
บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมลู  

 
    

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจของการมี้ ้ ิ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์่ ิ               
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ีไดจ้ากกระบวนการวิจยัจะนาํเสนอตามลาํดบั ดงันี  ้   

4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสวนบุคคลของ่ ผูต้อบแบบสอบถาม 
4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัองคก์ร  
4.3 ผลการวิเคราะห์วฒันธรรมองคก์ร ภาวะผูน้าํ การเรียนรู้ขององคก์ร ความรับผิดชอบ

ตอสงัคม่ ขององคก์รธุรกจิ  และผลการดาํเนินงานขององคก์รโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจของการมีความรับผดิชอบตอิ ่

สงัคมโดยใชเ้ทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling 
4.5 ผลการสังเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวางทุนองค์กร กลยุทธ์ความ่

รับผดิชอบตอสงัคม และผลการดาํเนินงาน่ ขององคก์ร  
 ในการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกยวกบปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางี่ ั
ธุรกจของการมีความรับผิดชอบตอสังคมิ ่ ขององค์กรธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและิ
อิเลก็ทรอนิกส์ บางกรณีผูว้ิจยัไดเ้ขียนรายงานโดยใชส้ัญลกัษณ์แทนตวัแปรและสถิติ ดงันนั เพื่้ อให้
เกดความเขา้ใจิ ตรงกนเกยวกบั ี่ ั สัญลกัษณ์ตาง ๆ ่ ท่ีใชใ้นการวิจยัครังนี ้ ้  จึงกาหนดความหมายของํ
สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเขียนรายงานผลการวิจยัดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 14 สญัลกัษณ์และความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนตวัแปรและสถิติ 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 
      CLAN วฒันธรรมมุงเน้่ นพนกังาน (Clan culture) 
      ADHO วฒันธรรมมุงเนน้การเปล่ียนแปลง่  (Adhocracy culture) 
      HIERA วฒันธรรมมุงเนน้โครงสร้างอาํนาจ่  (Hierarchical culture) 
      MARK วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด่  (Market culture) 
      TFL ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Transformational leadership) 
      TSL ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน (Transactional leadership) 
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ตารางท่ี 14 สญัลกัษณ์และความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนตวัแปรและสถิติ (ตอ่ ) 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 
      KA การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) 
      KD การเผยแพรความรู้่  (Knowledge Distribution) 
      KI การตีความหมายของความรู้ (Knowledge Interpretation) 
      OM การเกบรักษาความรู้ขององคก์ร็  (Organizational Memory) 
      EMRES การมีความรับผดิชอบตอพนกังาน่  (Employee  Responsibility) 
      CUSRES การมีความรับผดิชอบตอลูกคา้่  (Customer Responsibility) 
      SUPRES การมีความรับผดิชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่ ่  (Supplier  Responsibility) 
      SHARES การมีความรับผดิชอบตอผูถื้อหุน้่  (Shareholder  Responsibility) 
      COMRES การมีความรับผดิชอบตอชุมชน่   (Community Responsibility) 
      ENRES การมีความรับผดิชอบตอสิงแวดลอ้ม่ ่  (Environment Responsibility) 
      CSR การมีความรับผดิชอบตอผูมี้สวนไดเ้สียรวมกนทงั ่ ่ ั ้ 6 กลุม่   
      CUSAC การเพิมขึนของลูกคา้ใหม่ ้ ่ (Customer Acquisition) 
      CUSLO ความภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) 
      PRODUC ผลิตภาพการผลิต (Productivity) 
      PINNO นวตักรรมผลิตภณัฑ ์(Product Innovation) 
      OCB พฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดี (Organizational Citizenship Behavior) 
      EMRE การรักษาพนกังานไวใ้นองคก์ร (Employee Retention) 
      PROFIT กาไรและความสามารํ ถในการทาํกาไร ํ (Profit and Profitability) 

        คาเฉล่ียเลขคณิต ่ (Arithmetic Mean) 
      S.D. คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ่ (Standard Deviation) 
      T-value คาสถิติทดสอบซ่ึงมีการแจกแจงแบบ ่ t    
      P-value คา่ สดัสวน่ ของความผดิพลาดท่ีเกิดขึน้ จากการปฏิเสธสมมติฐานวาง่ และ

เป็นคาท่ี่ คาํนวณไดจ้ากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Observed Significance Level) 
      CR ระดบัความนาเช่ือถือของตวัแปรแฝง ่ (Construct Reliability) 
      AVE คาความแปรปรวนเฉล่ียท่ีสกดได ้่ ั (Average Variance Extracted) 
      2 สถิติไคสแควร์ (Chi-square)    
      df องศาความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
      2/df สถิติไคสแควร์ท่ีปรับลดความไวแลว้ (Normed Chi-Square) 
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ตารางท่ี 14 สญัลกัษณ์และความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนตวัแปรและสถิติ (ตอ่ ) 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 
      SRMR รากของกาลงัสํ องเฉล่ียของคาคลาดเคล่ือนมาตรฐาน ่                  

(Standardized Root Mean Square Residual ) 
      RMSEA รากของกาลงัสองเฉล่ียของคาคลาดเคล่ือนโดยประมาณ ํ ่                       

(Root Mean Square Error of Approximation )  
      CFI ดชันีวดัความเหมาะสมสมัพทัธ์ (Comparative Fit Index)     
      GFI ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
       ns ไมมีความสมัพนัธ์กนอยางมีนยัสาํคญั่ ั ่ ท่ีระดบั 0.05 

 
 

4.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบคคลของุ ผ้ตอบแบบสอบถามู  
   ขอ้มูลทวัไปเกยว่ ี่ กบักรรมการผูจ้ดัการขององคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าิ
และอิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทยซ่ึงเป็นผูต้อบแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 15 จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อายแุละระดบัการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบคคลุ   กล่มุ  จํานวน ร้อยละ 
          ชาย 
          หญิง 

254 
222 

53.40 
46.60 

 
เพศ 

รวม 476 100 
      ไมเกน ่ ิ 40 ปี 
      41 - 50 ปี 
      51 - 60 ปี 
      61 ปีขึนไป้  

178 
186 
92 
20 

37.40 
39.10 
19.30 
4.20 

 
 

อาย ุ

รวม 476 100 
      ปริญญาตรี 
      ปริญญาโท 
      ปริญญาเอก 

308 
164 
4 

64.70 
34.50 
0.80 

 
ระดบัการศึกษา 

รวม 476 100 
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   ผูต้อบแบบสอบถามมีจาํนวนทงัหมด ้ 476 คน ผูต้อบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศชาย่ ่
โดยมีจาํนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 53.40 สวนเพศหญิงมีจาํนวน ่ 222 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.60   
  ผูต้อบแบบสอบถามสวนใหญมีอายอุยใูนชวง ่ ่ ่ ่ 41 - 50 ปี โดยมีจาํนวน 186 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.10  รองลงมาคือผูท่ี้มีอายไุมเกน ่ ิ 40 ปี โดยมีจาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40  ผูท่ี้มี
อาย ุ51 – 60  ปี  มีจาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30  และผูท่ี้มีอาย ุ 61 ปีขึนไป้  มีจาํนวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.20   
    ผูต้อบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยมีจาํนวน ่ ่ 308 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.70 รองลงมาคือผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัปริญญาโท โดยมีจาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.50 สวนผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาเอก มีจาํนวน ่ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80   

 
 
4.2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัองค์กร 
  องคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเิ คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงเป็นกลุมตวัอยาง่ ่ ท่ีใช้
ในการวิจยัครังนี้ ้สามารถพรรณนาโดยจาํแนกตามประเภทผลิตภณัฑ ์ขนาดองคก์ร อายอุงคก์ร และ
ประเภทองคก์รไดด้งัน้ี 
   องคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใชเ้ป็นกลุมตวัอยางของิ ่ ่
การวิจยัสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 6 กลุมตามประเ่ ภทผลิตภณัฑ์ องคก์รสวนใหญผลิตชินสวนและ่ ่ ่้
สวนประกอบของผลิตภณัฑไ์ฟฟ้า ่ (ร้อยละ 29.41) รองลงมาคือผลิตเคร่ืองมืออุตสาหกรรม (ร้อยละ 
16.60) ผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น (ร้อยละ 14.71) ผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองใช้
สาํนกังาน (ร้อยละ 14.08)  และผลิตชินสวนและสวน้ ่ ่ ประกอบยานยนต ์(ร้อยละ 10.08) ตามลาํดบั 
องคก์รท่ีเหลืออีกร้อยละ 15.12 ผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ  
  องคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์สามารถจาํแนกออกเป็น ิ 3 
กลุมตามขนาดองค์กร จะเห็นไดว้าองค์กรธุรกจสวนมากเป็นองค์กรขนาดใ่ ่ ิ ่ หญ่ (ร้อยละ 46.20) 
รองลงมาคือองคก์รขนาดกลาง  (ร้อยละ 38.20)  และองคก์รขนาดเลก็ (ร้อยละ 15.50) 
   องคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์สามารถจาํแนกออกเป็น ิ 3 
กลุมตาม่ อายอุงคก์ร  จะเห็นไดว้าองคก์รธุรกจสวนมากมีอายุไมเกน ่ ิ ่ ่ ิ 18 ปี (ร้อยละ 50.8) รองลงมา
คือองคก์รท่ีมีอาย ุ19 – 30 ปี (ร้อยละ 38.2) และอาย ุ31 ปีขึนไป ้ (ร้อยละ 10.9) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 16  จาํนวนองคก์รธุรกจิ ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์โดยจาํแนกตาม 
                    ประเภทผลิตภณัฑ ์ขนาดองคก์ร อายอุงคก์ร และประเภทองคก์ร 

ปัจจัยองค์กร กล่มุ  จํานวน ร้อยละ 
1. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น 
2. ชินสวนและสวนประกอบของผลิตภณัฑไ์ฟฟ้า้ ่ ่  
3. เคร่ืองมืออุตสาหกรรม 
4. ชินสวนและสวนประกอบยานยนต์้ ่ ่  
5. เทคโนโลยสีารสนเทศและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 
6. อ่ืนๆ 

70 
140 
79 
48 
67 
72 

14.71 
29.41 
16.60 
10.08 
14.08 
15.12 

 
 

ประเภทผลติภัณฑ์ 

รวม 476 100 
1. เลก็ (พนกังานไมเกน ่ ิ 50 คน) 
2. กลาง (พนกังาน 51 – 200 คน) 
3. ใหญ่ (พนกังาน 201 คนขึนไป้ ) 

74 
182 
220 

15.50 
38.20 
46.20 

 
ขนาดองค์กร 

 
รวม 476 100 

1. อายไุมเกน ่ ิ 18 ปี 
2. อาย ุ19 – 30 ปี 
3. อาย ุ31 ปีขึนไป้  

242 
182 
52 

50.8 
38.2 
10.9 

 
อายองค์กรุ  

รวม 476 100 
1. เป็นธุรกจครอบครัวิ  
2. ไมเป็นธุรกจครอบครัว่ ิ  

195 
281 

41.00 
59.00 

 
ประเภทองค์กร 

 รวม 476 100 

 
 
  องคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์สามารถจาํแนกออกเป็น ิ
2 กลุมตามประเภทองคก์ร่  ไดแ้ก องคก์รท่ีเป็นธุรกจครอบครัวกบองคก์รท่ีไมเป็นธุรกจครอบครัว ่ ิ ั ่ ิ
ซ่ึงจะเห็นไดว้าองคก์รท่ีเป็นธุรกจครอบครัวมีจาํนวน ่ ิ 195 องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 41.00 สวนองคก์ร่
ธุรกจท่ีไมไดเ้ป็นธุรกจครอบครัวมีจาํนวน ิ ่ ิ 281 องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 59.00 ลกัษณะเฉพาะของ
องคก์รท่ีเป็นธุรกจครอบครัวคือการวางแผนทางธุรกจ การคิดและการตดัสินใจทางธุรกจสวนใหญิ ิ ิ ่ ่
ไดรั้บอิทธิพลจากผูบ้ริหารท่ีมาจากครอบครัวเดียวกนั 
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4.3 ผลการวเิคราะห์วฒันธรรมองค์กร ภาวะผ้นํา การเรียนร้ขององค์กร ู ู การมีความ
รับผดิชอบต่อสังคม และผลการดาํเนินงานขององค์กร โดยใช้สถติเิชิงพรรณนา 
 4.3.1 วฒันธรรมองค์กร    
  วฒันธรรมองคก์ร (Organizational culture) ท่ีศึกษามีจาํนวน 4 ประเภทคือ วฒันธรรม
มุงเน้นพนักงาน วฒั่ นธรรมมุงเน้นการเปล่ียนแปลง วฒันธรรมมุงเน้นโครงสร้างอาํนาจและ่ ่
วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด ่ เกณฑท่ี์ใชใ้นการวดัวฒันธรรมองคก์รมี 5 ระดบั แตละระดบัมีความหมาย่
ดงัน้ี 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยางยงิ่ ่   4 หมายถึง เห็นดว้ย  3 หมายถึง  ไมแนใจ่ ่   2 หมายถึง ไมเห็นดว้ย่  
และ1 หมายถึง ไมเห็นดว้ยอยางยงิ ่ ่ ่ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถแปลผลไดด้งัน้ี 
  

ตารางท่ี 17  ระดบัความเขม้แขง็ของวฒันธรรมองคก์ร 

ระดับความเข้มแข็ง วฒันธรรมองค์กร 
(Organizational Culture)    S.D. แปลผล 

วฒันธรรมม่งเน้นพนักงาน ุ   4.06 0.69 มาก 

1. องคก์รมีลกัษณะเหมือนครอบครัวใหญ  ่                      
    ซ่ึงผูบ้ริหารกบพนกังานมีความเป็นกนเอง  ั ั                 
    รวมมือกนทาํงาน และชวยเหลือเกอกลูกน  ่ ั ่ ื ั้  

 
 

4.10 

 
 

0.86 

 
 

มาก 
2. องคก์รมุงเนน้การปฏิบติัเพื่อใหพ้นกังานมีความ่  
    ผกูพนัและภกัดีตอองค์่ กร 

 
4.09 

 
0.83 

 
มาก 

3. สิงท่ีเป็นคานิยมขององคก์รคือการดูแลเอาใจใส่ ่ ่ 
    พนกังานและการตอบสนองความตอ้งการของ 
    พนกังาน    

 
 

3.97 

 
 

0.81 

 
 

มาก 
4. สิงท่ีถือวาเป็นความสาํเร็จขององคก์รคือพนกังาน่ ่  
    ไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะ     

 
4.11 

 
0.78 

 
มาก 

5. ผูบ้ริหารไดท้าํหนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาและอาํนวย 
    ความสะดวกแกพนกังานดุจเดียวกนกบบิดามารดา่ ั ั  
    ท่ีใหค้าํปรึกษาและอาํนวยความสะดวกแกบุตรธิดา่  

 
 

3.94 

 
 

0.83 

 
 

มาก 
6. องคก์รมุงเนน้การพฒันาพนกังานใหเ้ป็นคนเกงและ่ ่  
    เป็นคนดี 

 
4.17 

 
0.79 

 
มาก 
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ตารางท่ี 17  ระดบัความเขม้แขง็ของวฒันธรรมองคก์ร (ตอ่ ) 

ระดับความเข้มแข็ง วฒันธรรมองค์กร 
(Organizational Culture)     S.D. แปลผล 

วฒันธรรมม่งเน้นการเปลีย่นแปลงุ   3.73 0.78 มาก 
1. องคก์รมุงเนน้ความคิดสร้างสรรคแ์ละการสร้าง่  
    นวตักรรม  

 
3.81 

 
0.89 

 
มาก 

2. องคก์รมีความกลา้เส่ียงและเตม็ใจเส่ียงเพื่อสร้าง 
    ความเปล่ียนแปลงเองในเชิงรุก  

 
3.60 

 
0.90 

 
มาก 

3. ผูบ้ริหารไดก้ระตุน้พนกังานใหมี้ความคิด 
    สร้างสรรคแ์ละคิดคน้หาวิธีการทาํงานแบบใหม ๆ ่  

 
3.88 

 
0.86 

 
มาก 

4. สิงท่ีเป็นคานิยมขององคก์รคือการทดล่ ่ องทาํสิง่  
    ใหม ๆ และการสร้างสิงท่ีเป็นความทา้ทายใหม ๆ ่ ่่  

 
3.72 

 
0.91 

 
มาก 

5. สิงท่ีถือวาเป็นความสาํเร็จขององคก์รคือการมี่ ่  
    ผลิตภณัฑใ์หมลาสุดท่ีเป็นหน่ึงเดียว                     ่ ่  

 
3.63 

 
1.01 

 
มาก 

6. องคก์รมุงเนน้การสร้างโอกาสทางธุรกจใหม ๆ   ่ ิ ่  3.78 0.93 มาก 
วฒันธรรมม่งเน้นโครงสร้างอาํนาจ ุ   4.03 0.62 มาก 
1. องคก์รมุงเนน้การใชก้ฎระเบียบ นโยบาย และ่  
    มาตรฐาน เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานและ 
    พนกังาน  

 
 

3.98 

 
 

0.80 

 
 

มาก 
2. องคก์รใหค้วามสาํคญักบความเป็นทางการในการั  
    ประสานงานซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามลาํดบัชนัของ้         
    สายบงัคบับญัชา   

 
 

3.86 

 
 

0.85 

 
 

มาก 
3. องคก์รมุงเนน้การสร้างความรวมมือและความ่ ่  
    สามคัคีของสมาชิกในองคก์ร 

 
4.15 

 
0.79 

 
มาก 

4. ความสาํเร็จขององคก์รจะพิจารณาจากการมี 
    ประสิทธิภาพและการมีตน้ทุนการผลิตตํ่า 

 
4.08 

 
0.83 

 
มาก 
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ตารางท่ี 17  ระดบัความเขม้แขง็ของวฒันธรรมองคก์ร (ตอ่ ) 

ระดับความเข้มแข็ง วฒันธรรมองค์กร 
(Organizational Culture)     S.D. แปลผล 

5. รูปแบบการบริหารของผูบ้ริหารคือการจดั 
    ระบบงานและโครงสร้างงานไวอ้ยางชดัเจน เพื่อใช้่  
    เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมงานใหเ้ป็นไปอยาง่  
    ราบร่ืน มีประสิทธิภาพ และทนัเวลา  

 
 
 

4.02 

 
 
 

0.78 

 
 
 

มาก 
6. จุดเนน้ขององคก์รคือการมีเสถียรภาพของธุรกจิ  
    และการมีความมนัคงในงานของพนกังาน ่  

 
4.11 

 
0.74 

 
มาก 

วฒันธรรมม่งเน้นตลาด ุ   3.79 0.67 มาก 

1. องคก์รมุงเน้่ นการบรรลุเป้าหมายดา้นตลาดและดา้น 
    การเงินเป็นสาํคญั 

 
3.89 

 
0.82 

 
มาก 

2. องคก์รไดบ้ริหารพนกังานโดยใชร้ะบบการ 
    แลกเปล่ียนระหวางผลงานของพนกังานกบรางวลั่ ั  
    ผลตอบแทน ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามสญัญาขอ้ตกลง     
    ท่ีไดก้าหนดไวล้วงหนา้ํ ่  

 
 
 

3.59 

 
 
 

0.89 

 
 
 

มาก 
3. สิงท่ีเป็นคานิยมขององคก์รคือการมีความสามารถ่ ่  
    ในการแขงขนัและในการทาํกาไร่ ํ  

 
3.75 

 
0.87 

 
มาก 

4. ความสาํเร็จขององคก์รจะพิจารณาจาก                 
    สวนแบงตลาดและกาไรเป็นสาํคญั่ ่ ํ  

 

3.70 

 

0.88 

 

มาก 
5. ผูบ้ริหารไดท้าํหนา้ท่ีเป็นผูข้บัเคล่ือนท่ีสาํคญัเพื่อให ้
    พนกังานขององคก์รทาํงานโดยใชค้วามรู้ ความ  
    สามารถ และความเพียรพยามยาม จนเตม็ศกัยภาพ    

 
 

4.00 

 
 

0.80 

 
 

มาก 
6. จุดเนน้ขององคก์รคือการแขงขนัเชิงรุกเพื่อมุงสู่ ่ ่ 
    ตาํแหนงการแขงขนัท่ีโดดเดนในตลาด่ ่ ่  

 
3.83 

 
0.85 

 
มาก 

เฉลีย่รวม  3.90 0.59  มาก 
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 ตารางท่ี 17 แสดงระดบัความเขม้แข็งทางวฒันธรรมขององค์กรธุรกจิ ในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงพบวา ่ วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน่ มีความเขม้แขง็อยใูนระดบั ่
“มาก” ( X = 4.06, S.D. = 0.69) วฒันธรรมมุงเนน้่ การเปล่ียนแปลงมีความเขม้แขง็ของอยใูนระดบั ่
“มาก” ( X = 3.73, S.D. = 0.78) วฒันธรรมมุงเนน้่ โครงสร้างอาํนาจมีความเขม้แขง็อยใูนระดบั ่
“มาก”   ( X = 4.03, S.D. = 0.62) และวฒันธรรมมุงเนน้ตลาด่   ก็มีความเขม้แขง็อยใูนระดบั ่ “มาก”  
( X = 3.79, S.D. = 0.67) 
    อยางไรกตาม่ ็ ความเขม้แขง็ของวฒันธรรมองคก์รทงั ้ 4 ประเภทสามารถจดัเรียงลาํดบัจาก
ดา้นท่ีมีคาเฉล่ีย่ มากท่ีสุดไปหาดา้นท่ีมีคาเฉล่ีย่ นอ้ยท่ีสุดไดด้งันี ้   

(1) วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน่  โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบ ่ ่ ่ ั 4.06 และ
0.69 ตามลาํดบั    

(2) วฒันธรรมมุงเนน้โครงสร้างอาํนาจ่  โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบ ่ ่ ่ ั
4.03 และ 0.62 ตามลาํดบั  

(3) วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด่  โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบ ่ ่ ่ ั 3.79  และ 0.67 
ตามลาํดบั และ  

(4) วฒันธรรมมุงเนน้การเปล่ียนแปลง่ โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบ ่ ่ ่ ั 3.73  
และ 0.78 ตามลาํดบั 

โดยการพิจารณาในภาพรวม วฒันธรรมขององคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าิ
และอิเลก็ทรอนิกส์มีความเขม้แขง็อยใูนระดบัมาก ่ ( X = 3.90, S.D. = 0.59) 

 
 4.3.2 รปแบบู ภาวะผ้นํา ู   
  ภาวะผูน้าํ (Leadership styles) ท่ีศึกษามี 2 ประเภท คือ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง และ
ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน ในการวดัภาวะผูน้าํของกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของ
องคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ิ  เกณฑท่ี์ใชใ้นการวดัภาวะผูน้าํมี 5 
ระดบั แตละระดบัมีความหมายดงันี่ ้  5 หมายถึง  ปฏิบติับอย ๆ หรือสมํ่าเสมอ่  4 หมายถึง ปฏิบติั
คอนขา้งบอย ่ ่  3  หมายถึง  ปฏิบติับางครังบางคราว ้   2  หมายถึง ปฏิบติันาน ๆ ครัง้  และ  1  หมายถึง 
ไมไดป้ฏิบติัเลย่   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถแปลผลไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 18  การปฏิบติัตามแบบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน  

ระดับการปฏิบัต ิรปแบบภาวะผ้นําู ู  
(Leadership Styles)   S.D. แปลผล 

ภาวะผ้นําการเปลีย่นแปลงู    3.84 0.20 มาก 
1. การทาํใหพ้นกังานขององคก์รมีความรู้สึกภาคภูมิใจ  3.68 0.87 มาก 
2. การปฏิบติัในลกัษณะคาํนึงถึงประโยชนส์วนรวม่  
    มากกวาประโยชน์สวนตน่ ่  

 
4.04 

 
0.78 

 
มาก 

3. การปฏิบติัในแนวทางท่ีจะทาํใหพ้นกังานมีความ 
    เคารพนบัถือในตวัผูน้าํ   

 
3.99 

 
0.79 

 
มาก 

4. การแสดงออกถึงความเฉลียวฉลาดในการใชอ้าํนาจ 3.74 0.89 มาก 
5. การพดูถึงคานิยมและความเช่ือท่ีสาํคญัของทานให้่ ่  
    พนกังานไดย้นิไดฟั้ง 

 
3.70 

 
0.85 

 
มาก 

6. การพดูถึงความสาํคญัของการมีปฏิภาณไหวพริบใน 
    การทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 
3.88 

 
0.80 

 
มาก 

7. การตดัสินใจในเร่ืองตาง ๆ โดยคาํนึงถึงคุณธรรม่  
    และจริยธรรม 

 
4.13 

 
0.81 

 
มาก 

8. การพดูถึงความสาํคญัของการมีความรู้ความเขา้ใจท่ี 
    ตรงกนเกยวกบพนัธกจขององคก์รั ี่ ั ิ  

 
3.82 

 
0.83 

 
มาก 

9. การพดูในเชิงบวกเกยวกบอนาคตของพนกังาน ี่ ั  3.97 0.88 มาก 
10. การพดูในลกัษณะมุงมนัและจริงจงัเม่ือพดูในเร่ือง่ ่  
      ท่ีจาํเป็นจะตอ้งทาํใหส้าํเร็จ  

 
4.15 

 
0.78 

 
มาก 

11. การส่ือสารเพื่อใหพ้นกังานเขา้ใจในวิสยัทศัน์ของ 
      องคก์ร  

 
3.96 

 
0.85 

 
มาก 

12. การแสดงความมนัใจใหพ้นกังานเห็นวาเป้าหมาย่ ่  
      ขององคก์รเป็นสิงท่ีสามารถประสบความสาํเร็จได้่  
      ตามความคาดหวงั 

 
 

4.04 

 
 

0.84 

 
 

มาก 
13. การทบทวนสญัญาขอ้ตกลงท่ีสาํคญัแลว้ถาม 
      พนกังานวาสญัญาขอ้ตกลงนนัยงัมีความเหมาะสม่ ้  
      อยหูรือไม่ ่ 

 
 

3.35 

 
 

0.93 

 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 18 การปฏิบติัตามแบบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน (ตอ่ ) 

ระดับการปฏิบัต ิรปแบบภาวะผ้นําู ู  
(Leadership Styles)   S.D. แปลผล 

14. การแสดงใหพ้นกังานเห็นวามีวิธีการหลายวิธี่  
      สาํหรับแกไขปัญหาท่ีเกดขึน้ ิ ้  

 
3.87 

 
0.85 

 
มาก 

15. การสอนพนกังานใหพ้จิารณาปัญหาในหลาย ๆ  
      มุมมอง 

 
3.88 

 
0.84 

 
มาก 

16. การใหค้าํแนะนาํแกพนกังานเกยวกบวิธีการใหม ๆ ่ ี่ ั ่  
      สาํหรับทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ  

 
3.85 

 
0.82 

 
มาก 

17. การเสียสละเวลาเพื่อใหค้าํแนะนาํและสอน 
      พนกังานในเร่ืองท่ีเกยวกบงานี่ ั  

 
3.76 

 
0.89 

 
มาก 

18. การปฏิบติัตอพนกังานในฐานะเป็นบุคคลสาํคญั่  
      ขององคก์ร  

 
3.97 

 
0.83 

 
มาก 

19. การปฏิบติัตอพนกังานโ่ ดยคาํนึงถึงความแตกตาง่  
      ระหวางบุคคล ่  

 
3.44 

 
1.01 

 
ปานกลาง 

20. การชวยเหลือพนกังานเพือ่พฒันาสิงท่ีเป็นจุดออน่ ่่  
      ใหเ้ปล่ียนเป็นจุดแขง็ 

 
3.75 

 
0.85 

 
มาก 

ภาวะผ้นําการแลกเปลีย่นู    3.93 0.14 มาก 
1. การใหค้วามชวยเหลือแกพนกังานเพ่ือใหพ้นกังาน่ ่  
    ตั้งใจทาํงานเป็นการแลกเปล่ียน 

 
3.65 

 
0.88 

 
มาก 

2. การพดูใหพ้นกังานเขา้ใจอยางชดัเจนวาแตละบุคคล่ ่ ่  
    มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานอะไร                

 
4.01 

 
0.80 

 
มาก 

3. การพดูใหพ้นกังานเขา้ใจอยางชดัเจนวา พนกังานจะ่ ่  
    ไดรั้บสิงใดเป็นผลตอบแทนเม่ือพนกังานสามารถ่  
    ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 
 

3.81 

 
 

0.91 

 
 

มาก 
4. การแสดงใหพ้นกังานเห็นวา่ผูน้าํมีความพึงพอใจ  
    เม่ือไดท้ราบวาพนกังานสามารถปฏิบติังานบรรลุ่  
    เป้าหมายตามท่ีผูน้าํคาดหวงั 

 
 

4.02 

 
 

0.82 

 
 

มาก 
5. การแสดงความสนใจตอความผดิพลาดและ่   
    ความลม้เหลวของงาน    

 
4.04 

 
0.82 

 
มาก 
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ตารางท่ี 18 การปฏิบติัตามแบบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน (ตอ่ ) 

ระดับการปฏิบัต ิรปแบบภาวะผ้นําู ู  
(Leadership Styles)   S.D. แปลผล 

6. การแสดงความสนใจตอคาํร้องเรียนทุกชนิด ่  3.91 0.93 มาก 
7. การแสดงความสนใจตอสิงท่ีเบ่ียงเบนไปจาก่ ่  
    มาตรฐาน  

 
3.92 

 
0.90 

 
มาก 

8. การเฝ้าระวงัติดตามปัญหาและขอ้ผดิพลาดทุกชนิด  3.92 0.90 มาก 
9. การแสดงความสนใจตองานท่ีลม้เหลวเพื่อท่ีจะทาํให้่  
    งานนนักลบัเขา้สูมาตรฐาน้ ่  

 
4.14 

 
0.81 

 
มาก 

เฉลีย่รวม 3.88 0.17 มาก 

 
ตารางท่ี 18  แสดงให้เห็นวา่ กรรมการผู ้จัดการขององค์กรธุรกจในอุตสาหกรรมิ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์มีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบั “มาก”  ( X = 3.84, S.D. 
= 0.20) และมีภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียนอยูใ่นระดบั  “มาก” ( X = 3.93, S.D. = 0.14)  แต่จะเห็นไดว้า่ 
ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียนของกรรมการผูจ้ดัการมีคาเฉล่ีย่ มากกวา่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ย
โดยมีผลตางเฉล่ียเทากบ ่ ่ ั 0.09 เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวาภาวะผูน้าํของกรรมการผูจ้ดัการมี่
คาเฉล่ียอยใูนระดบัมาก ่ ่ ( X = 3.88, S.D. = 0.17) 

 
4.3.3 การเรียนร้ขององค์กรู    

    การเรียนรู้ขององคก์ร (Organizational learning) ท่ีศึกษามีจาํนวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
การแสวงหาความรู้ขององคก์ร ซ่ึงครอบคลุมการแสวงหาความรู้จากภายในและภายนอกองคก์ร 
การเผยแพรความรู้  การตีความหมายของคว่ ามรู้ และการจดัเกบความรู้ขององคก์ร ็ ในการศึกษา
เกยวกบี่ ั การเรียนรู้ขององค์กรตามความคิดเห็นของกรรมการผูจ้ดัการ เกณฑ์ท่ีใช้ในการวดัการ
เรียนรู้ขององคก์รมี 5 ระดบั แตละระดบัมีความหมายดงันี่ ้   5 หมายถึง เห็นดว้ยอยางยงิ ่ ่  4 หมายถึง 
เห็นดว้ย  3 หมายถึง ไมแนใจ่ ่   2 หมายถึง ไมเห็นดว้ย่  และ 1 หมายถึง ไมเห็นดว้ยอยางยงิ่ ่ ่  ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลสามารถแปลผลไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 19  การเรียนรู้ขององคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ิ   

ระดับการเรียนรู้  การเรียนร้ขององค์กรู  
(Organizational Learning)   S.D. แปลผล 

การแสวงหาความรู้   3.56 0.73 มาก 
1. องคก์รไดแ้สวงหาความรู้โดยการทาํวิจยัอยาง่  
    สมํ่าเสมอ   

 
3.26 

 
0.93 

 
ปานกลาง 

2. องคก์รไดส้ร้างเครือขายความรวมมือหรือสร้าง่ ่  
    พนัธมิตรกบองคก์รอ่ืน ๆ ั  

 
3.70 

 
0.85 

 
มาก  

3. พนกังานในองคก์รไดรั้บการสนบัสนุนใหไ้ป 
    ประชุมสมัมนาอยางสมํ่าเสมอ่  

 
3.79 

 
0.86 

 
มาก 

4. องคก์รไดเ้ขา้รวมในงานออกร้านและงานแสดง่  
    นิทรรศการท่ีเกยวขอ้งกบธุรกจ สินคา้ และบริการี่ ั ิ  
    ขององคก์ร อยางสมํ่าเสมอ่  

 
 

3.08 

 
 

1.14 

 
 

ปานกลาง 
5. องคก์รไดแ้สวงหาแนวคิดและวิธีการ ใหม ๆ มาใช้่  
    ในองคก์รอยางสมํ่าเสมอ่  

 
3.81 

 
0.87 

 
มาก 

6. องคก์รมีกลไกท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อรับฟังความ 
    คิดเห็นของผูมี้สวนไดเ้สียเกยวกบธุรกจ สินคา้ ่ ี่ ั ิ  
    และบริการ ขององคก์ร   

 
 

3.69 

 
 

0.91 

 
 

มาก 
7. พนกังานในองคก์รไดรั้บการสนบัสนุนใหไ้ป 
    ศึกษาดูงานอยางสมํ่าเสมอ่  

 
3.60 

 
0.98 

 
มาก 

การเผยแพร่ความรู้  3.52 0.80 มาก 
1. พนกังานในองคก์รไดรั้บแจง้ใหท้ราบขอ้มูล 
    ขาวสารตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ  เชน แนวปฏิบติัท่ี่ ่ ่ ่  
    เป็นเลิศ  ปัจจยัแหงความสาํเร็จ คาํร้องเรียน และ่  
    ขอ้เสนอแนะตาง ๆ่  

 
 
 

3.87 

 
 
 

0.83 

 
 
 

มาก 
2. การแลกเปล่ียนแนวปฏิบติัท่ีดีระหวางฝ่ายตาง ๆ ่ ่  
    ภายในองคก์รไดป้ฏิบติัอยางสมํ่าเสมอ  ่  

 
3.80 

 
0.82 

 
มาก 
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 ตารางท่ี 19  การเรียนรู้ขององคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ิ (ตอ่ ) 

ระดับการเรียนรู้  การเรียนร้ขององค์กรู  
(Organizational Learning)   S.D. แปลผล 

3. องคก์รไดจ้ดัทาํหอ้งสมุดท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือ 
    ใหบ้ริการความรู้แกพนกังาน่  

 
2.84 

 
1.24 

 
ปานกลาง 

4. สารสนเทศและความรู้ท่ีไดจ้ากการไประชุม 
    สมัมนาไดถู้กนาํมาเผยแพรใหพ้นกังานขององคก์ร่  
    ไดรั้บทราบอยางสมํ่าเสมอโดยใชวิ้ธีการท่ีเป็น่  
    รูปธรรม  

 
 
 

3.41 

 
 
 

1.01 

 
 
 

ปานกลาง 
5. องคก์รไดเ้ผยแพรความรู้ทวัทงัองคก์ร่ ่ ้  โดยใช ้    
    ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือ 

 
3.59 

 
1.12 

 
มาก 

6. องคก์รไดเ้ผยแพรความรู้ทวัทงัองคก์ร่ ่ ้  โดยใช ้     
    ส่ือเอกสารอยาง่ สมํ่าเสมอ 

 
3.64 

 
0.99 

 
มาก 

การตีความหมายของความรู้  3.64 0.74 มาก 
1. พนกังานในองคก์รมีความรู้ความเขา้ใจตรงกนั 
    อยางชดัเจนเกยวกบความตอ้งการและความ่ ี่ ั  
    คาดหวงัของผูมี้สวนไดเ้สียทุกกลุม ่ ่  

 
 

3.48 

 
 

0.87 

 
 

ปานกลาง 
2. พนกังานในองคก์รมีความรู้ความเขา้ใจตรงกนั 
    อยางชดัเจนเกยวกบปัจจยัแหงความสาํเร็จในการ่ ี่ ั ่  
    ดาํเนินธุรกจิ  

 
 

3.66 

 
 

0.82 

 
 

มาก 
3. การคิดและการตดัสินใจทางธุรกจขององคก์ริ  
    มุงเนน้การมีสวนรวมของพนกังานทุกฝ่าย่ ่ ่  

 
3.82 

 
0.88 

 
มาก  

4. พนกังานขององคก์รไดร้วมกนวเิคราะห์และ่ ั  
    ประเมินความรู้ตาง ๆ ท่ีองคก์รแสวงหามาได ้เพื่อ่  
    นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินธุรกจขององคก์ร    ิ  

 
 

3.63 

 
 

0.89 

 
 

มาก 
5. การกาหนดทิศทางและแนวทางในการดาํเนินํ  
    ธุรกจขององคก์รมีความสอดคลอ้งกนกบิ ั ั  
    สารสนเทศและความรู้ท่ีองคก์รแสวงหามาได ้ 

 
 

3.63 

 
 

0.85 

 
 

มาก 
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ตารางท่ี 19  การเรียนรู้ขององคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ิ (ตอ่ ) 

ระดับการเรียนรู้  การเรียนร้ขององค์กรู  
(Organizational Learning)   S.D. แปลผล 

การจัดเกบ็รักษาความร้ขององค์กรู  3.78 0.76 มาก 
1. องคก์รไดจ้ดัทาํฐานขอ้มูลอยางเป็นระบบสาํหรับ่  
    เกบรักษาสารสนเทศและความรู้ขององคก์ร ็  
    เพื่อใหส้ามารถนาํกลบัมาใชไ้ดอี้กในภายหลงั 

 
 

3.81 

 
 

0.90 

 
 

มาก 
2. องคก์รไดจ้ดัทาํฐานขอ้มูลโดยการประยกุตใ์ช ้
    เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 
3.76 

 
0.89 

 
มาก 

3. ฐานขอ้มูลขององคก์รไดรั้บการปรับปรุงใหเ้ป็น 
    ปัจจุบนัและทนัสมยัอยเูสมอ่  

 
3.84 

 
0.88 

 
มาก 

4. พนกังานในองคก์รไดเ้ขา้ไปใชฐ้านขอ้มูลของ 
    องคก์รอยางสมํ่าเสมอ ่  

 
3.56 

 
0.94 

 
มาก 

5. องคก์รมีระบบและกลไกท่ีเป็นรูปธรรมในการ 
    ปกป้องความรู้ขององคก์รจากการใชท่ี้ผดิกฎหมาย 
    หรือจากการใชไ้มเ่ หมาะสม     

 
 

3.94 

 
 

0.89 

 
 

มาก 
เฉลีย่รวม 3.62 0.67 มาก 

 
ตารางท่ี  19 แสดงให้ เ ห็นวา  ่ องค์กรธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและิ

อิเลก็ทรอนิกส์มีการแสวงหาความรู้ในระดบั “มาก”  ( X = 3.56, S.D. = 0.73)   มีการเผยแพรความรู้่  
ในระดบั “มาก”  ( X = 3.52, S.D. = 0.80) มีการตีความหมายของความรู้ในระดบั “มาก”  ( X = 
3.64, S.D. = 0.74) และมีการจดัเกบความรู้็ ขององคก์รในระดบั “มาก”  ( X = 3.78, S.D. = 0.76) 
  อยางไรกตาม่ ็  การเรียนรู้ขององคก์รทงั ้ 4 ดา้นสามารถจดัเรียงลาํดบัจากดา้นท่ีมีคาเฉล่ีย่
มากท่ีสุดไปหาดา้นท่ีมีคาเฉล่ีย่ นอ้ยท่ีสุดไดด้งันี ้  

(1) การจดัเกบรักษาความรู้็ ขององคก์ร โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบ ่ ่ ่ ั
3.78 และ0.76 ตามลาํดบั  

(2) การตีความหมายของความรู้ โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ี่ ่ ยงเบนมาตรฐานเทากบ ่ ั 3.64 และ 
0.74 ตามลาํดบั  

(3) การแสวงหาความรู้ โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบ่ ่ ่ ั  3.56  และ 0.73 
ตามลาํดบั และ  
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(4) การเผยแพรความรู้ โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบ่ ่ ่ ่ ั  3.52  และ 0.80 
ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวา ่ การเรียนรู้ขององคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าิ
และอิเลก็ทรอนิกส์มีคาเฉล่ียอยใูนระดบัมาก ่ ่ ( X = 3.62, S.D. = 0.67) 

 
4.3.4 ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธรกจิ ุ  

 ในการศึกษาเกยวกบี่ ั ความรับผิดชอบตอสังคมขององค์กรธุรกจในอุตสาหกรรม่ ิ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ความรับผดิชอบตอสงัคมท่ีศึกษามี่ จาํนวน 6 ดา้น โดยจาํแนกตาม
กลุมผูมี้สวนไดเ้สีย่ ่ ท่ีสาํคญัซ่ึงเป็นกลุมบุคคลท่ีสงผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบจากกจกรรมทาง่ ่ ิ
ธุรกจขององคก์รธุรกจิ ิ มากท่ีสุด ประกอบดว้ย ความรับผิดชอบตอพนักงาน ความรับผิดชอบต่ ่อ
ลูกคา้ ความรับผิดชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบ ความรับผิดชอบตอผูถื้อหุ้น ความรับผิดชอบตอชุมชน ่ ่ ่ ่
และความรับผิดชอบตอสิงแวดลอ้ม่ ่  เกณฑท่ี์ใชใ้นการวดัความรับผดิชอบตอสังคม่ ขององคก์รมี 5 
ระดบั  แตละระดบั่ มีความหมายดงัน้ี คือ  5 หมายถึง เป็นจุดแขง็สาํคญั  4  หมายถึง เป็นจุดแขง็        
3  หมายถึง  ไมแนใจ่ ่   2  หมายถึง เป็นจุดออน่  และ 1  หมายถึง เป็นจุดออนสาํคญั่  ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลสามารถแปลผลไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 20  ระดบัการมีความรับผดิชอบตอ่ สงัคมขององคก์รธุรกจิ   

ระดับความรับผดิชอบต่อสังคม  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility)   S.D. แปลผล 

ความรับผดิชอบต่อพนักงาน 3.85 0.68 มาก 
1. การปฏิบติัดว้ยความยดืหยนุเพื่อสร้างความสมดุล่  
    ระหวางงานกบชีวิตของพนกังาน ่ ั    

 
3.67 

 
0.89 

 
มาก 

2. การปฏิบติัเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และโอกาส 
    ในการศึกษาตอใหแ้กพนกังาน่ ่  

 
3.57 

 
0.96 

 
มาก 

3. การปฏิบติัเพื่อใหค้วามชวยเหลือดา้นการ่  
    รักษาพยาบาลแกพนกังาน  ่  

 
3.91 

 
0.81 

 
มาก 
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ตารางท่ี 20  ระดบัการมีความรับผดิชอบตอ่ สงัคมขององคก์รธุรกจ ิ (ตอ่ ) 

ระดับความรับผดิชอบต่อสังคม  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility)   S.D. แปลผล 

4. การปฏิบติัดว้ยความเป็นธรรมเกยวกบการเพิมี่ ั ่  
    เงินเดือนและคาจา้งใหแ้กพนกังาน  ่ ่  

 
3.92 

 
0.93 

 
มาก 

5. การปฏิบติัดว้ยความเป็นธรรมเกยวกบการเล่ือนี่ ั  
    ตาํแหนงใหแ้กพนกังาน่ ่  

 
3.83 

 
0.89 

 
มาก 

6. การสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีถูกสุขลกัษณะ 
    และมีความปลอดภยัตอพนกังาน ่    

 
4.09 

 
0.86 

 
มาก 

7. การปฏิบติัเพื่อใหมี้การรับคาํร้องเรียนและแกไข้  
    ปัญหาตามคาํร้องเรียนของพนกังาน 

 
3.89 

 
0.84 

 
มาก 

8. การปฏิบติัเพื่อใหพ้นกังานไดรั้บการพฒันาความรู้ 
    และทกัษะในการปฏิบติังาน 

 
3.95 

 
0.84 

 
มาก 

9. การปฏิบติัเพื่อสร้างความมนัคงในงานใหแ้ก่ ่ 
    พนกังาน 

 
3.92 

 
0.78 

 
มาก 

10. การปฏิบติัเพื่อพฒันาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
     ของพนกังาน 

 
3.82 

 
0.90 

 
มาก 

ความรับผดิชอบต่อลกค้าู  4.20 0.64 มาก 
1. การเผยแพรขอ้มูลเกยวกบสินคา้และบริการให้่ ี่ ั  
    ลูกคา้ทราบอยางถูกตอ้งและครบถว้น่  

 
4.12 

 
0.78 

 
มาก 

2. การปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพของผลิตภณัฑใ์น 
    ดา้นตาง ๆ  เชน การประหยดัไฟ่ ่  

 
4.03 

 
0.88 

 
มาก 

3. การปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความปลอดภยั 
    ตอผูบ้ริโภค ่  

 
4.22 

 
0.78 

 
มาก 

4. การรับคาํร้องเรียนและการแกไขปัญหาตามคาํ้  
    ร้องเรียนของลูกคา้  

 
4.31 

 
0.77 

 
มาก 

5. การปรับปรุงพฒันาคุณภาพของสินคา้และบริการ 
    อยางตอเน่ือง่ ่  

 
4.30 

 
0.75 

 
มาก 
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ตารางท่ี 20  ระดบัการมีความรับผดิชอบตอ่ สงัคมขององคก์รธุรกจ  ิ (ตอ่ ) 

ระดับความรับผดิชอบต่อสังคม  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility)   S.D. แปลผล 

6. การใหบ้ริการหลงัการขาย เชน การรับประกน่ ั     
    คุณภาพของสินคา้ 

 
4.22 

 
0.74 

 
มาก 

7. การปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความคงทนและ 
    มีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน 

 
4.23 

 
0.74 

 
มาก 

ความรับผดิชอบต่อผ้จําหน่ายวตัถดบิู ุ  4.08 0.66 มาก 
1. การสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาวในการซือปัจจยัการ้  
    ผลิตจากผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่    

 
4.09 

 
0.76 

 
มาก 

2. การซือปัจจยัการผลิตจากผูจ้าํหนายวตัถุดิบในราคา้ ่  
    ท่ีเป็นธรรม   

 
4.10 

 
0.74 

 
มาก 

3. การปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขตาง ๆ ่  
    ในการซือปัจจยัการผลิต้  

 
4.16 

 
0.74 

 
มาก 

4. การปฏิบติัตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบอยางเสมอภาคและ่ ่ ่  
    ยติุธรรม  

 
4.11 

 
0.78 

 
มาก 

5. การชวยเหลือเพ่ือยกระดบัผลการดาํเนินงานดา้น่  
    สงัคมและสิงแวด่ ลอ้มของผูจ้าํหนายวตัถุดิบ ่  

 
3.95 

 
0.83 

 
มาก 

ความรับผดิชอบต่อผ้ถือห้นู ุ  3.90 0.76 มาก 
1. การกาหนดอตัราผลตอบแทนใหแ้กผูถื้อหุน้อยางํ ่่  
    เป็นธรรมและดีกวาคูแขงขนั่ ่ ่  

 
3.70 

 
0.83 

 
มาก 

2. การปฏิบติัเพื่อสงเสริมและรักษาสิทธิขนัพืนฐาน่ ้ ้  
    ของผูถื้อหุน้   

 
3.81 

 
0.85 

 
มาก 

3. การกาหนดกลยทุธ์ทางธุรกจในระยะยาวใหมี้ความํ ิ  
    ชดัเจน  

 
3.87 

 
0.82 

 
มาก 

4. การจดัทาํรายงานทางการเงินใหมี้ความถูกตอ้ง  
    ครบถว้น โปรงใส และทนัเวลา ่  

 
4.12 

 
0.86 

 
มาก 

5. การปฏิบติัตอผูถื้อหุน้ทุกประเภทและทุกรายอยาง่ ่  
    เทาเทียมกน ่ ั  

 
4.04 

 
0.90 

 
มาก 
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ตารางท่ี 20 ระดบัการมีความรับผดิชอบตอ่ สงัคมขององคก์รธุรกจ ิ (ตอ่ ) 

ระดับความรับผดิชอบต่อสังคม ความรับผดิชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility)   S.D. แปลผล 

ความรับผดิชอบต่อชมชนุ  3.48 0.82 ปานกลาง 
1.  การปฏิบติัเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของกจกรรมิ  
    ทางธุรกจท่ีมีตอชุมชน ิ ่  

 
3.91 

 
0.82 

 
มาก 

2.  การสงเสริมสนบัสนุนกจกรรมดา้นศิลปะและ่ ิ  
    วฒันธรรมของชุมชน      

 
3.55 

 
0.92 

 
มาก 

3. การชวยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนและสงัคม เชน ่ ่  
    เดก็ ผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์  ผูสู้งอาย ุ

 
3.50 

 
1.04 

 
ปานกลาง 

4. การสนบัสนุนดา้นการศึกษาของเดก็และเยาวชน   
    ในชุมชน    

 
3.54 

 
1.06 

 
มาก 

5. การสนบัสนุนหรือการจดัทาํโครงการเพ่ือชวยเหลือ่  
    ชุมชนในดา้นการประกอบอาชีพ  

 
3.24 

 
1.00 

 
ปานกลาง 

6. การบริจาคสินคา้ใหแ้กชุมชนหรือแกองคก์ร่ ่            
    การกศุล   

 
3.54 

 
1.06 

 
มาก 

7. การบริจาคเงินเพื่อการกศุลในเขตชุมชน  3.62 0.98 มาก 
8. การสนบัสนุนหรือการจดัทาํโครงการเพ่ือพฒันา 
    ชุมชนในดา้นสุขภาพและสาธารณสุข     

 
3.37 

 
1.00 

 
ปานกลาง 

9. การขายสินคา้ในราคาตน้ทุนใหแ้กชุมชนหรือแก่ ่ 
    องคก์รการกศุล   

 
3.11 

 
1.08 

 
ปานกลาง 

ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 4.14 0.65 มาก 
1. การปฏิบติัเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของกจกรรมทางิ  
    ธุรกจท่ีมีตอสิงแวดลอ้ม   ิ ่ ่  

 
4.05 

 
0.83 

 
มาก 

2. การปฏิบติัเพื่อลดปริมาณการใชปั้จจยัการผลิตและ 
    วสัดุสินเปลือง ้ (Reduce) 

 
4.13 

 
0.77 

 
มาก 

3. การปฏิบติัเพื่อนาํปัจจยัการผลิตและวสัดุสินเปลือง้  
    กลบัมาใชอี้ก (Reuse)   

 
4.10 

 
0.80 

 
มาก 
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 ตารางท่ี 20  ระดบัการมีความรับผดิชอบตอ่ สงัคมขององคก์รธุรกจ ิ (ตอ่ ) 

ระดับความรับผดิชอบต่อสังคม ความรับผดิชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility)   S.D. แปลผล 

4. การปฏิบติัเพื่อนาํสินคา้หรือวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาทาํ 
    เป็นปัจจยัการผลิตอีก (Recycle)   

 
4.02 

 
0.86 

 
มาก 

5. การปฏิบติัเพื่อลดปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและ 
    พลงังานเชือเพลิง้   

 
4.17 

 
0.82 

 
มาก 

6. การปฏิบติัเพื่อพฒันาบรรจุภณัฑท่ี์มีความเป็นมิตร 
    ตอสิงแวดลอ้ม ่ ่  

 
4.09 

 
0.83 

 
มาก 

7. การปฏิบติัเพื่อลดปริมาณกากของเสียท่ีเป็นอนัตราย 
    ตอสิงแวดลอ้ม ่ ่  

 
4.15 

 
0.82 

 
มาก 

8. การปฏิบติัเพื่อลดปริมาณการใชส้ารเคมีท่ีเป็น 
    อนัตรายตอสิงแวดลอ้ม  ่ ่  

 
4.18 

 
0.81 

 
มาก 

9. การปฏิบติัเพื่อพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีความเป็นมิตรตอ่  
    สิงแวดลอ้ม่  

 
4.20 

 
0.76 

 
มาก 

10. การปฏิบติัตามกฎหมายสิงแวดลอ้ม่     4.36 0.70 มาก 
เฉลีย่รวม 3.94  0.58  มาก 

 
ตาราง ท่ี  20 แสดงให้ เ ห็นวา่ องค์กรธุรกจิ ในอุตสาหกรรมเค ร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์มีความรับผิดชอบตอพนกังานในระดบั่  “มาก” ( X = 3.85 S.D. = 0.68)  มีความ
รับผดิชอบตอลูกคา้ในระดบั่   “มาก”  ( X = 4.20, S.D. = 0.64)  มีความรับผดิชอบตอผูจ้าํหนาย่ ่
วตัถุดิบในระดบั  “มาก”  ( X = 4.20, S.D. = 0.66) มีความรับผดิชอบตอชุมชน่ ในระดบั “ปานกลาง”  
( X = 3.48, S.D. = 0.82)  มีความรับผดิชอบตอผูถื้อหุน้่ ในระดบั “มาก” ( X = 3.90, S.D. = 0.76) 
และมีความรับผดิชอบตอสิงแวดลอ้ม่ ่ ในระดบั “มาก”  ( X = 4.14, S.D. = 0.65) 

อยางไรกตาม ่ ็ ความรับผิดชอบตอสังคมทงั ่ ้ 6 ด้านสามารถจดัเรียงอนัดับจากด้านท่ีมี
คาเฉล่ีย่ มากท่ีสุดไปหาดา้นท่ีมีคาเฉล่ีย่ นอ้ยท่ีสุดไดด้งันี ้  

(1) ความรับผิดชอบตอลูกคา้่  โดยมีคาเฉล่ีย่ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน่ เทากบ ่ ั 4.20 และ 
0.09 ตามลาํดบั   

(2) ความรับผิดชอบตอสิงแวดลอ้ม่ ่  โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบ ่ ่ ่ ั 4.14 
และ 0.09 ตามลาํดบั  
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(3) ความรับผิดชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่ ่  โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบ ่ ่ ่ ั
4.08 และ 0.07 ตามลาํดบั  

(4) ความรับผดิชอบตอผูถื้อหุน้่  โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมา่ ่ ตรฐานเทากบ ่ ั 3.90 และ 
0.17 ตามลาํดบั    

(5) ความรับผดิชอบตอพนกังาน ่ โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบ ่ ่ ่ ั 3.85 และ 
0.14 ตามลาํดบั   

(6) ความรับผิดชอบตอชุมชน่  โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบ ่ ่ ่ ั 3.48 และ 
0.23 ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดว้า่  องคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและิ
อิเลก็ทรอนิกส์มีความรับผดิชอบตอสงัคมในระดบั่  “มาก” ( X = 3.94, S.D. = 0.26) 

 
4.3.5 ผลการดาํเนินงานขององค์กร   

  ผลการดาํเนินงานขององคก์รท่ีศึกษามีจาํนวน 7 ดา้นไดแ้ก กาไรและความสามารถในการ่ ํ
ทาํกาํไร การเพิมขึนของลูกคา้ใหม่ ้ ่ ความภกัดีของลูกคา้  ผลิตภาพการผลิต นวตักรรมผลิตภณัฑ ์
พฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดี และการรักษาพนกังานไวใ้นองคก์ร ในการวดัผลการดาํเนินงานของ
องคก์รตามความรับรู้ของกรรมการผูจ้ดัการ เกณฑท่ี์ใชใ้นการวดัผลการดาํเนินงานมี 5 ระดบั แตละ่
ระดบัมีความหมายดงัน้ี  5  หมายถึง  เห็นดว้ยอยางยงิ่ ่   4  หมายถึง เห็นดว้ย 3 หมายถึง ไมแนใจ่ ่       
2 หมายถึง ไมเห็นดว้ย ่ และ 1 หมายถึง ไมเห็นดว้ยอยางยงิ่ ่ ่  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแปลผลไดด้งัน้ี 
  

     ตารางท่ี 21 ระดบัผลการดาํเนินงานขององคก์ร 

ระดับผลการดาํเนินงาน  ผลการดําเนินงานขององค์กร 
(Corporate Performances)   S.D. แปลผล 

กาํไรและความสามารถในการทาํกาํไร 3.49 0.92 ปานกลาง 
1. การเพิมขึนของ่ ้ กาไรขนัตน้ในชวงปีํ ่้                            
    พ.ศ.2550 – 2552 

 
3.48 

 
0.96 

 
ปานกลาง 

2. การเพิมขึ่ ้นของกาไรสุทธิํ  ในชวงปี่  
    พ.ศ.2550 – 2552 

 
3.50 

 
0.93 

 
ปานกลาง 

3. การเพิมขึนของ่ ้ อตัรากาไรขนัตน้ในชวงปีํ ่้  
    พ.ศ.2550 – 2552 

 
3.48 

 
0.94 

 
ปานกลาง 
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  ตารางท่ี 21 ระดบัผลการดาํเนินงานขององคก์ร (ตอ่ ) 

ระดับผลการดาํเนินงาน  ผลการดําเนินงานขององค์กร 
(Corporate Performances)   S.D. แปลผล 

4. การเพิมขึนของ่ ้ อตัรากาไรสุทธิในชวงปี ํ ่  
    พ.ศ.2550 – 2552 

 
3.51 

 
0.94 

 
มาก 

การเพิม่ขึน้ของลกค้าใหมู่  3.51 0.84 มาก 
1. การเพิมขึนของ่ ้ ลูกคา้ใหมในตลาดเกา่ ่  ในชวงปี ่  
    พ.ศ.2550 – 2552 

 
3.48 

 
0.92 

 
ปานกลาง 

2. การเพิมขึนของ่ ้ ลูกคา้ใหมในตลาดใหม่ ่ ในชวงปี ่  
    พ.ศ.2550 – 2552 

 
3.50 

 
0.90 

 
ปานกลาง 

3. ความสามารถขององคก์รในการขยายฐานลูกคา้   
    ในชวงปี พ่ .ศ.2550 – 2552 

 
3.57 

 
0.87 

 
มาก  

ความภักดขีองลกค้าู  3.71 0.63 มาก 
1. ยอดขายสวนมากขององคก์รเกดจาก่ ิ การซือซาํของ้ ้  
    ลูกคา้เกา่  

 
4.19 

 
0.78 

 
มาก  

2. องคก์รประสบปัญหาในการรักษาลูกคา้เกา่    3.53 1.04 มาก  
3. ลูกคา้มกัจะเปล่ียนจากการซือสินคา้ของ้ องคก์รไป 
    ซือสินคา้ของคูแขงขนั้ ่ ่   (reverse scored)   

 
3.65 

 
0.98 

 
มาก 

4. จุดออนท่ีสาํคญัขององคก์รคือ่ ไมสา่ มารถรักษา 
    ลูกคา้เกาไวไ้ด้่  (reverse scored)  

 
3.79 

 
0.97 

 
มาก 

5. ลูกคา้มีความเตม็ใจท่ีจะซือสินคา้ของ้ องคก์รใน 
    ราคาท่ีสูงกวาสินคา้ของคูแขงขนั่ ่ ่  

 
3.43 

 
0.93 

 
ปานกลาง 

ผลติภาพการผลติ 3.52 0.82 มาก 
1. การเพิมขึนของ่ ้ ยอดขายเฉล่ียตอจาํนวนแรงงาน่  
    ทางตรงในชวงปี พ่ .ศ.2550 – 2552 

 
3.54 

 
0.87 

 
มาก  

2. การเพิมขึนของ่ ้ ยอดขายเฉล่ียตอชวัโมงแรงงาน่ ่  
    ทางตรง ในชวงปี พ่ .ศ.2550 – 2552     

 
3.53 

 
0.86 

 
มาก 

3.การเพิมขึนของ่ ้ ยอดขายเฉล่ียตอต้นทุนวัตถุดิบ่  
    ทางตรง ในชวงปี พ่ .ศ.2550 – 2552     

 
3.47 

 
0.88 

 
ปานกลาง 
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  ตารางท่ี 21 ระดบัผลการดาํเนินงานขององคก์ร (ตอ่ ) 

ระดับผลการดาํเนินงาน  ผลการดําเนินงานขององค์กร 
(Corporate Performances)   S.D. แปลผล 

4. การเพิมขึนของ่ ้ ยอดขายเฉล่ียตอตน้ทุนปัจจยัการ่  
    ผลิตทุกชนิด ในชวงปี พ่ .ศ.2550 – 2552     

 
3.55 

 
0.85 

 
มาก 

นวตักรรมผลติภัณฑ์ 3.63 0.83 มาก 
1. สินคา้ขององคก์รมีความโดดเดนและแตกตางจากคู่ ่  ่
    แขงขนัรายอ่ืน ๆ่  

 
3.64 

 
0.85 

 
มาก  

2. สินคา้ขององคก์รมีความทนัสมยัดา้นเทคโนโลย ี 3.68 0.89 มาก 
3. สินคา้ขององคก์รมีความแปลกใหมและเป็น่  
    ตน้แบบในการคิดริเริม ่ (originality) 

 
3.55 

 
0.97 

 
มาก 

พฤติกรรมการเป็นพนักงานทีด่ี 3.67 0.66 มาก 
1. พนกังานขององคก์รมีความหวงใยและใสใจตอการ่ ่ ่  
    รักษามาตรฐานของผลการปฏิบติังาน 

 
3.84 

 
0.73 

 
มาก 

2. พนกังานขององคก์รพยายามทาํงานใหดี้ท่ีสุด          
    โดยไมเคยจงใจทาํ่ งานตํ่ากวาศกัยภาพของตนเอง ่  

 
3.80 

 
0.79 

 
มาก 

3. พนกังานขององคก์รมีความเตม็ใจท่ีจะทาํงานตอ่  
    หลงัเลิกงานโดยไมไดห้วงัคาจา้ง่ ่  รางวลั หรือ 
    ผลตอบแทน  

 
 

3.13 

 
 

0.94 

 
 

ปานกลาง 
4. พนกังานขององคก์รมีความเตม็ใจท่ีจะสอนหรือให ้
    คาํแนะนาํแกเพื่อนรวมงาน่ ่  

 
3.72 

 
0.83 

 
มาก 

5. พนกังานขององคก์รมีความสมคัรใจเพื่อทาํสิง่     
    ตาง ๆ ซ่ึงเป็นสิงท่ีองคก์รไมไดก้าหนดไวว้าจะ่ ่ ํ ่่   
    ตอ้งทาํ  แตเป็นสิงท่ีมีความจาํเป็นตอการบรรลุ่ ่่  
    เป้าหมายขององคก์ร   

 
 
 

3.57 

 
 
 

0.85 

 
 
 

มาก 
6. พนกังานขององคก์รเขา้ทาํงานเป็นประจาํอยาง่  
    สมํ่าเสมอและตรงตอเวลา ่  

 
3.88 

 
0.81 

 
มาก  
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  ตารางท่ี 21 ระดบัผลการดาํเนินงานขององคก์ร (ตอ่ ) 

ระดับผลการดาํเนินงาน  ผลการดําเนินงานขององค์กร 
(Corporate Performances)   S.D. แปลผล 

7. พนกังานขององคก์รเป็นผูท่ี้ปฏิบติัตามคาํสญัญาท่ี 
    ไดใ้หไ้วก้บลูกคา้ทุกครัง ั ้  

 
3.81 

 
0.81 

 
มาก 

8. พนกังานขององคก์รไดใ้ชค้วามเพยีรพยายามอยาง่  
    มากเพื่อทาํงานใหส้าํเร็จภายในระยะเวลาท่ีกาหนด ํ  

 
3.93 

 
0.77 

 
มาก 

9. พนกังานขององคก์รทาํงานในลกัษณะอุทิศตน 
    ใหก้บงานจนเกนความคาดหวงั ั ิ  

 
3.39 

 
0.91 

 
ปานกลาง 

การรักษาพนักงานไว้ในองค์กร 3.17 0.86 ปานกลาง 
1. องคก์รประสบปัญหาเกยวกบการลาออกี่ ั  
    ของพนกังาน  (reverse scored)    

 
2.96 

 
1.18 

 
ปานกลาง 

2. พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถมกัจะลาออกจาก 
    องคก์รเพื่อไปทาํงานในองคก์รอ่ืน (reverse scored) 

 
3.04 

 
1.08 

 
ปานกลาง 

3. จุดแขง็ท่ีสาํคญัอยางหน่ึงขององคก์รคือ่  
    ความสามารถในการรักษาพนกังานท่ีมีความรู้   
    ความสามารถไวใ้นองคก์ร     

 
 

3.52 

 
 

0.95 

 
 

มาก 
เฉลีย่รวม 3.60 0.79 มาก 

 
ตารางท่ี 21 แสดงให้เห็นวา่  กาไรและความสามารถในการทาํกาไรํ ํ ขององคก์รธุรกจในิ

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์มีคาเฉล่ีย่ อยใูนระดบั่  “ปานกลาง”  ( X = 3.49, S.D. 
= 0.92) การเพิมขึนของลูกคา้ใหม่ ้ ่มีคาเฉล่ีย่ อยใูนระดบั่  “มาก”  ( X = 3.51, S.D. = 0.84) ความภกัดี
ของลูกคา้มีคาเฉล่ีย่ อยใูนระดบั่  “มาก”   ( X = 3.71, S.D. = 0.63) ผลิตภาพการผลิตมีคาเฉล่ีย่ อยใูน่
ระดบั “มาก”   ( X = 3.52, S.D. = 0.82) นวตักรรมผลิตภณัฑมี์คาเฉล่ีย่ อยใูนระดบั่  “มาก”  ( X = 
3.63, S.D. = 0.83) พฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดีมีคาเฉล่ียอยใูนระดบั่ ่   “มาก”  ( X = 3.67, S.D. = 
0.91) และการรักษาพนกังานในองคก์รมีคาเฉล่ียอยู่ ใ่นระดบั  “ปานกลาง”  ( X = 3.17, S.D. = 0.86) 
จะเห็นไดว้า่ ผลการดาํเนินงานจาํนวน 2 ดา้นไดแ้ก ดา้น่ กาไรและความสามารถในการทาํกาไํ ํ ร และ
ดา้นการรักษาพนักงานไวใ้นองคก์รมีคาเฉล่ียอยูใน่ ่ ระดบั “ปานกลาง”  สวนผลการดาํเนินงาน่ ท่ี
เหลืออีก 5 ดา้นมีคาเฉล่ียอยใูน่ ่ ระดบั “มาก” 
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อยางไรกตาม ่ ็ ผลการดาํเนินงานทงั ้ 7 ดา้นสามารถจดัเรียงอนัดบั จากมากท่ีสุดไปหานอ้ย
ท่ีสุดไดด้งัน้ี  

(1) ความภกัดีของลูกคา้ โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบ ่ ่ ่ ั 3.71 และ 0.63 
ตามลาํดบั   

(2) พฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดี โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบ ่ ่ ่ ั 3.67 
และ 0.66 ตามลาํดบั  

(3) นวตักรรมผลิตภณัฑ ์โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบ ่ ่ ่ ั 3.62 และ 0.83 
ตามลาํดบั  

(4) ผลิตภาพการผลิต โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบ ่ ่ ่ ั 3.52 และ 0.82 
ตามลาํดบั  

(5) การเพิมขึนของลูกคา้ใหม่ ้ ่ โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบ ่ ่ ่ ั 3.51 และ 
0.84 ตามลาํดบั   

(6) กาไรและความสามารถในการทาํกาไรํ ํ  โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเ่ ่ ทากบ ่ ั
3.49 และ 0.92 ตามลาํดบั   

(7) ความสามารถในการรักษาพนักงานไวใ้นองค์กร โดยมีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบน่ ่
มาตรฐานเทากบ ่ ั 3.17 และ 0.86 ตามลาํดบั 
   โดยพิจารณาในภาพรวมพบวา่ผลการดาํเนินงานขององคก์รรวมกนทงั ั ้ 7 ดา้นมีคาเฉล่ียอยู่ ่
ในระดบั  “มาก”  ( X = 3.52, S.D. = 0.79)  
 
 

4.4 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตและประโยชน์ทางธรกจิของุ ุ การมีความรับผดิชอบ
ต่อสังคมโดยใช้เทคนิคสถติ ิStructural Equation Modeling  

4.4.1 การตรวจสอบความเหมาะสมแบบจําลองการวดั (Measurement model fit)  
การวิเคราะห์องคป์ะกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis = CFA) เป็นเทคนิค

สถิติท่ีใชใ้นการประเมินความเหมาะสมของแบบจาํลองการวดัหรือความเป็นมิติเดียวกนของตวัแปรั
สังเกตท่ีมีอยใูน่ แบบจาํลองการวดั ผลการวิเคราะห์ยืนยนัองคป์ระกอบทาํให้สามารถประเมินไดว้า่
ตวัแปรสังเกตกบตวัแปรแฝงั มีความเหมือนกนั (Convergent validity) มากนอ้ยเพียงใด  ตวัแปร
สงัเกตและตวัแปรแฝงมีความนาเช่ือถือเพียงพอ่ และเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์เส้นทาง
หรือไม ่ ตามขอ้เสนอแนะของ Fornell and Larcker (1981) ความนาเช่ือถือของตวัแปรสังเกตและ่  
ตวัแปรแฝงสามารถวดัไดจ้ากสถิติจาํนวน 3 ดชันี ไดแ้ก คา ่ ่ T-value ของตวัแปรสังเกต คาความ่
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นาเช่ือถือของ่ ตวัแปรแฝง (Composite Reliability = CR)  และคาความแปรปรวนเฉล่ียท่ีสกดได้่ ั  
(Average Variance Extracted = AVE) ซ่ึงใชใ้นการวดัความนาเช่ือถือของตวัแปรแฝง่ เชนเดียวกน่ ั  

ในการวดัความนาเช่ือถือของตั่ วแปรสังเกต จะพิจารณาจากคา่ นําหนกัองคป์ระกอบ ้
(factor loading) ของตวัแปรสังเกตแตละตวัท่ีใชใ้นการวดัตวัแปรแฝง่ และคา ่ T-value  สมมติฐานท่ี
ตอ้งการทดสอบคือ H0: คา ่ factor loading ของตวัแปรสังเกตมีคาเทากบศูนย ์และ ่ ่ ั H0: คา ่ factor 
loading ของตวัแปรสังเกตมีคาไม่ ่เทากบศูนย ์ ถา้ ่ ั T-value มีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01 จะปฏิเสธ
สมมติฐานวางและสรุปวา ่ ่ factor loading  ของตวัแปรสังเกตมีคาไมเทากบศูนย ์นนัคือ่ ่ ่ ั ่  ตวัแปร
สงัเกตมีความสมัพนัธ์กนอยางเพียงพอกบตวัแปรแฝง ั ่ ั และถา้คา่  factor loading ของตวัแปรสังเกตมี
คาไมตํ่ากวา ่ ่ ่ 0.50 ยอมมนัใจได้่ ่ วาตวัแปรสังเกตมีความ่ แปรปรวนรวม่ กบตวัแปรแฝง ั (Convergent 
validity) นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชค้า่  R2 พิจารณาประกอบการวดัความนาเช่ือถือหรือความเท่ียงของ่       
ตวัแปรสงัเกต  ซ่ึงบอกใหท้ราบวา่  ตวัแปรสังเกตมีความแปรปรวนรวมกบตวัแปรแฝงร้อยละเทาใด ่ ั ่
ถา้ R2 มีคามากกวา ่ ่ 0.50  ยอมมนัใจไดว้า่ ่่ ตวัแปรสังเกตมีความแปรปรวนรวมกบตวัแปรแฝงมาก่ ั
เพียงพอ .  

ในการวดัความนาเช่ือถือของตวัแปรแฝงจะ่ พิจารณาจากคา ่ Composite Reliability (CR) 
และคา ่ Average Variance Extracted (AVE) ประกอบกน ั โดยกาหนดเกณฑไ์วว้าํ ่ คา่  Composite 
Reliability ควรมีคาตงัแต ่ ่้ 0.70 ขึนไป สวน ้ ่ Average Variance Extracted  ควรมีคาตงัแต ่ ่้ 0.50 ขึนไป้  

ผลการวิเคราะห์ความเหมะสมของแบบจาํลองการวดัจะนาํเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 22 ดชันีวดัความนาเช่ือถือของตวัแปรท่ีใชใ้นการวดัภาวะผูน้าํ่  

ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง             
ทีใ่ช้ในการวดัภาวะผ้นําู  

CR AVE Factor 
Loading 

T-value R2 

1. Transformational Leadership (TFL) 0.95 0.47    
TFL1   0.61 14.30 0.38 
TFL2   0.69 16.79 0.48 
TFL3   0.54 12.19 0.29 
TFL4   0.35 7.73 0.12 
TFL5   0.46 10.44 0.21 
TFL6   0.62 14.50 0.38 
TFL7   0.69 16.74 0.48 
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ตารางท่ี 22 ดชันีวดัความนาเช่ือถือของตวัแปรท่ีใชใ้นการวดัภาวะผูน้าํ่  (ตอ่ ) 

ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง             
ทีใ่ช้ในการวดัภาวะผ้นําู  

CR AVE Factor 
Loading 

T-value R2 

TFL8   0.71 17.35 0.50 
TFL9   0.73 18.24 0.54 
TFL10   0.78 19.83 0.61 
TFL11   0.80 20.63 0.64 
TFL12   0.82 21.39 0.67 
TFL13   0.62 14.92 0.39 
TFL14   0.80 20.41 0.64 
TFL15   0.74 18.42 0.55 
TFL16   0.80 20.66 0.64 
TFL17   0.77 19.46 0.59 
TFL18   0.77 19.46 0.59 
TFL19   0.47 10.74 0.23 
TFL20   0.75 19.01 0.57 

2. Transactional Leadership (TSL) 0.92 0.58    
TSL1   0.60 13.56 0.36 
TSL2   0.81 19.50 0.66 
TSL3   0.82 19.87 0.67 
TSL4   0.85 21.05 0.72 
TSL5   0.64 14.88 0.41 
TSL6   0.76 18.68 0.58 
TSL7   0.68 15.13 0.46 
TSL8   0.77 18.43 0.59 
TSL9   0.85 22.26 0.73 

2 = 171.42        df. =  153         P-value  = 0.14        RMSEA = 0.01        SRMR = 0.02              
CFI =  1.00         GFI =    0.98 

 



  
235 

 ตารางท่ี 22 แสดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัเพื่อประเมินความนาเช่ือถือของ่   
ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝงท่ีใช้ในการวัดภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงและภาวะผู ้นําการ
แลกเปล่ียน ดชันีวดัความเหมาะสมของแบบจาํลองการวดัคาํนวณไดด้งันี  ้ 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     
จะเห็นได้วาดัชนีวดัความเหมาะสมของแบบจาํลองมีคาอยูในเกณฑ์ท่ีกาหนด กลาวคือ ่ ่ ่ ํ ่ ดัชนี 
Normed Chi-square มีคา่ นอ้ยกวา ่ 3 ดชันี RMSEA มีคานอ้ยกวา ่ ่ 0.05 ดชันี SRMR มีคา่ นอ้ยกวา ่
0.10 ดชันี CFI มีคามากกวา ่ ่ 0.90  และดชันี GFI มีคามากกวา ่ ่ 0.90  ดงันนั ้ จึงสรุปไดว้าแบบจาํลอง่
การวดัภาวะผูน้าํมีความเหมาะสมและกลมกลืนกนกบขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ไดจ้ากกลุมตวัอยางั ั ่ ่   
 ตวัแปรสังเกตท่ีใช้ในการวดัภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงมีจาํนวน 20 ตวัแปร โดยการ
พิจารณาจากคา่  factor loading ของตวัแปรสังเกต พบวาตวัแปรสังเกต่ ท่ีใชใ้นการวดัภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลงจาํนวน 17 ตวัแปรจากทงัหมด ้ 20 ตวัแปรมีคา ่ factor loading  สูงกวา่  0.50 ซ่ึงเป็น
เกณฑท่ี์กาหนดํ ไว ้ ยกเวน้ตวัแปรสังเกต TFL4, TFL5 และ TFL19  ซ่ึงมีคา ่ factor loading ตํ่ากว่
เกณฑท่ี์กาหนดไว ้ํ  แตจะเห็นไดว้า ่ ่ คาสถิติ ่ t ของตวัแปร TFL4, TFL5 และ TFL19 มีคามากกวา ่ ่
2.58  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01  ซ่ึงหมายความวา่ factor loading ของตวัแปร TFL4, TFL5 และ TFL19  
มีคา่ แตกตางจากศูนย ์่ ดงันัน้  ตวัแปรสังเกตทงั ้ 20 ตวัจึงมีความเหมือนกนัหรือมีความแปรปรวน
รวม่ กบตวัแปรแฝงั อยางเพียงพอ่  จะเห็นไดว้า่ คา ่ AVE ซ่ึงเป็นดชันีท่ีใชใ้นการวดัความนาเช่ือถือ่
ของตวัแปร TFL มีคาเทากบ ่ ่ ั 0.47 ซ่ึงตํ่ากวาเกณฑ่ เ์กณฑท่ี์กาหนดไวค้ือ ํ 0.50 เล็กนอ้ย ถา้ AVE 
เทากบ่ ั  0.50 ขึนไป้ ยอมมีความมนัใจวาตวัแปรสังเกตมีความแปรปรวนรวม่ ่ ่่ กบตวัแปรแฝงอยางั ่
เพียงพอ แต่จะเห็นไดว้า ่ ดชันี Composite reliability (CR) ซ่ึงเป็นดชันีวดัความนาเช่ือถือของ่ ตวัแปร 
TFL อีกดชันีหน่ึงมีคา่ สูงถึง 0.95 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ี์กาหนดไวคื้อ ่ ํ 0.70  แสดงให้เห็นวา่ ตวัแปร
สังเกตมีความแปรปรวนรวมกบตวัแปร ่ ั TFL อยางเพียงพอ่  และเม่ือพิจารณาดชันี CR และ AVE 
ประกอบกนจะเห็นไดว้ั ่า 1 ใน 2 หรือร้อยละ 50 ของดชันีท่ีใชว้ดั reliability ของตวัแปร TFL ผาน่
เกณฑท่ี์กาหนดํ  จึงกลาวไดว้า่ ่ ตวัแปรแฝงมีความนาเช่ือในระดบัท่ียอมรับได้่   

ตวัแปรสังเกตท่ีใชใ้นการวดัภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน (TSL) มีจาํนวน 9 ขอ้  คา ่ factor 
loading ของตวัแปรสังเกตทงั ้ 9 ตวัแปรแตกตางจากศูนย์่ ท่ีระดบันัยสําคญั 0.01 และมีคาสูงกวา่ ่
เกณฑท่ี์กาหนดํ ไวคื้อ 0.50  นอกจากนี ดชันีท่ีใชใ้นการวดัความนาเช่ือถือของตวัแปรแฝงทงัสอง้ ่ ้
ดชันี คือ CR = 0.92 และคา ่ AVE = 0.58  มีคาสูงกวาเกณฑท่ี์่ ่ กาหนด ดงันนัํ ้  ตวัแปรแฝงท่ีใชใ้นการ
วดัภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียนมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างความนาเช่ือถือในระดบัท่ียอมรับได้่  
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ตารางท่ี 23 ดชันีวดัความนาเช่ือถือของตวัแปรท่ีใชใ้นการวดั่ วฒันธรรมองคก์ร 

ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง             
ทีใ่ช้ในการวดัวฒันธรรมองค์กร 

CR AVE Factor 
Loading 

T-value R2 

1. Clan Culture (CLAN) 0.94 0.74    
CLAN1   0.75 16.68 0.56 
CLAN2   0.87 18.83 0.75 
CLAN3   0.82 16.76 0.68 
CLAN4   0.94 19.09 0.88 
CLAN5   0.86 19.44 0.73 
CLAN6   0.90 18.91 0.81 

2. Adhocracy Culture (ADHO) 0.95 0.77    
ADHO1   0.79 19.10 0.62 
ADHO2   0.81 19.54 0.66 
ADHO3   1.00 17.57 1.00 
ADHO4   0.89 20.39 0.80 
ADHO5   0.81 17.60 0.65 
ADHO6   0.94 23.79 0.88 

3. Hierarchical Culture (HIERA) 0.91 0.62    
HIERA1   0.77 18.62 0.60 
HIERA2   0.73 17.73 0.54 
HIERA3   0.77 18.95 0.60 
HIERA4   0.66 15.21 0.44 
HIERA5   0.88 22.54 0.78 
HIERA6   0.88 18.95 0.78 

4. Market Culture (MARK) 0.96 0.79    
MARK1   0.68 15.87 0.46 
MARK2   0.82 19.18 0.68 
MARK3   0.89 19.90 0.80 
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ตารางท่ี 23 ดชันีวดัความนาเช่ือถือของตวัแปรท่ีใชใ้นการวดัวฒันธรรมองคก์ร่  (ตอ่ ) 

ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง             
ทีใ่ช้ในการวดัวฒันธรรมองค์กร 

CR AVE Factor 
Loading 

T-value R2 

MARK4   0.75 17.93 0.57 
MARK5   1.19 21.79 1.41 
MARK6   0.90 21.83 0.81 

2 = 28.10        df. =  32         P-value = 0.66          RMSEA = 0.00        SRMR = 0.01                 
CFI =  1.00        GFI =    1.00   

 
ตารางท่ี 23 แสดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัเพื่อประเมินความนาเช่ือถือของ่

ตวัแปรสังเกตและตวัแปรแฝงท่ีใชใ้นการวดัวฒันธรรมองคก์รจาํนวน 4 มิติ ดชันีวดัความเหมาะสม
ของแบบจาํลองการวดัคาํนวณไดด้งันี ้ 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  ดชันีวดัความเหมาะสมของ
แบบจาํลองการวดัทุกดชันีมีคาอยูใน่ ่ เกณฑ์ท่ีกาหนดํ  กลาวคือ ่ ดชันี Normed Chi-square มีคา่            
นอ้ยกวา ่ 3  ดชันี RMSEA มีคานอ้ยกวา ่ ่ 0.05  ดชันี SRMR มีคานอ้ยกวา ่ ่ 0.10 ดชันี CFI มีคามากกวา ่ ่
0.90  และดชันี GFI มีคามากกวา ่ ่ 0.90 ซ่ึงแสดงเห็นไดว้าแบบจาํลองการวดั่ วฒันธรรมองคก์รมี
ความเหมาะสมและกลมกลืนกนัอยางสมบูรณ์่ กบขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ไดจ้ากกลุมตวัอยางั ่ ่   
 โดยการพิจารณาจากคา ่ factor loading ของตวัแปรสังเกตพบวาคา ่ ่ factor loading ของ   
ตวัแปรสังเกตทงั ้ 24 ตวัแปรมีคา่ มากกวา ่ 0.50 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ี์กาหนดไว ้่ ํ แสดงให้เห็นวาตวัแปร่
สังเกตทงั ้ 24 ตวัแปรมีความเหมือนกนกบตวัแปรแฝง ั ั (convergent validity) ตวัแปรแฝงทงั ้ 4 ตวั 
ไดแ้ก วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน ่ ่ (CLAN) วฒันธรรมมุงเนน้การเปล่ียนแปลง ่ (ADHO) วฒันธรรม
มุงเนน้โครงสร้างอาํนาจ ่ (HIERA) และวฒันธรรมมุงเนน้ตลาด ่ (MARK) มีคา ่ CR เทากบ ่ ั  0.94,  
0.95,  0.91 และ 0.96  ตามลาํดบั ซ่ึงมีคาสูงกวาเกณฑท่ี์กาหนด่ ่ ํ ไวทุ้กตวัแปร นอกจากนี วฒันธรรม้
มุงเนน้พนกังาน ่ (CLAN) วฒันธรรมมุงเนน้การเปล่ียนแปลง ่ (ADHO) วฒันธรรมมุงเนน้โครงสร้าง่
อาํนาจ (HIERA) และวฒันธรรมมุ่งเนน้ตลาด (MARK) มีคา ่ AVE  เทากบ  ่ ั 0.74,  0.77,  0.62 และ 
0.79  ตามลาํดบั ซ่ึงมีคาสูงกวาเกณฑท่ี์กาหนด่ ่ ํ ไวทุ้กตวัแปร ดงันนั จึงกลาวไดว้าตวัแปรแฝง้ ่ ่ ท่ีใชใ้น
การวดัวฒันธรรมองคก์รมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและมีความนาเช่ือถือในระดบัท่ียอมรับได ้่  
 
 
 



  
238 

ตารางท่ี 24 ดชันีวดัความนาเช่ือถือของตวัแปรท่ีใชใ้นการวดั่ การเรียนรู้ขององคก์ร 

ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง           
ทีใ่ช้ในการวดัการเรียนร้ขององค์กรู  

CR AVE Factor 
Loading 

T-value R2 

1. Knowledge Acquisition (KA) 0.88 0.56    
KA1   0.62 14.26 0.39 
KA2   0.67 15.52 4.45 
KA3   0.78 16.29 0.61 
KA4   0.62 14.47 0.38 
KA5   0.84 18.49 0.71 
KA6   0.92 23.31 0.85 

2. Knowledge Distribution (KD) 0.92 0.67    
KD1   0.81 19.80 0.66 
KD2   0.85 19.55 0.72 
KD3   0.72 17.22 0.52 
KD4   0.88 22.73 0.78 
KD5   0.82 19.64 0.67 
KD6   0.81 20.49 0.66 

3. Knowledge Interpretation (KI)   0.94 0.76     
KI1   0.79 17.41 0.62 
KI2   0.82 19.59 0.67 
KI3   0.87 21.22 0.75 
KI4   0.89 19.55 0.80 
KI5   0.98 23.03 0.96 

4. Organizational Memory (OM) 0.93 0.72    
OM1   0.86 23.04 0.74 
OM2   0.89 24.13 0.79 
OM3   0.91 25.50 0.83 
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ตารางท่ี 24 ดชันีวดัความนาเช่ือถือของตวัแปรท่ีใชใ้นการวดัการเรียนรู้ขององคก์ร่  (ตอ่ ) 

ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง           
ทีใ่ช้ในการวดัการเรียนร้ขององค์กรู  

CR AVE Factor 
Loading 

T-value R2 

OM4   0.78 19.96 0.61 
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  

 
ตารางท่ี 24 แสดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัเพื่อประเมินความนาเช่ือถือของ่

ตวัแปรสังเกตและตวัแปรแฝงท่ีใช้ในการวดัการเรียนรู้ขององค์กรจาํนวน 4 มิติ ดัชนีวดัความ
เหมาะสมของแบบจาํลองการวดัคาํนวณไดด้งันี ้ 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 ดชันีวดัความเหมาะสมของ
แบบจาํลองการวดัการเรียนรู้ขององค์กรทุกดัชนีมีคาอยูในเกณฑ์ท่ีกาหนด่ ่ ํ ไว  ้กลาวคือ่  ดัชนี 
Normed Chi-square มีคา่ นอ้ยกวา ่ 3  ดชันี RMSEA มีคานอ้ยกวา ่ ่ 0.05  ดชันี SRMR มีคานอ้ยกวา ่ ่
0.10 ดชันี CFI มีคามากกวา ่ ่ 0.90  และดชันี GFI มีคามากกวา ่ ่ 0.90  ซ่ึงแสดงเห็นไดว้าแบบจาํลอง่
การวดัการเรียนรู้ขององคก์รมีความเหมาะสมและกลมกลืนกนอยางสมบูรณ์กบขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ั ่ ั
ไดจ้ากกลุมตวัอยาง่ ่   
 โดยการพิจารณาจากคา ่ factor loading ของตวัแปรสังเกตพบวาคา ่ ่ factor loading ของ   
ตวัแปรสังเกตทงั ้ 22  ตวัแปรมีคามากกวา ่ ่ 0.50 ซ่ึงเป็นเกณฑข์นัตํ่้ าท่ีไดก้าหนดไว ้แสดงใหเ้ห็นวาตัํ ่
แปรสังเกตทงั ้ 22 ตวัแปรมีความเหมือนกนกบตวัแปรแฝง ั ั (convergent validity) ตวัแปรแฝงทงั ้ 4 
ตวัแปร ไดแ้ก ่ การแสวงหาความรู้ (KA) การเผยแพรความรู้่  (KD) การตีความหมายของความรู้ (KI) 
และการจดัเกบความรู้ขององคก์ร็  (OM) มีคา ่ CR เทากบ  ่ ั 0.88, 0.92, 0.94 และ 0.93  ตามลาํดบั ซ่ึง
จะเห็นไดว้า่  CR ของทุกตวัแปรแฝงมีคาสูงกวา่ ่ เกณฑท่ี์กาหนดํ ไวคื้อ  0.70  การแสวงหาความรู้ 
(KA) การเผยแพรความรู้ ่ (KD) การตีความหมายของความรู้ (KI) และการจดัเกบความรู้ขององคก์ร ็
(OM) มีคา ่ AVE  เทากบ  ่ ั 0.56,  0.67,  0.76 และ 0.72 ตามลาํดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่  AVE ของทุก      
ตวัแปรแฝงมีคาสูงกวาเกณฑท่ี์กาหนดไวคื้อ ่ ่ ํ 0.50 ดงันนั จึงกลาวไดว้าตวัแปรสงัเกตและตวัแปรแฝง้ ่ ่
ท่ีใชใ้นการวดัการเรียนรู้ขององคก์รทงั ้ 4 ตวัแปรมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและความนาเช่ือถือ่
ในระดบัท่ียอมรับได ้ 
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ตารางท่ี 25 ดชันีวดัความนาเช่ือถือของตวัแปรท่ีใชใ้นการวดั่ ความรับผดิชอบตอสงัคม่  

ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝงทีใ่ช้ใน         
การวดัความรับผดิชอบต่อสังคม 

CR AVE Factor 
Loading 

T-value R2 

1. Employee Responsibility (EMRES) 0.93 0.59    
EMRES1   0.73 18.17 0.54 
EMRES2   0.70 16.64 0.49 
EMRES3   0.77 18.57 0.59 
EMRES4   0.79 20.19 0.62 
EMRES5   0.75 19.17 0.56 
EMRES6   0.78 20.25 0.61 
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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ตารางท่ี 25 ดชันีวดัความนาเช่ือถือของตวัแปรท่ีใชใ้นการวดั่ ความรับผดิชอบตอสงัคม่  (ตอ่ ) 

ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝงทีใ่ช้ใน         
การวดัความรับผดิชอบต่อสังคม 

CR AVE Factor 
Loading 

T-value R2 

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    
ENRES1   0.76 19.37 0.58 
ENRES2   0.77 20.28 0.60 
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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ตารางท่ี 25 ดชันีวดัความนาเช่ือถือของตวัแปรท่ีใชใ้นการวดั่ ความรับผดิชอบตอสงัคม่  (ตอ่ ) 

ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝงทีใ่ช้ใน         
การวดัความรับผดิชอบต่อสังคม 

CR AVE Factor 
Loading 

T-value R2 

ENRES7   0.89 25.29 0.80 
ENRES8   0.87 23.97 0.76 
ENRES9   0.83 22.53 0.68 
ENRES10   0.80 21.27 0.65 

2 = 616.90        df. =  510         P-value = 0.00          RMSEA = 0.02        SRMR = 0.03             
CFI =  1.00         GFI =  0.95    

  
ตารางท่ี 25 แสดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัเพื่อประเมินความนาเช่ือถือของ่

ตวัแปรสังเกตและตวัแปรแฝงท่ีใชใ้นการวดัความรับผิดชอบตอสังคม่ จาํนวน 6  มิติ ดชันีวดัความ
เหมาะสมของแบบจาํลองการวดัความรับผดิชอบตอสังคม่ คาํนวณไดด้งันี  ้ 2 = 616.90   df = 510         
P-value = 0.00 2 /df = 1.21   RMSEA = 0.02  SRMR = 0.03  CFI = 1.00  และ GFI = 0.95  จะ
เห็นไดว้าคาสถิติไคสแควร์มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดั่ ่ บ 0.05 ซ่ึงเกดจากการมีความไวตอขนาดิ ่
ตวัอยาง ดงันนัจึงพิจ่ ้ ารณาความเหมาะสมของแบบจาํลองจากคาสถิติ่  Normed Chi-Square  แทน
การพิจารณาจากคา่ สถิติ Chi-Square ซ่ึงพบวา ่ Normed Chi-Square = 616.90/510 =  1.20  มีคาไม่ ่
เกน ิ 3 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนดไว ้และเม่ือพิํ จารณาจากดชันีอ่ืน ๆ พบวา่ ดชันี RMSEA มีคา่
นอ้ยกวา ่ 0.05 ดชันี SRMR มีคานอ้ยกวา ่ ่ 0.10 ดชันี CFI มีคามากกวา ่ ่ 0.90  และดชันี GFI มีคา่
มากกวา ่ 0.90  ซ่ึงแสดงให้เห็นวาแบบจาํลองการวดั่ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคก์รธุรกจ่ ิ มี
ความเหมาะสมและกลมกลืนกนกบขอ้มูลเชิงปั ั ระจกัษท่ี์ไดจ้ากกลุมตวัอยาง่ ่   
 โดยการพิจารณาจากคา ่ factor loading ของตวัแปรสังเกต พบวาคา ่ ่ factor loading ของ  
ตวัแปรสังเกตทงั ้ 46  ตวัแปรมีคาแตกตางจากศูนยอ์ยางมีนยัสาํคญัท่ีระดบั ่ ่ ่ 0.01 และมีคามากกวา ่ ่
0.50 ซ่ึงเป็นเกณฑ์ขนัตํ่าที่ไดก้าหนดไว ้้ ํ  นอกจากนีคา้ ่  R2 ของตวัแปรสังเกตทุกตวัแปรมีคาสูงกวา่ ่
เกณฑท่ี์ไดก้าหนดไวคื้อํ  0.50  จึงแสดงใหเ้ห็นวาตวัแปรสังเกตทงั ่ ้ 46 ตวัแปรมีความเหมือนกนกบั ั
ตวัแปรแฝง (convergent validity)  ตวัแปรแฝงทงั ้ 6 ตวัแปร ไดแ้ก ่ ความรับผิดชอบตอพนกังาน่  
(EMRES)  ความรับผิดชอบตอลูกคา้่  (CUSRES) ความรับผิดชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่ ่  (SUPRES) 
ความรับผิดชอบตอผู ้่ ถือหุ้น  (SHARES) ความรับผิดชอบตอ่ ชุมชน  (COMRES) และความ
รับผิดชอบตอ่ สิงแวดลอ้ม่  (ENRES) มีคา ่ CR เทากบ  ่ ั 0.93, 0.93, 0.90, 0.93, 0.94 และ 0.95 
ตามลาํดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ CR ของทุกตวัแปรแฝงมีค่าสูงกวาเกณฑท่ี์กาหนดไวคื้อ ่ ํ  0.70  นอกจากนี ้
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ยงัพบวา่ ตวัแปรแฝงทงั ้ 6 ตวัแปร ไดแ้ก ความรับผิดชอบตอพนกังาน ่ ่ (EMRES)  ความรับผิดชอบ
ตอลูกคา้ ่ (CUSRES) ความรับผิดชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบ ่ ่ (SUPRES) ความรับผิดชอบตอผูถื้อหุ้น ่
(SHARES) ความรับผิดชอบตอชุมชน ่ (COMRES) และความรับผิดชอบตอสิงแวดลอ้ม ่ ่ (ENRES)   
มีคา ่ AVE  เทากบ ่ ั 0.59,  0.66,  0.64,  0.72, 0.64  และ 0.66 ตามลาํดบั ซ่ึงมีคาสูงกวาเกณฑท่ี์กาหนด่ ่ ํ
ไวคื้อ 0.50 ดงันนั จึงกลาวไดว้า้ ่ ่  ตวัแปรแฝงท่ีใชใ้นการวดัความรับผิดชอบตอสังคม่ ทงั ้ 6 ตวัแปร
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและมีความนาเช่ือถือ่ ในระดบัท่ียอมรับได ้ 
  

ตารางท่ี 26 ดชันีวดัความนาเช่ือถือของตวัแปรท่ีใชใ้นการวดั่ ผลการดาํเนินงานขององคก์ร 

ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝงทีใ่ช้ ในการ
วดัผลการดาํเนินงานขององค์กร 

CR AVE Factor 
Loading 

T-value R2 

1. Profit  and Profitability (PROFIT) 0.98 0.94    
PROFIT1   0.96 27.75 0.91 
PROFIT2   0.98 28.80 0.95 
PROFIT3   0.97 27.19 0.94 
PROFIT4   0.97 27.23 0.95 

2. Customer Acquisition (CUSAC) 0.91 0.77    
CUSAC1   0.93 25.48 0.87 
CUSAC2   0.87 22.96 076 
CUSAC3   0.82 21.00 0.68 

3. Customer Loyalty (CUSLO) 0.87 0.69    
CUSLO2   0.80 12.55 0.64 
CUSLO3   0.77 13.19 0.60 
CUSLO4   0.91 13.78 0.83 

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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ตารางท่ี 26 ดชันีวดัความนาเช่ือถือของตวัแปรท่ีใชใ้นการวดัผลการดาํเนินงานขององคก์ร่ (ตอ่ ) 

ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝงทีใ่ช้ ในการ
วดัผลการดาํเนินงานขององค์กร 

CR AVE Factor 
Loading 

T-value R2 

5. Product Innovation (PINNO) 0.91 0.76    
PINNO1   0.78 19.80 0.60 
PINNO2   0.90 25.05 0.82 
PINNO3   0.93 26.41 0.87 

6. Organizational Citizenship Behavior  
    (OCB) 

0.92 0.56    

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    
EMRE2   0.40 7.52 0.16 
EMRE3   0.99 11.63 0.98 

2 = 269.01        df. =  233         P-value = 0.12          RMSEA = 0.01        SRMR = 0.02             
CFI =  1.00         GFI =  0.96   

 
 ตารางท่ี 26 แสดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัเพื่อประเมินความนาเช่ือถือของ่

ตวัแปรสังเกตและตวัแปรแฝงท่ีใชใ้นการวดัผลการดาํเนินงานขององคก์รจาํนวน 7  ดา้น ดชันีวดั
ความเหมาะสมของแบบจาํลองการวดัผลการดาํเนินงานขององคก์รคาํนวณไดด้งัน้ี 2 = 269.01             
df = 233   P-value = 0.12  2 /df = 1.15   RMSEA = 0.01  SRMR = 0.03  CFI = 1.00 และ GFI = 
0.96  จะเห็นไดว้า่ ดชันีวดัความเหมาะสมของแบบจาํลองมีคาอยใูนเกณฑท่ี์กาหนด ่ ่ ํ กลาวคือ ่ ดชันี 
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Normed  Chi-square มีคา่ นอ้ยกวา ่ 3  ดชันี RMSEA มีคานอ้ยกวา ่ ่ 0.05  ดชันี SRMR มีคานอ้ยกวา ่ ่
0.10 ดชันี CFI มีคามากกวา ่ ่ 0.90  และดชันี GFI มีคามากกวา ่ ่ 0.90   ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ แบบจาํลอง
การวดัผลการดาํเนินงานขององคก์รมีความเหมาะสมและกลมกลืนกนอยางสมบูรณ์กบขอ้มูลเชิงั ่ ั
ประจกัษท่ี์ไดจ้ากกลุมตวัอยาง่ ่  
 โดยการพิจารณาคา ่ factor loading ของตวัแปรสังเกตท่ีใชใ้นการวดัผลการดาํเนินงานทงั ้
28  ตวัแปร จะเห็นไดว้า ่ ตวัแปรสังเกตจาํนวน 27 ตวัแปรมีคา ่ factor loading มากกวา ่ 0.50  โดยมี
ตวัแปรสงัเกตจาํนวน 1 ตวัแปรท่ีมี factor loading ตํ่ากวา่ 0.50 ไดแ้กตวัแปร ่ EMRE2 ซ่ึงเป็นตวัแปร
สังเกตท่ีใชใ้นการวดัความสามารถในการรักษาพนกังานไวใ้นองคก์ร Herrmann et al. (2006) กลาว่
วาถา้ตวัแปรสังเกตใดมีคา่ ่  factor loading นอ้ยกวา ่ 0.40 ควรตดัตวัแปรนนัออก เน่ืองจากตวัแปร ้
EMRE2 มีคา่  factor loading มากกวา ่ 0.40 จึงมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะคงตวัแปร EMRE2 ไว ้ดงันนั้    
ตวัแปรสังเกตกบตวัแปรแฝงั ท่ีใชใ้นการวดัผลการดาํเนินงานทงั ้ 7 ดา้นมีคาความแปรปรวนรวมกน่ ่ ั
และมีความเหมือนกน ั (convergent validity) ในระดบัท่ียอมรับได ้
   โดยการพิจารณาคาสถิติ ่  CR และ  AVE ซ่ึงใชใ้นการวดัความนาเช่ือถือ่ ของตวัแปรแฝง
จะเห็นไดว้าตวัแปรแฝง่ ทงั ้ 7 ตวัแปร ไดแ้ก ่ กาไรและความสามารถในการทาํกาไรํ ํ  (PROFIT)  การ
เพิมขึนของลูกคา้ใหม่ ้ ่ (CUSAC) ความภกัดีของลูกคา้ (CUSLO) ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) 
นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (PINNO) พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดี (OCB)  และความสามารถในการ
รักษาพนกังานไวใ้นองคก์ร (EMRE)  มีคา ่ CR เทากบ  ่ ั 0.98,  0.91,  0.87, 0.96, 0.91, 0.92  และ 0.69 
ตามลาํดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ดชันี CR ของทุก  ตวัแปรแฝงมีคา่ สูงกวา่ เกณฑท่ี์กาหนดไวคื้อํ   0.70 
ยกเวน้ตวัแปรแฝงท่ีใชใ้นการวดัความสามารถในการรักษาพนกังานไวใ้นองคก์ร (EMRE) มีดชันี 
CR เทากบ ่ ั  0.69  ซ่ึงไมถึง่ เกณฑท่ี์กาหนดคือํ  0.70  แตยงัอยใูนระดบัท่ียอมรับได ้่ ่ เพราะวา ่ Nunnally 
and Bernstein (1994) และศุภมาศ องัศุโชติ และคณะ (2551) ไดก้าหนดไวว้ํ ่าตวัแปรแฝงท่ีมีคา ่ CR 
ตงัแต้ ่ 0.60 ขึนไป้ เป็นตวัแปรแฝงท่ีมีความนาเช่ือถือในระดบัท่ี่ ยอมรับไดแ้ละเม่ือพิจารณาความ
นาเช่ือถือของตวัแปร่ แฝงจากดชันี AVE  กจะพบวาดชันี ็ ่ AVE ของตวัแปรแฝงทุกตวัท่ีใชใ้นการ
วดัผลการดาํเนินงานซ่ึงรวมทงั้ ความสามารถในการรักษาพนักงานไวใ้นองค์กร (EMRE) มีคา่
มากกวา ่ 0.50 ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์กาหนดไว้ํ ตามขอ้เสนอแนะของ Fornell and Larcker (1981)  และ Hair 
et al. (1998) กลาวคือดชันี ่ AVE ของตวัแปรแฝงทงั ้ 7 ตวัแปร ไดแ้ก ่ กาไรและความสามารถในการํ
ทาํกาไร ํ (PROFIT)  การเพิมขึนของลูกคา้ใหม ่ ้ ่ (CUSAC) ความภกัดีของลูกคา้ (CUSLO) ผลิตภาพ
การผลิต (PRODUC) นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (PINNO) พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดี (OCB)  และ
ความสามารถในการรักษาพนกังานไวใ้นองคก์ร (EMRE)  มีคาเทากบ  ่ ่ ั 0.94,  0.77,  0.69, 0.84, 
0.76, 0.56  และ 0.57 ตามลาํดบั ซ่ึงมีคาสูงกวาเกณฑท่ี์กาหนดไ่ ่ ํ วคื้อ 0.50 แสดงให้เห็นวา่ ความ
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แปรปรวนของตวัแปรแฝงท่ีอธิบายไดด้ว้ยคาความแปรปรวนของ่ ตวัแปรสังเกตมีคา่ มากกวาคา่ ่
ความแปรปรวนของตวัแปรคลาดเคล่ือน (Fornell and Larcker, 1981) ดงันนั จึงกลาวไดว้า ้ ่ ่ ตวัแปร
แฝงท่ีใชใ้นการวดัผลการดาํเนินงานขององคก์รทงั ้ 7 ตวัแปรมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและมี
ความนาเช่ือถือในระดบัท่ียอมรับได ้่  
 

ตารางท่ี 27 คารากท่ีสองของ ่ AVE และคาสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ระหวางตวัแปร่ ์ ่ ท่ีศึกษา 
 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 
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 ตารางท่ี 27 คารากท่ีสองของ ่ AVE และคาสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ระหวางตวัแปรท่ี่ ์ ่ ศึกษา (ตอ่ ) 
 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 

 
  ตารางท่ี 27 คารากท่ีสองของ ่ AVE และคาสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ระหวางตวัแปรท่ี่ ์ ่ ศึกษา (ตอ่ ) 

 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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ตารางท่ี 27 แสดงคารากท่ีสองของ ่ AVE ของตวัแปรแฝงแตละตวั ่ (คาท่ีอยใูนวงเลบ็่ ่ ) และ
คาสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหวางตวัแปรแ่ ์ ่ ฝงท่ีมีอยู่ในแบบจาํลอง ขอ้มูลดังกลาวนีใช้ในการ่ ้
ตรวจสอบวาตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนเองสูงมากจนเป็นตวัแปรเดียวกนหรือไม ซ่ึงการตรวจสอบ่ ั ั ่
ดงักลาวนีมีลกัษณะเหมือนกนกนกบการตรวจสอบปัญหา ่ ั ั ั้ Multicollinearity ในการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ ในการใชเ้ทคนิคสถิติ SEM มีขอ้กาํหนดวาตวัแปรท่ีมีอยใูนแบบจาํลองตอ้งไมใชตวัแปร่ ่ ่ ่
เดียวกน ั (Discriminant Validity) หมายความวาตวัแปรแตละตวัตอ้ง่ ่ ไมไดเ้ป็นตวัแปรเดียวกนกบ่ ั ั   
ตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีอยใูนแบบจาํลอง ่ (Chin, 1998) ในการตดัสินวา่ สองตวัแปรใด ๆ เป็นตวัแปร
เดียวกนหรือไม ั ่ Hair et al. (1998) ไดก้าหนดเกณฑไ์วว้าถา้คาสัมประสิํ ่ ่ ทธิสหสัมพนัธ์ระหวาง์ ่      
ตวัแปรสองตวัใด ๆ มีคาตงัแต ่ ่้ 0.90 ขึนไปจึงจะถือวาตวัแปร้ ่ คูนัน่ ้ มีความสัมพนัธ์กนมากจนเป็นั    
ตวัแปรเดียวกนัKline (2005) ไดก้าหนดไวว้าถา้สองตวัแปรใด ๆ มีความสัมพนัธ์กนตํ่ากวา ํ ่ ั ่ 0.85 
หรือถา้สหสัมพนัธ์ยกกาลงัสอง ํ (squared correlation) ของสองตวัแปรใด ๆ มีคานอ้ยกวาคา ่ ่ ่ AVE 
ของตวัแปรแตละตวั เชนถา้ ่ ่ AVE  ของตวัแปร A มีคามากกวาคา ่ ่ ่ Correlation Coefficient 
ระหวาง ตวัแปร ่ A กบ     ตวัแปรั  B จึงจะยอมรับวาตวัแปร่  A ไมใชตวัแปรเดียวกนกบ่ ่ ั ั ตวัแปร B   
เน่ืองจากตวัแปรทงั ้ 23 ตวัท่ีมีอยใูนแบบจาํลอง่ เป็นไปตามเกณฑด์งักลาวขา้งตน้ ดงันนั จึงสรุปได้่ ้
วาไมมีสองตวัแปรใด ๆ เป็น่ ่ ตวัแปรเดียวกนั    

หลงัจากตรวจสอบความนาเช่ือถือของตวัแปรสังเกตและตวัแปรแฝง่ โดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัแลว้ ผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบอีกวาตวัแปรท่ีจะนาํไปใชใ้ชก้ารวิเคราะห์่
สมการเชิงโครงสร้างมีคุณสมบติัการแจกแจงปกติหรือไม่  ดชันีท่ีใชใ้นการวดัการแจกแจงปกติของ
ตวัแปรมีจาํนวน 2 ดชันี ไดแ้ก่ดชันีวดัความเบ ้(skewness) และดชันีวดัความโดง่  (kurtosis)  ผลการ
ตรวจสอบพบวา ่ ตวัแปรท่ีมีอยู่ในแบบจาํลองทุกตวัแปรมีคาเฉล่ียมากกวา ่ ่ 3.00 โดยมีคาเบ่ียงเบน่
มาตรฐานอยใูนชวง ่ ่ 0.56  และ 0.92 และจะเห็นไดว้าคาเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาไมเกน ่ ่ ่ ่ ิ 1 ซ่ึงแสดงให้
เห็นวาขอ้มูลมีการกระจายอยใูกลก้บคาเฉล่ีย และเม่ือพิจารณาจากดชันีวดัความเบแ้ละดชันีวดัความ่ ่ ั ่
โดงพบวาดั่ ่ ชนีวดัความเบมี้คาอยใูนชวง ่ ่ ่ -0.09 และ -1.00   สวนดชันีวดัความโดงมีคาอยใูนชวง ่ ่ ่ ่ ่ -
0.41 และ 1.70 ตามขอ้เสนอแนะของ Kline (2005) ดชันีวดัความเบค้วรมีคาไมเกน ่ ่ ิ 3   สวนดชันีวดั่
ความโดงควรมีคาไมเกน ่ ่ ่ ิ 10   จึงจะถือวา่ขอ้มูลมีการแจกแจงปกติ จะเห็นไดว้าดชันีวดัความเบแ้ละ่
ดชันีวดัความโดงของทุกตวัแปรท่ีมีอยใูนแบบจาํลองมีคาอยใูนชวงท่ี ่ ่ ่ ่ ่ Kline (2005) กาหนดไว ้ํ
ดงันนั จึงสรุปไดว้าตวัแปร้ ่ ทงั ้ 23 ตวัแปรท่ีมีอยใูนแบบจาํลอง่  มีคุณสมบติัแจกแจงปกติ จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะนาํไปวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (ดูตารางท่ี 28 ) 
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ตารางท่ี 28 ดชันีวดัการแจกแจงปกติของตวัแปรท่ีมีอยใูนแบบจาํลอง่  
 ตวัแปร จาํนวนคาํถาม   S.D. Skewness Kurtosis 
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 แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model)           
การตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจาํลองเชิงโครงสร้างเป็นการตรวจสอบความ

สอดคลอ้งกนระหวาง ั ่ covariance matrix ของขอ้มูลจริงกบ ั covariance matrix ท่ีพยากรณ์จาก
แบบจาํลองของผูว้ิจยั เป็นการตรวจสอบความแตกตาง่ กนัระหวางความสัมพนัธ์อนัแทจ้ริงของ่
ขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ไดจ้ากกลุมตวัอยางกบความสัมพนัธ์ท่ีคาดหวงัตามแบบจาํลอง่ ่ ั  สมมติฐานวาง่
เป็นสมมติฐานท่ีแสดงถึงการมีความสอดคลอ้งกนระหวางแบบจาํลองกบขอ้มูลั ่ ั  การไมมีนยัสาํคญั่
ของสถิติไคสแควร์แสดงวาคา ่ ่ covariance matrix  ท่ีไดจ้ากกลุมตวัอยางและคา ่ ่ ่ covariance matrix 
ของแบบจาํลองมีความเหมือนกน และแสดงให้เห็นวาแบบจาํลองมีความเหมาะสมกบขอ้มูลั ่ ั เชิง
ประจกัษอ์ยางสมบูรณ์ ่ อยางไรกตาม่ ็ คาส่ ถิติไคสแควร์อาจมีความไวตอขนาดตวัอยาง่ ่ ท่ีมีจาํนวน
มากและขนาดของสหสัมพันธ์ท่ีมีคาสูง่  แม้วาจะมีความแตกตางกนเพียงเล็กน้อยระหวาง่ ่ ั ่  
covariance matrix  ท่ีไดจ้ากกลุมตวัอยางและคา ่ ่ ่ covariance matrix ของแบบจาํลอง กอาจทาํให้็
คาสถิติไคสแควร์มีนัยสําคญัได ้่ เพื่อท่ีจะปรับลดความไวของสถิติไคสแควร์ท่ีมีตอขนาดตวัอยาง่ ่
และขนาดของสหสัมพนัธ์ จึงหารคาสถิติไคสแควร์ดว้ยคาองศาความเป็นอิสระ ่ ่ (df)  โดยเรียกสถิติ
ไคสแควร์ท่ีปรับลดความไวแลว้นีวา ้ ่ Normed Chi-square (2/df)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบวา่ คาสถิติไคสแควร์ไมมีนัยสําคัญทางสถิ่ ่ ติท่ีระดับ 0.05          
(P-value = 0.11) ดชันีวดัความเหมาะสมของแบบจาํลองทงั ้ 5 ดชันี ไดแ้ก ่  Normed Chi-Square = 
1.14,  RMSEA = 0.01, SRMR = 0.01, CFI = 1.00 และ GFI = 0.97 มีคาอยใูนเกณฑท่ี์ยอมรับได ้่ ่
ดงันัน ้  จึงสรุปไดว้าแบบจาํลอง่ สมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสมกลมกลืนกนักบขอ้มูลเชิงั
ประจกัษ ์  
 

ตารางท่ี 29 ดชันีวดัความเหมาะสมของแบบจาํลองโดยรวม 

 ดัชนี  ค่าดัชนีทีว่ดัได้ เกณฑ์การยอมรับ 
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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ภาพที ่22 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้บบจาํลองสมการเชิงโครงสร้าง 



  
252 

 จากภาพท่ี 22 จะเห็นไดว้าองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํ่  วฒันธรรมองคก์ร การเรียนรู้ของ
องคก์ร ความรับผดิชอบตอสงัคม่ และผลการดาํเนินงานขององคก์รมีความสมัพนัธ์กนัเชิงโครงสร้าง 
ซ่ึงประกอบดว้ยสมการเชิงโครงสร้างจาํนวน 13 สมการและมีเสน้ทาง (paths) ทงัหมด้  77 เสน้ทาง 
สวน่ คาสมัประสิทธิเสน้ทา่ ์ งจาํนวน 77 คา่ แสดงอยใูนรูป ่ unstandardized coefficient ผลการทดสอบ
สมมติฐานเกยวกบี่ ั อิทธิพลของทุนองคก์รท่ีมีตอ่ การมีความรับผดิชอบตอ่ สงัคมและอิทธิพลของการ
มีความรับผดิชอบตอสงัคม่ ท่ีมีตอผลการดาํเนินงานขององคก์ร่ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 
(1) ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธรกจิุ ของการมีความรับผดิชอบต่อพนักงาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ การมีความ
รับผิดชอบตอพนกังาน่  (EMRES) มีจาํนวน 6 ปัจจยั ไดแ้ก ่ ความรับผิดชอบตอลูกคา้ ่ (CUSRES) 
วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน ่ (CLAN) วฒันธรรมมุงเนน้การเปล่ียนแปลง ่ (ADHO) วฒันธรรมมุงเนน้่
โครงสร้างอาํนาจ (HIERA) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (TFL) และการเผยแพรความรู้ ่ (KD)  
   จะเห็นไดว้า่การมีความรับผดิชอบตอพนกังาน่  (EMRES) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ ผล
การดาํเนินงานขององคก์รจาํนวน 4 ดา้นประกอบดว้ย การรักษาพนักงานไวใ้นองคก์ร (EMRE) 
พฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดี (OCB) ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) และการเพิมขึนของลูกคา้่ ้
ใหม ่ (CUSAC)     
 
         ตารางท่ี 30 ปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิ ของการมีความรับผดิชอบตอพนกังาน่   

Path Path Coefficient T-value 
1.  CUSRESEMRES 
2. CLANEMRES 
3. ADHOEMRES   
4. HIERAEMRES 
5. TFLEMRES 
6. KDEMRES 
7. EMRESEMRE 
8. EMRESOCB  
9. EMRESPRODUC  
10. EMRESCUSAC 

0.24 
0.32 
0.08 
0.09 
0.17 
0.07 
0.18 
0.18 
0.25 
0.09 

5.27 
7.66 
2.23 
2.07 
3.75 
2.09 
2.20 
4.03 
3.11 
1.70 
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(2) ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธรกจิุ ของการมีความรับผดิชอบต่อลกค้าู  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ การมีความ

รับผิดชอบตอ่ ลูกคา้ (CUSRES) มีจาํนวน 7 ปัจจยั ไดแ้ก ความรับผิดชอบตอ่ ่ ผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่  
(SUPRES) ความรับผิดชอบตอผูถื้อหุ้น่  (SHARES) ความรับผิดชอบตอสิงแวดลอ้ม ่ ่ (ENRES) 
วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน ่ (CLAN) วฒันธรรมมุงเนน้่ ตลาด (MARK) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
(TFL) และการแสวงหาความรู้ขององคก์ร (KA)  

จะเห็นไดว้า่ การมีความรับผิดชอบตอลูกคา้่  (CUSRES) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ ผล
การดาํเนินงานขององคก์รจาํนวน 1 ดา้น ไดแ้ก่ นวตักรรมผลิตภณัฑ ์(PINNO)    
 

ตารางท่ี 31 ปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชนท์างธุรกจิ ของการมีความรับผดิชอบตอ่ ลูกคา้  

Path Path Coefficient T-value 
1. SUPRESCUSRES 
2. SHARES  CUSRES 
3. ENRES  CUSRES 
4. CLAN  CUSRES 
5. MARK  CUSRES 
6. TFL  CUSRES 
7. KA  CUSRES 
8. CUSRESPINNO 

0.21 
0.07 
0.13 
0.21 
0.14 
0.07 
0.07 
0.16 

4.85 
2.12 
3.22 
5.24 
3.77 
1.74 
1.88 
2.65 

      
      

(3) ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธรกจิุ ของการมีความรับผดิชอบต่อผ้จําหน่ายู
วตัถดิบุ  
                 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ การมีความ
รับผิดชอบตอ่ ผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่   (SUPRES) มีจาํนวน 6 ปัจจยั ไดแ้ก ความรับผิดชอบตอผู ้่ ่ ถือหุ้น
(SHARES) ความรับผิดชอบตอสิงแวดล้อม  ่ ่ (ENRES) วัฒนธรรมมุงเน้นพนักงาน  ่ (CLAN) 
วฒันธรรมมุงเนน้่ โครงสร้างอาํนาจ (HIERA) วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด ่ (MARK) และภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง (TFL)   
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  จะเห็นไดว้า่ การมีความรับผิดชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่ ่  (SUPRES) มีอิทธิพลทางตรง         
เชิงบวกตอ่ ผลการดาํเนินงานขององค์กรจาํนวน 2 ด้าน ได้แก พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดี ่
(OCB) และความภกัดีของลูกคา้ (CUSLO)    
 
ตารางท่ี 32 ปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชนท์างธุรกจิ ของการมีความรับผดิชอบตอ่ ผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่   

Path Path Coefficient T-value 
1. SHARESSUPRES 
2. ENRES  SUPRES 
3. CLAN  SUPRES 
4. HIERA  SUPRES 
5. MARK  SUPRES 
6. TFL  SUPRES 
7. SUPRES  OCB 
8. SUPRESCUSLO 

0.15 
0.27 
0.22 
0.13 
0.07 
0.10 
0.09 
0.33 

4.14 
6.73 
5.27 
2.52 
1.79 
2.15 
2.17 
4.61 

 
 

(4) ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธรกจิุ ของการมีความรับผดิชอบต่อผ้ถือห้นู ุ   
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ การมีความรับผิดชอบตอ่      
ผูถื้อหุ้น (SHARES) มีจาํนวน 7 ปัจจยั จาํแนกไดด้งัน้ี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ การมี
ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นมีจาํนวน 6 ปัจจยั ไดแ้ก ความรับผิดชอบตอ่ ่ ลูกคา้ (CUSRES)  ความ
รับผิดชอบตอสิงแวดลอ้ม ่ ่ (ENRES)  ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) วฒันธรรมมุงเนน้พนักงาน ่
(CLAN) ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน (TSL) และการจดัเกบความรู้ขององคก์ร็  (OM) สวน่ ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลทางตรงเชิงลบตอ่ กบัการมีความรับผิดชอบตอผูถื้อหุ้นมีจาํนวน ่ 1 ปัจจยั ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลง (TFL)  
  จะเห็นไดว้า่ การมีความรับผิดชอบตอผูถื้อหุ้น่  (SHARES) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่
ผลการดําเนินงานขององค์กรจํานวน 1 ด้าน ได้แก กาไรและความสามารถในการทํากาไร ่ ํ ํ
(PROFIT) และมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอ่ ผลการดาํเนินงานขององค์กรจาํนวน 1 ด้าน ได้แก่          
ผลิตภาพการผลิต (PRODUC)    
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ตารางท่ี 33 ปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชนท์างธุรกจิ ของการมีความรับผดิชอบตอผูถื้อหุน้่   

Path Path Coefficient T-value 
1. COMRESSHARES 
2. ENRES  SHARES 
3. PRODUC  SHARES 
4. CLAN  SHARES 
5. TFL  SHARES 
6. TSL  SHARES 
7. OM  SHARES 
8. SHARES   PRODUC 
9. SHARES   PROFIT 

0.18 
0.21 
0.23 
0.21 
-0.28 
0.32 
0.14 
-0.51 
0.07 

4.37 
3.81 
3.17 
4.00 
-3.13 
4.34 
3.07 
-4.16 
1.77 

   
 
(5) ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธรกจิุ ของการมีความรับผดิชอบต่อชมชนุ  

                 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ การมีความ
รับผดิชอบตอ่ ชุมชน (COMRES) มีจาํนวน 5 ปัจจยั ไดแ้ก ความรับผิดชอบตอ่ ่ พนกังาน (EMRES)  
ความรับผิดชอบตอสิงแวด่ ่ ลอ้ม (ENRES) วฒันธรรมมุงเน้นตลาด่  (MARK) การแสวงหาความรู้ 
(KA) และการเผยแพรความรู้่ ในองคก์ร (KD)    

จะเห็นไดว้า่การมีความรับผดิชอบตอชุมชน่  (COMRES) ไมมีอิทธิพล่ ทางตรงตอ่ ผลการ
ดาํเนินงานขององคก์ร  
 

ตารางท่ี 34 ปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชนท์างธุรกจิ ของการมีความรับผดิชอบตอชุมชน่   

Path Path Coefficient T-value 
1. EMRES  COMRES 
2. ENRES  COMRES 
3. MARK  COMRES 
4. KA  COMRES 
5. KD  COMRES 

0.28 
0.34 
0.12 
0.15 
0.18 

4.78 
6.14 
2.35 
2.62 
3.69 
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(6) ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธรกจิุ ของการมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ การมีความ

รับผดิชอบตอสิงแวดลอ้ม่ ่  (ENRES) มีจาํนวน 4 ปัจจยั ประกอบดว้ย ความรับผิดชอบตอพนกังาน ่
(EMRES) วฒันธรรมมุงเนน้การเปล่ียนแปลง ่ (ADHO) การตีความหมายของความรู้ (KI) และการ
จดัเกบความรู้ขององคก์ร ็ (OM) 

จะเห็นไดว้าการมีความรับผดิชอบตอสิงแวดลอ้ม ่ ่ ่ (ENRES) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่
ผลการดาํเนินงานขององคก์รจาํนวน 1 ดา้นไดแ้ก ผลิตภ่ าพการผลิต (PRODUC) 
 

ตารางท่ี 35 ปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชนท์างธุรกจิ ของการมีความรับผดิชอบตอสิงแวดลอ้ม ่ ่  

Path Path Coefficient T-value 
1. EMRES  ENRES 
2. ADHO  ENRES 
3. KI  ENRES 
4. OM  ENRES 
5. ENRES  PRODUC 

0.45 
0.08 
0.09 
0.09 
0.22 

9.81 
1.90 
2.06 
2.29 
2.85 

    
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้บบจาํลองสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) นนั ้ มีขอ้ไดเ้ปรียบ

ท่ีสาํคญัคือนอกจากจะทาํให้ผูว้ิจยัไดท้ราบสารสนเทศเกยวี่ กบัอิทธิพลของทุนองคก์รท่ีมีตอ่ การมี
ความรับผิดชอบตอสังคม่ และอิทธิพลของการมีความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมีตอผลการดาํเนินงาน่ ่
ขององคก์รตามวตัถุประสงคแ์ลว้ยงัทาํทราบสารสนเทศเกยวกบี่ ั อิทธิพลของทุนองคก์รท่ีมีตอ่ ผล
การดาํเนินงานขององคก์รซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ีไมไดก้าหน่ ํ ดไวใ้นวตัถุประสงคข์องการวิจยั ตวัแปร
ตาง ๆ ท่ีมีอยูในแบบจาํลองมีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างและเป็นความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลท่ีมีอยู่ ่ ่
ตามธรรมชาติ  ผลการวิจยัดงักลาว่ น้ีอธิบายใหท้ราบวา่ ทรัพยากรขององคก์ร (ภาวะผูน้าํ วฒันธรรม
องคก์ร และการเรียนรู้ขององคก์ร) และความสามารถขององคก์ร (การมีความรับผิดชอบตอสังคม่ ) 
เป็นแหลงท่ีมาของความไดเ้ปรียบในการแขงขนั่ ่ โดยท่ีคาํอธิบายดงักลาวนี่ ้ เป็นหัวใจสําคญัของ
ทฤษฎีการวิเคราะห์องคก์รบนพืนฐานของทรัพยากร้  (Resources-Based View of the firm)  

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชแ้บบจาํลองสมการเชิงโครงสร้างทาํให้อธิบายและให้
คาํแนะนาํไดว้าผลการดาํเนินงาน่ ซ่ึงเป็นเป้าหมายสาํคญัทางธุรกจิ นนั ้ สามารถทาํให้เกดขึนิ ้ ไดโ้ดย
ใชทุ้นองคก์รและกลยทุธ์ความรับผดิชอบตอสงัคม่  คาํอธิบายมีดงัน้ี 

 



  
257 

(7) ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความสามารถในการทาํกาํไร  
   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ ความสามารถในการทาํกาไรํ  
(PROFIT) ขององคก์รมีจาํนวน 5 ปัจจยั จาํแนกไดด้งันี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ้ ่
ความสามารถในการทาํกาไรํ มีจาํนวน 4 ปัจจยั ไดแ้ก ความรับผิดชอบตอผูถื้อหุ้น ่ ่ (SHARES) การ
เพิมขึนของลูกคา้ใหม่ ้ ่ (CUSAC) ความภกัดีของลูกคา้ (CUSLO) และผลิตภาพการผลิต (PRODUC)  
สวนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอ่ ่ ความสามารถในการทาํกาไรํ ขององคก์รมีจาํนวน 1 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน ่ (CLAN) 
     

ตารางท่ี 36 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการทาํกาไร ่ ํ   

Path Path Coefficient T-value 
1. SHARESPROFIT 
2. CUSACPROFIT 
3. CUSLOPROFIT 
4. PRODUCPROFIT 
5. CLAN  PROFIT 

0.07 
0.15 
0.06 
0.70 
-0.13 

1.77 
3.50 
2.10 

16.56 
-2.63 

 
จากตารางท่ี 36 จะเห็นไดว้า ่ การเพิมขึนของ่ ้ ความสามารถในการทาํกาไรํ  (PROFIT) ซ่ึง

เป็นผลการดาํเนินงานดา้นการเงินไดรั้บอิทธิพลจากการมีความรับผิดชอบตอ่ ผูถื้อหุ้น (SHARES) 
นอกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิพลจากผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (การเพิมขึนของลูกคา้ใหมและความ่ ้ ่
ภกัดีของลูกคา้) ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน (ผลิตภาพการผลิต) และทุนองค์กร 
(วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน่ )   
 

(8) ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อการเพิม่ขึน้ของลกค้าใหม่ ู  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ การเพิมขึนของลูกคา้ใหม่ ้ ่ 

(CUSAC) มีจาํนวน 6  ปัจจยั จาํแนกไดด้งันี ้  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ การเพิมขึนของ่ ้
ลูกคา้ใหม่มีจาํนวน 4 ปัจจยั ไดแ้ก ความรับผิดชอบตอพนักงาน ่ ่ (EMRES) ผลิตภาพการผลิต 
(PRODUC) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (TFL) และการแสวงหาความรู้  (KA) สวน่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงลบตอการเพิมขึนของลู่ ่ ้ กคา้ใหมมีจาํนวน่  1 ปัจจยั ไดแ้ก ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน ่ (TSL)   
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ตารางท่ี 37 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ การเพิมขึนของลูกคา้ใหม่ ้ ่ 

Path Path Coefficient T-value 
1. EMRESCUSAC 
2. PRODUCCUSAC 
3. TFLCUSAC 
4. TSLCUSAC 
5. KACUSAC 

0.09 
0.55 
0.27 
-0.25 
0.23 

1.70 
14.47 
2.93 
-3.28 
4.53 

 
จากตารางท่ี 37 เห็นไดว้า่  การเพิมขึนของลูกคา้ใหม ่ ้ ่ (CUSAC) ซ่ึงเป็นผลการดาํเนินงาน

ดา้นลูกคา้ไดรั้บอิทธิพลจากการมีความรับผิดชอบตอพนักงาน่  (EMRES) นอกจากนียงัไดรั้บ้
อิทธิพลจากผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการทางธุรกจภายในองคก์ร ิ (ผลิตภาพการผลิต) และทุน
องคก์ร (ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน และการแสวงหาความรู้ขององคก์ร)   
 

(9) ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อความภักดีของลกค้าู  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ ความภกัดีของลูกคา้ (CUSLO) 

มีจาํนวน 6  ปัจจยั จาํแนกไดด้งันี ้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมีจาํนวน 4 ปัจจยั ไดแ้ก ความ่
รับผดิชอบตอ่ ผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่  (SUPRES) ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) การรักษาพนกังานไวใ้น
องคก์ร (EMRE) และภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (TFL) สวน่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอ่
ความภกัดีของลูกคา้มีจาํนวน 2  ปัจจยั ไดแ้ก ่ วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด่  (MARK) และการเผยแพร่
ความรู้ภายในองคก์ร (KD)   
 

ตารางท่ี 38 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ ความภกัดีของลูกคา้   

Path Path Coefficient T-value 
1. SUPRES  CUSLO 
2. PRODUC  CUSLO 
3. EMRE  CUSLO 
4. MARK  CUSLO 
5. TFL  CUSLO 
6. KD  CUSLO 

0.33 
0.17 
0.21 
-0.26 
0.23 
-0.26 

4.61 
3.26 
4.70 
-3.64 
2.74 
-4.42 
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 จากตารางท่ี 38 จะเห็นไดว้า ความภกัดีของลูกคา้ ่ (CUSLO) ซ่ึงเป็นผลการดาํเนินงานดา้น
ลูกคา้ไดรั้บอิทธิพลจากการมีความรับผิดชอบตอ่ ผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่  (SUPRES) นอกจากน้ียงัไดรั้บ
อิทธิพลจากผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการทางธุรกจิ ภายในองคก์ร (ผลิตภาพการผลิต) ผลการ
ดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (การรักษาพนกังานไวใ้นองคก์ร) และทุนองคก์ร (ภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลง วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด่  และการเผยแพรความรู้ภายในองคก์ร่ )  
  

(10) ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อผลติภาพการผลติ 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ ผลิตภาพการผลิต (PRODUC)  มี

จาํนวน 7  ปัจจยั จาํแนกไดด้งันี ้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ ผลิตภาพการผลิตมีจาํนวน 6 
ปัจจยั ได้แก ความรับผิดชอบตอ่ ่ พนักงาน (EMRES) ความรับผิดชอบตอสิงแวดลอ้ม ่ ่ (ENRES) 
นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (PINNO) พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดี (OCB) วฒันธรรมมุงเน้นการ่
เปล่ียนแปลง (ADHO) และการตีความหมายของความรู้ (KI) สวน่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบ
ตอ่ ผลิตภาพการผลิตมีจาํนวน 1  ปัจจยั ไดแ้ก่ ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ (SHARES)   

 
             ตารางท่ี 39 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ ผลิตภาพการผลิต   

 Path Path Coefficient T-value 
1. EMRES PRODUC 
2. SHARES PRODUC 
3. ENRES PRODUC 
4. PINNO  PRODUC 
5. OCB  PRODUC 
6. ADHO  PRODUC 
7. KI PRODUC 

0.25 
-0.51 
0.22 
0.23 
0.16 
0.17 
0.22 

3.11 
-4.16 
2.85 
4.39 
2.18 
2.53 
3.12 

 
จากตารางท่ี 39 จะเห็นไดว้า ผลิตภาพการผลิต ่ (PRODUC) ซ่ึงเป็นผลการดาํเนินงานดา้น

กระบวนการทางธุรกจิ ภายในองคก์รไดรั้บอิทธิพลจากการมีความรับผดิชอบตอ่ พนกังาน (EMRES) 
และการมีความรับผิดชอบตอสิงแวดลอ้ม่ ่  (ENRES) นอกจากน้ียงัได้รับอิทธิพลจากผลการ
ดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน (นวตักรรมผลิตภณัฑ)์ ผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการ
เติบโต (พฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดี) และทุนองคก์ร  (วฒันธรรมมุงเนน้การเปล่ียนแปลง่ และ
การตีความหมายของความรู้)    
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(11) ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อนวตักรรมผลติภณัฑ์ 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ นวตักรรมผลิตภณัฑ ์(PINNO) มี

จาํนวน 6  ปัจจยั จาํแนกไดด้งันี ้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ นวตักรรมผลิตภณัฑมี์จาํนวน 5 
ปัจจยั ไดแ้ก ความรับผิดชอบตอ่ ่ ลูกคา้ (CUSRES) ความภกัดีของลูกคา้ (CUSLO) พฤติกรรมการ
เป็นพนกังานท่ีดี (OCB) การรักษาพนักงานไวใ้นองคก์ร (EMRE) และวฒันธรรมมุงเน้นการ่
เปล่ียนแปลง (ADHO)  สวน่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอ่ นวตักรรมผลิตภณัฑ์มีจาํนวน 1  
ปัจจยั ไดแ้ก ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน่  (TSL)   
 

   ตารางท่ี 40 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ นวตักรรมผลิตภณัฑ ์  

Path Path Coefficient T-value 
1. CUSRES PINNO 
2. CUSLO PINNO 
3. OCB  PINNO 
4. EMRE  PINNO 
5. ADHO PINNO 
6. TSL  PINNO 

0.16 
0.07 
0.35 
0.07 
0.37 
-0.10 

 2.65 
2.08 
 5.75 
2.09 
7.11 
-1.81 

  
จากตารางท่ี 40 จะเห็นไดว้า นวตักรรมผลิตภณัฑ ์่ (PINNO) ซ่ึงเป็นผลการดาํเนินงานดา้น

กระบวนการทางธุรกจิ ภายในองคก์รไดรั้บอิทธิพลจากการมีความรับผิดชอบตอ่ ลูกคา้ (CUSRES) 
นอกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิพลจากผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (พฤติกรรมการเป็น
พนักงานท่ีดีและการรักษาพนักงานไว้ในองค์กร) และทุนองค์กร  (วัฒนธรรมมุงเน้นการ่
เปล่ียนแปลงและภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน)   
 

(12) ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานทีด่ ี
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ พฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดี 
(OCB) มีจาํนวน 8 ปัจจยั จาํแนกไดด้งัน้ี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ พฤติกรรมการเป็น
พนกังานท่ีดีมีจาํนวน 7  ปัจจยั ไดแ้ก ความรับผดิชอบตอ่ ่ พนกังาน (EMRES) ความรับผดิชอบตอ่ ผู ้
จาํหนายวตัถุดิบ่  (SUPRES) การรักษาพนักงานไวใ้นองคก์ร (EMRE) วฒันธรรมมุงเน้นตลาด ่
(MARK) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (TFL) การตีความหมายของความรู้ (KI) และการจดัเกบความรู้็
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ขององคก์ร (OM) สวน่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอ่ พฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดีมีจาํนวน 
1 ปัจจยั ไดแ้ก ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน ่ (TSL)    
                               

         ตารางท่ี 41 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ พฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดี   

Path Path Coefficient T-value 
1. EMRES  OCB 
2. SUPRES OCB 
3. EMRE OCB 
4. MARK  OCB 
5. TFL  OCB 
6. TSL  OCB 
7. KI OCB 
8. OM  OCB 

0.18 
0.09 
0.13 
0.12 
0.25 
-0.13 
0.14 
0.19 

4.03 
2.17 
5.28 
2.85 
3.80 
-2.30 
 3.25 
 5.00 

 
จากตารางท่ี 41 จะเห็นไดว้า พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดี ่ (OCB) ซ่ึงเป็นผลการ

ดาํเนินงานด้านการเรียนรู้และการเติบโตได้รับอิทธิพลจากการมีความรับผิดชอบตอ่ พนักงาน 
(EMRES) และการมีความรับผดิชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่ ่  (SUPRES) นอกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิพล
จากผลการดําเนินงานด้านการเรียนรู้และการเติบโต (การรักษาพนักงานไวใ้นองค์กร) และ          
ทุนองค์กร (วฒันธรรมมุงเน้น่ ตลาด ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ําการแลกเปล่ียน การ
ตีความหมายของความรู้ และการจดัเกบความรู้ขององคก์ร็ )   
 

(13) ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อการรักษาพนักงานไว้ในองค์กร 
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ การรักษาพนกังานไวใ้นองคก์ร 
(EMRE)  มีจาํนวน 5 ปัจจยั จาํแนกไดด้งันี ้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ การรักษาพนกังาน
ไวใ้นองคก์รมีจาํนวน 3 ปัจจยั ไดแ้ก ความรับผิดชอบตอพนกังาน ่ ่ (EMRES) วฒันธรรมมุงเนน้่
พนกังาน (CLAN) และการตีความหมายของความรู้ (KI) สวน่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอ่
การรักษาพนกังานไวใ้นองคก์รมีจาํนวน 2 ปัจจยั ไดแ้ก่วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด ่  (MARK)  และ
ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน (TSL)   
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      ตารางท่ี 42 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอการรักษาพนกังานไวใ้นองคก์ร ่  

Path Path Coefficient T-value 
1. EMRES  EMRE 
2. CLANEMRE 
3. MARK  EMRE 
4. TSLEMRE 
5. KI  EMRE 

0.17 
0.45 
-0.29 
-0.14 
0.24 

2.20 
5.63 
-4.22 
-1.97 
3.38 

   
จากตารางท่ี 42 จะเห็นไดว้า่  การรักษาพนักงานไวใ้นองคก์ร (EMRE) ซ่ึงเป็นผลการ

ดาํเนินงานด้านการเรียนรู้และการเติบโตได้รับอิทธิพลจากการมีความรับผิดชอบตอ่ พนักงาน 
(EMRES) นอกจากนีย ั้ งไดรั้บอิทธิพลจากทุนองคก์ร (วฒันธรรมมุงเนน้่ พนกังาน วฒันธรรมมุงเนน้่
ตลาด ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน และการตีความหมายของความรู้)   

  
4.4.3 อทิธิพลทางตรง อทิธิพลทางอ้อม และอทิธิพลรวมของทนองค์กรุ ต่อการมีความ

รับผดิชอบต่อสังคม 
 เพ่ือประเมินขนาดผลกระทบ (effect size) หรือระดบัอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีตอ่     
ตวัแปรตาม ผูว้ิจยัไดใ้ชค้า่ สัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐาน (standardized path coefficient) ทาํการวดั
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของตวัแปรท่ีมีอยใูนแบบจาํลอง่  อิทธิพลทางตรง 
(direct effect)  แสดงถึงอิทธิพลของตวัแปรเชิงสาเหตุตวัหน่ึงซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอตวัแปร่ ่
ตามตวัหน่ึงท่ีมีอยูใ่นแบบจาํลอง   อิทธิพลทางออ้ม (indirect effect) แสดงถึงผลกระทบของตวัแปร
เชิงสาเหตุ (determinant) ตวัหน่ึงท่ีมีตอตวัแปรตามตวัหน่ึงโดยสงผลกระทบผานตวัแปร่ ่ ่ ตามตวั   
อ่ืน ๆ ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นตวัแปรแทรก (intervening variables) ในแบบจาํลอง อิทธิพลรวม (total 
effect) แสดงถึงผลรวมของอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้ม ตามขอ้เสนอแนะของ Cohen 
(1988) คาสัมประสิทธิเส้นทางมาตรฐาน่ ์ ท่ีมีคานอ้ยกวา ่ ่ 0.10  แสดงถึงขนาดผลกระทบในระดบั
นอ้ย (small)  คาสัมประสิทธิเส้นทางมาตรฐานท่ีมีคา่ ์ ่ มากกวา ่ 0.10 แต่ไมเกน ่ ิ 0.30  แสดงถึงขนาด
ผลกระทบในระดบัปานกลาง (medium)  และคาสัมประสิทธิเส้นทางมาตรฐานท่ีมีคา่ ์ ่ เทากบ่ ั  0.50 
หรือมากกวา่  แสดงถึงขนาดผลกระทบในระดบัมาก (large)  อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และ
อิทธิพลรวมของตวัแปรท่ีมีอยใูนแบบจาํลองสามารถ่ อธิบายไดด้งันี ้  
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ตารางท่ี 43  อิทธิพลของทุนองคก์รท่ีมีตอ่ การมีความรับผดิชอบตอพนกังาน่  
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)  

  
 

 ตารางท่ี 43 แสดงคาสัมประสิทธิเส้นทางมาตรฐาน่ ์ ซ่ึงเป็นขนาดอิทธิพลของทุนองคก์รท่ี
มีตอ่ การมีความรับผิดชอบตอพนกังาน ่ (EMRES) ขององคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าิ
และอิเลก็ทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลอธิบายไดด้งัน้ี 
  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ การมีความรับผิดชอบตอพนกังานมากท่ีสุด ่ 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก ่ (1) วฒันธรรมมุงเน้นพนักงาน ่ (CLAN) (2) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (TFL) และ                
(3) วฒันธรรมมุงเนน้การเปล่ียนแปลง ่ (ADHO)  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มตอ่ การมีความรับผิดชอบตอพนักงานมากท่ีสุด ่ 3 อนัดบัแรก 
ได้แก ่  (1) วฒันธรรมมุงเน้นพนักงาน ่ (CLAN) (2) วฒันธรรมมุงเน้นตลาด ่ (MARK) และ             
(3) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (TFL) ซ่ึงมีอิทธิพลตอความรับผดิชอบตอพนกังาน่ ่ ในระดบัเดียวกนั
กบัอิทธิพลของการแสวงหาความรู้ขององคก์ร (KA)  

โดยพิจารณาจากอิทธิพลรวม จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ การมีความรับผิดชอบตอ่
พนักงานมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ (1) วฒันธรรมมุงเน้นพนักงาน ่ (CLAN) (2) ภาวะผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง (TFL) และ (3) วฒันธรรมมุง่ เนน้การเปล่ียนแปลง (ADHO) 
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  ตารางท่ี 44 อิทธิพลของทุนองคก์รท่ีมีตอ่ การมีความรับผดิชอบตอลูกคา้่  
 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) 

 
  ตารางท่ี 44 แสดงคาสัมประสิทธิเส้นทางมาตรฐาน่ ์ ซ่ึงเป็นขนาดอิทธิพลของทุนองคก์รท่ี
มีตอ่ การมีความรับผิดชอบตอ่ ลูกคา้ (CUSRES) ขององคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าิ
และอิเลก็ทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลอธิบายไดด้งัน้ี 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ การมีความรับผดิชอบตอ่ ลูกคา้มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
(1)  วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน ่ (CLAN) (2)  วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด ่ (MARK) และ(3) การแสวงหา
ความรู้ขององคก์ร (KA)   

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มตอ่ การมีความรับผิดชอบตอ่ ลูกคา้มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก  ่
(1) วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน ่ (CLAN)  และ (2) วฒันธรรมมุงเนน้การเปล่ียนแปลง ่ (ADHO) ซ่ึงมี
อิทธิพลทางออ้มตอความรับผิดชอบตอลูกคา้ในระดบัเดียวกนกบอิทธิพลของ่ ่ ั ั วฒันธรรมมุงเน้น่
โครงสร้างอาํนาจ (HIERA) และการจดัเกบ็ ความรู้ขององค์กร (OM) และ (3) ภาวะผูน้าํการ
แลกเปล่ียน  (TSL)  ซ่ึงมีอิทธิพลตอความรับผดิชอบตอลูกคา้ในระดบัเดียวกนกบอิทธิพลของการ่ ่ ั ั
ตีความหมายของความรู้ (KI) 

ถา้พิจารณาจากอิทธิพลรวม จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ การมีความรับผิดชอบตอ่
ลูกคา้มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ (1) วฒันธรรมมุงเน้นพนักงาน ่ (CLAN) (2) วฒันธรรมมุงเน้น่
ตลาด (MARK) และ (3) ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลง (TFL)  ซ่ึงมีอิทธิพลตอความรับผิดชอบตอ่ ่
ลูกคา้ในระดบัเดียวกนกบอิทธิพลของั ั ตวัแปรการแสวงหาความรู้ขององคก์ร (KA)  
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ตารางท่ี 45  อิทธิพลของทุนองคก์รท่ีมีตอ่ การมีความรับผดิชอบตอ่ ผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่  
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) 

 
 

ตารางท่ี 45 แสดงคาสัมประสิทธิเส้นทางมาตรฐาน่ ์ ซ่ึงเป็นขนาดอิทธิพลของทุนองคก์รท่ี
มีตอการมี่ ความรับผิดชอบตอ่ ผูจ้าํหนายวตัถุดิบ ่ (SUPRES) ขององค์กรธุรกจในอุตสาหกรรมิ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลอธิบายไดด้งัน้ี 
  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมความรับผิดชอบตอ่ ่ ผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่ มากท่ีสุด 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ (1) วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน ่ (CLAN)  (2) วฒันธรรมมุงเนน้โครงสร้างอาํนาจ ่
(HIERA) และ (3) วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด ่ (MARK)  ซ่ึงมีอิทธิพลตอความรับผดิชอบ่ ตอผูจ้าํหนาย่ ่
วตัถุดิบในระดบัเดียวกนกบอิทธิพลของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ั ั (TFL)    

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มตอ่ การมีความรับผดิชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่ ่ มากท่ีสุด 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก ่ (1) วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน ่ (CLAN) (2) วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด ่ (MARK) และ (3) 
ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (TFL)  ซ่ึงมีอิทธิพลตอความรับผิดชอบตอ่ ่ ผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่ ในระดบั
เดียวกนกบอิทธิพลของการแสวงหาความรู้ขององคก์ร ั ั (KA)   

ถา้พิจารณาจากอิทธิพลรวม จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ การมีความรับผิดชอบตอผู ้่
จาํหนายวตัถุดิบ่ มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก ่ (1) วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน ่ (CLAN) (2) วฒันธรรม
มุงเนน้โครงสร้างอาํนาจ ่ (HIERA) และ (3) วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด ่ (MARK)  
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ตารางท่ี 46  อิทธิพลของทุนองคก์รท่ีมีตอ่ การมีความรับผดิชอบตอผูถื้อหุน้่  
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) 

 
ตารางท่ี 46 แสดงคาสัมประสิทธิเส้นทางมาตรฐาน่ ์ ซ่ึงเป็นขนาดอิทธิพลของทุนองคก์รท่ี

มีตอ่ การมีความรับผิดชอบตอ่ ผูถื้อหุ้น (SHARES) ขององคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าิ
และอิเลก็ทรอนิกส์  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลอธิบายไดด้งัน้ี 
   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ การมีความรับผิดชอบตอผู ้่ ถือหุ้นมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ (1) ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน  (TSL) (2) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (TFL) และ                       
(3) วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน ่ (CLAN)    

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มตอ่ การมีความรับผิดชอบตอผูถื้อหุ้น่ มากท่ีสุด 3 อนัดับแรก 
ไดแ้ก ่  (1) วฒันธรรมมุงเนน้การเปล่ียนแปลง ่ (ADHO) (2) วฒันธรรมมุ่งเนน้พนกังาน (CLAN)  ซ่ึง
มีอิทธิพลตอความรับผิดชอบตอผู ้่ ่ ถือหุ้นในระดับเดียวกนกบอิทธิพลของการั ั ตีความหมายของ
ความรู้ (KI)   และ (3) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (TFL) 

ถา้พิจารณาจากอิทธิพลรวม จะเห็นไดว้า่  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ การมีความรับผิดชอบตอ่ ผู ้
ถือหุ้นมากท่ีสุด 3 อนัดับแรก ได้แก ่ (1) วฒันธรรมมุงเน้นพนักงาน ่ (CLAN) (2) ภาวะผูน้ําการ
แลกเปล่ียน และ (3) การจดัเกบรักษาความรู้ขององคก์ร ็ (OM) 
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ตารางท่ี 47  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงหรือทางออ้มตอการมีความรับผดิชอบตอ่ ่ 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) 

 
 

ตารางท่ี 47 แสดงคาสัมประสิทธิเส้นทางมาตรฐาน่ ์ ของซ่ึงเป็นขนาดอิทธิพลของ          
ทุนองค์กรท่ี มีตอพฤติกรรมความรับผิดชอบตอ่ ่ ชุมชน  (COMRES) ขององค์กรธุรกจในิ
อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลอธิบายไดด้งัน้ี   

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ การมีความรับผดิชอบตอ่ ชุมชนมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
(1) การเผยแพรความรู้่ ภายในองค์กร (KD) (2) การแสวงหาความรู้ขององค์กร (KA) และ                           
(3) วฒันธรรมมุงเนน้่ ตลาด (MARK)    

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มตอ่ การมีความรับผดิชอบตอชุมชน่ มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
(1) วฒันธรรมมุงเนน้พนักงาน ่ (CLAN)  (2)  วฒันธรรมมุงเน้น่ การเปล่ียนแปลง (ADHO) และ                    
(3) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (TFL) 

ถา้พิจารณาจากอิทธิพลรวมจะเห็นไดว้า่  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ การมีความรับผิดชอบตอ่
ชุมชนมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) การเผยแพรความรู้ภายในองคก์ร ่ (KD) และ (2) วฒันธรรม
มุงเนน้พนั่ กงาน (CLAN)  ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความรับผดิชอบตอ่ ่ ชุมชนในระดบัเดียวกนกบั ั
อิทธิพลของการแสวงหาความรู้ขององคก์ร (KA) และ (3)  วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด ่ (MARK) 
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ตารางท่ี 48  อิทธิพลของทุนองคก์รท่ีมีตอการมีความรับผดิชอบต่ ่อสิงแวดลอ้ม่  
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) 

 
 

ตารางท่ี 48 แสดงคาสัมประสิทธิเส้นทางมาตรฐาน่ ์ ซ่ึงเป็นขนาดอิทธิพลของทุนองคก์รท่ี
มีตอ่ การมีความรับผิดชอบตอ่ สิงแวดล้อม่  (ENRES) ขององค์กรธุรกจในอุตสาหกรรมิ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลอธิบายไดด้งัน้ี    

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ การมีความรับผดิชอบตอ่ สิงแวดลอ้ม่ มากท่ีสุด 2 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ (1) การตีความหมายของความรู้ (KI) ซ่ึงมีอิทธิพลในระดบัเดียวกนกบอิทธิพลของั ั การจดัเกบ็
ความรู้ขององคก์ร (OM) และ (2) วฒันธรรมมุงเนน้การเปล่ียนแปลง่  (ADHO)     

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มตอ่ การมีความรับผดิชอบตอสิงแวดลอ้ม่ ่ มากท่ีสุด 3  อนัดบัแรก 
ได้แก่  (1) วัฒนธรรมมุงเน้นพนักงาน  ่ (CLAN) (2) ภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลง  (TFL) และ                
(3) วฒันธรรมมุงเนน้การเปล่ียนแปลง ่ (ADHO)  

ถา้พิจารณาจากอิทธิพลรวม จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ การมีความรับผิดชอบตอ่
สิงแวดลอ้ม่ มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก  ่ (1)  วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน ่ (CLAN)  (2) วฒันธรรม
มุงเ่ น้นการเปล่ียนแปลง (ADHO)  และ (3) การตีความหมายของความรู้ (KI) ซ่ึงมีอิทธิพลตอ่
พฤติกรรมความรับผิดชอบตอ่ สิงแวดลอ้ม่ ในระดบัเดียวกนกบอิทธิพลของั ั การจดัเกบความรู้ของ็
องคก์ร (OM) 
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4.4.4 อทิธิพลทางตรง อทิธิพลทางอ้อม และอทิธิพลรวมของปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อ   
ผลการดําเนินงานขององค์กร 

 ผลการดาํเนินงานขององคก์รท่ีทาํการศึกษามีจาํนวน 7 ดา้นประกอบดว้ยการเพิมขึนของ่ ้
ลูกคา้ใหม ค่ วามภกัดีของลูกคา้ ผลิตภาพการผลิต นวตักรรมผลิตภณัฑ ์พฤติกรรมการเป็นพนกังาน
ท่ีดี และการรักษาพนกังานไวใ้นองคก์ร ผลการดาํเนินงานทงั ้ 7 ดา้นเป็นตวัชีวดัป้ ระโยชน์ทางธุรกจิ
ของการมีความรับผดิชอบตอสังคม ่ ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มของปัจจยั
ท่ีสงผลกระทบ่ ตอผลการดาํเนินงานขององคก์ร่ มีดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 49 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงหรือทางออ้มตอความสามารถในการทาํกาไร่ ํ  

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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ตารางท่ี 49 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงหรือทางออ้มตอความสามารถในการทาํกาไร่ ํ  (ตอ่ ) 
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) 

 
ตารางท่ี 49 แสดงคาสมัประสิทธิเส้นทางมาตรฐาน่ ์ ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ ความสามารถ

ในการทาํกาไร ํ (PROFIT) ขององคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ิ   จะ
เห็นไดว้า ปัจจยัท่ีมีอิ่ ทธิพลทางตรงตอความสามารถในการทาํกาไรมากท่ีสุด ่ ํ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  
(1) ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) (2) การเพิมขึนของลูกคา้ใหม่ ้ ่ (CUSAC)  และ (3) วฒันธรรม
มุงเนน้พนกังาน ่ (CLAN) โดยท่ีผลิตภาพการผลิตและการเพิมขึนของลูกคา้ใหมสงผลกระทบในเชิง่ ้ ่ ่
บวกตอความสามารถในการ่ ทาํกาไร แตวัฒนธรรมมุงเน้นพนักงานสงผลกระทบเชิงลบตอํ ่ ่ ่ ่
ความสามารถในการทาํกาไรํ  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มตอ่ ความสามารถในการทาํกาไรขององคก์รมากท่ีสุด ํ 3  อนัดบั
แรก ไดแ้ก ่ (1) ความรับผดิชอบตอผูถื้อหุน้่  (SHARES) โดยมีอิทธิพลในเชิงลบ (2)  ความรับผดิชอบ
ตอพนักงาน ่ (EMRES) ซ่ึงมีอิทธิพลในเชิงบวก และ (3) วฒันธรรมมุงเน้นการเปล่ียนแปลง ่
(ADHO) ซ่ึงมีอิทธิพลในเชิงบวก 
  ถา้พิจารณาจากอิทธิพลรวม จะเห็นไดว้า่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ ความสามารถในการทาํกาไรํ
มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก  ่ (1) ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) ซ่ึงมีอิทธิพลในเชิงบวก  (2) ความ
รับผิดชอบตอผูถื้อหุ้น่  (SHARES) โดยมีอิทธิพลในเชิงลบ  และ(3) ความรับผิดชอบตอพนกังาน ่
(EMRES) ซ่ึงมีอิทธิพลในเชิงบวก 
 โดยการพิจารณาเฉพาะอิทธิพลของการมีความรับผิดชอบตอสังคม จะ่ เห็นไดว้าความ่
รับผดิชอบตอสังคม่ ท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถในการทาํกาไรมีจาํน่ ํ วนทงัหมด้  6 ปัจจยัจาํแนกได้
ดงันี ปัจจยั้ มีอิทธิพลทงัทางตรงและทางออ้มมีจาํนวน ้ 1 ปัจจยั ไดแ้ก ความรับผิดชอบตอผูถื้อหุ้น ่ ่
(SHARES) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมอยางเดียวมีจาํนวน ่ 5 ปัจจัย ได้แก ความรับผิดชอบตอ่ ่
พนกังาน (EMRES) ความรับผิดชอบตอลูกคา้ ่ (CUSRES) ความรับผิดชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบ ่ ่
(SUPRES)  ความรับผิดชอบตอสิงแวดลอ้ม ่ ่ (ENRES) ซ่ึงมีอิทธิพลทางออ้มในเชิงบวก และความ
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รับผิดชอบตอชุมชน ่ (COMRES) ซ่ึงมีอิทธิพลทางออ้มในเชิงลบ และจะเห็นได้วาการมีความ่
รับผดิชอบตอสงัคมมีอิทธิพลตอความสามารถในการทาํกาไรขององคก์รทงั่ ่ ํ ้ ทางตรงและทางออ้ม   

 
ตารางท่ี 50 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงหรือทางออ้มตอการ่ เพิมขึนของลูกคา้ใหม่ ้ ่ 

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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ตารางท่ี 50 แสดงคาสัมประสิทธิเส้นทางมาตรฐาน่ ์ ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ การเพิมขึน่ ้
ของลูกคา้ใหม่ (CUSAC) โดยพิจารณาผลกระทบของปัจจยัเชิงสาเหตุจาํนวน 22 ปัจจยัท่ีมีอยูใน่
แบบจาํลองจะเห็นไดว้า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ ่ การเพิมขึนของลูกคา้ใหม่ ้ ่มากท่ีสุด 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่  (1) ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) (2) การแสวงหาความรู้  (KA) และ(3) ภาวะผูน้าํการ
แลกเปล่ียน (TSL)   

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มตอการเพิมขึนของลูกคา้ใหม่ ่่ ้ มากท่ีสุด 3  อนัดบัแรก ไดแ้ก่               
(1) ความรับผิดชอบตอผูถื้อหุ้น่  (SHARES)  (2) ความรับผดิชอบตอพนกังาน ่ (EMRES) ซ่ึงมี
อิทธิพลตอการเพิมขึนของลูกค้าใหม่ ่่ ้ ในระดับเดียวกนกบอิทธิพลของั ั วฒันธรรมมุงเน้นการ่
เปล่ียนแปลง (ADHO)  และ (3) การตีความหมายของความรู้  (KI)   

ถา้พิจารณาจากอิทธิพลรวม จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ การเพิมขึนของลูกค้่ ้ าใหม่
มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ (1) ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) (2) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
(TFL)  และ(3) ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน (TSL)   

โดยการพิจารณาเฉพาะอิทธิพลของการมีความรับผิดชอบตอสังคม จะ่ เห็นไดว้าความ่
รับผดิชอบตอสังคม่ ท่ีมีอิทธิพลตอ่ การเพิมขึนของ่ ้ ลูกคา้ใหม่ (CUSAC)  มีจาํนวนทงัหมด้  6  ปัจจยั 
จาํแนกเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทงัทางตรงและทางออ้ม้ ในเชิงบวก จาํนวน 1 ปัจจัย ได้แก ่ ความ
รับผดิชอบตอพนกังาน ่ (EMRES)  และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มอยางเดียว ่ มีจาํนวน 5 ปัจจยั ไดแ้ก ่
ความรับผิดชอบตอลูกคา้ ่ (CUSRES) ความรับผิดชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบ ่ ่ (SUPRES) ความ
รับผดิชอบตอผูถื้อหุน้ ่ (SHARES)  ความรับผดิชอบตอชุมชน ่ (COMRES) และความรับผดิชอบตอ่
สิงแวดลอ้ม ่ (ENRES) โดยท่ีความรับผิดชอบตอลูกคา้ ่ (CUSRES) ความรับผิดชอบตอผูจ้าํหนาย่ ่
วตัถุดิบ (SUPRES) และความรับผิดชอบตอสิงแวดลอ้ม่ ่  (ENRES) มีอิทธิพลตอการเพิมขึนของ่ ่ ้
ลูกคา้ใหมในเชิงบวก สวน่ ่ ความรับผิดชอบตอผูถื้อหุ้น ่ (SHARES) และความรับผิดชอบตอชุมชน ่
(COMRES) มีอิทธิพลตอการเพิมขึนของลูกคา้ใหมในเชิงลบ่ ่่ ้  

 
 

ตารางท่ี 51 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงหรือทางออ้มตอ่ ความภกัดีของลูกคา้ 
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) 
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ตารางท่ี 51 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงหรือทางออ้มตอความภกัดีของลูกคา้่  (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 - - - 

 
 

ตารางท่ี  51 แสดงคาสัมประสิทธิเส้นทางมาตรฐาน่ ์ ของปัจจยัท่ีสงผลกระทบตอ่ ่ ความ
ภักดีของลูกคา้ (CUSLO) โดยพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุจาํนวน 22 ปัจจัยท่ีมีอยูใน่
แบบจาํลองจะเห็นไดว้า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ ่ ความภกัดีของลูกคา้มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ (1) ความรับผดิชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่ ่  (SUPRES) และการตีความหมายของความรู้ (KD) 
แตปัจจยัทงัสองมีอิทธิพลตอความภกัดีของลูกคา้ในลกัษณะตรงกนขา้ม ่ ่ ั้ กลาวคือ ่ ความรับผิดชอบ
ตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบมีอิทธิพลเชิงบวก แตการตีความหมา่ ่ ่ ยของความรู้มีอิทธิพลเชิงลบ (2) การรักษา
พนกังานไวใ้นองคก์ร (EMRE) และ(3) วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด ่ (MARK) 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมตอความภักดีของลูกคา้่ มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก ่                           
(1) วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน ่ (CLAN)  (2) ความรับผดิชอบต่อพนกังาน (EMRES) และ (3) ความ 
รับผดิชอบตอสิงแวดลอ้ม่ ่  (ENRES)   

โดยพิจารณาจากอิทธิพลรวม จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ ความภกัดีของลูกคา้มาก
ท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก  ่ (1) ความรับผดิชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบ ่ ่ (SUPRES) (2) การตีความหมาย
ของความรู้  (KD) และ(3) วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด ่ (MARK)    

โดยการพิจารณาเฉพาะอิทธิพลของการมีความรับผิดชอบตอสังคม จะ่ เห็นไดว้าความ่
รับผดิชอบตอสังคม่ ท่ีมีอิทธิพลตอ่ ความภกัดีของลูกคา้ (CUSLO) มีจาํนวนทงัหมด้  4 ปัจจยั จาํแนก
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทงัทางตรงและทางออ้ม้   จาํนวน 1 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความรับผดิชอบตอ่ ผูจ้าํหนาย่
วตัถุดิบ (SUPRES) และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มอยางเดียว่ จาํนวน 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความรับผดิชอบ
ตอ่ พนกังาน (EMRES) ความรับผดิชอบตอลูกคา้ ่ (CUSRES)  และความรับผดิชอบตอสิงแวดลอ้ม ่ ่
(ENRES)   
 
 

ตารางท่ี 52 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงหรือทางออ้มตอ่ ผลิตภาพการผลิต 

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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ตารางท่ี 52 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงหรือทางออ้มตอผลิตภาพการผลิต่  (ตอ่ ) 
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 - - - 

 
 

ตารางท่ี 52 แสดงคาสัมประสิทธิเส้นทางมาตรฐาน่ ์ ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ ผลิตภาพการ
ผลิต (PRODUC) ขององคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ิ  โดยพิจารณา
ผลกระทบของปัจจยัเชิงสาเหตุจาํนวน 22 ปัจจยัท่ีมีอยใูนแบบจาํลองจะเห็นไดว้า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล่ ่
ทางตรงตอ่ ผลิตภาพการผลิตมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) ความรับผิดชอบตอผูถื้อหุ้น่
(SHARES) (2) นวตักรรมผลิตภณัฑ ์ (PINNO) และ(3) ความรับผดิชอบตอพนกังาน ่ (EMRES) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มตอ่ ผลิตภาพการผลิตมากท่ีสุด 3  อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ (1) ภาวะ
ผูน้าํการเปล่ียนแปลง (TFL)  (2) ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน(TSL)  และ (3)  ความรับผิดชอบตอ่
สิงแวดลอ้ม่  (ENRES) 
  ถา้พิจารณาจากอิทธิพลรวม จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ ผลิตภาพการผลิตมากท่ีสุด   
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก  ่ (1) ความรับผดิชอบตอผูถื้อหุ้น่  (SHARES) (2)  ความรับผิดชอบตอพนกังาน่
(EMRES) ซ่ึงมีอิทธิพลตอผลิตภาพการผลิตในระดบัเดียวกนกบอิทธิพลของวฒันธรรมมุงเนน้การ่ ั ั ่
เปล่ียนแปลง (ADHO) และ(3)  การตีความหมายของความรู้ (KI) 

โดยการพิจารณาเฉพาะอิทธิพลของการมีความรับผิดชอบตอสังคม จะ่ เห็นไดว้าความ่
รับผดิชอบตอสงัคม่ ท่ีมีอิทธิพลตอ่ ผลิตภาพการผลิต (PRODUC)  มีจาํนวนทงัหมด้  6  ปัจจยั จาํแนก
ไดด้งันี ้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทงัทางตรงและทางออ้ม้ มีจาํนวน 2  ปัจจยั ไดแ้ก่  ความรับผดิชอบตอผูถื้อ่
หุน้ (SHARES) และความรับผดิชอบตอสิงแวดลอ้่ ่ ม (ENRES)  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงอยางเดียว่
มีจาํนวน 1  ปัจจยั ไดแ้ก ่ ความรับผิดชอบตอพนกังาน ่ (EMRES) สวน่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้ม
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อยางเดียว่ มีจาํนวน 3 ปัจจยั ไดแ้ก ่ ความรับผิดชอบตอลูกคา้ ่ (CUSRES) ความรับผิดชอบตอผู ้่
จาํหนายวตัถุดิบ ่ (SUPRES)  และความรับผดิชอบตอชุมชน่  (COMRES)   

 
ตารางท่ี 53 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงหรือทางออ้มตอ่ นวตักรรมผลิตภณัฑ ์

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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ตารางท่ี 53 แสดงคาสัมประสิทธิ่ ์ เส้นทางมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ นวตักรรม
ผลิตภัณฑ์ (PINNO) โดยพิจารณาผลกระทบของปัจจัยเชิงสาเหตุจํานวน 22 ปัจจัยท่ีมีอยูใน่
แบบจาํลองจะเห็นไดว้า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ ่ นวตักรรมผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่  (1) วฒันธรรมมุงเนน้การเปล่ียนแปลง่ (ADHO)  (2) พฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดี (OCB) 
และ(3) ความรับผดิชอบตอ่ ลูกคา้ (CUSRES) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มตอ่ นวตักรรมผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ (1) 
วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน่  (CLAN)   (2) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (TFL) ซ่ึงมีอิทธิพลในระดบั
เดียวกนักบอิทธิพลของั ความรับผิดชอบตอพนกังาน ่ (EMRES) และ (3) การจดัเกบความรู้ของ็
องคก์ร (OM) ซ่ึงมีอิทธิพลในระดบัเดียวกนกบอิทธิพลั ั ของการมีความรับผิดชอบตอผูจ้าํหนาย่ ่
วตัถุดิบ (SUPRES) 
  ถา้พิจารณาจากอิทธิพลรวม จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ นวตักรรมผลิตภณัฑ์มาก
ท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก  ่ (1) วฒันธรรมมุงเนน้การเปล่ียนแปลง่ (ADHO)  (2) พฤติกรรมการเป็น
พนกังานท่ีดี (OCB)  และ(3)  การมีความรับผดิชอบตอลูกคา้ ่ (CUSRES) 

โดยการพิจารณาเฉพาะอิทธิพลของการมีความรับผิดชอบตอสังคม จะ่ เห็นไดว้าความ่
รับผดิชอบตอสงัคม่ ท่ีมีอิทธิพลตอ่ นวตักรรมผลิตภณัฑ ์(PINNO)  มีจาํนวนทงัหมด้  5 ปัจจยั จาํแนก
ไดด้งันี ้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทงัทางตรงและทางออ้ม้ จาํนวน 1 ปัจจยั ไดแ้ก ่ ความรับผิดชอบตอลูกคา้ ่
(CUSRES) และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มอยางเดียว่  จาํนวน 4 ปัจจยั ไดแ้ก ่  ความรับผิดชอบตอ่
พนกังาน (EMRES)  ความรับผดิชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบ ่ ่ (SUPRES)  ความรับผดิชอบตอผูถื้อหุ้น ่
(SHARES)  และความรับผดิชอบตอสิงแวดลอ้ม ่ ่ (ENRES)   
 
 

ตารางท่ี 54 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงหรือทางออ้มตอ่ พฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดี 
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) 
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ตารางท่ี 54 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงหรือทางออ้มตอพฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดี่  (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 - - - 

 
 

ตารางท่ี 54 แสดงคาสัมประสิทธิเส้่ ์ นทางมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ พฤติกรรม
การเป็นพนักงานท่ีดี (OCB) ขององคก์รธุรกจในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ิ  
โดยพิจารณาผลกระทบของปัจจยัเชิงสาเหตุจาํนวน 22 ปัจจยัท่ีมีอยูในแบบจาํลองจะเห็นได้วา ่ ่
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอการเพิมขึนของลู่ ่ ้ กคา้ใหมมากท่ีสุด ่ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1)  ภาวะผูน้าํ
การเปล่ียนแปลง (TFL)  ซ่ึงมีอิทธิพลในระดบัเดียวกนกบอิทธิพลของการจดัเกบความรู้ขององคก์ร ั ั ็
(OM) (2) ความรับผดิชอบตอพนกังาน่  (EMRES) และ (3) การรักษาพนกังานไวใ้นองคก์ร (EMRE) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มตอพฤติ่ กรรมการเป็นพนกังานท่ีดีมากท่ีสุด 3  อนัดบัแรก ไดแ้ก ่
(1) วฒันธรรมมุงเนน้พนกังาน่  (CLAN)  (2) ความรับผดิชอบตอพนกังาน ่ (EMRES) ซ่ึงมีอิทธิพล
ในระดบัเดียวกนกบอิทธิพลของความรับผิดชอบตอลูกคา้ ั ั ่ (CUSRES)  และ (3) ภาวะผูน้าํการ
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เปล่ียนแปลง (TFL)  ซ่ึงมีอิทธิพลในระดบัเดียวกนกบอิทธิพลของั ั การตีความหมายของความรู้ (KI)  
และความรับผดิชอบตอสิงแวดลอ้ม ่ ่ (ENRES) 
  ถา้พิจารณาจากอิทธิพลรวม จะเห็นไดว้า่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ พฤติกรรมการเป็นพนกังาน
ท่ีดีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ (1) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (TFL) (2) ความรับผิดชอบตอ่
พนกังาน (EMRES)  และ(3)  การจดัเกบความรู้ขององคก์ร็  (OM) 

โดยการพิจารณาเฉพาะอิทธิพลของการมีความรับผิดชอบตอสังคม จะ่ เห็นไดว้าความ่
รับผิดชอบตอสังคม่ ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดี ่ (OCB)  มีจํานวนทังหมด้                
5  ปัจจยั จาํแนกไดด้งันี ้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทงัทางตรงและทางออ้ม้ มีจาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก ่ ความ
รับผดิชอบตอพนกังาน ่ (EMRES) และความรับผิดชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบ ่ ่ (SUPRES)  และปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลทางออ้มอยางเดียว่ มีจาํนวน 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบตอลูกคา้ ่ (CUSRES) ความ
รับผดิชอบตอผู ้่ ถือหุน้ (SHARES)  และความรับผดิชอบตอสิงแวดลอ้ม ่ ่ (ENRES)   
 

ตารางท่ี 55 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงหรือทางออ้มตอ่ การรักษาพนกังานไวใ้นองคก์ร 
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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ตารางท่ี 55 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงหรือทางออ้มตอการรักษาพนกังานไวใ้นองคก์ร่  (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 - - - 

 
 

ตารางท่ี 55 แสดงคาสมัประสิทธิเส้นทางมาตรฐาน่ ์ ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ ความสามารถ
ในการรักษาพนักงานไวใ้นองคก์ร (EMRE) โดยพิจารณาผลกระทบของปัจจยัเชิงสาเหตุจาํนวน                
22 ปัจจยั ท่ีมีอยใูนแบบจาํลองจะเห็นไดว้า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ่ ่ ่ ความสามารถในการรักษา
พนักงานไวใ้นองคก์รมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) วฒันธรรมมุงเน้นพนักงาน่ (CLAN)                 
(2) วฒันธรรมมุงเนน้่ ตลาด (MARK)  และ(3) การตีความหมายของความรู้ (KI)  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มตอ่ ความสามารถในการรักษาพนักงานไวใ้นองคก์รมากท่ีสุด                
3  อนัดับแรก ได้แก ่ (1) วฒันธรรมมุงเน้นพนักงาน่  (CLAN) (2) ความรับผิดชอบตอลูกคา้ ่
(CUSRES) และ (3) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (TFL) 
  ถา้พิจารณาจากอิทธิพลรวม จะเห็นไดว้า่  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ ความสามารถในการรักษา
พนักงานไว้ในองค์กรมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก  ่ (1) วัฒนธรรมมุงเน้นพนักงาน่ (CLAN)                  
(2) วฒันธรรมมุงเนน้ตลาด ่ (MARK)  และ(3)  การตีความหมายของความรู้ (KI)  

โดยการพิจารณาเฉพาะอิทธิพลของการมีความรับผิดชอบตอสังคม จะ่ เห็นไดว้าความ่
รับผิดชอบตอสังคม่ ท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถในการรักษาพนักงานไวใ้่ นองค์กร (EMRE) มี
จาํนวน 4  ปัจจยั จาํแนกไดด้งันี ้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงอยางเดียวมี่ จาํนวน1 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความ
รับผดิชอบตอพนกังาน ่ (EMRES)  และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มอยางเดียว่ มีจาํนวน 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
ความรับผดิชอบตอลูกคา้ ่ (CUSRES) ความรับผดิชอบตอผูจ้าํหน่ ่ายวตัถุดิบ (SUPRES)  และความ
รับผดิชอบตอสิงแวดลอ้ม ่ ่ (ENRES)   
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 4.4.5 สรปผลการทดสอบสมมติฐานุ  
 ในการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจของการมีความรับผิดชอบตอสังคม ิ ่
ผูว้ิจยัไดต้งัสมมติฐาน้ เกยวกบปัจจยัเชิงสาเหตุของการมีความรับผิดชอบตอสังคมี่ ั ่ ไวว้า ่ ทุนองคก์ร 
จาํนวน 10 ปัจจัย ซ่ึงประกอบด้วย วฒันธรรมมุงเน้นพนักงาน่  (CLAN) วฒันธรรมมุงเน้นการ่
เปล่ียนแปลง (ADHO) วฒันธรรมมุงเน้น่ โครงสร้างอาํนาจ  (HIERA) วฒันธรรมมุงเน้นตลาด ่  
(MARK) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (TFL)  ภาวะผูน้าํการแลกเปล่ียน (TSL) การแสวงหาความรู้ 
(KA) การเผยแพรความรู้ ่ (KD) การตีความหมายของความรู้ (KI) และการจดัเกบความรู้ขององคก์ร ็
(OM) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกตอ่ การมีความรับผดิชอบตอ่ สังคม 6 มิติ ซ่ึงประกอบดว้ยการมี
ความรับผิดชอบตอ่ พนักงาน(EMRES) ลูกคา้ (CUSRES) ผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่  (SUPRES) ผูถื้อหุ้น 
(SHARES) ชุมชน (COMRES) และสิงแวดลอ้ม่  (ENRES) สวน่ สมมติฐานเกยวกบประโยชน์ทางี่ ั
ธุรกจของการมีความรับผิดชอบตอสังคมิ ่ ผูว้ิจยัไดต้งัสมมติฐาน้ ไวว้า ่ การมีความรับผิดชอบตอ่
พนกังาน ลูกคา้ ผูจ้าํหนายวตัถุดิบ ผูถื้อหุน้ ชุมชน และสิงแวดลอ้ม่ ่  เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกตอ่ ผลการดาํเนินงานขององคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถในการทาํกาไร ํ (PROFIT) การ
เพิมขึนของลูกคา้ใหม ่ ้ ่ (CUSAC) ความภกัดีของลูกคา้ใหม ่ (CUSLO) ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) 
นวตักรรมผลิตภณัฑ ์(PINNO) พฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดี (OCB) และการรักษาพนกังานไวใ้น
องค์กร (EMRE) นอกจากนัน ผูว้ิจยัยงัได้ตงัสมมติฐานไวว้า ้ ้ ่ การมีความรับผิดชอบตอพนักงาน ่
ลูกคา้ ผูจ้าํหนายวตัถุดิบ ผูถื้อหุน้ ชุมชน และสิงแวดลอ้มมีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกตอความสามารถ่ ่่
ในการทาํกาไรขององคก์ํ รโดยมีการเพิมขึนของลูกคา้ใหม ความภกัดีของลูกคา้ ผลิต่ ้ ่ ภาพการผลิต 
นวตักรรมผลิตภณัฑ ์พฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดีและการรักษาพนกังานไวใ้นองคก์รเป็นตวัแปร
แทรก (mediators) ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดด้งัตารางตอไปนี่ ้  
 
 

ตารางท่ี 56 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเกยวกบี่ ั ปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิ  
                          ของการมีความรับผดิชอบตอสงัคม่  

เส้นทาง 
ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง
มาตรฐานและ T-value 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. CLAN EMRES 0.33 (7.66) สอดคลอ้ง 
2. ADHO  EMRES 0.10  (2.23) สอดคลอ้ง 
3. HIERA  EMRES 0.08 (2.07)  สอดคลอ้ง 
4. MARK  EMRES - ns 
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ตารางท่ี 56 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเกยวกบี่ ั ปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิ  
                          ของการมีความรับผดิชอบตอสงัคม่  (ตอ่ ) 

เส้นทาง 
ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง
มาตรฐานและ T-value 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

5. TFL  EMRES 0.14 (3.75)   สอดคลอ้ง 
6. TSL  EMRES - ns 
7. KA EMRES - ns 
8. KD  EMRES 0.08 (2.09) สอดคลอ้ง 
9. KI  EMRES - ns 

10. OM  EMRES - ns 
11. CLAN  CUSRES 0.23 (5.24) สอดคลอ้ง 
12. ADHO  CUSRES - ns 
13. HIERA  CUSRES - ns 
14. MARK  CUSRES 0.15 (3.77) สอดคลอ้ง 
15. TFL  CUSRES 0.07 (1.74) สอดคลอ้ง 
16. TSL  CUSRES - ns 
17. KA  CUSRES 0.08 (1.88)  สอดคลอ้ง 
18. KD  CUSRES - ns 
19. KI  CUSRES - ns 
20. OM  CUSRES - ns 
21. CLAN  SUPRES 0.23 (5.27) สอดคลอ้ง 
22. ADHO  SUPRES  - ns 
23 HIERA  SUPRES 0.12 (2.52)  สอดคลอ้ง 
24. MARK  SUPRES 0.08 (1.79)  สอดคลอ้ง 
25. TFL  SUPRES 0.08 (2.15) สอดคลอ้ง 
26. TSL  SUPRES - ns 
27. KA  SUPRES - ns 
28. KD  SUPRES - ns 
29. KI  SUPRES - ns 
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ตารางท่ี 56 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเกยวกบี่ ั ปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิ  
                          ของการมีความรับผดิชอบตอสงัคม่  (ตอ่ ) 

เส้นทาง 
ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง
มาตรฐานและ T-value 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

30. OM  SUPRES - ns 
31. CLAN  SHARES 0.19 (4.00) สอดคลอ้ง 
32. ADHO  SHARES - ns 
33. HIERA  SHARES - ns 
34. MARK  SHARES - ns 
35. TFL  SHARES -0.20 (-3.13) ไม่สอดคลอ้ง 
36. TSL  SHARES 0.27 (4.34) สอดคลอ้ง 
37.  KA  SHARES - ns 
38. KD  SHARES - ns 
39. KI  SHARES - ns 
40. OM SHARES 0.14 (3.07) สอดคลอ้ง 
41. CLAN  COMRES - ns 
42. ADHO  COMRES - ns 
43. HIERA  COMRES - ns 
44. MARK  COMRES 0.10 (2.35)  สอดคลอ้ง 
45. TFL  COMRES - ns 
46. TSL  COMRES - ns 
47. KA  COMRES 0.13 (2.62)  สอดคลอ้ง 
48. KD  COMRES 0.17 (3.69) สอดคลอ้ง 
49. KI  COMRES - ns 
50. OM  COMRES - ns 
51. CLAN   ENRES - ns 
52. ADHO  ENRES 0.10 (1.90)  สอดคลอ้ง 
53. HIERA  ENRES - ns 
54. MARK  ENRES - ns 
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ตารางท่ี 56 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเกยวกบี่ ั ปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกิจ 
                          ของการมีความรับผดิชอบตอสงัคม่  (ตอ่ )  

เส้นทาง 
ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐาน

และ T-value 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

55. TFL  ENRES - ns 
56. TSL  ENRES - ns 
57. KA  ENRES - ns 
58. KD  ENRES - ns 
59. KI  ENRES 0.11 (2.06)  สอดคลอ้ง 
60. OM  ENRES 0.11 (2.29)  สอดคลอ้ง 
61. EMRES  PROFIT - ns 
62. CUSRES  PROFIT - ns 
63. SUPRES  PROFIT - ns 
64. SHARES  PROFIT 0.07 (1.77) สอดคลอ้ง  
65. COMRES  PROFIT - ns 
66. ENRES  PROFIT - ns 
67. EMRES  CUSAC 0.08 (1.70) สอดคลอ้ง 
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) สอดคลอ้ง 
76. SHARES  CUSLO - ns 
77. COMRES  CUSLO - ns 
78. ENRES  CUSLO - ns 
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ตารางท่ี 56 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเกยวกบี่ ั ปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิ  
                          ของการมีความรับผดิชอบตอสงัคม่  (ตอ่ )  

เส้นทาง 
ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง
มาตรฐานและ T-value 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

79. EMRES  PRODUC 0.21 (3.11) สอดคลอ้ง 
80. CUSRES  PRODUC - ns 
81. SUPRES  PRODUC - ns 
82. SHARES  PRODUC -0.47 (-4.16) ไม่สอดคลอ้ง  
83. COMRES  PRODUC -  
84. ENRES  PRODUC 0.18 (2.85) สอดคลอ้ง  
85. EMRES  PINNO - ns 
86. CUSRES  PINNO 0.13 (2.65) สอดคลอ้ง 
87. SUPRES  PINNO - ns 
88. SHARES  PINNO - ns 
89. COMRES  PINNO - ns 
90. ENRES  PINNO - ns 
91. EMRES  OCB 0.18 (4.03) สอดคลอ้ง 
92. CUSRES  OCB -  ns 
93. SUPRES  OCB 0.09 (2.17) สอดคลอ้ง 
94. SHARES  OCB - ns 
95. COMRES  OCB - ns 
96.  ENRES  OCB - ns 
97. EMRES  EMRE 0.14 (2.20) สอดคลอ้ง 
98. CUSRES  EMRE - ns 
99. SUPRES  EMRE - ns 

100. SHARES  EMRE - ns 
101. COMRES  EMRE - ns 
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ตารางท่ี 56 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเกยวกบี่ ั ปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจิ  
                          ของการมีความรับผดิชอบตอสงัค่ ม (ตอ่ )   

เส้นทาง 
ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง
มาตรฐานและ T-value 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

102.  ENRES  EMRE - ns 
103. CUSAC  PROFIT 0.14 (3.50) สอดคลอ้ง 
104. CULSO  PROFIT 0.06 (2.10) สอดคลอ้ง 
105. PRODUC  PROFIT   0.67 (16.56) สอดคลอ้ง 
106. PINNO  PROFIT  -  ns 
107. OCB  PROFIT - ns 
108. EMRE  PROFIT - ns 

  
 จากตารางท่ี 56โดยพิจารณาเส้นทางท่ี 103, 104 และ105 จะเห็นไดว้า่ การเพิมขึนของ่ ้
ลูกคา้ใหม ่ (CUSAC) ความภักดีของลูกคา้ (CUSLO) ซ่ึงเป็นผลการดําเนินงานด้านลูกคา้ และ       
ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) ซ่ึงเป็นผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการทางธุรกจภายในองคก์ร ิ
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ ความสามารถในการทาํกาไรํ  (PROFIT) ขององคก์ร 
   เน่ืองจากการมีความรับผิดชอบตอพนกังาน่  (EMRES) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ การ
เพิมขึนของลูกคา้ใหม ่ ้ ่ (CUSAC) และการเพิมขึนของลูกคา้ใหมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่ ้ ่ ่
ความสามารถในการทาํกาไรํ  (PROFIT) ดงันนั การมีความรับผดิชอบตอพนกังานมีอิทธิพ้ ่ ลทางออ้ม
เชิงบวกตอความสามารถในการทาํกาไรโดยมีการเพิมขึนของลูกคา้ใหมเป็นตวัแปรแทรก่ ํ ่่ ้  

เน่ืองจากการมีความรับผิดชอบตอพนักงาน ่ (EMRES) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่    
ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) และผลิตภาพการผลิตมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความสามารถใน่
การทาํกาไร ํ (PROFIT) ดังนัน การมีความรับผิดชอบตอพนักงานมีอิทธิพลทางออ้ม้ ่ เชิงบวกตอ่
ความสามารถในการทาํกาไรโดยมีผลิตภาพการผลิตเป็นตวัแปรแทรกํ  
   เน่ืองจากการมีความรับผดิชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบ่ ่  (SUPRES) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ตอ่ ความภักดีของลูกคา้ (CUSLO) และความภักดีของลูกคา้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่
ความสามารถในการทาํกาไรํ  (PROFIT) ดงันนั การมีความรับผดิชอบตอผูจ้าํหนายวตัถุดิบมีอิทธิพล้ ่ ่
ทางออ้มเชิงบวกตอความสามารถในการทาํกาไรโดยมีความภกัดีของลูกคา้เป็นตวัแปรแทรก่ ํ  

เน่ืองจากการมีความรับผิดชอบตอสิงแวดลอ้ม ่ ่ (ENRES) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ผลิตภาพการผลิต (PRODUC) และผลิตภาพการผลิตมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความสามารถใน่
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การทาํกาไร ํ (PROFIT) ดงันนั ้ การมีความรับผิดชอบตอสิงแวดลอ้มมี่ ่ อิทธิพลทางออ้มเชิงบวกตอ่
ความสามารถในการทาํกาไรโดยมีผลิตภาพการผลิตเป็นตวัแปรแทรกํ  

จากเส้นทางท่ี 64 จะเห็นไดว้า่ การมีความรับผิดชอบตอผูถื้อหุ้น ่ (SHARES) มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกตอ่ ความสามารถในการทาํกาไรํ  (PROFIT) ขององคก์ร  

จึงกลาว่ ได้วา่  การมีความรับผิดชอบตอสังคม่ นอกจากจะมีอิทธิพลทางตรงตอ่
ความสามารถในการทาํกาไรขององคก์รแลว้ยงัมีํ อิทธิพลทางออ้มตอความสามารถในการทาํกาไร่ ํ
โดยมีการเพิ่มขึนของลูกคา้ใหม ้ ่ (CUSAC) ความภกัดีของลูกคา้ (CUSLO) และผลิตภาพการผลิต 
(PRODUC) ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแปรแทรก (mediators)  

  
 

4.5 ผลการสังเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างทนองค์กร กลยทธ์ความรับผิดชอบต่อุ ุ
สังคม และผลการดําเนินงานขององค์กร 
       ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling พบวาตวัแปรท่ีมี่
อยูในแบบจาํลองของผูว้ิจยัทงั ่ ้ 23 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนเชิงโครงสร้างั โดยมีเส้นทางแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวางตวัแปร่ รวม 77 เส้นทาง เม่ือพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดว้าตวัแปรทงั ่ ้ 23  
ตวัแปรอยภูา่ ยใตแ้นวคิดท่ีศึกษาจาํนวน 6 แนวคิด ไดแ้ก ่ (1) ทุนองคก์ร (2) กลยทุธ์ความรับผดิชอบ
ตอสังคม่   (3) ผลการดาํเนินงานด้านการเรียนรู้และการเติบโต (4) ผลการดาํเนินงานด้าน
กระบวนการทางธุรกจภายในองคก์ริ  (5) ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ และ (6) ผลการดาํเนินงาน
ด้านการเงิน  แนวคิดท่ีศึกษาทัง  ้ 6 แนวคิดมีความสัมพันธ์กนแบบเป็นโครงสร้างั ซ่ึง เป็น
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลบนพืนฐานของระบบการบริหารองคก์รแบบสมดุล ระบบการวดัผลการ้
ดาํเนินงานแบบสมดุล และบนพืนฐานของทฤษฎี้  Resources-Based View of the firm ผลจากการ
สังเคราะห์พบวา่ เส้นทางหลกัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวางแนวคิดท่ี่ ศึกษามีจาํนวน 14 เส้นทาง 
โดยมีเส้นทางยอย ่ 77 เส้นทางซ่ึงเป็นผลการทดสอบสมมติฐานทาํหนา้ท่ีเป็นเส้นทางสนบัสนุน 
เสน้ทางหลกัทงั ้ 14 เสน้ทางมีคาํอธิบายโดยสงัเขปดงัน้ี 

เส้นทาง  P1 แสดงให้เห็นวา ทุนองค์กรมีอิทธิพลทางตรงตอการนํากลยุทธ์ความ่ ่
รับผดิชอบตอสงัคมไปปฏิบติัในองคก์ร่  

เส้นทาง P2 แสดงให้เห็นวา ทุนองคก์รมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดาํเนินงานดา้นการ่ ่
เรียนรู้และการเติบโต 

เส้นทาง P3 แสดงให้เห็นวา ทุนองค์กรมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานด้าน่ ่
กระบวนการทางธุรกจภายในองคก์ริ  
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 เสน้ทาง P4 แสดงใหเ้ห็นวา ทุนอ่ งคก์รมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้่  
เสน้ทาง P5 แสดงใหเ้ห็นวา ทุนองคก์รมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน่ ่  
เสน้ทาง P6 แสดงใหเ้ห็นวา่  กลยทุธ์ความรับผดิชอบตอสังคมมีอิทธิพลทางตรงตอผลการ่ ่

ดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 
เสน้ทาง P7 แสดงใหเ้ห็นวา่  กลยทุธ์ความรับผดิชอบตอสังคมมีอิทธิพลทางตรงตอผลการ่ ่

ดาํเนินงานดา้นกระบวนการทางธุรกจิ ภายในองคก์ร 
เส้นทาง 8 แสดงให้เห็นวา่  กลยทุธ์ความรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิพลทางตรงตอผลการ่ ่

ดาํเนินงานดา้นลูกคา้ 
เส้นทาง 9 แสดงให้เห็นวา่  กลยทุธ์ความรับผิดชอบตอสังคมมี่ อิทธิพลทางตรงตอผลการ่

ดาํเนินงานดา้นการเงิน  
 

ตารางท่ี 57  ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวางทุนองคก์ร กลยทุธ์ความรับผดิชอบตอสงัคม และ่ ่  
                    ผลการดาํเนินงานขององคก์ร 4 มิติ  

เส้นทางหลกั เส้นทางสนับสนนุ  
P1 Organizational Capital    

Corporate Social Responsibility 
CLANEMRES, ADHOEMRES, 
HIERAEMRES, TFLEMRES, 
KDEMRES, CLANCUSRES, 
MARKCUSRES, TFLCUSRES, 
KACUSRES, CLANSUPRES, 
HIERASUPRES, MARKSUPRES, 
TFLSUPRES, CLANSHARES, 
TFLSHARES, TSLSHARES, 
OMSHARES, MARKCOMRES, 
KACOMRES, KDCOMRES, 
ADHOENRES, KIENRES, 
OMENRES 

P2 Organizational Capital    
Learning & Growth Performance  

MARKOCB,  TFLOCB,TSLOCB, 
KIOCB, OMOCB, CLANEMRE 
MARKEMRE, TSLEMRE 
KIEMRE 
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ตารางท่ี 57  ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวางทุนองคก์ร กลยทุธ์ความรับผดิชอบตอสงัคม และ่ ่  
                    ผลการดาํเนินงานขององคก์ร 4 มิติ (ตอ่ ) 

เส้นทางหลกั เส้นทางสนับสนนุ  
P3 Organizational Capital    

Internal Process Performance 

ADHOPRODUC, KIPRODUC, 
ADHOPINNO, TSLPINNO 

P4 Organizational Capital    
Customer Performance 

TFLCUSAC, TSLCUSAC, 
KACUSAC, MARKCUSLO, 
TFLCUSLO, KICUSLO  

P5 Organizational Capital    
Financial Performance 

CLAN  PROFIT 

P6 Corporate Social Responsibility    
Learning & Growth Performance 

EMRESOCB, SUPRESOCB 
EMRESEMRE 

P7 Corporate Social Responsibility    
Internal Process Performance 

EMRESPRODUC, SHARES  PRODUC , 
ENRES  PRODUC, CUSRESPINNO  

P8 Corporate Social Responsibility    
Customer Performance 

EMRESCUSAC,  
SUPRESCUSLO 

P9 Corporate Social Responsibility    
Financial Performance 

SHARESPROFIT 

P10 Learning & Growth Performance 
  Internal Process Performance 

OCBPRODUC, OCBPINNO  
EMREPINNO 

P11 Learning & Growth Performance 
  Customer Performance   

EMRECUSLO 

P12 Internal Process Performance     
Customer Performance 

 PRODUCCUSAC 
 PRODUCCUSLO 

P13 Internal Process Performance     
Financial Performance 

PRODUCPROFIT 

P14 Customer Performance     
Financial Performance 

CUSACPROFIT 
CUSLOPROFIT 
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เส้นทาง P10 แสดงให้เห็นวา่  ผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโตมีอิทธิพล
ทางตรงตอผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการ่ ทางธุรกจิ ภายในองคก์ร 

เส้นทาง P11 แสดงให้เห็นวา่  ผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโตมีอิทธิพล
ทางตรงตอผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้่  

เส้นทาง P12 แสดงใหเ้ห็นวา่  ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการทางธุรกจภายในองคก์ร ิ
มีอิทธิพลทางตรงตอผลการดาํเนินงานดา้น่ ลูกคา้ 

เส้นทาง P13 แสดงใหเ้ห็นวา่  ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการทางธุรกจภายในองคก์ร ิ
มีอิทธิพลทางตรงตอผลการดาํเนินงาน่ ดา้นการเงิน 

เส้นทาง P14 แสดงให้เห็นวา่  ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้มีอิทธิพลทางตรงตอผลการ่
ดาํเนินงานดา้นการเงิน  

เส้นทางท่ีแสดงความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหวางแนวคิดท่ีศึกษา่ ทงั ้ 6 แนวคิดสามารถ
เขียนเป็นแบบจาํลองเชิงโครงสร้างไดด้งัน้ี 
 

 Financial 
 Performances
 1. Profit & 
     profitability

 Customer 
 Performances
 1. Customer acquisition
 2. Customer loyalty

 Internal Process  
 Performances
 1. Productivity  
 2. Product innovation

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

P14

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

P
7

P
3

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

P10

P1

P12

P2 P4

P5

P6 P8

P9

P11

P13

 
 
ภาพท่ี 23  แบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกจของการมีความิ รับผดิชอบตอสงัคม่  
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จากภาพท่ี 23 จะเห็นไดว้า่ แบบจาํลองเชิงโครงสร้างท่ีไดรั้บการพฒันาขึนเกดจากการ้ ิ  
บูรณาการระหวาง่  Balanced Scorecard ทงั ้ 2 ระบบ คือระบบการบริหารองคก์ร (management 
system) และระบบการวดัผลการดาํเนินงาน (performance measurement system) ระบบการบริหาร
องคก์รมี 4 มิติ ประกอบดว้ย ทุนองคก์ร (มิติการเรียนรู้และการเติบโต) กลยทุธ์ความรับผิดชอบตอ่
สงัคม (มิติกระบวนการทางธุรกจภายในองคก์ริ ) ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (มิติลูกคา้) และผลการ
ดาํเนินงานดา้นการเงิน (มิติการเงิน) สวนระบบการวดัผลการดาํเนินงานกมี ่ ็ 4 มิติ ซ่ึงประกอบดว้ย
ผลการดาํเนินงานในมิติการเรียนรู้และการเติบโต  ผลการดาํเนินงานในมิติกระบวนการทางธุรกจิ
ภายในองคก์ร ผลการดาํเนินงานในมิติลูกคา้ และผลการดาํเนินงานในมิติการเงิน  เน่ืองจากแตละ่
ระบบมีการวดัผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้และผลการดาํเนินงานดา้นการเงินเหมือนกน ดงันนั เม่ือั ้
นาํ Balanced Scorecard ทงั ้ 2 ระบบมารวมกน ั (union) หรือบูรณาการให้เป็นระบบเดียวกน ั
แบบจาํลองจึงมีเพียง 6 มิติเทานนั่ ้  

จากภาพท่ี 23 สามารถอธิบายได้วา ทุนองค์กรซ่ึงมีฐานะเป็น่ ทั้ งทรัพยากรและ
ความสามารถขององคก์รเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ การนาํกลยทุธ์ความรับผดิชอบตอ่ สังคมไปปฏิบติั
ในองคก์ร (P1) และมีอิทธิพลตอผลการดาํเนินงานขององคก์รทงั ่ ้ 4 ดา้น คือ ผลการดาํเนินงานดา้น
การเรียนรู้และการเติบโต (P2)  ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการทางธุรกจภายในอิ งคก์ร (P3) ผล
การดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (P4) และผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (P5) สวนกลยทุธ์ความรับผดิชอบ่
ตอสังคมซ่ึงเป็น่ ทกัษะความสามารถขององคก์รในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบผูมี้สวนไดเ้สียั ่
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ ผลการดาํเนินงานขององค์กรทงั ้ 4 ด้าน คือ ผลการดาํเนินงานด้านการ
เรียนรู้และการเติบโต (P6)  ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการทางธุรกจภายในองคก์ร ิ (P7) ผลการ
ดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (P8) และผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (P9)   

สาํหรับเส้นทาง P2 และ P3 เป็นเส้นทางใหมซ่ึงอธิบายใหท้ราบวาทุนองคก์รท่ีอยใูนมิติ่ ่ ่
การเรียนรู้และการเติบโตมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต และ่
มีอิทธิพลตอผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการทางธุรกจภายในองคก์ร  เส้นทาง ่ ิ P6 และ P7 กเป็น็
เส้นทางใหมซ่ึงอธิบายให้ทราบวากลยทุธ์ความรับผิดชอบตอสังคมซ่ึงอยใูนมิติกระบวนทางธุรกจ่ ่ ่ ่ ิ
ภายในองคก์รมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต และมีอิทธิพล่
ทางตรงตอผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการทางธุรกจภายในองคก์ร่ ิ   

เน่ืองจากผลการดาํเนินงานขององคก์รทงั ้ 4 ดา้นคือ ผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และ
การเติบโต ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการทางธุรกจภาิ ยในองคก์ร ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ 
และผลการดาํเนินงานดา้นการเงินเป็นตวัชีวดัความไดเ้ปรียบในการแขงขนั ้ ่ ดงันนั ทุนองคก์รและ้
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กลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสังคมซ่ึงมีฐานะเป็นทรัพยากรและความสามารถขององค์กรจึงเป็น่
แหลงท่ีมาของความไดเ้ปรียบในการแขงขนั่ ่  

ตามกรอบแนวคิด Balanced Scorecard ท่ีเป็นระบบการบริหารองคก์ร (management 
system) องคป์ระกอบทงั ้ 4 ของระบบการบริหารองคก์รมีอิทธิพลตอกน่ ั เชิงเสน้ตรงตามเสน้ทาง P1, 
P8 และ P14 เทานัน ่ ้ กลาวคือทุนองค์กรมีอิทธิพล่ ทางตรงตอการนาํกลยุทธ์ความรับผิดชอบตอ่ ่
สังคมไปปฏิบติัในองคก์ร (P1) กลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสังคมมีอิทธิพล่ ทางตรงตอผลการ่
ดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (P8) และผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้มีอิทธิพลทางตรงตอผลการดาํเนินงาน่
ดา้นการเงิน (P14) สวนเส้นทาง ่ P4, P5 และ P9 เป็นเส้นทางใหม่ซ่ึงคน้พบจากการวิจยัครังนี้ ้  โดยท่ี
เส้นทาง P4 อธิบายใหท้ราบวา่ ทุนองคก์รมีอิทธิพลทางตรงตอ่ ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ เส้นทาง 
P5 อธิบายให้ทราบวา่ ทุนองคก์รมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน ่  สวนเส้นทาง ่
P9 อธิบายใหท้ราบวา่ กลยทุธ์ความรับผดิชอบตอสังคมมีอิทธิพล่ ทางตรงตอผลการดาํเนินงานดา้น่
การเงิน  จะเห็นไดว้า่ การคน้พบเส้นทางใหมทงั ่ ้ 3 เส้นทางน้ีมีผลทาํให้คาํอธิบายของระบบการ
บริหารองคก์รแบบสมดุลมีความแตกตาง่ จากเดิมและมีความกาวหนา้มากกวา้ ่ เดิม 
 

 
 
ภาพท่ี 24 แบบจาํลองความไดเ้ปรียบในการแขงขนัของ่ ทุนองคก์รและกลยทุธ์ CSR 

 
โดยการนาํเส้นทาง P1  เส้นทาง P4 เส้นทาง P5 เส้นทาง  P8 เส้นทาง P9  และเส้นทาง 

P14 มาเขียนเป็นแบบจาํลอง จะได ้Balanced Scorecard รูปแบบใหมซ่ึง่ เป็นระบบการบริหารองคก์ร 
(management system) ท่ีแสดงความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวาง่ ทุนองคก์ร กลยุทธ์ความ
รับผดิชอบตอสงัคม ผลการดาํเนินงานดา้นลูกค้่ า และผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน ดงัภาพท่ี 24   
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ตามกรอบแนวคิด Balanced Scorecard ท่ีเป็นระบบการวดัผลการดาํเนินงาน 
(performance measurement system) องคป์ระกอบทงั ้ 4 ของระบบการวดัผลการดาํเนินงานมี
อิทธิพลตอกน่ ั เชิงเส้นตรงตามเส้นทาง P10, P12 และ P14 เทานนั่ ้  กลาว่ คือ เส้นทาง P10 อธิบายให้
ทราบวา่ ผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโตมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดาํเนินงานดา้น่
กระบวนการทางธุรกจภายในองค์กริ  เส้นทาง P12 อธิบายให้ทราบวา่ ผลการดาํเนินงานด้าน
กระบวนการภายในองค์กรมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ ่ สวนเส้น่ ทาง P14 
อธิบายให้ทราบวา่ ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้มีอิทธิพลทางตรงตอผลการดาํเนินงานดา้น่ การเงิน 
สวนเส้นทาง ่ P11 และ P13 เป็นเส้นทางใหม่ซ่ึงคน้พบจากการวิจยัครังนี ้ ้ โดยท่ีเส้นทาง P11 อธิบาย
ให้ทราบวา่ ผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโตมีอิทธิพลทางตรงตอผลก่ ารดาํเนินงาน
ดา้นลูกคา้ สวนเส้นทาง่   P13 อธิบายใหท้ราบวา่ ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายในองคก์รมี
อิทธิพลทางตรงตอผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน่  การคน้พบเส้นทางใหม่ทงั้  2 เส้นทางน้ีมีผลทาํให้
คาํอธิบายของระบบการวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุลมีความแตกตาง่ จากเดิมและมีความกา้วหนา้
มากกวาเดิม่  

 
 

 
 

ภาพท่ี 25 แบบจาํลองการวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล 
 
โดยการนาํเส้นทาง P10  เส้นทาง P11 เส้นทาง P12 เส้นทาง P13  และเส้นทาง P14  มา

เขียนเป็นแบบจาํลอง จะได ้Balanced Scorecard รูปแบบใหมซ่ึง่ เป็นระบบการวดัผลการดาํเนินงาน
ท่ีแสดงความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวาง่ ผลการดาํเนินงานทงั ้ 4 ดา้นคือ ผลการดาํเนินงานดา้น
การเรียนรู้และการเติบโต ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ 
และผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน ดงัภาพท่ี 25 
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ภาพท่ี 26  แบบจาํลองความไดเ้ปรียบในการแขงขนัของ่ ทุนองคก์ร 
 
 
โดยการนาํเส้นทาง P2 เส้นทาง P3 เส้นทาง P4 เส้นทาง P5 เส้นทาง P10 เส้นทาง P11 

เส้นทาง P12 เส้นทาง P13 และเส้นทาง P14 มาเขียนเป็นแบบจาํลองจะไดแ้บบจาํลองความ
ได้เปรียบในการแขงขนัของทุนองค์กร่ ซ่ึงเป็นแบบจาํลองท่ีแสดงความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง
ระหวาง่ ทุนองค์กรกบผลการดาํเนินงานขององคก์รั ทงั้  4 ดา้น ไดแ้ก ผลการดาํเนินงานดา้นการ่
เรียนรู้และการเติบโต ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ และ
ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน ดงัภาพท่ี 26   
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ภาพท่ี 27 แบบจาํลองความไดเ้ปรียบในการแขงขนัของกลยทุธ์ความรับผดิชอบตอสงัคม่ ่  

 
 

โดยการนาํเส้นทาง P6 เส้นทาง P7 เส้นทาง P8 เส้นทาง P9 เส้นทาง P10 เส้นทาง P11 
เส้นทาง P12 เส้นทาง P13 และเส้นทาง P14 มาเขียนเป็นแบบจาํลองจะไดแ้บบจาํลองความ
ได้เปรียบในการแขงขั่ นของกลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสังคม่ ซ่ึงเป็นแบบจําลองท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวาง่ กลยุทธ์ความรับผิดชอบตอสังคม่ กบผลการดาํเนินงานของั
องค์กรทงั้  4 ดา้น ไดแ้ก ผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต ผลการดาํเนินงานดา้น่
กระบวนการภายใน ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ และผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน ดงัภาพท่ี 27    
 


