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บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นองค์กรนวตักรรมท่ีมีต่อมูลค่าตลาดของบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดยเก็บ
ขอ้มูลจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 203 บริษทั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์
องคป์ระกอบและการวเิคราะห์เสน้ทางอิทธิพล โดยใชแ้บบจ าลองสมการโครงสร้าง (SEM) มาพฒันาแบบจ าลอง พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างแบบจ าลองกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ และศึกษาอิทธิพลท่ีเกิดข้ึนระหว่างปัจจัย ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา่ปัจจยัความรับผิดชอบต่อสงัคมและปัจจยัความเป็นองคก์รนวตักรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อมูลค่าตลาด อีกทั้ง
ปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อมูลค่าตลาดผ่านปัจจยัความเป็นองคก์รนวตักรรมอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (Chi square = 58.50, df = 32, p = 0.00288, RMSEA = 0.057, GFI = 0.96, AGFI = 0.93) ซ่ึงหมายถึงการให้ความส าคญัใน
เร่ืองของความรับผิดชอบต่อสงัคมและความเป็นองคก์รนวตักรรมขององคก์รจะน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าตลาด 
ค าส าคญั: ความรับผิดชอบต่อสงัคม, ความเป็นองคก์รนวตักรรม, มูลค่าตลาด 

 
ABSTRACT 

The main purpose of this research is to examine the relationship between CSR and innovative organization on 

market capability of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET). This research is a quantitative 
method. Data were collected using questionnaires. Collecting data from 203 listed companies in the Stock Exchange of 

Thailand. Data analysis using factor analysis and path analysis. Structural equation modeling techniques (SEM) was used 

to develop a model, inspect consistency between model and empirical data and study the effects of factors. The study 

result revealed the CSR and the innovative organization have direct effects on the market capability. The CSR also have 

statistically significant indirect effects on the market capability pass the innovative organization (Chi square = 58.50, df 
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= 32, p = 0.00288, RMSEA = 0.057, GFI = 0.96, AGFI = 0.93). This means that the importance of focusing on the CSR 

and the innovative organization will lead to increase the market capability. 
Keywords: CSR, Innovative Organization, Market Capability  

 
บทน า 

ความส าคญัของปัญหา 

 มูลค่าตลาดเป็นเคร่ืองบ่งช้ีมูลค่าขององคก์รและความมัง่คัง่ของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นเจา้ของเงินทุน กล่าวไดว้า่มูลค่า
ขององคก์ร คือ มูลค่าปัจจุบนัของสินทรัพยบ์วกกบัมูลค่าปัจจุบนัของก าไรทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงองคก์รสามารถสร้างไดใ้น
อนาคตจากการด าเนินงาน โดยองคก์รสามารถเลือกใชก้ลยทุธ์ท่ีสร้างมูลค่าตลาดใหเ้พ่ิมข้ึนได ้ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขขององคก์ร
วา่จะใชก้ลยทุธ์ใดในการด าเนินงานและส่งผลให้ระดบัก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน เช่น กลยทุธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของสินทรัพยท่ี์ถือครองโดยกิจการสามารถวางแผนในการใชสิ้นทรัพยใ์หน้อ้ยลงเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน กลยทุธ์การปรับ
โครงสร้างของเงินทุนเพ่ือลดระดบัอตัราตน้ทุนทางการเงินซ่ึงน าไปสู่การลดลงของตน้ทุนทางการเงิน หรือกลยทุธ์การขยาย
งานเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้มีผลตอบแทนท่ีดีและประสบความส าเร็จในการด าเนินงานต่อไป (Martin and Petty, 
2000) ทั้งน้ีการสร้างมูลค่าองคก์รท่ีแทจ้ริงเกิดจากผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยท่ียินดีจะจ่ายเงินในราคาท่ีสูงกวา่เพ่ือซ้ือสินคา้และ
บริการท่ีตนพึงพอใจ  
 มูลค่าท่ีถูกสร้างข้ึนสามารถค านวณไดจ้ากรายไดท่ี้ไดรั้บจากลูกคา้ลบดว้ยตน้ทุนขององคก์รและตน้ทุนในการ
ลงทุนของเจา้ของ หากเพ่ิมข้ึนหมายถึงไดรั้บประโยชน์จากลูกคา้เพ่ิมข้ึน ตน้ทุนการจดัหาต ่าลง แสดงวา่การใชท้รัพยากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  ทั้ งน้ีความสามารถในการสร้างมูลค่าข้ึนอยู่กับความสามารถในการแข่งขนัของแต่ละองค์กร ซ่ึง 
ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รเกิดจาก 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความมีประสิทธิภาพของตน้ทุน ความแตกต่างของ
สินคา้ และความมีนวตักรรม ทั้ งน้ีหากลูกคา้มีความตอ้งการมากกว่าความสามารถในการแข่งขนัด้านผลิตภณัฑ์ หลาย
องคก์รสามารถเพ่ิมมูลค่าขององคก์รไดด้ว้ยการให้บริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั (Spulber, 2009) ในขณะท่ีมูลค่าตลาดเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้องคก์รสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ือง ภายใตส้ภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีปัจจยัเส่ียงอยู่
ตลอดเวลา ซ่ึงการสร้างมูลค่าองคก์รเกิดจากความร่วมมือกนัระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอกโดยมีองคก์ร
เป็นศูนยก์ลาง องคก์รสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ไดโ้ดยการเรียนรู้ระหวา่งองคก์รและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงจะถูกสั่งสม
เป็นประสบการณ์ส่งผลให้สามารถลดความเส่ียง เพ่ิมผลผลิต สร้างการเติบโต และเพ่ิมผลตอบแทนให้แก่องค์กรได ้ 
(Frigo and Anderson, 2010)  
 ความส าเร็จในระยะยาวขององค์กรเกิดจากการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัโดยการน านวตักรรมมา
ประยกุตใ์ชท้ัว่ทั้งองคก์รจนกลายเป็น “องคก์รนวตักรรม” ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมและองคก์รมาเป็นหัวใจส าคญัของ
ทฤษฎีองคก์ร การเป็น “องคก์รนวตักรรม” จะส่งผลให้องคก์รมีความสามารถในการแข่งขนัในระดบัท่ีสูงข้ึนและสามารถ
สร้างมูลค่าองคก์รไดใ้นท่ีสุด (Liao et al., 2008) จากการส ารวจกิจกรรมของธุรกิจท่ีบริหารองคก์รดว้ยแนวคิด องคก์ร
นวตักรรม พบวา่จะมีการพฒันาสินคา้และบริการใหม่ มีคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีดีกวา่ และราคาถูกกวา่ ทั้งน้ีในทาง
เศรษฐศาสตร์เช่ือว่าระดบัของนวตักรรมท่ีสูงข้ึนจะน าไปสู่การเจริญเติบโตขององค์กรท่ีสูงไปดว้ย และยงัพบวา่ธุรกิจท่ี
ประสบความส าเร็จดา้นนวตักรรมนั้นสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและเพ่ิมมูลค่าขององค์กรไดอ้ย่างมี
นยัส าคญั (Stone et al., 2008) ความรับผิดชอบต่อสงัคมก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รทั้งดา้นท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 
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ซ่ึงส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัและก่อใหเ้กิดความส าเร็จทางเศรษฐกิจในท่ีสุด (Weber, 2008) การน ากลยทุธ์ความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาประยกุตใ์ชก้บัองคก์รสามารถพฒันาทางดา้นการตลาด ป้องกนัส่วนแบ่งทางการตลาด สามารถอยู่
รอดในระยะยาว (Kong et al., 2002) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Fahy et al. (2005) ไดเ้สนอตวัแบบในการสร้างมูลค่าองคก์ร
เพื่อใหอ้งคก์รสามารถสร้างมูลค่าไดใ้นระดบัท่ีสูงข้ึนจนถึงท่ีสุด ซ่ึงเป็นผลลพัธ์จากความส าเร็จระดบัสูงของการบริหารงาน 
การก ากบัดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

งานวิจัยน้ีผูว้ิจัยได้เลือกศึกษาตัวแบบมูลค่าตลาดท่ีเกิดจากความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นองค์กร
นวตักรรม โดยใชบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นตลาดทุนท่ีส าคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ หากมีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นองค์กรนวตักรรมจะเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและมีมูลค่าตลาดท่ีสูงข้ึนจนเป็นท่ีสนใจลงทุนแก่นกัลงทุนจากทัว่โลก  

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและปัจจยัองค์กรนวตักรรมท่ีส่งผลต่อมูลค่า
ตลาดขององคก์รในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าเพ่ิมขององค์กรและการจดัการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรและในปี 1991 Bennett 
Stewart and Joel Stern น าเสนอหนงัสือ The Quest for Value อธิบายถึงกระบวนการบริหารการเงินขององคก์รและการ
บริหารท่ีเนน้มูลค่า (Value Based Management) เพ่ือปฏิวติัระบบการบริหารองคก์รให้เกิดผลก าไรอยา่งย ัง่ยืนและมีส่วน
ผลกัดนัใหบุ้คลากรท างานเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนันัน่คือการสร้างมูลค่าให้แก่องคก์รและผูถื้อหุ้นมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัตวั
วดัผลการด าเนินงานแบบเดิม ซ่ึงการเติบโตของก าไรอาจจะเป็นผลมาจากการตดัสินใจเพ่ิมขนาดขององค์กรท่ีไม่เป็น
ธรรมชาติก่อให้เกิดมูลค่าขององค์กรจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนหุ้นเพราะในอดีตอาจจะประสบความส าเร็จมากเกินกว่า
ตน้ทุนของเงินทุน(Copeland, Koller and Murrin,1995) การวดัผลการด าเนินงานหรือวดัมูลค่าขององคก์รนั้นไดมี้การใชต้วั
วดัท่ีแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร ซ่ึงมูลค่าตลาด (Market Capability) เป็นตวัเลขท่ีบ่งบอกมูลค่าของบริษทั  
ณ ราคาท่ีซ้ือขายในตลาดหุน้เวลานั้นๆ  

ทั้งน้ีการวดัมูลค่าขององค์กรดว้ยมูลค่าตลาด จะช่วยขจดัความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงตวัวดัผลการด าเนินงาน
ทางดา้นบญัชียงัไม่ไดร้วมไว ้(Lehn &Makhija, 1996) Bennett Stewart and Joel Stern ไดเ้สนอการวดัมูลค่าเพ่ิมทาง
การตลาด (Market Value Added: MVA) และ มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added: EVA)  เป็นการปรับ
ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสามารถสะทอ้นความส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือสร้างมูลค่าขององคก์รท่ีแม่นย  าข้ึน ซ่ึงหลกัการ
ของ MVA และ EVA อยูบ่นพ้ืนฐานท่ีวา่ความมัง่คัง่ของผูถื้อหุน้จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัองคก์ร (Firm 
Value Added) หรือการท่ีผูบ้ริหารสามารถสร้างผลตอบแทนจากการด าเนินงานเหนือกวา่ตน้ทุนของเงินทุนทั้งหมด โดย 
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EVA ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปีใดปีหน่ึง ขณะท่ี MVA แสดงถึงผลงานตลอดมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทั 
ดงันั้น งานวจิยัน้ีจึงไดว้ดัมูลค่าตลาดขององคก์รดว้ยตวัแปรมูลค่าตลาด (Market Capability) 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รมีรากฐานท่ีส าคญัมาจากทฤษฎีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงไดพ้ฒันามาตั้งแต่ ค.ศ. 

1970 โดย Freeman (1984) ไดน้ าเสนอตวัแบบผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียประกอบดว้ย เจา้ของเงินทุน ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ลูกคา้ 
ลูกคา้ คู่แข่งขนั ส่ือมวลชน ลูกจา้ง ภาครัฐ ผูจ้ ัดหาวตัถุดิบ ชุมชน และองค์กรท้องถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงความรับผิดชอบของ
องคก์รต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลากหลายกลุ่ม ทฤษฎีน้ีนิยมใชก้บัองคก์รขนาดใหญ่มาก การด าเนินงานขององคก์รไม่ไดมี้
ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบไปยงัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซ่ึงทฤษฎีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีความ
เช่ือมโยงกบัความชอบธรรม โดยมุมมองหน่ึงมุ่งเนน้ไปยงันโยบายขององคก์รท่ีสร้างผลกระทบให้เกิดกบัผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ไม่ว่าจะเป็น ลูกคา้ พนักงาน ผูถื้อหุ้น คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐและชุมชน เป็นตน้ โดยองค์กรมีภาระรับผิดชอบท่ีจะตอ้ง
ตอบสนองความตอ้งการใหก้บักลุ่มผูมี้ส่วนส่วนไดส่้วนเสียของตนเอง ส่วนอีกมุมมองหน่ึงเนน้เร่ืองการจดัการผูมี้ส่วนได้
ส่วน โดยพิจารณาถึงความตอ้งการ และความสนใจ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายและการด าเนินงานขององค์กร 
(McWilliams and Siegel, 2001)  

หลกัการส าคญัของทฤษฎีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จะมองวา่ความลม้เหลวในการบริหารงานของผูจ้ดัการจะเกิดข้ึนเม่ือ
มีความขดัแยง้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหลาย เช่น ลูกคา้ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพสูงในราคาท่ีถูก พนักงาน
ตอ้งการค่าตอบแทนท่ีสูงและสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี ปราศจากความเครียด ส่วนชุมชนตอ้งการให้องคก์รมีส่วน
ร่วมทางสังคม เป็นตน้ (Jensen, 2001) Leon-Soriano et al. (2009) ไดน้ าเสนอแนวคิดในการเช่ือมโยงตั้งแต่โครงสร้าง
องคก์ร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการจดัการอย่างย ัง่ยืน นอกจากนั้นแลว้การบริหารจดัการดว้ยแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สงัคมจะท าใหอ้งคก์รถูกมองวา่ถูกกฎหมายมากข้ึนและดึงดูดลูกคา้ใหม่ซ่ึงจะเพ่ิมผลก าไรและความสามารถในการแข่งขนั
ในตลาดไดอี้กดว้ย (Flammer, 2013) ในขณะท่ี Leon-Soriano et al. (2009) เห็นวา่ทุกส่วนจะมีความเช่ืองโยงกนัโดยไม่
สามารถท่ีจะแยกการจัดการในแต่ละส่วนออกจากกันได้ โดยเ ช่ือมโยงจากโครงสร้างภายในไปสู่ผู ้มี ส่วนได ้
ส่วนเสียและการจดัการอยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ีมุมมองดา้นโครงสร้างจะรวบรวมวตัถุประสงคท์ั้งหมดขององคก์รท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัท่ีไม่มีตวัตน ซ่ึงผลส าเร็จในการจดัการดา้นโครงสร้างน้ีจะถูกเช่ือมโยงไปยงัมุมมองของผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร และส่งผลไปสู่มุมมองด้านการจัดการอย่างย ัง่ยืนโดยมีองค์ประกอบหลกั 3 ประการท่ีมี
ผลกระทบซ่ึงกนัและกนั คือ ดา้นการเงิน ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสงัคม จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ทฤษฎีผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียเป็นทฤษฎีหลกัของความรับผิดชอบต่อสงัคม  

การเปล่ียนแปลงแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมแบบดั้งเดิมสู่การใชก้ลยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกล
ยทุธ์การเปล่ียนบทบาทขององคก์รเป็นศูนยก์ลางของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งน้ีการจดัการความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถ
น าองคก์รสู่ความยัง่ยนืไดโ้ดยการวางแผนโครงสร้างองคก์ร ก าหนดกลยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือน าไปสู่การจดัการ
ความยัง่ยืนขององคก์รต่อไป Carroll (1991) ไดน้ าเสนอองคป์ระกอบของ ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบดว้ย ความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจขององคก์ร ความรับผิดชอบต่อกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อการ
กศุล Global Reporting Initiative (2010) ไดก้ าหนดมาตรฐานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ ISO 26000 ประกอบดว้ย 
การก ากบัดูแลองคก์ร สิทธิมนุษยชน การปฏิบติัดา้นแรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบติัด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม ประเด็นดา้น
ผูบ้ริโภค และการมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน ส่วนคณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทัจดทะเบียนของประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด ไดก้ าหนดแนวปฏิบติั
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ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมออกเป็น 8 หัวขอ้ ประกอบดว้ย การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็น
ธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การร่วมพฒันาชุมชน
และสังคม การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การจดัท ารายงานดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ส่วน Weber (2008) ไดท้ าการพฒันาดชันีวดัผลการปฏิบติังาน (KPI) ซ่ึงแสดง
ถึงการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัควบคู่กบัความรับผดิชอบตอ่สงัคมจากรูปแบบผลกระทบของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยการวดัคุณค่าท่ีธุรกิจได้รับมาจากการน าแนวคิดเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกต์ใชก้ับองค์กร 
ประกอบดว้ย ดชันีวดัผลการปฏิบติังาน 5 ดา้น ไดแ้ก่ มูลค่าของตราสินคา้ การเพ่ิมลูกคา้ใหม่และรักษาลูกคา้เก่า ช่ือเสียง
ขององคก์ร แรงดึงดูดขององคก์ร และ การจูงใจและการรักษาพนกังาน  ส่วน Griffin and Mahon (1997) ไดป้ระยกุตใ์ชต้วั
วดั CSR 4 ดชันีในการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย ดชันี Fortune Reputation ดชันี Kinder, Lydenberg and Domini (KLD) ดชันี 
Toxic Release Inventory (TRI) และ ดชันีการจดัอนัดบัของ Directory of Corporate Philanthropy ในขณะท่ี Inoue and Lee 
(2010) ไดใ้ชต้วัวดั KLD ในการศึกษาธุรกิจการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ สายการบิน คาสิโน โรงแรม และร้านอาหาร จ านวน 367 
ตวัอยา่ง เป็นการเก็บขอ้มูลจากขอ้มูลทุติยภูมิตั้งแต่ ปี 1991 – 2007 พบวา่ CSR มีผลกระทบเชิงบวกต่อตวัแปรความสามารถ
ในการท าก าไรในระยะสั้ นและตัวแปรความสามารถในการท าก าไรในอนาคตในระดับท่ีแตกต่างกัน งานวิจัยน้ีวดั
องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รดว้ยตวัวดั KLD ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร คือ (1) พนกังานสัมพนัธ์ (2) 
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์(3) ความสมัพนัธ์กบัชุมชน (4) ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ (5) ประเด็นดา้นความหลากหลาย  

ความเป็นองค์กรนวตักรรม 
แนวคิดเก่ียวกบัองคก์รนวตักรรม เป็นแนวคิดท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างมูลค่าให้แก่องคก์ร ซ่ึง Schumpeter 

(1934) กล่าววา่ นวตักรรมเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั ผูป้ระกอบการต่างก็หาทางใชน้วตักรรม
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตสินคา้ บริการหรือนวตักรรมท่ีเป็นสินคา้ใหม่เพ่ือสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจให้กบัองคก์ร 
ในขณะท่ีการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดว้ยกลยทุธ์ขั้นสูงผา่นนวตักรรมนั้นจะตอ้งประกอบดว้ย การพฒันาสินคา้
และบริการใหม่ๆ การมีกระบวนการใหม่ๆ มีความซบัซอ้นยากต่อการลอกเลียนแบบ การคุม้ครองทางทรัพยสิ์นทางปัญญา 
เพ่ิมปัจจยัทางการแข่งขนั เขา้ตลาดในเวลาท่ีเหมาะสม มีการออกแบบเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนกฎโดยส้ินเชิง 
การเปล่ียนแปลงทศันคติในทุกภาคส่วนของกระบวนการท างาน หรือการน าผลิตภณัฑห์น่ึงประยกุตเ์ขา้ใชก้บัในอีกตลาด
หน่ึง เป้าหมายของการสร้างนวตักรรม คือ การสร้างคุณค่าท่ีลูกคา้รู้สึกไดถึ้งคุณค่าท่ีไดรั้บและยนิดีท่ีจะจ่ายเงินเพ่ือซ้ือสินคา้
และบริการ มีผูใ้หค้วามหมายของนวตักรรมไวอ้ยา่งหลากหลาย ต่อมา Waterman (1980) ไดพ้ฒันากรอบแนวคิด McKinsey 
7S เพ่ือเป็นตวัแบบในการหล่อหลอมองคก์ร โดยแจกแจงส่วนต่างๆ ขององคก์รออกเป็น 7 ส่วน จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ีง่ายต่อการระบุ และกลุ่มท่ียากต่อการระบุ ซ่ึงผูบ้ริหารมีอิทธิพลโดยตรงต่อส่วนประกอบเหล่าน้ี ได้แก่ กลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร และระบบการท างานต่างๆ นวตักรรมทางอุตสาหกรรม (Industrial Innovation) เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานขององค์กรตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การจดัการรวมไปถึงการด าเนินงานทางการคา้ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การตลาดของผลิตภณัฑใ์หม่ หรือ การน าผลิตภณัฑห์รือกระบวนการใหม่ หรือถูกปรับปรุงใหม่ออกไปใชใ้นทอ้งตลาดเป็น
คร้ังแรก (Freeman, 1984)  ซ่ึงองคน์วตักรรมจะตอ้งเป็นองคก์รท่ีจะสามารถรักษาศกัยภาพในการแข่งขนัโดยอาศยัผลของ
นวตักรรม องคก์รนั้นจะตอ้งเขา้ใจในนวตักรรมในภาพกวา้ง ซ่ึงจะรวมไปถึงการเป็นเทคโนโลยใีหม่ และวธีิการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยวิธีใหม่ๆ (Porter, 1990) องค์กรจะตอ้งน าทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่ในองค์กรมาใช้ในเกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารงานเพ่ือใหมู้ลค่าองคก์รเพ่ิมข้ึน  
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การแบ่งประเภทของนวตักรรมอาจจะแบ่งนวตักรรมออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ นวตักรรมดา้นเทคนิค ประกอบดว้ย 
กระบวนการใหม่ สินคา้หรือบริการใหม่ และ นวตักรรมด้านการบริหาร ประกอบด้วย ขั้นตอนใหม่ การปรับเปล่ียน
นโยบาย และรูปแบบองค์กร (Damanpour, 1991) หรือแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์ นวตักรรมดา้น
กระบวนการ และนวตักรรมดา้นการจดัการ (Tucker, 2003) หรือแบ่งเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์ นวตักรรม
ดา้นกระบวนการ นวตักรรมดา้นธุรกรรม ธุรกิจรูปแบบใหม่ นวตักรรมดา้นระบบ กระบวนทศัน์ใหม่ทางสังคมและ
เศรษฐกิจ (Jacobs, 2007) ส่วนการวดัองค์กรนวตักรรมจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สามารถวดัไดจ้ากตวัวดัทุนทางปัญญา
ประกอบดว้ย ทุนมนุษย ์ทุนภายนอก และทุนภายใน (Edvinsson et al., 1997) หรืออาจจะวดัดว้ย ทุนมนุษย ์ทุนปัญญา และ
ทุนองคก์ร (Meyer and Harper, 2005) ส่วนการวดัผลลพัธ์ของนวตักรรมนั้น Huang et al. (2011) ไดน้ าแนวคิดของ Kaplan 
and Norton มาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างตวัวดัผลงานดา้นนวตักรรม ซ่ึงประกอบดว้ย ทุนมนุษย ์ทุนดา้นสารสนเทศ และทุน
องค์กร โดยวดัตวัแปรนวตักรรมดว้ยความสามารถดา้นนวตักรรม งานวิจยัน้ีวดัความเป็นองค์นวตักรรมดว้ย 4 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ (1) ทุนมนุษย ์(2) ทุนปัญญา (3) ทุนองคก์ร และ (4) ความสามารถดา้นนวตักรรม 
 

วธีิการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 545 บริษทัพบวา่ 
(ขอ้มูลจาก www.set.or.th ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561) ส าหรับการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ตอ้งใช้
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่เน่ืองจากเป็นการวิจยัโดยใชต้วัแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) 
จึงควรก าหนดใหมี้ขนาด 200 ตวัอยา่งข้ึนไป (Kline, 2011) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ Hair et al. (2010) ท่ีแนะน าให้ใช้
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมไวท่ี้ระดบั 200 – 300 ตวัอยา่ง และควรมีจ านวนตวัอยา่ง 10 ตวัอยา่งต่อตวัแปรสังเกตได ้
1 ตวั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 250 ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการจบัฉลากแบบไม่ใส่คืน 

 
ตัวแปร 

       ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็นตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตได ้ดงัน้ี 
1) ตวัแปรแฝงภายนอก 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตไดจ้ านวน 5 ตวั
แปร ไดแ้ก่ พนักงานสัมพนัธ์ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ความสัมพนัธ์กบัชุมชน ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ
ประเด็นดา้นความหลากหลาย   
2) ตวัแปรแฝงภายใน 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) ความเป็นองคก์รนวตักรรม ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตไดจ้ านวน 4 
ตวัแปร ได้แก่ ทุนมนุษย ์ทุนปัญญา ทุนองค์กร และความสามารถด้านนวตักรรม และ (2) มูลค่าตลาด 
ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกตไดจ้ านวน 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ มูลค่าตลาด 
 
2. เคร่ืองมือในการวจิยั 

งานวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถามท่ีมีมาตรวดั 5 ระดบั ตามตามเกณฑข์อง Likert Scale ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั้งน้ี
ขอ้ค าถามดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ดา้น จ านวน 17 ขอ้ โดยพฒันามาจากแบบวดัของ 
Clarkson (1995) และ งานวจิยัของ Inoue and Lee (2011) ในขณะท่ีขอ้ค าถามดา้นความเป็นองคก์รนวตักรรมประกอบดว้ย
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ขอ้ค าถาม 4 ดา้น จ านวน 12 ขอ้ โดยพฒันามาจากงานวิจยัของ Meyer and Harper (2005), Stone et al. (2008) และ Huang 
et al. (2011)  และขอ้ค าถามดา้นมูลค่าตลาดขององค์กร จ านวน 1 ขอ้ ซ่ึงไดน้ าแนวคิดการวดัมูลค่าเพ่ิมทางการตลาด 
(Market Value Added: MVA) และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) ของ Stewart (1999) ร่วมกบั
แนวคิดของ Brigham and Ehrhardt (2002) โดยการค านวณหามูลค่าองค์กร จากอตัราการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าเพ่ิมทาง
การตลาด เปรียบเทียบกนัระหวา่ง พ.ศ. 2560 กบั พ.ศ. 2561 โดยใช ้พ.ศ. 2560 เป็นปีฐาน ซ่ึงค่าทีไดจ้ะน ามาแบ่งเป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดบั คือ (1) ค่าติดลบมากกวา่หรือเท่ากบั 1,000 (2) ค่าติดลบนอ้ยกวา่ 1,000 (3) ค่าเป็นศูนย ์(4) ค่าเป็นบวก
นอ้ยกวา่ 1,000 และ (5) ค่าเป็นบวกมากกวา่หรือเท่ากบั 1,000  

ทั้งน้ีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence: IOC) เพื่อพิจารณา
ถึงคุณภาพของขอ้ค าถาม พบว่าท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่า 0.60 ทุกขอ้ ส่วนการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถามดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค พบวา่ทุกตวัแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟามากกวา่ 0.70 จึง
สรุปวา่แบบสอบถามมีความเช่ือถือได ้

ส าหรับประเด็นท่ีใชใ้นการออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยประเด็นค าถามดา้นความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ดา้นความเป็นองคก์รนวตักรรม และดา้นมูลค่าตลาดขององคก์ร ดงัน้ี 
ตาราง 1 ตารางประเด็นค าถาม 

ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม ด้านความเป็นองค์กรนวตักรรม ด้านมูลค่าตลาด 

พนักงานสัมพนัธ์ (Employee Relations)  
1.มีการดูแลเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอ้ม
ในท่ีท างานของพนกังาน 
2.มีการจดัตั้งสหภาพแรงงาน 
3.มีการจดัตั้งกองทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 
4.มีการแบ่งสรรผลก าไรท่ีเป็นเงินสดให้แก่พนกังาน 
คุณภาพของผลติภณัฑ์ (Product Quality) 
 

ทุนมนุษย์ (Human Capital)  
1.องคก์รมีการพฒันาศกัยภาพให้แก่พนกังาน 
2.องคก์รมีนโยบายในการจา้งพนกังานท่ีมีทกัษะและ
ประสบการณ์/Talent Management 
3.มีการจดัการองคค์วามรู้ในองคก์ร 
ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)  
4.องคก์รมีตน้ทุนหรือสินทรัพยใ์นการวิจยัและพฒันา 
 

มูลค่าเพ่ิมทางการตลาด 
(Market Value Added: 
MVA) 

5.มีผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ(ไดรั้บการรับรองคุณภาพ) 
6.มีการวิจยัและพฒันาเพื่อตอบสนองผูบ้ริโภค 
7.สินคา้มีความโดดเด่นไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง 
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน (Community Relations) 
8.ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตหรือการส่งเสริมอาชีพ 
9.ดา้นเด็ก เยาวชน หรือการศึกษา 
10.ดา้นผูพิ้การหรือผูด้อ้ยโอกาส 
11.มีโครงการจิตอาสาหรืออาสาสมคัร 
ด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Issues)  
12.มีกิจกรรมอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
13.มีกิจกรรมเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานสะอาดหรือการ
ป้องกนัมลพิษหรือรีไซเคิลหรือการลดภาวะโลกร้อน 
14.มีระบบการจดัการอยา่งย ัง่ยนืหรือน ามาตรฐาน

5.องคก์รมีตน้ทุนหรือสินทรัพยเ์ก่ียวกบัฐานขอ้มูลหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6.องคก์รมีตน้ทุนหรือสินทรัพยเ์ก่ียวกบัสิทธิบตัร 
ลิขสิทธ์ิความลบัทางการคา้ หรือค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 
ทุนองค์กร (Organizational Capital)  
7.องคก์รมีตน้ทุนหรือสินทรัพยเ์ก่ียวกบัโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8.องคก์รมีการด าเนินงานโดยมีความร่วมมือกบั
พนัธมิตรและเครือข่าย 
9.องคก์รมีตน้ทุนหรือการลงทุนเก่ียวกบัการท า
การตลาดขององคก์ร 
ความสามารถด้านนวตักรรม (Innovative Capability) 
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ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม ด้านความเป็นองค์กรนวตักรรม ด้านมูลค่าตลาด 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นการด าเนินงาน 
ด้านความหลากหลาย (Diversity Issues) 
15.มีรายงานสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งชดัเจน
และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้
16.มีการดูแลหรือให้สิทธิประโยชนแ์ก่ครอบครัว
ของพนกังาน 
17.มีการดูแลหรือให้สิทธิประโยชนแ์ก่พนกังานท่ี
เป็นเพศท่ีสามอยา่งเสมอภาค 

10.องคก์รสามารถลดระยะเวลาในการผลิต 
ลงไดห้รือมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน 
11.องคก์รมีโครงการใหม่ๆ เพ่ือการพฒันาองคก์ร 
12.องคก์รมีโครงการ/ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์โทรศพัท์ติดตาม และส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง ซ่ึง

ได้แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการวิจัยจ านวน 203 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.20 เม่ือท าการตรวจสอบ
แบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืน พบวา่มีความสมบูรณ์ครบถว้นสามารถน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลไดท้ั้งหมด 

 
 4.การวเิคราะห์ข้อมูล  

1) การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) โดยใชว้ิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) เพ่ือยืนยนัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตได ้อีกทั้งเป็นการยืนยนัปัจจยัของแต่ละ
องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการศึกษามีความถูกตอ้งและครอบคลุมในเชิงทฤษฎี 

2) การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรใน
แบบจ าลองโครงสร้าง (Structural Model) เพื่อหาขนาดอิทธิพลท่ีปรากฏในความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น และท าการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลอง (Goodness of Fit Measures) เพ่ือศึกษาภาพรวมของแบบจ าลองวา่มีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

งานวิจยัน้ีไดก้ าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งแบบจ าลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ไดแ้ก่ 
(1) การตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยใช ้ค่า Chi-Square/ df  มีค่านอ้ยกวา่ 2.00 และ 
ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง GFI มีค่ามากกว่า 0.95 (2) ตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่า โดยใช ้ค่า 
RMSEA นอ้ยกว่า 0.05 มีความสอดคลอ้งดี 0.05 – 0.08 มีความสอดคลอ้งปานกลาง และ มากกวา่ 1.00 ไม่สอดคลอ้ง 
(Kline, 2005) 

 

ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 
1. ผลการวจิยั  
1) ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัพบวา่ตวัแบบการวดัองคป์ระกอบเชิงยืนยนัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ค าถามสามารถใชว้ดัองคป์ระกอบแต่ละตวัไดจ้ริง ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั
ของตวัแบบการวดัจากดชันีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Chi square = 47.93, df = 26, p = 0.00550, RMSEA = 
0.055, GFI = 0.96, AGFI = 0.94)  
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2)ผลการวิเคราะห์ตวัแบบจ าลองเชิงทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Chi square = 58.50, df = 
32, p = 0.00288, RMSEA = 0.057, GFI = 0.96, AGFI = 0.93) ดงัภาพ 1 

 
ภาพ 1 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้าง 

หมายเหตุ: CSR แทน ความรับผิดชอบต่อสงัคม INNO แทน ความเป็นองคก์รนวตักรรม   MC แทน มูลค่าตลาด 
 

เม่ือน าค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลระหวา่งตวัแปรทั้งหมดมาท าการค านวณหาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และ
อิทธิพลรวม ดังแสดงในตาราง 1  พบว่าปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยความเป็นองค์กร
นวตักรรม มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.94 และมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจยัมูลค่าตลาดขององคก์ร มีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลรวมเท่ากบั 0.94 เป็นอิทธิพลทางตรง เท่ากบั 0.34 และอิทธิพลทางออ้มเท่ากบั 0.60 ส่วนปัจจยัความเป็นองคก์ร
นวตักรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจยัมูลค่าตลาดขององคก์รมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.64 ดงัตาราง 1 
ตาราง 2 ตารางค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลระหวา่งตวัแปรเหตุและตวัแปรผล 

 
ตวัแปรผล R2 อทิธิพล ตวัแปรเหต ุ

CSR INNO 
INN

O 
0.58 D

E 
0.94 - 

I
E 

- - 

T
E 

0.94 - 

MC 0.48 D
E 

0.34 0.64 

I
E 

0.60 - 

T
E 

0.94 0.64 

                   p<0.01 
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2. อภิปรายผลการวจิยั 
ผลการตรวจสอบตวัแบบจ าลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษพ์บวา่ปัจจยัท่ีมีค่าอิทธิพลโดยรวมสูงสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัความ

รับผิดชอบต่อสงัคม รองลงมาคือปัจจยัความเป็นองคก์รนวตักรรมตามล าดบั มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
1)ปัจจยัความรับผิดชอบต่อสงัคมมีอิทธิพลรวมส่งผลต่อมูลค่าตลาดโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.94 

นัน่หมายถึงมูลค่าตลาดไดน้ั้นจะตอ้งอาศยัปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจยัส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Erdur and Kara (2014) พบวา่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกระหวา่งความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รกบัมูลคา่ตลาด อตัราส่วน
ราคาตามบญัชี อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนและก าไร
สุทธิ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รกบัยอดขายรวมและอตัราผลตอบแทนจากการขาย 
เช่นเดียวกบั Nicolau (2008) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมกบัสังคมในธุรกิจท่องเท่ียว 
พบว่ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกกับประโยชน์ต่อสังคมและผลการด าเนินงาน 
ในขณะท่ี Lin et al. (2009) ไดศึ้กษาผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสงัคมต่อผลการด าเนินงานในประเทศไตห้วนั พบวา่ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์กรในระยะยาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
Husted and Allen (2007) ท่ีพบวา่การน ากลยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสงัคมมาใชใ้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ธุรกิจขนาดใหญ่
นั้นความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องคก์ร ซ่ึงการน ากลยทุธ์ความ
รับผิดชอบต่อสงัคมมาประยกุตใ์ชก้บัองคก์รสามารถพฒันาทางดา้นการตลาด ในขณะท่ีผลการวิจยัของ Singh et al. (2017) 
ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบของปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมต่อมูลค่าองคก์ร กรณีศึกษาประเทศฮ่องกงและประเทศจีน 
พบวา่ปัจจยัความรับผิดชอบต่อสงัคมส่งผลใหมู้ลค่าองคก์รเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงปีแรกๆ ของการจดักิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสงัคมเท่านั้น โดยจะค่อยๆ มีผลลดลงเม่ือเวลาผา่นไปในปีหลงัๆ 

2)ปัจจยัความเป็นองคก์รนวตักรรมมีอิทธิพลรวมส่งผลต่อมูลค่าตลาดโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลรวมเท่ากบั 
0.64 นั่นหมายถึงการสร้างมูลค่าตลาดขององค์กรไดน้ั้นจะตอ้งอาศยัปัจจยัความเป็นองค์กรนวตักรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Garcıa-Morales et al. (2007) ไดศึ้กษาผลกระทบของการเรียนรู้ส่วนบุคคลต่อผลการด าเนินงานขององคก์ร
ผ่านองคก์รแห่งการเรียนรู้และองคก์รนวตักรรมในธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศสเปน 
พบวา่ตวัแปรองคก์รนวตักรรมมีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อตวัแปรผลการด าเนินงาน เช่นเดียวกบั Jimenez-Jimenez 
and Sanz-Valle (2011) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งนวตักรรมและผลการปฏิบติังาน พบวา่ตวัแปรองคก์รนวตักรรมมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัตวัแปรผลการด าเนินงาน ส่วน Kostopoulos et al. (2010) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสามารถในการ 
ซึมซบันวตักรรม ผลการด าเนินงานดา้นนวตักรรม และผลการด าเนินงานขององคก์รในประเทศกรีซ พบวา่ตวัแปรผลการ
ด าเนินงานดา้นนวตักรรมความอิทธิพลเชิงบวกต่อตวัแปรผลการด าเนินงานทางการเงิน อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Nicolau and Santa-María (2013) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของนวตักรรมต่อมูลค่าตลาดของโรงแรม ผลการวิจยัไดแ้สดง
ให้เห็นวา่นวตักรรมมีผลกระทบเชิงบวกต่อยอดขายในอนาคตขององคก์ร โดยในช่วงเวลาของการวิจยัมีผลตอบแทนทาง
การตลาดของหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 1.53% ในดา้นของประเภทนวตักรรมพบวา่นวตักรรมกระบวนการและนวตักรรมทาง
การตลาดมีผลในเชิงบวกต่อมูลค่าตลาดของโรงแรมมากกวา่นวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมองคก์ร  
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการวจิยั 

       ปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจยัความเป็นองค์กรนวตักรรม มีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท่ากบั 0.94 และมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจยัมูลค่าตลาดขององคก์ร มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.94 เป็น
อิทธิพลทางตรง เท่ากบั 0.34 และอิทธิพลทางออ้มเท่ากบั 0.60 ส่วนปัจจยัความเป็นองคก์รนวตักรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ปัจจยัมูลค่าตลาดขององคก์รมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.64 แบบจ าลองโครงสร้างท่ีใชใ้นการศึกษามีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Chi square = 58.50, df = 32, p = 0.00288, RMSEA = 0.057, GFI = 0.96, AGFI = 0.93) 
 

2. ข้อเสนอแนะ 
           ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

                    องค์กรสามารถสร้างมูลค่าตลาดได้โดยใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นตัวผลกัดันทั้ ง
ทางตรงไปยงัการสร้างมูลค่าตลาด และทางออ้มผา่นความเป็นองคก์รนวตักรรมเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมูลค่าตลาด ทั้งน้ี
การน ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมาประยุกต์ใชใ้นองคก์รให้เกิดรูปธรรมนั้นตอ้งเป็นการสร้างความ
เขม้แข็งให้แก่องค์กรจากภายในสู่ภายนอก กล่าวคือ องค์กรจะตอ้งให้ความส าคญัต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
ไดแ้ก่ 1) ความรับผิดชอบต่อพนกังาน 2) การรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 3) ความรับผิดชอบต่อชุมชน 4) ความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และ 5) ความรับผิดชอบต่อประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ดา้นสิทธิมนุษยชน นโยบายในการจา้งคนพิการเขา้ท างาน เป็น
ต้น ส่วนการสร้างความเป็นองค์กรนวตักรรมนั้ นจะต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่  
1) ดา้นทุนมนุษย ์2) ดา้นทุนทางปัญญา 3) ดา้นทุนองคก์ร และ 4) ความสามารถดา้นนวตักรรม 

                        ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
                           ส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาตวัแบบเชิงสาเหตุแบบพหุกลุ่ม (Multi-Group Causal 
Model) โดยใชก้ลุ่มธุรกิจท่ีแตกต่างกนั หรือศึกษาเปรียบเทียบกบัระหวา่งบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) กบับริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: 
MAI)  
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