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Abstract

 This research aimed to study the relationship between corporate social responsibility, 

corporate reputation and competitive advantages factors of small and medium enterprises. 

Questionnaires were used to collect data from 293 small and medium-sized enterprises in the 

upper northern region. Data was analyzed using the AMOS program. The study applied statistical 

methods, including percentage, mean, standard deviation, and structural equation model analysis. 

From the analysis of the structural equation model, the outputs indicated that the model aligned 

with empirical data generation (Correlated Chi-Square = 1.467, CFI Index = 0.975, TLI = 0.968, 

RMSEA = 0.048, SRMR = 0.042). The research results found that 1) Corporate social responsibility 

which consists of economic, social, environmental and ethical responsibilities have a positive 

influence on the competitive advantage of small and medium enterprises. 2) Corporate social 

responsibility has a positive influence on corporate reputation. 3) Corporate reputation influences 

competitive advantages and 4) Corporate social responsibility influences corporate reputation and 

leads to competitive advantage for small and medium enterprises. As a result, this research will 

help entrepreneurs of small and medium-sized enterprises to be more aware of corporate social 

responsibility in all four areas and as an important factor in building corporate reputation and 

creating competitive advantages for their business organization.
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม	ชื่อเสียงขององค์กร	

และความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมอืในการ

เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิตในเขตภาคเหนือตอนบน	 จ�านวน

293	ราย	วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม	AMOS	จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง	ค่าไค-สแควร์สมัพันธ์	

=	1.467,	ค่าดัชนี	CFI	=	0.975,	ค่า	TLI	=	0.968,	ค่า	RMSEA	=	0.048,	ค่า	SRMR	=	0.042	โดยทุกค่าผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการวิจยั	พบว่า	1)	ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	ซ่ึงประกอบด้วย	ความรับผดิชอบทาง

ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ส่ิงแวดล้อม	และจริยธรรม	มอีทิธพิลทางบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	 2)	 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อช่ือเสียงขององค์กร

3)	 ช่ือเสียงขององค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน	 และ	 4)	 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กรมีอิทธิพลต่อชื่อเสียงขององค์กรจนน�าไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	 ซ่ึงจากผลการวิจัยจะช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการตระหนักถึง

ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรทัง้	4	ด้านมากข้ึน	เนือ่งจากเป็นปัจจยัส�าคญัในการสร้างช่ือเสียงขององค์กร

และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจของตน

ค�ำส�ำคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	 ช่ือเสียงขององค์กร	 ความได้เปรียบในการแข่งขัน	 วิสาหกิจ

	 ขนาดกลางและขนาดย่อม
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บทน�า

	 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	 (CSR)	 เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่อธิบายบทบาทของธุรกิจในสังคม

ตั้งแต่กลางทศวรรษ	1950	เมื่อแนวคิดนี้ปรากฏขึ้นพร้อมกับค�าจ�ากัดความตามแนวปฏิบัติซึ่งเป็นที่พึงปรารถนา

ในแง่ของวัตถุประสงค์และค่านิยมของสังคม	 ท�าให้	 CSR	 ได้พัฒนาไปอย่างมีนัยส�าคัญผ่านแนวความคิด	

การเป็นองค์กรทีม่ธีรรมาภบิาล	หรือ	การบริจาคให้กับสงัคมขององค์กร	รวมถึงทฤษฎผีูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย	ในช่วงสอง

ทศวรรษที่ผ่านมา	 แนวคิดของ	 CSR	 ได้ให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์ขององค์กรมากข้ึน	 ซ่ึงเช่ือมโยงกับผล

การด�าเนินงานทางการเงินและการแข่งขันในเชิงธุรกิจ	ดังนั้น	CSR	จึงไม่ได้ถูกมองว่าเป็นความรับผิดชอบทาง

จริยธรรมขององค์กรเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมหรือเป็นค่าใช้จ่ายทีเ่พ่ิมข้ึนและส่งผลต่อความสามารถในการท�าก�าไร

ขององค์กรธุรกิจอีกต่อไป	 แต่เป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่ผู้บริหารจะใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานสูงสุดขององค์กร	ท�าให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา	มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับบทบาท

ของ	 CSR	 ส�าหรับองค์กรธุรกิจเร่ืองความสามารถที่แท้จริงในฐานะตัวขับเคลื่อนเพ่ือการสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน	(Battaglia,	Testa,	Bianchi,	Iraldo,	&	Frey,	2014)

	 งานวิจัยส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่า	CSR	เป็นกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

อย่างยั่งยืน	(Battaglia	et	al.,	2014;	Madueno,	Jorge,	Conesa,	&	Martinez,	2016)	นอกจากนั้น	การปฏิบัติ	

CSR	ทีผ่่านมามุง่เน้นแต่ในธรุกิจขนาดใหญ่	ท�าให้ความสมัพันธ์และเครือข่ายของทฤษฎผีูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีถูกพูด

ถึงเพียงเฉพาะกลุม่เท่านัน้	การปฏบัิตติามแนวคดิความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรควรถูกน�ามาใช้ได้ในธรุกิจ

ทุกขนาดและหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร	 แต่ค�าถามคือการปฏิบัติตามแนวคิด	 CSR	

เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันส�าหรับ	 SMEs	 ได้อย่างไร	 ซ่ึงข้อมูลพ้ืนฐานทางทฤษฎีที่ส�าคัญเก่ียวกับลักษณะ

เฉพาะทีแ่ตกต่างของบริษัทขนาดเลก็และใหญ่ท�าให้นกัวิชาการมองเหน็ถึงโอกาสที	่SMEs	จะได้จากการท�า	CSR	

เช่น	SMEs	มคีวามยืดหยุน่และความสามารถในการปรับตวั	จงึตอบสนองต่อการด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	ได้อย่างรวดเร็ว	

ผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดเล็กมีความใกล้ชิดกับองค์กร	 ท�าให้สะดวกต่อการก�าหนดค่านิยมใหม่	 ๆ	 อีกทั้ง

การส่ือสารใน	 SMEs	 มีความคล่องตัวและเปิดเผย	 ความส�าคัญและข้อมูลของ	 CSR	 จึงถูกถ่ายทอดให้กับ

พนักงานได้อย่างรวดเร็ว	เป็นต้น	(Madueno	et	al.,	2016)

	 ส�าหรับประเทศไทย	การปฏิบัติตามแนวคิด	CSR	ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่ส�าหรับ	SMEs	โดย	SMEs	

ส่วนใหญ่เข้าใจว่า	 การท�า	 CSR	 เป็นเร่ืองการบริจาคเท่านั้น	 ไม่ได้มองว่าเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 ในขณะที่บาง

ส่วนก็ท�าเพราะถูกบีบจากการท�าธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจโลก	 เนื่องจากบริษัทต่างชาติจะด�าเนินธุรกิจที่ได้

มาตรฐานด้านแรงงาน	 สวัสดิการ	 และส่ิงแวดล้อมเท่านั้น	 ท�าให้	 SMEs	 ไทยโดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

การส่งออกจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทาง	CSR	มาใช้	ซึ่งเป็นปัญหาส�าหรับ	SMEs	ในประเทศไทย	เนื่องจาก

มีข้อจ�ากัดหลายประการไม่ว่าจะเป็น	 การขาดก�าลังทุน	 ขาดการเช่ือมโยงทางธุรกิจ	 การขาดธรรมาภิบาล	

ขาดความรู้ความเข้าใจ	 ขาดจิตส�านึกและความตื่นตัว	 จากเหตุผลดังกล่าว	 รัฐบาลจึงเห็นความส�าคัญและ

ให้ความสนใจต่อการท�า	CSR	ของ	SMEs	มากขึ้น	จึงก�าหนดยุทธศาสตร์เรื่องของ	CSR	ในแผนการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างต่อเนื่อง	 โดยเร่ิมบรรจุในแผนส่งเสริม	 ฉบับที่	 3	 (พ.ศ.	 2555-2559)
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มุง่เน้นให้	SMEs	ใช้หลักธรรมาภบิาลในการด�าเนินธรุกิจ	และสนบัสนนุการประกอบธุรกิจทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

เพิ่มมากขึ้น	(ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	[สสว],	2563)	

	 ชื่อเสียงขององค์กรเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อองค์กรธุรกิจ	หากไม่มีชื่อเสียงที่ดี	ความส�าเร็จ

ในการด�าเนินธุรกิจจะมีจ�ากัด	 และระยะยาวอนาคตขององค์กรอาจตกอยู่ในความไม่มั่นคง	 ช่ือเสียงที่ดีจึงมี

อิทธิพลอย่างมากต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร	 การรับรู้ต่อองค์กรหลายอย่างสามารถท�าโดยองค์กรเพ่ือ

เพิ่มชื่อเสียงในทางที่ดี	 การท�า	 CSR	 เป็นกลยุทธ์อีกประการหนึ่งที่องค์กรหลาย	 ๆ	 แห่งใช้ในการเพิ่มชื่อเสียง

ที่ดีให้กับองค์กร	โดยเฉพาะในเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม	(Battaglia	et	al.,	2014)	

เนื่องจากแนวโน้มที่ผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่	 มีความกังวลทางด้านส่ิงแวดล้อมจากการด�าเนินงานทางธุรกิจ	

ดังนั้น	เพื่อชื่อเสียงที่ดี	องค์กรต่าง	ๆ	จึงหันมาใส่ใจกับผลประโยชน์ของสังคมมากขึ้น	เพราะหากองค์กรสูญเสีย

ช่ือเสียงที่ดีจะกลายเป็นปัญหาหลักส�าหรับองค์กรในระยะส้ันและบางคร้ังในระยะยาว	 (Aula,	 2010)	 ดังนั้น

CSR	 จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพส�าหรับองค์กรในการตอบสนองต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งจะ

ช่วยให้องค์กรมคีวามได้เปรียบในการแข่งขัน	เน่ืองจากเป็นการจดัการความเส่ียงและปรับช่ือเสียงขององค์กรได้

อย่างยั่งยืน	ส่งผลต่อการเพิ่มผลก�าไรให้กับองค์กรในที่สุด	

	 จากเหตุผลข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความรับผิดชอบ

ต่อสังคม	ช่ือเสยีงขององค์กรและความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	การศกึษา

จะแสดงให้เห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 ส่ิงแวดล้อม	 และจริยธรรม	

รวมถึงการให้ความส�าคญัต่อช่ือเสียงขององค์กรมผีลอย่างยิง่ต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร	

ซ่ึงผลการศกึษาทีไ่ด้จะมคีวามส�าคัญต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ส�าหรับการบริหารจดัการ

และวางแผนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

	 1.	เพือ่ศึกษาความสมัพันธ์ของความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร	และช่ือเสียงขององค์กรทีม่ผีลต่อ

ความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 2.	เพ่ือศึกษาปัจจัยช่ือเสียงขององค์กรในฐานะตัวแปรคั่นกลางระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรกับความได้เปรียบในการแข่งขัน

ทบทวนวรรณกรรม

 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

	 CSR	เป็นกระบวนการทีม่จีดุมุง่หมายเพ่ือยอมรับความรับผดิชอบต่อการกระท�าขององค์กร	และส่งเสริม

ผลกระทบเชิงบวกผ่านกิจกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้บริโภค	พนักงาน	ชุมชน	ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น	ๆ	

(Gaurangkumar,	2015)	Cierna	และ	Sujova	(2015)	ยังได้ให้ความหมายว่า	CSR	คือ	ความรู้สึกรับผิดชอบ
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ชื่อเสียงขององค์กร และความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

ของบริษัทที่มีต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม	 โดยการด�าเนินธุรกิจที่ให้ความส�าคัญกับนิเวศวิทยาและสังคม	

กระบวนการ	 CSR	 จะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและอยู่ในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของบริษัท	 โดยด�าเนินงานอย่างมี

จริยธรรม	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน	 เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน	 คนใน

ท้องถิ่น	ชุมชน	และสังคมโดยรวม	ในการศึกษาการปฏิบัติตามแนวทาง	CSR	ของงานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่

องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่	 โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ	 เนื่องจากองค์กรขนาดใหญ่มีความพร้อม

ทางด้านเงินทุนและทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ในการด�าเนินงานทางด้าน	 CSR	 (Jamali,	 Zanhour,	 &	 Keshishian,

2015)	 ผลจากงานวิจัยส่วนใหญ่	 ช้ีให้เห็นว่า	 ศักยภาพขององค์กรขนาดใหญ่มีส่วนช่วยในการผลักดันและใช	้

CSR	ในการด�าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่	ต่างจาก	SMEs	ที่ไม่สามารถน�าเอาแนวคิด	CSR	ไปปรับใช้

ได้ง่ายเหมือนเช่นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่	 เนื่องจากองค์กรขนาดใหญ่กับ	 SMEs	 มีความแตกต่างกันทาง

โครงสร้างและการบริหารจัดการ	ท�าให้กระทบต่อบริบท	และการด�าเนินกิจกรรมทาง	CSR	(Choi,		Feng,	Liu,	

&	Zhu,	2019)

	 เพื่อให้สามารถอธิบาย	CSR	ใน	มุมมองของ	SMEs	ได้	จึงต้องท�าความเข้าใจลักษณะของ	SMEs	โดย

วิสาหกิจขนาดย่อม	 ได้แก่	 กิจการผลิตสินค้าที่มีจ�านวนการจ้างงานไม่เกินห้าสิบคนหรือมีรายได้ต่อปีไม่เกินหนึ่ง

ร้อยล้านบาท	ในขณะที่กิจการให้บริการ	กิจการค้าส่ง	หรือกิจการค้าปลีก	มีจ�านวนการจ้างงานไม่เกินสามสิบคน

หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกินห้าสิบล้านบาท	ส่วนวิสาหกิจขนาดกลาง	ได้แก่	กิจการผลิตสินค้าที่มีจ�านวนการจ้างงาน

เกินกว่าห้าสิบคนแต่ไม่เกินสองร้อยคนหรือมีรายได้ต่อปีเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทแต่ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท	 ใน

ขณะที่กิจการให้บริการ	กิจการค้าส่ง	หรือกิจการค้าปลีก	มีจ�านวนการจ้างงานเกินกว่าสามสิบคนแต่ไม่เกินหนึ่ง

ร้อยคน	 หรือมีรายได้ต่อปีเกินกว่าห้าสิบล้านบาทแต่ไม่ถึงสามร้อยล้านบาท	 (สสว,	 2563)	 ซ่ึงจากความหมาย

ของ	SMEs	แสดงให้เห็นถึงการเป็นกลุ่มองค์กรที่มีขนาดและโครงสร้างการท�างานที่แตกต่างกัน	ตั้งแต่องค์กร

ขนาดเล็กที่ไม่มีพนักงานไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางที่มีพนักงานเกือบสองร้อยคน	นอกจากขนาดกิจการแล้ว	ยังมี

ปัจจัยส�าคัญอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการด�าเนินงาน	 คือ	 ความเป็นเจ้าของ	 ซ่ึงรูปแบบที่พบมากที่สุด

ของ	 SMEs	 คือ	 การด�าเนินงานและการควบคุมขององค์กรขึ้นอยู่กับเจ้าของเพียงคนเดียว	 (Jenkins,	 2004)	

ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวเป็นจุดแข็งในการตัดสินใจส่วนบุคคลเก่ียวกับวิธีการใช้ทรัพยากรขององค์กรในแผนงาน

ที่เก่ียวข้องกับ	 CSR	 และช่วยให้	 SMEs	 มีความเป็นอิสระในการด�าเนินงานตามแนวคิด	 CSR	 ในระดับหนึ่ง	

และเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม	ทัศนคติ	การศึกษาและลักษณะของเจ้าของหรือผู้ประกอบการ	ซึ่งสิ่งนี้จะมี

ผลกระทบโดยตรงต่อความรับผิดชอบขององค์กร	ประเด็นทางจริยธรรม	โดยปกติแล้วเป็นเรื่องที่ไม่เป็นทางการ

และเป็นเรื่องส่วนตัวส�าหรับ	SMEs	ในการจัดการกับคู่ค้าทางธุรกิจแบบเฉพาะบุคคล	ความซื่อสัตย์ของเจ้าของ

และผู้บริหารระดับผู้จัดการ	 เป็นกุญแจส�าคัญในการก่อให้เกิดความไว้วางใจในการท�าธุรกิจ	 (Rua,	 França, 
&	Ortiz,	2018)	ความสัมพันธ์กับลูกค้า	ซัพพลายเออร์และคู่แข่งขึ้นอยู่กับความไว้วางใจและการยอมรับซึ่งกัน

และกันมากกว่าในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่	 เนื่องจากแนวทางปกติส�าหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่คือการสร้าง

ความสัมพันธ์ตามสัญญาทางกฎหมายเป็นหลัก	 (Colovic,	Henneron,	Huettinger,	 &	Kazlauskaite,	 2019)	

ดังนั้นแนวคิด	CSR	จึงเข้ามามีบทบาทต่อการด�าเนินธุรกิจของ	SMEs	มากขึ้น	เนื่องจากภาวะจ�าเป็นที่ต้องเพิ่ม
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ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล

ประสิทธิภาพในการรับมอืกับสถานการณ์และเงือ่นไขทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว	คาดเดาไม่ได้และเป็นส่ิงส�าคญั

ส�าหรับองค์กรธุรกิจที่จะต้องรักษาชื่อเสียงขององค์กรที่ดีต่อสังคม	การปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ	CSR	จึงกลาย

เป็นประเด็นส�าคัญในการสร้างช่ือเสียงขององค์กรเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจทุกขนาด

โดยเฉพาะ	SMEs	นอกจากนี้	ประเด็นต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ	CSR	จะถูกประเมินโดยรัฐบาลของประเทศต่าง	ๆ	

เพื่อใช้ในการส่งเสริมและช่วยเหลือองค์กรธุรกิจที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)

	 ความได้เปรียบในการแข่งขัน	 คือ	 การที่องค์กรได้เปรียบคู่แข่งในแง่ของการลดต้นทุน	 การสร้าง

ความแตกต่างและการมีเอกลักษณ์ขององค์กร	 รวมถึงการที่สามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่ท�าให้ลูกค้ารู้สึกว่า

มีคุณค่ามากกว่าสินค้าหรือบริการที่ผลิตโดยคู่แข่ง	 (Elbeltagi,	 Hamad,	 Moizer,	 &	 Abou-Shouk,	 2016)	

ทั้งนี้	 Kaveh,	 Bamipour,	 และ	 Far	 (2015)	 ได้อธิบายถึงแหล่งที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขัน	 เช่น	

ความได้เปรียบด้านต้นทนุ	ความแตกต่าง	ข้อได้เปรียบทางการตลาด	เป็นองค์ประกอบส�าคญัของความได้เปรียบ

ในการแข่งขันที่จะท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จในด้านต่าง	ๆ 	นอกจากนั้น	ข้อได้เปรียบในการแข่งขันสามารถ

สร้างขึ้นได้ด้วยนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	คุณภาพ	และการตอบสนองต่อลูกค้า	ตลอดจนความรู้	ซึ่งถือได้ว่าเป็น

ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งเนื่องจากองค์กรอื่นสามารถเลียนแบบได้ยาก	 จากแนวคิดของนักวิชาการหลาย	 ๆ	 ท่าน	

สรุปได้ว่า	ความได้เปรียบในการแข่งขัน	คือ	กลยุทธ์ขององค์กรในการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มี

เอกลักษณ์	ความแตกต่าง	และเป็นผู้น�าด้านต้นทุนที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง	

ชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation)

	 ช่ือเสียงขององค์กร	 หมายถึง	 การยอมรับในเชิงอัตวิสัยและส่วนรวมของการรับรู้	 ทัศนคติต่อคุณค่า

ขององค์กรในช่วงเวลาหนึง่ระหว่างกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทีเ่ก่ียวข้องในการตอบสนองความคาดหวังในอนาคต

เมื่อเทียบกับคู่แข่ง	 (Sontaite-Petkeviciene,	 2014)	 เช่นเดียวกับทัศนะของ	 Agarwal,	 Osiyevskyy,	 และ	

Feldman	(2015)	ทีก่ล่าวว่า	ช่ือเสยีงขององค์กรเป็นโครงสร้างการประเมนิองค์กรทัง้ในเชิงปัจเจกและอตัลกัษณ์

องค์กรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สร้างขึ้นจากความไว้วางใจ	 ดังนั้น	 ชื่อเสียงที่ดีเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่ช่วยให้

องค์กรธุรกิจบรรลุผลก�าไรอย่างต่อเนื่องหรือประสิทธิภาพการด�าเนินงานที่ยั่งยืนและเหนือกว่าคู่แข่ง	 การวัด

ผลชื่อเสียงขององค์กร	สามารถพิจารณาได้จาก	ความรู้สึกของผู้มีส่วนได้เสีย	เช่น	ลูกค้า	พนักงาน	และชุมชน	

ที่ได้รับประสบการณ์จากการด�าเนินงานขององค์กร	 ช่ือเสียงที่ดีจะส่งผลกับอนาคตระยะยาวขององค์กร	 โดย

เฉพาะความน่าเชื่อถือ	นอกจากนั้น	มิติของชื่อเสียงขององค์กรยังดูได้จาก	ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดี	วิสัยทัศน์

และความเป็นผู้น�าของเจ้าของ	 รวมถึง	 ประสิทธิภาพ	 คุณภาพของการจัดการ	 ผลการด�าเนินงานทางการเงิน	

กลยุทธ์ทางธุรกิจ	 โครงสร้างขององค์กร	 ทรัพยากรมนุษย์	 วัฒนธรรมองค์กร	 ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กร	และนวัตกรรม	(El-Garaihy,	Mobarak,	&	Albahussain,	2014)
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ชื่อเสียงขององค์กร และความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

ความสัมพันธ์ระหว่าง CSR ชื่อเสียงขององค์กร และความได้เปรียบในการแข่งขัน

	 จากการศึกษาของ	Husted	และ	Allen	(2001)	พบว่า	CSR	ให้ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความได้เปรียบ

ในการแข่งขันให้กับองค์กรหากองค์กรมีการด�าเนินการทาง	 CSR	 อย่างถูกต้อง	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	

Castelo	และ	Rodrigues	(2006)	ว่า	ปัจจุบัน	CSR	เป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขัน	องค์กร

ควรใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กรอย่างยั่งยืน	 Gazzola	

(2014)	 ทดสอบผลกระทบของ	 CSR	 ในการเพ่ิมช่ือเสียงขององค์กร	 พบว่า	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี

นัยส�าคัญระหว่าง	 CSR	 และช่ือเสียงองค์กร	 นอกจากนี้	 องค์กรที่มีการด�าเนินกิจกรรมทาง	 CSR	 ส่งผลต่อ

การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพจากการมีช่ือเสียงองค์กรที่ดี	 ท�าให้สามารถขับเคลื่อนความส�าเร็จของธุรกิจได้

ในระยะยาว	เช่นเดยีวกับการศกึษาของ	Esen	(2013)	ทีต่รวจสอบความเช่ือมโยงและผลกระทบของ	CSR	ต่อช่ือเสียง

ขององค์กร	จากกระบวนการสร้างชื่อเสียงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม	CSR	พบว่า	CSR	ช่วยให้บริษัทต่าง	ๆ	

สามารถสร้างชื่อเสียงของตนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง	 ๆ	 ได้ดีทั้งภายในและภายนอก	 ในขณะที่การศึกษาของ	

Gupta	 (2002)	 พบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า	 ช่ือเสียงที่ดีขององค์กรส่งผลในเชิงบวกต่อความได้เปรียบใน

การแข่งขันส�าหรับบริษัทในการสร้างความแตกต่างจากคูแ่ข่ง	ส่งผลต่อความเตม็ใจซ้ือ	ความพึงพอใจและความภกัดี

ของลูกค้า	ในขณะเดยีวกัน	ยงัพบว่า	ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร	เป็นส่วนช่วยเสริมภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

บริษัทท�าให้มีผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภคของลูกค้า	นอกจากนั้น	CSR	ยังมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนิน

งานในการสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรโดยมีช่ือเสียงขององค์กรเป็นตัวแปลคั่นกลาง	 (Mediator)	 เช่น	

งานวิจัยของ	 El-Garaihy	 และคณะ	 (2014)	 ที่ท�าการทดสอบผลของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความ

ได้เปรียบในการแข่งขันโดยมีช่ือเสียงขององค์กร	 และความพึงพอใจของลูกค้าท�าหน้าที่เป็นตัวแปรคั่นกลาง	

พบว่า	ความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม	

	 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องและการทบทวนวรรณกรรม	 ผู้วิจัยได้น�ามาก�าหนดสมมติฐานและ

ได้พัฒนากรอบแนวคิดในการศึกษา	 ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมและช่ือเสียงขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อ

ความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ดังนี้

	 H1:	 ปัจจยัความรับผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรมอีทิธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

	 H2:	ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อชื่อเสียงขององค์กร

	 H3:	 ช่ือเสียงขององค์กรมีอิทธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม

	 H4:	 ช่ือเสียงขององค์กรเป็นตัวแปรคั่นกลางของความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรและความได้เปรียบในการแข่งขัน
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ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	คือ	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิตในเขตภาคเหนือตอนบน	

โดยในปี	2563	มจี�านวน	SMEs	ทีร่ายงานในฐานข้อมลูของส�านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทั้งสิ้น	6,262	ราย	(สสว,	2563)	โดยมีหน่วยวิเคราะห์	(Unit	of	Analysis)	คือ	เจ้าของกิจการ	หรือผู้บริหารระดับ

ผู้จัดการ	ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการ

ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ	Krejcie	และ	Morgan	(1970)	ท�าให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น	361	ตัวอย่าง	

ในการสุ่มตัวอย่าง	 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา	 (Quota	 Sampling)	 โดยการค�านึงถึงสัดส่วน

องค์ประกอบของประชากร	

	 เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง	 (Structural	 Equation	

Modeling:	 SEM)	 ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลจ�านวนมากในการวิเคราะห์	 จากกฎ	 20:1	 โดยตัวแปรที่สังเกตได้	 1	

ตัวแปรต้องเก็บตัวอย่างทั้งสิ้น	20	ตัวอย่าง	(Hair,	Black,	Babin,	&	Anderson,	2010)	ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จ�าแนก

ออกเป็น	 3	 ตัวแปรแฝง	 คือ	 1.	 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	 มีตัวแปรที่สังเกตได้	 4	 ตัวแปร	 ได้แก่	

ความรับผิดชอบทางด้าน	1)	เศรษฐกิจ	2)	สังคม	3)	สิ่งแวดล้อม	4)	จริยธรรม	2.	ชื่อเสียงขององค์กร	มีตัวแปร

ที่สังเกตได้	3	ตัวแปร	ได้แก่	ชื่อเสียงที่มีต่อ	1)	ลูกค้า	2)	พนักงาน	3)	ชุมชนและสังคม	3.	ความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน	มตีวัแปรสงัเกตได้	3	ตวัแปร	คอื	1)	ความมเีอกลกัษณ์	2)	การสร้างความแตกต่าง	3)	การเป็นผูน้�า

ด้านต้นทุน	รวมตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งสิ้น	10	ตัวแปร	ดังนั้น	จึงใช้กลุ่มตัวอย่างขั้นต�่า	200	ตัวอย่าง	ซึ่งจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่ได้มีทั้งสิ้น	 361	 ตัวอย่าง	 ท�าให้มีความสอดคล้องกับทฤษฎี	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการแจกแบบสอบถามไป

ยังสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนอืตอนบน	ด�าเนนิการขอความอนเุคราะห์

ในการตอบแบบสอบถามระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม	 2563	 สรุปแบบสอบถามท่ีได้คืนและสามารถน�ามา

วิเคราะห์ข้อมูลได้มีจ�านวนทั้งสิ้น	293	ชุด	ซึ่งเพียงพอต่อการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 การวิจัยคร้ังนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ	 ศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวแปรหลายตัว	 โดยใช้

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	โดยแบบสอบถามมี	2	ตอน	ได้แก่	ตอนที่	1	

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการ	และตอนที่	2	ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	

ช่ือเสียงขององค์กรและความสามารถในการแข่งขัน	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามส่งให้ผู้เช่ียวชาญท�าการตรวจสอบ

แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	(Index	Objective	Congruence:	IOC)	จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ

ข้อค�าถามในแบบสอบถาม	ทกุข้อมค่ีามากกว่า	0.60	นอกจากนัน้	มกีารตรวจสอบเคร่ืองมอืเพ่ือหาความเช่ือถือได้	

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	 จ�านวน	 3	 ด้าน	 คือ	 ค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟามาตรวัดความ

รับผดิชอบต่อสงัคม	เท่ากับ	0.914	ค่าความเช่ือมัน่สัมประสิทธิแ์อลฟามาตรวัดช่ือเสยีงขององค์กร	เท่ากับ	0.965	



52 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ชื่อเสียงขององค์กร และความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม

และค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟามาตรวัดความได้เปรียบทางการแข่งขัน	 เท่ากับ	 0.932	 ซ่ึงข้อค�าถาม

ตามมาตรวัดส่วนแบบลิเคิร์ทสเกล	 (Likert	 Scales)	 5	 ระดับ	 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนจาก	 1-5	คือ	 ระดับ

ความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการเหน็ด้วยน้อยทีสุ่ด	จนถึง	ระดบัความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการเหน็ด้วยมากทีสุ่ด

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 บรรยายลักษณะของข้อมูลที่ได้

จากการตอบแบบสอบถามแล้วน�าข้อมูลมาหาค่าทางสถิติ	 โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 SPSS	 ตรวจสอบข้อมูล

พื้นฐานของผู้ประกอบการในรูปแบบ	ค่าความถี่	ร้อยละ	

	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 เป็นส่วนที่วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง	(Multicollinearity)	

	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานส�าหรับการวิจัยคร้ังนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสองข้ันตอน

(A	Two-step	Procedure)	ด้วยโปรแกรม	AMOS	ได้แก่	การวิเคราะห์โมเดลการวัด	(Measurement	Model)	ซ่ึงเป็น

โมเดลทีใ่ช้ระบคุวามสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรแฝง	(Latent	Variable)	และตวัแปรทีส่งัเกตได้	(Observation	

Variable)	โดยโมเดลการวัด	3	โมเดล	ด้านปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	ชื่อเสียงขององค์กร	และ

ความสามารถในการแข่งขัน	 โดยมีหลักฐานทางทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวข้องแต่ละตัวแปรแฝง	 รองรับทั้ง	 3	

โมเดล	และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง	(Structural	Model)	เพื่อทดสอบและประมาณค่า	หาความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโมเดลที่สร้างข้ึนระหว่างตัวแปร	 ตลอดจนหา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน	 โดยตรวจสอบ

ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยจากเกณฑ์สถิติ	

ผลการศึกษาวิจัย

 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีจ�านวน	 293	 ราย	 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	

จ�านวน	 198	 คน	 (ร้อยละ	 67.58)	 มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง	 31-40	 ปี	 จ�านวน	 121	 คน	 (ร้อยละ	 41.30)

มกีารศึกษาในระดบัปริญญาตรี	จ�านวน	213	คน	(ร้อยละ	72.70)	ขนาดของสถานประกอบการเป็นวิสาหกิจขนาด

กลางจ�านวน	184	ราย	(ร้อยละ	62.80)	มาตรฐานที่ได้รับการรับรอบส่วนใหญ่	คือ	ISO	9001	จ�านวน	207	ราย	

(ร้อยละ	70.65)

 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

	 จากตารางที่	1	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	พบว่า	3	ปัจจัยหลัก	คือ	ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ช่ือเสียงขององค์กร	 และความได้เปรียบในการแข่งขันในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากทั้ง	 3	 ปัจจัย	 โดยปัจจัย
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ความรับผิดชอบต่อองค์กรมีค่าเฉล่ีย (Mean) สูงสุดที่ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) อยู่ที่ 0.776

รองลงมา คอื ปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขนั มค่ีาเฉลีย่ที ่4.12 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.737 ในขณะที่

ปัจจัยชื่อเสียงขององค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.635

 ส�าหรับการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

ตวัแปรและปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง พบว่า ตวัแปรทกุคูม่คีวามสมัพนัธ์เชงิบวกและความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ทั้ง 3 ตัวไม่เกิดปัญหาภาวะร่วมของเส้นตรง เนื่องจากความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่มีค่าไม่เกิน 0.90 

(Hair et al., 2010) แสดงให้เห็นว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง

ตารางที่ 1 ตาราง ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ตัวแปร Mean SD

Correlation Matrix

1 2 3

 1 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 4.26 0.776 0.738**

 2 ชื่อเสียงขององค์กร 3.82 0.635 0.522** 0.706*

 3 ความได้เปรียบในการแข่งขัน 4.12 0.737 0.546** 0.364* 0.693

หมายเหตุ: *p < 0.05, **p < 0.01

 การวิเคราะห์โมเดลการวัด

 การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อ

ประเมินความเชือ่มัน่ของตวัแปรทัง้หมดในแบบสอบถามและเพือ่ยนืยนัองค์ประกอบทีส่ร้างมาจากทฤษฎ ีผลจาก

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ค่าความเชื่อมั่นองค์ประกอบของตัวแปร (CR) มีค่า

ในระหว่าง 0.857-0.932 ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากมีค่ามากกว่า 0.7 ส่วนค่าความแปรปรวนที่สกัดได้ 

(AVE) มีค่า 0.613-0.746 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่าตัวบ่งชี้ในโมเดลการวัดเป็นตัวแทนที่แท้จริงของตัวแปร

แฝงได้ นอกจากนั้น ค่าน�า้หนักของปัจจัย (Factor Loading) อยู่ที่ช่วงระหว่าง 0.721-0.890 มีค่ามากกว่า 0.70 

แสดงว่าโมเดลการวัดของการศึกษาครั้งนี้มีความเหมาะสม (ค่าความเชื่อมั่นของมาตรวัดที่เหมาะสม CR > 0.7, 

AVE > 0.5 (Fornell & Larcker, 1981) เนื่องจากตัวแปรที่สังเกตได้แต่ละตัวอธิบายตัวแปรแฝงแต่ละตัวได้ 

ค่าที่วิเคราะห์ได้มีความเหมาะสม สามารถน�าไปวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างต่อไปได้
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ตารางที่ 2	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ตัวแปร จ�านวนข้อ CR AVE Factor Loading

	1	ความรับผิดชอบต่อสังคม 4 0.857 0.613 0.721-0.816**

	2	ชื่อเสียงขององค์กร 3 0.912 0.665 0.730-0.875**

	3	ความได้เปรียบในการแข่งขัน 3 0.932 0.746 0.778-0.890**

หมายเหตุ: **p < 0.01

 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

	 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง	 เป็นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน	 จากผลการวิเคราะห์

พบว่า	 ค่าไค-สแควร์สัมพันธ์	 =	 1.467,	 ค่าดัชนี	 CFI	 =	 0.975,	 ค่า	 TLI	 =	 0.968,	 ค่า	 RMSEA	 =	 0.048,	

ค่า	SRMR	=	0.042	โดยทุกค่ามีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	(ค่าไค-สแควร์สัมพันธ์	<	5.00,	ค่าดัชนี	Comparative	

fit index (CFI) ≥	0.95,	ค่า	Tucker	Lewis	index	(TLI)	≥	0.95,	RMSEA	<	0.08,	SRMR	<	0.08	และ
ค่า	P-value	>	0.05)	(Hair	et	al.,	2010)	แสดงให้เห็นว่าโมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี	(Good	Fit)	สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้มีค่านัยส�าคัญทางสถิติ	จากตาราง

ที่	3	สามารถสรุปการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างได้	ดังนี้

	 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมอีทิธพิลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(β	=	0.623,	t	=	10.874,	p	<	0.001)	แสดงว่า	ยอมรับสมมุติฐานที่	1	
นอกจากนั้น	 ความรับผิดชอบต่อสังคมยังมีอิทธิพลโดยตรงต่อช่ือเสียงขององค์กรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(β =	0.675,	t	=	20.582,	p	<	0.001)	ท�าให้ยอมรับสมมติฐานที่	2	และเมื่อดูผลการทดสอบระหว่างชื่อเสียงของ
องค์กรและความได้เปรียบในการแข่งขัน	 พบว่า	 ช่ือเสียงขององค์กรมีอิทธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเช่นกัน	(β	=	0.133,	t	=	2.018,	p	<	0.05)	แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่	3	และเมื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ทางอ้อมของโครงสร้างโมเดล	พบว่า	ชื่อเสียงขององค์กรเป็นตัวแปรคั่นกลาง	(Mediator)	

ของความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	(β	=	0.075,	t	=	2.065,	p	<	0.05)	แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่	4
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ตารางที่ 3	ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐาน โครงสร้างโมเดล
β

t-value p-value การทดสอบสมมติฐาน

1 CSR ➝ CA  0.623*** 10.874 .000 ยอมรับ

2 CSR ➝ CR  0.675*** 20.582 .000 ยอมรับ

3 CR ➝ CA 0.133*  2.018 .042 ยอมรับ

4 CSR ➝ CR ➝ CA 0.075*  2.065 .040 ยอมรับ

หมายเหตุ:	CSR	=	ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร,	CA	=	ความได้เปรียบในการแข่งขัน,	CR	=	ชื่อเสียงของ

	 องค์กร,	*p	<	0.05,	***p	<	0.001

 การวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม

	 จากการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์โมเดลสมการโครงสร้างที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาความสอดคล้อง

พบว่า	รูปแบบความสมัพันธ์ของปัจจยัความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร	ช่ือเสียงขององค์กร	และความได้เปรียบ

ในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม	 ดังตาราง

ที่	 4	 ดังนี้	 ช่ือเสียงขององค์กรได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ซึ่งมีค่าอิทธิพลเส้นทาง	เท่ากับ	0.675	ความได้เปรียบในการแข่งขัน	ได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากชื่อเสียง

ขององค์กร	 โดยมีค่าอิทธิพลเส้นทาง	 เท่ากับ	 0.133	 เมื่อพิจารณาปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ความได้เปรียบในการแข่งขัน	จะเหน็ว่าความได้เปรียบในการแข่งขันได้รับอทิธพิลทางบวกโดยตรง	เท่ากับ	0.623	

และมีอิทธิพลทางบวกโดยอ้อม	เท่ากับ	0.075	ท�าให้มีอิทธิพลโดยรวม	เท่ากับ	0.698

ภาพที่ 1	ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

หมายเหตุ:	*p	<	0.05	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05,	***p	<	0.001	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.001

ภาพลักษณ์องค์กร

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์กร

ความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน

➤

➤

➤

0.675***

0.623***

0.133*
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ตารางที่ 4	ตารางแสดงค่าอิทธิพลทางตรง	อิทธิพลทางอ้อม	และอิทธิพลโดยรวม

ตัวแปรสาเหตุ

ตัวแปรผล

ชื่อเสียงขององค์กร ความได้เปรียบในการแข่งขัน

ทางตรง ทางอ้อม โดยรวม ทางตรง ทางอ้อม โดยรวม

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 0.675*** - 0.675*** 0.623*** 0.075* 0.698***

ชื่อเสียงขององค์กร - - - 0.133*** - 0.133***

หมายเหตุ: *p < 0.05, ***p < 0.001

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

	 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	 ช่ือเสียงขององค์กร	

และความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ผลการศึกษา	พบว่า	CSR	ซึ่งประกอบ

ไปด้วย	ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และจริยธรรม	มีอิทธิพลในทางบวกต่อความได้เปรียบ

ในการแข่งขันของ	SMEs	เท่ากับ	0.623	แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามแนวคิด	CSR	มีส่วนส�าคัญในการเพิ่ม

ความได้เปรียบในการแข่งขันของ	 SMEs	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Tseng	 และ	 Lee	 (2014)	 ที่ชี้ให้เห็นว่า

CSR	มีผลโดยตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้ดีขึ้น	รวมถึง	CSR	

ได้กลายเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรทุกขนาด	เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการจัดการ

และความสามารถในด้านการตัดสินใจขององค์กร	 สามารถสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการให้มากกว่าคู่แข่ง	

และผลการศึกษา	ยังพบว่า	CSR	มีอิทธิพลทางตรงต่อชื่อเสียงขององค์กร	โดยมีอิทธิพลเท่ากับ	0.675	แสดงว่า

CSR	มีอิทธิพลเชิงบวกต่อชื่อเสียงขององค์กร	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	Guillerme	(2012)	ว่า	ชื่อเสียง

ขององค์กรถือเป็นการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขององค์กร	เช่น	เจ้าของ	พนักงาน	ลูกค้า	

และสังคม	 กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าองค์กรอยู่ในสายตาของสาธารณชนได้อย่างไร	 จากผลการศึกษาอธิบายได้ว่า	

ช่ือเสียงขององค์กร	 คือ	 กลยุทธ์ความมั่งคั่งและส่วนส�าคัญในความก้าวหน้าและความส�าเร็จอย่างยั่งยืนของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ	CSR	องค์กรส่วนใหญ่ต้องการได้รับการยอมรับว่าองค์กรของตนมีคุณค่าและภาพลักษณ์

ที่ดีจากผู้บริโภค	 ชุมชน	 และกลุ่มต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะภาพลักษณ์ในด้านคุณภาพ	 ความซ่ือสัตย์	 ความโปร่งใส

ในการด�าเนนิงาน	ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	(Ali,	2011)	นอกจากนัน้	การศกึษา	ยงัพบว่า	ช่ือเสียง

ขององค์กรมีอิทธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของ	 SMEs	 โดยมีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ	 0.133	 ซ่ึง

ผลการศึกษาคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ	Gazzola	(2014)	อธิบายได้ว่า	ชื่อเสียงขององค์กรเป็นความประทับใจ

โดยรวมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทีม่ต่ีอองค์กร	ณ	ช่วงเวลาหนึง่ในระดบัทีด่ผ่ีานการแสดงความน่าเช่ือถือ	ไว้วางใจ	

จนน�าไปสู่การมีเอกลักษณ์ขององค์กร	ความแตกต่างในด้านสินค้าและบริการ	ตลอดจนการบริหารงาน	ซึ่งเป็น

ปัจจยัส�าคญัในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	ยิง่ไปกว่านัน้	จากการศกึษายงัพบความสัมพันธ์ในทางอ้อม

ระหว่าง	 CSR	 และความได้เปรียบในการแข่งขัน	 โดยมีช่ือเสียงขององค์กรเป็นตัวแปรคั่นกลาง	 ซ่ึงมีอิทธิพล
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ทางอ้อมเท่ากับ	0.075	แสดงให้เหน็ว่า	การที	่SMEs	ปฏบิตัติามแนวทาง	CSR	ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ส่ิงแวดล้อม

และจริยธรรม	 จะก่อให้เกิดช่ือเสียงที่ดีต่อองค์กรในสายตาของลูกค้า	 พนักงาน	 และชุมชน	 จนน�าไปสู่

ความได้เปรียบในการแข่งขัน	

	 จากผลการศึกษา	สรุปได้ว่า	CSR	กลายเป็นแนวปฏิบัติให้กับองค์กรธุรกิจทุกขนาด	โดยจากการศึกษา

ในกลุ่มการผลิตของ	SMEs	แสดงให้เห็นว่า	CSR	ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ	SMEs	สอดคล้องกับ

การศกึษาของ	Madueno	และคณะ	(2016)	ไดพ้สิจูนใ์ห้เหน็ว่า	CSR	เปน็กลยุทธ์ในการจดัการ	SMEs	ก่อให้เกดิ

ประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจอย่างมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาการรับรู้ที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

นอกจากนี	้CSR	ได้กลายเป็นกลยทุธ์ในเชิงธรุกิจเพ่ือสร้างช่ือเสยีง	และเสริมสร้างประสิทธภิาพในการด�าเนนิงาน

ให้กับองค์กร	จนเป็นปัจจยัภายในทีส่�าคัญในการบรรลคุวามได้เปรียบในการแข่งขันเพ่ือรับมอืกับการเปลีย่นแปลง

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	 เนื่องจากการแข่งขันของธุรกิจจะเพ่ิมข้ึนหากได้รับช่ือเสียงที่ดี	 พฤติกรรมที่รับ

ผิดชอบต่อสังคมสามารถเพ่ิมคุณค่าของบริษัทได้	 โดยดูจากระดับความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง	 ๆ	

และระดับช่ือเสียง	 นอกจากนั้น	 ช่ือเสียงองค์กรยังได้รับแรงสนับสนุนจากแนวทางปฏิบัติ	 CSR	 ไปสู่การเพ่ิม

ประสิทธภิาพในการแข่งขัน	เน่ืองจากการปฏบัิต	ิCSR	เก่ียวข้องกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียในธรุกิจ	SMEs	โดยเฉพาะ

ช่ือเสียงทางด้านเอกลกัษณ์ของบริการและคณุภาพของผลติภณัฑ์	ซ่ึงเป็นการยนืยนัเร่ืองการส่งเสริมศกัยภาพทาง

ด้านนวัตกรรมในการปฏิบัติ	 CSR	 ดังนั้น	 การด�าเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมจึงน�าไปสู่วิธีการท�างานใหม่	 ๆ	

การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 บริการ	 และกระบวนการใหม่	 ๆ	 ที่ก้าวหน้ายิ่งข้ึน	 ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่าง	 ๆ	 มีผล

การด�าเนินงานที่ดีกว่าในด้านความพึงพอใจของลูกค้าและยอดขาย	 ตัวแปรเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียรับรู้และให้ความส�าคัญกับช่ือเสียงขององค์กร	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	 Hana	 (2013)	 ซ่ึงระบุว่า

ความได้เปรียบในการแข่งขันเกิดจากความพึงพอใจของลกูค้าซ่ึงจะสร้างข้ึนจากกลยทุธ์	CSR	และช่ือเสียงองค์กร	

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลวิจัยที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ดังนี้

	 1.	SMEs	สามารถได้รับประโยชน์จากการน�าเอาหลัก	CSR	มาใช้ในองค์กรเพื่อพัฒนาธุรกิจอีกทั้งเป็น

การพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขัน	 โดยต้องพัฒนาให้ธุรกิจของตนได้มาตรฐานสากลต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะ	

ISO	14000	ที่เป็นมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้างการรับรู้ต่อชื่อเสียงที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

	 2.	หน่วยงานรัฐบาลควรให้การสนับสนุนด้าน	CSR	แก่ผู้ประกอบการ	SMEs	 เพิ่มขึ้นและด�าเนินการ

อย่างจริงจงั	ในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประกอบธรุกิจทีม่คีวามรับผดิชอบต่อสังคม	ส่ิงแวดล้อม	ตลอดจน

คุณธรรม	 จริยธรรม	 ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ	 เช่น	 การศึกษาและจัดท�าต้นแบบระบบฐานข้อมูลด้าน

การด�าเนนิธรุกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม	การส่งเสริมอตุสาหกรรมสีเขียว	และระบบธรรมาภบิาล	เป็นต้น	

นอกจากนั้น	ยังต้องสร้างแรงจูงใจให้	SMEs	อย่างเป็นรูปธรรม	เช่น	การลดภาษี	หรือการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต�่า

เพื่อการลงทุน	ในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดการด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม	
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	 3.	การศึกษาช้ีให้เห็นว่า	 CSR	 และช่ือเสียงขององค์กรเป็นองค์ประกอบส�าคัญต่อความได้เปรียบใน

การแข่งขันในมมุมองของเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารองค์กรของธรุกิจการผลติ	SMEs	เท่านัน้	การวิจยัในอนาคต

สามารถขยายงานวิจัยนี้โดยศึกษา	CSR	 ในมุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน	 เช่น	พนักงาน	หรือลูกค้า	

เป็นต้น	

	 4.	มีตัวแปรอื่น	 ๆ	 ที่ส�าคัญที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง	 CSR	 และความได้เปรียบในการแข่งขัน	 ดังนั้น

จึงเป็นเรื่องเป็นน่าสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยตัวอื่น	ๆ	ต่อไป	ทั้งนี้ต้องพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง	ๆ	 เพื่อให้

แน่ใจว่าผลลพัธ์จากการศึกษาได้รับการคาดการณ์เพือ่ใช้ตวัแปรอืน่	โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรับการศกึษาใน	SMEs	

เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความหลากหลายและมีการด�าเนินงานที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก
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