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บทคดัย่อ 
 

   การวิจยัครังนีมี้ ้ วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกิจของการมี
ความรับผิดชอบตอสังคม่ ขององค์กรธุรกจิ ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
องคก์รธุรกจิ จาํนวน 476 องคก์รถูกเลือกใหเ้ป็นกลุมตวัอยาง่ ่ ของการวิจยั กลุมตวัอยางถูกเลือกโดย่ ่
ใชเ้ทคนิคการเลือกตวัอยางแบบแบงชนัภูมิ เกบรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและทดสอบ่ ่ ็้
สมมติฐานท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยใชแ้บบจาํลองสมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  
  1. วฒันธรรมมุงเน้่ นพนกังาน  วฒันธรรมมุงเนน้การเปล่ียนแปลง ่  วฒันธรรมมุงเน้น่
โครงสร้างอาํนาจ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง และการเผยแพรความรู้่  มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่
การมีความรับผิดชอบตอพนักงาน่  ในขณะท่ีการมีความรับผิดชอบตอพนักงานมีอิทธิพล่ ทางตรง 
เชิงบวกตอการเพิมขึนของลูกคา้่ ่ ้ ใหม ผลิตภาพการผลิต พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดี และการ่
รักษาพนกังานไวใ้นองคก์ร   
  2. วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน ่  วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง และ่
การแสวงหาความรู้ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการมีความรับผิดชอบตอลูกคา้ ่ ่ ในขณะท่ีการมี
ความรับผดิชอบต่อลูกคา้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอนวตักรรมผลิตภณัฑ์่   
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  3. วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน วฒันธรรมมุงเนน้โครงสร้างอาํนาจ วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด ่ ่ ่
และภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการมีความรับผิดชอบตอผูจ้าํหนาย่ ่ ่
วตัถุดิบ ในขณะท่ีการมีความรับผดิชอบตอผู ้่ จาํหนายวตัถุดิบมีอิทธิพล่ ทางตรงเชิงบวกตอ่ ความภกัดี
ของลูกคา้และพฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดี   
  4. วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน่   ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน และการเกบ็ รักษาความรู้ของ
องคก์รมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการมีความรับผดิชอบตอผูถื้อหุน้  ่ ่ แตภาวะผู ้่ นาํการเปล่ียนแปลง
มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอการมีความรับผิดชอบตอผูถื้อหุ้น่ ่  ในขณะท่ีการมีความรับผิดชอบตอ่      
ผูถื้อหุ้นมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความสามารถในการทาํกาไร่ ํ  แตมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอ่ ่
ผลิตภาพการผลิต  
  5. วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด การแสวงหาความรู้ และการเผยแพรความรู้่ ่ ในองคก์รมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกตอการมีความรับผิดชอบตอชุมชน ่ ่ ในขณะท่ีการมีความรับผิดชอบตอชุมชนไมมี่ ่
อิทธิพลทางตรงตอผลการดาํเนินงานขององคก์ร่    
  6. วฒันธรรมมุงเนน้การเปล่ียนแปลง ่  การตีความหมายของความรู้  และการเกบ็ รักษา
ความรู้ขององคก์รมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการมีความรับผดิชอบตอสิงแวดลอ้ม ่ ่ ่ ในขณะท่ีการมี
ความรับผดิชอบตอสิงแวดลอ้มมีอิทธิพล่ ่ ทางตรงเชิงบวกตอผลิตภาพการผลิต่   

นอกจากนี ผลการวิจยัยงัพบวา ้ ่ การมีความรับผิดชอบตอพนักงานมีอิทธิพลทางออ้ม่      
เชิงบวกตอความสามารถในการทาํกาไรโดยมีการเพิมขึนของลูกคา้ให่ ํ ่ ้ มและผลิตภาพการผลิตเป็น่         
ตวัแปรแทรก การมีความรับผดิชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบมีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกตอความสามารถ่ ่ ่
ในการทาํกาไรโดยมีความภกัดีของลูกคา้เป็นตวัแปรแทรก ํ การมีความรับผิดชอบตอ่ ผูถื้อหุ้นมี
อิทธิพลทางออ้มเชิงลบตอความสามารถในการทาํกาไรโดยมีผลิตภาพก่ ํ ารผลิตเป็นตวัแปรแทรก 
และการมีความรับผดิชอบตอสิงแวดลอ้มมี่ ่ อิทธิพลทางออ้มเชิงบวกตอความสามารถในการทาํกาไร่ ํ
โดยมีผลิตภาพการผลิตเป็นตวัแปรแทรก 
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ABSTRACT 

  
This research aims at studying the determinants and business benefits of corporate 

social responsibilities of the firms in electrical and electronic industry. A total of 476 corporations 
were selected into the sample. Stratified random sampling technique was used to select the 
sample. Questionnaire survey was used to collect data. Structural equation modeling was used to 
test hypotheses at significance level 0.05. The results of research were summarized as follows:  

1. Clan culture, adhocracy culture, hierarchical culture, transformational leadership and 
knowledge distribution had positive direct effect on employee responsibility while employee 
responsibility had positive direct effect on customer acquisition, productivity, organizational 
citizenship behavior and employee retention.  

2. Clan culture, market culture, transformational leadership and knowledge acquisition 
had positive direct effect on customer responsibility while customer responsibility had positive 
direct effect on product innovation.  

3. Clan culture, hierarchical culture, market culture, and transformational leadership had 
positive direct effect on supplier responsibility while supplier responsibility had positive direct 
effect on customer loyalty and organizational citizenship behavior.  
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4. Clan culture, transactional leadership and organizational memory had positive direct 
effect on shareholder responsibility but transformational leadership had negative direct effect on 
shareholder responsibility while shareholder responsibility had positive direct effect on 
profitability but had negative direct effect on productivity.  

5. Market culture, knowledge acquisition and knowledge distribution had positive direct 
effect on community responsibility while community responsibility had no direct effect on 
corporate performances.  

6. Adhocracy culture, knowledge interpretation and organizational memory had direct 
positive effect on environmental responsibility while environmental responsibility had positive 
direct effect on productivity. 

The research results, in addition, found that employee responsibility had positive 
indirect effect via customer acquisition and productivity on profitability, supplier responsibility 
had positive indirect effect via customer loyalty on profitability, shareholder responsibility had 
negative indirect effect via productivity on profitability and environmental responsibility had 
positive indirect effect via productivity on profitability.     
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 การวิจยัครังนีเปรียบเสมือนกบการเดินทางท่ียาวไกล้ ้ ั  ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาอนัยาวนานและตอ้ง
ใชค้วามเพียรพยายามอยางมาก่   ประการสาํคญัคือเป็นการเดินทางท่ีไม่สามารถจะบรรลุถึงจุดหมาย
ปลายทางไดโ้ดยการเดินทางเพียงคนเดียว   
  ในการวิจยัครังนี ้ ้ ผูว้ิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์ ความชวยเหลือและ่ ความรวมมือจากบุคคล่
สาํคญัหลายทาน่  จึงขอประกาศเกยรติคุณี ไวด้งัน้ี  
 ขอขอบพระคุณ ผูช้วยศาสตราจารย์่  ดร.ประพนัธ์ ชยักจอุราใจ และิ  รองศาสตราจารย ์                   
ดร.ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํและเป็นเขม็ทิศในการทาํ
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี    
 ขอขอบพระคุณ  ศาสตราจารย์ ดร .วรภัทร โตธนะเกษม  ประธานกรรมการสอบ 
วิทยานิพนธ์ ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการจดัการดุษฎีบณัฑิตซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดส้อนให้ผูว้ิจยัรู้จกัคาํวา ่
Corporate Social Responsibility เป็นครังแรก้  ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.นรพล จินันทเ์ดช 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดส้อนใหผู้ว้ิจยัเรียนรู้การทาํวิจยับนพืนฐานของ้  Information 
gaps และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณี แกมเกตุ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดท้าํหนา้ท่ีในการประเมินและให้ขอ้เสนอแนะอนัมีคุณคา่ ยิง่
ตอการทาํ่ วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีใหมี้ทงั้ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล     
 ขอขอบพระคุณ อาจารย  ์ดร.จิราวรรณ  สมหวงั  ผศ.ดร. พนิตสุภา ธรรมประมวล         
รศ.ดร. กุลชลี  พวงเพช็ร์ อาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา 
และ ผศ.ดร.รัชนีกลู ภิญโญภานุวฒัน์ อาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ท่ีไดใ้หค้วาม
อนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั  

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิท่ีไดใ้ห้
ความอนุเคราะห์โดยการลงนามในหนังสือนําแบบสอบถามและขอขอบพระคุณผูบ้ริหารของ
องคก์รธุรกจในิ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ทุกทานท่ี่ ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ดว้ย
การตอบแบบสอบถาม    

ขอขอบพระคุณผูมี้สวนชวยเหลือดา้นการเงินทุกทานมี อาจารย  ์ดร่ ่ ่ .สมพงศ์ แสงทอง     
เป็นตน้ และขอขอบคุณ อาจารยส์กาวรัตน์ จรุงนนัทการ ท่ีไดช้วย่ เหลือผูว้ิจยัให้มีความสามารถใน
การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (SEM) โดยใชโ้ปรแกรม LISREL  

   
สาํเริง  ไกยวงค ์


