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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาตัวแบบสมการโครงสร้างของผู้น�ำเชิงจริยธรรมใน
ผูป้ ระกอบการฐานชุมชนทีเ่ ข้าร่วมกับโครงการของรัฐบาล “ธงฟ้าประชารัฐ” ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด
เพชรบูรณ์ และ (2) ศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบสมการโครงสร้างของผูป้ ระกอบการฐานชุมชนระหว่างจังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัดเพชรบูรณ์ งานวิจยั เป็นวิจยั เชิงปริมาณทีใ่ ช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผูป้ ระกอบ
การชุมชนที่เข้าร่วมกับโครงการธงฟ้าประชารัฐของพาณิชย์จังหวัดในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดเพชรบูรณ์
จ�ำนวน 300 และ 190 ราย ตามล�ำดับ ผูว้ จิ ยั ท�ำการวิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและใช้การวิเคราะห์ตวั
แบบสมการโครงสร้างด้วยวิธี Partial Least Squares-SEM ผลการวิจยั พบว่า (1) ผูต้ อบแบบสอบถามกลุม่ ใหญ่
มีอายุมากกว่า 36 ปี และ การศึกษาต�ำ่ กว่าปริญญาตรีเป็นส่วนมาก ทัง้ สองจังหวัดเหมือนกัน (2) อายุของ
กิจการจากสองจังหวัดมีความแตกต่างกัน โดยจังหวัดร้อยเอ็ด กิจการของผู้ประกอบการกลุ่มใหญ่มีอายุ
ไม่เกิน 5 ปี ส่วนกิจการกลุ่มใหญ่ในจังหวัดเพชรบูรณ์มีอายุระหว่าง 6-15 ปี (3) ตัวแบบทั้งสองจังหวัด
มีความเหมือนกันในระดับที่สูง (4) ทุกเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปรของทั้งสองตัวแบบมีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ และ (5) ปัจจัยส�ำคัญที่สามารถอธิบายผู้น�ำเชิงจริยธรรมได้มี 3 ปัจจัย ได้แก่
เครือข่ายความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และความค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม งานวิจัยพบว่า ตัวแบบ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจอยู่ที่ร้อยละ 76.3 ส่วนตัวแบบจังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่า
อยู่ที่ร้อยละ 63.3 ผลวิจัยสรุปว่า ตัวแบบสมการโครงสร้างของทั้งสองจังหวัดสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องผู้น�ำเชิงจริยธรรมได้ โดยเน้นการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบทางสังคม และ
ความค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ค�ำส�ำคัญ: ผู้น�ำเชิงจริยธรรม ผู้ประกอบการฐานชุมชน ตัวแบบสมการโครงสร้าง

Abstract
The objectives of this research were (1) to study the structural equation model of the
ethical leadership in community-based entrepreneurs who joined the government’s Pracharat-blue-flag
project from Roi-et and Phetchabun Provinces and (2) to compare two structural equation models
of the community-based entrepreneurs between Roi-et Province and Phetchabun Province. The
research was the quantitative research that used questionnaires to collect data from community
entrepreneurs who registered the Pracharat-Blue-Flag project with Provincial Commercial Offices in
Roi-et and Phetchabun Provinces. There were 300 and 190 respondents respectively. Descriptive
statistics and the Structural equation model analysis by Partial Least Squares-SEM method were
performed. The results showed that (1) the majority of respondents was above 36 years old and
the education was below Bachelor degree in both Provinces, (2) the age of the enterprise from
the two Provinces was different. The large group of enterprises in Roi-et was below 5 years old
while the large group of Phetchabun enterprises was between 6-15 years old, (3) both models of
Roi-et and Phetchabun Provinces were very similar, (4) all relationship paths of the models had
the significant relationship, and (5) the key factors that explained the ethical leaders consisted of
three factors including networking, social responsibility, and environment concern. The research
found that the coefficient of determination (R2) of Roi Et model was at 76.3 percent while the R2
value of Petchabun model was at 63.3 percent. It concluded that both structural equation models
of two Provinces can be utilized for ethical leadership by focusing on networking development,
social responsibility, and environmental concern.
Keywords: Ethical Leadership, Community-Based Entrepreneurs, Structural Equation Model
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นโยบายของรัฐบาลไทยพยายามมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงและความยั่งยืน เป้าหมายหลักประการหนึ่ง คือ การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในระดับชุมชนทั่ว
ประเทศไทย ตัวอย่าง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านโครงการธงฟ้าประชารัฐเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
หรือร้านค้าในชุมชนเป็นศูนย์กลางของความเป็นอยูท่ งั้ ในเรือ่ งของผลิตภัณฑ์และบริการของคนในชุมชน ดัง
นั้น ผู้ประการฐานชุมชน จึงหมายถึง ผู้ประกอบการที่ท�ำหน้าที่เป็นเสมือนร้านค้าหรือธุรกิจการค้าที่ขาย
สินค้าและบริการให้กับชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ร้านค้าตั้งอยู่ รวมถึงชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถเดิน
ทางมาร้านค้าได้สะดวก ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ประกอบการจ�ำเป็นที่จะต้องแสดงออกถึงความเป็นที่พึ่ง
ของชุมชนด้วยพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจริยธรรมและคุณธรรมในการด�ำเนินงานของกิจการและการเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศชุมชน ดังนี้จึงจะส่งผลต่อการคงอยู่และยั่งยืนของชุมชนตามนโยบายของภาครัฐ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังที่กล่าวมาข้างต้น
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมจ�ำเป็นต้องมีความรับผิดชอบทางธุรกิจหรือความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งพืน้ ฐานของการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบทางธุรกิจ กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมต้อง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ภาครัฐ ชุมชน
ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ส่งสินค้า ผู้ซื้อหรือลูกค้า สมาคมทางการค้า และองค์กรขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง เช่น
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่น การสร้างความร่วมมือกับลูกค้าและ
หน่วยงานด้านการศึกษาเพือ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Ginting, 2016)
มีงานวิจยั ทีร่ ะบุถงึ ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ซึง่ ในกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมอาจมีความแตกต่างออกไปตามโครงสร้างความเป็นเจ้าของ คุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการ และสิ่งแวดล้อมของกิจการ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อการด�ำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Martinez-Martinez, Jesus, Jorge, &
Sancho, 2017) การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการจะสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น
กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของกิจการ โดยความเชือ่ ถือดังกล่าวมีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมาก มีงานวิจัยที่ระบุว่า ความเชื่อถือที่เกิดกับผู้บริโภคมีผลเชิงบวกต่อทั้งการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
จากกิจการและการสื่อสารเชิญชวนผู้บริโภคคนอื่นมาซื้อผลิตภัณฑ์ของกิจการด้วย ธุรกิจที่ขาดคุณธรรม
และจริยธรรมมักส่งผลต่อความเชือ่ ถือในตัวกิจการและความเชือ่ มัน่ จากผูบ้ ริโภค (Amisano, 2017) ดังนัน้
ผูน้ ำ� หรือผูบ้ ริหารองค์กรจึงต้องแสดงบทบาทในด้านจริยธรรมในองค์กรเพือ่ เป็นแบบอย่างให้กบั บุคลากร
ในองค์กรได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ าม รวมถึงการเป็นผูน้ ำ� เชิงจริยธรรมทีใ่ ส่ใจในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับองค์กรและสร้างโอกาสเพื่อความส�ำเร็จของกิจการอย่างยั่งยืน (Zheng, Wang
& Li, 2011)
ในการด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น�ำเชิง
จริยธรรมในกิจการร้านค้าฐานชุมชน โดยใช้การศึกษาจากตัวแบบสมการโครงสร้างของผูน้ ำ� เชิงจริยธรรม
ในผู้ประกอบการฐานชุมชนจากสองพื้นที่ คือ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะท�ำให้ทราบถึง
ปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้น�ำเชิงจริยธรรมและทราบถึงความเหมือนหรือความแตกต่างของตัว
แบบผู้น�ำเชิงจริยธรรมระหว่างสองจังหวัดที่อยู่คนละภูมิภาคของประเทศไทย

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาตัวแบบสมการโครงสร้างของผูน้ ำ� เชิงจริยธรรมในผูป้ ระกอบการฐานชุมชนทีเ่ ข้าร่วม
กับโครงการของรัฐบาล “ธงฟ้าประชารัฐ” ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดเพชรบูรณ์
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบสมการโครงสร้างของผู้ประกอบการฐานชุมชนระหว่างจังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัดเพชรบูรณ์
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ผู้น�ำเชิงจริยธรรม
ความเป็นผู้น�ำเชิงจริยธรรม คือ พฤติกรรมตามแนวทางคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม ซึ่ง
ผู้น�ำแสดงออกทั้งในด้านส่วนตัวและการท�ำงานระหว่างบุคคลในองค์กร เพื่อสนับสนุนการท�ำงานอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผ่านทางการสือ่ สาร การสนับสนุน และการตัดสินใจ (Amisano,
2017; Engelbrecht, Heine, & Mahembe, 2017; Othman & Rahman, 2014) ลักษณะส่วนบุคคลทีส่ ำ� คัญของ
ผูน้ ำ� เชิงจริยธรรมเกีย่ วข้องกับลักษณะด้านคุณธรรม ความซือ่ ตรง ความเชือ่ ถือ ความมีเกียรติ ความรอบคอบ
มีวินัยในตนเอง ไม่เห็นแก่ตัว และมีความยุติธรรม (Shareef & Atan, 2018) ความเป็นผู้น�ำเชิงจริยธรรม
ส่งผลให้ตวั ผูน้ ำ� แสดงออกและตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อ
องค์กร การเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์กร และผลการปฏิบตั งิ านในระดับพนักงาน (Amisano, 2017) งานวิจยั
ความเป็นผูน้ ำ� ทีเ่ กีย่ วข้องกับทฤษฎีทางจริยธรรมของ Dion (2012) ระบุวา่ ลักษณะผูน้ ำ� เชิงจริยธรรมมีความ
เชื่อมโยงอยู่กับหลักทางจริยธรรม เช่น ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น เป็นต้น งานวิจัยของ Zheng, Wang and
Li (2011) ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้น�ำเชิงจริยธรรม โดยมุ่งเน้นศึกษาด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
มุมมองสาธารณะ และผลประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย พบว่า ความเป็นผูน้ ำ� เชิงจริยธรรมส่งผลบวกต่อ
ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้าและพนักงาน ซึง่ จะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของกิจการในทีส่ ดุ ส่วนงานวิจยั
ของ Amisano (2017) พบว่า ลักษณะพฤติธรรมของผูน้ ำ� เชิงจริยธรรมบางด้านมีผลต่อความยัง่ ยืนทางด้าน
สังคมและสิง่ แวดล้อม แต่ลกั ษณะของผูน้ ำ� เชิงจริยธรรมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความยัง่ ยืนทางด้านเศรษฐกิจ
งานวิจยั เสนอแนะว่า ผูน้ ำ� ธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนต้องร่วมมือกับผูน้ ำ� ท้องถิน่ ในการใช้จริยธรรมและความ
ยั่งยืนเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อถือของธุรกิจและความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคในชุมชน โดยสรุป
ผู้น�ำเชิงจริยธรรม หมายถึง ผู้น�ำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และแนวปฏิบัติที่มุ่งเน้นสาธารณะและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย แสดงออกทางพฤติกรรมทั้งด้านส่วนตัวและการปฏิบัติต่อผู้อื่นตามแนวคิดดังกล่าว ส่งผลให้
ผู้อื่นแสดงออกในทางคุณธรรมและจริยธรรมในลักษณะเดียวกัน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลักการกว้างในหลายมิติและมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรม
ฝ่ายบริหารองค์กรตัดสินใจด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเน้นถึงมาตรฐานทางคุณธรรม
และคุณค่าทางสังคม (Amisano, 2017; Gao & He, 2017) ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นความสามารถ
ขององค์กรทีจ่ ะเปลีย่ นปัญหาของสังคมหรือชุมชนให้เกิดเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสร้างประโยชน์ตอ่
กระบวนการท�ำงานขององค์กร (Amisano, 2017) งานวิจัยของ Martinez-Martinez, Jesus, Jorge, and
Sancho (2017) พบว่า ผลประกอบการที่เกี่ยวพันกับประเด็นสังคมมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
แข่งขัน งานวิจัยเสนอแนะว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของกิจการ ควรเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
เฉพาะการลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและลูกค้า ซึ่งจะน�ำไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน
ที่สูงขึ้น ด้านงานวิจัยของ Madueno, Jorge, Conesa, and Martinez-Martinez (2016) ระบุว่า ธุรกิจถูก
เรียกร้องให้ต้องรับผิดชอบสังคมมากขึ้น โดยงานวิจัยพบว่า ความใส่ใจและการตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขัน และยังพบว่า การด�ำเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กมีความแตกต่างจากกิจการขนาดใหญ่
ส่วนงานวิจัยของ Gao and He (2017) พบความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับผู้น�ำเชิง
จริยธรรม โดยความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลเชิงบวกต่อผู้น�ำเชิงจริยธรรม และเชื่อมโยงไปสู่พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงาน
ความค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นประเด็นที่ท้าทายหนึ่งขององค์กรในปัจจุบัน (Priyankara, Luo, Saeed, Nubuor, & Jayasuriya, 2018) องค์กรที่มุ่งความยั่งยืนจ�ำเป็นต้องมีความเป็นผู้น�ำ
หลายลักษณะผสมผสานกัน เช่น ผู้น�ำเชิงจริยธรรม ผู้น�ำตามสถานการณ์ ผู้น�ำเชิงพฤติกรรม และผู้น�ำ
แห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น (Amisano, 2017) ผู้น�ำเชิงจริยธรรมเป็นองค์ประกอบส�ำคัญต่อการน�ำพา
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องค์กรให้เกิดความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร รวมถึงการสร้างชื่อเสียงขององค์กรต่5อ
สังคมภายนอกและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ผู้น�ำองค์กรต้องค�ำนึงถึงคุณค่าทางสังคมและจริยธรรมที่ต้อง
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สังคม กำรดูแลด้ำนนิเวศวิทยำและสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น (Mihelic, Lipicnik, & Tekavcic, 2010) ผูน้ ำเชิงจิตวิญญำณใน
ในการดู
แลด้มาทีนสิ
่งแวดล้
อม ท�ง่ ำแวดล้
ให้พนัอมมำกขึ
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ุ
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(Amisano,
2017) ผูน้ ำ�
ดูแลด้ำนสิง่ แวดล้อม ทำให้พนักงำนตระหนักถึงกำรทำธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และต้องร่วมกัน
องค์กรสมัยใหม่จะมุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยการตั้งเป้าหมายองค์กรระยะยาว มุ่งส่งเสริม
รับผิดชอบในผลกระทบที่ธุรกิจมีต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (Amisano, 2017) ผู้นำองค์กรสมัยใหม่จะมุ่งเน้น ประเด็น
การเรียนรูร้ ว่ มกัน เน้นความร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างกลุม่ ต่างๆ
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องค์กรควำมส
คือ ำเร็
ผู้จัดในขององค์
หาวัตถุดกิบรต้ผูองอำศั
้ส่งสินยค้กำรเชื
า ลูก่อมสั
ค้ามขององค์
ชุมชนรอบข้
ภาครั
ฐ ภาคอุตสาหกรรม
พันธ์กบั กสิรง่ แวดล้
อม โดยสิาง่ งแวดล้
อมภำยนอกองค์
กร คือ ผู้
เศรษฐกิ
จ
และการเมื
อ
ง
โดยตั
ว
ผู
้
น
�
ำ
และพนั
ก
งานทุ
ก
ระดั
บ
ในองค์
ก
รต้
อ
งเชื
่
อ
มโยงกั
บ
สิ
่
ง
แวดล้
มหรืวอ
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กงำนในองค์กร (Amisano, 2017) งำนวิจยั ของ Zheng, Wang and Li (2011) ระบุถงึ กำรสร้
งเครืออข่ทุำยน
ทางสังคม เป็นการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท�ำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสร้างโอกาสต่างๆเพื่อ
กับสังคมหรือทุนทำงสังคม เป็ นกำรเชื่อมโยงกับผูม้ สี ว่ นได้ส่ว นเสีย ทำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและสร้ำงโอกำสต่ ำงๆ
ประโยชน์ของกิจการได้มากขึ้น งานวิจัยของ Harris (2005) พบว่า การเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมภายนอก
เพื่อประโยชน์ของกิจกำรได้มำกขึน้ งำนวิจยั ของ Harris (2005) พบว่ำ กำรเชื่อมโยงกับสิง่ แวดล้อมภำยนอกองค์กรส่ง
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดมีดังนี้
ประชากรและตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐจาก 2 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึง่ การเลือกประชากรและตัวอย่าง
จากสองจังหวัดนี้ เนื่องมาจากเป็นสองจังหวัดต้นๆที่ทางพาณิชย์จังหวัดได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยใน
พืน้ ที่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดอบรมให้ความรูก้ บั ผูป้ ระกอบ
การชุมชนตามนโยบายของทางรัฐบาลในการสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการฐานชุมชนตามโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐ และอีกเหตุผลในการเลือก คือ ผูว้ จิ ยั สามารถเข้าถึงและเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ท�ำให้ผวู้ จิ ยั
เชื่อมั่นได้ว่า ข้อมูลที่เก็บมีความถูกต้องและเป็นความจริง โดยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ประกอบการที่
ขึ้นทะเบียน จ�ำนวน 743 ราย กระจายในทุกอ�ำเภอ ส่วนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้ประกอบการที่ขึ้น
ทะเบียน จ�ำนวน 538 ราย (ที่มา ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จากเว็บ www.shop.moc.
go.th) ในการค�ำนวณตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้สูตรของ Cochran (1977) ที่ระดับความเชื่อมั่น (Confidence level)
95% และความผิดพลาด (Error) ที่ระดับ 5% จะได้ตัวอย่างของจังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 253 ราย และ
ตัวอย่างของจังหวัดเพชรบูรณ์ จ�ำนวน 224 ราย
ตัวแปรที่ศึกษา ผู้วิจัยได้พัฒนาตัวแปรของการวิจัย โดยดัดแปลงจากงานวิจัยที่ได้ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย
องค์ประกอบ สัญลักษณ์
ข้อค�ำถาม (ตัวแปร)
เครือข่ายความ NETWORK ท่านหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ
สัมพันธ์
อยูต่ ลอดเวลา (NET1)
ท่านติดต่อสื่อสารและพูดคุยกับผู้ส่งสินค้าให้
กับร้านอยู่เสมอ (NET2)
ท่านพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับลูกค้าเสมอ
(NET3)
ท่านรับรู้ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ต่างๆตลอดเวลา (NET4)
ท่านพร้อมจะปรับตัวทันที เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ (NET5)
ความรับผิดชอบ
CSR
ท่านใส่ใจในความต้องการของลูกค้า ผู้ส่ง
ทางสังคม
สินค้า และของทุกคนในร้าน (CSR1)
ท่านให้ความสนใจในเรื่องความเป็นอยู่ของ
สังคมหรือชุมชนที่ดีงาม (CSR2)
ท่านมักจะทบทวนการตัดสินใจของท่าน เพื่อ
ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเสมอ (CSR3)
ความค�ำนึงถึง
ENVIRON ในการท�ำงานของท่าน ท่านมักจะใส่ใจในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมเสมอ (ENV1)
ท่านมักพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเรื่อง
สิ่งแวดล้อมกับคนอื่นๆ (ENV2)
ท่านดูแลการท�ำงานของร้านเพื่อไม่ให้ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ENV3)

อ้างอิง
ดัดแปลงจาก
Harris (2005);
Zheng, Wang
and Li (2011)

ดัดแปลงจาก
Amisano (2017);
Martinez-Martinez
et al. (2017)
ดัดแปลงจาก
Amisano (2017)
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ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย (ต่อ)
องค์ประกอบ สัญลักษณ์
ข้อค�ำถาม (ตัวแปร)
ผู้น�ำเชิง
ETHIC-L ลูกค้าให้ความไว้วางใจในการซื้อสินค้าจากร้าน
จริยธรรม
ของท่าน (LEAD1)
ลูกค้าเชื่อถือและกล่าวถึงความยุติธรรมของ
ร้านท่าน (LEAD2)
ท่านก�ำหนดวิธีท�ำงานในร้านเพื่อให้ลูกค้า
มั่นใจว่ามีความยุติธรรม (LEAD3)
ท่านตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้อง
เสมอ (LEAD4)
ท่านท�ำงานโดยคิดถึงสิ่งที่สังคมสนใจหรือ
สังคมให้ความส�ำคัญ (LEAD5)

อ้างอิง
ดัดแปลงจาก
Amisano (2017);
Zheng, Wang
and Li (2011)

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลของการศึกษาในครั้งนี้ เก็บจากผู้ประกอบการชุมชนที่เข้าร่วมฝึก
อบรมกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาผูป้ ระกอบการธงฟ้าประชารัฐในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวดเพชรบูรณ์
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
ด้วยวิธี Partial Least Squares (PLS-SEM) โดยใช้โปรแกรม SmartPLS 3 โดยการวิเคราะห์ตัวแบบ
สมการโครงสร้างเป็นการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายในของตัวแบบ
ซึง่ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ ตัวแปรดังกล่าว โดยตัวแปรแฝงจะถูกวัดค่าจากตัวแปรสังเกต
ได้ของแต่ละตัวแปรแฝง เมื่อใช้เทคนิควิธี Partial Least Squares (PLS-SEM) จะเริ่มจากการพิจารณา
ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวว่า สามารถอธิบายตัวแปรแฝงหรือเป็นส่วนหนึ่งของตัวแปรแฝงให้ไม่ หากไม่
เป็นส่วนหนึ่งของตัวแปรแฝงก็จะถูกตัดออกไป หลังจากนั้น จึงท�ำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรืออิทธิพล
ของตัวแปรแฝงต่างๆในตัวแบบ
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ความตรงและความน่าเชือ่ ถือ การวิเคราะห์เบือ้ งต้นใช้เกณฑ์ในการประเมิน
ตัวแปรและองค์ประกอบ (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017) ได้แก่ (1) ความตรงเชิงสอดคล้อง
(Convergent validity) โดยประเมินจากค่า Average Variance Extracted (AVE) ของตัวแปรแฝง ต้องมี
ค่าสูงกว่า 0.5 (2) การประเมินความเชื่อมั่นขององค์ประกอบ (Construct reliability) โดยดูจากค่า CR
(Composite reliability) เป็นการประเมินความสอดคล้องภายในของตัวแปร (Internal consistency) ต้องมี
ค่ามากกว่า 0.7 (3) ความน่าเชื่อถือด้วยค่า Cronbach’s alpha ใช้ตรวจสอบโมเดลการวัด (measurement
model) ต้องมีค่ามากกว่า 0.7 จึงจะถือว่ามีความสอดคล้องภายในของตัวแปรอยู่ในระดับยอมรับได้
(4) ความตรงเชิงจ�ำแนก (Discriminant validity) โดยวัดจากค่า VIF (Variance inflation factor) เพือ่ ประเมิน
องค์ประกอบที่อยู่ในตัวแบบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ (No collinearity) โดยมีเกณฑ์ผ่าน คือ
ต้องมีค่า VIF น้อยกว่า 5
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์ตัวแบบจะวิเคราะห์ด้วยวิธีการท�ำ
Bootstrap ที่ขนาดตัวอย่าง 5000 ตัวอย่าง เพื่อประเมินค่าสถิติที (t-statistic) และค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่
p < 0.05 ซึง่ จะท�ำให้ทราบว่า เส้นทางในตัวแบบเส้นทางไหนทีม่ คี วามสัมพันธ์หรืออิทธิพลอย่างมีนยั ส�ำคัญ
การประเมินตัวแบบจากค่าสัมประสิทธิใ์ นการตัดสินใจหรือค่าความเชือ่ มั่น (Coefficient of determination:
R2) ทีแ่ สดงถึงความสามารถของตัวแปรต้นในการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม จะพิจารณาจาก
ค่า R2 โดยใช้เกณฑ์ คือ หากค่า R2 เท่ากับ 0.25 ถือว่า อยู่ในระดับต�่ำ หากค่า R2 เท่ากับ 0.50 ถือว่า
อยู่ในระดับปานกลาง และหากค่า R2 มากกว่า 0.75 ถือว่า อยู่ในสูง ส่วนในการประเมินความเข้ากันได้
ดีของตัวแบบ (Goodness of Model fit) จะประเมินจากค่าต่างๆ ดังนี้ (Henseler, 2017) (1) ค่า SRMR
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(Standardized root mean squared residual) (2) ค่า dULS (Unweighted least squares discrepancy) และ
(3) ค่า dG (Geodesic discrepancy) โดยเปรียบเทียบค่าทั้งสามค่าระหว่างตัวแบบที่ได้จากข้อมูลวิจัยกับ
ตัวแบบเชิงทฤษฎี หากค่าทั้งสามค่าของตัวแบบที่ได้จากข้อมูลวิจัยมีค่าต�่ำกว่าตัวแบบเชิงทฤษฎี แสดงว่า
ตัวแบบของงานวิจัยมีความเหมาะสม

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

หลังจากตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถาม พบว่า แบบสอบถาม
ทีใ่ ช้ได้และน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ เป็นแบบสอบถามจากจังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 300 ฉบับ และ
จากจังหวัดเพชรบูรณ์ จ�ำนวน 190 ฉบับ รวมจากทั้งสองจังหวัด เป็น 490 ฉบับ
การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน แสดงไว้ในตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิงในสัดส่วนมากกว่าเพศชายทัง้ สองจังหวัด ผูต้ อบแบบสอบถามกลุม่ ใหญ่ มีอายุ
มากกว่า 36 ปี และ การศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรีเป็นส่วนมากทั้งสองจังหวัดเหมือนกัน ส่วนอายุของ
กิจการมีความแตกต่างกันระหว่างสองจังหวัด โดยจังหวัดร้อยเอ็ด กิจการของผู้ประกอบการกลุ่มใหญ่
มีอายุไม่เกิน 5 ปี ส่วนกิจการกลุ่มใหญ่ในจังหวัดเพชรบูรณ์มีอายุระหว่าง 6-15 ปี
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน
ตัวแปร
เพศ
อายุ

การศึกษา
อายุกิจการ

ชาย
หญิง
ไม่เกิน 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปีขึ้นไป
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
ปริญญาตรี
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
0 – 5 ปี
6 – 15 ปี
16 – 25 ปี
26 ปีขึ้นไป

จังหวัดร้อยเอ็ด
จ�ำนวน
ร้อยละ
140
46.7
160
53.3
17
5.7
51
17.0
121
40.3
111
37.0
12
4.0
97
32.3
191
63.7
126
42.0
104
34.7
33
11.0
37
12.3

ผลการวิจัยและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1

จังหวัดเพชรบูรณ์
จ�ำนวน
ร้อยละ
81
42.6
109
57.4
21
11.1
41
21.6
64
33.7
64
33.7
2
1.1
87
45.8
101
53.2
51
26.8
89
46.8
34
17.9
16
8.4

ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างผูน้ ำ� เชิงจริยธรรมของทัง้ สองจังหวัด โดยท�ำการวิเคราะห์
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือก่อนเป็นล�ำดับแรก หลังจากนั้น ท�ำการวิเคราะห์ตัวแบบสมการเชิง
โครงสร้างทั้งตัวแบบ
การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างผู้น�ำเชิงจริยธรรมของผู้ประกอบการฐานชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด
ผลการวิเคราะห์ความถูกต้องและความน่าเชือ่ ถือของตัวแบบจังหวัดร้อยเอ็ด แสดงในตารางที่ 3
พบว่า ตัวแบบของงานวิจัยผ่านเกณฑ์ประเมินความตรงเชิงสอดคล้อง ความน่าเชื่อถือ และความตรงเชิง
จ�ำแนกตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด คือ ค่า AVE ของตัวแปรแฝงที่ประเมินความตรงเชิงสอดคล้อง มีค่าสูงกว่า
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0.5 ค่า CR ที่ประเมินความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง มีค่ามากกว่า 0.7 ค่า Cronbach’s alpha ที่ใช้ตรวจ
สอบโมเดลการวัด มีค่ามากกว่า 0.7 และค่า VIF ที่ใช้ประเมินความไม่สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ขององค์
ตารางที
่ 3 ผลกำรวิวเครำะห์
ถือขององค์ประกอบในตั
ประกอบในตั
แบบ มีคควำมตรงและควำมน่
่าต�่ำกว่า ตัวแบบสุำดเชืท้า่อยแสดงในภาพที
่ 2 วแบบจังหวัดร้อยเอ็ด
ความตรงเชิ งสอดคล้อง
ความน่ าเชื่อถือ
ความตรงเชิ งจาแนก
่ 3 ผลการวิเคราะห์ความตรงและความน่าเชื่อถือขององค์ประกอบในตัวแบบจังหวัดร้อยเอ็ด
องค์ตารางที
ประกอบ
Loadings
Cronbach Alpha
CR
ความตรงเชิงสอดคล้AVE
อง
ความน่าเชื่อถือ
ความตรงเชิงจ�ำVIF
แนก
องค์
ป
ระกอบ
NETWORK
0.763Loadings
– 0.840
0.657
0.870
0.878
1.855
AVE Cronbach Alpha
CR
VIF
CSR NETWORK
0.853
0.880
0.763– –0.921
0.840 0.807
0.657
0.870
0.8780.888
1.855 3.405
CSR
0.853– –0.903
0.921 0.786
0.807
0.880
0.8880.874
3.405 3.433
ENVIRON
0.866
0.864
ENVIRON
0.866
–
0.903
0.786
0.864
0.874
3.433
ETHIC-L
0.813 – 0.872
0.715
0.900
0.902
ETHIC-L
0.813 – 0.872 0.715
0.900
0.902

่ 2 ตัวแบบสมการโครงสร้
เชิงจริยธรรมของผู
้ประกอบการฐานชุ
มชนจั
หวัดดร้อยเอ็ด
ภาพที่ ภาพที
2 ตัวแบบสมกำรโครงสร้
ำงผูน้ ำเชิางผู
งจริ้นย�ำธรรมของผู
ป้ ระกอบกำรฐำนชุ
มชนจังหวั
ดร้องยเอ็
การวิเคราะห์
นธ์ของเส้
นทางระหว่
วแปรแฝงในตัววแบบ
แบบใช้ใช้ววิธธิ ีกกี ารท�
กำรวิเครำะห์
ควำมสัความสั
มพันธ์มขพัองเส้
นทำงระหว่
ำงตัางตั
วแปรแฝงในตั
ำรทำำ Bootstrap
Bootstrapด้ด้วยวยขนำด
ขนาดตัวอย่าง 5000 ตัวอย่าง ประเมินความสัมพันธ์จากค่าสถิติ t ที่มากกว่า 1.96 แสดงว่า มีนัยส�ำคัญ
ตัวอย่ำทางสถิ
ง 5000ตตัิทวี่รอย่
นควำมสั
มพัแนสดงในตารางที
ธ์จำกค่ำสถิติ t่ ที4ม่ ำกกว่
1.96
แสดงว่มำพันมีธ์นรยั ะหว่
สำคัาญ
ะดัำบง ประเมิ
0.05 ผลวิ
เคราะห์
พบว่าำ เส้
นความสั
งตัทำงสถิ
วแปรทุตกทิ คูร่ี ่ใะดั
น บ 0.05
ผลวิเ ครำะห์
แ สดงในตำรำงที
ำ เส้
งตัว แปรทุ
ก คู่ใ นตั
ด ร้อ ยเอ็ด มี
ตัวแบบของจั
งหวัดร้อยเอ็ด่ 4 มีพบว่
ความสั
มพันนควำมสั
ธ์กนั อย่ามงมีพันยั ธ์ส�รำะหว่
คัญ ำและเมื
อ่ วิเคราะห์
อทิ ธิวพแบบของจั
ลรวม (Totalง หวั
effects)
เส้นญทางความสั
พันธ์ของตั
แบบ มีeffects)
ความสัมของตั
พันธ์กวันแบบ
อย่างมี
นัยำส�ำทุคักญเส้น ทำง
ควำมสัของตั
ม พันวธ์แบบ
ก นั อย่พบว่
ำ งมีานัยทุสกำคั
และเมื่อ วิมเ ครำะห์
อิทวธิแปรในตั
พ ลรวมว(Total
พบว่
ดังแสดงในตารางที่ 5
ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรในตัวแบบ มีควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงมีนยั สำคัญ ดังแสดงในตำรำงที่ 5
ตารางที
่ 4 ผลการวิ
เส้นทางความสั
มพัวนแบบสมกำรโครงสร้
ธ์ในตัวแบบสมการโครงสร้
หวัดดร้อยเอ็ด
ตารางที
่ 4 ผลกำรวิ
เครำะห์เเคราะห์
ส้นทำงควำมสั
มพันธ์ในตั
ำงของจัางงของจั
หวัดร้องยเอ็
ความสัมพันธ์
ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง t-value p-value
ผลสรุป
ความสัมพันธ์
ค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง t-value p-value
ผลสรุป
NETWORK CSR
0.647
14.049 0.000 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
NETWORK
 CSRENVIRON
0.647
14.049 0.0000.000
นธ์นอัยย่ส�ำำงมีคัญ
นยั สำคัญ
NETWORK
0.651
15.214
มีความสัมีมคพัวำมสั
นธ์อมย่พัางมี
NETWORK
ENVIRON
0.651
15.214 0.0000.000
นธ์นอัยย่ส�ำำงมีคัญ
นยั สำคัญ
NETWORK
ETHIC-L
0.323
4.543
มีความสัมีมคพัวำมสั
นธ์อมย่พัางมี
CSR 
ETHIC-L
0.500
7.211
มีความสัมีมคพัวำมสั
นธ์อมย่พัางมี
NETWORK
ETHIC-L
0.323
4.543 0.0000.000
นธ์นอัยย่ส�ำำงมีคัญ
นยั สำคัญ
ENVIRON
ETHIC-L
0.143
2.283
0.022
มี
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ์
อ
ย่
า
งมี
น
ย
ั
ส�
ำ
คั
ญ
CSR  ETHIC-L
0.500
7.211
0.000 มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนยั สำคัญ
0.143
2.283
0.022 มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนยั สำคัญ
ENVIRON  ETHIC-L

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 33 ฉบับที่ 106 เมษายน - มิถุนายน 2562 39

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลรวมในตัวแบบสมการโครงสร้างของจังหวัดร้อยเอ็ด
ความสัมพันธ์
อิทธิพลรวม t-value
p-value
ผลสรุป
NETWORK CSR
0.647
14.049
0.000 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
NETWORK ENVIRON
0.651
15.214
0.000 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
NETWORK ETHIC-L
0.740
19.430
0.000 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
CSR ETHIC-L
0.500
7.211
0.000 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
ENVIRON ETHIC-L
0.143
2.283
0.022 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
ผลการวิเคราะห์ความเข้ากันดีของตัวแบบสมการโครงสร้าง แสดงในตารางที่ 6 พบว่า ตัวแบบ
มีความเข้ากันดีและได้ค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R2) ในการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม
CSR และ ENVIRON อยู่ในระดับต�่ำถึงปานกลาง ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R2) ในการอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรตาม ETHIC-L อยู่ในระดับสูง ซึ่งแสดงว่า ตัวแปรต้น NETWORK CSR และ
ENVIRON สามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรตาม ETHIC-L ได้สูงถึงร้อยละ 76.3
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของจังหวัดร้อยเอ็ด
ค่าประเมินตัวแบบ ตัวแบบที่ได้จากข้อมูลวิจัย ตัวแบบเชิงทฤษฎี
SEMR
0.067
0.017
dULS
0.614
1.871
dG
0.550
0.754
ค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (Coefficient of determination: R2)
องค์ประกอบ
R2
CSR
0.419
ENVIRON
0.424
ETHIC-L
0.763

ผลลัพธ์
ตัวแบบมีความเข้ากันดี
ตัวแบบมีความเข้ากันดี
ตัวแบบมีความเข้ากันดี
ผลลัพธ์
ต�่ำ-ปานกลาง
ต�่ำ-ปานกลาง
สูง

การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างผู้น�ำเชิงจริยธรรมของผู้ประกอบการฐานชุมชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของตัวแบบของจังหวัด
เพชรบูรณ์ พบว่า ตัวแบบของงานวิจัยผ่านเกณฑ์ประเมินความตรงเชิงสอดคล้อง ความน่าเชื่อถือ และ
ความตรงเชิงจ�ำแนกตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดเช่นเดียวกับตัวแบบของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตวั แบบสุดท้ายดังแสดง
ในภาพที่ 3
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความตรงและความน่าเชื่อถือขององค์ประกอบในตัวแบบจังหวัดเพชรบูรณ์
ความตรงเชิง
ความตรงเชิงสอดคล้อง
ความน่าเชื่อถือ
จ�ำแนก
องค์ประกอบ
Loadings
AVE Cronbach Alpha
CR
VIF
NETWORK
0.754 – 0.833 0.640
0.859
0.899
1.917
CSR
0.773 – 0.910 0.728
0.811
0.889
2.460
ENVIRON
0.885 – 0.905 0.801
0.876
0.924
2.406
ETHIC-L
0.762 – 0.876 0.671
0.877
0.911
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ภาพที่ 3 ตัวแบบสมการโครงสร้
างผูย้นธรรมของผู
�ำเชิงจริยธรรมของผู
้ประกอบการฐานชุ
ดเพชรบูรณ์
รณ์
ภาพที่ 3 ตัวแบบสมกำรโครงสร้
ำงผูน้ ำเชิงจริ
ป้ ระกอบกำรฐำนชุ
มชนจัมชนจั
งหวังดหวัเพชรบู

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเส้นทางด้วยการท�ำ Bootstrap ที่ขนาด 5000 ตัวอย่าง แล้ว
นความสัมพันธ์จากค่าสถิติ t ผลวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 8 พบว่า เส้นความสัมพันธ์ระหว่าง
กำรวิประเมิ
วำมสั
ม พันงธ์หวัข องเส้
ว ยกำรท
5000 อตัทิ วธิพอย่ลรวม
ำ ง แล้ ว ประเมิน
ตัวเ ครำะห์
แปรทุกคูคใ่ นตั
วแบบของจั
ดเพชรบูนรทำงด้
ณ์ มีความสั
มพันธ์ำกนั Bootstrap
อย่างมีนยั ส�ำทีคัญ่ ข นำด
เมือ่ วิเคราะห์
ควำมสัมพันธ์จของความสั
ำกค่ำสถิตมพัิ tนผลวิ
แสดงในตำรำงที
่ 8 พบว่
เส้นวควำมสั
นธ์รมีะหว่
ำงตั
ธ์ในตัเวครำะห์
แบบ พบว่
า ทุกเส้นทางความสั
มพันธ์ำของตั
แปรในตัมวพั
แบบ
ความสั
มพัวนแปรทุ
ธ์กนั อย่กาคูง่ในตัวแบบของ
มี
น
ย
ั
ส�
ำ
คั
ญ
ดั
ง
แสดงในตารางที
่
9
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงมีนยั สำคัญ เมื่อวิเครำะห์อทิ ธิพลรวมของควำมสัมพันธ์ในตัวแบบ พบว่ำ ทุก

เส้นทำงควำมสัตารางที
มพันธ์่ ข8องตั
วแปรในตั
มีควำมสัมมพันพัธ์นในตั
ธ์กวนั แบบสมการโครงสร้
อย่ำงมีนยั สำคัญาดังของจั
งแสดงในตำรำงที
ผลการวิ
เคราะห์วเแบบ
ส้นทางความสั
งหวัดเพชรบูรณ์่ 9

ความสัมพันธ์
ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง t-value p-value
ผลสรุป
NETWORK
CSR
0.649
13.646 0.000 ำงของจั
มีความสังหวั
มพันดธ์เพชรบู
อย่างมีนรณ์
ัยส�ำคัญ
ตารางที่ 8 ผลกำรวิ
เครำะห์
เส้นทำงควำมสัมพั
นธ์ในตัวแบบสมกำรโครงสร้
NETWORK ENVIRON
0.639
14.400 0.000 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
ความสัมNETWORK
พันธ์ ETHIC-Lค่าสัมประสิ ท0.335
ธิ์ เส้นทาง 6.073
t-value0.000 p-value
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยผลสรุ
ส�ำคัญ ป
0.393
5.287
มีความสัมพัมีนคธ์วำมสั
อย่างมีมนพััยส�นำธ์คัอญย่ำงมีนยั สำคัญ
NETWORK CSR
CSRETHIC-L
0.649
13.6460.000 0.000
ENVIRON ETHIC-L
0.167
2.482 0.013 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
NETWORK ENVIRON
0.639
14.400
0.000 มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนยั สำคัญ
ตารางที
่ 9 ผลการวิเคราะห์อิท0.335
ธิพลรวมในตัวแบบสมการโครงสร้
งหวัดเพชรบู
ณ์ มพันธ์อย่ำงมีนยั สำคัญ
NETWORK 
ETHIC-L
6.073 างของจั
0.000
มีครวำมสั
CSR  ETHIC-L ความสัมพันธ์

NETWORK CSR

ENVIRON  NETWORK
ETHIC-L ENVIRON

อิทธิพลรวม t-value 5.287
p-value
0.393
0.649
13.646 2.482
0.000
0.167
0.639
14.400 0.000

ป มพันธ์อย่ำงมีนยั สำคัญ
0.000 ผลสรุ
มีควำมสั
มี0.013
ความสัมพันมีธ์คอวำมสั
ย่างมีนมัยพัส�ำนคัธ์ญอย่ำงมีนยั สำคัญ
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ

NETWORK ETHIC-L
0.697
16.876 0.000 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
CSR เETHIC-L
5.287 ำ0.000
มีคดวามสั
มพันรธ์ณ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
ตารางที่ 9 ผลกำรวิ
ครำะห์อทิ ธิพลรวมในตั0.393
วแบบสมกำรโครงสร้
งของจังหวั
เพชรบู
ENVIRON ETHIC-L
0.167
2.482
0.013 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ

ความสัมพันธ์

NETWORK  CSR
NETWORK ENVIRON
NETWORK  ETHIC-L

อิ ทธิ พลรวม
0.649
0.639
0.697

t-value
13.646
14.400
16.876

p-value
0.000
0.000
0.000

ผลสรุป
มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนยั สำคัญ
มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนยั สำคัญ
มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนยั สำคัญ
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ผลการวิเคราะห์ความเข้ากันดีของตัวแบบสมการโครงสร้างจังหวัดเพชรบูรณ์ แสดงในตารางที่
10 พบว่า ตัวแบบมีความเข้ากันดี และงานวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R2) ในการอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรตาม CSR และ ENVIRON อยู่ในระดับต�่ำถึงปานกลาง คล้ายกับตัวแบบของ
จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R2) ในการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม
ETHIC-L อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง โดยมีค่าการอธิบายตัวแปรตาม ETHIC-L ด้วยแปรต้น NETWORK
CSR และ ENVIRON ที่ร้อยละ 63.3 ซึ่งต�่ำกว่าตัวแบบจากจังหวัดร้อยเอ็ด
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของจังหวัดเพชรบูรณ์
ค่าประเมินตัวแบบ ตัวแบบที่ได้จากข้อมูลวิจัย ตัวแบบเชิงทฤษฎี
ผลลัพธ์
SEMR
0.069
0.097
ตัวแบบมีความเข้ากันดี
dULS
0.648
1.291
ตัวแบบมีความเข้ากันดี
dG
0.460
0.547
ตัวแบบมีความเข้ากันดี
ค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (Coefficient of determination: R2)
องค์ประกอบ
R2
ผลลัพธ์
CSR
0.421
ต�่ำ-ปานกลาง
ENVIRON
0.408
ต�่ำ-ปานกลาง
ETHIC-L
0.633
ปานกลาง-สูง
จากผลการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า ในประเด็นของตัวแปรต้นทัง้ สามตัวแปร คือ เครือข่ายความสัมพันธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม และความค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม ทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญกับผูน้ ำ�
เชิงจริยธรรม มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dion (2012) ที่ศึกษาทฤษฎีทางจริยธรรมและได้ระบุว่า
ลักษณะผู้น�ำเชิงจริยธรรมมีความเชื่อมโยงอยู่กับหลักทางจริยธรรมหลายด้าน เช่น ความรับผิดชอบต่อ
ผู้อื่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zheng, Wang and Li (2011) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้น�ำเชิง
จริยธรรม โดยประเด็นส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องจะมุง่ เน้นในด้านความรับผิดชอบ ความซือ่ สัตย์ มุมมองสาธารณะ
และผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Amisano (2017) ที่ระบุว่า ผู้น�ำ
เชิงจิตวิญญาณ (ซึ่งรวมถึงผู้น�ำเชิงจริยธรรมในองค์กร) มีแนวโน้มใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม จะสร้าง
บรรยากาศให้พนักงานตระหนักและแสดงออกในการดูแลสิ่งแวดล้อมและเข้าใจผลกระทบของธุรกิจ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมมือกันรับผิดชอบการด�ำเนินงานทางธุรกิจที่มีผลต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gao and He (2017) ที่พบความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับผู้น�ำเชิงจริยธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Harris (2005) ที่พบว่า
ผู้น�ำและพนักงานทุกระดับในองค์กรต้องเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมหรือการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับ
ภายนอก ซึง่ หมายถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆภายนอกองค์การ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ginting
(2016) ที่พบว่า ผู้น�ำที่จะสร้างความส�ำเร็จในองค์กรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานได้ ต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ภาครัฐ ชุมชน ผู้จัดหา
วัตถุดิบ ผู้ส่งสินค้า ผู้ซื้อหรือลูกค้า สมาคมทางการค้า และองค์กรขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัยและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2

จากผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของผู้น�ำเชิงจริยธรรมในผู้ประกอบการฐานชุมชน
จากทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ตัวแบบทั้งสองจังหวัดมีความเหมือนกันในระดับที่สูง
โดยทั้งสองตัวแบบผ่านเกณฑ์ประเมินความตรงเชิงสอดคล้อง ความน่าเชื่อถือ และความตรงเชิงจ�ำแนก
เมื่อท�ำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆตามเส้นทางภายในตัวแบบ งานวิจัยพบว่า ทั้งสอง
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ตัวแบบจากสองจังหวัดมีความเหมือนกัน คือ ทุกเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปรทุกคู่มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญ ได้แก่ เครือข่ายความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญ
กับความรับผิดชอบต่อสังคม เครือข่ายความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญกับความ
ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เครือข่ายความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญกับผู้น�ำเชิงจริยธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญกับผู้น�ำเชิงจริยธรรม และความค�ำนึงถึง
สิง่ แวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญกับผูน้ ำ� เชิงจริยธรรม เมือ่ วิเคราะห์อทิ ธิพลรวมของเส้น
ทางความสัมพันธ์ในตัวแบบ พบว่า ทุกเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ อิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญเหมือนกันทั้งสองตัวแบบของสองจังหวัด
จากผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจหรือค่าความเชื่อมั่น (R2) ของตัวแบบสมการ
โครงสร้างจากจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจในการอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรตามผูน้ ำ� เชิงจริยธรรมด้วยตัวแปรต้น 3 ตัวแปร ได้แก่ เครือข่ายความสัมพันธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม และความค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม ของตัวแบบจังหวัดร้อยเอ็ด มีคา่ อยูท่ รี่ ะดับร้อยละ
76.3 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจในการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามผู้น�ำเชิงจริยธรรม
ด้วยตัวแปรต้นทั้ง 3 ตัวแปรของตัวแบบจังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 63.3 ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรต้นทั้งสามตัวแปรสามารถอธิบายตัวแปรตามคือผู้น�ำเชิงจริยธรรมได้ใน
ระดับความเชื่อมั่นที่สูงทั้งสองตัวแบบจากสองจังหวัด

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้ศึกษาตัวแบบสมการโครงสร้างผู้น�ำเชิงจริยธรรมของสองจังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด
และจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบมีความเหมาะสมในการน�ำไปใช้ประโยชน์ในการประเมิน
ลักษณะผู้น�ำเชิงจริยธรรมของผู้ประกอบการฐานชุมชนได้ทั้งสองจังหวัดเหมือนกัน โดยปัจจัยส�ำคัญที่
สามารถอธิบายผู้น�ำเชิงจริยธรรมได้มี 3 ปัจจัย ได้แก่ เครือข่ายความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม
และความค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น งานวิจัยสรุปได้ว่า เครือข่ายความสัมพันธ์ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่
มีอทิ ธิพลอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม และผูน้ ำ� เชิงจริยธรรม
ดังนัน้ จากผลการวิจยั จากตัวแบบผูน้ ำ� เชิงจริยธรรมทัง้ สองจังหวัด ความเป็นผูน้ ำ� เชิงจริยธรรมในผูป้ ระกอบ
การชุมชน สามารถประเมินได้จากปัจจัยทางด้านความสามารถในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กบั ส่วน
ต่างๆภายนอกองค์กร และปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมว่า ผู้ประกอบการนั้นมีการใส่ใจและดูแล
ในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากน้อยเพียงไร รวมถึงการประเมินจากปัจจัยด้านความ
ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้น�ำเชิงจริยธรรมให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายให้สังคมมี
ความยัง่ ยืนและการด�ำเนินธุรกิจทีไ่ ม่สง่ ผลต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ในท�ำนองเดียวกัน หากผูป้ ระกอบการ
ชุมชนมีความมุ่งหวังความเป็นผู้น�ำเชิงจริยธรรม จ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการให้เกิดปัจจัยสามด้านที่ส�ำคัญ
ตามตัวแบบสมการโครงสร้างของงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยเครือข่ายความสัมพันธ์ ปัจจัยความรับผิด
ชอบต่อสังคม และปัจจัยความค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 33 ฉบับที่ 106 เมษายน - มิถุนายน 2562 43

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. สิง่ ทีน่ า่ สนใจและเป็นค�ำถามต่อเนือ่ งของงานวิจยั ครัง้ นี้ คือ ตัวแบบสมการโครงสร้างทีไ่ ด้จาก
งานวิจัยสามารถน�ำไปใช้ในประชากรอื่นๆได้หรือไม่ และเมื่อทดสอบในประชากรอื่น ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น
เหมือนผลสรุปของงานวิจยั นีห้ รือไม่ ดังนัน้ จึงควรศึกษาในประชากรอืน่ ๆ เช่น ประชากรในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อพิสูจน์ว่า ตัวแบบผู้น�ำเชิงจริยธรรมนี้สามารถใช้ในประชากรเป็นองค์การขนาดใหญ่
ขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2. ควรท�ำการศึกษาเพิ่มเติมว่า ยังมีตัวแปรอื่นที่ส�ำคัญอีกหรือไม่ ที่น�ำเข้าสู่ตัวแบบสมการ
โครงสร้างทีไ่ ด้จากงานวิจยั ครัง้ นี้ แล้วสามารถอธิบายผูน้ ำ� เชิงจริยธรรมได้มากขึน้ เช่น ความเป็นผูป้ ระกอบ
การทางธุรกิจ ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม เป็นต้น จะช่วยให้ตัวแบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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