การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง การจัดการความรู้ และความรั บผิดชอบต่ อสั งคมทีส่ งผลต่ อความสํ าเร็จของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมของอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสํ าปะหลัง
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Leadership for change, knowledge management and responsibility to the society and
affecting success of medium and small enterprise of tapioca process industry in Northeast Region
ธัญญชนก เจริ ญปรุ 1, ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่ งสวรรค์โพธิ+ 2
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
2
อาจารย์ประจํา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มี วตั ถุ ประสงค์ 1) เพือศึ กษาระดับของปั จจัยความสําเร็ จของวิสาหกิ จขนาดกลาง
และขนาดย่อมของอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 2) เพือศึกษาระดับ
ของความสํา เร็ จของวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมของอุ ตสาหกรรมแปรรู ป มันสํ า ปะหลัง ในเขต
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และ 3) เพื อศึ ก ษาปั จจัยที ส่ งผลต่ อความสํา เร็ จของวิ สาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการศึกษาวิจยั
แบบผสมผสาน ระหว่างการวิจยั เชิ งปริ มาณและการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ในการศึ กษาวิจยั เชิ งปริ มาณได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
อุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จํานวน 87 แห่ ง รวมทังสิ น 400 คน ใน
การศึกษาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ได้สัมภาษณ์เจาะลึกผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ และพนักงานระดับหัวหน้างาน
ของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มของอุ ต สาหกรรมแปรรู ปมั น สํ า ปะหลั ง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ จํานวน 20 คน
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า 1. ระดับของปั จจัยความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มของอุ ต สาหกรรมแปรรู ป มัน สํ า ปะหลัง ในเขตภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ประกอบด้ ว ย
ปั จจัย 3 ด้าน ได้แก่ ผูน้ าํ การเปลียนแปลง การจัดการความรู ้ และความรับผิดชอบต่อสังคม ปั จจัยทีมีค่า เฉลีย
ในระดับ มาก ได้แ ก่ การมี บ ารมี การคํา นึ ง ถึ ง ความเป็ นปั จ เจกบุ ค คล การเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรม
การสื อสาร กระบวนการจัดการความรู ้ การฝึ กอบรม การวัดผล การยกย่องชมเชย การต่อต้านคอร์ รัปชัน
และหลัก ธรรมาภิบาล ปั จจัยทีมีค่าเฉลียระดับปานกลาง ได้แก่ การกระตุน้ การใช้ปัญญา ประเภทของความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ ทธิ มนุ ษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ งแวดล้อม และผูบ้ ริ โภค 2.ระดับของความสําเร็ จ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลังฯ ประกอบด้วย
4 มิ ติมุมมอง ได้แก่ ด้านการเงิ น ด้านลู กค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรี ยนรู ้ และการเติ บโต
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ปั จจัยความสําเร็ จทีมีค่าเฉลียในระดับมาก ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรี ยนรู ้และการ
เติ บ โต ปั จจัย ด้า นการเงิ นมี ค่า เฉลี ยระดับ ปานกลาง 3. ปั จจัยที ส่ งผลต่ อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมการแปรรู ปมันสําปะหลังฯ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า การจัดการความรู ้และความรับผิดชอบต่อสังคมส่ งผลต่อความสําเร็ จในทางบวกในระดับค่อนข้างสู ง
และปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญที 0.05, 0.01, 0.001 คิดเป็ นผลความสําเร็ จร้อยละ 9.13 และร้ อยละ 8.15
ตามลําดับ ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลงส่ งผลต่อความสําเร็ จในทางลบในระดับค่อนข้างตําอย่างมีนยั สําคัญที
0.05, 0.01, 0.001 คิดเป็ นผลความสําเร็ จร้อยละ 6.98 โดยปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ ได้แก่ การสื อสาร การ
เปลียนแปลงพฤติกรรม และกระบวนการจัดการความรู ้ส่งผลต่อความสําเร็ จในทางบวกในระดับสู งมากและ
ปานกลาง ปั จจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ งแวดล้อม การต่อต้านคอรัปชัน และหลักธรรมาภิบาล
ส่ งผลต่อความสําเร็ จในทางบวกในระดับปานกลางและค่อนข้างสู ง
ปั จจัยภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง
ได้แก่ การมีบารมี การคํานึ งถึงปั จเจกบุคคล การกระตุน้ การใช้ปัญญา
มีผลต่อความสําเร็ จในทาง
ลบในระดับค่อนข้างตํา โดยปั จจัยทัง 3 ด้านดังกล่าวส่ งผลต่อความสําเร็ จตามมิติมุมมอง 4 ด้าน คือ ปั จจัย
ภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง และการจัดการความรู ้ ส่งผลต่อผลความสําเร็ จด้านการเงิ นในระดับปานกลาง
และค่อนข้างสู ง ปั จจัยการจัดการความรู ้ และความรับผิดชอบต่อสังคมส่ งผลต่อความสําเร็ จด้านลูกค้าใน
ระดับค่อนข้างสู งและสู ง ปั จจัยภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงและการจัดการความรู ้ ส่งผลต่อความสําเร็ จด้าน
กระบวนการภายในในระดับค่อน ข้างสู ง และปั จจัยการจัดการความรู ้และความรับผิดชอบต่อสังคมส่ งผล
ต่อความสําเร็ จด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโตในระดับค่อนข้างสู งและระดับตําอย่างมีนยั สําคัญที 0.001
คําสํ าคัญ ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง , การจัดการความรู ้ , ความรับผิดชอบต่อสังคม

Abstract
This research has the objectives : 1) To study the level of success factors of medium
and small enterprises of tapioca process industry in Northeast Region; 2) To study the level
of success of medium and small enterprises of tapioca process industry in Northeast Region
and 3) To study the factors affecting success of medium and small enterprises of tapioca
process industry in Northeast Region. In this research, the researcher used mixed method
research between quantitative research and qualitative research. The quantitative research
collected information from operational employees of medium and small enterprises of tapioca
process industry in Northeast Region about 87 units/400 samples, while the qualitative
research drilling depth interview to the corporate executives and supervisory employees of
medium and small enterprises of tapioca process industry in Northeast Region about 20
person.
The results of the study research were as follows : 1. Level of success factors of
entrepreneurs of medium and small enterprises of tapioca process industry in Northeast
Region, consists of three aspects of factors, including leaders of change, knowledge
management and responsibility to the society, mostly the average values are in moderate and
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high level. Amount of the holding factors are in high level, including to charisma,
Individualized consideration, transition behavior, communication, knowledge management
process, training, measurement, recognize, anti-corruption and good governance. Amount of
the holding factors are in moderate level, including Intellectual stimulation, division of
responsibility to the society, human rights, labor standards, environment and customer.
2. Level of success of entrepreneurs of medium and small enterprises of tapioca process
industry in Northeastern Region, regarding success factors in operation of industrial
entrepreneurs in 4 dimensions/views, including financial aspect, customer aspect, internal
process and learning & growth process. Amount of the success factors are in high level,
including customer aspect, internal process and learning & growth process, but financial
aspect is in moderate level. 3. Factors affecting success of medium and small entrepreneurs of
tapioca process industry in Northeastern Region; the assumption test result is found that 3.1
Result of analysis of knowledge management and responsibility to the society factors had
result on positive direction with high and moderate level that affecting success of medium
and small entrepreneurs of tapioca process industry having statistical significance at levels of
0.05, 0.01 and 0.001, percentage as 9.13% and 8.15%. Leaders of change factors had result
on negative direction with low level and having statistical significance at levels of 0.05, 0.01
and 0.001, percentage as 6.98% 3.2 Result of analysis of knowledge management, including
transition behavior, communication, knowledge management process factors had result on
positive direction with highest and moderate level. Responsibility to the society of
environment, anti-corruption, good governance factors had result on positive direction with
moderate and high level. Leaders of change that including to charisma, Individualized
consideration, Intellectual stimulation factors had result on negative direction with low level.
3.3 Every aspect of factors had result on success factors in operation of industrial
entrepreneurs in 4 dimensions/views, including to leaders of change and knowledge
management factors affected in financial views of entrepreneurs on moderate and high level.
Knowledge management and responsibility to the society factors affected in customer views
of entrepreneurs on high and highest level. Leaders of change and knowledge management
factors affected in internal process of entrepreneurs on high level. Knowledge management
and responsibility to the society factors affected in learning & growth process on high and
low level. Every aspect of factors are having statistical significance at levels 0.001,
Keywords: Leadership , knowledge management , responsibility to the society

บทนํา
มันสํา ปะหลัง เป็ นพื ช ทางการเกษตรที เป็ นสิ น ค้า ส่ ง ออกและมี ค วามสํ า คัญทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศไทย ในอดี ตนิ ยมปลูกมันสําปะหลังเพือการบริ โภค แต่ปัจจุบนั ได้กลายเป็ นพืชทีทํารายได้ให้กบั
ประเทศเป็ นจํานวนมาก และก้าวเข้ามาเป็ นพืชเศรษฐกิจทีสําคัญอันดับหนึ งของโลก ปั จจุบนั ทัวโลกมีพืนที
เพาะปลู กมันสําปะหลังโดยรวม 117 ล้านไร่ ผลผลิ ต 202.65 ล้านตัน ผลผลิ ตเฉลี ย 1,752 กิ โลกรัมต่อไร่
แหล่ งเพาะปลู กขนาดใหญ่ อยู่ในทวีปแอฟริ ก าประมาณ 75 ล้านไร่ รองลงมาอยู่ในทวีปเอเชี ย ประมาณ
25 ล้านไร่ ประเทศทีผลิตมันสําปะหลังมากทีสุ ดของโลก คือ ประเทศไนจีเรี ย ร้อยละ 21.5 รองลงมา ได้แก่
2042

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ประเทศไทย ประเทศอินโดนี เซี ย ประเทศบราซิ ล ประเทศคองโก คิดเป็ นร้อยละ 11.2 ร้อยละ 9.6 ร้อยละ
9.4 และร้อยละ 5.9 ตามลําดับ
ประเทศไทยมี ศกั ยภาพในการผลิ ตมันสําปะหลังเป็ นอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศไนจีเรี ย
และประเทศอินโดนี เซี ย โดยในปี พ.ศ. 2555 มีผลผลิต 29.8 ล้านตัน คิดเป็ นมูลค่า 68.7 ล้านบาท (องค์การ
อาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ และกรมการค้าต่างประเทศ, 2557) และเป็ นผูส้ ่ งออกผลิ ตภัณฑ์
มันสําปะหลังรายใหญ่ทีสุ ดของโลก และครองตลาดการส่ งออกเป็ นอันดับ 1 ใน ASEAN เป็ นเวลานานกว่า
10 ปี ในช่ วงปี พ.ศ. 2552-2557 มี ร ายได้จากการส่ ง ออกเพิ มขึ นอย่า งต่ อเนื อง จาก 37,457 ล้า นบาท
ในปี พ.ศ. 2552 เป็ น 90,798 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 อัตราการขยายตัวร้อยละ19 ต่อปี (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558; แหล่งทีมา www :http:// oac. go.th / ewt_ news. php ?nid.1949)
ปั จจุบนั พืนทีปลูกมันสําปะหลังขยายไปในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ งภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
มี พืนที เพาะปลู กมากเป็ นอันดับหนึ งของประเทศ จํานวน 4,306,775 ไร่ ครอบคลุ ม 20 จังหวัด ผลผลิ ต
รวม 14.8 ล้า นตัน จัง หวัด นครราชสี ม ามี พื นที เก็ บ เกี ยวมากที สุ ด 1.56 ล้า นไร่ ผลผลิ ตเฉลี ย 3.78 ตัน
ผลผลิตรวม 5.9 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ จังหวัดชัยภูมิมีพืนทีเก็บเกี ยว 0.66 ล้านไร่ ผลผลิ ตเฉลี ย 3.48 ตัน
ผลผลิ ตรวม 1.3 ล้านตัน จังหวัดเลยมีพืนทีเก็บเกี ยว 0.29 ล้านไร่ ผลผลิ ตเฉลี ย 3.68 ตัน ผลผลิ ตรวม 1.07
ล้านตัน จังหวัดอุบลราชธานี มีพืนทีเก็บเกียว 0.28 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลีย 3.52 ตัน ผลผลิตรวม 1.01 ล้านตัน
และจังหวัดอุดรธานีมีพนที
ื เก็บเกียว 0.21 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลีย 3.36 ตัน ผลผลิตรวม 0.73 ล้านตัน
จากวิกฤติเศรษฐกิ จในประเทศช่ วงกลางปี พ.ศ. 2540 ทําให้เกิ ดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิ จและ
สังคมทังทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะธุ รกิ จในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมหลายแห่ ง
ต้องปิ ดตัวหรื อลดกําลังการผลิตลง เกิดการเลิกจ้างแรงงาน ส่ งผลให้เกิดการว่างงาน ทังภาคการผลิตและภาค
การบริ การ รั ฐ บาลจึ ง มี น โยบายส่ งเสริ มและพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
เพือยกระดับและเพิมขีดความสามมารถของผูป้ ระกอบการให้เข้มแข็งอย่างยังยืน เป็ นการฟื นฟูและพัฒนา
เศรษฐกิ จของประเทศในระยะยาว แต่เนื องจากผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ในกลุ่มธุ รกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม มีความรู ้ ความเข้าใจด้านการจัดการค่อนข้างน้อยเมือเปรี ยบเทียบกับกลุ่มผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนาด
ใหญ่ ทังนี เนื องจากส่ วนใหญ่เติ บโตมาจากกิ จการที ผูป้ ระกอบการเป็ นเจ้าของ คนเดี ยวและสร้ างตัวจน
กิ จการมี ค วามเจริ ญรุ่ งเรื องก้าวหน้าและขยายกิ จการให้เติ บ โตไปพร้ อมๆกับทายาทที เข้า มาบริ หารและ
รับช่ วงกิ จการ ทําให้เกิดการบริ หารงานแบบ “ธุ รกิ จครอบครัว” หรื อ “กงสี ” ส่ งผลให้การจัดการภายใน
องค์กรไม่ได้เติบโตตามไปด้วย (วารุ ณี พันธุ ศกั ดิ+, 2547)
เนื องจากการแปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม ัน สํ า ปะหลัง เป็ นกระบวนสํ า คัญ ที สร้ า งมู ล ค่ า สิ น ค้า มุ่ ง เน้ น
การตลาดซึ ง เป็ นกลยุ ท ธ์ ใ หม่ ที ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า เพิมประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง าน
การพัฒนาข้อมูลทางการตลาดและการสร้างตราสิ นค้า ธุ รกิจทีให้บริ การอย่างมืออาชี พจะทําให้ลูกค้ามีความ
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พึงพอใจ พนักงานมี ความจงรั กภักดี ต่อองค์การ เกิ ดความมันคงและความได้เปรี ยบในการแข่ งขัน และ
ความสามารถในการสร้างผลกําไร (Appiah-Adu, Fyall & Singh, 2001; Parasuraman, 2002; Berry &
Bendapudi, 2003; Matear, Gray & Garrett, 2004; Green, Inman, Brown & Willis, 2005) อีกทัง
ธุ รกิจทีมุ่งเน้นการตลาดจะส่ งผลต่อการผูกพันกับองค์กร ความสามัคคี และผลสําเร็ จในการดําเนิ นงานของ
องค์กร (Shoham, Rose & Kropp, 2005)
ในการศึกษาวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาวิจยั เรื อง “ภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง การจัดการความรู ้ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมทีส่ งผลต่อความสําเร็ จของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรม
แปรรู ปมันสําปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ” โดยศึกษากลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อทีขึนทะเบียนผูป้ ระกอบการ
SMEs กับกระทรวงอุตสาหกรรม ผลของการศึกษาได้ขอ้ ค้นพบทีสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางกําหนด
มาตรการเชิงนโยบาย การวางแผนการบริ หารงานและการติดตามผลการดําเนิ นงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของอุ ตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อให้บรรลุ ผลสําเร็ จ
อย่างยังยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาระดับของปั จจัยความสําเร็ จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรม
แปรรู ปมันสําปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
2. เพือศึกษาระดับของความสําเร็ จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมแปรรู ป
มันสําปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
3. เพือศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็ จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรม
แปรรู ปมันสําปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือหา การวิจยั ในครังนี จะทําการศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็ จของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ได้แก่
(1)ภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง (2) การจัดการความรู ้ และ(3)ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหาระดับและ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยทีมีผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลัง
ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
2. ขอบเขตด้านประชากร การวิจยั ในครังนี ประชากรเป้ าหมาย คือ เจ้าของหรื อผูบ้ ริ หาร พนักงาน
ระดับหัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ของอุ ตสาหกรรมแปรรู ป มัน สํา ปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อที จดทะเบี ย นกับ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ดความรั บผิดชอบต่อสังคมที เกี ยวกับการปรั บค่านิ ยมและพฤติ กรรม พบว่า SR network
(2008) ให้ความหมายว่าความรับผิดชอบต่อสังคมคือวิธีการทีธุ รกิจปรับค่านิ ยมและพฤติกรรมให้สอดคล้อง
กับความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยไม่เพียงแต่ลูกค้าและผูล้ งทุนแต่รวมถึ งพนักงาน ผูผ้ ลิ ต ชุ มชน
หน่ วยงานรั ฐที กํากับดูแลและกลุ่ มผลประโยชน์เฉพาะรวมถึ งสังคมโดยรวม กล่ าวคื อ พันธะพูกพันที จะ
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ซึ ง International Organization for Standardization (ISO) (2007b, p.3)
กล่าวว่าความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ของ
องค์ก ารที ส่ ง ผลต่ อสั ง คมและสิ งแวดล้อมด้วยพฤติ ก รรมที โปร่ ง ใสและมี จริ ย ธรรม
มี ค วาม
สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยังยืนและสวัสดิภาพของสังคมและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การ
ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและบรรทัดฐานของพฤติ ก รรมองค์การระดับสากลและต้องมี การบรู รณาการความ
รับผิดชอบต่อสังคมตลอดทัวทังองค์กร
Certo (2006) กล่าวว่าก่อนทีจะมีการนํานโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปดําเนิ นการนัน
องค์การจําเป็ นต้องมีการวางแผนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทีเกียวข้องกับการวางแผนทังหมดของ
องค์ก าร และกํา หนดวิ ธี ก ารที จะนํา นโยบายความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คมไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติแ ละการทํา นาย
สภาพแวดล้อม อันได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ซึ งมีอิทธิ พลต่อการพัฒนาแผนระยะยาว
และแผนระยะสันขององค์การ ทังนี Certo (1997, pp.61-63) อธิ บายว่า นโยบายเป็ นเครื องมือทางการจัดการ
เป็ นแนวทางสําหรับความคิดในการจัดการในทิศทางเฉพาะทีถูกต้อง ผูบ้ ริ หารควรตังนโยบายขององค์การ
เกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดี ยวกับทีตังนโยบายกับการจ้างงาน การเลื อนตําแหน่งและการหยุด
งาน เพือทําให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมต้องทําให้เกิ ดการปฏิ บตั ิอย่างเหมาะสม
การเปลี ยนแปลงเกิ ดจากบุคคล 3 ฝ่ าย ซึ งประกอบด้วย 3 ขันตอน คือ เริ มจาก ผูบ้ ริ หารระดับสู งตระหนัก
รับรู ้เกียวกับภาระหน้าทีความรับผิดชอบต่อสังคมทีองค์การต้องกระทํา ตังนโยบายเกียวกับภาระหน้าทีและ
ทําการสื อสาร ไปยังสมาชิ กองค์การ ขันต่อมา ผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูเ้ ชี ยวชาญ ผูบ้ ริ หารระดับสู งรวบรวม
ข้อมูลเกียวกับภาระหน้าทีความรับผิดชอบต่อสังคมตามขันตอนทีหนึง ผูเ้ ชียวชาญเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําเทคนิ ค
ซึ งสอดคล้องกับภาระหน้าทีความรับผิดชอบทางสังคม และขันสุ ดท้าย ผูจ้ ดั การระดับสู ง ผูเ้ ชี ยวชาญและ
ผูจ้ ดั การแผนก โดยขันตอนนี ผูจ้ ดั การระดับสู งพยายามจะบรรลุ ขอ้ ตกลง ของสมาชิ กในองค์การเกี ยวกับ
ภาระหน้าทีความรับผิดชอบต่อสังคม ผูเ้ ชี ยวชาญจะกระตุน้ การการตอบสนองภายในองค์การซึ งจําเป็ นต้อง
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เข้า กับ ภาระหน้า ที ทางสั ง คมอย่า งเหมาะสม และผู ้จ ัด การแผนก จัด การทรั พ ยากรและปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนิ นงานเพือให้เข้ากับกิจกรรมทางสังคมและการปฏิ บตั ิภายในองค์การ ผลคือ ทําให้เกิ ดการตอบสนอง
มากยิงขึน
หลัก การของมาตรฐานว่า ด้วยความรั บ ผิดชอบต่อสัง คมด้านสิ งแวดล้อมตามหลัก ISO 26000
มีทงหมด
ั
7 ประการ ดังต่อไปนี (1) หลักการปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Principle of legal compliance) องค์กร
จะต้องมีการปฏิ บตั ิทีสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเกี ยวข้องกับชาติและระดับสากลทังใน
เชิ งรุ กและเชิ งรับ (2) หลักการเคารพต่อแนวปฏิบตั ิระดับชาติหรื อระดับสากล (Principle of respect for
authoritative inter-government agreement or internationally recognized instruments) รวมถึงสนธิ สัญญา
สากล คําสัง ประกาศ ข้อตกลง มติและข้อชี นําต่างๆ ซึ งได้รับการรับรองจากองค์กรสากลทีเกี ยวข้องกับ
องค์กรนันๆ (3) หลักการให้ความสําคัญกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (principle of recognition of stakeholders
and concerns) องค์กรควรตระหนักถึงสิ ทธิ และผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยเปิ ดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นเกียวกับกิจกรรมขององค์กร เช่น นโยบาย ข้อเสนอหรื อการตัดสิ นใจต่างๆ ก็ตามทีจะ
ส่ งผลต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (4) หลักของการแสดงรับผิดชอบทีสามารถตรวจสอบได้ (Principle of
accountability) ในการดํา เนิ น งานใดๆ ก็ ต ามขององค์ ก รต้อ งสามารถตรวจสอบได้จ ากภายนอก
(5) หลักการความโปร่ งใส (Principle of transparency) องค์กรควรเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยรวมถึงผูท้ ีเกียวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน (6) หลักการความเคารพในสิ ทธิ มนุ ษยชน (Principle of
respect of fundamental human right) องค์กรควรดําเนินนโยบายและดําเนิ นกิจกรรมทีสอดคล้องกับปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (7) หลักการความเคารพในความหลากหลาย (Principle of respect for
diversity) องค์กรควรจ้างพนักงานโดยไม่มีการแบ่งแยกเชือชาติ สี ผวิ ความเชือ อายุ เพศ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative research) และการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative research) มุ่งศึกษาข้อมูลทีสามารถวัดลักษณะ
และพฤติกรรมเป็ นตัวเลขจากการวิจยั เชิงปริ มาณเป็ นข้อมูลหลัก และนําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก
จากวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพมาเสริ มเพือให้เกิดความสมบูรณ์มากยิงขึน
การศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ ประชากรทีใช้ในการศึกษาคือพนักงานระดับปฏิบตั ิการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ทัง
เพศ
ชาย และเพศหญิ ง ซึ งมี จาํ นวน 2,500 คน ปฏิ บตั ิ งานในโรงงานแป้ งมันสําปะหลัง โรงงานแป้ งมันอัดเม็ด
และลานมัน 256 แห่ ง กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามคือพนักงานระดับปฏิบตั ิการฯ
ซึ ง
คํานวณค่าสัดส่ วนของจํานวนสถานประกอบการในแต่ละจังหวัดต่อจํานวนสถานประกอบการทังหมด 100
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แห่ ง แต่เก็บรวมรวมจากสถานประกอบการได้จริ ง 87 แห่ ง มีผูต้ อบแบบสอบถาม แห่ งละ 4-5 คน รวม
จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 400 คน
การศึกษาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ประชากรทีใช้การศึกษาคือผูบ้ ริ หารสถานประกอบการและพนักงาน
ระดับหัวหน้างานวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมของอุ ตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลัง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ กลุ่ มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ เจาะลึ กคือผูบ้ ริ หารสถานประกอบการและพนักงาน
ระดับหัวหน้างานจํานวนทังสิ น 20 คน

ผลการวิจัย
สรุ ปข้อมูลพืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรส่ วนใหญ่ร้อยละ 50.4 เป็ นเพศชาย อยูใ่ นช่วงอายุ 36 – 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 39.6 มี
การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 64.4 มี รายได้ต่อเดื อน 8,000 – 15,000 บาท ร้ อยละ 51.4 และ
ปฏิบตั ิงานระหว่าง 6 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.7
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที 1
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที 1 เพือศึกษาระดับของปั จจัยความสําเร็ จของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประกอบด้วยปั จจัย 3
ด้าน ได้แก่ ผูน้ าํ การเปลียนแปลง การจัดการความรู ้ และความรับผิดชอบต่อสังคม
สรุ ปผลได้ดงั นี
1. ปั จจัยภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง โดยการศึ กษาระดับปั จจัยของผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง 3 ด้าน
ได้แก่ การมี บารมี การกระตุ น้ การใช้ปัญญา และการคํานึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุคคล ผลการศึ กษาพบว่า
ระดับการมี บารมี และระดับการคํานึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุ คคลมี ค่า ผลเฉลี ยอยู่ในระดับมาก ระดับการ
กระตุน้ การใช้ปัญญา มีค่าผลเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ โดยการศึกษาระดับปั จจัยของการจัดการความรู ้ 6 ด้าน ได้แก่ การ
เปลี ยนแปลงพฤติกรรม การสื อสาร กระบวนการจัดการความรู ้ การฝึ กอบรม การวัดผล และการยกย่อง
ชมเชย ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยทัง 6 ด้านมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก
3. ปั จจัยความรั บผิดชอบต่อสังคม โดยศึ กษาระดับปั จจัยของความรั บผิดชอบต่อสังคม 7 ด้าน
ได้แก่ ประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน ด้านมาตรฐานแรงงาน ด้านสิ งแวดล้อม
ด้านการต่อต้านการคอรั ป ชัน ด้านผูบ้ ริ โภค และด้า นหลักธรรมาภิ บาล ผลการศึ กษาพบว่าระดับปั จจัย
ประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคม สิ ทธิ มนุ ษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ งแวดล้อมภาพ และผูบ้ ริ โภคอยู่
ในระดับปานกลาง และการต่อต้านการคอร์ รัปชันและหลักธรรมาภิบาล พบว่าภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที 2
วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ข้อที 2 เพือศึกษาระดับของความสําเร็ จของวิสาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของอุ ตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประกอบด้วยปั จจัย
ความสําเร็ จ 4 มิติมุมมอง ได้แก่ ด้านการเงิ น ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรี ยนรู ้และ
การเติ บโต ผลการศึกษาพบว่า 1)ระดับผลสําเร็ จด้านการเงิ นของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของอุ ตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลัง มี ผลเฉลี ยอยู่ในระดับปานกลาง 2)ระดับผลสําเร็ จด้าน
ลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรี ยนรู ้ และเติบโตของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลัง มีผลเฉลียอยูใ่ นระดับมาก
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที 3
วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ข้อที 3 เพือศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็ จของวิสาหกิ จขนาดกลาง
และขนาดย่อมของอุ ตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผลการทดสอบ
สมมติฐานปั จจัยด้านความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการต่อระดับภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง การจัดการความรู ้
และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มของอุ ต สาหกรรมแปรรู ป
มันสําปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ในภาพรวม และแยกตามรายด้าน โดยใช้สถิติในการทดสอบ
คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ เพือหาค่าสัมประสิ ทธิ+อิทธิ พล และสร้างสมการการพยากรณ์
1. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ด้ า นภาวะผู ้นํ า การเปลี ยนแปลงที มี ผ ลต่ อ ปั จ จัย ความสํ า เร็ จ ของ
ผูป้ ระกอบการ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยด้านการมีบารมี ด้านการคํานึ ง ถึ งปั จเจกบุคคล และด้านการ
กระตุน้ การใช้ปัญญา มีผลต่อปั จจัยความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลัง ใน
เขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ อย่างมีนยั สําคัญที 0.05, 0.01, 0.001 สามารถร่ วมกันพยากรณ์ผลของผลปั จจัย
ความสําเร็ จได้ร้อยละ 6.98
2. ผลการวิเคราะห์ ปั จจัย ด้า นการจัดการความรู ้ ที มี ผ ลต่ อปั จจัย ความสํา เร็ จของผูป้ ระกอบการ
ผลการวิเคราะห์พบว่าปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ ในด้านการเปลี ยนแปลงพฤติกรรม ด้านการสื อสาร
ส่ งผลต่อปั จจัยความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการในทางบวก ในระดับปานกลางและสู งมาก ตามลําดับ อย่างมี
นัยสําคัญที 0.05, 0.01, 0.001 ด้านการวัดผล มีผลต่อปั จจัยด้านความสําเร็ จ ในทางลบ ในระดับสู งมาก
อย่างมีนยั สําคัญที 0.05, 0.01, 0.001 และด้านกระบวนการ มีผลต่อปั จจัยด้านความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการ
ในทางบวก ในระดับปานกลาง อย่างมัยนัยสําคัญที 0.05 และการฝึ กอบรม รวมถึงด้านการยกย่องชมเชย ไม่
มีผลต่อปั จจัยด้านความสําเร็ จของผูป้ ระกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมแปรรู ปมัน
สําปะหลัง อย่างมัยนัยสําคัญที 0.05 สามารถร่ วมกันพยากรณ์ผลของผลการดําเนินงานทางธุ รกิจ ได้ร้อยละ 9.13
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3. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ที มี ผ ลต่ อ ปั จ จัย ความสํ า เร็ จ ของ
ผูป้ ระกอบการ ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรปั จจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทีมีผลต่อความสําเร็ จของ
ผูป้ ระกอบการฯ ซึ งผลการวิเคราะห์พบว่าปั จจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านสิ งแวดล้อม ด้านการ
ต่อต้านคอรัปชัน และด้านหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ มีผลต่อปั จจัยด้านความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลัง ในทางบวก ทีระดับปานกลางและค่อนข้างสู ง ตามลําดับ อย่างมี
นัยสําคัญที 0.05, 0.01, 0.001 อนึ งในด้านประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านสิ ทธิ
มนุ ษ ยชน ด้านมาตรฐานแรงงาน และด้า นผูบ้ ริ โภค ไม่มี ผลต่ อความสํา เร็ จของผูป้ ระกอบการอย่างมี
นัยสําคัญที 0.05 สามารถร่ วมกันพยากรณ์ผลของผลของปั จจัยความสําเร็ จ ได้ร้อยละ 8.15
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทุกด้าน ทีมีผลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการฯ ผลการวิเคราะห์พบว่า
ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง ส่ งผลในทางลบ ในระดับค่อนข้างตํา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05, 0.01, 0.001 และปั จจัยด้านการจัดการความรู ้และปั จจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีผลต่อปั จจัย
ด้านความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการฯส่ งผลในทางบวก อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง และระดับปานกลาง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05, 0.01, 0.001
5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทุกด้าน ทีมีผลต่อการดําเนิ นงานด้านการเงิน ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ส่งผลต่อผลการดําเนิ นงานในมุมมองด้านการเงินของผูป้ ระกอบการ แต่
ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง และปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ ส่ งผลต่อผลการดําเนิ นงานในมุมมอง
ด้านการเงินของผูป้ ระกอบการ โดยส่ งผลในทางบวก ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ+ การถดถอยเท่ากับ 0.441, 0.565
อยูใ่ นระดับปานกลาง และค่อนข้างสู ง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.001 โดยทีปั จจัยด้านการจัดการความรู ้
ส่ ง ผลต่ อผลการดํา เนิ นงานในมุ ม มองด้า นการเงิ นของผูป้ ระกอบการมากกว่า ปั จจัย ด้า นภาวะผูน้ ํา การ
เปลียนแปลง โดยปั จจัยทังหมดดังกล่าวนี สามารถอธิ บายความผันแปรของผลการดําเนิ นงานในมุมมองด้าน
การเงินของผูป้ ระกอบการ ได้ประมาณร้อยละ 55.5 ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ
0.25584 สามารถเขียนเป็ นสมการเชิงเส้นในการพยากรณ์
6. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทุกด้าน ทีมีผลต่อผลการดําเนินงานด้านลูกค้า ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัย
ด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง ส่ งผลต่อผลการดําเนิ นงานในมุ มมองด้านลู กค้าของผูป้ ระกอบการ โดย
ส่ งผลในทิศทางลบ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ+ การถดถอยเท่ากับ 0.32 อยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.001 ส่ วนปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ และปั จจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมส่ งอิทธิ พลต่อ
ผลการดําเนิ นงานในมุมมองด้านลูกค้าของผูป้ ระกอบการ ในทิศทางบวก ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ+ การถดถอย
เท่ากับ 0.731, 0.968 อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง และสู ง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.001 โดยปั จจัย
ทังหมดดังกล่าวนีสามารถอธิ บายความผันแปรของผลการดําเนินงานในมุมมองด้านกระบวนการภายในของ
ผูป้ ระกอบการ ได้ร้อยละ 96.8 ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.118
2049

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

7. ผลการวิเคราะห์ ปั จจัย ทุ ก ด้า น ที มี ผ ลต่ อผลการดํา เนิ นงานด้า นกระบวนการภายใน ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง และปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ ส่ งผลต่อผลการ
ดํา เนิ น งานในมุ ม มองด้า นกระบวนการภายในของผู ้ป ระกอบการ โดยส่ ง ผลในทิ ศ ทางบวก ด้ว ยค่ า
สัมประสิ ทธิ+ การถดถอยเท่ากับ 0.644, 0.557 อยู่ในระดับค่อนข้างสู ง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ
0.001 แต่ ปั จ จัย ด้า นความรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คมส่ ง ผลในทิ ศ ทางลบต่ อผลการดํา เนิ นงานในมุ ม มองด้า น
กระบวนการภายในของผูป้ ระกอบการ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ+ การถดถอยเท่ากับ 0.497 อยูใ่ นระดับปานกลาง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.001 โดยปั จจัยทังหมดดังกล่าวนี สามารถอธิ บายความผันแปรของผล
การดํา เนิ น งานในมุ ม มองด้ า นกระบวนการภายในของผู ้ป ระกอบการ ได้ ป ระมาณร้ อ ยละ 64.7
ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.242
8. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทุกด้าน ทีมีผลต่อผลการดําเนินงานด้านการเรี ยนรู ้และการเจริ ญเติบโต ผล
การวิเคราะห์พบว่าปั จจัยด้านภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง ไม่ส่งผลต่อผลการดําเนิ นงานในมุมมองด้านการ
เรี ย นรู ้ แ ละการเจริ ญ เติ บ โตของผูป้ ระกอบการ แต่ ปั จ จัย ด้า นการจัด การความรู ้ แ ละปั จ จัย ด้า นความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมส่ ง ผลต่ อ ผลการดํา เนิ น งานในมุ ม มองด้า นการเรี ย นรู ้ แ ละการเจริ ญ เติ บ โตของ
ผูป้ ระกอบการ โดยส่ งผลในทางบวก ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ+ การถดถอยเท่ากับ 0.686, 0.151 อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสู งและระดับตํา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.001 โดยทีปั จจัยด้านการจัดการความรู ้ส่งผล
ต่อผลการดําเนิ นงานในมุ มมองด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญเติบโตของผูป้ ระกอบการมากกว่าปั จจัยด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปั จจัยดังกล่าวนีสามารถอธิ บายความผันแปรของผลการดําเนิ นงานในมุมมอง
ด้า นการเรี ย นรู ้ และการเจริ ญเติ บ โตของผูป้ ระกอบการ ได้ป ระมาณร้ อยละ 80.6 ค่ า ความคลาดเคลื อน
มาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.189
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลียนแปลง ทีมีผลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ ค่อนข้างตํา การทีผลการศึกษาเป็ นเช่ นนี เพราะผูน้ าํ ในองค์กรมีความสําคัญมาก เปรี ยบเสมือน
เป็ นหลักในการทํางาน เป็ นผูท้ ีให้แนวคิด เป็ นผูส้ ังการ เป็ นผูแ้ ก้ไขปั ญหาร่ วมกับพนักงาน เป็ นทังผูพ้ ูด
และผูฟ้ ั งพร้ อมให้เหตุผลในการสนับสนุ นการทํางาน ภาวะผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง ในด้านการสร้ างบารมี
การคํานึงถึงปั จเจกบุคคล และการกระตุน้ การใช้ปัญญา ให้แก่พนักงานในองค์กรมีความ จําเป็ นมาก เพราะ
การทํางานเราทํางานเป็ นทีม แต่ละคนมีความคิดและพฤติกรรมทีแตกต่างกัน การมีผนู ้ าํ จะเป็ นเหมือนใบ
เรื อทีคอยขับเคลือนและกําหนดทิศทางในการทํางาน โดยผูน้ าํ ทีดีตอ้ งเข้าใจในพฤติกรรมของพนักงาน แต่
ละคน มอบอิสระในการทํางานแต่คอยติดตามผลการดําเนิ นงานอย่างใกล้ชิด ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดและ
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ทฤษฎีของ แบส (Bass, 1985) กล่าวว่าผูน้ าํ การเปลียนแปลงจะทําการเปลียนระดับความต้องการของผูต้ าม
โดยจะยกระดับความต้องการของผูต้ ามเกียวกับความมันคงและความพอใจไปสู่ ระดับความต้องการทีสู งขึน
เพือการยอมรับความสําเร็ จและการกระทําทีผูต้ ามปรารถนา ผูน้ าํ การเปลียนแปลงจะทําให้ผูต้ ามเชื อถือ ยก
ย่อง จงรักภักดีต่อผูน้ าํ และผูน้ าํ การเปลี ยนแปลงจะกระตุน้ ผูต้ ามให้ทาํ งานมากกว่าปกติ ซึ งผูน้ าํ จะสามารถ
เปลียนแปลงผูต้ ามได้ดงั นี (1) ยกระดับความตระหนักของผูต้ ามถึงความสําเร็ จและคุณค่าของการปฏิบตั ิงาน
และวิธีการทีจะช่ วยให้ทาํ งานได้ประสบความสําเร็ จ (2) ทําให้
ผูต้ ามเห็ นความสําคัญของการมุ่ง
ประโยชน์ส่วนตัวมาเป็ นการทํางานเพือมุ่งประโยชน์ขององค์การให้มากขึน โดยผูน้ าํ จะสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุน้ ทางปั ญญา การท้าทาย และการมีวสิ ัยทัศน์ทีมุ่งการพัฒนาซึ งจะทําให้เกิดการปฏิบตั ิงานได้สูงขึน
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ทิชีและเดวานนา (Trichy and Devenna, 1986 อ้างถึงใน ประยุทธ ชูสอน
, 2548: 19-22) ได้ศึกษาผูน้ าํ ในองค์กรใหญ่ๆ ซึ งแตกต่างกัน โดยกันสัมภาษณ์ผูน้ าํ และผูป้ ฏิ บตั ิงานนันๆ
การศึกษาเน้นไปทีว่าผูน้ าํ จะต้องปรับเปลียนหรื อแปลงรู ป (Transform) จากการศึกษา ทิชีและเดวานนา ได้
อธิ บายกระบวนการเปลี ยนแปลงรู ปองค์การ พฤติกรรมทีสนับสนุ นกระบวนเปลียนรู ปรวมทังคุณลักษณะ
และทักษะของผูน้ าํ ด้วยกระบวนการจะเน้นให้เห็ นตามลําดับ ตังแต่ความรู ้ ถึงความต้องการในการเปลี ยน
การสร้ า งวิสั ย ทัศ น์ ใ หม่ ที ต้องการเปลี ยนแปลง และการให้ องค์ก ารสนับ สนุ น หรื อผลัก ดัน ให้ มี ค วาม
เปลียนแปลงตามความต้องการ
ผลการศึกษาด้านการจัดการความรู ้ ทีมีผลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก การที ผลการศึกษาเป็ นเช่ นนี เพราะองค์กรได้จดั ให้มีระบบการแลกเปลี ยนความคิ ดเห็ นของ
พนัก งานทังการแลกเปลี ยนทัศ นะระหว่า งพนัก งาน และแลกเปลี ยนความรู ้ ร ะหว่ า งกัน ทังจากการ
ประสานงานฝ่ ายหัวหน้าแผนกแต่ละแผนก หรื อจากการฝึ กอบรมของกลุ่มพนักงาน อีกทังบริ ษทั ยังมีการ
จัดเก็บองค์ความรู ้จากการทํางานทีผ่านมาทังจากข้อผิดพลาดและผลสําเร็ จจากการจากดําเนิ นงาน ความรู้ที
ได้รับส่ วนใหญ่มาจากหัวหน้าทีทํางานมานานและยังมีแนวทางทีเป็ นประโยชน์ต่อพนักงานในรู ปแบบของ
รายงานการปฏิ บตั ิ งานที ถื อว่าเป็ นข้อมูลความรู ้ ทีมี ให้แก่ พนักงาน ดังนันเมื อมี การเก็บข้อมูลต่างๆ จาก
ฐานข้อมูลของบริ ษทั แล้วสามารถนําความรู ้ทีมีมาสร้างสรรค์งานให้เกิดงานใหม่ๆ หรื อรู ปแบบการทํางาน
ใหม่ทีเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี ของ Carla O’Dell และ Jackson
Grayson (อ้างถึงใน บูรชัย ศิริมหาสาคร 2550: 10) กล่าวว่า การจัดการความรู ้เป็ นกลยุทธ์ในการทีจะทํา
ให้คนได้รับความรู ้ทีต้องการภายในเวลาทีเหมาะสม รวมทังช่วยทําให้เกิดการแลกเปลียน และนําความรู ้ไป
ปฏิ บตั ิ เพือยกระดับและปรับปรุ งการดําเนิ นงานขององค์กร และยังสอดคล้องกับการศึกษา ของ Sallis
and Jones (2002) ได้ศึกษาองค์ประกอบสําคัญในการจัดการความรู ้ในองค์การ พบว่า องค์ประกอบด้าน
วิสัยทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่ งการ เรี ยนรู ้ ภาวะผูน้ าํ และการจัดการ ทีมงาน
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และทีมการเรี ยนรู ้ กระบวนการในการแบ่งปั นความรู ้ การสร้ างสรรค์ความรู ้ และการความชํานาญ เป็ น
องค์ประกอบทีสําคัญทีส่ งเสริ มให้การจัดการความรู ้ใน องค์การประสบความสําเร็ จ โดยองค์ประกอบด้าน
วิสัยทัศน์และภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารเป็ นสิ งสําคัญสําหรับการกําหนดความรู ้ทีสําคัญไว้ในองค์การ
ผลการศึกษาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทีมีผลต่อความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อโดยภาพรวมอยู่
ในระดับ ปานกลาง การทีผลการศึกษาเป็ นเช่ นนี เพราะ องค์กรได้มีระบบการจัดการขยะและสิ งปฏิ กูล
อย่างเป็ นระบบเพือลดมลภาวะในอากาศ แต่สิงทียังเป็ นปั ญหาต่อธรรมชาติคือ เรื องกลินอันไม่พึงประสงค์
จากการตากมันสําปะหลัง ทีต้องตากกลางแจ้ง ทําให้กลินนันเป็ นมลพิษต่อสังคมโดยรอบ ซึ งในองค์กรก็
สนับสนุนให้พนักงานนันได้ตระหนักถึงเรื องสุ ขภาวะจากกลินนี โดยการแจกผ้าปิ ดจมูกก่อนการปฏิบตั ิงาน
กลินของมันสําปะหลังยังเป็ นปั ญหาทียังไม่มีวธิ ี กาํ จัดให้หายขาดได้ ทําได้คือการแยกลานมันออกจากพืนที
ชุ มชน เพือไม่ให้เกิ ดปั ญหาทีส่ งผลกระทบต่อสังคมและประชาชนทัวไป อนึ งองค์กรก็ได้จดั การระบบ
จัดเก็บและทําลายสิ งปฏิกูลอืนให้ตรงตามมาตรฐาน ISO 2006 ทีเป็ นมาตรฐานการจัดตังอุตสาหกรรมทีมี
ความเสี ยงต่อสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดของ Emirates Environmental Group (EEG) (2008) ที
กล่ าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม คื อ การจัดการธุ รกิ จแบบมี ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างคน สิ งแวดล้อมและ
เศรษฐกิ จ หมายถึ ง การมีส่วนช่ วยให้เกิ ดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิ จและสังคมโดยการปกป้ องคุ ม้ ครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมและเคารพสิ ทธิ ของแต่ละบุคคล และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
กัญญรั ตน์ หงส์ วรนันท (2555) ได้ศึก ษาการแสดงความรั บ ผิดชอบต่ อสั งคม :กลยุท ธ์ และโอกาส ของ
องค์กรธุ รกิจประเทศกําลังพัฒนาในสังคมพลวัต มีวตั ถุประสงค์เพือเสนอ ว่าทําไมองค์กรธุ รกิจกลุ่มประเทศ
กําลังพัฒนาควรนําแนวคิดความรับผิดชอบ ต่อสังคมมาใช้ในการบริ หารจัดการองค์กรให้มีความสอดคล้อง
กับองค์กร มาตรฐานโลก และเพือเสนอถึงกลยุทธ์การดําเนิ นงานตามแนวคิดความรับ ผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุ รกิจสามารถสร้างความคุม้ ค่าด้านผลกําไรและ ความคุม้ ค่าด้านภาพลักษณ์ในสังคมพลวัตได้เพียงใด
โดยวิเคราะห์ และสังเคราะห์จากงานวิจยั กลุ่มเนสท์เล่ในประเทศอินเดี ยและกลุ่มธุ รกิ จประเทศไทย ทีนํา
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมา ใช้ในการกระบวนการบริ หารจัดการ ซึ งประโยชน์ทีได้ประกอบไปด้วย
การ ทําให้ชือเสี ยงองค์กรเป็ นทียอมรับเพิมขึน โอกาสการสร้างพันธมิตรทางธุ รกิจ การสร้างความ สัมพันธ์
ทีดีระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับองค์กร การเพิมแรง จูงใจต่อพนักงานในการพัฒนาองค์กรความภักดีและ
ความพึงพอใจของลูกค้าการลดต้นทุนการดําเนิ นงาน การลดความเสี ยงทางธุ รกิจ และการลดเงือนไข หรื อ
ข้อบัง คับ ทางกฎหมายต่ อองค์ก ร จึ ง นับ เป็ นโอกาสที ดี ต่อ ธุ รกิ จประเทศ กํา ลัง พัฒนาที ทํา ให้ก าํ ไรและ
ภาพลักษณ์องค์กรได้รับการยอมรับเป็ นทีจดจํา และเท่ากับช่วยลดต้นทุนการโฆษณาขององค์กรได้ในระยะยาว
ข้ อเสนอแนะ
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1. การวิ จ ัย ครั งต่ อ ไป ควรจะศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นอื นๆที ส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็ จ ของผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
เช่น ปั จจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ปั จจัยด้านผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้เสี ย เป็ นต้น ซึ งผูว้ ิจยั ไม่ได้ศึกษา
ในครังนี โดยข้อค้นพบทีได้จะนําเป็ นประโยชน์ในเชิงวิชาการมากยิงขึน
2. การวิจยั ครังนี มีขอบเขตประชากรและพืนทีที ศึกษาเฉพาะผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลาง
และขนาดย่อมของอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อการวิจยั ครังต่อไปอาจ
ศึกษาในขอบเขตประชากรและพืนทีอืนๆ โดยข้อค้นพบทีได้จะนําเปรี ยบเทียบให้เห็นถึงสภาพและปั จจัยเชิ ง
สาเหตุทีแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรและพืนทีทีศึกษา
3. การวิจยั ครั งต่ อไปควรใช้ก ารวิเคราะห์ แบบจํา ลองสมการโครงสร้ า งเชิ ง สาเหตุ ซึ งจะทํา ให้
สามารถอธิ บายความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของปั จจัยต่างๆ ทีทําการศึกษาได้มากขึน รวมทังการวิเคราะห์นีจะ
ช่ วยตรวจสอบความถู กต้องของแบบจําลองทีผูว้ ิจยั สร้ างขึนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ได้ขึน อันจะทําให้เกิ ด
ประโยชน์ในเชิงวิชาการมากยิงขึน
เอกสารอ้ างอิง
กล้าณรงค์ ศรี รอต และคณะ. (2550). สถานภาพการผลิตหัวมันสํ าปะหลังและคุณภาพหัวมันสํ าหรับการ
ผลิตเอทานอลเพือเป็ นเชืOอเพลิง. กรุ งเทพฯ.
ชัยยนต์ ชิโนกุล. (2548). การจัดการโซ่ อุปทานและลอจิสติกส์ . กรุ งเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ฝ่ ายเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ. (2546). Services Marketing. กรุ งเทพฯ: ซี เอ็ดยูเคชัน.
ชืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ. (2544). การบริ หารลูกค้ าสั มพันธ์ . กรุ งเทพฯ: เหรี ยญบุญการพิมพ์.
ฐาปนา บุญหล้า. (2551). คู่มือสั มมนาโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน. กรุ งเทพฯ: มิสเตอร์ ก๊อบปี .
ประยุทธ์ ชูสอน. (2548). พฤติกรรมภาวะผู้นําและแนวทางการพัฒนาสู่ ความเป็ นผู้บริ หาร มืออาชี พของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . (2542). เทคนิคการเพิมผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสํ าปะหลัง. มูลนิธิ
สถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย. จาก
http://www.kengsenggroup.com/th/knowledge.php.
พสุ เดชะริ นทร์ . (2547). เส้ นทางจากกลยุทธ์ ส่ ู การปฏิบัติ Balanced scorecard และ Key performance
indicators (พิมพ์ครังที 12). กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2053

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

วิจารณ์ พานิช. (2546). การจัดการความรู้ ในยุคสั งคมและเศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Online). สื บค้นเมือ 24
กันยายน, 2551, จาก www.kmi.trf.or.th.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญลัก ษิตานนท์, ศุภร เสรี รัตน์ และองอาจ ปทะวานิช. (2546). การบริ หารการตลาดยุค
ใหม่ (พิมพ์ครังที 3) กรุ งเทพฯ: ธรรมสาร.
สุ พานี สฤษฎ์วานิช. (2549). พฤติกรรมองค์ การสมัยใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1994). Improving Organizational Effectiveness Through
Transformational Leadership. Newbery Park, CA: SAGE.
Best, J. W. & Kahn, J.V. (1998). Research in Education (8thed). NeedhamHeights: Allyn and Bacon.
Porter, M. (1985). Competitive advantage. New York: Free Press.
Wright, P.M. and Noe, R.A. (1996). Management of Organizations. Chicago : Irwin.

2054

