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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ 2) ผลการดาเนิ นงาน 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจกับผลการดาเนิ นงาน และ 4) หาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นหัวหน้างานขึ้นไป จานวน 208 คน โดยใช้เครื่ องมือวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.82 เลือกเทคนิ คการสุ่ มแบบง่าย และผูจ้ ดั การโรงงาน จานวน 20 คนควรแยกวิจยั คุณภาพออกจาก
เชิ งปริ มาณ โดยใช้เครื่ องมือวิจยั แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง เลือกเทคนิ คการสุ่ มแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุก
ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ผลการดาเนิ นงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความรั บผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจกับผลการดาเนิ นงาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทาง
เดียวกันในระดับสู ง และ 4) แนวทางการพัฒนาการดาเนิ นงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี
ประกอบด้ว ย 9 แนวทาง คื อ (1) การส่ ง เสริ ม ความรู ้ ค วามเข้า ใจ (2) การสร้ า งค่ า นิ ย มด้า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมแก่ ผูบ้ ริ หาร
(3) การก าหนดนโยบายส่ ง เสริ ม การปฏิ บ ัติ อ ย่า งชัด เจน (4) การสื่ อ สารกับ พนัก งานทุ ก ระดับ เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการท างาน
(5) การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงาน (6) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิกิจกรรม (7) การส่ งเสริ มการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อสังคมนอก
กระบวนการธุรกิจ (8) การประเมินผลการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อสังคม และ (9) การสื่ อสารข้อมูลการปฏิบตั ิดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมในวง
กว้า ง ดัง นั้น การแสดงความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมของธุ ร กิ จ นั้น นอกจากจะไม่ ส ร้ า งภาระให้แ ก่ สั ง คมแล้ว ยัง เป็ นการสร้ า งก าไรหรื อ
ผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุน้ และธุรกิจมีความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
คาสาคัญ : ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ผลการดาเนินงาน อุตสาหกรรมอาหาร
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Abstract
The purposes of this research were to study 1) corporate social responsibility of business. 2) performance, 3) the relationship
between corporate social responsibility with performance and 4) find a guideline to enhance performance to corporate social responsibility
of food industrial in Phetchaburi province. The size of sampling group was 208 supervisors level up. The data was collected w ith a
questionnaire with the reliability of 0.82, selected by the using simple random sampling method and 20 managers of industry were selected.
The data was collected with structure interview, selected by the purposive sampling. The data was analyzed with statistics for percentage,
mean, standard deviation, Pearson's product moment coefficient of correlation and content analysis.
The research results were as follows: 1) The average of corporate social responsibility was at a high level with overall.When
considering each aspect, it was found that all aspects had a high level of average. 2) The average performance was at a h igh level. When
considering each item, it was found that all items had a high level of performance. 3) There was a positive relationship betw een corporate
social responsibility and performance in the same direction at a high level. and 4) The guidelines for the development of social responsibility
operations of the food industry in Phetchaburi province consisted of 9 approaches which were (1) promoting knowledge and unde rstanding
(2) creating social responsibility values for executives (3) establishing policies to clearly promote concrete actions (4)communicating with
employees at all levels to create cooperation in work (5) promoting participation (6) creating incentives for carrying out ac tivities
(7) promoting social activities outside the business process (8) performance evaluation of activities for social, and (9) communicating the
information practices of social responsibility with a wide range. Therefore, showing the social responsibility of the business not only does
not create a burden to the society, but also creates profits or returns for shareholders and businesses with sustainable growth.
Keywords : Corporate Social Responsibility, Performance, Food Industry

บทนา
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็ นอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพสู งในการผลิตเพื่อบริ โภคในประเทศและเพื่อการ
ส่งออก เนื่องจากประเทศไทยมีพ้นื ฐานด้านการผลิตทางการเกษตรที่มนั่ คงและมัง่ คัง่ ทาให้มีผลผลิตที่สามารถนามาใช้เป็ นวัตถุดิบ
ในการแปรรู ปได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่ อง มีแรงงานที่ มีคุณภาพจานวนมาก มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ ทนั สมัย มีการ
พัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิง่ ขึ้น นอกจากนั้นผูป้ ระกอบการแต่ละประเภทอุตสาหกรรม
ยังมีความชานาญในการผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่าประเทศคู่แข่งอื่น ๆ อีกหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกัน สามารถผลิต
สิ นค้าได้ตามความต้องการของผูซ้ ้ื อได้รวดเร็ วและสามารถนาวัตถุดิบจากต่างประเทศมาแปรรู ปให้เกิ ดมูลค่าเพิ่ม นอกจากนั้น
ผูป้ ระกอบการยังมีความพร้อมในด้านการจัดการกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ มีบุคลากรที่มีความรู ้และประสบการณ์
นอกจากนั้นยังได้รับการยอมรับจากลูกค้าในต่างประเทศในเรื่ องของการส่งมอบสิ นค้า และความรับผิดชอบต่อสิ นค้า รวมถึงชนิ ด
ของผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ สามารถทารายได้สูงถึงปี ละกว่า 400,00 บาท
และยังเป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้วตั ถุดิบในประเทศเกือบทั้งหมดให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็ นจานวนมาก ตั้งแต่ภาคการเกษตรซึ่ง
เป็ นอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร อุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ และการขนส่ง
ปั จจัยสาคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมนี้สามารถมีศกั ยภาพอย่างครบวงจร คือการใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วย
ในกระบวนการผลิต เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศในปั จจุบนั มีการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอากร ( Non - tariff barrier) มากีดกัน
การค้าในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ดีในการเกษตร (Good agricultural practice : GAP) หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ดี ใ นการผลิ ต (Good manufacturing practice : GMP) และการวิเ คราะห์ อ ัน ตรายและจุ ด วิกฤติ ที่ ต ้อ งควบคุ ม (Hazard
analysis critical control point : HACCP) เป็ นต้น [1]
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อุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดเพชรบุรีต้ งั อยูใ่ นเขตส่งเสริ มการลงทุนเขตที่ 3 เป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภาพเป็ นศูนย์กลางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคตะวันตกที่ มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็ นด้านวัตถุดิบ แรงงาน และทาเลที่ต้ งั ซึ่ งอยู่ใกล้
กรุ งเทพมหานคร โดยอุตสาหกรรมอาหารเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี โดยได้รับปั จจัยสนับสนุ นมาจากนโยบายของภาครัฐ เช่น การ
พัฒนากิจการแปรรู ปและการค้าขายอาหารสมัยใหม่ โดยผลิตภัณฑ์อาหารในพื้นที่ส่วนมากมักเป็ นการแปรรู ปวัตถุดิบในท้องถิ่น
ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากผลผลิตทางการเกษตร การประมง อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยเสี่ ยงจากการแข่งขันที่คอ่ นข้างรุ นแรง เนื่องจาก
มีผูป้ ระกอบการจานวนมากที่ มีการผลิตสิ นค้าที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่ งส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการสร้างรายได้ของธุ รกิ จอยูใ่ น
ระดับค่อนข้างต่ า ประกอบกับปั จจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จเป็ นสิ่ งที่ มีการกล่าวถึงกันมากทัว่ โลกว่าเป็ นแนว
ทางการที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นธุรกิจเพราะเชื่อมัน่ ว่าการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและมีความรับผิดชอบ
จะทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งสามารถก่อให้เกิ ดประโยชน์ที่หลากหลายทั้งที่เป็ นนามธรรมและรู ปธรรม เช่น
การสร้างภาพพจน์ที่ดี การเพิม่ มูลค่าแก่สินค้า การสร้างชื่อเสี ยงให้กบั บริ ษทั สามารถเป็ นแหล่งของโอกาสและขยายความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมของธุรกิจได้ [2,3] ตั้งแต่ช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษ ที่ 20 สังคมเริ่ มตระหนักถึงผลกระทบในด้านลบที่เกิดจาก
การดาเนิ นอุตสาหกรรมหรื อการดาเนิ นธุ รกิ จที่ วางบนพื้นฐาน เน้นผลกาไรเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ด ซึ่ งการดาเนิ นการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในช่วงแรกจะเห็นได้วา่ พัฒนามาจากกระแสของการเรี ยกร้องของประชาชน จากสถานการณ์ความ
เสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปั จจุบนั ทวีความรุ นแรงและมีความซับซ้อน
ของปั ญหาเพิ่มมากขึ้น ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ความขัดแย้งของผลกระทบที่เป็ นผลประโยชน์จากการดาเนิ นกิจการ
ของกลุ่มองค์กรภาคธุรกิจหรื อกลุ่มทุน ขัดแย้งต่อผลประโยชน์และความเป็ นอยูข่ องชุมชนและสังคมที่กิจการของกลุ่มธุรกิจตั้งอยู่
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ล้วนเป็ นภาพสะท้อนที่มิอาจปฏิเสธได้วา่ สาเหตุสาคัญนั้นมาจากปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ธุรกิจ
ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่วา่ จะเป็ นด้านความเป็ นธรรม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านผูบ้ ริ โภคและด้านพัฒนาชุมชน
ในวงกว้างซึ่ งจะทาให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจในด้านภาพลักษณ์ การยอมรับ ชื่อเสี ยงรวมถึงผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ
จนในปั จจุบนั ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้กลายเป็ นแนวทางข้อกาหนดทางการค้ายุคใหม่ที่สร้างกระแสให้องค์กร
ธุรกิจตื่นตัวและดาเนินการและแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น [4] ดังนั้นถ้า
อุตสาหกรรมอาหารดาเนินการตามองค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบทั้ง 7 ประการ ได้แก่ 1) มีการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
แสดงถึงความโปร่ งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และสามารถชี้แจงให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับทราบถึงผลการปฏิบตั ิงานได้ 2) มีการ
คานึงถึงสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งเป็ นสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของมนุษย์ 3) การปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน องค์กรต้องตระหนักว่าแรงงานไม่ใช่สินค้าแต่
ปฏิบตั ิเสมือนเป็ นปั จจัยการผลิต 4) มีการดูแลสิ่ งแวดล้อม โดยคานึ งถึงหลักการป้ องกันปั ญหามลพิษการบริ โภคอย่างยัง่ ยืนและมี
ประสิ ทธิ ภาพ 5) มีการดาเนิ นธุรกิจอย่างเป็ นธรรม องค์กรต่าง ๆ ควรแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรมและเปิ ดกว้าง ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิภาพในการลดต้นทุนสิ นค้าและบริ การ 6) ใส่ใจต่อผูบ้ ริ โภค เปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคได้รับทราบข้อมูลในการใช้สินค้าและ
บริ ก ารอย่า งเหมาะสม และ 7) การแบ่ ง ปั นสู่ สังคมและชุ มชน เพื่ อ ให้สัง คมอยู่ร่ว มกันกับธุ ร กิ จอย่า งยัง่ ยืน การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็ นเครื่ องมือในการสร้างผลการดาเนิ นงานที่ดีข้ ึนทั้งด้านกาไร ยอดขาย ส่ วนแบ่งการตลาด ลูกค้า
การจัดส่ งสิ นค้า การพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์กล่าวคือ หากอุตสาหกรรมอาหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
กากับดูแลกิ จการที่ดี ให้ความเป็ นธรรม สิ ทธิ มนุ ษยชน รับผิดชอบต่อแรงงาน ผูบ้ ริ โภค พัฒนาชุมชนและสังคม และดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อมเป็ นอย่างดีในระดับสูงจะทาให้ผลการดาเนินงานสูงขึ้นในลักษณะที่มีความสัมพันธ์กนั แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากธร
กิจไม่สามารถดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความจริ งใจและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรก็อาจจะทาให้ผลการ
ดาเนิ นงานลดลงเช่นเดียวกัน และหากธุรกิจให้ความสาคัญกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการดาเนิ นการตามมาตรฐาน ISO 26000
จะเป็ นการสร้ างจุดแข็งให้กับตราสิ นค้าและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ตลอดจนความร่ วมมือในการ
บริ หารองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ แรงจูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจให้กบั พนักงาน ทาให้สามารถรักษาพนักงานที่ดีไว้ให้อยู่
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กับ องค์ก รตลอดไปได้ ส่ ว นประโยชน์ใ นด้า นสัง คมและสิ่ ง แวดล้อ มนั้นเป็ นการสร้ า งชื่ อเสี ย งให้กับองค์ก ร ลดปั ญ หาและ
ผลกระทบจากสิ่ งแวดล้อม เสริ มสร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งต่อไป
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับผลการดาเนินงานของ
โรงงานอุ ต สาหกรรมอาหารจังหวัด เพชรบุ รี ทั้ง นี้ เพื่ อ เป็ นการศึ ก ษาถึ ง การบริ หารงานความรั บ ผิดชอบต่ อ สังคมของธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมอาหารให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอันจะส่ งผลต่อผลการดาเนิ นงานของอุตสาหกรรมอาหารสาหรับการ
สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับผลการดาเนิ นงาน ของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารจังหวัดเพชรบุรี
4. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) การวิจยั เชิงปริ มาณ
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ หัวหน้างานขึ้นไปที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงานอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดเพชรบุรี
ได้แก่ หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้าแผนก ซุ ปเปอร์ ไวเซอร์ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การสอบและผูจ้ ดั การ รวมทั้งสิ้ น 432 คน เพื่อตอบ
แบบสอบถาม จากโรงงานทั้งหมด 15 แห่ง [8]
กลุ่มตัวอย่างเลื อกมาจากประชากรที่ เป็ นหัวหน้างานขึ้ นไปที่ ปฏิ บัติงานในโรงงานอุต สาหกรรมอาหารจัง หวัด
เพชรบุรี ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 208 คน เพื่อตอบแบบสอบถาม โดยคานวณจากสู ตรของ ทาโร ยามาเน่ [9] ใช้เทคนิ คการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)
2) การวิจยั เชิงคุณภาพ
ให้ขอ้ มูลหลักจากการสัมภาษณ์เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายต่าง ๆ จานวน 20 คน โดยใช้เทคนิ คการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
(purposive sampling)
ตัวแปรการวิจยั
ตัวแปรต้น คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของ
องค์กร ด้านความเป็ นธรรม สิ ทธิ มนุษยชนและแรงงาน ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค ด้านการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ขององค์กร และด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมขององค์กร
ตัวแปรตาม คือ ผลการดาเนิ นงานที่ ประเมินโดยภาพรวมจากตัวชี้ วดั 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิ น ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามสาหรับหัวหน้างานขึ้นไปของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีค่าความ
เชื่อมัน่ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค [10] ประกอบด้วยตัวแปรความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเท่ากับ .91 ตัว
แปรผลการดาเนิ นงานเท่ากับ .85 และโดยภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ .82 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1
แบบสอบถามข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของหัวหน้างาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และตอนที่ 3
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แบบสอบถามผลการดาเนิ นงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี เป็ นลักษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้สัมภาษณ์ผจู ้ ดั การฝ่ าย
ต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ประสานงานขอความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ออกหนังสื อถึงผูจ้ ดั การ
โรงงานทั้ง 15 แห่ ง เพื่อส่ งแบบสอบถามโดยขอความอนุ เคราะห์หัวหน้างานฝ่ ายต่าง ๆ ตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งขอความ
อนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามที่ ตอบแล้วกลับมายังคณะวิทยาการจัดการเพื่อดาเนิ นการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามจนได้ครบ จานวน 208 ฉบับ โดยเตรี ยมการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปทางสถิติต่อไป
และหลังจากนั้นติดต่อและประสานงานกับผูจ้ ดั การโรงงานอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอความอนุเคราะห์ดาเนินการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายต่าง ๆ จานวน 20 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั
นาแบบสอบถามทั้งหมดมาท าการลงรหัสด้ว ยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าเร็ จรู ปทางสถิ ติเพื่ อ วิเคราะห์ แ ละแปล
ความหมายของข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ดาเนิ นงาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จกับผลการดาเนิ นงานของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน(Standard deviation: S.D.) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน(Pearson’s product moment correlation coefficient)
[11] และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี โดย
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา(Content analysis)

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย คิ ดเป็ นร้ อยละ 68.8 เป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 31.3
มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.6 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 63.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 39.4 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 11 – 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.1 และตาแหน่งงานเป็ นซุปเปอร์ไวเซอร์ คิดเป็ นร้อยละ 33.7
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความรับผิดชอบต่ อสังคมของธุรกิจของหัวหน้ างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
S.D.
แปลผล
อันดับ
𝑥̅
1. ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
4.22
0.74
มาก
1
2. ด้านความเป็ นธรรม สิ ทธิมนุษยชนและแรงงาน
4.17
0.85
มาก
2
3. ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
4.09
0.84
มาก
4
4. ด้านการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมขององค์กร
4.15
0.92
มาก
3
5. ด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมขององค์กร
4.04
0.75
มาก
5
ภาพรวมเฉลีย่
4.14
0.74
มาก
จากตารางที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
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น้อยดังนี้ ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ด้านความเป็ นธรรม สิ ทธิมนุษยชนและแรงงาน ด้านการร่ วมพัฒนาชุมชนและ
สังคมขององค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค และด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมขององค์กร
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี
ผลการดาเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
𝑥̅
1. ระบบการบริ หารจัดการด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์มีระสิ ทธิภาพ 4.27
2. มีผลการดาเนินงานที่บรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
4.13
3. สามารถจัดส่งสิ นค้าได้ตรงต่อเวลาทุกครั้ง
4.10
4. มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4.21
5. สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ ว
4.05
6. สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้
4.13
7. สามารถดึงดูดกลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหม่ได้
4.17
8. ผูบ้ ริ โภคมีความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์
4.24
9. มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4.12
10. มีผลกาไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4.20
11. มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4.08
12. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลงได้
4.18
ภาพรวมเฉลีย่
4.15

S.D.
0.64
0.70
0.59
0.71
0.67
0.70
0.69
0.67
0.72
0.69
0.68
0.61
0.65

แปลผล อันดับ
มาก
1
มาก
8
มาก
10
มาก
3
มาก
12
มาก
7
มาก
6
มาก
2
มาก
9
มาก
4
มาก
11
มาก
5
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า ผลการดาเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อมีผลการดาเนิ นงานอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้
ระบบการบริ หารจัดการด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์มีประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ โภคมีความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง มีผลกาไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานลงได้ สามารถดึงดูด
กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหม่ได้ สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ มีผลการดาเนินงานที่บรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ มีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง สามารถจัดส่ งสิ นค้าได้ตรงต่อเวลาทุกครั้ง มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ ว
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างความรับผิดชอบต่ อสั งคมของธุ รกิจกับผลการดาเนินงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรั บผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จกับผลการดาเนิ นงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
1.ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
2.ด้านความเป็ นธรรม สิ ทธิมนุษยชนและแรงงาน
3.ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
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ผลการดาเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารจังหวัดเพชรบุรีภาพรวม (Ytot)
0.846**
0.708**
0.648**
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ผลการดาเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารจังหวัดเพชรบุรีภาพรวม (Ytot)
0.521**
0.692**

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
4.ด้านการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมขององค์กร
5.ด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมขององค์กร

ภาพรวมเฉลีย่
0.745**
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จกับผลการดาเนิ นงานของ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกันในระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ (r = 0.745) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกระดับสูง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการกากับดูแลกิ จการที่ ดีขององค์กร ด้านความเป็ นธรรม สิ ทธิ มนุ ษยชนและ
แรงงาน ด้านที่ มีความสัมพันธ์ กันทางบวกระดับปานกลาง อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการดู แลรั กษา
สิ่ งแวดล้อมขององค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคและด้านการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมขององค์กร
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานความรับผิดชอบต่ อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี
จากการสัมภาษณ์ผจู ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดาเนิ นงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีมีแนวทางการพัฒนาการดาเนินงาน 9 ประการ ดังต่อไปนี้

สื่ อสาร
ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิ
การ
ประเมินผล

การปฏิบตั ิ
กิจกรรม

ส่งเสริ ม
ความรู ้
ความเข้าใจ

สร้างค่านิยม

แนวทางการพัฒนา
การดาเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารจังหวัดเพชรบุรี

สร้าง
แรงจูงใจ

กาหนด
นโยบาย

สื่ อสารทุก
ระดับ

ส่งเสริ มการ
มีส่วนร่ วม

รู ปที่ 2 แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี
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1. การส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุ รกิ จ แก่พนักงานหรื อลูกค้า
พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมอาหารดาเนิ นธุ รกิ จอย่างเป็ นกระบวนการในการผลิตสิ นค้าโดยทุกขั้นตอนจะคานึ งถึงคุณภาพและ
ความปลอดภัยทั้งในส่ วนของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานและลูกค้า ดาเนิ นธุรกิ จอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรมที่ เป็ นไปตามกฎหมายที่
กาหนดไว้
2. การสร้างค่านิ ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผบู ้ ริ หาร พนักงานและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยมีการมุ่งเน้นการทางาน
เป็ นทีมอย่าง มีรูปแบบการดาเนิ นงานที่ ชดั เจน มีการปฏิบตั ิตามแนวทางที่ องค์กรกาหนดเป็ นนโยบาย ซึ่ งจะส่ งผลให้องค์กรดาเนิ น
ธุรกิจต่อไปด้วยความยัง่ ยืนอย่างแท้จริ ง
3. การกาหนดนโยบายส่ งเสริ มการปฏิบตั ิอย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรม โรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีการตั้งเป้ าหมายโดย
กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ การกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กรเพื่อเป็ นแนวทางการ
ดาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งองค์กร
4. การสื่ อสารกับพนักงานทุกระดับเพื่อสร้างความร่ วมมือการทางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีระบบการสื่ อสาร
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจให้พนักงานทุกระดับทั้งผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หารระดับกลางแลละผูบ้ ริ การระดับต้น
5. การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ
ความร่ วมมือทั้งองค์กรที่ เกิ ดจากการร่ วมคิด ร่ วมทาการทางานที่ เกิ ดผลสัมฤทธิ์ สู งสุ ดของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารโดยให้
พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่ วมในการร่ วมคิด ร่ วมแก้ปัญหาร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมติดตามประเมินผลกับกิจกรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน
6. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทุกองค์กรพึงตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
สร้างแรงจูงใจแก่พนักงานที่มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการยกย่องชมเชย และให้รางวัลกับ
พนักงานที่มีผลงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด จนเกิดเป็ นพฤติกรรมหรื อวัฒนธรรมองค์กร
7. การส่ งเสริ มการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ เพื่อเสริ มสร้างสังคมที่เป็ นสุ ขและสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
ทุกภาคส่ วนของสังคมจะได้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน ซึ่ งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ
รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
8. การประเมินผลการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อวัดมูลค่าเพิ่มและคุณค่าเพิ่มจากการดาเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทั้งยอดขายและกาไรเพิ่มขึ้น ชื่อเรื่ องและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็ นที่ยอมรับและพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้น พนักงานมีความภาคภูมิใจในผลงานและองค์กรมากขึ้นและให้ความเชื่อมัน่ ที่จะทางานกับองค์กรนั้น
ต่อไป มีความรักและผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น
9. การสื่ อสารข้อมูลการปฏิบตั ิดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างเพื่อสร้างการรับรู ้และความน่าเชื่อถือของธุรกิจ
โดยโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมี การจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อใช้เป็ นข้อมูลของบริ ษทั ในการนาเสนอแก่
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง การนาเสนอเพื่อการตรวจรั บรองมาตรฐาน ความรั บผิดชอบต่อสังคมหรื อ ISO 26000 และเผยแพร่ ให้แก่
สาธารณชน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั

อภิปรายผล
1) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จตามความคิดเห็นของหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี
โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ด้านความเป็ นธรรม สิ ทธิ มนุษยชนและแรงงาน ด้านการร่ วมพัฒนา
ชุมชนและสังคมขององค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค และด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมขององค์กร ทั้งนี้เนื่องมาจากการ
ที่กิจการมีเป้ าหมายที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม เปรี ยบเสมือนมีเข็มทิศช่วยในการดาเนินธุรกิจ เพื่อไม่ให้ประสบกับ
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ปั ญหาและอุปสรรค จากการดา เนินงานที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ตน้ ทางได้ หากธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมขององค์กร ซึ่ งคือการดาเนิ นกิจการภายใต้หลักจริ ยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่ งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรจะนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ่ นรัตน์ สิ ริพนั ธ์พงศ์ [12] ที่ศึกษาเรื่ อง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมและที่พกั ในจังหวัดภูเก็ต ที่พบว่าระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมและที่พกั
ในจังหวัดภูเก็ตทุกขนาดมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2) ผลการดาเนิ นงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อมีผลการดาเนิ นงานอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ระบบการบริ หาร
จัดการด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์มีประสิ ทธิ ภาพ รองลงมาคือ ผูบ้ ริ โภคมีความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผลกาไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ ว
ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการดาเนิ นธุรกิจให้ประสบความสาเร็ จและมีความมัน่ คงในระยะยาวนั้นธุรกิจจะต้องมีผลการดาเนิ นงานที่ ดีใน
ทุก ๆ ด้านดังนั้นผูบ้ ริ หารจะต้องให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชศิชภ ธีรัชต์กลุ
[13] ที่ ศึ ก ษาเรื่ องความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ลู ก ค้า กั บ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษัท ประกั น ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ที่ พบว่า ผลการดาเนิ นงานโดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเรี ยนรู ้ และพัฒนา ด้านลูกค้า
ด้านการเงินและด้านกระบวนการภายในองค์กรมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
3) ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของธุ ร กิ จ กับ ผลการด าเนิ น งานของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกันในระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่ มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่
ด้านการกากับดูแลกิ จการที่ ดีขององค์กร และด้านความเป็ นธรรมขององค์กรและสิ ทธิ มนุ ษยชน ส่ วนด้านที่ มีความสัมพันธ์ กัน
ทางบวกระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมขององค์กร ด้านความรับผิดชอบ
ต่อผูบ้ ริ โภคและแรงงาน และด้านการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมขององค์กร ทั้งนี้เนื่องมาจากอุตสาหกรรมอาหารมีความมุ่งมัน่ ที่จะ
บรรลุซ่ ึ งพันธกิจในการเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าด้วยความรับผิดชอบภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจที่กาหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
การมาตรฐาน รวมถึงแนวปฏิบตั ิสากล ซึ่งคานึงถึงทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญยิหวา ไชยมาลาและอิสราภรณ์ ทนุผล [14] ที่ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการทาความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกับผลการดาเนิ นงานขององค์กร ที่พบว่า บริ ษทั ที่มีการร่ วมทุนกับบริ ษทั ข้ามชาติในกลุ่มประเทศ OECD และการเปิ ดเผย
การทากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการทากาไร (ROA)
4) แนวทางการพัฒ นาการด าเนิ น งานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมของโรงงานอุ ต สาหกรรมอาหารจัง หวัด เพชรบุ รี
ประกอบด้วย 9 แนวทาง คือ (1) การส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจ (2) การสร้างค่านิ ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผบู ้ ริ หาร
(3) การกาหนดนโยบายส่งเสริ มการปฏิบตั ิอย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรม (4) การสื่ อสารกับพนักงานทุกระดับเพื่อสร้างความร่ วมมือใน
การทางาน (5) การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงาน (6) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิกิจกรรม (7) การส่ งเสริ มการปฏิบตั ิ
กิจกรรมเพื่อสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ (8) การประเมินผลการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อสังคม และ (9) การสื่ อสารข้อมูลการปฏิบตั ิ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง ทั้งนี้ เนื่องมาจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้ความสาคัญต่อการดาเนิ นธุรกิจตามแนว
ทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยมิได้มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ยงั คงตระหนักถึงการ
ดาเนิ นงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้องค์กรได้มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืนโดยมุ่งเน้นการกากับ
ดูแลกิจการอย่างรู ้หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการจัดการด้วยความถูกต้องโปร่ งใส เป็ นธรรมและคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทุ ก ฝ่ าย สอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ รั ฐ นัน ท์ พงศ์วิริ ท ธิ์ ธรและภาคภู มิ ภัค วิว าส [15] ที่ ศึ กษาเรื่ อ งแนวทางการพัฒ นาความ
รั บผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนื อ ในประเทศไทย ที่ พบว่า แนวทางการพัฒนาความ
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รั บผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนื อในประเทศไทย ควรมุ่งในประเด็นดังนี้ 1) การสร้ าง
จิ ต ส านึ ก และให้ ค วามตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ทุ ก ๆ
ฝ่ ายทั้งภายนอกและภายในองค์การ 2) การมุ่งตระหนักถึงคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลที่สามารถเกื้อหนุนผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ตั้งมัน่ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) การมุ่งสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กบั การดาเนิ น
ธุรกิจในทุกกระบวนการของธุรกิจ เพื่อความยัง่ ยืนร่ วมกันกับชุมชนและสิ่ งแวดล้อม และ 4) การประเมินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการปรับปรุ งกิ จกรรมให้เข้ากับบริ บทการดาเนิ นงานของธุ รกิ จเพื่อให้เกิ ดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง เกิ ดความ
ยัง่ ยืนในความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1. จากผลการวิจยั ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ด้านการดูแล
รักษาสิ่ งแวดล้อมขององค์กร เป็ นด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็ นลาดับสุดท้าย ดังนั้นบริ ษทั ควรมีการบริ หารและพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในด้านการจัดนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เช่น การลดโลกร้อน การปลูกต้นไม้ ฯลฯ
2. จากผลการวิ จัย ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของธุ ร กิ จ กับ ผลการด าเนิ น งานของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดเพชรบุรี ด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมขององค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค และด้านการ
ร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมขององค์กร มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกระดับปานกลาง ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรดาเนิ นการจัดทานโยบาย
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม นโยบายต่อผูบ้ ริ โภคและนโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยการจัดกิจกรรมและลงปฏิบตั ิให้เห็น
เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
3. แนวทางการพัฒ นาการด าเนิ น งานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมของโรงงานอุ ต สาหกรรมอาหารจัง หวัด เพชรบุ รี
ประกอบด้วย 9 แนวทางนั้น ผูบ้ ริ หารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรีควรนาไปศึกษาและวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิอนั จะส่งผลต่อผลการดาเนินงานของอุตสาหกรรมในอนาคต
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในอนาคต
1. ควรมีการศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจที่มีผลต่อด้านอื่น ๆ เช่น ภาพลักษณ์องค์กร ความจงรักภักดี ของ
พนักงาน ความเจริ ญเติบและความยัง่ ยืนของธุรกิจ เป็ นต้น
2. ควรมีการศึ กษาปั จจัยอื่น ๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารใน
จังหวัดเพชรบุรี เช่น ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นการตลาด การบริ หารองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ เป็ นต้น
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