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บทคัดย�อ

ก  ารวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอศักยภาพการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารในเขตพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 400 คน จากการสุมตัวอยาง

แบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินคาในการวัด เพื่อทดสอบสมมติฐานของโมเดล

สมการโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ และมีอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามรอยละ 94.5

ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มากอนท่ีสงผลกระทบ

เชิงบวกทางออมผานทั้งภาพลักษณองคกรสีเขียวและการตลาดเชิงสัมพันธไปยังศักยภาพการแขงขันขององคกรในระดับ

ปานกลางคอนขางสูง และพบวาการตลาดเชิงสัมพันธเปนตัวแปรเชิงสาเหตุที่สงผลกระทบเชิงบวกทางตรงมากท่ีสุดไปยัง

ศักยภาพการแขงขันขององคกร ทั้งนี้ตัวแปรเชิงสาเหตุทั้ง 3 ตัวแปร ไดแก ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม 

ภาพลักษณองคกรสีเขียว และการตลาดเชิงสัมพันธ สามารถอธิบายความผันแปรของศักยภาพการแขงขันขององคกร ไดถึง

รอยละ 63.6

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ภาพลักษณองคกรสีเขียว การตลาดเชิงสัมพันธ

ศักยภาพการแขงขัน
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ABSTRACT

The purpose of this study intends to analyze the antecedents of corporate competitive 

performance of food production industries. The 400 SME’s entrepreneurs’ food production 

industries in the Bangkok metropolitan area were recruited to participate as the representative 

samples of this study. A multistage sampling was employed to obtain the participants by industries 

type. Respondents will be assessed using questionnaires with rating scale to measure the hypothesized 

causal relationship modelling. The response rate of this questionnaires is 94.5 percent.

Results revealed that environmental performance as an antecedent to having a positive indirect 

effect on fi rm competitive performance via green corporate image and relational marketing at a very 

moderate effective level. However, the results provide evidence of positive and signifi cant direct effects 

of relational marketing on corporate competitive performance. The variation of the dependent variable 

in the fi nal model can be explained by the set of antecedent variables at the level of 63.6 percent.

Keywords: Environmental Performance, Green Corporate Image, Relational Marketing,

Competitive Performance
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1. บทนํา
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีของประเทศไทย สงผลใหภาคการผลิตและ

การบริการมีการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหมีความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น เปนผลทําใหเกิดปญหา

สิ่งแวดลอมตามมา ไมวาจะเปนมลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า มลพิษทางดิน และมลพิษทางเสียง ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) และภาวะโลกรอน (Global Warming) และเกิดผลกระทบทางลบตอความ

อุดมสมบูรณของระบบนิเวศ (Ecological Systems) โดยเฉพาะปญหามลภาวะเปนพิษจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

อาหาร ที่มีการนําวัตถุดิบจากการเกษตรมาผานการแปรรูป เพื่อใหไดผลิตภัณฑ จนทําใหเกิดของเสียจํานวนมากและขยะ

ปริมาณมหาศาล

ไทยเปนประเทศผูผลิตสินคาเกษตรและแปรรูปอาหารเปน 1 ใน 7 ประเทศของโลกท่ีมีอาหารบริโภคอยางเพียงพอ

และยังมีการสงออกไปยังตางประเทศ สามารถนํารายไดเขาสูประเทศดวยมูลคามหาศาล อุตสาหกรรมอาหารจึงกลายเปน

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีแนวโนมการขยายตัวทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งจากตัวเลข

มูลคาการสงออกอาหารและสินคาเกษตรแปรรูปไปยังประเทศตาง ๆ  มากกวา 200 ประเทศ จะมีมูลคาเฉล่ียมากกวาปละ 

800,000 ลานบาท คิดเปนสัดสวนใน GDP เฉลี่ยรอยละ 8 มีอัตราการเติบโตเฉล่ียรอยละ 10.6 ตอป (Office of Industrial 

Economics, n.d.) หากแตการเติบโตของอุตสาหกรรมน้ีก็สงผลกระทบตอปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งทําใหเกิดการเส่ือมโทรมของ

สภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง และการเส่ือมโทรมน้ีอาจจะไมสามารถฟนคืนกลับมาดีดังเดิมไดถาไมมีแนวทางในการดําเนินการ

ที่เหมาะสมเพียงพอ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ กวารอยละ 90 เปนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

และสวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็ก (เงินลงทุนนอยกวา 10 ลานบาท) ถึงกวารอยละ 95.6 (Office of Industrial Economics, 

n.d.) โดยโรงงานเหลานี้ยังไมไดใหความสําคัญตอกระบวนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

นอยท่ีสุด ซึ่งหากผูประกอบการวิสาหกิจในอุตสาหกรรมอาหารของไทยหันมาใสใจตอปญหาสิ่งแวดลอม ก็จะทําใหมีโอกาส

ขยายตัวทางการตลาดเหนือกวาคูแขงที่ละเลยเร่ืองดังกลาว เนื่องจากองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมดานส่ิงแวดลอม

และมีการบริหารความสัมพันธกับลูกคาในเชิงการตลาด จะทําใหมีภาพลักษณที่ดีในสายตาของผูบริโภคที่หันมาใสใจในสุขภาพ

และใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอม และสงผลใหมีความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาที่เหนือกวาคูแขง 

ความสามารถน้ีถูกเรียกวาศักยภาพการแขงขันขององคกร

โดยมากธุรกิจท่ีมีศักยภาพการแขงขันสูงจะมีกลยุทธการดําเนินงานท่ีใหผลลัพธ เพ่ือตอบสนองตอสังคมและชุมชน

เปนสําคัญ ความทาทายของปญหาส่ิงแวดลอมดังที่กลาวมาขางตนจึงกอใหเกิดความตระหนักตอการปองกันและแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม และกลายเปนกลยุทธหลักในการแขงขันของธุรกิจ (Galdeano-G., Ce´spedes-L., & Martínez-del-R., 2008) 

ซึ่งจากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบจากบริษัทกวา 2,500 บริษัทชั้นนําท่ัวโลกของดาวนโจนส โดยใชตัวชี้วัด “Dow Jones 

Industrial Average” (Thaipublica, 2011) พบวา ธุรกิจที่ใหความสําคัญและมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง 

จะมีการเติบโตทางการเงินอยางตอเน่ือง และอยูในระดับที่สูงกวาบริษัททั่วไป ซึ่งขอมูลของดาวโจนสดังกลาวเปนเคร่ืองยืนยัน

ในระดับหน่ึงไดวา การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมมีผลตอการเติบโตและความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ

ของธุรกิจ

การเจริญเติบโตท่ีดีขององคกรธุรกิจในปจจุบันจึงตองดําเนินการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูใหถูกนําไปใชอยางคุมคา 

ควบคูไปกับการคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยจากการศึกษาคนควาทางวิชาการไดบงชี้ใหเห็นวา มีความสัมพันธกัน

ในเชิงบวกระหวางตัวแปรศักยภาพการแขงขันและประสิทธิภาพการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมขององคกร (Aragon-C. & 
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Rubio-L., 2007; Lopez-G., Claver-C., & Molina-A., 2007; Jorge, Madueño, Martínez, & Sancho, 2015; 

Madueño, Jorge, Conesa, & Martinez, 2016) และประสิทธิภาพการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมจะสงผลกระทบ

ทั้งทางตรงและทางออมตอศักยภาพการแขงขัน โดยสงผลผานภาพลักษณองคกรสีเขียวและการตลาดเชิงสัมพันธไปยังศักยภาพ

ดานการแขงขันขององคกร (Ciliberti, Pontrandolfo, & Scozzi, 2008; Jorge, et al., 2015; Madueño et al., 2016) 

ดังนั้นการเพิ่มความตระหนักของผลกระทบจากการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมจะสงผลตอภาพลักษณองคกรสีเขียวที่ดีงาม

และความสัมพันธเชิงการตลาดท่ีดีขึ้นในสายตาของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย อันจะเปนผลตอเนื่องไปสูการเพ่ิมขึ้นของศักยภาพ

การแขงขันในทางธุรกิจ

จากบริบทท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาในมุมมองของการแขงขันที่มีการเช่ือมโยงกันระหวางประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมและศักยภาพการแขงขันขององคกร จึงเกิดคําถามท่ีวาปจจัยสาเหตุใดบางท่ีทําใหศักยภาพการแขงขัน

ขององคกรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มขึ้นหรือลดลงได และกลายเปนที่มาของการศึกษาวิจัย เพื่อคนหาความสัมพันธ

เชิงสาเหตุและผลกระทบที่มีอิทธิพลตอกันระหวางประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ภาพลักษณองคกรสีเขียว 

การตลาดเชิงสัมพันธ และศักยภาพการแขงขันขององคกร โดยการพัฒนาโมเดลโครงสรางเชิงสาเหตุของความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรท่ีมากอนท่ีสงผลตอศักยภาพการแขงขันขององคกรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหาร 

ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวจะสามารถนําไปใช เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู ใหถูกนําไปใชอยางคุมคา 

เคียงคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนทั้งตอธุรกิจและภาพพจนอันดีตอสังคมและชุมชนทองถิ่น และ

ยังสามารถชวยลดตนทุนในการผลิตไปพรอมกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมควบคูกันไปไดดวย

2. การทบทวนวรรณกรรม

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับศักยภาพการแข�งขัน

ศักยภาพการแขงขัน (Competitive Performance) เปนความสามารถขององคกรในการจัดการองคกรใหมีความ

ไดเปรียบเหนือกวาคู แขงขัน โดยมีรากฐานสําคัญอยูที่ความไวตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ  โดยเฉพาะความสามารถในการ

ตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งจากการศึกษา พบวา ประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนปจจัยหลัก

สําคัญประการหน่ึงที่มีตอความสามารถในการแขงขันไดของธุรกิจ ศักยภาพการแขงขันจึงเปนรากฐานท่ีสําคัญของความสัมพันธ

ระหวางประสิทธิภาพการดําเนินงานในองคกรและความไดเปรียบในการแขงขัน จากมุมมองของฐานทรัพยากรที่ใชในธุรกิจที่มี

คุณคา และเปนแหลงทรัพยากรสําคัญท่ีกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน (Barney, 1991; Amit & 

Schoemaker, 1993)

จากความสําคัญของประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมและศักยภาพการแขงขันของธุรกิจที่มีความเช่ือมโยงกัน ผลการศึกษา

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของของนักวิชาการสวนใหญ พบวา มีความสัมพันธกันในเชิงบวกระหวางตัวแปรศักยภาพการแขงขันของ

องคกรและประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (Aragon-C. & Rubio-L., 2007; Lopez-G. et al., 2007; Jorge, 

et al., 2015; Madueño et al., 2016) สวนที่เหลือใหผลสรุปในทางตรงกันขาม (Link & Naveh, 2006; Galdeano-G. 

et al., 2008) ซึ่ง 2 สาเหตุหลักที่ทําใหขาดฉันทามติในครั้งนี้คือ ความแตกตางกันในตัวแปรที่เลือก หนวยของการวัด และ

สภาพแวดลอมของการแขงขันขององคกรท่ีแตกตางกัน (Lopez-G. et al., 2007; 2011)
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การวัดศักยภาพการแขงขันขององคกร บอยครั้งเปนเรื่องที่อธิบายไดยากและยังถกเถียงกันอยู และมีขอโตแยง

เกี่ยวกับการใชมาตรวัดและดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม โดยทั่วไปศักยภาพการแขงขันขององคกรจะวัดที่ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ

และการเงิน แบงไดเปน 4 มิติ (Sheridan, 1993) คือ การสรางความเติบโตของยอดขาย การเติบโตของสวนแบงการตลาด 

การเติบโตของสินทรัพย และความสามารถในการแขงขันโดยรวม (Swafford, Ghosh, & Murthy, 2006) หากแต

ในหลายงานวิจัยยืนยันวา แมวาความสามารถในการแขงขันจะมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมากกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน

องคกร โดยเฉพาะประสิทธิภาพทางการเงิน (Jorge et al., 2015; Madueño et al., 2016; Tan, Habibullah, Tan, & 

Choon, 2017) หากแตมาตรวัดประสิทธิภาพทางการเงินเพียงอยางเดียวไมสามารถวัดความสามารถในการแขงขันไดเพียงพอ 

ในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงเลือกใชมาตรวัดศักยภาพการแขงขันใน 2 มิติ ของ Madueño และคณะ (2016) ประกอบดวย 

ประสิทธิภาพทางการเงิน (Financial Performance) โดยการใชขอมูลสารสนเทศทางการเงินเปนตัววัด อาทิเชน ตนทุน 

ยอดขาย กําไรท่ีไดรับ และสวนแบงการตลาด และประสิทธิภาพดานความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive 

Differentiation Performance) ดวยการวัดความแตกตางกันขององคกรในดานการตลาดและการใชเทคโนโลยี เพ่ือสราง

ไดเปรียบเหนือคูแขงขัน อาทิเชน ความพึงพอใจของลูกคา คุณภาพของสินคาและบริการ และความไดเปรียบดานเทคโนโลยี 

เปนตน

ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและการตลาดเชิงสัมพันธ พบวาตัวแปรทั้งสอง

มีความสัมพันธกันมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยประสิทธิภาพในการจัดการองคกรที่ตระหนักเร่ืองความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม จะทําใหธุรกิจมีความไดเปรียบทางการแขงขันเพ่ิมขึ้น (Gonzalez-B & Gonzalez-B., 2005; Chen, 2008; 

Chen, Lai, & Wen, 2006; Chang & Fong, 2010) เนื่องจากการจัดการองคกรดานสิ่งแวดลอมจะกอใหเกิดการพัฒนา

ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการเพ่ิมคุณภาพของสินคาและการบริการ การเพ่ิมสวนแบงตลาด ความสามารถในการ

เขาถึงตลาดใหม การสรางความพึงพอใจใหแกพนักงาน รวมถึงความสามารถในการสรางความสัมพันธกับชุมชนที่ดีขึ้น (Millar 

& Baloglu, 2008) ซึ่งเขียนเปนสมมติฐานการวิจัยได ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 (H1) ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมสงผลตอการเพ่ิมขึ้นของการดําเนินงานดานการตลาด

เชิงสัมพันธของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ�องค�กรสีเขียว

ภาพลักษณขององคกร (Corporate Image) เปนทรัพยากรสําคัญประการหนึ่งขององคกรอันเสมือนสินทรัพย

ที่มองไมเห็นหรือสัมผัสไมได ความสําคัญของสินทรัพยนี้ไมใชแคเพียงชวยใหแกองคกรมีศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มเทาน้ัน 

แตยังทําใหองคกรมีสภาพแวดลอมโดยธรรมชาติที่ไมเหมือนคูแขงขัน ซึ่งยากตอการลอกเลียนแบบหรือทําซํ้าไดโดยงาย 

ภาพลักษณเปนส่ิงที่ปรากฏในใจลูกคาและกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ อันเปนผลจากการรับรูความคาดหวังของลูกคาและผูมี

สวนไดเสีย เกี่ยวกับเอกลักษณหรือชื่อเสียงของสินคาและบริการในดานตาง ๆ  ตั้งแตอดีตจนกระท่ังปจจุบัน (Schuler, 2004) 

ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นไดวาชื่อเสียงท่ีดีไมเพียงแตจะชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกรเทานั้น แตยังทําใหองคกรมีความไดเปรียบ

ที่เหนือกวาคูแขงขันไดอีกดวย (Chen, 2008; Barney & Clark, 2007; Roberts, 2003) และจากการศึกษาของ Jorge 

และคณะ (2015) พบวา ภาพลักษณเปนตัวแปรที่คั่นกลางระหวางประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและศักยภาพ

แขงขันขององคกร เชน การประหยัดพลังงานในองคกรไมเพียงแตชวยใหเกิดตนทุนลดลงเทานั้น แตยังสงผลใหภาพลักษณ

ขององคกรท่ีปรากฏในสายตาของบุคลากร (ผูบริหารและพนักงาน) และลูกคาดีขึ้นดวย แสดงใหเห็นวา ความมุงมั่นตอ

การดํารงรักษาสิ่งแวดลอมขององคกรเปนผลกระทบเชิงบวกตอภาพลักษณขององคกร (Revell, Stokes, & Chen, 2010)
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ภาพลักษณขององคกรยังทําหนาที่เปนตัวแปรสงผานของความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

กับผลการดําเนินงานขององคกรในมิติตาง ๆ  คือ ทั้งดานการเงินและดานการตลาดขององคกร (Galbreath & Shum, 2012; 

Goldring, 2015; Rose & Thomson, 2004) โดยเฉพาะภาพลักษณความเปนองคกรสีเขียวที่องคกรธุรกิจใชเปนกลยุทธ

หนึ่งในการจัดการความสัมพันธระหวางองคกรกับลูกคา เพื่อใหสามารถตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของลูกคา

ที่เพิ่มข้ึนจากการตระหนักและใสใจตอสิ่งแวดลอม รวมถึงเพื่อปรับปรุงความสัมพันธระหวางธุรกิจกับผูที่เกี่ยวของ เชน ลูกคา 

คูคาที่ดีขึ้น เปนตน (Gonzalez-B. & Gonzalez-B., 2005) ซึ่งองคกรธุรกิจที่มีการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมจะไดรับประโยชน

จากความสัมพันธที่ดีตอลูกคา จนกลายเปนความพึงพอใจและความเช่ือใจของลูกคาที่มีตอองคกรในทายที่สุด (Chen, 2010) 

ดังนั้นการสรางภาพลักษณขององคกรสีเขียวดวยกลยุทธการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมในเชิงรุก จึงมีความสําคัญตอการ

ตอบสนองความตองการของลูกคาจากการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑและบริการท่ีมีภาพลักษณดังกลาว และสงผลใหการ

ดําเนินงานดานการตลาดขององคกรธุรกิจมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ปกติภาพลักษณและช่ือเสียงขององคกรมักเปนสิ่งเดียวกันและเปนส่ิงที่วัดไดจากมุมมองของลูกคา (Rugimbana, 

Quazi, & Keating, 2008) จากการกระทําหรือพฤติกรรมการมีสวนรวมในการปรับปรุงภาพลักษณและเสริมสรางช่ือเสียง

ขององคกร ในขณะเดียวกับที่ภาพลักษณองคกรสีเขียวจะเกี่ยวของกับภาพความประทับใจตอสิ่งแวดลอม หรือคุณลักษณะ

ที่เปนสีเขียวที่สามารถรับรูไดจากผูมีสวนเก่ียวของขององคกร (Amores-S., Castro, Navas-L., 2014) ภาพลักษณองคกร

สีเขียวจึงเปนการสะทอนภาพความประทับใจของผูที่เก่ียวของในมิติของ “ชื่อเสียงสีเขียว (Green Reputation)” และ 

“ความเชื่อถือไดสีเขียว” (Green Credibility)” ซึ่งเปนแนวคิดดานการตลาดสีเขียวที่องคกรสามารถนํามาใชในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ เพื่อสรางความไดเปรียบดานความแตกตางในตัวผลิตภัณฑได (Chen, 2008)

จากการศึกษาของ Amores-S. และคณะ (2014) พบความสัมพันธระหวางภาพลักษณองคกรสีเขียวและประสิทธิภาพ

การดําเนินงานขององคกร โดยความสัมพันธระหวางภาพลักษณองคกรสีเขียวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม

ขององคกรจะขึ้นอยู กับอุตสาหกรรมที่องคกรนั้นเขารวม (Frooman, 1999) การสรางภาพลักษณสีเขียวในเชิงบวกตอ

ผู มีสวนไดเสียจึงกลายเปนสิ่งที่หลีกเล่ียงไมได หากองคกรน้ันดําเนินงานในอุตสาหกรรมท่ีมีความออนไหวตอสิ่งแวดลอม 

ซึ่งมีกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความสําคัญตอสังคมและสิ่งแวดลอม เชน อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรม

แปรรูปเหล็กและกระดาษ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ  ที่กอมลพิษตอสิ่งแวดลอม (Amores-S., et al., 2014) องคกรเหลาน้ี

จึงตองอาศัยกิจกรรมการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพสูง การส่ือสารดานส่ิงแวดลอมท่ีดีจึงมีบทบาทสําคัญ

ตอการปรับปรุงภาพลักษณขององคกร (Saha & Darnton, 2005) ดังนั้นภาพลักษณองคกรสีเขียวที่ดีสามารถทําหนาที่เปน

สัญญาณบงบอกถึงความมุงมั่นในการธํารงรักษาสิ่งแวดลอมขององคกรตอผูมีสวนไดเสีย และเปนวิธีการปรับปรุงกฎระเบียบ

ดานสิ่งแวดลอม ชื่อเสียง และกําไรขององคกรอีกทางหน่ึงดวย

ภาพลักษณองคกรสีเขียวจะวัดไดจากความรูสึกประทับใจตอสิ่งแวดลอมหรือคุณลักษณะที่เปนสีเขียวของผูมีสวน

เกี่ยวของขององคกร และจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของนักวิชาการหลายทาน (Amores-S., et al., 2014; 

Martinez & Pina, 2005; Chen, 2008) ผูวิจัยจึงไดพิจารณาเลือกใชมาตรวัดภาพลักษณองคกรสีเขียวใน 3 มิติ ไดแก 

ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ (Reputation and Credibility) ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Social and 

Environmental Responsibility) และความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-Friendly Agreeableness)
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตลาดเชิงสัมพันธ�

การตลาดเชิงสัมพันธ หรือ Relationship Marketing คือ การตลาดเพื่อสรางความภักดีในหมูผู บริโภค ซึ่งใช

การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (CRM-Customer Relations Management) เปนเครื่องมือหลักที่สรางความพึงพอใจ

ใหเกิดกับลูกคาจนเกิดเปนความภักดี จนเกิดการซ้ือซํ้าอยางตอเนื่อง ดังนั้นการตลาดเชิงสัมพันธจึงกลายมาเปนเคร่ืองมือหลัก

ในเชิงกลยุทธที่ธุรกิจใชในการดําเนินงานดานการตลาด เพื่อตอบสนองตอลูกคาและเพ่ือใหแนใจวาจะไมถูกเพิกเฉยจากสังคม 

ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถพัฒนากิจกรรมตาง ๆ  ในทางธุรกิจตอไปได ซึ่งนั่นหมายถึงการรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา

และผูมีสวนไดเสียตาง ๆ  ไว การสรางความสัมพันธกับลูกคาเกาแทนการหาลูกคาใหมจะทําใหองคกรประหยัดตนทุนไดถึง 

5 เทา ถึงแมจะมีตนทุนเพื่อรักษาลูกคาเกา แตเมื่อเทียบกับการกลับมาซื้อซํ้าของลูกคาแลว นับวาสงผลดีในการดําเนินธุรกิจ

มากกวา (Ceolin, 2002)

แมวาคําจํากัดความที่มีอยูของการตลาดเชิงสัมพันธจะมุงเปาหมายไปใหลูกคาเปนศูนยกลาง หากแตตามความหมาย

ของนักวิชาการ (Jorge et al., 2015; Madueño et al., 2016) ใหคํานิยามที่ครอบคลุมถึงผูมีสวนไดเสียไวดวย (เชน 

ลูกคา พนักงาน ผูผลิต ผูประกอบการ และสังคมทองถิ่น) และมองวาความจําเปนตอการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน

ขององคกรธุรกิจ จะเปนเงื่อนไขที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและการพัฒนาในทางปฏิบัติที่ตองการใหเกิดนอยที่สุด 

ยิ่งไปกวานั้นความสามารถในการจัดการผูมีสวนไดเสียเปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได และจะสงผลกระทบตอภาพลักษณ

โดยท่ัวไปและประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร

การดําเนินการตลาดเชิงสัมพันธเปนการทําตลาดท่ีอยูบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ โดยการปรับเปล่ียน

จากการทําตลาดแบบดั้งเดิมที่เนนการขาย มาเนนที่การสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มจากลูกคา 

โดยการสรางสัมพันธภาพกับลูกคาใหนานท่ีสุด ซึ่งองคกรที่มุงเนนลูกคาจะใหความสําคัญกับลูกคาและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

การบริหารกิจกรรมภายในทางการตลาดเชิงสัมพันธที่องคกรดําเนินงานสามารถจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการแขงขันของ

พนักงานผานปจจัยทางจิตวิทยาบางประการ อาทิเชน ความพึงพอใจของลูกคาภายใน (Internal Customer Satisfaction) 

ทัศนคติตอองคกร (Attitudes Toward The Organization) และการแสดงออกทางอารมณในงาน (Emotional Labor) 

(Kanibir & Nart, 2012) รวมถึงการบริหารจัดการที่ดีในมิตินี้จะนําไปสูการกลาวถึงภาพลักษณขององคกรในทางที่ดีไดดวย 

(Thorpe & Prakash-M., 2003) ดังนั้นการตลาดเชิงสัมพันธที่ดีจึงจะชวยรักษาความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับ

ผูมีสวนไดเสียหลาย ๆ  ฝาย ดวยการสรางความสัมพันธเชิงรวมมือที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความไววางใจจากผูมีสวนไดเสีย

เหลานั้น อันจะนําไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกรในระยะยาว โดยการวัดการตลาดเชิงสัมพันธในงานวิจัยครั้งน้ี

ไดพิจารณาเลือกใชมาตรวัดของ Jorge และคณะ (2015) ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด ไดแก ความสัมพันธกับลูกคา (Customer 

Relations) ความสัมพันธกับผูจัดจําหนาย (Supplier Relations) ความสัมพันธกับพนักงาน (Employee Relations) 

ความสัมพันธกับผูถือหุน (Owners Relations) และความสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น (Local Community Relations)

จะเห็นไดวามีความสัมพันธตอกันระหวางประสิทธิภาพการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม การตลาดเชิงสัมพันธและ

ตอภาพลักษณองคกรสีเขียว โดยองคกรที่มีการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพจะสงเสริมใหเกิดภาพลักษณ

ความเปนองคกรสีเขียวที่ดีในสายตาลูกคา และประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น จะชวยเสริมสราง

ความสัมพันธเชิงการตลาดระหวางลูกคา พนักงาน และผูมีสวนไดเสียทุกฝายใหดีขึ้นดวยอีกทางหนึ่ง จึงเขียนเปนสมมติฐาน

การวิจัยได ดังนี้

สมมติฐานที่ 2 (H2) ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและการตลาดเชิงสัมพันธที่ผลใหภาพลักษณองคกร

สีเขียวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดีขึ้น
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม

การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมกลายเปนวัตถุประสงคหลักของการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน และโดยเฉพาะอยางยิ่ง

องคกรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ตองบริหารจัดการกลยุทธทางธุรกิจขององคกร เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดานการ

แขงขันขององคกร ภายใตสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเปนหลัก จากการศึกษาทบทวน

วรรณกรรม (Zhu, Sarkis, Lai, & Geng, 2008; Gadenne, Kennedy, & McKeiver, 2009) พบวา ความสามารถใน

การแขงขันเปนแรงผลักดันหลักสําหรับธุรกิจ ใหตอบสนองตอการมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศ นอกจากน้ัน

การปฏิบัติงานดานส่ิงแวดลอมยังอาจไดรับการผลักดันจากฝายบริหารท่ีสนใจตอศักยภาพทางเศรษฐกิจขององคกร ที่เปนผล

มาจากการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน

การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมจึงถือเปนกิจกรรมหน่ึงที่สําคัญและเปนสวนหน่ึงของความรับผิดชอบทางสังคมของ

ธุรกิจ (CSR) และมีผลกระทบเชิงบวกตอศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินขององคกร (Agan, Kuzey, Acar, & Açıkgöz, 

2016; Tan et al., 2017) จากผลการศึกษาวิจัย (Reverte, Gomez-M., & Cegarra, 2015; Chiou, Chan, Lettice, & 

Chung, 2011) บงชี้วา ความรับผิดชอบทางสังคมในมิติของการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบ

ตอการดําเนินงานของธุรกิจ ตัวอยางการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมขององคกร เชน การใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อลดปญหาการเกิดภาวะเรือนกระจก การลงทุนในกิจกรรมการประหยัดพลังงานและการเลือกใช

แหลงพลังงานที่เหมาะสม การใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการรณรงคเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการกําจัดของเสีย

ในกระบวนการผลิต และการนํากลับมาใชใหม (Recycle)

ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมและศักยภาพการแขงขันขององคกร จากการศึกษา

ของ Rao (2002) ซึ่งไดศึกษาองคกรในประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต (มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ประเทศไทย 

และสิงคโปร) พบวา ไมมีความสัมพันธกันระหวางประสิทธิภาพการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมกับประสิทธิภาพดานศักยภาพ

การแขงขัน หากแตในงานวิจัยของ Chiou และคณะ (2011) ที่ศึกษาองคกรในประเทศไตหวัน พบวา ตัวแปรท้ังสอง

มีความสัมพันธกันมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยในมิติดานการจัดการความสัมพันธระหวางองคกรกับลูกคา การจัดการ

องคกรท่ีตระหนักเรื่องความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จะทําใหธุรกิจมีความไดเปรียบทางการแขงขันเพ่ิมขึ้น (Gonzalez-B & 

Gonzalez-B., 2005; Chen, 2008; Chen, Lai, & Wen, 2006; Chang & Fong, 2010) ทั้งนี้การวัดประสิทธิภาพ

การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (Environmental Performance) ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดการสรางตัวช้ีวัดจากงานวิจัยของ

นักวิชาการ (Chiou, et al., 2011) และไดพิจารณาเลือกใชมาตรวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมใน 

3 องคประกอบ ไดแก การลดของเสียที่เปนพิษ (Reduction of Hazardous Waste) การลดใชทรัพยากร (Less 

Consumption) และการปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดลอม (Improve Compliance with Environmental Legislation)

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา มีความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ภาพลักษณ

องคกรสีเขียว การตลาดเชิงสัมพันธ และศักยภาพการแขงขันขององคกร โดยประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม

เปนตัวแปรที่มากอนและเปนปจจัยเชิงสาเหตุของศักยภาพการแขงขันขององคกร โดยจะสงอิทธิพลไดทั้งโดยทางตรงไปยัง

ศักยภาพการแขงขันขององคกร และโดยทางออมผานทางการตลาดเชิงสัมพันธและภาพลักษณองคกรสีเขียว จึงเขียนเปน

สมมติฐานการวิจัย ดังนี้

สมมติฐานท่ี 3 (H3) ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ภาพลักษณองคกรสีเขียว และการตลาดเชิงสัมพันธ

สงผลกระทบในเชิงบวกตอศักยภาพการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของเก่ียวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีทําการศึกษา ในแตละกลุมปจจัย

เชิงสาเหตุที่สงผลตอศักยภาพการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร สามารถ

นํามาสรางเปนแบบจําลองสมการโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปร ดังรูปภาพที่ 1

H2H1

H3

รูปภาพที่ 1: รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลของศักยภาพการแขงขัน

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

3. วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง

ประชากรของการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษาจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรม

การผลิตอาหาร เนื่องจากสวนใหญเปนวิสาหกิจขนาดเล็กที่ละเลยการใหความสําคัญกับปญหาสิ่งแวดลอม ทําใหขาดโอกาส

ในการขยายตลาดใหเหนือกวาคู แขงขัน โดยผูวิจัยเลือกประชากรเปนผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีเงินทุนจดทะเบียนเปนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ไมเกิน 200 ลานบาท ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 7,572 ราย (ขอมูลจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในป พ.ศ. 2557) และเพ่ือใหไดจํานวนกลุมตัวอยางที่มีความเหมาะสม ผูวิจัยจึงไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

ตามแนวคิดของ Yanamé โดยอาศัยสูตรการคํานวณแบบทราบจํานวนประชากรโดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95% และ

ยอมใหมีความคลาดเคล่ือนในการประมาณคาไมเกิน 5% ขนาดกลุมตัวอยางที่คํานวณไดเทากับ 381 ราย

ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 381 ราย 

ทั้งนี้ผู วิจัยไดทําการเก็บตัวอยางสํารองเพ่ิมเติมอีก 19 ราย เพ่ือปองกันความผิดพลาดจากการเก็บตัวอยางและปองกันการ

ตอบแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณ จึงเก็บตัวอยางทั้งสิ้น 400 ราย โดยกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเปนผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในตําแหนงผูบริหารหรือตัวแทนระดับบริหาร ซึ่งขนาดของกลุมตัวอยางดังกลาวมีจํานวนที่เหมาะสม
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สําหรับหนวยวิเคราะห และจํานวนตัวอยางมีขนาดเกินกวา 15 เทาของจํานวนเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรทุกตัวแปร

ในสมการโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ ซึ่งเปนไปตามเกณฑของ Hair และคณะ (2006) และเพียงพอตอการวิเคราะห

ขอมูล (n > 200) เพื่อสรางตัวแบบสมการโครงสราง (Madden & Dillion, 1982)

เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล

งานวิจัยนี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย โดยรูปแบบของแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบงเปน 6 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป

เกี่ยวกับองคกร ตอนที่ 3 แบบสอบถามการดําเนินงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

3 ตัวชี้วัด ไดแก การลดของเสียที่เปนพิษ การลดใชทรัพยากร การปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดลอม ตอนที่ 4 แบบสอบถาม

การดําเนินงานเกี่ยวกับภาพลักษณองคกรสีเขียว ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ไดแก ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ

ตอสังคมและส่ิงแวดลอม ความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตอนท่ี 5 แบบสอบถามการดําเนินงานเก่ียวกับการตลาดเชิงสัมพันธ 

ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด ไดแก ความสัมพันธกับลูกคา ความสัมพันธกับผูจัดจําหนาย ความสัมพันธกับพนักงาน ความสัมพันธ

กับผูถือหุน และความสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น และตอนที่ 6 แบบสอบถามการดําเนินงานเกี่ยวกับศักยภาพการแขงขันของ

องคกร ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ไดแก ประสิทธิภาพทางการเงิน ประสิทธิภาพดานความแตกตางทางการแขงขัน

โดยทั้งหมดใชแบบวัดแบบมาตราสวนประมาณคาของ Likert Scale วัดระดับการดําเนินงาน 5 ระดับ กําหนด

การวัดขอมูลใหเปนชวงตั้งแต 1 ถึง 5 โดย 1 หมายถึงมีการดําเนินงานนอยที่สุด และ 5 หมายถึงมีการดําเนินงานมากท่ีสุด 

ซึ่งกอนเก็บรวบรวมขอมูลผู วิจัยไดตรวจสอบความถูกตองของเคร่ืองมือ โดยพิจารณาในประเด็นความเท่ียงตรงในเน้ือหา 

(Content Validity) ความสามารถใชไดในทางปฏิบัติ (Practicality) และความเช่ือถือได (Reliability) ของมาตรวัด พบวา

แบบสอบถามมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีคาดัชนีความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือหรือ S – CVI เทากับ 0.990

สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล

กอนการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดจัดเตรียมและกลั่นกรองขอมูล เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล จากนั้น

วิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของหนวยวิเคราะหทั้งขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยางและขอมูลเบ้ืองตนของตัวแปรในโมเดลดวย

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) รวมถึงการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง

ดวยการตรวจสอบความสัมพันธเชิงเสนตรงของตัวแปร (Linearity) การตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normality) และ

การตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multi-Collinearity) จากน้ันตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของมาตรวัดตัวแปรแฝง

ในโมเดล ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) ทายสุดเปนการตรวจสอบและวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสราง

ความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal Relationship Model) ตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษที่รวบรวมได และปรับปรุง

แกไขโมเดลใหกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษมากที่สุด โดยพิจารณาจากคาดัชนีตาง ๆ  ที่ปรากฏในผลวิเคราะหแตละข้ันตอน

ในกระบวนการของโปรแกรมและสรางโมเดลความสัมพันธที่สอดคลอง กลมกลืน และเขากันไดดีที่สุดกับขอมูลเชิงประจักษ

ที่รวบรวมได วิเคราะหขนาดของอิทธิพล ทดสอบสมมติฐาน และอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนตนเหตุที่สงอิทธิพล

ทั้งในทางตรงและทางออมไปยังตัวแปรตามท่ีอยูในกรอบแนวความคิดการวิจัย
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4. ผลการวิจัย
คุณลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยางผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

สวนใหญเปนหญิงรอยละ 63.5 มีอายุมากกวา 40 ป คิดเปนรอยละ 32.8 มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากวา 

คิดเปนรอยละ 77.5 สวนใหญมีประสบการณในการทํางานระหวาง 5–10 ป คิดเปนรอยละ 33.1 และปจจุบันดํารงตําแหนง

ผูจัดการท่ัวไป คิดเปนรอยละ 47.9 กลุมตัวอยางสวนใหญในปจจุบันมีทุนดําเนินงานต่ํากวา 10,000,000 บาท คิดเปน

รอยละ 70.4 มีจํานวนพนักงานนอยกวา 30 คน คิดเปนรอยละ 74.9 มีระยะเวลาในการดําเนินงานประมาณ 5–10 ป 

คิดเปนรอยละ 35.2 รายไดจากการจําหนายสินคาและบริการถั่วเฉลี่ยตอปประมาณตํ่ากวา 5,000,000 บาท คิดเปน

รอยละ 55.3 และกิจการไมเคยไดรับรางวัลเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการองคกรดานสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 62.7 

ตามลําดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1: จํานวนและรอยละของขอมูลพื้นฐาน จําแนกตามคุณลักษณะเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง

ตัวแปร จํานวน ร�อยละ

เพศ

ชาย 138 36.5

หญิง 240 63.5

อายุ

นอยกวา 30 ป 104 27.5

30–35 ป 93 24.6

36–40 ป 57 15.1

มากกวา 40 ป 124 32.8

ระดับการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีหรือตํ่ากวา 293 77.5

สูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป 85 22.5

ประสบการณในการทํางาน

นอยกวา 5 ป 83 22.0

5–10 ป 125 33.1

11–15 ป 57 15.1

มากกวา 15 ปขึ้นไป 113 29.9

ตําแหนงงานในปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ 51 13.5

ผูจัดการทั่วไป 181 47.9

ประธานกรรมการบริหาร 24 6.3

อื่น ๆ 122 32.3

87คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ป�ที่ 42 ฉบับที่ 164 ตุลาคม - ธันวาคม 2562



ตารางที่ 1: จํานวนและรอยละของขอมูลพื้นฐาน จําแนกตามคุณลักษณะเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง (ตอ)

ตัวแปร จํานวน ร�อยละ

ทุนดําเนินงานในปจจุบัน

ตํ่ากวา 10 ลานบาท 266 70.4

10–25 ลานบาท 73 19.3

25–45 ลานบาท 19 5.0

มากกวา 45 ลานบาท 17 4.5

* ไมตอบขอนี้จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8

จํานวนพนักงาน

นอยกวา 30 คน 283 74.9

30–50 คน 58 15.3

51–200 คน 24 6.3

มากกวา 200 คน 10 2.6

* ไมตอบขอนี้จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8

ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ มีรายละเอียด ดังนี้

1) การตรวจสอบขอตกลงเบ้ืองตน พบวา ตัวแปรทุกตัวมีลักษณะการแจกแจงเปนแบบปกติเบซายเล็กนอย ซึ่งดวย

ขนาดของตัวอยางที่มีจํานวนมากพอที่จะทําใหเกิดการแจกแจงปกติไดตามกฎของ The Law of Large Number และ

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ พบวาตัวแปรอิสระทุกคูมีสหสัมพันธซึ่งกันและกันในเชิงบวก อยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

อยูระหวาง 0.393 ถึง 0.799 และมีความสัมพันธกันในลักษณะเปนเสนตรง ซึ่งไมพบตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ระหวางตัวแปรเกิน 0.800 (Gujarati & Porter, 2008) แสดงวาไมมีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) ระหวาง

ตัวแปรอิสระในโมเดล

2) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจและการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยัน

2.1) ผลจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจตามวิธีการสกัดองคประกอบหลัก (PCA) และหมุนแกนแบบ

มุมแหลม (Varimax) พบวาตัวแปรประจักษของตัวแฝงทั้งหมดที่เหมาะสมมีจํานวน 13 ตัวแปร ซึ่งแตละตัวแปรประจักษ

ในโมเดลสวนใหญยังคงเปนตัวแปรในกลุมเดิมที่ไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม จากนั้นทําการตรวจสอบความถูกตองของ

เคร่ืองมือวัดตัวแปรคุณลักษณะแฝงท้ังหมดในโมเดลดวยการทดสอบความเช่ือถือได พบวามีความเช่ือถือไดในระดับดีมาก 

(Cronbach’s Alpha = 0.946)
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2.2) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โมเดลความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรประจักษ

แตละตัวแปรมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และพบวาตัวแปรประจักษของแตละตัวแปรแฝงยังคงอยูในกลุมเดียวกับ

ตัวแปรแฝงเดิมทุกตัวแปร รวมถึงตัวแปรประจักษทั้งหมดมีความสัมพันธกับตัวแปรแฝงมาก และสามารถอธิบายความผันแปร

ของตัวแปรแฝงไดดีมากเชนเดียวกัน รายละเอียดดังตารางท่ี 2

นอกจากน้ันการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลมาตรวัดดวยคาความเท่ียง (CR) และคาเฉล่ียความแปรปรวน

ที่สกัดได (AVE) ของตัวแปรแฝงทุกตัวพบวามีคาความเท่ียงเกินกวา 0.60 ทุกตัว สวนคาเฉลี่ยความแปรปรวนท่ีสกัดได

มีคาเกินกวา 0.50 ทุกตัว ซึ่งเปนไปตามเกณฑ อธิบายไดวาองคประกอบสวนใหญอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในแตละ

ดานไดสูง แสดงวาโมเดลการวัดตัวแปรแฝงศักยภาพการแขงขันมีคุณภาพผานเกณฑที่กําหนด

ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงในโมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของศักยภาพ

การแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

ตัวแปร
นํ้าหนักองค�ประกอบ (Factor Loading)

R2 CR AVE
Estimate S.E. C.R. p-value

ศักยภาพการแขงขันขององคกร .87 .785

ประสิทธิภาพทางการเงิน .828 .043 19.855 *** .686

ประสิทธิภาพดานความแตกตางทางการแขงขัน .950 – – *** .903

ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม .804 .577

การลดของเสียที่เปนพิษ .755 .073 13.036 *** .570

การลดใชทรัพยากร .773 .065 14.431 *** .597

การปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดลอม .788 – – *** .621

ภาพลักษณองคกรสีเขียว .864 .680

ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ .842 .064 17.052 *** .709

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม .840 .064 17.467 *** .706

ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม .795 – – *** .632

การตลาดเชิงสัมพันธ .933 .736

ความสัมพันธกับลูกคา .879 .041 22.192 *** .772

ความสัมพันธกับผูจัดจําหนาย .862 .049 19.852 *** .744

ความสัมพันธกับพนักงาน .878 .044 22.620 *** .770

ความสัมพันธกับผูถือหุน .811 .050 20.042 *** .657

ความสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น .867 – – *** .751

หมายเหตุ *** p < 0.001
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โมเดลมาตรวัดในกลุมตัวแปรแฝงศักยภาพการแขงขัน

ขององคกร ประกอบดวยตัวแปรประจักษประสิทธิภาพทางการเงิน และประสิทธิภาพดานความแตกตางทางการแขงขัน 

มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.828–0.950 และตัวแปรประจักษทั้งหมดสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรแฝง

ศักยภาพการแขงขันขององคกรไดรอยละ 68.6–90.3 โมเดลมาตรวัดในกลุมตัวแปรแฝงประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ดานส่ิงแวดลอม ประกอบดวยตัวแปรประจักษ การลดของเสียที่เปนพิษ การลดใชทรัพยากร และการปฏิบัติตามกฎหมาย

สิ่งแวดลอม มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.755–0.788 และตัวแปรประจักษทั้งหมดสามารถอธิบายความผันแปรของ

ตัวแปรแฝงศักยภาพการแขงขันขององคกรไดรอยละ 57.0–62.1 โมเดลมาตรวัดในกลุมตัวแปรแฝงภาพลักษณองคกรสีเขียว 

ประกอบดวยตัวแปรประจักษ ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และความเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม มีคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง 0.795–0.842 และตัวแปรประจักษทั้งหมดสามารถอธิบาย

ความผันแปรของตัวแปรแฝงศักยภาพการแขงขันขององคกรไดรอยละ 63.2–70.9 โมเดลมาตรวัดในกลุมตัวแปรแฝงการตลาด

เชิงสัมพันธ ประกอบดวยตัวแปรประจักษ ความสัมพันธกับลูกคา ความสัมพันธกับผูจัดจําหนาย ความสัมพันธกับพนักงาน 

ความสัมพันธกับผูถือหุน และความสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น มีคานํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง 0.811–0.879 

และตัวแปรประจักษทั้งหมดสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรแฝงศักยภาพการแขงขันขององคกรไดรอยละ 65.7–77.2

3) การตรวจสอบและวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุตามสมมติฐาน

กับขอมูลเชิงประจักษที่รวบรวมได พบวา โมเดลโครงสรางความสัมพันธทางเลือกระหวางตัวแปรที่ปรับโมเดลแลว มีคาดัชนี

ที่เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีมาตรฐานแลว แสดงความสอดคลองและกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ มากกวาโครงสราง

ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ียังไมไดปรับโมเดล โดยคาดัชนีสําคัญ ๆ  สวนใหญที่บงบอกวา โมเดลสอดคลองกับขอมูล

เชิงประจักษดีมาก ไดแก Relative Chi-Square นอยกวา 3, RMSEA มีคาระหวาง 0.050–0.080, RMR นอยกวา 0.050 

รวมทั้งคาดัชนี NFI CFI IFI RFI GFI AGFI และ PGFI อยูในเกณฑมาตรฐานท่ียอมรับได (รูปภาพที่ 2)

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ไดกําหนดไว ผูวิจัยขอนําเสนอสรุปผลการทดสอบสมมติฐานตามลําดับ (รูปภาพที่ 2 

และตารางท่ี 3) ดังตอไปนี้

สมมุติฐาน 1: ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรง

ในระดับคอนขางสูงตอการตลาดเชิงสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคานํ้าหนักอิทธิพลเทากับ 0.707 

และผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม อธิบายความผันแปรของการตลาดเชิงสัมพันธ ไดรอยละ 50.0 (R2 = 0.500) เขียน

สมการความสัมพันธระหวางตัวแปรได ดังนี้

การตลาดเชิงสัมพันธ = 0.707 × ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม

ดังนั้นประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนตัวแปรที่สงผลตอการเพิ่มขึ้นอยางมากของการดําเนินงาน

ดานการตลาดเชิงสัมพันธของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

สมมุติฐาน 2: ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรง

ในระดับคอนขางสูงตอภาพลักษณองคกรสีเขียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคานํ้าหนักอิทธิพลเทากับ 0.660 

และมีอิทธิพลเชิงบวกทางออมผานทางการตลาดเชิงสัมพันธดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.258 รวมขนาดอิทธิพลที่ประสิทธิภาพ

การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมสงไปยังภาพลักษณองคกรสีเขียวทั้งหมดเทากับ 0.918 สวนการตลาดเชิงสัมพันธมีอิทธิพล

เชิงบวกทางตรงในระดับปานกลางคอนขางตํ่าตอภาพลักษณองคกรสีเขียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดวยคา
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นํ้าหนักอิทธิพลเทากับ 0.365 และทั้งประสิทธิภาพการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมและการตลาดเชิงสัมพันธสามารถอธิบาย

ความผันแปรของภาพลักษณองคกรสีเขียวไดถึงรอยละ 91.0 เขียนสมการความสัมพันธระหวางตัวแปรได ดังนี้

ภาพลักษณองคกรสีเขียว = 0.918 × ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม + 0.365 × การตลาดเชิงสัมพันธ

ดังนั้นประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและการตลาดเชิงสัมพันธเปนตัวแปรที่สงเสริมภาพลักษณสีเขียว

ขององคกรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหดีขึ้นไดเปนอยางดี โดยประสิทธิภาพการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมเปนตัวแปร

ที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอภาพลักษณองคกรสีเขียว

สมมติฐาน 3: ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมไมมีอิทธิพลทางตรง

ตอศักยภาพการแขงขันขององคกรดวยขนาดอิทธิพลเทากับ –0.115 หากแตมีอิทธิพลเชิงบวกทางออมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติตอศักยภาพการแขงขันขององคกร เสนทางหนึ่งผานทางการตลาดเชิงสัมพันธดวยคานํ้าหนักอิทธิพลเทากับ 

0.347 (0.707 × 0.491) และอีกเสนหน่ึงมีอิทธิพลทางออมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติผานทางภาพลักษณองคกรสีเขียว

ดวยคานํ้าหนักอิทธิพลเทากับ 0.290 (0.660 × 0.439) ตามลําดับ สวนอีกเสนทางหนึ่งมีอิทธิพลเชิงบวกทางออมอยาง

ไมมีนัยสําคัญผานทางการตลาดเชิงสัมพันธและภาพลักษณองคกรสีเขียวไปพรอมกันดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.113 

(0.707 × 0.365 × 0.439) รวมขนาดอิทธิพลทางออมที่ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมสงผานการตลาดเชิงสัมพันธ

และภาพลักษณองคกรสีเขียวไปยังศักยภาพการแขงขันขององคกรทั้งหมดเทากับ 0.751 ซึ่งประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ดานส่ิงแวดลอมจะสงอิทธิพลเชิงบวกทางออมอยางมีนัยสําคัญในระดับปานกลางคอนขางสูง ผานท้ังภาพลักษณองคกรสีเขียว

และการตลาดเชิงสัมพันธ ไปยังศักยภาพการแขงขันขององคกรพรอมกันดวยคานํ้าหนักอิทธิพลรวมเทากับ 0.635

ในขณะที่การตลาดเชิงสัมพันธมีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางออมตอศักยภาพการแขงขันขององคกร ดวยคา

นํ้าหนักอิทธิพลเทากับ 0.651 สวนภาพลักษณองคกรสีเขียวไมมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอศักยภาพ

การแขงขันขององคกร โดยมีคานํ้าหนักอิทธิพลเทากับ 0.439 ซึ่งทั้งประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ภาพลักษณ

องคกรสีเขียว และการตลาดเชิงสัมพันธ สามารถอธิบายความผันแปรของศักยภาพการแขงขันขององคกร ไดถึงรอยละ 63.3 

เขียนสมการความสัมพันธระหวางตัวแปรได ดังนี้

ศักยภาพการแขงขันขององคกร = 0.635 × ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม + 0.651 × การตลาดเชิงสัมพันธ 

+ 0.439 × ภาพลักษณองคกรสีเขียว

ดังนั้นประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ภาพลักษณองคกรสีเขียว และการตลาดเชิงสัมพันธ เปนตัวแปร

ที่สงอิทธิพลในระดับปานกลางตอศักยภาพการแขงขันขององคกรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยการตลาดเชิงสัมพันธ

เปนตัวแปรเดียวท่ีสงอิทธิพลเชิงบวกทางตรงไปยังศักยภาพการแขงขันขององคกร ในขณะท่ีประสิทธิภาพการดําเนินงานดาน

สิ่งแวดลอมและภาพลักษณองคกรสีเขียวมีเฉพาะอิทธิพลเชิงบวกทางออมตอศักยภาพการแขงขันขององคกร

กลาวโดยสรุปพบวาตัวแปรแฝงที่มากอนทั้ง 3 ตัวแปรขางตนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอศักยภาพการแขงขัน

ขององคกร ทั้งสามารถอธิบายความผันแปรของศักยภาพการแขงขันขององคกรไดรอยละ 63.3 โดยมีการตลาดเชิงสัมพันธ

เปนตัวแปรเชิงสาเหตุที่สงอิทธิพลเชิงบวกทางตรงมากที่สุดไปยังศักยภาพการแขงขันขององคกร (ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.491) 

และมีประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม เปนตัวแปรเชิงสาเหตุที่มากอน (Antecedent Variable) ที่สงอิทธิพล

เชิงบวกทางออมผานตัวแปรคั่น (Mediating Variable) ไดแก การตลาดเชิงสัมพันธและภาพลักษณองคกรสีเขียว (ขนาด

อิทธิพลเทากับ 0.635) ไปยังตัวแปรตามคือ ศักยภาพการแขงขันขององคกร
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รูปภาพที่ 2: ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของศักยภาพการแขงขัน

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

 (Relative Chi-Square = 2.759, df = 48, p-value = 0.000, RMSEA = 0.068, RMR = 0.040, NFI = 0.957, RFI = 0.939, 

IFI = 0.974, CFI = 0.974, GFI = 0.949, AGFI = 0.904, PGFI = 0.581)

ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในโมเดลสมการโครงสราง

ตัวแปรตาม R2 ความสัมพันธ�

ตัวแปรอิสระ

ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด�านส่ิงแวดล�อม

การตลาด
เชิงสัมพันธ�

ภาพลักษณ�
องค�กรสีเขียว

การตลาดเชิงสัมพันธ .500 DE 0.707** – –

IE – – –

TE 0.707** – –
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ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในโมเดลสมการโครงสราง (ตอ)

ตัวแปรตาม R2 ความสัมพันธ�

ตัวแปรอิสระ

ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด�านส่ิงแวดล�อม

การตลาด
เชิงสัมพันธ�

ภาพลักษณ�
องค�กรสีเขียว

ภาพลักษณองคกรสีเขียว .910 DE 0.660** 0.365** –

IE 0.258** – –

TE 0.918** 0.365** –

ศักยภาพการแขงขันขององคกร .633 DE –0.115 0.491** 0.439

IE 0.751** 0.160 –

TE 0.635** 0.651** 0.439

** หมายถึง p < 0.01, DE = ความสัมพันธทางตรง, IE = ความสัมพันธทางออม และ TE = ความสัมพันธรวม

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอศักยภาพการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรม

การผลิตอาหาร สรุปผลขอคนพบการวิจัยตามสมมติฐานท้ัง 3 ขอ ไดดังนี้ ผลสรุปของสมมติฐานท่ี 1 พบวาประสิทธิภาพ

การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอการดําเนินงานดานการตลาดเชิงสัมพันธของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยประสิทธิภาพการจัดการองคกรดานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จะทําใหองคกรมีความ

ไดเปรียบทางการแขงขันเพิ่มขึ้น เกิดการเพ่ิมคุณภาพของสินคาและการบริการ การเพ่ิมสวนแบงตลาด ความสามารถในการ

เขาถึงตลาดใหม การสรางความพึงพอใจใหแกพนักงาน รวมถึงความสามารถในการสรางความสัมพันธกับชุมชนท่ีดีขึ้น 

(Gonzalez-B & Gonzalez-B., 2005; Chen, 2008; Chen, Lai, & Wen, 2006; Chang & Fong, 2010; Millar & 

Baloglu, 2008)

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมและการตลาดเชิงสัมพันธ

เปนตัวแปรเชิงสาเหตุที่สงผลตอภาพลักษณสีเขียวขององคกรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และประสิทธิภาพการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอภาพลักษณองคกรสีเขียว ผลสรุปน้ี

ใหขอคนพบเชนเดียวกับ Amores-S. และคณะ (2014) ที่วาภาพลักษณองคกรสีเขียวมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ

การดําเนินงานขององคกรโดยเฉพาะในมิติดานสิ่งแวดลอม การสื่อสารดานสิ่งแวดลอมที่ดีจะมีบทบาทสําคัญตอการปรับปรุง

ภาพลักษณขององคกร (Saha & Darnton, 2005) ในมิติของชื่อเสียงสีเขียวและความเชื่อถือไดสีเขียว ซึ่งเปนแนวคิดดาน

การตลาดสีเขียวที่องคกรสามารถนํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือสรางความไดเปรียบดานความแตกตางในตัวผลิตภัณฑได 

(Chen, 2008) รวมถึงกิจกรรมภายในทางการตลาดเชิงสัมพันธที่เนนการความสัมพันธกับลูกคาและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

ในระยะยาว จะสงผลกระทบตอภาพลักษณสีเขียวขององคกรและประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกรดวยเชนกัน (Jorge 

et al., 2015; Madueño et al., 2016)
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ผลสรุปในสมมติฐานที่ 3 พบวา ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ภาพลักษณองคกรสีเขียว และ

การตลาดเชิงสัมพันธ เปนตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส งอิทธิพลในระดับปานกลางตอศักยภาพการแขงขันขององคกรวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลการศึกษาของนักวิชาการหลายทาน (Agan et al., 2016; 

Tan et al., 2017; Reverte, Gomez-M., & Cegarra, 2015; Chiou et al., 2011; Jorge et al., 2015; Madueño 

et al., 2016) ที่พบวาการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนสวนหน่ึงของความรับผิดชอบทางสังคม และจะมีผลกระทบ

เชิงบวกตอศักยภาพการแขงขันขององคกรโดยเฉพาะศักยภาพทางการเงินขององคกรธุรกิจ และพบอีกวาประสิทธิภาพ

การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนสาเหตุที่สงผลกระทบเชิงบวกทางออมในระดับปานกลางคอนขางสูงตอศักยภาพการแขงขัน

ขององคกรผานทางภาพลักษณองคกรสีเขียวและการตลาดเชิงสัมพันธ เหตุดวยเพราะประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร

ธุรกิจจะมีความสัมพันธกับการดําเนินงานเชิงกลยุทธ 2 ดาน ไดแก การตลาดเชิงสัมพันธและการสรางภาพลักษณองคกร 

(Jorge et al., 2015) โดยความรับผิดชอบทางสังคมในมิติของการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมจึงเปนปจจัยสําคัญที่มี

ผลกระทบตอประสิทธิภาพ การดําเนินงานของธุรกิจการจัดการองคกรที่ตระหนักเรื่องความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะทําให

ธุรกิจมีความไดเปรียบทางการแขงขันเพิ่มขึ้น (Gonzalez-B & Gonzalez-B., 2005; Chen, 2008; Chen et al., 2006; 

Chang & Fong, 2010)

ผลการวิจัยยังคนพบวา การตลาดเชิงสัมพันธทําหนาที่เปนตัวแปรค่ันกลางของความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพ

การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมและศักยภาพการแขงขันขององคกร โดยขอคนพบนี้ใหผลที่ขัดแยงกับงานวิจัยของผูอื่นที่พบวา

ภาพลักษณองคกรจะเปนผลกระทบค่ันกลางความสัมพันธระหวางผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและความสามารถ

ดานแขงขันขององคกรธุรกิจ (Galbreath & Shum, 2012; Goldring, 2015; Jorge et al., 2015; Revell et al., 2010) 

โดยภาพลักษณขององคกรจะทําหนาที่เปนตัวแปรสงผานของความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

กับผลการดําเนินงานขององคกรในมิติตาง ๆ  ทั้งดานการเงินและดานการตลาดขององคกร โดยความมุงมั่นตอการดํารงรักษา

สิ่งแวดลอมขององคกรจะสงผลกระทบในเชิงบวกตอภาพลักษณขององคกร และเชื่อมโยงผลลัพธไปสูศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต

ใหแกองคกรและทําใหองคกรมีความไดเปรียบที่เหนือกวาคูแขงขัน

ปกติแลวการสรางภาพลักษณขององคกรสีเขียวดวยกลยุทธการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมในเชิงรุก จะมีความสําคัญ

ตอการตอบสนองความตองการของลูกคาจากการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑและบริการที่มีภาพลักษณดังกลาว และสงผลให

การดําเนินงานดานการตลาดขององคกรธุรกิจมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น แตในองคกรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสวนใหญเปนองคกรขนาดเล็ก ซึ่งจะยังไมมีความพรอมในการพัฒนากลยุทธในการจัดการ

ความสัมพันธระหวางองคกรกับลูกคา เพ่ือใหสามารถตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้นจาก

การตระหนักและใสใจตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงเปนไปไดวาการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขององคกรดังกลาวจะสงผลไปถึง

การจัดการกลยุทธดานการตลาดเชิงสัมพันธและสงเสริมการสรางภาพลักษณขององคกรได แตไมสามารถสงผลตอไปยัง

ความสําเร็จในเชิงกลยุทธดานความสามารถในการแขงขันขององคกรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมได เพราะขาดปจจัย

เกื้อหนุนหรือมีอุปสรรคในดานการบริหารจัดการ เชน ตนทุนและคาใชจายในการสรางความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอม

ที่สูงจนเกินไป ดังนั้นผลจากการที่องคกรพยายามดําเนินธุรกิจใหมีภาพลักษณดานส่ิงแวดลอมที่ดีงาม เพื่อใหสามารถสราง

ความไดเปรียบคูแขงขัน อาจจะกลายเปนอุปสรรคที่ทําใหองคกรตองเผชิญและเปนผลใหองคกรมีความสามารถดานการแขงขัน

ทางธุรกิจท่ีลดลงได

นอกจากนั้นยังพบวา การตลาดเชิงสัมพันธเปนตัวแปรเชิงสาเหตุที่สงผลกระทบเชิงบวกทางตรงมากที่สุดไปยังศักยภาพ

การแขงขันขององคกร เหตุเพราะการตลาดเชิงสัมพันธเปนการสรางความสัมพันธที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกคา

เปนสําคัญ โดยมุงเนนที่การสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาวและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย จากงานวิจัยของ Jorge และ
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คณะ (2015) และ Madueño และคณะ (2016) ที่พบวา ความสามารถในการจัดการผูมีสวนไดเสียเปนส่ิงที่ไมสามารถ

หลีกเลี่ยงไดและสงผลกระทบตอภาพลักษณความเปนสีเขียวขององคกร ดังนั้นหากองคกรมีการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม

ขององคกรท่ีดี จะสงผลใหการสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคกรธุรกิจกับผูมีสวนไดเสีย และจะนําไปสูการปรับปรุง

ประสิทธิภาพดานการแขงขันขององคกร จึงทําใหการตลาดเชิงสัมพันธมีอิทธิพลตอความสามารถดานการแขงขันขององคกร

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารท่ียั่งยืนไดในระยะยาว และองคกรวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมจะสามารถเพิ่มศักยภาพการแขงขันไดดวยการวางกลยุทธภาพลักษณองคกรสีเขียวและการตลาดเชิงสัมพันธ

ใหสอดคลองกับการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการแขงขันใหเหนือกวาคู แขงขันอ่ืน

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ผูวิจัยขอใหขอเสนอแนะในเชิงทฤษฎีและขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ เพ่ือประโยชนแกผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานใหทัดเทียมกับคูแขงขัน

ทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ ดังนี้

1) ในทางทฤษฎี ศักยภาพการแขงขันขององคกรเปนเสมือนความสามารถในเชิงการแขงขันที่องคกรเหนือกวาคูแขง 

ความสามารถนี้จะมากข้ึนหรือลดลงไดก็ดวยการวางกลยุทธการแขงขันที่มีประสิทธิภาพและการใหความตระหนักเรื่องความ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การเพิ่มศักยภาพการแขงขันขององคกรจึงตองคํานึงถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม

อันเปนสาเหตุที่จะสงผลตอภาพลักษณองคกรสีเขียวและการตลาดในมิติเชิงสัมพันธระหวางผูมีสวนไดเสีย ซึ่งเปนปจจัย

เชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันและเปนสาเหตุที่มากอนศักยภาพการแขงขันขององคกรธุรกิจในมิติดานสิ่งแวดลอม

2) ในทางปฏิบัติ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับปญหาสิ่งแวดลอม 

จึงควรหาแนวทางการดําเนินงานดานการแขงขันที่เหมาะสมโดยไมกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนี้

2.1 วิสาหกิจฯ สามารถเพ่ิมศักยภาพการแขงขันไดดวยการมุงเนนกลยุทธการจัดการดานการตลาดเชิงสัมพันธ 

เนื่องจากเปนปจจัยเชิงสาเหตุหลักท่ีสงผลตอศักยภาพการแขงขันขององคกร โดยอาจใชเปนกลยุทธหลักในการดําเนินงาน

ดานการตลาด เพื่อรักษาความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นกับลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และพนักงาน และเปนการรักษาฐานลูกคา

ในระยะยาวตอไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งประโยชนจากการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขององคกร จะทําใหธุรกิจมีความสามารถในการ

ตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการท่ีเพ่ิมขึ้นจากการท่ีลูกคาสนใจในส่ิงแวดลอม รวมถึงการปรับปรุงความสัมพันธระหวาง

ธุรกิจกับผูมีสวนไดเสียทุกฝายใหดีขึ้นได

2.2 วิสาหกิจฯ ควรตองมุงมั่นและทุมเทอยางจริงจังตอการตระหนักและใสใจตอปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ

ในเรื่องความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยของอาหาร ดวยการดําเนินนโยบายหรือมาตรการดานการใช

ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน การลดหรือกําจัดของเสียที่มีอันตราย การลดใชทรัพยากรลง (เชน พลังงาน, 

นํ้า, ไฟฟา, กาซ, และน้ํามัน) และการปรับปรุงสภาพแวดลอมและระเบียบปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม เปนตน

2.3 วิสาหกิจฯ ควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม เพราะเปนสิ่งที่ชวยเพิ่มความไดเปรียบ

ในการแขงขันดานชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีในสายตาลูกคาและผูเกี่ยวของ อันจะสงผลเชื่อมโยงไปสูผลลัพธสุดทายคือ

ยอดขายที่เพิ่มข้ึนและประสิทธิภาพทางการเงินที่ดีขึ้นไดอีกดวย
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