บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ตัวแบบเส้นทาง PLS ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมไทย เป็นการวิจัยเชิงสารวจและพัฒนา (Survey and Development Research) มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษา 1) ระดั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของผู้ ป ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมไทย และ 2) ตัวแบบเส้นทาง PLS ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมไทย สาหรับประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับนั้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวัดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไทยให้เป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถนาโมเดลการวัด (Measurement Model) ที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัย
ครั้งนี้ไปใช้ในกาหนดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไทยใน
แต่ละหมวดหรือจาพวก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้
ประกอบโรงงานอุตสาหกรรมไทย จานวนทั้งสิ้น 435 ราย (แห่งละราย)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS version 14.0 และ WarpPLS version 3.0 โดยใช้ค่าสถิติ อัน
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้
(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) และเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ สอง
(Secondary Order Confirmatory Factor Analysis) ในการสรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
ปั จ จั ย พื้ น ฐานของโรงงานอุ ต สาหกรรมไทย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ป ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมไทย จานวนทั้งสิ้น 435 ราย เป็นโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่
รองเท้าเป็นจานวนมากที่สุดร้อยละ 14.0 โดยส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มโรงงานจาพวกที่ 3 เครื่องจักรเกิน
50 แรงม้ า คิ ดเป็น ร้อยละ 54.9 ทุน จดทะเบี ยน โดยเฉลี่ย 15.71 ล้านบาท สัดส่ วนผู้ ถือหุ้ นของ
ชาวต่างชาติเฉลี่ยร้อยละ 19.80 จานวนพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเฉลี่ย 57.51 คน ระยะเวลา
ด าเนิ น โรงงานอุ ต สาหกรรมเฉลี่ ย 12.15 ปี โดยส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 70.1 ท าเลที่ ตั้ ง ของโรงงาน
อุตสาหกรรมโดย ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.1 อยู่ต่างจังหวัด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จัย ที่ 1 ระดั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของผู้ ป ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมไทย
ความรับผิด ชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไทย พบว่า
กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งผู้ ป ระกอบการโรงงานอุ ต สาหกรรมไทย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ป ระกอบ การโรงงาน
อุตสาหกรรมไทยมีระดับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมในระดับมาก
(  =3.63) โดยมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับมากในมิติการกากับดูแลองค์กร
(  =3.69) กิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (  =3.68) สิ่งแวดล้อม (  =3.66) ประเด็นด้านผู้บริโภค (  =3.61) และสิทธิ
คุ้มครองผู้บริโภค (  =3.51) ตามลาดับ สาหรับประเด็นที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุด 3 เรื่อง
ด้วยกัน ได้แก่
การให้บริการผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกรณีที่ มีการลดการผลิต
หรือ หยุดชั่วคราว ไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (  =4.19) การ
ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคหรือนาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากที่ระบุยกเว้น
ได้รับการยินยอมจากผู้บริโภค หรือเมื่อมีการร้องขอ
จากกระบวนการทางกฎหมาย (  =4.10)
และบุคลากรที่ทาหน้าที่ตัดสินใจในนาม ขององค์กรในบทบาทต่างๆ ควรได้รับ การกาหนดอานาจ
การตัดสินใจและ
ความรับผิดชอบที่มีความสมดุล (  =4.00) ตามลาดับ
ส่วนประเด็นที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมน้อยที่สุด 3 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ มาตรการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่ลดการใช้พลังงาน น้า และ ทรัพยากรอื่นๆ โดยอาจพิจารณา
จากตัวชี้วัดของแนวปฏิบัติที่ดีและเปรียบเทียบ
กับแหล่งข้อมูลอื่นๆ (  =3.33) และการเปิด

โอกาสให้ชุมชนรับรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรการแก้ไข บรรเทาปัญหา
และความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ที่อาจเกิดขึ้น (  =3.03) และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดยใช้ภาษา ที่มีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง เข้าใจง่าย และสามารถเปรียบเทียบได้ ณ จุดขายโดยเป็นไปตามระเบียบข้อ บังคับที่
กาหนดไว้โดยครอบคลุมถึง ลักษณะทางคุณภาพที่สาคัญของผลิตภัณฑ์และบริการ ที่อยู่ขององค์กร
เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ เมื่อมีการขายภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ รวมถึงทางอินเตอร์เน็ต
(อี-คอมเมิร์ซ) หรือการสั่งซื้อทางไปรษณีย์
(  =3.00) ตามลาดับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ที่ 2 ตั ว แบบเส้ น ทาง PLS
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไทย
ตัวแบบเส้นทาง PLS ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไทย ที่
พัฒนาขึ้นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ขององค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับสอง (Secondary Order
Confirmatory Factor Analysis) ที่พัฒนาขึ้นมี ความเหมาะสม อีกทั้งมีความตรงเชิงเสมือน
(Convergent Validity) ทั้งนี้เนื่องจาก ค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Construct Reliability:
ρc) อยู่ระหว่าง 0.811 ถึง 0.889 และโดยรวมเท่ากับ 0.928 ตามลาดับซึ่ง ผ่านเกณฑ์ คือ มากกว่า
0.60 (Hair & Other, 1998) และมีค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.414
ถึง 0.918 ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป (ค่าสัมบูรณ์) (Esteghamati, A., Zandieh, A., Khalilzadeh,
O., Meysamie, A., & Ashraf, H., 2010)
ตลอดจนตัวแบบวัดความรับผิดชอบต่อสังคมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 57 ตัวชี้วัด จาก 5
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ป ระกอบที่ 1 การกากับดูแ ลองค์ก ร จานวน 12 ตัวชี้ วัด ค่า น้าหนั ก
องค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.501 ถึง 0.702 องค์ประกอบ ที่ 2 สิ่งแวดล้อม
จานวน 17 ตัวชี้วัด ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง 0.462 ถึง 0.781
องค์ ป ระกอบที่ 3 ประเด็ น ด้ า นผู้ บ ริ โ ภค จ านวน 10 ตั ว ชี้ วั ด ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ (Factor
Loading) อยู่ระหว่าง 0.464 ถึง 0.698 องค์ประกอบ ที่ 4 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน
11 ตัวชี้วัด ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.463 ถึง 0.575 และ
องค์ ป ระกอบที่ 5 สิ ท ธิ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค จ านวน 7 ตั ว ชี้ วั ด ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ (Factor
Loading) อยู่ระหว่าง 0.408 ถึง 0.733 ตามลาดับ ดังภาพที่ 1

องค์ประกอบที่1 การกากับดูแลองค์กร
(Organizational Governance)
ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัด (λ=0.501-0.702)
องค์ประกอบที่ 2 สิ่งแวดล้อม
(The Environment)
ประกอบด้วย 17 ตัวชี้วัด (λ=0.462-0.781)
องค์ประกอบที่ 3 ประเด็นด้านผู้บริโภค
(Consumer Issues)
ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด (λ=0.464-0.698)

ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาด
ของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR:DIW)

องค์ประกอบที่ 4 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(Social Marketing Responsibility Activities)
ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด (λ=0.463-0.575)
องค์ประกอบที่ 5 สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค
(Consumer Rights Protection)
ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด (λ=0.408-0.733)

ภาพที่ 1 ตัวแบบเส้นทาง PLS ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาดของ
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไทยที่พัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสม
การอภิปรายผล
ปั จ จั ย พื้ น ฐานของโรงงานอุ ต สาหกรรมไทย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ป ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมไทย จานวนทั้งสิ้น 435 ราย เป็นโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่
รองเท้าเป็นจานวนมากที่สุดร้อยละ 14.0 สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2556) พบว่า อุตสาหกรรม เครื่องแต่งกายสามารถสร้างรายได้จากการส่งออก
ให้กับประเทศไทยโดยเฉลี่ยสูงถึง
8 หมื่นล้านบาทต่อปี ในปีพ.ศ. 2555 โดยส่วนใหญ่จัดอยู่ใน

กลุ่ ม โรงงานจ าพวกที่ 3 เครื่อ งจั ก รเกิ น 50 แรงม้ า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54.9 ท าเลที่ ตั้ ง ของโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 70.1 อยู่ต่างจังหวัดสอดคล้องกับการสารวจข้อมูลทางสถิติ ณ
สิ้นปี พ.ศ. 2557 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2559) พบว่าจานวนโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งสิ้น 141,247 ราย เป็นโรงงานจาพวกที่ 3 ร้อยละ 57.3 สูงสุดเมื่อเทียบกับโรงงานจาพวกที่ 1 และ
3 โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดเมื่อเทียบกั บตัวเมืองหลวง
อย่างกรุงเทพมหานครสูงถึงร้อย
ละ 87.4 รวมถึงยังสอดคล้องกับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ (2558) ระบุถึงกฎหมาย
โรงงานที่ผู้ประกอบการควรรู้โรงงานสาหรับโรงงานจาพวกที่ 3 ที่ไปใช้เครื่องจักรเกิ น 50 แรงม้า อาจ
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือเหตุเดือดร้อน ราคาญ หรือเหตุอันตรายต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น
โรงงานน้าตาล โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตสุรา โรงกลั่นน้ามัน เป็นต้น จึงจาเป็นต้องขออนุญาต
ก่อนเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจึงตั้งโรงงานได้ ก่อนดาเนินกิจการต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อนห้าม
ตั้งโรงงานในบริเวณบางแห่งจึงหันไปตั้งในตามจังหวัดต่างๆ
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ
กระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ เสียค่าธรรมเนียมรายปี และเสียค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ
และต้องมีการระดุมทุนเนื่องจากใช้เงินทุนค่อนข้างมาก และอาศัยหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็นชาวต่างชาติ
เพื่อเพิ่มเงินทุนและรู้วิธี (Know How) ซึ่งช่วยให้ เกิดโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน จะเห็นได้จาก
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไทย มีทุนจดทะเบียนโดยเฉลี่ย 15.71 ล้านบาท
สัดส่วนผู้ถือหุ้นของชาวต่างชาติเฉลี่ยร้อยละ 19.80 จานวนพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเฉลี่ย
57.51 คน และระยะเวลาดาเนินโรงงานอุตสาหกรรมเฉลี่ย 12.15 ปี โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 70.1
สอดคล้องกับสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2557) ระบุถึงการประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
จาต้องอาศัยแรงงานคน และอาศัยประสบการณ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ความชานาญและฐานลูกค้า
จึงเป็นเหตุให้ควรมีการสะสมประสบการณ์มาชั่วระยะเวลาหนึ่ง และเกิดการจ้างแรงงานให้พอเพียง
ต่อกาลังการผลิต มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งนับวันกาลังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาดของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไทยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไทยมีระดับความรับผิดชอบ ต่อสังคมโดยรวมในระดับ
มาก (  =3.63) โดยเมื่ อ พิ จ ารณามาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ สั ง คมเชิ ง การตลาดของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยจากผลการวิจัยพบว่า
1) ความรับผิดชอบ ต่อสังคมจัดอยู่ระดับมากในมิติการกากับดูแลองค์กร
(  =3.69)
สอดคล้องกับสถาบันไทยพัฒน์ (2550)

2) กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจัดอยู่ในระดับมาก (  =3.68) สอดคล้องกับ Kotler
and Lee (2005; 2009)
3) ความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก (  =3.66) สอดคล้องกับ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (2558)
4) ประเด็นด้านผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมระดับมาก (  =3.61) สอดคล้องกับ ปา
รีณา ประยุกต์วงศ์ และแมท โอเซ็น (2552)
5) ความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคในระดับมาก
(  =3.51)
สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (2558)
จะเห็นได้ว่า ในแต่ละมิติต่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมจัดอยู่ในระดับมากทั้งสิ้น ซึ่งเป็นข้อ
ยื น ยั น ความส าคั ญ ตามที่ ห น่ ว ยงานและนั ก วิ ช าการข้ า งต้ น ได้ ทาการศึ ก ษาในหั ว ข้ อ การทบทวน
วรรณกรรมที่ผ่านมา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1

ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม
ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาด

ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาด
การกากับดูแลองค์กร
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นด้านผู้บริโภค
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค
ภาพรวม



3.69
3.66
3.61
3.68
3.51
3.63

(n=435)
S.D.
0.54
0.50
0.52
0.49
0.59
0.34

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ ต่อสังคมเชิง
การตลาด พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้วัด มิติการกากับดูแลองค์กร (OG) ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ใช้วัดจานวน 12 ตัวชี้วัดมีความสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง 0.305 ถึง 0.600 ที่นัยสาคัญ
ทางสถิ ติ 0.05 มิ ติ สิ่ง แวดล้ อ ม (TE) ความสัม พั น ธ์ร ะหว่า งตั วแปรที่ ใ ช้ วั ดจ านวน 17 ตั ว ชี้วั ด มี
ความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.304 ถึง 0.663 ที่นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 มิติประเด็นด้านผู้บริโภค (CI)
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้วัดจานวน 10 ตัวชี้วัด มีความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.305 ถึง 0.578
ที่นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 มิติกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSRA) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ที่ใช้วัดจานวน 11 ตัวชี้วัด มีความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.304 ถึง 0.670 ที่นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
และมิติสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค (CRP) ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรที่ใช้วัดจานวน 7 ตัวชี้วัด มี
ความสัมพันธ์ระหว่าง 0.318 ถึง 0.576 ที่นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรที่ใช้วัด ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาด (MCSR) ทั้ง 5 มิติมีค่าไม่น้อยกว่า 0.30 (ค่า
สัมบูรณ์) ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นก่อนนาข้อมูลไปวิเคราะห์ของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2542)
แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรต่างๆ มีความเหมาะสมสาหรับนาไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis: CFA) ได้อย่างแท้จริง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์

ตัวแปร (Variables)
OG1- OG12
TE1-TE17
CI1- CI10
CSRA1-CSRA11
CRP1-CRP7

Pearson Product Moment
Correlation Coefficient: (r)
0.308*< r < 0.611*
0.303*< r < 0.624*
0.305*< r < 0.578*
0.304*< r < 0.663*
0.318*< r < 0.635*

r > 0.30 (ค่าสัมบูรณ์)






ตัวแบบเส้นทาง PLS ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาดของผู้ประกอบการโรงงาน
อุ ต สาหกรรมไทยที่ พั ฒ นาขึ้ น ด้ ว ยเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ข ององค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ สอง
(Secondary Order Confirmatory Factor Analysis) ที่พัฒนาขึ้นมี ความเหมาะสมอีกทั้งมี
ความตรงเชิงเสมือน (Convergent Validity) ทั้งนี้เนื่องจาก
ค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง
(Construct Reliability: ρc) อยูร่ ะหว่าง 0.811 ถึง 0.889 และโดยรวมเท่ากับ 0.928 ตามลาดับ ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์ คือมากกว่า 0.60 (Hair & Other, 1998) ถึงแม้ว่าค่าความผันแปรของค่าความเชื่อมั่น
เชิงโครงสร้างซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของ การผันแปรที่สกัดได้ (Variance Extracted: ρv) โดยรวมเท่ากับ
0.724 ซึ่งมีบางค่า อยู่ระหว่าง 0.301 ถึง 0.309 ล้วนไม่ผ่านเกณฑ์มากกว่า 0.50 จะสอดคล้องกับ
Hatcher (1994) ที่กล่าวว่าบ่อยครั้งที่ค่าความผันแปรของค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้า ง
ซึ่ง
เป็นค่าเฉลี่ยของการผันแปรที่สกัดได้จะมีค่าต่ากว่า 0.50 เมื่อเป็นเช่นนี้ให้พิจารณาที่ค่าความเชื่อมั่น

เชิงโครงสร้าง ซึ่งควรมากกว่า 0.60 และค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ควรมีค่าตั้งแต่
0.40 ขึ้นไปแทน (ค่าสัมบูรณ์)
โดยสรุปผลการพัฒนาตัวแบบเส้นทาง PLS ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมไทยโดยนาเสนอตัวแบบที่พัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสมประกอบด้วยตัวชี้วัดใน
แต่ละองค์ประกอบเป็นจานวนเท่าใดตามสมติฐานการวิจัย พบว่าตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคม
ประกอบด้วย 57 ตัวชี้วัด จาก 5 องค์ประกอบ เนื่องจากทุกตัวชี้วัดค่าให้ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
(Factor loading) ผ่านเกณฑ์ 0.40 ขึ้นไป (ค่าสัมบูรณ์) (Esteghamati et al., 2010) จึงทาให้ตัว
แบบที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 การกากับดูแลองค์กร (ตัวชี้วัดที่ 1-12 ค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.501 ถึง 0.702) องค์ประกอบที่ 2 สิ่งแวดล้อม (ตัวชี้วัดที่ 1-17 ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง 0.462 ถึง 0.0.781) องค์ประกอบที่ 3 ประเด็นด้านผู้บริโภค (ตัวชี้วัดที่ 1-10 ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.464 ถึง 0.698) องค์ประกอบที่ 4 กิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (ตัวชี้วัดที่ 1-11 ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.463
ถึง 0.575) และ องค์ประกอบที่ 5 สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค (ตัวชี้วัดที่ 1-7 ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.408 ถึง 0.733 เช่นเดิม ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 2 ตามลาดับ
ตารางที่ 3

ผลของโมเดลองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาด

องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาด
องค์ประกอบที่ 1 การก้ากับดูแลองค์กร (OG)
1. การแสดงเป็นลายลักษณ์ระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์
2. แสดงถึงการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3. สร้างและรักษาไว้ซึ่งโครงสร้างองค์กรกฎระเบียบข้อบังคับการทางาน
4. สร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนให้เกิดการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. แสดงผลการใช้งบประมาณ ทรัพยากร วัตถุดิบ และบุคคล
6. ส่งเสริมบุคลากรซึ่งหมายรวมถึงสตรี บุคลากรที่มีความแตกต่างกัน
7. ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างให้เกิดความสมดุล

น้้าหนัก
สัมประสิทธิ์
องค์ประกอบ การพยากรณ์ (R2)
(λ)
0.901
0.811
ρc = 0.864, ρv = 0.349
0.601
0.361
0.656
0.430
0.528
0.279
0.501
0.251
0.524
0.275
0.556
0.309
0.618
0.382

8. การสื่อสารแบบสองทางเพือ่ รับฟังความคิดเห็นและนาข้อมูลมาใช้
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในกิจกรรม
10. บุคลากรที่ทาหน้าที่ตัดสินใจในนามขององค์กรในบทบาทต่างๆ
11. ติดตามผลการตัดสินใจในการดาเนินงานทัง้ ด้านบวกและด้านลบ
12. มีการทบทวนและประเมินผลกระบวนการในการกากับดูแลองค์กร

0.611
0.529
0.595
0.637
0.702

0.373
0.280
0.354
0.406
0.493

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลของโมเดลองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาด
องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการคลาด
องค์ประกอบที่ 2 สิ่งแวดล้อม (TE)
1. การป้องกันมลพิษและของเสียโดยใช้วิธีจัดการของเสียตามลาดับขั้น
2 เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะเกี่ยวกับชนิดปริมาณสารพิษวัตถุอันตรายที่ใช้
3. เปิดโอกาสให้ชุมชนรับรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม
4. มาตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดโดยชี้บ่งกลุ่มผู้ใช้งาน
6. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย สารก่อมะเร็งสาร
ก่อกลายพันธุ์
7. ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสากลหรือร่วมกับข้อความเพื่อสื่อสาร แจ้งเตือน
8. การให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
9. เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
10. ใช้ฉลากที่แสดงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม (Eco-label) ประสิทธิภาพ
11. กาหนดมาตรการการป้องกันก่อนการเกิดข้อร้องเรียนของผู้บริโภค
12. เสนอการรับประกันที่มากกว่าระยะเวลาการรับประกัน
13. เสนอการบารุงรักษาหรือการซ่อมแซมในราคาที่สมเหตุสมผล
14. การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค
15. ให้บริการผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะการลดการผลิต

น้้าหนัก
สัมประสิทธิ์
องค์ประกอบ การพยากรณ์ (R2)
(λ)
0.940
0.883
ρc = 0.889, ρv = 0.390
0.521
0.271
0.716
0.513
0.617
0.381
0.744
0.554
0.742
0.551
0.552
0.305
0.462
0.621
0.475
0.781
0.719
0.539
0.735
0.572
0.564

0.213
0.386
0.226
0.610
0.517
0.291
0.540
0.327
0.318

16. ไม่ตัดบริการที่จาเป็นในกรณีที่ผู้บริโภคยังไม่ได้ชาระค่าใช้จ่าย
17. การให้ความรู้โดยระบุไว้ที่ฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
องค์ประกอบที่ 3 ประเด็นด้านผู้บริโภค (CI)
1. ไม่กระทาการใดๆ ที่หลอกลวง ทาให้เข้าใจผิด ฉ้อโกง ไม่เป็นธรรม
2. ทาการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส
3. เปิดเผยราคารวมสุทธิและภาษี ข้อตกลงเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์บริการ
4. จัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการในสภาพที่ปลอดภัยต่อสุขภาพทรัพย์สิน
5. จัดเตรียมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถสอบกลับ
6. ให้ข้อมูลบผลิตภัณฑ์โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เปรียบเทียบได้
ณ จุดขาย

0.544
0.296
0.571
0.326
0.888
0.789
ρc = 0.853, ρv = 0.372
0.464
0.215
0.587
0.345
0.660
0.436
0.676
0.457
0.698
0.487
0.665
0.442

ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลของโมเดลองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาด
องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการคลาด
องค์ประกอบที่ 3 ประเด็นด้านผู้บริโภค (CI)
7. การทาสัญญากับผู้บริโภคควรเขียนด้วยภาษาที่ชัดเจน
8. สื่อสารกับผู้บริโภคอย่างชัดเจนเรื่องบริการหลังการขาย
9. ไม่ใช้ข้อความ เสียง หรือสื่อรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเพศ ศาสนา เชื้อชาติ
10. กาหนดแนวปฏิบัติสนับสนุนและการให้คาแนะนาแก่ผู้บริโภค
องค์ประกอบที่ 4 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSRA)
1. การสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือประเด็นทางสังคม
2. การกระตุ้นให้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมกับการระดมเงินกองทุน
3. การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมด้วยวิธีการหักเปอร์เซ็นต์จากรายได้
4. การเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหน่วยงาน
5. การสนับสนุนรณรงค์เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคม
6. การสนับสนุนช่วยเหลือประเด็นทางสังคมด้วยวิธีการบริจาคเงิน
7. การเป็นอาสาสมัครเพื่อชุมชนโดยการสนับสนุนกระตุ้นพนักงาน
8. การบริจาคเพื่อการกุศลด้วยการช่วยเหลือไปที่ปัญหาทางสังคม

น้้าหนัก
สัมประสิทธิ์
2
องค์ประกอบ (λ) การพยากรณ์ (R )
0.888
0.789
ρc = 0.853, ρv = 0.372
0.638
0.407
0.585
0.342
0.573
0.328
0.511
0.261
0.770
0.593
ρc = 0.824, ρv = 0.301
0.552
0.305
0.523
0.274
0.521
0.271
0.548
0.300
0.486
0.236
0.656
0.430
0.568
0.323
0.463
0.214

9. การดาเนินธุรกิจของตนเองบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
10. การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์เชิงป้องกัน
11. การพัฒนาและจาหน่ายสินค้าบริการที่ดีมีความคุ้มค่า
องค์ประกอบที่ 5 สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค (CRP)
1. การได้รับสินค้าที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐาน
2. การระบุรายละเอียดข้อมูลสินค้า วิธีใช้ บนป้ายฉลากปิดที่บรรจุภัณฑ์
3. การแสดงรายละเอียดของอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ วันผลิต-หมดอายุ
4. การเปิดเผยข้อเท็จจริง ประโยชน์ไม่โอ้อวดและโฆษณาชวนเชื่อ
5. การให้ข้อมูลข่าวสารความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการ
6. เงื่อนไข ข้อกาหนดในสัญญาไม่ผูกมัด เอารัดเอาเปรียบ
7. การเอากลับคืนมา การแก้ไขสิ่งผิดพลาดให้ดีดังเดิม ทาได้หลายวิธี
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการคลาด (MCSR)
หมายเหตุ: ทุกตัวชี้วัดให้ค่า Factor Loading ผ่านเกณฑ์ 0.40 ขึน้ ไป (ค่าสัมบูรณ์)

OG1
OG2
OG3
OG4
OG5
OG6
OG7
OG8
OG9
OG10
OG11
OG12
TE1
TE2
TE3
TE4
TE5
TE6
TE7
TE8
TE9
TE10
TE11
TE12
TE13
TE14
TE15
TE16
TE17
CI1
CI2
CI3

0.553
0.306
0.564
0.318
0.575
0.331
0.736
0.542
ρc = 0.811, ρv = 0.391
0.449
0.202
0.408
0.166
0.725
0.526
0.722
0.521
0.733
0.537
0.713
0.508
0.527
0.278
ρc = 0.928, ρv = 0.724

CI4
CI5
CI6
CI7
CI8
CI9
CI10
CSRA1
CSRA2
CSRA3
CSRA4
CSRA5
CSRA6
CSRA7
CSRA8
CSRA9
CSRA10
CSRA11
CRP1
CRP2
CRP3
CRP4
CRP5
CRP6
CRP7

0.601
0.656
0.528
0.501
0.524
0.556
0.618
0.611
0.529
0.595
0.637
0.702

0.521
0.716
0.617
0.744
0.742
0.552
0.462
0.621
0.475
0.781
0.719
0.539
0.735
0.572
0.564
0.544
0.571

0.464
0.587
0.660
0.676
0.698
0.665
0.638
0.585
0.573
0.511

OG

0.901

TE

0.940

CI

0.888

MCSR

0.770
0.552
0.523
0.521
0.548
0.486
0.656
0.568
0.463
0.553
0.564
0.575

CSRA

0.449
0.408
0.725
0.722
0.733
0.713
0.527

CRP

0.736

หมายเหตุ :
การกากับดูแลองค์กร (OG)
สิ่งแวดล้อม (TE)
ประเด็นด้านผู้บริโภค (CI)
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSRA)
สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค (CRP)

ภาพที่ 2 โมเดลองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาดของผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไทย

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ได้นาเสนอข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ แนวทางเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิงการตลาด
สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ดังนี้
1.
กรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค้ า กระทรวงพาณิช ย์ และกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมือกับภาคธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
โดยนา
ตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาดที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ใน การผลักดัน
นโยบาย การอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลองค์กร สิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านผู้บริโภค กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้เครื่องหมายรับรอง
“ธุรกิจการตลาดสีเขียว (Green
Marketing)” เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ต่อลูกค้าส่งผลให้ธุรกิจมีมาตรฐานอันพึง
ประสงค์
2.
ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิ ง การตลาด แต่ ล ะมิ ติ จ ากการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น อั น ดั บ สอง ทาให้ ทราบว่ า
ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาดด้านใดและตัวชี้วัดใด มีความสาคัญมากน้อย ซึ่ง
สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลในการเลือกและจัดลาดับความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อกาหนดนโยบาย
เสริ ม สร้ า งให้ ภ าคธุ ร กิ จ โรงงานอุ ต สาหกรรมไทยด าเนิ น งาน โดยยึ ด หลั ก การตลาดร่ ว ม
รับผิดชอบต่อสังคม ดังตัวอย่างเช่น การส่งเสริมให้ใช้ฉลากติดที่ตัวผลิตภั ณฑ์/บริการหรือ
องค์กร ซึ่งแสดงถึ งการดูแลสิ่งแวดล้อม (Eco-Label) การใช้พลังงาน และคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เนื่องจากค่าน้าหนักองค์ประกอบสูงสุด
เท่ากับ 0.781 เป็นต้น
3.
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรก าหนดนโยบายหรื อ มาตรการต่ า งๆ
เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาดกับภาคธุรกิจ
โรงงาน
อุตสาหกรรมให้ดาเนินตามมากยิ่งขึ้น เช่น ธุรกิจที่มีแนวทางการตลาดเพื่อ
มุ่งรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างสม่าเสมอได้รับการลดหย่อนค่าใช้จ่า ยบางอย่างได้
(ภาษี ค่าธรรมเนียม
เป็นต้น) และอาจจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเฉพาะเพื่อเป็นศูนย์กลางสนับสนุน ส่งเสริม แนะแนว
แนวทางให้กับองค์กรต่างๆ ดังเช่น การจัดอบรมให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

สนับสนุนและเสริมสร้าง “เครือข่ายธุรกิจรับผิดชอบต่อสังคม” ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายใน
สังคมธุรกิจ เป็นต้น

4.
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกาหนดบทลงโทษรุนแรงสาหรับผู้ประกอบธุรกิจ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยปละ ละเลย สร้างมลพิษทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงเอารัด เอา
เปรียบผู้คนในสังคม ก่อให้เกิดผลเสียทั้งทางแพ่ง และอาญา โดยในทางกฎหมายไม่ให้มีการยื่น
อุทธรณ์เพื่อยืดเวลาให้พิจารณาไต่สวนจบแบบเบ็ดเสร็จ ถ้าผิดจริงมีผลต่อ การยึดทรัพย์
และให้เลิกกิจการโดยทันที บันทึกชื่ออยู่ในเครดิตทางกฎหมาย
ซึ่งผู้ประกอบการ
ทุกราย ต้องผ่านการตรวจสอบอนุญาต เพื่อป้องกันไม่ให้หาช่องทางกระทาผิดซ้าอีก
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป โดยการศึกษารูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิง
การตลาดแก่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่เกี่ยวเนื่องเฉพาะหมวด เช่น การเกษตร ประมง
อาหาร และยานยนต์ และการศึกษาสถานการณ์ของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วยการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และโครงสร้างตลาด (Market
Structure) ตลอดจนการศึกษาแบบจาลองพลังห้าด้าน (Five forces Model) ที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปิดการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย นอกจากนี้การศึกษาในรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม
เชิง
การตลาดเป็นหัวข้อหลักของการวิจัยในอนาคต

