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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 2) ผลการด าเนินงาน 3) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจกบัผลการด าเนินงาน และ 4) หาแนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นหัวหน้างานข้ึนไป จ านวน 208 คน โดยใช้เคร่ืองมือวิจยัเป็น
แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.82 เลือกเทคนิคการสุ่มแบบง่าย และผูจ้ดัการโรงงาน จ านวน 20 คนควรแยกวิจยัคุณภาพออกจาก
เชิงปริมาณ โดยใช้เคร่ืองมือวิจยัแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เลือกเทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันและการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุก
ดา้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  2) ผลการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก  3) ความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับผลการด าเนินงาน โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัสูง และ 4) แนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 
ประกอบด้วย 9 แนวทาง คือ (1) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  (2) การสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผูบ้ ริหาร  
(3) การก าหนดนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติอย่างชัดเจน (4) การส่ือสารกับพนักงานทุกระดับเพ่ือสร้างความร่วมมือในการท างาน  
(5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน  (6) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติักิจกรรม (7) การส่งเสริมการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือสังคมนอก
กระบวนการธุรกิจ (8) การประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือสังคม และ (9) การส่ือสารขอ้มูลการปฏิบติัดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมในวง
กวา้ง ดังนั้ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั้ นนอกจากจะไม่สร้างภาระให้แก่สังคมแล้วยงัเป็นการสร้างก าไรหรือ
ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้และธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยนื 
 

ค าส าคัญ : ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ  ผลการด าเนินงาน  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 o f 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 a nalysis. 

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 fo r 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 busine ss 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 
 
 

บทน า   
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อการ

ส่งออก เน่ืองจากประเทศไทยมีพ้ืนฐานดา้นการผลิตทางการเกษตรท่ีมัน่คงและมัง่คัง่ ท าใหมี้ผลผลิตท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ในการแปรรูปไดอ้ย่างหลากหลายและต่อเน่ือง มีแรงงานท่ีมีคุณภาพจ านวนมาก มีการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั มีการ
พฒันารูปแบบผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดมากยิง่ข้ึน นอกจากนั้นผูป้ระกอบการแต่ละประเภทอุตสาหกรรม
ยงัมีความช านาญในการผลิตและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีดีกวา่ประเทศคู่แข่งอ่ืน ๆ อีกหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกนั สามารถผลิต
สินคา้ไดต้ามความตอ้งการของผูซ้ื้อไดร้วดเร็วและสามารถน าวตัถุดิบจากต่างประเทศมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพ่ิม นอกจากนั้น
ผูป้ระกอบการยงัมีความพร้อมในดา้นการจดัการกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ มีบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ 
นอกจากนั้นยงัไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ในต่างประเทศในเร่ืองของการส่งมอบสินคา้ และความรับผิดชอบต่อสินคา้ รวมถึงชนิด
ของผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของตลาดต่างประเทศ สามารถท ารายไดสู้งถึงปีละกวา่ 400,00 บาท 
และยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีใชว้ตัถุดิบในประเทศเกือบทั้งหมดใหเ้กิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเป็นจ านวนมาก ตั้งแต่ภาคการเกษตรซ่ึง
เป็นอาชีพหลกัของประชากรส่วนใหญ่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหอ้งเยน็ อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์และการขนส่ง 
ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุนใหอุ้ตสาหกรรมน้ีสามารถมีศกัยภาพอยา่งครบวงจร คือการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาช่วย
ในกระบวนการผลิต เน่ืองจากการคา้ระหวา่งประเทศในปัจจุบนัมีการใชม้าตรการท่ีไม่ใช่ภาษีอากร ( Non - tariff barrier) มากีดกนั
การคา้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใหใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ท่ีดีในการเกษตร (Good agricultural practice : GAP)  หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีดีในการผลิต (Good manufacturing practice : GMP) และการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติท่ีต้องควบคุม (Hazard 
analysis critical control point : HACCP) เป็นตน้ [1] 
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อุตสาหกรรมอาหารของจงัหวดัเพชรบุรีตั้งอยูใ่นเขตส่งเสริมการลงทุนเขตท่ี 3 เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพเป็นศูนยก์ลางการ
พฒันาอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีความพร้อมทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้นวตัถุดิบ แรงงาน และท าเลท่ีตั้งซ่ึงอยู่ใกล้
กรุงเทพมหานคร โดยอุตสาหกรรมอาหารเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี โดยไดรั้บปัจจยัสนับสนุนมาจากนโยบายของภาครัฐ เช่น การ
พฒันากิจการแปรรูปและการคา้ขายอาหารสมยัใหม่ โดยผลิตภณัฑอ์าหารในพ้ืนท่ีส่วนมากมกัเป็นการแปรรูปวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงส่วนใหญ่ไดม้าจากผลผลิตทางการเกษตร การประมง อยา่งไรก็ตามยงัคงมีปัจจยัเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีคอ่นขา้งรุนแรง เน่ืองจาก
มีผูป้ระกอบการจ านวนมากท่ีมีการผลิตสินคา้ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการสร้างรายไดข้องธุรกิจอยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งต ่า ประกอบกบัปัจจยัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นส่ิงท่ีมีการกล่าวถึงกนัมากทัว่โลกว่าเป็นแนว
ทางการท่ีเหมาะสมในการประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจเพราะเช่ือมัน่วา่การด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
จะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีหลากหลายทั้งท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม เช่น 
การสร้างภาพพจน์ท่ีดี  การเพ่ิมมูลค่าแก่สินคา้ การสร้างช่ือเสียงใหก้บับริษทั สามารถเป็นแหล่งของโอกาสและขยายความสามารถ
ในการสร้างนวตักรรมของธุรกิจได ้[2,3] ตั้งแต่ช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษ ท่ี 20 สงัคมเร่ิมตระหนกัถึงผลกระทบในดา้นลบท่ีเกิดจาก
การด าเนินอุตสาหกรรมหรือการด าเนินธุรกิจท่ีวางบนพ้ืนฐาน เน้นผลก าไรเป็นเป้าหมายสูงสุด ซ่ึงการด าเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รในช่วงแรกจะเห็นไดว้า่พฒันามาจากกระแสของการเรียกร้องของประชาชน จากสถานการณ์ความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนัทวีความรุนแรงและมีความซบัซอ้น
ของปัญหาเพ่ิมมากข้ึน ลว้นสะทอ้นให้เห็นถึงปรากฏการณ์ความขดัแยง้ของผลกระทบท่ีเป็นผลประโยชน์จากการด าเนินกิจการ
ของกลุ่มองคก์รภาคธุรกิจหรือกลุ่มทุน ขดัแยง้ต่อผลประโยชน์และความเป็นอยูข่องชุมชนและสงัคมท่ีกิจการของกลุ่มธุรกิจตั้งอยู ่
โดยเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ลว้นเป็นภาพสะทอ้นท่ีมิอาจปฏิเสธไดว้า่สาเหตุส าคญันั้นมาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีธุรกิจ
ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่วา่จะเป็นดา้นความเป็นธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นแรงงาน ดา้นผูบ้ริโภคและดา้นพฒันาชุมชน
ในวงกวา้งซ่ึงจะท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจในดา้นภาพลกัษณ์ การยอมรับ ช่ือเสียงรวมถึงผลการด าเนินงานของธุรกิจ  
จนในปัจจุบนัความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รไดก้ลายเป็นแนวทางขอ้ก าหนดทางการคา้ยุคใหม่ท่ีสร้างกระแสให้องคก์ร
ธุรกิจต่ืนตวัและด าเนินการและแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน [4] ดงันั้นถา้
อุตสาหกรรมอาหารด าเนินการตามองคป์ระกอบหลกัของความรับผิดชอบทั้ง 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อ
แสดงถึงความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และสามารถช้ีแจงให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบถึงผลการปฏิบติังานได ้ 2) มีการ
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์3) การปฏิบติัดา้นแรงงาน องคก์รตอ้งตระหนกัวา่แรงงานไม่ใช่สินคา้แต่
ปฏิบติัเสมือนเป็นปัจจยัการผลิต 4) มีการดูแลส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงหลกัการป้องกนัปัญหามลพิษการบริโภคอยา่งย ัง่ยืนและมี
ประสิทธิภาพ 5) มีการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม องคก์รต่าง ๆ ควรแข่งขนักนัอยา่งเป็นธรรมและเปิดกวา้ง ซ่ึงจะช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการลดตน้ทุนสินคา้และบริการ 6) ใส่ใจต่อผูบ้ริโภค เปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคไดรั้บทราบขอ้มูลในการใชสิ้นคา้และ
บริการอย่างเหมาะสม และ 7) การแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันกับธุรกิจอย่างย ัง่ยืน การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นเคร่ืองมือในการสร้างผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนทั้งดา้นก าไร ยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด ลูกคา้ 
การจดัส่งสินคา้ การพฒันาเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยก์ล่าวคือ หากอุตสาหกรรมอาหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้ความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชน รับผิดชอบต่อแรงงาน ผูบ้ริโภค พฒันาชุมชนและสังคม และดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดีในระดบัสูงจะท าใหผ้ลการด าเนินงานสูงข้ึนในลกัษณะท่ีมีความสมัพนัธ์กนั แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้หากธร
กิจไม่สามารถด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมดว้ยความจริงใจและสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รก็อาจจะท าใหผ้ลการ
ด าเนินงานลดลงเช่นเดียวกนั และหากธุรกิจให้ความส าคญักบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 26000  
จะเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับตราสินคา้และภาพลกัษณ์ท่ีดีเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ตลอดจนความร่วมมือในการ
บริหารองคก์รเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ แรงจูงใจ และสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บัพนกังาน ท าให้สามารถรักษาพนกังานท่ีดีไวใ้หอ้ยู่
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กับองค์กรตลอดไปได้ ส่วนประโยชน์ในด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมนั้ นเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับองค์กร ลดปัญหาและ
ผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม เสริมสร้างชุมชนและสงัคมใหเ้ขม้แขง็ต่อไป 
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจกบัผลการด าเนินงานของ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวดัเพชรบุรี  ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการศึกษาถึงการบริหารงานความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอนัจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมอาหารส าหรับการ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี  
 2. เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี   
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกบัผลการด าเนินงาน ของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารจงัหวดัเพชรบุรี 

4. เพ่ือหาแนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง         

1) การวจิยัเชิงปริมาณ 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ หวัหนา้งานข้ึนไปท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงานอุตสาหกรรมอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี 

ไดแ้ก่ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก ซุปเปอร์ไวเซอร์ ผูช่้วยผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการสอบและผูจ้ดัการ รวมทั้งส้ิน 432 คน เพื่อตอบ
แบบสอบถาม จากโรงงานทั้งหมด 15 แห่ง [8]  

     กลุ่มตวัอย่างเลือกมาจากประชากรท่ีเป็นหัวหน้างานข้ึนไปท่ีปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวดั
เพชรบุรี ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 208 คน เพื่อตอบแบบสอบถาม โดยค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ [9] ใชเ้ทคนิคการ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling)  

2) การวจิยัเชิงคุณภาพ  
     ให้ขอ้มูลหลกัจากการสัมภาษณ์เป็นผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ จ านวน 20 คน โดยใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 

(purposive sampling) 
ตวัแปรการวจิยั 

     ตวัแปรตน้ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
องคก์ร  ดา้นความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน  ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม
ขององคก์ร และดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

     ตวัแปรตาม คือ ผลการด าเนินงานท่ีประเมินโดยภาพรวมจากตวัช้ีวดั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน  ดา้นลูกคา้  ดา้น
กระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และพฒันา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามส าหรับหัวหน้างานข้ึนไปของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีค่าความ
เช่ือมัน่โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค [10] ประกอบดว้ยตวัแปรความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเท่ากบั .91 ตวั
แปรผลการด าเนินงานเท่ากบั .85 และโดยภาพรวมทั้งฉบบัเท่ากบั .82 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของหัวหน้างาน  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และตอนท่ี 3 
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แบบสอบถามผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี เป็นลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใชส้ัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่าย
ต่าง ๆ เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี  
วธีิการรวบรวมขอ้มูล 

     ผูว้จิยัประสานงานขอความอนุเคราะห์จากคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ออกหนงัสือถึงผูจ้ดัการ
โรงงานทั้ง 15 แห่ง เพ่ือส่งแบบสอบถามโดยขอความอนุเคราะห์หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งขอความ
อนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามท่ีตอบแลว้กลบัมายงัคณะวิทยาการจดัการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามจนไดค้รบ จ านวน 208 ฉบบั โดยเตรียมการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติต่อไป 
และหลงัจากนั้นติดต่อและประสานงานกบัผูจ้ดัการโรงงานอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือขอความอนุเคราะห์ด าเนินการเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์
ผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ จ านวน 20 คน 
การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

     น าแบบสอบถามทั้ งหมดมาท าการลงรหัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์และแปล
ความหมายของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ  ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการ
ด าเนินงาน  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกบัผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(Standard deviation: S.D.) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน(Pearson’s product moment correlation coefficient) 
[11] และวเิคราะห์แนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี โดย
การวเิคราะห์เชิงเน้ือหา(Content analysis) 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.8  เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 31.3  

 มีอาย ุ41 – 50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 48.6 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 63.5  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 39.4 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.1 และต าแหน่งงานเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์  คิดเป็นร้อยละ 33.7   

  
ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิของหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวัดเพชรบุรี 
 

ตารางที ่1 แสดงผลการวเิคราะห์ความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจของหวัหนา้งานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 

ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร �̅� S.D. แปลผล อนัดบั 
1. ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร 
2. ดา้นความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
3. ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
4. ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมขององคก์ร 
5. ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

4.22 
4.17 
4.09 
4.15 
4.04 

0.74 
0.85 
0.84 
0.92 
0.75 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
2 
4 
3 
5 

ภาพรวมเฉลีย่ 4.14 0.74 มาก  
  

จากตารางท่ี 1 ผลการวจิยัพบวา่ ความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหา
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นอ้ยดงัน้ี ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร  ดา้นความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน  ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและ
สงัคมขององคก์ร  ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค และดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร  
 

 ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 
 

ตารางที ่2  แสดงผลการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 

ผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร �̅� S.D. แปลผล อนัดบั 
1. ระบบการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยแีละทรัพยากรมนุษยมี์ระสิทธิภาพ 
2. มีผลการด าเนินงานท่ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
3. สามารถจดัส่งสินคา้ไดต้รงต่อเวลาทุกคร้ัง 
4. มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
5. สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
6. สามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้
7. สามารถดึงดูดกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ได ้
8. ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ ์
9. มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
10. มีผลก าไรเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
11. มียอดขายเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
12. สามารถลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานลงได ้

4.27 
4.13 
4.10 
4.21 
4.05 
4.13 
4.17 
4.24 
4.12 
4.20 
4.08 
4.18 

0.64 
0.70 
0.59 
0.71 
0.67 
0.70 
0.69 
0.67 
0.72 
0.69 
0.68 
0.61 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

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

ภาพรวมเฉลีย่ 4.15 0.65 มาก  
 

จากตารางท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่ ผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ทุกขอ้มีผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี 
ระบบการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยมี์ประสิทธิภาพ  ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ ์ มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  มีผลก าไรเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  สามารถลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานลงได ้  สามารถดึงดูด
กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ได ้ สามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้ มีผลการด าเนินงานท่ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง สามารถจดัส่งสินคา้ไดต้รงต่อเวลาทุกคร้ัง  มียอดขายเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  และสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับผลการด าเนินงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับผลการด าเนินงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 

ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารจงัหวดัเพชรบุรีภาพรวม  (Ytot) 

1.ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร 
2.ดา้นความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
3.ดา้นความรับผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค 

0.846** 
0.708** 
0.648** 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 

ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารจงัหวดัเพชรบุรีภาพรวม  (Ytot) 

4.ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมขององคก์ร 
5.ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

0.521** 
0.692** 

ภาพรวมเฉลีย่ 0.745** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
จากตารางท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกบัผลการด าเนินงานของ

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ (r = 0.745)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกระดบัสูง 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ไดแ้ก่ ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององค์กร ดา้นความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชนและ
แรงงาน ด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กันทางบวกระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  ได้แก่ ด้านการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคและดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมขององคก์ร  
 

 ตอนที ่5 ผลการวเิคราะห์แนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 
จากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมของโรงงานอุตสาหกรรมจงัหวดัเพชรบุรีมีแนวทางการพฒันาการด าเนินงาน 9 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 แนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 

สร้าง
แรงจูงใจ 

ส่งเสริม
ความรู้   

ความเขา้ใจ สร้างค่านิยม ส่ือสาร
ขอ้มูลการ
ปฏิบติั 

การ
ประเมินผล 

ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 

ก าหนด
นโยบาย 

การปฏิบติั
กิจกรรม 

ส่ือสารทุก
ระดบั 

แนวทางการพฒันา  
การด าเนินงาน             

ความรับผดิชอบต่อสังคม
ของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารจงัหวดัเพชรบุรี 
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1. การส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ แก่พนักงานหรือลูกคา้ 
พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมอาหารด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกระบวนการในการผลิตสินคา้โดยทุกขั้นตอนจะค านึงถึงคุณภาพและ
ความปลอดภยัทั้งในส่วนของพนกังานท่ีปฏิบติังานและลูกคา้ ด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรมท่ีเป็นไปตามกฎหมายท่ี
ก าหนดไว ้ 
 2. การสร้างค่านิยมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผูบ้ริหาร พนกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยมีการมุ่งเนน้การท างาน
เป็นทีมอยา่ง มีรูปแบบการด าเนินงานท่ีชดัเจน มีการปฏิบติัตามแนวทางท่ีองค์กรก าหนดเป็นนโยบาย ซ่ึงจะส่งผลให้องค์กรด าเนิน
ธุรกิจต่อไปดว้ยความยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 
 3. การก าหนดนโยบายส่งเสริมการปฏิบติัอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม โรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีการตั้งเป้าหมายโดย
ก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ อุดมการณ์ การก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณขององคก์รเพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคมทั้งองคก์ร  
 4. การส่ือสารกบัพนกังานทุกระดบัเพ่ือสร้างความร่วมมือการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีระบบการส่ือสาร
เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจใหพ้นกังานทุกระดบัทั้งผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลางแลละผูบ้ริการระดบัตน้
 5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้มทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ
ความร่วมมือทั้งองค์กรท่ีเกิดจากการร่วมคิด ร่วมท าการท างานท่ีเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารโดยให้
พนกังานทุกระดบัเขา้มามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมแกปั้ญหาร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั ร่วมติดตามประเมินผลกบักิจกรรม ความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของพนกังาน  
 6. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทุกองคก์รพึงตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการ
สร้างแรงจูงใจแก่พนกังานท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการยกยอ่งชมเชย และให้รางวลักบั
พนกังานท่ีมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด จนเกิดเป็นพฤติกรรมหรือวฒันธรรมองคก์ร   
 7. การส่งเสริมการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ เพ่ือเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นสุขและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 
ทุกภาคส่วนของสังคมจะไดเ้ติบโตไปพร้อม ๆ กนั ซ่ึงโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีการจดักิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ 
รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
 8. การประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือสงัคมเพ่ือวดัมูลค่าเพ่ิมและคุณค่าเพ่ิมจากการด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทั้งยอดขายและก าไรเพ่ิมข้ึน ช่ือเร่ืองและภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็นท่ียอมรับและพึง
พอใจของผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึน พนกังานมีความภาคภูมิใจในผลงานและองคก์รมากข้ึนและให้ความเช่ือมัน่ท่ีจะท างานกบัองคก์รนั้น
ต่อไป มีความรักและผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน 
 9. การส่ือสารขอ้มูลการปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกวา้งเพ่ือสร้างการรับรู้และความน่าเช่ือถือของธุรกิจ 
โดยโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีการจดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือใช้เป็นขอ้มูลของบริษทัในการน าเสนอแก่
ผูบ้ริหารระดับสูง การน าเสนอเพ่ือการตรวจรับรองมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ ISO 26000 และเผยแพร่ให้แก่
สาธารณชน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติังานเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั 
 

อภิปรายผล 
 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจตามความคิดเห็นของหัวหนา้งานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี 
โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององคก์ร ดา้นความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน  ดา้นการร่วมพฒันา
ชุมชนและสังคมขององคก์ร ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค และดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการ
ท่ีกิจการมีเป้าหมายท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม เปรียบเสมือนมีเขม็ทิศช่วยในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือไม่ใหป้ระสบกบั
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ปัญหาและอุปสรรค จากการด า เนินงานท่ีขาดความรับผิดชอบต่อสงัคมตั้งแต่ตน้ทางได ้หากธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ซ่ึงคือการด าเนินกิจการภายใตห้ลกัจริยธรรมและการจดัการท่ีดี โดยรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์รจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ป่ินรัตน์  สิริพนัธ์พงศ์ [12] ท่ีศึกษาเร่ือง ความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัในจงัหวดัภูเก็ต ท่ีพบวา่ระดบัความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั
ในจงัหวดัภูเก็ตทุกขนาดมีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2) ผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ทุกขอ้มีผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ระบบการบริหาร
จดัการดา้นเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยมี์ประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ ์ มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีผลก าไรเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและมีความมัน่คงในระยะยาวนั้นธุรกิจจะตอ้งมีผลการด าเนินงานท่ีดีใน  
ทุก ๆ ดา้นดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัชศิชภ ธีรัชตก์ลุ 
[13] ท่ี ศึกษาเ ร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการเ พ่ิมคุณค่าให้แก่ลูกค้ากับผลการด า เ นินงานของบริษัทประกันในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีพบว่า ผลการด าเนินงานโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ด้านลูกคา้  
ดา้นการเงินและดา้นกระบวนการภายในองคก์รมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับผลการด าเนินงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ไดแ้ก่ 
ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขององค์กร และดา้นความเป็นธรรมขององค์กรและสิทธิมนุษยชน ส่วนดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กัน
ทางบวกระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ไดแ้ก่ ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ดา้นความรับผิดชอบ
ต่อผูบ้ริโภคและแรงงาน และดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมขององคก์ร ทั้งน้ีเน่ืองมาจากอุตสาหกรรมอาหารมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
บรรลุซ่ึงพนัธกิจในการเป็นผูผ้ลิตสินคา้ดว้ยความรับผิดชอบภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจท่ีก าหนดโดยองคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ย
การมาตรฐาน รวมถึงแนวปฏิบติัสากล ซ่ึงค านึงถึงทั้งในมิติเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และธรรมาภิบาล เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขวญัยหิวา ไชยมาลาและอิสราภรณ์ ทนุผล [14] ท่ีศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งการท าความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกบัผลการด าเนินงานขององคก์ร ท่ีพบวา่ บริษทัท่ีมีการร่วมทุนกบับริษทัขา้มชาติในกลุ่มประเทศ OECD และการเปิดเผย
การท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความสามารถในการท าก าไร (ROA)  
 4) แนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวดัเพชรบุรี 
ประกอบดว้ย 9 แนวทาง คือ (1) การส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ  (2) การสร้างค่านิยมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผูบ้ริหาร  
(3) การก าหนดนโยบายส่งเสริมการปฏิบติัอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม  (4) การส่ือสารกบัพนกังานทุกระดบัเพ่ือสร้างความร่วมมือใน
การท างาน (5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน  (6) การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติักิจกรรม (7) การส่งเสริมการปฏิบติั
กิจกรรมเพ่ือสังคมนอกกระบวนการธุรกิจ (8) การประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือสังคม และ (9) การส่ือสารขอ้มูลการปฏิบติั
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกวา้ง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจตามแนว
ทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนโดยมิไดมุ่้งเนน้การประกอบธุรกิจเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียวแต่ยงัคงตระหนกัถึงการ
ด าเนินงานภายใตค้วามรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้องคก์รไดมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยืนโดยมุ่งเนน้การก ากบั
ดูแลกิจการอยา่งรู้หนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบในการจดัการดว้ยความถูกตอ้งโปร่งใส เป็นธรรมและค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกฝ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐนันท์  พงศ์วิริทธ์ิธรและภาคภูมิ ภัควิวาส [15] ท่ีศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือในประเทศไทย ท่ีพบว่า แนวทางการพฒันาความ
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รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือในประเทศไทย ควรมุ่งในประเด็นดงัน้ี 1) การสร้าง
จิตส านึกและให้ความตระหนักถึงความส าคัญของการรับผิดชอบต่อสังคมของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับทุกๆ  
ฝ่ายทั้งภายนอกและภายในองคก์าร 2) การมุ่งตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลท่ีสามารถเก้ือหนุนผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ตั้งมัน่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) การมุ่งสร้างความรับผิดชอบต่อสงัคมควบคู่กบัการด าเนิน
ธุรกิจในทุกกระบวนการของธุรกิจ เพ่ือความยัง่ยนืร่วมกนักบัชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม และ 4) การประเมินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการปรับปรุงกิจกรรมให้เขา้กบับริบทการด าเนินงานของธุรกิจเพ่ือให้เกิดการปรับตวัและเปล่ียนแปลง เกิดความ
ยัง่ยนืในความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 1. จากผลการวิจยั ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ดา้นการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ย ดงันั้นบริษทัควรมีการบริหารและพฒันาแนวทางการจดักิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจในดา้นการจดันโยบายรักษาส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน เช่น การลดโลกร้อน การปลูกตน้ไม ้ฯลฯ 
 2. จากผลการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับผลการด าเนินงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี ดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค และดา้นการ
ร่วมพฒันาชุมชนและสังคมขององคก์ร มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกระดบัปานกลาง ดงันั้นผูบ้ริหารควรด าเนินการจดัท านโยบาย
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  นโยบายต่อผูบ้ริโภคและนโยบายการพฒันาชุมชนและสังคมโดยการจดักิจกรรมและลงปฏิบติัใหเ้ห็น
เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 3. แนวทางการพฒันาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวดัเพชรบุรี 
ประกอบดว้ย 9 แนวทางนั้น ผูบ้ริหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจงัหวดัเพชรบุรีควรน าไปศึกษาและวเิคราะห์เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบติัอนัจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมในอนาคต 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัในอนาคต 
 1. ควรมีการศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจท่ีมีผลต่อดา้นอ่ืน ๆ เช่น ภาพลกัษณ์องคก์ร ความจงรักภกัดีของ
พนกังาน ความเจริญเติบและความยัง่ยนืของธุรกิจ เป็นตน้ 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารใน
จงัหวดัเพชรบุรี เช่น ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ การมุ่งเนน้การตลาด การบริหารองคก์รสู่ความเป็นเลิศ เป็นตน้ 
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