอิทธิพลตอความรั
บผิดชอบตอผู
ั ั ทธิพลของภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TFL)
วัตถุดิบในระดับเดียวกนกบอิ
่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบมากที่สุด 3 อันดับ
ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การมีความรับผิดชอบตอผู
แรก ได้แก่ (1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) (2) วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK) และ (3)
่
่ ตถุดิบในระดับ
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TFL) ซึ่ งมีอิทธิ พลตอความรั
บผิดชอบตอ่ ผูจ้ าํ หนายวั
ั ั ทธิพลของการแสวงหาความรู ้ขององค์กร (KA)
เดียวกนกบอิ
่ ้
ถ้าพิจารณาจากอิทธิ พลรวม จะเห็นได้ว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่การมีความรับผิดชอบตอผู
่ ตถุดิบมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ (1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) (2) วัฒนธรรม
จําหนายวั
มุ่งเน้นโครงสร้างอํานาจ (HIERA) และ (3) วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK)
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่ ถ้ ือหุน้
ตารางที่ 46 อิทธิพลของทุนองค์กรที่มีต่อการมีความรับผิดชอบตอผู
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
CLAN  SHARES
0.19 (4.00)
0.08 (4.73)
0.27 (7.62)
ADHO  SHARES
0.10 (3.65)
0.10 (3.65)
HIERA  SHARES
0.02 (2.18)
0.02 (2.18)
MARK  SHARES
0.03 (3.06)
0.03 (3.06)
TFL  SHARES
-0.20 (-3.13)
0.07 (3.11)
-0.14 (-2.43)
TSL  SHARES
0.27 (4.34)
-0.04 (-1.94)
0.23 (4.19)
KA  SHARES
0.03 (2.58)
0.03 (2.58)
KD  SHARES
0.05 (3.32)
0.05 (3.32)
KI  SHARES
0.08 (3.13)
0.08 (3.13)
OM  SHARES
0.14 (3.07)
0.16 (3.76)
่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานซึ่ งเป็ นขนาดอิทธิ พลของทุนองค์กรที่
ตารางที่ 46 แสดงคาสั
ิ
มีต่อการมีความรับผิดชอบตอ่ผูถ้ ือหุ ้น (SHARES) ขององค์กรธุรกจในอุ
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอธิบายได้ดงั นี้
่ ถื้ อหุ ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงตอ่การมีความรับผิดชอบตอผู
ได้แก่ (1) ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน (TSL) (2) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TFL) และ
(3) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN)
่ ถ้ ื อหุ ้นมากที่ สุด 3 อันดับแรก
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลทางอ้อมตอ่การมี ความรั บผิดชอบตอผู
ได้แก่ (1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (ADHO) (2) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) ซึ่ง
่
่ ถื้ อหุ ้นในระดับเดี ยวกนกบอิ
ั ั ทธิ พลของการตี ความหมายของ
มีอิทธิ พลตอความรั
บผิดชอบตอผู
ความรู ้ (KI) และ (3) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TFL)
ถ้าพิจารณาจากอิทธิ พลรวม จะเห็นได้ว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่การมีความรับผิดชอบตอ่ผู ้
ถื อหุ ้นมากที่ สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) วัฒนธรรมมุ่ งเน้นพนัก งาน (CLAN) (2) ภาวะผูน้ ําการ
็ กษาความรู ้ขององค์กร (OM)
แลกเปลี่ยน และ (3) การจัดเกบรั
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่
ตารางที่ 47 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงหรื อทางอ้อมตอการมี
ความรับผิดชอบตอ่ ชุมชน
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
CLAN  COMRES
0.14 (6.17)
0.14 (6.17)
ADHO  COMRES
0.07 (2.90)
0.07 (2.90)
HIERA  COMRES
0.03 (2.13)
0.03 (2.13)
MARK  COMRES
0.10 (2.35)
0.01 (3.01)
0.11 (2.68)
TFL  COMRES
0.06 (3.62)
0.06 (3.62)
TSL  COMRES
KA  COMRES
0.13 (2.62)
0.01 (1.77)
0.14 (2.76)
KD  COMRES
0.17 (3.69)
0.03 (2.04)
0.20 (4.21)
KI  COMRES
0.03 (2.00)
0.03 (2.00)
OM  COMRES
0.03 (2.25)
0.03 (2.25)
่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานของซึ่ งเป็ นขนาดอิ ทธิ พลของ
ตารางที่ 47 แสดงคาสั
ิ
ทุ น องค์ ก รที่ มี ต่ อพฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบตอ่ ชุ ม ชน (COMRES) ขององค์ ก รธุ ร กจใน
อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอธิบายได้ดงั นี้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอ่การมีความรับผิดชอบตอ่ชุมชนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
่
(1) การเผยแพรความรู
้ ภายในองค์ก ร (KD)
(2) การแสวงหาความรู ้ ขององค์ก ร (KA) และ
(3) วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK)
่ มชนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การมีความรับผิดชอบตอชุ
(1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) (2) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (ADHO) และ
(3) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TFL)
ถ้าพิจารณาจากอิทธิ พลรวมจะเห็ นได้ว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่การมีความรับผิดชอบตอ่
่
ชุมชนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) การเผยแพรความรู
้ภายในองค์กร (KD) และ (2) วัฒนธรรม
่
ั ั
มุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) ซึ่ งมีอิทธิพลตอพฤติ
กรรมความรับผิดชอบตอ่ ชุมชนในระดับเดียวกนกบ
อิทธิพลของการแสวงหาความรู ้ขององค์กร (KA) และ (3) วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK)
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ตารางที่ 48 อิทธิพลของทุนองค์กรที่มีต่อการมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
CLAN  ENRES
0.19 (6.76)
0.19 (6.76)
ADHO  ENRES
0.10 (1.90)
0.05 (2.31)
0.15 (2.70)
HIERA  ENRES
0.04 (2.15)
0.04 (2.15)
MARK  ENRES
0.02 (3.11)
0.02 (3.11)
TFL  ENRES
0.07 (3.73)
0.07 (3.73)
TSL  ENRES
KA  ENRES
0.01 (1.79)
0.01 (1.79)
KD  ENRES
0.04 (2.06)
0.04 (2.06)
KI  ENRES
0.11 (2.06)
0.11 (2.08)
OM  ENRES
0.11 (2.29)
0.11 (2.33)
่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานซึ่ งเป็ นขนาดอิทธิ พลของทุนองค์กรที่
ตารางที่ 48 แสดงคาสั
ิ
มี ต่ อ การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตอ่ สิ่ งแวดล้ อ ม (ENRES) ขององค์ ก รธุ ร กจในอุ
ต สาหกรรม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอธิบายได้ดงั นี้
ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอ่การมีความรับผิดชอบตอ่สิ่ งแวดล้อมมากที่สุด 2 อันดับแรก
ั ั ทธิ พลของการจัดเกบ็
ได้แก่ (1) การตีความหมายของความรู ้ (KI) ซึ่งมีอิทธิพลในระดับเดียวกนกบอิ
ความรู ้ขององค์กร (OM) และ (2) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (ADHO)
่ ่ งแวดล้อมมากที่สุด 3 อันดับแรก
ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมตอ่การมีความรับผิดชอบตอสิ
ได้แ ก่ (1) วัฒ นธรรมมุ่ ง เน้ น พนั ก งาน (CLAN) (2) ภาวะผู ้นํา การเปลี่ ย นแปลง (TFL) และ
(3) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (ADHO)
ถ้าพิจารณาจากอิทธิ พลรวม จะเห็ นได้ว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่การมีความรับผิดชอบตอ่
สิ่ งแวดล้อมมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) (2) วัฒนธรรม
มุ่ ง เ น้น การเปลี่ ย นแปลง (ADHO) และ (3) การตี ค วามหมายของความรู ้ (KI) ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลตอ่
ั ั ทธิ พลของการจัดเกบความรู
็
พฤติกรรมความรับผิดชอบตอ่สิ่ งแวดล้อมในระดับเดียวกนกบอิ
้ของ
องค์กร (OM)
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4.4.4 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยทีส่ ่ งผลกระทบต่ อ
ผลการดําเนินงานขององค์ กร
ผลการดําเนิ นงานขององค์กรที่ทาํ การศึกษามีจาํ นวน 7 ด้านประกอบด้วยการเพิ่มขึ้ นของ
ลูกค้าใหม่ ความภักดีของลูกค้า ผลิตภาพการผลิต นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการเป็ นพนักงาน
ที่ดี และการรักษาพนักงานไว้ในองค์กร ผลการดําเนินงานทั้ ง 7 ด้านเป็ นตัวชี้ วดั ประโยชน์ทางธุรกจิ
่ งคม ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิ พลทางอ้อมของปั จจัย
ของการมีความรับผิดชอบตอสั
่
ที่ส่ งผลกระทบตอผลการดํ
าเนินงานขององค์กรมีดงั นี้
่
ํ
ตารางที่ 49 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงหรื อทางอ้อมตอความสามารถในการทํ
ากาไร
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
CLAN  PROFIT
-0.10 (-2.63)
0.07 (2.66)
ADHO  PROFIT
0.20 (4.57)
0.20 (4.57)
HIERA  PROFIT
0.02 (2.38)
0.02 (2.38)
MARK  PROFIT
TFL  PROFIT
0.16 (4.83)
0.16 (4.83)
TSL  PROFIT
-0.13 (-4.11)
-0.13 (-4.11)
KA  PROFIT
0.03 (2.43)
0.03 (2.43)
KD  PROFIT
KI  PROFIT
0.18 (4.24)
0.18 (4.24)
OM  PROFIT
EMRES  PROFIT
0.22 (5.05)
0.22 (5.05)
CUSRES  PROFIT
0.07 (4.32)
0.07 (4.32)
SUPRES  PROFIT
0.05 (3.84)
0.05 (3.84)
SHARES  PROFIT
0.07 (1.77)
-0.32 (-4.82)
-0.25 (-3.38)
COMRES  PROFIT
-0.05 (-2.70)
-0.05 (-2.70)
ENRES  PROFIT
0.09 (2.10)
0.09 (2.10)
CUSAC  PROFIT
0.14 (3.50)
0.14 (3.50)
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่
ํ (ตอ่)
ตารางที่ 49 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงหรื อทางอ้อมตอความสามารถในการทํ
ากาไร
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
CUSLO  PROFIT
0.06 (2.10)
0.14 (1.96)
0.08 (2.45)
PRODUC  PROFIT
0.67 (16.56)
0.70 (15.32)
PINNO  PROFIT
0.16 (4.29)
0.16 (42.9)
OCB  PROFIT
0.14 (3.30)
0.14 (3.30)
EMRE  PROFIT
0.05 (4.04)
0.05 (4.04)
่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานของปั จจัยที่มีอิทธิพลตอ่ความสามารถ
ตารางที่ 49 แสดงคาสั
ํ (PROFIT) ขององค์กรธุ รกจในอุ
ิ
ในการทํากาไร
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ จะ
่
ํ
เห็นได้ว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงตอความสามารถในการทํ
ากาไรมากที
่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
(1) ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) (2) การเพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหม่ (CUSAC) และ (3) วัฒนธรรม
่ ่
มุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) โดยที่ผลิตภาพการผลิตและการเพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหมสงผลกระทบในเชิ
ง
่
ํ แตวั่ ฒ นธรรมมุ่ ง เน้น พนัก งานสงผลกระทบเชิ
่
บวกตอความสามารถในการ
ทํา กาไร
ง ลบตอ่
ํ
ความสามารถในการทํากาไร
ํ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางอ้อมตอ่ความสามารถในการทํากาไรขององค์
กรมากที่สุด 3 อันดับ
่ ถ้ ือหุน้ (SHARES) โดยมีอิทธิพลในเชิงลบ (2) ความรับผิดชอบ
แรก ได้แก่ (1) ความรับผิดชอบตอผู
่ กงาน (EMRES) ซึ่ งมีอิทธิ พลในเชิ งบวก และ (3) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง
ตอพนั
(ADHO) ซึ่งมีอิทธิพลในเชิงบวก
ํ
ถ้าพิจารณาจากอิทธิพลรวม จะเห็นได้วา่ปั จจัยที่มีอิทธิพลตอ่ความสามารถในการทํากาไร
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) ซึ่ งมีอิทธิ พลในเชิงบวก (2) ความ
่ ถ้ ือหุ ้น (SHARES) โดยมีอิทธิ พลในเชิงลบ และ(3) ความรับผิดชอบตอพนั
่ กงาน
รับผิดชอบตอผู
(EMRES) ซึ่งมีอิทธิพลในเชิงบวก
่ งคม จะเห็ นได้ว่าความ
โดยการพิจารณาเฉพาะอิ ทธิ พลของการมีความรับผิดชอบตอสั
่ งคมที่มีอิทธิ พลตอความสามารถในการทํ
่
ํ จาํ นวนทั้ งหมด 6 ปั จจัยจําแนกได้
รับผิดชอบตอสั
ากาไรมี
่ ถ้ ือหุ ้น
ดังนี้ ปั จจัยมีอิทธิ พลทั้ งทางตรงและทางอ้อมมีจาํ นวน 1 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบตอผู
่ ย วมี จ าํ นวน 5 ปั จ จัย ได้แ ก่ ความรั บ ผิ ด ชอบตอ่
(SHARES) ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มอยางเดี
่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบ
่ กค้า (CUSRES) ความรับผิดชอบตอผู
พนักงาน (EMRES) ความรับผิดชอบตอลู
่ ่ งแวดล้อม (ENRES) ซึ่ งมีอิทธิ พลทางอ้อมในเชิงบวก และความ
(SUPRES) ความรับผิดชอบตอสิ
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่ ม ชน (COMRES) ซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มในเชิ ง ลบ และจะเห็ น ได้ว่าการมี ค วาม
รั บ ผิด ชอบตอชุ
่ งคมมีอิทธิพลตอความสามารถในการทํ
่
ํ
รับผิดชอบตอสั
ากาไรขององค์
กรทั้ งทางตรงและทางอ้อม
่ เพิม่ ขึ้ นของลูกค้าใหม่
ตารางที่ 50 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงหรื อทางอ้อมตอการ
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
CLAN  CUSAC
0.06 (2.24)
0.06 (2.24)
ADHO  CUSAC
0.14 (4.52)
0.14 (4.52)
HIERA  CUSAC
0.02 (2.09)
0.02 (2.09)
MARK  CUSAC
TFL  CUSAC
0.18 (2.93)
0.10 (4.30)
0.28 (4.39)
TSL  CUSAC
-0.19 (-3.28)
-0.08 (-3.82)
-0.27 (-4.43)
KA  CUSAC
0.20 (4.53)
0.20 (4.51)
KD  CUSAC
KI  CUSAC
0.12 (4.07)
0.12 (4.07)
OM  CUSAC
EMRES  CUSAC
0.08 (1.70)
0.14 (4.52)
0.22 (4.01)
CUSRES  CUSAC
0.06 (3.84)
0.06 (3.84)
SUPRES  CUSAC
0.02 (3.69)
0.02 (3.69)
SHARES  CUSAC
-0.22 (-4.77)
-0.22 (-4.77)
COMRES  CUSAC
-0.04 (-3.25)
-0.04 (-3.25)
ENRES  CUSAC
0.05 (1.71)
0.05 (1.71)
CUSLO  CUSAC
0.01 (1.95)
0.01 (1.95)
PRODUC  CUSAC
0.54 (14.47)
-0.05 (-1.97)
0.49 (11.28)
PINNO  CUSAC
0.11 (4.16)
0.11 (4.16)
OCB  CUSAC
0.09 (3.25)
0.09 (3.25)
EMRE  CUSAC
0.03 (3.55)
0.03 (3.55)
PROFIT  CUSAC
-
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่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานของปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่การเพิ่มขึ้ น
ตารางที่ 50 แสดงคาสั
ของลูกค้าใหม่ (CUSAC) โดยพิจารณาผลกระทบของปั จจัยเชิ งสาเหตุจาํ นวน 22 ปั จจัยที่มีอยู่ใน
แบบจําลองจะเห็นได้ว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงตอ่ การเพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหม่มากที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ (1) ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) (2) การแสวงหาความรู ้ (KA) และ(3) ภาวะผูน้ าํ การ
แลกเปลี่ยน (TSL)
่
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางอ้อมตอการเพิ
่มขึ้ นของลูกค้าใหม่มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
่ ถ้ ือหุ ้น (SHARES) (2) ความรับผิดชอบตอพนั
่ กงาน (EMRES) ซึ่ งมี
(1) ความรับผิดชอบตอผู
ั ั ท ธิ พ ลของ วัฒ นธรรมมุ่ ง เน้น การ
่
อิ ท ธิ พ ลตอการเพิ
่ ม ขึ้ น ของลู ก ค้า ใหม่ ในระดับ เดี ย วกนกบอิ
เปลี่ยนแปลง (ADHO) และ (3) การตีความหมายของความรู ้ (KI)
ถ้าพิจารณาจากอิทธิ พลรวม จะเห็นได้ว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่การเพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหม่
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) (2) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
(TFL) และ(3) ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน (TSL)
่ งคม จะเห็ นได้ว่าความ
โดยการพิจารณาเฉพาะอิ ทธิ พลของการมีความรับผิดชอบตอสั
่ งคมที่มีอิทธิ พลตอ่การเพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหม่ (CUSAC) มีจาํ นวนทั้ งหมด 6 ปั จจัย
รับผิดชอบตอสั
จํา แนกเป็ นปั จ จัย ที่ มีอิ ทธิ พลทั้ งทางตรงและทางอ้อมในเชิ ง บวก จํานวน 1 ปั จ จัย ได้แ ก่ ความ
่ กงาน (EMRES) และปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมอยางเดี
่ ยว มีจาํ นวน 5 ปั จจัย ได้แก่
รับผิดชอบตอพนั
่ กค้า (CUSRES) ความรั บผิดชอบตอผู
่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบ (SUPRES) ความ
ความรั บผิดชอบตอลู
่ ถ้ ือหุ น้ (SHARES) ความรับผิดชอบตอชุ
่ มชน (COMRES) และความรับผิดชอบตอ่
รับผิดชอบตอผู
่ กค้า (CUSRES) ความรับผิดชอบตอผู
่ จ้ าํ หนาย
่
สิ่ งแวดล้อม (ENRES) โดยที่ความรับผิดชอบตอลู
่
่ ่ งแวดล้อม (ENRES) มีอิทธิ พลตอการเพิ
วัตถุดิบ (SUPRES) และความรับผิดชอบตอสิ
่มขึ้ นของ
่ งบวก สวน
่ ความรับผิดชอบตอผู
่ ถ้ ือหุ ้น (SHARES) และความรับผิดชอบตอชุ
่ มชน
ลูกค้าใหมในเชิ
่
่ งลบ
(COMRES) มีอิทธิพลตอการเพิ
ม่ ขึ้ นของลูกค้าใหมในเชิ
ตารางที่ 51 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงหรื อทางอ้อมตอ่ความภักดีของลูกค้า
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
CLAN  CUSLO
0.18 (6.05)
0.18 (6.05)
ADHO  CUSLO
0.06 (3.42)
0.06 (3.42)
HIERA  CUSLO
0.04 (2.69)
0.04 (2.69)

273
่
ตารางที่ 51 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงหรื อทางอ้อมตอความภั
กดีของลูกค้า (ตอ่)
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
MARK  CUSLO
-0.20 (-3.64)
-0.23 (-3.97)
TFL  CUSLO
0.15 (2.74)
0.05 (3.35)
0.20 (3.65)
TSL  CUSLO
-0.04 (-2.26)
-0.04 (-2.26)
KA  CUSLO
KD  CUSLO
-0.25 (-4.42)
-0.25 (-4.27)
KI  CUSLO
0.09 (4.20)
0.09 (4.20)
OM  CUSLO
0.01 (1.99)
0.01 (1.99)
EMRES  CUSLO
0.11 (4.83)
0.11 (4.83)
CUSRES  CUSLO
0.03 (3.85)
0.03 (3.85)
SUPRES  CUSLO
0.25 (4.61)
0.01 (3.26)
0.26 (4.74)
SHARES  CUSLO
COMRES  CUSLO
ENRES  CUSLO
0.10 (4.36)
0.10 (4.36)
CUSAC  CUSLO
PRODUC  CUSLO
0.16 (3.26)
0.15 (3.48)
PINNO  CUSLO
0.03 (2.82)
0.03 (2.82)
OCB  CUSLO
0.03 (2.41)
0.03 (2.41)
EMRE  CUSLO
0.21 (4.70)
0.01 (2.56)
0.22 (4.90)
PROFIT  CUSLO
่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานของปั จจัยที่ส่ งผลกระทบตอ่ ความ
ตารางที่ 51 แสดงคาสั
ภัก ดี ข องลู ก ค้า (CUSLO) โดยพิ จ ารณาอิ ทธิ พ ลของปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ จ าํ นวน 22 ปั จ จัย ที่ มีอ ยู่ใ น
แบบจําลองจะเห็นได้ว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงตอ่ ความภักดีของลูกค้ามากที่สุด 3 อันดับแรก
่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบ (SUPRES) และการตีความหมายของความรู ้ (KD)
ได้แก่ (1) ความรับผิดชอบตอผู
่
ั าม กลาวคื
่ อ ความรับผิดชอบ
แตปั่ จจัยทั้ งสองมีอิทธิ พลตอความภั
กดีของลูกค้าในลักษณะตรงกนข้
่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบมีอิทธิพลเชิงบวก แตการตี
่ ความหมายของความรู ้มีอิทธิพลเชิงลบ (2) การรักษา
ตอผู
พนักงานไว้ในองค์กร (EMRE) และ(3) วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK)
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่
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มตอความภั
ก ดี ข องลู ก ค้า มากที่ สุด 3
อัน ดับ แรก ได้แ ก่
(1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) (2) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน (EMRES) และ (3) ความ
่ ่ งแวดล้อม (ENRES)
รับผิดชอบตอสิ
โดยพิจารณาจากอิทธิ พลรวม จะเห็ นได้ว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่ความภักดีของลูกค้ามาก
่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบ (SUPRES) (2) การตีความหมาย
ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ความรับผิดชอบตอผู
ของความรู ้ (KD) และ(3) วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK)
่ งคม จะเห็ นได้ว่าความ
โดยการพิจารณาเฉพาะอิ ทธิ พลของการมีความรับผิดชอบตอสั
่ งคมที่มีอิทธิ พลตอ่ความภักดีของลูกค้า (CUSLO) มีจาํ นวนทั้ งหมด 4 ปั จจัย จําแนก
รับผิดชอบตอสั
่
เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลทั้ งทางตรงและทางอ้อม จํานวน 1 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบตอ่ผูจ้ าํ หนาย
่ ยวจํานวน 3 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบ
วัตถุดิบ (SUPRES) และปั จจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมอยางเดี
่ กค้า (CUSRES) และความรับผิดชอบตอสิ
่ ่ งแวดล้อม
ตอ่พนักงาน (EMRES) ความรับผิดชอบตอลู
(ENRES)
ตารางที่ 52 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงหรื อทางอ้อมตอ่ผลิตภาพการผลิต
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
CLAN  PRODUC
ADHO  PRODUC
0.16 (2.52)
0.09 (3.14)
0.25 (4.60)
HIERA  PRODUC
0.03 (2.24)
0.03 (2.24)
MARK  PRODUC
TFL  PRODUC
0.17 (4.18)
0.17 (4.18)
TSL  PRODUC
-0.15 (-3.98)
-0.15 (-3.98)
KA  PRODUC
KD  PRODUC
KI  PRODUC
0.20 (3.12)
0.23 (4.23)
OM  PRODUC
EMRES  PRODUC
0.21 (3.11)
0.25 (4.67)
CUSRES  PRODUC
0.08 (4.21)
0.08 (4.21)
SUPRES  PRODUC
0.04 (3.63)
0.04 (3.63)
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่ ตภาพการผลิต (ตอ่)
ตารางที่ 52 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงหรื อทางอ้อมตอผลิ
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
SHARES  PRODUC
-0.47 (-4.16)
0.06 (1.77)
-0.41 (-5.14)
COMRES  PRODUC
-0.08 (-3.36)
-0.08 (-3.36)
ENRES  PRODUC
0.18 (2.85)
-0.10 (-2.95)
0.08 (1.59)
CUSAC  PRODUC
CUSLO  PRODUC
0.02 (1.97)
0.02 (1.97)
PINNO  PRODUC
0.23 (4.39)
-0.03 (-1.76)
0.20 (4.35)
OCB  PRODUC
0.13 (2.18)
0.04 (2.12)
0.17 (3.33)
EMRE  PRODUC
0.05 (3.66)
0.05 (3.66)
PROFIT  PRODUC
่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานของปั จจัยที่มีอิทธิพลตอ่ผลิตภาพการ
ตารางที่ 52 แสดงคาสั
ิ
ผลิต (PRODUC) ขององค์กรธุรกจในอุ
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณา
ผลกระทบของปั จจัยเชิงสาเหตุจาํ นวน 22 ปั จจัยที่มีอยูใ่ นแบบจําลองจะเห็นได้ว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พล
่ ถ้ ือหุ ้น
ทางตรงตอ่ผลิตภาพการผลิตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ความรับผิดชอบตอผู
่ กงาน (EMRES)
(SHARES) (2) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (PINNO) และ(3) ความรับผิดชอบตอพนั
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางอ้อมตอ่ผลิตภาพการผลิตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ภาวะ
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TFL) (2) ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน(TSL) และ (3) ความรับผิดชอบตอ่
สิ่ งแวดล้อม (ENRES)
ถ้าพิจารณาจากอิทธิ พลรวม จะเห็นได้ว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่ผลิตภาพการผลิตมากที่สุด
่ ถ้ ือหุ ้น (SHARES) (2) ความรับผิดชอบตอพนั
่ กงาน
3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ความรับผิดชอบตอผู
่ ตภาพการผลิตในระดับเดียวกนกบอิ
ั ั ทธิ พลของวัฒนธรรมมุ่งเน้นการ
(EMRES) ซึ่ งมีอิทธิ พลตอผลิ
เปลี่ยนแปลง (ADHO) และ(3) การตีความหมายของความรู ้ (KI)
่ งคม จะเห็ นได้ว่าความ
โดยการพิจารณาเฉพาะอิทธิ พลของการมีความรับผิดชอบตอสั
่ งคมที่มีอิทธิพลตอ่ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) มีจาํ นวนทั้ งหมด 6 ปั จจัย จําแนก
รับผิดชอบตอสั
่ ถ้ ือ
ได้ดงั นี้ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทั้ งทางตรงและทางอ้อมมีจาํ นวน 2 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบตอผู
่ ยว
่ ่ งแวดล้อม (ENRES) ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงอยางเดี
หุ น้ (SHARES) และความรับผิดชอบตอสิ
่ กงาน (EMRES) สวน
่ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางอ้อม
มีจาํ นวน 1 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบตอพนั
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่ ยวมีจาํ นวน 3 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบตอลู
่ กค้า (CUSRES) ความรับผิดชอบตอผู
่ ้
อยางเดี
่ ตถุดิบ (SUPRES) และความรับผิดชอบตอชุ
่ มชน (COMRES)
จําหนายวั
ตารางที่ 53 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงหรื อทางอ้อมตอ่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
CLAN  PINNO
0.14 (5.80)
0.14 (5.80)
ADHO  PINNO
0.35 (7.11)
0.02 (3.02)
0.37 (7.55)
HIERA  PINNO
0.02 (2.80)
0.02 (2.80)
MARK  PINNO
TFL  PINNO
0.10 (4.37)
0.10 (4.37)
TSL  PINNO
-0.08 (-1.81)
-0.04 (-2.45)
-0.12 (-2.58)
KA  PINNO
0.01 (1.65)
0.01 (1.65)
KD  PINNO
KI  PINNO
0.08 (4.32)
0.08 (4.32)
OM  PINNO
0.07 (4.21)
0.07 (4.21)
EMRES  PINNO
0.10 (5.07)
0.10 (5.07)
CUSRES  PINNO
0.13 (2.65)
0.02 (3.80)
0.15 (3.05)
SUPRES  PINNO
0.08 (3.89)
0.08 (3.89)
SHARES  PINNO
0.02 (2.08)
0.02 (2.08)
COMRES  PINNO
ENRES  PINNO
0.05 (3.58)
0.05 (3.58)
CUSAC  PINNO
CUSLO  PINNO
0.08 (2.08)
0.08 (2.08)
PRODUC  PINNO
0.02 (2.62)
0.02 (2.62)
OCB  PINNO
0.28 (5.75)
0.28 (5.79)
EMRE  PINNO
0.08 (2.09)
0.07 (4.30)
0.15 (3.88)
PROFIT  PINNO
-
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่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานของปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่นวัตกรรม
ตารางที่ 53 แสดงคาสั
ผลิ ต ภัณ ฑ์ (PINNO) โดยพิ จ ารณาผลกระทบของปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ จ ํา นวน 22 ปั จ จัย ที่ มี อ ยู่ ใ น
แบบจําลองจะเห็นได้ว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงตอ่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ (1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง(ADHO) (2) พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี (OCB)
และ(3) ความรับผิดชอบตอ่ลูกค้า (CUSRES)
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางอ้อมตอ่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1)
วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) (2) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TFL) ซึ่ งมีอิทธิพลในระดับ
ั ทธิ พลของความรับผิดชอบตอพนั
่ กงาน (EMRES) และ (3) การจัดเกบความรู
็
เดียวกันกบอิ
้ของ
ั ั ทธิ พลของการมีความรับผิดชอบตอผู
่ จ้ าํ หนาย
่
องค์กร (OM) ซึ่ งมีอิทธิ พลในระดับเดียวกนกบอิ
วัตถุดิบ (SUPRES)
ถ้าพิจารณาจากอิทธิ พลรวม จะเห็ นได้ว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง(ADHO) (2) พฤติกรรมการเป็ น
่ กค้า (CUSRES)
พนักงานที่ดี (OCB) และ(3) การมีความรับผิดชอบตอลู
่ งคม จะเห็ นได้ว่าความ
โดยการพิจารณาเฉพาะอิทธิ พลของการมีความรับผิดชอบตอสั
่ งคมที่มีอิทธิพลตอ่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (PINNO) มีจาํ นวนทั้ งหมด 5 ปั จจัย จําแนก
รับผิดชอบตอสั
่ กค้า
ได้ดงั นี้ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทั้ งทางตรงและทางอ้อมจํานวน 1 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบตอลู
่ ยว จํานวน 4 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบตอ่
(CUSRES) และปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางอ้อมอยางเดี
่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบ (SUPRES) ความรับผิดชอบตอผู
่ ถ้ ือหุ ้น
พนักงาน (EMRES) ความรับผิดชอบตอผู
่ ่ งแวดล้อม (ENRES)
(SHARES) และความรับผิดชอบตอสิ
ตารางที่ 54 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงหรื อทางอ้อมตอ่พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
CLAN  OCB
0.18 (7.01)
0.18 (7.01)
ADHO  OCB
0.03 (2.43)
0.03 (2.43)
HIERA  OCB
0.03 (2.62)
0.03 (2.62)
MARK  OCB
0.12 (2.85)
-0.02 (-1.75)
0.09 (2.26)
TFL  OCB
0.21 (3.80)
0.04 (3.38)
0.25 (4.52)
TSL  OCB
-0.12 (-2.30)
-0.14 (-2.51)

278
่
ตารางที่ 54 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงหรื อทางอ้อมตอพฤติ
กรรมการเป็ นพนักงานที่ดี (ตอ่)
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
KA  OCB
KD  OCB
0.02 (1.99)
0.02 (1.99)
KI  OCB
0.16 (3.25)
0.04 (3.21)
0.20 (4.11)
OM  OCB
0.21 (5.00)
0.01 (2.24)
0.22 (5.18)
EMRES  OCB
0.18 (4.03)
0.05 (3.22)
0.23 (4.99)
CUSRES  OCB
0.05 (3.63)
0.05 (3.63)
SUPRES  OCB
0.09 (2.17)
0.01 (2.92)
0.10 (2.44)
SHARES  OCB
0.02 (2.53)
0.02 (2.53)
COMRES  OCB
ENRES  OCB
0.04 (2.91)
0.04 (2.91)
CUSAC  OCB
CUSLO  OCB
PRODUC  OCB
0.01 (2.23)
0.01 (2.23)
PINNO  OCB
EMRE  OCB
0.17 (5.28)
0.17 (5.28)
PROFIT  OCB
่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานของปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่พฤติกรรม
ตารางที่ 54 แสดงคาสั
ิ
การเป็ นพนักงานที่ดี (OCB) ขององค์กรธุ รกจในอุ
ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์
โดยพิจารณาผลกระทบของปั จจัยเชิ งสาเหตุจาํ นวน 22 ปั จจัยที่ มีอยู่ในแบบจําลองจะเห็ นได้ว่า
่
่
่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ภาวะผูน้ าํ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงตอการเพิ
่มขึ้ นของลูกค้าใหมมากที
ั ั ทธิพลของการจัดเกบความรู
็
การเปลี่ยนแปลง (TFL) ซึ่งมีอิทธิ พลในระดับเดียวกนกบอิ
้ขององค์กร
่ กงาน (EMRES) และ (3) การรักษาพนักงานไว้ในองค์กร (EMRE)
(OM) (2) ความรับผิดชอบตอพนั
่
ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมตอพฤติ
กรรมการเป็ นพนักงานที่ดีมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
่ กงาน (EMRES) ซึ่งมีอิทธิ พล
(1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน (CLAN) (2) ความรับผิดชอบตอพนั
ั ั ทธิ พลของความรับผิดชอบตอลู
่ กค้า (CUSRES) และ (3) ภาวะผูน้ าํ การ
ในระดับเดียวกนกบอิ
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ั ั ทธิพลของการตีความหมายของความรู ้ (KI)
เปลี่ยนแปลง (TFL) ซึ่ งมีอิทธิพลในระดับเดียวกนกบอิ
่ ่ งแวดล้อม (ENRES)
และความรับผิดชอบตอสิ
ถ้าพิจารณาจากอิทธิ พลรวม จะเห็นได้วา่ปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่พฤติกรรมการเป็ นพนักงาน
ที่ดีมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TFL) (2) ความรับผิดชอบตอ่
็
พนักงาน (EMRES) และ(3) การจัดเกบความรู
้ขององค์กร (OM)
่ งคม จะเห็ นได้ว่าความ
โดยการพิจารณาเฉพาะอิทธิ พลของการมีความรับผิดชอบตอสั
่ ง คม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตอพฤติ
่
รั บ ผิ ด ชอบตอสั
ก รรมการเป็ นพนัก งานที่ ดี (OCB) มี จ ํา นวนทั้ ง หมด
5 ปั จจัย จําแนกได้ดงั นี้ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทั้ งทางตรงและทางอ้อมมีจาํ นวน 2 ด้าน ได้แก่ ความ
่ กงาน (EMRES) และความรับผิดชอบตอผู
่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบ (SUPRES) และปั จจัย
รับผิดชอบตอพนั
่ ยวมีจาํ นวน 3 ปั จจัย ได้แก่ ความรับผิดชอบตอลู
่ กค้า (CUSRES) ความ
ที่มีอิทธิ พลทางอ้อมอยางเดี
่ ถื้ อหุน้ (SHARES) และความรับผิดชอบตอสิ
่ ่ งแวดล้อม (ENRES)
รับผิดชอบตอผู
ตารางที่ 55 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงหรื อทางอ้อมตอ่การรักษาพนักงานไว้ในองค์กร
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
CLAN  EMRE
0.36 (5.63)
0.06 (2.15)
0.42 (7.30)
ADHO  EMRE
HIERA  EMRE
MARK  EMRE
-0.23 (-4.22)
0.01 (1.81)
-0.22 (-4.14)
TFL  EMRE
0.02 (1.94)
0.02 (1.94)
TSL  EMRE
-0.10 (-1.97)
-0.10 (-1.96)
KA  EMRE
KD  EMRE
KI  EMRE
0.21 (3.38)
0.21 (3.40)
OM  EMRE
EMRES  EMRE
0.14 (2.20)
0.14 (2.20)
CUSRES  EMRE
0.03 (2.03)
0.03 (2.03)
SUPRES  EMRE
0.01 (1.87)
0.01 (1.87)
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่
ตารางที่ 55 ปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงหรื อทางอ้อมตอการรั
กษาพนักงานไว้ในองค์กร (ตอ่)
Standardized Path Coefficient และ T-value
Path
Direct Effect
Indirect Effect
Total Effect
SHARES  EMRE
COMRES  EMRE
ENRES  EMRE
0.01 (1.98)
0.01 (1.98)
CUSAC  EMRE
CUSLO  EMRE
PRODUC  EMRE
PINNO  EMRE
OCB  EMRE
PROFIT  EMRE
่ มประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานของปั จจัยที่มีอิทธิพลตอ่ความสามารถ
ตารางที่ 55 แสดงคาสั
ในการรั กษาพนักงานไว้ในองค์กร (EMRE) โดยพิจารณาผลกระทบของปั จจัยเชิ งสาเหตุจาํ นวน
22 ปั จจัย ที่มีอยูใ่ นแบบจําลองจะเห็นได้ว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงตอ่ ความสามารถในการรักษา
พนักงานไว้ในองค์กรมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) วัฒนธรรมมุ่งเน้นพนักงาน(CLAN)
(2) วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK) และ(3) การตีความหมายของความรู ้ (KI)
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางอ้อมตอ่ความสามารถในการรักษาพนักงานไว้ในองค์กรมากที่สุด
่ กค้า
3
อัน ดับแรก ได้แก่ (1) วัฒนธรรมมุ่ งเน้นพนัก งาน (CLAN) (2) ความรั บผิดชอบตอลู
(CUSRES) และ (3) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TFL)
ถ้าพิจารณาจากอิทธิ พลรวม จะเห็นได้ว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่ความสามารถในการรักษา
พนัก งานไว้ใ นองค์ก รมากที่ สุ ด 3 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ (1) วัฒ นธรรมมุ่ ง เน้น พนัก งาน (CLAN)
(2) วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด (MARK) และ(3) การตีความหมายของความรู ้ (KI)
่ งคม จะเห็ นได้ว่าความ
โดยการพิจารณาเฉพาะอิทธิ พลของการมีความรั บผิดชอบตอสั
่ งคมที่ มีอิทธิ พลตอความสามารถในการรั
่
รั บผิดชอบตอสั
กษาพนักงานไว้ในองค์กร (EMRE) มี
่ ยวมีจํานวน1 ปั จจัย ได้แก่ ความ
จํานวน 4 ปั จจัย จําแนกได้ดงั นี้ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงอยางเดี
่ กงาน (EMRES) และปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางอ้อมอยางเดี
่ ยวมีจาํ นวน 3 ปั จจัย ได้แก่
รับผิดชอบตอพนั
่ กค้า (CUSRES) ความรับผิดชอบตอผู
่ จ้ าํ หน่ ายวัตถุดิบ (SUPRES) และความ
ความรับผิดชอบตอลู
่ ่ งแวดล้อม (ENRES)
รับผิดชอบตอสิ
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4.4.5 สรปผลการทดสอบสมมติ
ฐาน
ุ
ิ
่ งคม
ในการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจของการมี
ความรับผิดชอบตอสั
ี่ ั จจัยเชิงสาเหตุของการมีความรับผิดชอบตอสั
่ งคมไว้ว่า ทุนองค์กร
ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั สมมติฐานเกยวกบปั
จํา นวน 10 ปั จ จัย ซึ่ ง ประกอบด้ว ย วัฒนธรรมมุ่ ง เน้น พนักงาน (CLAN) วัฒนธรรมมุ่ ง เน้น การ
เปลี่ยนแปลง (ADHO) วัฒนธรรมมุ่งเน้นโครงสร้างอํานาจ (HIERA) วัฒนธรรมมุ่งเน้นตลาด
(MARK) ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (TFL) ภาวะผูน้ าํ การแลกเปลี่ยน (TSL) การแสวงหาความรู ้
่
็
(KA) การเผยแพรความรู
้ (KD) การตีความหมายของความรู ้ (KI) และการจัดเกบความรู
้ขององค์กร
(OM) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลเชิงบวกตอ่การมีความรับผิดชอบตอ่สังคม 6 มิติ ซึ่งประกอบด้วยการมี
่ ตถุดิบ (SUPRES) ผูถ้ ื อหุ ้น
ความรั บผิดชอบตอ่พนักงาน(EMRES) ลูกค้า (CUSRES) ผูจ้ าํ หนายวั
่ สมมติฐานเกยวกบประโยชน์
ี่ ั
(SHARES) ชุมชน (COMRES) และสิ่ งแวดล้อม (ENRES) สวน
ทาง
ิ
่ งคมผูว้ ิจยั ได้ต้ งั สมมติ ฐานไว้ว่า การมี ความรั บผิดชอบตอ่
ธุ รกจของการมี
ความรั บผิดชอบตอสั
่ ตถุดิบ ผูถ้ ือหุน้ ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิง
พนักงาน ลูกค้า ผูจ้ าํ หนายวั
ํ (PROFIT) การ
บวกตอ่ผลการดําเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการทํากาไร
เพิม่ ขึ้ นของลูกค้าใหม่ (CUSAC) ความภักดีของลูกค้าใหม่ (CUSLO) ผลิตภาพการผลิต (PRODUC)
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (PINNO) พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดี (OCB) และการรักษาพนักงานไว้ใน
่ กงาน
องค์กร (EMRE) นอกจากนั้ น ผูว้ ิจยั ยังได้ต้ งั สมมติฐานไว้ว่า การมีความรั บผิดชอบตอพนั
่ ตถุดิบ ผูถ้ ือหุน้ ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกตอความสามารถ
่
ลูกค้า ผูจ้ าํ หนายวั
ํ
ในการทํากาไรขององค์
กรโดยมีการเพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหม่ ความภักดีของลูกค้า ผลิตภาพการผลิต
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการเป็ นพนักงานที่ดีและการรักษาพนักงานไว้ในองค์กรเป็ นตัวแปร
่
แทรก (mediators) ผลการทดสอบสมมติฐานสรุ ปได้ดงั ตารางตอไปนี
้
ี่ ั ปั จจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิ
ตารางที่ 56 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานเกยวกบ
่ งคม
ของการมีความรับผิดชอบตอสั
ค่ าสั มประสิ ทธิ์เส้ นทาง
เส้ นทาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
มาตรฐานและ T-value
1. CLAN  EMRES
0.33 (7.66)
สอดคล้อง
2. ADHO  EMRES
0.10 (2.23)
สอดคล้อง
3. HIERA  EMRES
0.08 (2.07)
สอดคล้อง
4. MARK  EMRES
ns
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ี่ ั ปั จจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิ
ตารางที่ 56 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานเกยวกบ
่ งคม (ตอ่)
ของการมีความรับผิดชอบตอสั
ค่ าสั มประสิ ทธิ์เส้ นทาง
เส้ นทาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
มาตรฐานและ T-value
5. TFL  EMRES
0.14 (3.75)
สอดคล้อง
6. TSL  EMRES
ns
7. KA  EMRES
ns
8. KD  EMRES
0.08 (2.09)
สอดคล้อง
9. KI  EMRES
ns
10. OM  EMRES
ns
11. CLAN  CUSRES
0.23 (5.24)
สอดคล้อง
12. ADHO  CUSRES
ns
13. HIERA  CUSRES
ns
14. MARK  CUSRES
0.15 (3.77)
สอดคล้อง
15. TFL  CUSRES
0.07 (1.74)
สอดคล้อง
16. TSL  CUSRES
ns
17. KA  CUSRES
0.08 (1.88)
สอดคล้อง
18. KD  CUSRES
ns
19. KI  CUSRES
ns
20. OM  CUSRES
ns
21. CLAN  SUPRES
0.23 (5.27)
สอดคล้อง
22. ADHO  SUPRES
ns
23 HIERA  SUPRES
0.12 (2.52)
สอดคล้อง
24. MARK  SUPRES
0.08 (1.79)
สอดคล้อง
25. TFL  SUPRES
0.08 (2.15)
สอดคล้อง
26. TSL  SUPRES
ns
27. KA  SUPRES
ns
28. KD  SUPRES
ns
29. KI  SUPRES
ns
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ี่ ั ปั จจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิ
ตารางที่ 56 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานเกยวกบ
่ งคม (ตอ่)
ของการมีความรับผิดชอบตอสั
ค่ าสั มประสิ ทธิ์เส้ นทาง
เส้ นทาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
มาตรฐานและ T-value
30. OM  SUPRES
ns
31. CLAN  SHARES
0.19 (4.00)
สอดคล้อง
32. ADHO  SHARES
ns
33. HIERA  SHARES
ns
34. MARK  SHARES
ns
35. TFL  SHARES
-0.20 (-3.13)
ไม่สอดคล้อง
36. TSL  SHARES
0.27 (4.34)
สอดคล้อง
37. KA  SHARES
ns
38. KD  SHARES
ns
39. KI  SHARES
ns
40. OM  SHARES
0.14 (3.07)
สอดคล้อง
41. CLAN  COMRES
ns
42. ADHO  COMRES
ns
43. HIERA  COMRES
ns
44. MARK  COMRES
0.10 (2.35)
สอดคล้อง
45. TFL  COMRES
ns
46. TSL  COMRES
ns
47. KA  COMRES
0.13 (2.62)
สอดคล้อง
48. KD  COMRES
0.17 (3.69)
สอดคล้อง
49. KI  COMRES
ns
50. OM  COMRES
ns
51. CLAN  ENRES
ns
52. ADHO  ENRES
0.10 (1.90)
สอดคล้อง
53. HIERA  ENRES
ns
54. MARK  ENRES
ns
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ี่ ั ปั จจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกิจ
ตารางที่ 56 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานเกยวกบ
่ งคม (ตอ่)
ของการมีความรับผิดชอบตอสั
ค่ าสั มประสิ ทธิ์เส้ นทางมาตรฐาน
เส้ นทาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
และ T-value
55. TFL  ENRES
ns
56. TSL  ENRES
ns
57. KA  ENRES
ns
58. KD  ENRES
ns
59. KI  ENRES
0.11 (2.06)
สอดคล้อง
60. OM  ENRES
0.11 (2.29)
สอดคล้อง
61. EMRES  PROFIT
ns
62. CUSRES  PROFIT
ns
63. SUPRES  PROFIT
ns
64. SHARES  PROFIT
0.07 (1.77)
สอดคล้อง
65. COMRES  PROFIT
ns
66. ENRES  PROFIT
ns
67. EMRES  CUSAC
0.08 (1.70)
สอดคล้อง
68. CUSRES  CUSAC
ns
69. SUPRES  CUSAC
ns
70. SHARES  CUSAC
ns
71. COMRES  CUSAC
ns
72. ENRES  CUSAC
ns
73. EMRES  CUSLO
ns
74. CUSRES  CUSLO
ns
75. SUPRES  CUSLO
0.25 (4.61)
สอดคล้อง
76. SHARES  CUSLO
ns
77. COMRES  CUSLO
ns
78. ENRES  CUSLO
ns
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ี่ ั ปั จจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิ
ตารางที่ 56 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานเกยวกบ
่ งคม (ตอ่)
ของการมีความรับผิดชอบตอสั
ค่ าสั มประสิ ทธิ์เส้ นทาง
เส้ นทาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
มาตรฐานและ T-value
79. EMRES  PRODUC
0.21 (3.11)
สอดคล้อง
80. CUSRES  PRODUC
ns
81. SUPRES  PRODUC
ns
82. SHARES  PRODUC
-0.47 (-4.16)
ไม่สอดคล้อง
83. COMRES  PRODUC
84. ENRES  PRODUC
0.18 (2.85)
สอดคล้อง
85. EMRES  PINNO
ns
86. CUSRES  PINNO
0.13 (2.65)
สอดคล้อง
87. SUPRES  PINNO
ns
88. SHARES  PINNO
ns
89. COMRES  PINNO
ns
90. ENRES  PINNO
ns
91. EMRES  OCB
0.18 (4.03)
สอดคล้อง
92. CUSRES  OCB
ns
93. SUPRES  OCB
0.09 (2.17)
สอดคล้อง
94. SHARES  OCB
ns
95. COMRES  OCB
ns
96. ENRES  OCB
ns
97. EMRES  EMRE
0.14 (2.20)
สอดคล้อง
98. CUSRES  EMRE
ns
99. SUPRES  EMRE
ns
100. SHARES  EMRE
ns
101. COMRES  EMRE
ns
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ี่ ั ปั จจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิ
ตารางที่ 56 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานเกยวกบ
่ งคม (ตอ่)
ของการมีความรับผิดชอบตอสั
ค่ าสั มประสิ ทธิ์เส้ นทาง
เส้ นทาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
มาตรฐานและ T-value
102. ENRES  EMRE
ns
103. CUSAC  PROFIT
0.14 (3.50)
สอดคล้อง
104. CULSO  PROFIT
0.06 (2.10)
สอดคล้อง
105. PRODUC  PROFIT
0.67 (16.56)
สอดคล้อง
106. PINNO  PROFIT
ns
107. OCB  PROFIT
ns
108. EMRE  PROFIT
ns
จากตารางที่ 56โดยพิจารณาเส้นทางที่ 103, 104 และ105 จะเห็นได้ว่าการเพิ่มขึ้ นของ
ลู ก ค้า ใหม่ (CUSAC) ความภัก ดี ข องลู ก ค้า (CUSLO) ซึ่ ง เป็ นผลการดํา เนิ น งานด้า นลู ก ค้า และ
ิ
ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) ซึ่ งเป็ นผลการดําเนิ นงานด้านกระบวนการทางธุรกจภายในองค์
กร
ํ (PROFIT) ขององค์กร
เป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ความสามารถในการทํากาไร
่ กงาน (EMRES) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่การ
เนื่ องจากการมีความรับผิดชอบตอพนั
เพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหม่ (CUSAC) และการเพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหมมี่ อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกตอ่
ํ (PROFIT) ดังนั้ น การมีความรับผิดชอบตอพนั
่ กงานมีอิทธิพลทางอ้อม
ความสามารถในการทํากาไร
่
ํ
่ นตัวแปรแทรก
เชิงบวกตอความสามารถในการทํ
ากาไรโดยมี
การเพิม่ ขึ้ นของลูกค้าใหมเป็
่ ก งาน (EMRES) มี อิท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกตอ่
เนื่ อ งจากการมี ค วามรั บ ผิด ชอบตอพนั
่
ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) และผลิตภาพการผลิตมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความสามารถใน
ํ (PROFIT) ดังนั้ น การมี ความรั บผิดชอบตอพนั
่ กงานมี อิทธิ พลทางอ้อมเชิ งบวกตอ่
การทํากาไร
ํ
ความสามารถในการทํากาไรโดยมี
ผลิตภาพการผลิตเป็ นตัวแปรแทรก
่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบ (SUPRES) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
เนื่องจากการมีความรับผิดชอบตอผู
ตอ่ ความภัก ดี ข องลู ก ค้า (CUSLO)
และความภัก ดี ข องลู ก ค้า มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกตอ่
ํ (PROFIT) ดังนั้ น การมีความรับผิดชอบตอผู
่ จ้ าํ หนายวั
่ ตถุดิบมีอิทธิพล
ความสามารถในการทํากาไร
่
ํ
ทางอ้อมเชิงบวกตอความสามารถในการทํ
ากาไรโดยมี
ความภักดีของลูกค้าเป็ นตัวแปรแทรก
่ ่ งแวดล้อม (ENRES) มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อ
เนื่ องจากการมีความรับผิดชอบตอสิ
่
ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) และผลิตภาพการผลิตมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกตอความสามารถใน
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ํ (PROFIT) ดังนั้ น การมีความรับผิดชอบตอสิ
่ ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลทางอ้อมเชิ งบวกตอ่
การทํากาไร
ํ
ความสามารถในการทํากาไรโดยมี
ผลิตภาพการผลิตเป็ นตัวแปรแทรก
่ ถ้ ือหุ ้น (SHARES) มีอิทธิ พล
จากเส้นทางที่ 64 จะเห็นได้ว่าการมีความรับผิดชอบตอผู
ํ (PROFIT) ขององค์กร
ทางตรงเชิงบวกตอ่ความสามารถในการทํากาไร
่ ได้ ว่ า การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตอสั
่ ง คม นอกจากจะมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงตอ่
จึ ง กลาว
ํ
่
ํ
ความสามารถในการทํากาไรขององค์
กรแล้วยังมีอิทธิ พลทางอ้อมตอความสามารถในการทํ
ากาไร
โดยมีการเพิ่มขึ้ นของลูกค้าใหม่ (CUSAC) ความภักดี ของลูกค้า (CUSLO) และผลิตภาพการผลิต
(PRODUC) ทําหน้าที่เป็ นตัวแปรแทรก (mediators)

4.5 ผลการสั งเคราะห์ ความสั มพันธ์ เชิ งโครงสร้ างระหว่ างทนองค์
กร กลยทธ์
ุ
ุ ความรั บผิดชอบต่ อ
สั งคม และผลการดําเนินงานขององค์ กร
่ วแปรที่มี
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling พบวาตั
ั งโครงสร้ างโดยมี เส้นทางแสดง
อยู่ในแบบจําลองของผูว้ ิจยั ทั้ ง 23 ตัวแปรมี ความสัมพันธ์กนเชิ
่ วแปรรวม 77 เส้นทาง เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่าตัวแปรทั้ ง 23
ความสัมพันธ์ระหวางตั
ตัวแปรอยูภ่ ายใต้แนวคิดที่ศึกษาจํานวน 6 แนวคิด ได้แก่ (1) ทุนองค์กร (2) กลยุทธ์ความรับผิดชอบ
่ งคม (3) ผลการดํา เนิ น งานด้า นการเรี ย นรู ้ แ ละการเติ บโต (4) ผลการดํา เนิ น งานด้าน
ตอสั
ิ
กระบวนการทางธุรกจภายในองค์
กร (5) ผลการดําเนิ นงานด้านลูกค้า และ (6) ผลการดําเนิ นงาน
ด้า นการเงิ น แนวคิ ด ที่ ศึ ก ษาทั้ ง 6 แนวคิ ด มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั นแบบเป็ นโครงสร้ า ง ซึ่ งเป็ น
ความสัมพันธ์เชิ งเหตุผลบนพื้ นฐานของระบบการบริ หารองค์กรแบบสมดุล ระบบการวัดผลการ
ดําเนิ นงานแบบสมดุล และบนพื้นฐานของทฤษฎี Resources-Based View of the firm ผลจากการ
่
สังเคราะห์พบวา่เส้นทางหลักที่แสดงความสัมพันธ์ระหวางแนวคิ
ดที่ศึกษามีจาํ นวน 14 เส้นทาง
่ 77 เส้นทางซึ่ งเป็ นผลการทดสอบสมมติฐานทําหน้าที่เป็ นเส้นทางสนับสนุ น
โดยมีเส้นทางยอย
เส้นทางหลักทั้ ง 14 เส้นทางมีคาํ อธิบายโดยสังเขปดังนี้
่
เส้ น ทาง P1 แสดงให้ เ ห็ น วา่ ทุ น องค์ก รมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงตอการนํ
า กลยุ ท ธ์ ค วาม
่ งคมไปปฏิบตั ิในองค์กร
รับผิดชอบตอสั
่
เส้นทาง P2 แสดงให้เห็ นวา่ ทุนองค์กรมีอิทธิ พลทางตรงตอผลการดํ
าเนิ นงานด้านการ
เรี ยนรู ้และการเติบโต
่
เส้ น ทาง P3 แสดงให้ เ ห็ น วา่ ทุ น องค์ก รมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงตอผลการดํ
า เนิ น งานด้า น
ิ
กระบวนการทางธุรกจภายในองค์
กร
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่
เส้นทาง P4 แสดงให้เห็นวา่ ทุนองค์กรมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดํ
าเนินงานด้านลูกค้า
่
เส้นทาง P5 แสดงให้เห็นวา่ ทุนองค์กรมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดํ
าเนินงานด้านการเงิน
่ งคมมีอิทธิพลทางตรงตอผลการ
่
เส้นทาง P6 แสดงให้เห็นวา่ กลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสั
ดําเนินงานด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโต
่ งคมมีอิทธิ พลทางตรงตอผลการ
่
เส้นทาง P7 แสดงให้เห็นวา่ กลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสั
ดําเนินงานด้านกระบวนการทางธุรกจิภายในองค์กร
่ งคมมีอิทธิ พลทางตรงตอผลการ
่
เส้นทาง 8 แสดงให้เห็นวา่ กลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสั
ดําเนินงานด้านลูกค้า
่ งคมมีอิทธิ พลทางตรงตอผลการ
่
เส้นทาง 9 แสดงให้เห็นวา่ กลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสั
ดําเนินงานด้านการเงิน
่ นองค์กร กลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสั
่ งคม และ
ตารางที่ 57 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหวางทุ
ผลการดําเนินงานขององค์กร 4 มิติ
เส้ นทางหลัก
เส้ นทางสนับสนนุ
P1 Organizational Capital 
CLAN  EMRES, ADHO  EMRES,
Corporate Social Responsibility
HIERA  EMRES, TFL  EMRES,
KD  EMRES, CLAN  CUSRES,
MARK  CUSRES, TFL  CUSRES,
KA  CUSRES, CLAN  SUPRES,
HIERA  SUPRES, MARK  SUPRES,
TFL  SUPRES, CLAN  SHARES,
TFL  SHARES, TSL  SHARES,
OM  SHARES, MARK  COMRES,
KA  COMRES, KD  COMRES,
ADHO  ENRES, KI  ENRES,
OM  ENRES
P2 Organizational Capital 
MARK  OCB, TFL  OCB,TSL  OCB,
Learning & Growth Performance
KI  OCB, OM  OCB, CLAN  EMRE
MARK  EMRE, TSL  EMRE
KI  EMRE
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่ นองค์กร กลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสั
่ งคม และ
ตารางที่ 57 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหวางทุ
ผลการดําเนินงานขององค์กร 4 มิติ (ตอ่)
เส้ นทางหลัก
เส้ นทางสนับสนนุ
P3 Organizational Capital
ADHO  PRODUC, KI  PRODUC,
 Internal Process Performance
ADHO  PINNO, TSL  PINNO
P4 Organizational Capital
TFL  CUSAC, TSL  CUSAC,
KA  CUSAC, MARK  CUSLO,
 Customer Performance
TFL  CUSLO, KI  CUSLO
P5 Organizational Capital
CLAN  PROFIT
 Financial Performance
P6 Corporate Social Responsibility
EMRES  OCB, SUPRES  OCB,
 Learning & Growth Performance EMRES  EMRE
P7 Corporate Social Responsibility
EMRES  PRODUC, SHARES  PRODUC ,
 Internal Process Performance
ENRES  PRODUC, CUSRES  PINNO
P8 Corporate Social Responsibility
EMRES  CUSAC,
SUPRES  CUSLO
 Customer Performance
P9 Corporate Social Responsibility
SHARES  PROFIT
 Financial Performance
P10 Learning & Growth Performance
OCB  PRODUC, OCB  PINNO,
EMRE  PINNO
 Internal Process Performance
P11 Learning & Growth Performance
EMRE  CUSLO
 Customer Performance
P12 Internal Process Performance
PRODUC  CUSAC,
PRODUC  CUSLO
 Customer Performance
P13 Internal Process Performance
PRODUC  PROFIT
 Financial Performance
P14 Customer Performance
CUSAC  PROFIT,
CUSLO  PROFIT
 Financial Performance
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เส้นทาง P10 แสดงให้เห็นวา่ ผลการดําเนิ นงานด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโตมีอิทธิ พล
่
ทางตรงตอผลการดํ
าเนินงานด้านกระบวนการทางธุรกจิภายในองค์กร
เส้นทาง P11 แสดงให้เห็นวา่ ผลการดําเนิ นงานด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโตมีอิทธิ พล
่
ทางตรงตอผลการดํ
าเนินงานด้านลูกค้า
ิ
เส้นทาง P12 แสดงให้เห็นวา่ ผลการดําเนิ นงานด้านกระบวนการทางธุ รกจภายในองค์
กร
่
มีอิทธิพลทางตรงตอผลการดํ
าเนินงานด้านลูกค้า
ิ
เส้นทาง P13 แสดงให้เห็นวา่ ผลการดําเนิ นงานด้านกระบวนการทางธุรกจภายในองค์
กร
่
มีอิทธิพลทางตรงตอผลการดํ
าเนินงานด้านการเงิน
่
เส้นทาง P14 แสดงให้เห็ นวา่ ผลการดําเนิ นงานด้านลูกค้ามีอิทธิ พลทางตรงตอผลการ
ดําเนินงานด้านการเงิน
่
เส้นทางที่แสดงความสัมพันธ์เชิ งเหตุผลระหวางแนวคิ
ดที่ศึกษาทั้ ง 6 แนวคิดสามารถ
เขียนเป็ นแบบจําลองเชิงโครงสร้างได้ดงั นี้

P6

Corporate Social Responsibility
1. Employee responsibility
2. Customer responsibility
3. Supplier responsibility
4. Shareholder responsibility
5. Community responsibility
6. Environmental responsibility

P7

Learning & Growth
Performances
1. Organizational
citizenship behavior
2. Employee retention

P10

Internal Process
Performances
1. Productivity
2. Product innovation

P9
P8

P13

P12

Customer
Performances
1. Customer acquisition
2. Customer loyalty

P14

Financial
Performances
1. Profit &
profitability

P3

P11

P2
P1

Organizational Capital
1. Clan culture
2. Adhocracy culture
3. Hierarchical culture
4. Market culture
5. Transformational leadership
6. Transactional leadership
7. Knowledge acquisition
8. Knowledge distribution
9. Knowledge interpretation
10. Organizational memory

P4
P5

ิ
่ งคม
ภาพที่ 23 แบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจของการมี
ความรับผิดชอบตอสั
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จากภาพที่ 23 จะเห็นได้วา่แบบจําลองเชิงโครงสร้างที่ได้รับการพัฒนาขึ้ นเป็ นแบบจําลอง
ิ
่ Balanced Scorecard ทั้ ง 2 ระบบ คือระบบการบริ หารองค์กร
ที่เกดจากการบู
รณาการระหวาง
(management system) และระบบการวัดผลการดําเนินงาน (performance measurement system)
ระบบการบริ หารองค์กรมี 4 มิติ ประกอบด้วย ทุนองค์กร (มิติการเรี ยนรู ้และการเติบโต) กลยุทธ์
่ งคม (มิติกระบวนการทางธุ รกจภายในองค์
ิ
ความรับผิดชอบตอสั
กร) ผลการดําเนิ นงานด้านลูกค้า
่
(มิติลูกค้า) และผลการดําเนินงานด้านการเงิน (มิติการเงิน) สวนระบบการวั
ดผลการดําเนิ นงานกมี็ 4
มิติ ซึ่ งประกอบด้วยผลการดําเนิ นงานในมิติการเรี ยนรู ้และการเติบโต ผลการดําเนิ นงานในมิติ
ิ
กระบวนการทางธุ รกจภายในองค์
กร ผลการดําเนิ นงานในมิติลูกค้า และผลการดําเนิ นงานในมิติ
่
การเงิ น เนื่ องจากแตละระบบมี
การวัดผลการดําเนิ นงานด้านลูก ค้าและผลการดําเนิ นงานด้าน
การเงินเหมือนกนั ดังนั้ น เมื่อนํา Balanced Scorecard ทั้ ง 2 ระบบมารวมกนั (union) หรื อบูรณาการ
่ ้น
ให้เป็ นระบบเดียวกนั แบบจําลองจึงมีเพียง 6 มิติเทานั
่ อธิ บายวา่ ทุนองค์กรซึ่ งมีฐานะเป็ นทั้ งทรัพยากรและ
แบบจําลองเชิ งโครงสร้างดังกลาว
ความสามารถขององค์กรมีบทบาทที่สาํ คัญ 2 ประการคือ เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่การนํากลยุทธ์
่
ความรับผิดชอบตอ่สังคมไปปฏิบตั ิในองค์กร (P1) และเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอผลการดํ
าเนินงาน
ขององค์กรทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ ผลการดําเนินงานด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโต (P2) ผลการดําเนินงาน
ิ
ด้านกระบวนการทางธุรกจภายในองค์
กร (P3)
ผลการดําเนิ นงานด้านลูกค้า (P4) และผลการ
่ งคมซึ่ งเป็ นทักษะความสามารถของ
ดําเนิ นงานด้านการเงิน (P5) ส่ วนกลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสั
ั ม้ ีส่ วนได้เสี ยเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่ ผลการดําเนิ นงาน
องค์กรในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบผู
ขององค์กรทั้ ง 4 ด้าน คือ ผลการดําเนิ นงานด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโต (P6) ผลการดําเนินงาน
ด้านกระบวนการทางธุ รกจิภายในองค์กร (P7) ผลการดําเนิ นงานด้านลูกค้า (P8) และผลการ
่
ดําเนิ นงานด้านการเงิน (P9) และจะเห็นได้วาผลการดํ
าเนินงานขององค์กรทั้ ง 4 ด้านมีอิทธิพลตอ่
ั
่ อผลการดํา เนิ น งานด้า นการเรี ย นรู ้ แ ละการเติ บ โตนอกจากจะมี
กนแบบเป็
นโครงสร้ างกลาวคื
่
ิ
อิทธิ พลทางตรงตอผลการดํ
าเนิ นงานด้านกระบวนการทางธุ รกจภายในองค์
กรแล้วยังมีอิทธิ พล
่
ทางตรงตอผลการดํ
าเนิ นงานด้านลูกค้าด้วย ผลการดําเนิ นงานด้านกระบวนการทางธุ รกจิภายใน
่
่
องค์กรนอกจากจะมี อิทธิ พลทางตรงตอผลการดํ
าเนิ นงานด้านลูกค้าแล้วยังมี อิทธิ พลตอผลการ
่
่
ดําเนิ นงานด้านการเงินด้วย สวนผลการดํ
าเนิ นงานด้านลูกค้ากมี็ อิทธิ พลตอผลการดํ
าเนิ นงานด้าน
การเงินซึ่ งเป็ นคําอธิ บายที่มีอยู่เดิมของระบบการวัดผลการดําเนิ นงานแบบสมดุล เนื่ องจากผลการ
่ นและได้รับอิทธิ พลจากทุนองค์กรและ
ดําเนินงานทั้ ง 4 ด้านเป็ นตัวชี้ วดั ความได้เปรี ยบในการแขงขั
่ งคม ดังนั้ น ทุนองค์กรและกลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสั
่ งคมจึงเป็ น
กลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสั
่ ่มาของความได้เปรี ยบในการแขงขั
่ น
แหลงที
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ตามกรอบแนวคิด Balanced Scorecard ที่เป็ นระบบการบริ หารองค์กร (management
่ ั เชิงเส้นตรงตามเส้นทาง P1,
system) องค์ประกอบทั้ ง 4 ของระบบการบริ หารองค์กรมีอิทธิพลตอกน
่ ้ น กล่าวคือทุนองค์กรมีอิทธิ พลทางตรงตอการนํ
่
P8 และ P14 เทานั
ากลยุทธ์ความรั บผิดชอบตอ่
่ งคมมีอิทธิ พลทางตรงตอผลการ
่
สังคมไปปฏิบตั ิ ในองค์กร (P1) กลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสั
่
ดําเนิ นงานด้านลูกค้า (P8) และผลการดําเนิ นงานด้านลูกค้ามีอิทธิ พลทางตรงตอผลการดํ
าเนิ นงาน
่ นทาง P4, P5 และ P9 เป็ นเส้นทางใหม่ซ่ ึงค้นพบจากการวิจยั ครั้ งนี้ โดยที่
ด้านการเงิน (P14) สวนเส้
เส้นทาง P4 อธิ บายให้ทราบวา่ทุนองค์กรมีอิทธิ พลทางตรงตอ่ผลการดําเนิ นงานด้านลูกค้า เส้นทาง
่
่ นทาง
P5 อธิ บายให้ทราบวา่ทุนองค์กรมีอิทธิ พลทางตรงตอผลการดํ
าเนิ นงานด้านการเงิน สวนเส้
่ งคมมีอิทธิ พลทางตรงตอผลการดํ
่
P9 อธิบายให้ทราบวา่กลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสั
าเนินงานด้าน
การเงิน จะเห็นได้วา่การค้นพบเส้นทางใหมทั่ ้ ง 3 เส้นทางนี้มีผลทําให้โครงสร้างและคําอธิบายของ
่ จากเดิมและมีความกาวหน้
้
ระบบการบริ หารองค์กรแบบสมดุลมีความแตกตาง
ามากกวา่ เดิม

่ นของทุนองค์กรและกลยุทธ์ CSR
ภาพที่ 24 แบบจําลองความได้เปรี ยบในการแขงขั
โดยการนําเส้นทาง P1 เส้นทาง P4 เส้นทาง P5 เส้นทาง P8 เส้นทาง P9 และเส้นทาง
P14 มาเขียนเป็ นแบบจําลอง จะได้ Balanced Scorecard รู ปแบบใหมซึ่ ่ งเป็ นระบบการบริ หารองค์กร
่ ทุนองค์กร กลยุทธ์ความ
(management system) ที่แสดงความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างระหวาง
่ งคม ผลการดําเนินงานด้านลูกค้า และผลการดําเนินงานด้านการเงิน ดังภาพที่ 24
รับผิดชอบตอสั
ตามกรอบแนวคิ ด Balanced Scorecard ที่ เ ป็ นระบบการวัดผลการดําเนิ นงาน
(performance measurement system) องค์ประกอบทั้ ง 4 ของระบบการวัดผลการดําเนิ นงานมี
่ ั เชิงเส้นตรงตามเส้นทาง P10, P12 และ P14 เทานั
่ ้ น กลาวคื
่ อ เส้นทาง P10 อธิบายให้
อิทธิพลตอกน
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่
ทราบวา่ผลการดําเนินงานด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโตมีอิทธิ พลทางตรงตอผลการดํ
าเนินงานด้าน
ิ
กระบวนการทางธุ ร กจภายในองค์
ก ร เส้ น ทาง P12 อธิ บ ายให้ ท ราบวา่ ผลการดํา เนิ น งานด้า น
่
่
กระบวนการภายในองค์กรมี อิทธิ พลทางตรงตอผลการดํ
าเนิ นงานด้านลูกค้า สวนเส้
นทาง P14
่
อธิ บายให้ทราบวา่ผลการดําเนิ นงานด้านลูกค้ามีอิทธิ พลทางตรงตอผลการดํ
าเนิ นงานด้านการเงิน
่ นทาง P11 และ P13 เป็ นเส้นทางใหม่ซ่ ึ งค้นพบจากการวิจยั ครั้งนี้ โดยที่เส้นทาง P11 อธิ บาย
สวนเส้
่
ให้ทราบวา่ผลการดําเนิ นงานด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโตมีอิทธิ พลทางตรงตอผลการดํ
าเนิ นงาน
่ นทาง P13 อธิ บายให้ทราบวา่ผลการดําเนินงานด้านกระบวนการภายในองค์กรมี
ด้านลูกค้า สวนเส้
่
อิทธิพลทางตรงตอผลการดํ
าเนิ นงานด้านการเงิน การค้นพบเส้นทางใหม่ท้ งั 2 เส้นทางนี้ มีผลทําให้
่ จากเดิมและ
โครงสร้างและคําอธิ บายของระบบการวัดผลการดําเนิ นงานแบบสมดุลมีความแตกตาง
้
่ ม
มีความกาวหน้
ามากกวาเดิ

1
P1

P1
4

P12

P1
0

3
P1

ภาพที่ 25 แบบจําลองการวัดผลการดําเนินงานแบบสมดุล
โดยการนําเส้นทาง P10 เส้นทาง P11 เส้นทาง P12 เส้นทาง P13 และเส้นทาง P14 มา
เขียนเป็ นแบบจําลอง จะได้ Balanced Scorecard รู ปแบบใหมซึ่ ่ งเป็ นระบบการวัดผลการดําเนินงาน
่ ผลการดําเนิ นงานทั้ ง 4 ด้านคือ ผลการดําเนิ นงานด้าน
ที่แสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหวาง
การเรี ยนรู ้และการเติบโต ผลการดําเนิ นงานด้านกระบวนการภายใน ผลการดําเนิ นงานด้านลูกค้า
และผลการดําเนินงานด้านการเงิน ดังภาพที่ 25
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2
P1

่ นของทุนองค์กร
ภาพที่ 26 แบบจําลองความได้เปรี ยบในการแขงขั
โดยการนําเส้นทาง P2 เส้นทาง P3 เส้นทาง P4 เส้นทาง P5 เส้นทาง P10 เส้นทาง P11
เส้นทาง P12 เส้นทาง P13 และเส้นทาง P14 มาเขียนเป็ นแบบจําลองจะได้แบบจําลองความ
่ นของทุ นองค์กรซึ่ งเป็ นแบบจําลองที่ แ สดงความสัมพัน ธ์เ ชิ งโครงสร้ าง
ได้เปรี ยบในการแขงขั
่ ทุนองค์กรกบผลการดํ
ั
ระหวาง
าเนิ นงานขององค์กรทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ ผลการดําเนิ นงานด้านการ
เรี ยนรู ้และการเติบโต ผลการดําเนิ นงานด้านกระบวนการภายใน ผลการดําเนิ นงานด้านลูกค้า และ
ผลการดําเนินงานด้านการเงิน ดังภาพที่ 26
จะเห็นได้ว่า ทุนองค์กรซึ่ งเป็ นทรัพยากรและความสามารถขององค์กรมีอิทธิ พลทางตรง
่
่
ตอผลการดํ
าเนิ นงานขององค์กรทั้ ง 4 ด้าน นอกจากนี้ ทุนองค์กรยังมีอิทธิ พลทางอ้อมตอผลการ
ดําเนินงานด้านกระบวนการภายในองค์กรจํานวน 1 เส้นทางโดยมีผลการดําเนินงานด้านการเรี ยนรู ้
่
และการเติ บ โตเป็ นตัว แปรแทรก มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มตอผลการดํ
า เนิ น งานด้า นลู ก ค้า จํา นวน 3
เส้ น ทางโดยมี ผ ลการดํา เนิ น งานด้า นการเรี ยนรู ้ แ ละการเติ บ โตและผลการดํา เนิ น งานด้า น
่
กระบวนการภายในองค์กรเป็ นตัวแปรแทรก และมี อิทธิ พลทางอ้อมตอผลการดํ
าเนิ นงานด้าน
การเงินจํานวน 6 เส้นทางโดยมีผลการดําเนิ นงานด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโต ผลการดําเนิ นงาน
ด้านกระบวนการภายในองค์กร และผลการดําเนินงานด้านลูกค้าเป็ นตัวแปรแทรก

P6

P10
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่ นของกลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสั
่ งคม
ภาพที่ 27 แบบจําลองความได้เปรี ยบในการแขงขั
โดยการนําเส้นทาง P6 เส้นทาง P7 เส้นทาง P8 เส้นทาง P9 เส้นทาง P10 เส้นทาง P11
เส้นทาง P12 เส้นทาง P13 และเส้นทาง P14 มาเขียนเป็ นแบบจําลองจะได้แบบจําลองความ
่ น ของกลยุ ท ธ์ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตอสั
่ ง คม ซึ่ งเป็ นแบบจํา ลองที่ แ สดง
ได้เ ปรี ยบในการแขงขั
่ กลยุทธ์ความรั บผิดชอบตอสั
่ งคมกบผลการดํ
ั
ความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้ างระหวาง
าเนิ นงานของ
องค์กรทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ ผลการดําเนิ นงานด้านการเรี ยนรู ้ และการเติบโต ผลการดําเนิ นงานด้าน
กระบวนการภายใน ผลการดําเนินงานด้านลูกค้า และผลการดําเนินงานด้านการเงิน ดังภาพที่ 27
่ งคมมีอิทธิ พลทางตรงตอผลการดํ
่
จะเห็นได้วา่ กลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสั
าเนิ นงานของ
่ งคมยังมี อิ ทธิ พลทางอ้อมตอผลการ
่
องค์กรทั้ ง 4 ด้าน นอกจากนี้ กลยุทธ์ความรั บ ผิดชอบตอสั
ดําเนิ นงานด้านกระบวนการภายในองค์กรจํานวน 1 เส้นทางโดยมีผลการดําเนิ นงานด้านการเรี ยนรู ้
่
และการเติ บ โตเป็ นตัว แปรแทรก มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มตอผลการดํ
า เนิ น งานด้า นลู ก ค้า จํา นวน 3
เส้ น ทางโดยมี ผ ลการดํา เนิ น งานด้า นการเรี ยนรู ้ แ ละการเติ บ โตและผลการดํา เนิ น งานด้า น
่
กระบวนการภายในองค์กรเป็ นตัวแปรแทรก และมี อิทธิ พลทางอ้อมตอผลการดํ
าเนิ นงานด้าน
การเงินจํานวน 6 เส้นทางโดยมีผลการดําเนินงานด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโต ผลการดําเนิ นงาน
ด้านกระบวนการภายในองค์กร และผลการดําเนินงานด้านลูกค้าเป็ นตัวแปรแทรก

