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บทคัดยอ
 แนวคดิเรือ่งความรบัผดิชอบตอสงัคมขององคกรธรุกจิสวนใหญจะมุงเนนไปท่ีองคกรธรุกจิขนาดใหญ 

มากกวาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมเนือ่งจากผูประกอบการสวนใหญมคีวามเขาใจวาแนวคิดดงักลาว

กอใหเกิดตนทุนและมีความยุงยากในการดําเนินงาน  แตในความเปนจริงแลววิสาหกิจขนาดกลางและ                     

ขนาดยอมเปนองคกรที่มีขนาดเล็กและเปนอิสระ มีการสื่อสารภายในองคกรที่รวดเร็วเนื่องจากโครงสราง

องคกรมคีวามซับซอนนอยจงึสามารถปรับตวัและมีการดําเนินงานท่ียดืหยุนไดด ี ตามแนวคิดความรับผิดชอบ

ตอสังคม โดยเฉพาะกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑที่ทําใหลูกคามีความพึงพอใจรวมถึงการสรางแรงจูงใจ               

และความภักดีของพนักงาน  สงผลถึงการลดตนทุนในระยะยาว  ทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน                 

ดงันัน้ภาครฐัจงึควรสงเสรมิผูประกอบการธรุกจิขนาดยอมในประเทศไทยใหเหน็ถงึความสาํคญัและประโยชน

ที่องคกรจะไดรับ ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจมีการเติบโตอยางยั่งยืนตอไป

คําสําคัญ
 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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Abstract
 The concept of corporate social responsibility (CSR) mainly focuses on large corporations. 

The majority of entrepreneurs understand that this concept is costly and difficult to implement.                      

In reality, small and medium enterprises can engage well with this concept, because they are more 

independent, with faster corporate communication due to less complex organizational structures, 

which can be adapted and implemented in a flexible way, especially the product development 

process that gives customers satisfaction; including motivation and loyalty. Long-term cost                              

reduction leads to competitive advantage. Therefore, the government should promote small                                  

business operators in Thailand to realize the importance and benefits that the organization will 

receive from implementing CSR. This will result in sustainable business growth.
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บทนํา
 ปจจบุนัองคกรธรุกจิอยูในสภาพแวดลอมทีม่คีวามซับซอนมากข้ึนและมีการแขงขันกนัอยูตลอดเวลา 

เพือ่ความอยูรอดและความเจริญเติบโตของธุรกจิ องคกรจะตองหลีกเล่ียงหรือโตตอบกับสภาพแวดลอมเหลานัน้ 

(Palmer & Harley, 2009, preface) โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสมากกวาธุรกิจขนาดใหญที่จะไดรับ      

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เจาของธุรกิจขนาดเล็กจึงมีลักษณะออนไหว                          

ตอการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม (McGee & Sawyer, 2003, 397) โดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายนอก            

ทางดานลูกคาและคูแขง (Beal, 2000, 44)

 อิทธิพลจากสภาพแวดลอม เชน การปรับโครงสรางของเศรษฐกิจ การแขงขันท่ีรุนแรงของคูแขง        

การออกกฎระเบียบของรัฐบาล ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยี ไดสรางความยุ งยากและ                                    

ความไมแนนอนใหกับธุรกิจขนาดเล็ก ดังที่ โควิน และ สเลวิน (Covin & Slevin, 1989, 82) ไดใหเหตุผลวา                            

เนือ่งมาจากธุรกจิขนาดเล็กมขีอจาํกดัทางดานทรัพยากรทําใหเกดิขอผิดพลาดจากการตัดสนิใจทางการบริหาร

ไดงาย ในขณะที่ พอรตเตอร (Porter, 1980) ใหความเห็นวา สภาพแวดลอมทางธุรกิจจะแตกตางกันไป                      

ตามอุตสาหกรรม  โดย ไอรแลนด และคณะ (Ireland, Hitt, Bettis & DePorras, 1987, 480) ไดคาดการณ

เพิ่มเติมวา ธุรกิจที่อยู ในอุตสาหกรรมที่ตางกันจะใชจุดแข็งที่ตางกันของตนเพื่อสรางความไดเปรียบ                                   

ในการแขงขัน  นอกจากน้ันงานวิจัยหลายๆ ชิ้นแสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมมีผลตอการดําเนินกลยุทธ                 

ของบริษัทและลักษณะของอุตสาหกรรม (McArthur & Nystrom, 1991 ; White & Hammermesh , 1981) 

และลักษณะของอุตสาหกรรม (Hansen & Wernerfelt, 1989)
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 จากการท่ีสภาพแวดลอมทางธุรกจิมอีทิธิพลตอการดําเนนิงานของธุรกจิอยูตลอดเวลา ทาํใหองคกร 

ตองมีการปรับตัวและสรางกลยุทธใหมเพ่ือใหตนเองอยูรอด ตลอดจนสรางความเติบโตใหกับธุรกิจของตน   

ดงัน้ันธุรกจิจึงตองดูแนวโนมและทิศทางของสภาพแวดลอมทางธุรกจิท่ีอาจเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะในปจจุบนั

การลงทุนในประเทศ การบริโภคของประชาชนที่เพิ่มข้ึน เกิดการใชทรัพยากรตางๆ ในปริมาณที่สูง                                    

จนเกิดปญหาส่ิงแวดลอมหลายๆ ดานตามมา ดังเชน ปญหาโลกรอนท่ีกําลังเปนที่กังวลของคนท่ัวโลก                  

ซึ่งปญหาเหลานี้ผลักดันใหคนในสังคม โดยเฉพาะกลุมผูบริโภคเกิดความตระหนักในเรื่องดังกลาวและ                          

หนัมาสนใจถงึคณุธรรมความรบัผดิชอบในการดาํเนนิธุรกจิขององคกรธรุกจิ ความรบัผิดชอบตอสังคมจงึเปน

แนวคิดพื้นฐานที่องคกรธุรกิจตองปฏิบัติตามความคาดหวังของสังคม ทุกวันนี้ธุรกิจจําเปนตองคํานึงเร่ือง                    

สิง่แวดลอมซ่ึงเปนประเดน็หลกัทีส่งัคมใหความสาํคญัและกลายเปนกฎระเบยีบหรอืขอปฏบิตัใินโลกของธรุกจิ

เพือ่ประโยชนของผูมสีวนเก่ียวของขององคกร ไมใชเปนเร่ืองของผลกําไรของผูประกอบการเทาน้ัน (GÖssling  

& Vocht, 2007, 364)  จะเห็นไดวาแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม เปนปจจัยแวดลอมทางธุรกิจดานสังคม 

ซึ่งสงผลใหธุรกิจตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและการปฏิบัติทางธุรกิจจากเดิมที่มุ งเนนแตผลกําไร                                      

เปนการคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอสวนรวมเพ่ิมข้ึนดวย

แนวคิดและความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 

 แนวคิดเร่ือง ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR)                       

ไดเกิดขึ้นมานานกวา 200 ป โดยอดัม สมิธท นักเศรษฐศาสตรและนักปรัชญาท่ีมีชื่อเสียงในศตวรรษท่ี 18               

ไดแสดงทศันะถงึแนวคิดดังกลาวไวใน “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” 

วาความตองการหรอืความปรารถนาของสงัคมสามารถพบกบัสิง่ทีด่ไีดโดยการปฏสิมัพันธระหวางชมุชนและ

สังคมกับองคกรธุรกิจและจากคํากลาวที่วา “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, 

or the baker that we expect our dinner, but from their regard for their own interest.” นี้ ไดกลายเปน

พื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมท่ีผู บริโภคไดทราบเก่ียวกับสิทธิประโยชนทางสังคมในการสราง                        

ความม่ังคั่งของประเทศ รวมถึงการพัฒนาประโยชนใหกับสังคมสวนรวม (Bilson, 2017) เชนเดียวกับทัศนะ

ของ เฮนริกเก (Henriques, 2003) ที่ไดใหความเห็นวาการทํา CSR มีมานานเชนเดียวกับระยะเวลาดําเนิน

งานของธุรกิจโดยเห็นไดจากการดําเนินงานของบริษัท อีสทอินเดีย ที่เร่ิมดําเนินการในศตวรรษท่ี 17 และ                 

ไดดําเนินงานโดยใสใจในเรื่องของสวัสดิการแรงงานและมนุษยธรรมมานานกวา 150 ป หลังจากถูกตอตาน

ในการใชแรงงานทาสมากอนหนานั้น

 คํานิยาม ของ Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่งในภาษาไทยมักจะใชคําวา ความรับผิด

ชอบตอสังคมขององคกร ยังคงอยูในขอบเขตของแนวคิดที่เกิดข้ึนในชวงแรก โดยเฉพาะในชวงทศวรรษที่ 60 

ที่รูปแบบของ CSR เริ่มเปนที่รู จักจากการมีความคิดถึงประโยชนสวนรวมนอกเหนือจากเศรษฐกิจและ                          

กฎระเบียบตางๆ (Meehan, J ; Meehan, K. & Richards, 2006, 388) ดังเชนที่ คารโรล (Carroll, 1983, 608) 

ไดแสดงทัศนะวา ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมเกี่ยวของกับกฎระเบียบในการดําเนินงานทางธุรกิจ                
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เชน ผลกําไรทางเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งเปนทัศนะที่คลายกับ เวดด็อก

และแม็ทเท็น (Waddock, 2014, 7 ; Matten & Crane, 2005, 168)    

 นอกจากน้ันยังมีหนวยงานและบุคคลไดใหคํานิยามไวหลากหลายดวยกัน ดังนี้

 สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  ซึ่งเกิดจากการรวมตัวขององคกรธุรกิจจาก 170 แหงทั่วโลก                

ที่มีนโยบายสงเสริมการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืนควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจที่มุงแสวงหาผลกําไรไดให                        

คํานิยามของ CSR ใน CSR: Meeting Changing Expectation หนา 3 ไววา คือความมุงหมายอยางตอเนื่อง

ขององคกรธุรกิจเพือ่สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิในขณะเดยีวกนักม็กีารปรับปรุงคุณภาพชวีติของพนกังาน

และครอบครัวเชนเดียวกับชุมชนและสังคมในวงกวางในขณะที่คณะกรรมาธิการยุโรป ไดนิยามวา CSR                    

คือการท่ีองคกรมีความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติที่นอกเหนือไปจากขอบังคับ กฎระเบียบทางกฏหมาย                     

และเปาหมายทางธุรกิจ โดยเพ่ิมความใสใจในสังคมและส่ิงแวดลอม ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธของผูมีสวน

ไดเสียโดยความสมัครใจ (The World Business Council for Sustainable Development: WBCSD, 2017).  

นอกจากน้ัน องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน  (International Organization for Standardization: 

ISO) ไดนิยาม CSR วา เปนการดําเนินงานขององคกรที่ตอบสนองตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม                      

โดยเนนประโยชนไปท่ีคน ชุมชนและสังคม โดยองคกรตองทําดวยความสมัครใจและผูบริหารองคกรจะตอง

มีบทบาทในกิจกรรมตางๆ ที่สามารถวัดผลไดในทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม (The European                  

Commission, 2017)

 สําหรับประเทศไทยมีผูไดใหคํานิยาม CSR ไวเชนเดียวกัน ดังนี้

 สถาบันไทยพัฒน ไดใหความหมายของ CSR และบัญญัติศัพทภาษาไทยของ CSR ไววา บรรษัท

บริบาล คือ การดําเนินกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกองคกรท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมท้ังในระดับใกล

และไกล ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกรในอันที่จะทําใหอยูรวมกัน

ในสงัคมไดอยางเปนปกติสขุ  (Thai Patana Institute Foundation for Rural Restoration of Thailand Under 

the Royal, 2017) 

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดนิยาม CSR วาเปน                      

การดําเนินธรุกจิภายใตหลกัจรยิธรรมและการกํากบัดแูลกจิการท่ีด ีควบคูไปกบัการใสใจและดูแลรักษาสังคม

และสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืน โดยธุรกิจครอบคลุมถึงการประกอบการทุกประเภท

ที่มุงแสวงหาผลกําไร ซึ่งไมจํากัดเฉพาะกิจการขนาดใหญ แตยังรวมถึงกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก                    

โดยคํานึงถึง การติดตอสัมพันธกับกิจการอื่นๆ  ที่ยึดหลักความรับผิดชอบตอสังคมเชนเดียวกัน (The Office 

of the Securities and Exchange Commission, 2017)

 คารโรล และบุชฮอลซ (Carroll & Buchholtz, 2003, 71) ไดสรุปประเด็นแนวความคิด CSR เปน 2 

ประเด็นคือ ประเด็นที่สนับนุนและประเด็นที่โตแยง ดังนี้
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ตารางท่ี 1 

ประเด็นสนับสนุนและประเด็นโตแยงแนวคิด CSR

ที่มา: Carroll & Buchholtz, 2003, 71

 จากประเด็นขางตนจะเห็นวาขอโตแยงทาง CSR มาจากการเพ่ิมข้ึนของตนทุนทางธุรกิจ การปฏิบัติ

ตามแนวทาง CSR ทําใหความไดเปรียบทางการแขงขันทางตนทุนของธุรกิจลดลง ซึ่งขอโตแยงนี้เกี่ยวพันกับ

การแขงขนัในระดับโลก ในกรณีทีบ่างประเทศไมไดใหความใสใจในขณะท่ีบางประเทศก็รณรงคเร่ืองของ CSR 

แตจากการท่ี CSR เปนเรื่องท่ีทั่วโลกใหความใสใจมากข้ึน ความแตกตางทางความคิดดังกลาวคงลดลง                      

ในไมชา (Carroll & Buchholtz, 2003, 71)

 แนวคิด CSR เริ่มเปนที่รูจักและยอมรับในระดับโลกมากข้ึน โดยในการประชุม World Economic 

Forum ประจําป ค.ศ. 1999 โดยนายโคฟ อานัน  (Kofi Annan) เลขาธิการองคการสหประชาชาติในสมัยนั้น 

ไดเรียกรองใหองคกรธุรกิจในทุกประเทศแสดงความเปนพลเมืองท่ีดีของโลก โดยเสนอบัญญัติ 9 ประการ                  

ทีเ่รยีกวา “The UN Global Compact” ซึง่แบงเปน 3 หมวดหลัก คอื หมวดวาดวยสทิธิมนษุยชน หมวดวาดวย

มาตรฐานแรงงาน และหมวดวาดวยสิง่แวดลอม ตอมาไดเพ่ิมบญัญตัทิี ่10 คอื หมวดการตอตานการคอรปัชัน่

 จากแนวคดิและนิยามของ CSR ของนักวิชาการและองคกรตางๆ สามารถสรุปไดวา CSR เปนแนวคดิ

ที่องคกรนําเขามาใชในการดําเนินงานขององคกรโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอสังคม เศรษฐกิจ และ                                  

สิ่งแวดลอม รวมถึงการใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสรางความย่ังยืนใหกับองคกรในระยาว                        

ซึง่แนวโนมของแนวคิดดงักลาวไดรบัความสนใจจากองคกรตางๆ  ทัว่โลกเพ่ิมขึน้อยางตอเน่ือง รวมถึงองคกร

ในประเทศไทยเชนเดียวกัน

  
- 

    

   

-   

    

   

-  

   

   

-   

    

   

    

   

-  

   

   

-  

    

 

: Carroll & Buchholtz, 2003, 71 
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สถานการณของ CSR ในประเทศไทย

 แนวคิด CSR ในเมืองไทยเร่ิมขึ้นมาได 20 กวาปพรอมๆ กับกระแสของ CSR ที่เกิดขึ้นในหลายๆ 

ประเทศ แต CSR ในเมืองไทยถูกจุดประกายข้ึนอยางเปนรูปธรรมในป ค.ศ. 1999 และไดถูกบรรจุเปน                        

แนวปฏิบัติที่ผนวกเขากับการดําเนินธุรกิจ นอกเหนือไปจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบ                 

ที่อยูนอกกระบวนการทางธุรกิจ เชน การบริจาค หรือการอาสาชวยเหลือสังคม (Rattana, 2008, 38)                                 

สถาบันไทยพัฒนไดจัดทํารายงานทิศทางซีเอสอารประจําป ค.ศ. 2010 เผยแพรในการแถลงทิศทางและ                 

แนวโนม CSR โดยมีทั้งหมด 6 ทิศทาง ดังนี้ (Thai Patana Institute Foundation for Rural Restoration of 

Thailand Under the Royal, 2017)

 1.  ธุรกิจจะปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่เนน Green                   

Concept มากขึ้น 

 2.  ความคาดหวังในบทบาทของรัฐตอเรื่อง CSR จะสูงข้ึน หลังจากเกิดกรณีเขตนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด เมื่อประชาชนฟองรองหนวยงานรัฐใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 67

 3.  การปรับจุดยืนในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมสู จุดปกติใหม (New Normal) จะเกิดขึ้น                           

สําหรับธุรกิจที่ไมตองการลดทอนคุณคา CSR ขององคกรในระยะยาว

 4.  มาตรฐาน ISO 26000 จะเร่ิมลงหลักปกฐานในองคกรธุรกิจ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม                       

ที่ตองการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใหเห็นเปนรูปธรรม

 5.  CSR จะถูกหยิบยกเปนมาตรการทางการคาเพิ่มข้ึน ดวยอัตราเรงจากการเปดเขตการคาเสรีกับ

ประเทศตาง ๆ

 6. CSR จะแผขยายลงไปสูสถานศึกษาในระดับโรงเรียนเปนคร้ังแรก หลังจากการตอบรับในระดับ

อุดมศึกษาอยางกวางขวางจะเห็นไดวาสําหรับประเทศไทยเองแนวคิด CSR ไดถูกหยิบยกและไดเร่ิมนํามา

มาปรับใชในบางองคกรและมีแนวโนมที่จะขยายเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะองคกรธุรกิจ  สําหรับในป 

ค.ศ. 2018  สถาบนัไทยพฒันไดทาํการประมวลและแถลงแนวโนมของ CSR โดยนาํเสนอแนวคดิในการดแูลมณฑล

แหงความย่ังยืน (Spheere of Sustainability) ของกิจการ เพื่อเปนขอมูลสําหรับภาคธุรกิจในการวางกลยุทธ

ขององคกรท่ีตอบโจทยความยั่งยืนของกิจการ ใหสอดรับกับทิศทางการขับเคล่ือนเร่ืองความย่ังยืน                                     

ในระดบัสากล (Thai Patana Institute Foundation for Rural Restoration of Thailand Under the Royal, 2018)

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับความรับผิดชอบตอสังคม

 การปฏิบัติตามแนวทาง CSR สวนใหญมุงเนนไปที่องคกรธุรกิจขนาดใหญ โดยเฉพาะองคกรธุรกิจ

ระหวางประเทศ (Jamali, Zanhour & Keshishian, 2015, 355) เชนเดียวกับ สเปนซและคณะ (Spence, 

Schmidpeter & Habisch, 2003) ที่แสดงทัศนะวา กระแสหลักของ CSR และจริยธรรมทางธุรกิจในงานวิจัย

ตางก็มุงไปที่กิจการขนาดใหญ ในขณะท่ีงานวิจัยทางดาน CSR ที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจขนาดกลางและ                       

ขนาดยอม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ถูกสนใจแตในเชิงวิชาการเทานั้น (Thompson & 
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Smith, 1991; Vyakarnam, Bailey, Myers  & Burnett, 1997; Spence 1999; Spence & Rutherfoord, 

2001) ซึ่งการท่ีงานวิจัยสวนใหญใหความสนใจกับองคกรขนาดใหญเนื่องจากมีความเขาใจวา สามารถนํา

เอาแนวทางตางๆ  จากการวิจัยไปปรับใชไดในทุกองคกร (Wilkinson, 1999) ตางจาก SMEs ที่ไมสามารถนํา

เอาแนวคิด CSR ไปปรับใชไดงายเชนเหมือนองคกรธุรกิจขนาดใหญ (Jenkins, 2004, 51) เนื่องจากองคกร

ขนาดใหญกับองคกรขนาดเล็กมีความแตกตางกันทางโครงสรางและการจัดการ (Tilley, 2002, 35)                               

ทาํใหกระทบตอบริบท และการดําเนนิกจิกรรมทาง CSR อยางไรก็ตามมีหลายแนวคดิท่ีแสดงทัศนะวา SMEs 

มีอุปสรรคในการทํา CSR แตการท่ี SMEs เปนองคกรที่มีขนาดเล็กและเปนอิสระ SMEs จึงอยูในสถานะ                                  

ที่ดีกวากวาองคกรขนาดใหญในการสรางความไดเปรียบจากการเปล่ียนแปลงความตองการของสังคม                     

(Sarbutts, 2003)

 จากความเห็นขางตนมีความคลายคลึงกับคณะกรรมาธิการยุโรป (European Union) ที่ไดกลาววา 

ถึงแม CSR จะถูกกลาวถึงในบริบทขององคกรขนาดใหญ แตก็มีกลยุทธในการสรางความไดเปรียบใน                          

การแขงขันใหกับ SMEs โดยเฉพาะ CSR สามารถใหอิทธิพลทางบวกกับ SMEs ในการแขงขันไดดังน้ี                           

(The European Commission, 2017)

 1. พัฒนาผลิตภัณฑ และ/หรือกระบวนการผลิตที่ดีขึ้นทําใหลูกคามีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนและ

เกิดความภักดีตอตัวสนิคา

 2. สรางแรงจูงใจและความภักดีของพนกังาน ทาํใหพนกังานมีความสรางสรรคและนวตักรรมทีส่งูข้ึน

 3. ภาพพจนที่ดีจากรางวัลหรือการรับรองทําใหเปนที่รูจักในทางท่ีดีแบบปากตอปาก

 4. ทําใหอยูในตลาดแรงงานท่ีดี มีเครือขายทางธุรกิจและองคกรตางๆ ตลอดจนสามารถขอรับ                        

การชวยเหลือจากรัฐไดสะดวกเนื่องจากมีภาพพจนที่ดี

 5. เปนการลดตนทนุและเพิ่มกําไรจากการท่ีมีแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ

 6. เพิ่มยอดขายเน่ืองจากความไดเปรียบทางการแขงขัน

 เจนคินส แสดงความไดเปรียบ จากคุณลักษณะของ SMEs ในการลดขอจํากัดและเพิ่มโอกาส                        

ในการดําเนินการตามแนวคิด CSR ไวดังนี้ (Jenkins, 2009, 29)
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ตารางท่ี 2 

ลักษณะของ SMEs กับการดําเนินตามแนวคิด CSR

 SMEs  CSR  SMEs 
-  

 

  

-  

  

-  

 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

- SMEs   

   CSR  

    

-  SMEs  

   CSR  

-  SMEs  

   

   CSR  

-  SMEs  

   CSR  

   

- SMEs   

    CSR 

-   

   CSR   

    SMEs  

   

   

: Jenkins, 2009, 29 

 จากลกัษณะดงักลาวจะเหน็ไดวา CSR ใน SMEs เนนการสรางความสมัพนัธ แรงจงูใจใหกบัพนกังาน

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน

 การนาํเอา CSR มาใชใน SMEs เปนงานทีไ่มงายนกัและเปนสิง่ทีท่าทาย (Morsing & Perrini, 2009, 

3) เนื่องจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะปจจัยทางดานสังคม ที่มีความคาดหวัง               

ตอธุรกิจในการมีสวนรวมท่ีจะทําสังคมและส่ิงแวดลอมใหดีขึ้น ทําให SMEs เกรงวาจะไมสามารถทําตาม

ความคาดหวังดังกลาวไดหากจะตองเสียเปรียบในการแขงขันทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ 

(Maloni & Brown, 2006, 48) ในเวลาเดียวกัน SMEs ก็ตองระมัดระวังหากวาไมสามารถทําตามขอเรียกรอง 

ก็จะเสียโอกาสในการเขาสูตลาดตางประเทศใหมๆ หรือประเทศผูนําเขาที่กําหนดเกณฑทางดานจริยธรรม       

ทางธุรกิจและสิ่งแวดลอม  SMEs สวนใหญจึงถูกผลักดันใหดําเนินการตามแนวทางของ CSR โดยการคํานึง

-  
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ถงึประโยชนทีอ่งคกรจะได การนาํเอาเคร่ืองมอืทาง CSR จงึเปนวธิกีารหน่ึงที ่SMEs นาํมาใชในการดําเนนิงาน

เพื่อใหไดมาตรฐานสากล เชน การทํา ISO 9000 ISO 14000 และ SA 8000 (Battaglia, Bianchi, Frey                      

& Iraldo, 2010, 136) 

 แคสกา และ บาลซาโรวา (Castka & Balzarova, 2008, 275) แสดงทศันะวามาตรฐานอุตสาหกรรม

ที่องคกรธุรกิจทั่วโลกนํามาใชมากท่ีสุดคือ มาตรฐานทางดานการบริหารจัดการคุณภาพและส่ิงแวดลอม                      

(ISO 9000, ISO 14000) และไดทาํการศึกษาถึงมาตรฐานความรับผดิชอบตอสงัคม (ISO 26000, SR Standard) 

ซึง่เปนมาตรฐานใหมในการดําเนนิงานตามแนวทางของ CSR ซึง่องคประกอบหลักของ ISO 26000 ประกอบ

ไปดวย 7 หลักการคือ ความรับผิดชอบ (Accountability) ความโปรงใส (Transparency) ความมีจริยธรรม 

(Ethical Behavior) การเคารพตอผลประโยชนของผูทีม่สีวนไดสวนเสยี (Respect for Stakeholder Interests) 

การเคารพตอหลักนิติธรรม (Respect for Rule of Law) การเคารพตอขอกาหนดและแนวปฏิบัติของสากล 

(Respect for international Norms of Behavior) และการเคารพตอสิทธิมนุษยชน (Respect for Human 

Rights)

 เมือ่พิจารณาจากหลักการท้ัง 7 หวัขอหลักจะพบวา แนวทางการบฏิบตัขิอง ISO 26000 จะครอบคลุม 

ความรับผดิชอบทัง้ 3 ดาน คอื ดานเศรษฐกิจ  ดานสิง่แวดลอม และดานสงัคม ซึง่สามารถแสดงความสอดคลอง

ในแตละหลักการไดดังภาพท่ี 1

 

 ภาพที่ 1: ความสอดคลองของ 7 หลักการ ในการเปนองคกรธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม

              ที่มา: Pethcarut, n.d., 28
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 จากภาพที ่1 เมือ่พิจารณาถงึความสอดคลองในแตละหลักการพบวา ดานเศรษฐกิจมคีวามสอดคลอง

กบัประเดน็ทางดานผูบรโิภค ธรรมาภิบาลองคกร การปฎบิตัดิานแรงงานและการปฏิบตัทิีเ่ปนธรรม ดานสังคม

มีความสอดคลองกับประเด็นการพัฒนาและการมีสวนรวมของชุมชนและสิทธิมนุษยชน ในขณะที่                              

ดานสิง่แวดลอมสอดคลองในประเด็นทีต่รงกนัคณะกรรมธิการยโุรป (European Commission) ไดแบงลกัษณะ

การดําเนินงานของธุรกิจกับการประยุกตใช CSR ในธุรกิจทุกขนาดไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ 

หรือการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ เปน สองมิติ (Lertwisutpaibul, 2007, 41) ดังนี้

 1. มิติภายใน เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ธรุกิจดําเนินการอยูและจัดการไดโดยตรง อาทิ

        1.1 การบริหารจัดการที่มีความโปรงใสทางบัญชี และกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับ 

ซึ่งนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลที่มีความชัดเจนได

         1.2  การปฏิบัติอยางเทาเทียมทั้งดานการคัดเลือกเขาทํางาน รายไดและความกาวหนา

ทางการงานโดยเฉพาะกับแรงงานหญิงและผูพิการ

         1.3  การจดัการดานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  การจดัสภาพงานและกระบวนการผลติ 

รวมทั้งการใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณอยางปลอดภัยทั้งในสวนโรงงานและสํานกังาน มีระบบปองกันอุบัติเหตุ

และเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการควบคุมอันตรายทั้งดานกายภาพ เคมี ชีวภาพและปจจัยดานจิตสังคม

         1.4  การดูแลสุขภาพอนามัยของแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุลระหวางงาน                         

ชีวิตครอบครัว และการพักผอน

         1.5  การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตการคัดสรรวัตถุดิบที่ดี การใชกระบวนการผลิตท่ี

ประหยัดพลังงาน การควบคุมบําบัดมลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ กากของเสียอันตราย และขยะมูลฝอย 

รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑที่ไมสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในระยะยาว เปนตน

 2. มิติภายนอก เกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจที่บริษัทอาจจะควบคุมไมไดโดยตรง เชน

                  2.1 การเลือกผูจัดหาสินคา และหุนสวนทางธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม โดยคํานึงถึงบทบาท

การรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้นๆ เพื่อเปนการขยายความรับผิดชอบตอสังคมจากองคกรของตนไปสู

องคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

  2.2  การมีระบบดูแลผูบริโภคในทุกๆ กระบวนการของสินคาหรือบริหาร ตั้งแตการผลิต                         

การขายไปจนถึงการทิ้งใหปลอดภัย  การมีสวนชวยเหลือทั้งดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมในชุมชนใกลเคียง

ผานการบริจาคหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนใดๆ ที่จะชวยพัฒนาชุมชนและนําไปสูความเขมแข็งของชุม

ชนน้ันๆ เชน การจางแรงงานชุมชนซึ่งนําไปสูรายไดสูชุมชน การบําเพ็ญประโยชนตางๆ

  2.3  การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง เชน บริษัทใหญๆ หรือบริษัทที่มีสาขา

มากมายท่ัวประเทศ อาจบริจาค ทํากิจกรรม หรือใหการสนับสนุนในรูปแบบตางๆ เพื่อแกไขปญหาและ                  

พฒันาสงัคมในประเดน็ทีอ่งคกรเกีย่วของหรอืมคีวามสนใจ ซึง่จะนาํมาสูภาพลกัษณทีด่ ีอนัเปนรากฐานสาํคญั

ในการสรางความไววางใจและเพิ่มคุณคาขององคกรในมุมมองของลูกคา ประชนชนทั่วไป และหนวยงาน                  

ที่เกี่ยวของ
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  2.4 การแสดงความรบัผดิชอบในมติติางๆ เชนสิง่แวดลอม สทิธมินษุยชน และประเด็นสาํคัญ

อื่นๆ ในระดับภูมิภาค และหรือระดับโลกตามความเหมาะสมและศักยภาพขององคกร โดยอาจรวมมือกับ

องคกรตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐองคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา หรือองคกรธุรกิจอื่นๆ

     แมว าแนวคิด CSR จะถูกนํามาใชกับองคกรธุรกิจขนาดใหญคอนขางมาก แตจาก                            

การศึกษาพบวาการท่ีจะนําแนวคิด CSR มาใชกับ SMEs ก็มีความเปนไปไดเชนเดียวกัน จึงเปนเร่ือง                                

ที่นาสนใจหากธุรกิจขนาดเล็กหันมาดําเนินธุรกิจโดยใชหลักแนวคิด CSR  เนื่องจํานวนของ SMEs มีมาก                 

หากมีการดําเนินการตามแนวคิดดังกลาวก็จะสงผลตอสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมเปนวงกวาง

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) กับการปฏิบัติตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม 

(CSR) ในประเทศไทย

 สําหรับประเทศไทย CSR ยังถือวาเปนเร่ืองท่ีใหมสําหรับ SMEs หลายๆองคกรทําเพ่ือแสดง                           

ความเปนบริษัทที่มีธรรมาภิบาล ในขณะท่ีหลายองคกรก็ทําเพราะถูกกดดันจากกําแพงทางเศรษฐกิจโลก                    

ที่บริษัทตางชาติจะตองดําเนินธุรกิจที่ไดมาตรฐานดานแรงงาน สวัสดิการ และสิ่งแวดลอมเทานั้น ทําให                            

บรษิทัไทยโดยเฉพาะธุรกจิสงออกจําเปนตองพัฒนาแนวคิดการทํา CSR มาใชในขณะท่ี SMEs ไทยมีขอจํากดั

หลายประการไมวาจะเปน การขาดกําลังทุน ขาดการเช่ือมโยงทางธุรกิจ การขาดธรรมาภิบาล ขาดความรู

ความเขาใจและขาดจิตสํานึกความตื่นตัว (Office of Small and Medium Enterprises Promotion, n.d.-a).  

ทําใหการทํา CSR ของ SMEs ในประเทศยังมีไมมาก

   ภาพ 2: แผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 3: ภาพรวมยุทธศาสตร

              ที่มา: Office of Small and Medium Enterprises Promotion, n.d.-b
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 จากภาพท่ี 2  เนื่องจากปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs เปนปจจัย

ภายนอกทางดานเศรษฐกิจ ที่มีการรวมกลุมและการกีดกันเขมขนมากขึ้น ตลอดจนปจจัยทางสังคมและ                       

สิง่แวดลอมท่ีคนสวนใหญใหความสําคญัไมวาจะเปนภาวะโลกรอน และความต่ืนตัวทางส่ิงแวดลอม เปนตน 

SMEs สวนใหญขาดความรูความเขาใจเกีย่วกบัการดาํเนนิธรุกจิภายใตความรับผดิชอบตอสงัคม สิง่แวดลอม 

และการมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจโดย SMEs บางสวนยังเขาใจวาเปนเร่ืองของกิจการรายใหญ                  

และเห็นวาเปนตนทุนในการดําเนินธุรกิจ ในขณะที่บางสวนเห็นความสําคัญแตไมสามารถดําเนินการได                       

จากเหตุผลดังกลาวทําใหรัฐบาลเห็นความสําคัญและใหความสนใจตอการทํา CSR ของ SMEs มากขึ้น                   

จึงกําหนดยุทธศาสตรเรื่องของ CSR ในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางตอเนื่อง        

โดยในฉบับที ่3 (ค.ศ. 2012 – ค.ศ. 2016)   ในยทุธศาสตรที ่1 กลยทุธที ่1.6 เร่ืองการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอมใหดําเนินธุรกิจโดยใชหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เปนมิตร                       

ตอสิ่งแวดลอม

 การดําเนินการตามแนว CSR ของ SMEs  ในประเทศไทยท่ีเห็นเปนรูปธรรมจึงเปนลักษณะของ                  

การใชเคร่ืองมือ CSR ที่อยู ในรูปของมาตรฐานสากลตางๆ สําหรับประเทศไทย มาตรฐานสากลท่ีมี                                 

ความสอดคลองกับองคประกอบหลักของ ISO 26000  มีอยู 3 มาตรฐาน คือ ISO 9001 ISO 14001 และ              

มรท 8001 ซึ่งสถาบันรับรองมาตรฐาน (ประเทศไทย) ไดใหคําอธิบายถึงลักษณะของมาตรฐานตางๆ ดังนี้ 

(Bureau of Labor Standards Development, 2017). 

 1.  ISO 9001 เปนมาตรฐานสากลท่ีองคกรธุรกิจท่ัวโลกใหความสําคัญ เพื่อความเปนเลิศทาง                    

ดานคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายในองคกร ISO 9001 จึงเปนระบบบริหารงาน

คุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสําคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกัน

คุณภาพ ซึ่งเปนระบบท่ีทําใหเชื่อมั่นไดวากระบวนการตาง ๆ ไดรับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได                  

โดยผานระบบท่ีระบุขั้นตอนและวิธีการทํางาน เพื่อใหมั่นใจไดวาบุคลากรในองคกรรูหนาท่ีความรับผิดชอบ

และขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยตองมีการฝกอบรมใหความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน                                          

มีการจดบันทึกขอมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามที่ระบุไวในระบบหรือไม และ                                

มีการแกไขขอผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการปองกันขอผิดพลาดเดิม ในปจจุบันมาตรฐาน ISO 9001                     

จึงกลายเปนเง่ือนไขหรือขอกําหนดทางการคาในการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ รวมท้ังเปนใบเบิกทาง                        

ไปสูการคาในระดับสากล

  ISO 9001 เนนบทบาทของผูบรหิารระดับสงูทีจ่ะตองใหความสาํคญักบัความตองการความคาดหวัง

ของลูกคา และผูที่เกี่ยวของ องคกรทุกประเภท ไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการท้ังรฐั

และเอกชน สามารถนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไปใชได และไมมีขีดจํากัดวาตองใชกับองคกร

ขนาดใหญทีม่กีารลงทนุสงูและบคุลากรจาํนวนมากเทานัน้ แตยงัใชไดกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ซึ่งจะชวยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหเทียบเคียงกับองคกรขนาดใหญที่มีชื่อเสียงได
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 2.  ISO 14001 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอม 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาสิ่งแวดลอม ควบคูกับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุงเนนการปองกันมลพิษ (Prevention                         
of Pollution) และการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง การนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 มาใช
จะกอใหเกดิประโยชนกบัองคกรในการลดคาใชจายท่ีเกีย่วของกบัวตัถดุบิและพลังงาน และการบําบดัมลพิษ 
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและลดปญหาการคาระหวางประเทศ ผูบริโภค
สามารถใชสินคาดวยความมั่นใจวาจะไมมีสวนในการทําลายสิ่งแวดลอม
 3. มรท 8001 คอืกฎเกณฑ การปฏบิตั ิการใชแรงงานเกีย่วกบัสภาพการจางและสภาพการทาํงาน 
เชน คาจาง ชั่วโมงทํางาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทํางาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อใหแรงงาน
ไดรับการคุมครองอยางทัดเทียมเสมอภาค กอใหเกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธที่ดี                  
และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 
  จากมาตรฐานสากลท้ัง 3 ประการเม่ือนํามาพิจารณากับองคประกอบทางดาน CSR จะเห็น
ความสัมพันธกับองคประกอบหลักของ ISO 26000 ในประเด็นของผูบริโภค สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน และ
การปฏิบัติดานแรงงาน  
  สําหรับประเทศไทย ผูประกอบการ SMEs ยังมีความเขาใจในเร่ือง CSR คอนขางนอย                                  
โดยมองวาเปนการเพ่ิมภาระใหกับกิจการ การดําเนินการทางดาน CSR จึงไมไดเกิดข้ึนจากความตองการ                 
ของผู ประกอบการอยางแทจริง แนวทางปฏิบัติเปนเพียงขอบังคับทางธุรกิจที่ตองดําเนินตามเทานั้น                               
(Office of Small and Medium Enterprises Promotion, n.d.-a) ซึ่งทางรัฐบาลก็ไดมีการกําหนดเปน                           
แผนยุทธศาสตร เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs เกิดความเขาใจและหันมาดําเนินกิจการโดยใช                              

หลักแนวคิด CSR โดยเฉพาะในหลักธรรมาภิบาลและส่ิงแวดลอม

สรุป
 แนวคิดเร่ือง CSR เปนแนวคิดท่ีองคกรจะมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิง่แวดลอม เพ่ือประโยชนของคนในชมุชนและสงัคม โดยแนวคดินีเ้ร่ิมเปนทีรู่จกักนัอยางแพรหลาย

และเปนที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นเมื่อ 20 กวาปที่ผานมา สําหรับประเทศไทย CSR ไดมีการเริ่มปฏิบัติ

อยางจริงจังเมื่อป ค.ศ. 2006 เนื่องจากจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ทําใหทุกธุรกิจตอง                 

มกีารปรับตวัเพือ่ความอยูรอด แนวความคดิ CSR เปนปจจยัหนึง่ทีธ่รุกิจตองใหความสนใจ เน่ืองจากผูบริโภค

หันมาใหความสําคัญกับสังคม สิ่งแวดลอมและหลักธรรมาภิบาลขององคกรมากขึ้น องคกรธุรกิจจึงไดนํา

แนวคิด CSR มาปรับใชเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยเฉพาะองคกรธุรกิจขนาดใหญเนื่องจาก  

มีความพรอมในเร่ืองของเงินทุนและบุคคล แตเนื่องจากจํานวนองคกรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ 

SMEs มเีปนจํานวนมากจึงเปนทีน่าสนใจวาธรุกจิเหลานีจ้ะมกีารปรับตัวอยางไรกบัแนวโนมของแนวคิด   CSR 

ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา SMEs มีศักยภาพในการนําเอาแนวคิด

ดงักลาวมาใช โดยเฉพาะการมีจดุแขง็หลายดานทีเ่อือ้ตอการดาํเนนิงานตามหลัก CSR โดยเฉพาะโครงสราง

ธรุกิจทีม่คีวามยดืหยุนและสามารถตอบสนองไดอยางรวดเรว็ สาํนกังานสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขยาดยอม

เองกไ็ดเหน็ความสําคญัของ CSR จงึกาํหนดยุทธศาสตรเร่ืองของ CSR ในแผนการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง
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และขนาดยอมมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นของการใชหลักธรรมาภิบาลและการรักษาสิ่งแวดลอม

 สรุปไดวา SMEs สามารถไดรับประโยชนจากการนําเอาหลัก CSR มาใชในองคกรเพ่ือพัฒนาธุรกิจ

ตนเองอีกทั้งเปนการพัฒนาความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยจะเห็นไดจากเคร่ืองมือของ CSR ที่เห็นเปน  

รูปธรรม คือ หลักมาตรฐานสากลตางๆ ที่เปนตัวสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางธุรกิจและการพัฒนา CSR 

สําหรับองคกรธุรกิจทุกขนาดใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบัน  สําหรับประเทศไทย                           

ผูประกอบการ SMEs สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ CSR ดังนั้นการสรางจิตสํานึก 

ปลกูฝงคานยิม ผูประกอบการใหเหน็ถงึความสําคญัของการดําเนนิธุรกจิโดยใชหลักธรรมาภบิาลและเปนมิตร

ตอสังคม สิ่งแวดลอมอยางสมดุลจึงเปนสิ่งจําเปน จากเหตุผลดังกลาวภาครัฐจึงไดมีแนวทางการสงเสริม                  

องคความรูดานการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม 

ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชน การศึกษาและจัดทํา                          

ตนแบบระบบฐานขอมูลดานการดําเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบตอสังคม อุตสาหกรรมสีเขียว และ                 

ระบบธรรมาภิบาล เปนตน นอกจากนัน้ยงัตองสรางแรงจงูใจให SMEs ปฏิบตัติามขอกาํหนดการดาํเนนิธุรกิจ

ภายใตความรับผิดชอบตอสังคม อยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อสรางศักยภาพใหกับวิสาหกิจขนาดกลาง                            

และขนาดยอม สามารถพัฒนาและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม

Referneces
Annual Review Small Business Activities (2004). International Finance Corporation; World Bank 

 Group. Retrieved November 23, 2017, from www.ifc.org.uk/sme. 

Battaglia, M. ; Bianchi, L. ; Frey, M. & d Iraldo, F. (2010). An innovative model to promote CSR 

 among SMEs operating in industrial clusters: Evidence from an EU project. Corporate 

 Social Responsibility and Environmental Management. 17(3), 133-11. 

Beal, R. (2000). Competing effectively: Environmental scanning, competitive strategy, and 

 organizational performance in small manufacturing firms. Journal of Small  Business 

 Management. 38(1), 27-47.

Bilson, J. (2017). History of Corporate Social Responsibility Trace the Roots Between Corporate

 Citizenship and Economics. Retrieved November 20, 2017. from http://social-corporate-

 responsibility.suite101.com/article.cfm/history-of-corporate-social-responsibility.

Bureau of Labor Standards Development. (2017). Thai Labor Standard Prepare for ISO 26000. 

 Retrieved November 30, 2017, from http://tls.labour.go.th/#. [in Thai]

Carroll, A. B. (1983). Corporate social responsibility: Will industry respond to cut-backs in social 

 program funding?, Vital Speeches of the Day. 49, 604-608.

Carroll, A. B. &  Buchholtz, A. K. (2003). Business and society: Ethics and stakeholder management. 

 (5th ed). Australia: Thomson South-Western. 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 2  เมษายน 2561- มิถุนายน 2561 23

Castka, P. & Balzarova, M. A. (2008). ISO 26000 and supply chains – On the diffusion of the social 

 responsibility standard. International Journal Production Economics. 111, 274-286.

Covin, J. G. & Slevin, D. P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign

 environments. Strategic Management journal. 10, 75-87.

Gössling, T. & Vocht, C. (2007). Social role conceptions and CSR policy success. Journal of 

 Business Ethics. 74(4), 363-372.

Hansen, G. S. & Wernerfelt, B. (1989). Determinants of firm performance: The relative importance 

 of economic and organizational factors. Strategic Management Journal. 10, 399-411.

Henriques,  A. (2003). Ten things you always wanted to know about CSR (but were afraid to ask); 

 Part One: A brief history of corporate social responsibility (CSR). Ethical Corporation 

 Magazin., May 26, 2003. Retrieved November 30, 2017. from http://www.ethicalcorp.com/

 content.asp?ContentID=594.

Lertwisutpaibul, S. (2007). CSR direction of modern enterprise. Journal of Safety and Health. 1(1), 

 37-44. [in Thai]

Ireland, R. D. ; Hitt, M. A. ; Bettis, R. A. & DePorras, D, A. (1987). Strategy formulation processes: 

 Differences in perceptions of strength and weaknesses indicators and environmental 

 uncertainty by managerial level. Strategic Management Journal. 8, 469-485.

Jamali, D. ;  Zanhour, M. & Keshishian, T. (2015). Peculiar strengths and relational attributes 

 of SMEs in the context of CSR. Journal of Business Ethics. 87(3), 355-377.

Jenkins, H. (2009). A ‘business opportunity’ model of corporate social responsibility for small – and 

 medium – sized enterprises. Business Ethics: A European Review. 18(1), 21-36.

Jenkins, H. (2004). A critique of conventional CSR Theory: An SME perspective. Journal of General

 Management. (29)4, 37-57.

Maloni, M. J. & Brown, M. E. (2006). Corporate social responsibility in the supply chain: An application

 in the food industry. Journal of Business Ethics. 68(1), 35–52.

Morsing, M. & Perrini, F. (2009). CSR in SMEs: Do SMEs matter for The CSR Agenda? Business 

 Ethics. A European Review. 18(1) ,1-6.

Matten, D. & Crane, A. (2005). Corporate citizenship: Toward an extended theoretical concept 

 ualization. Academy of management Review. 33 (2), 404-424.

McAnhur, A. W. & Nystrom, P. C. (1991). Environmental dynamism, complexity, and munificence as 

 moderators of strategy-performance relationships. Journal of Business Research. 25, 349-361.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 2  เมษายน 2561- มิถุนายน 256124

McGee, J. E. & Sawyerr, O. O. (2003). Uncertainty and information search activities: A study 

 of owner managers of small high-technology manufacturing firms. Journal of Small Business

 Management. 41(4), 383–401.

Meehan, J. ; Meehan K. & Richards, A. (2006). Corporate social responsibility: The 3C-SR 

 model. International Journal of Social Economics. 33(5/6), 386-398.

Office of Small and Medium Enterprises Promotion. (n.d.-a). Report on small and medium enterprises 

 in 2016 and trends for 2017. Retrieved November 29, 2017, from http://www.sme.go.th/

 cms/c/portal/layout?p_l_id=22.395. [in Thai]

Office of Small and Medium Enterprises Promotion. (n.d.-b). Report on small and medium enterprise

 development plans No. 3. Retrieved  November 29, 2017, from http://www.sme.go.th/cms/c/

 portal/layout?p_l_id=47.18.  [in Thai]

Palmer, A. & Hartley, B. (2009). The business environment. (6th ed.). New York: McGrew Hall.

 Pethcarut, P. (n.d.). Documentation for ISO 26000 Insights. Sustainable development  

 guidelines. Retrieved November 29, 2017, from http://www. tisi.go.th/seminar/ courseview.

 php?id=109. [in Thai]

Porter, M. E. (1980). Competitive ‘Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors.

 New York: Free Press.

Rattana, R. (2008). Corporate social responsibility and environment of Krung Thai Bank : A Case 

 study of Krung Thai Young Entrepreneurs Program. Thesis, Master of Political Science, 

 Thammasart University. [in Thai]  

Sarbutts, N. (2003). Can SMEs ‘do’ CSR? A practitioner’s view of the ways small and medium sized 

 enterprises are able to manage reputation through corporate social responsibility. Journal 

 of Communication Management. 7(4), 340-347.

Spence, L. (1999). Practices, priorities and ethics in small firms. London: Institute of Business Ethics.

Spence, L. J. & Rutherfoord, R. (2001). Social responsibility, profit maximisation and the small firm 

 owner-manager. Small Business and Enterprise Development. 8 (2), 126-139.

Spence, L. ; Schmidpeter, R. & Habisch, A. (2003). Assessing social capital: Small and medium 

 sized enterprises in Germany and the UK. Journal of Business Ethics. 47(1), 17-29.

Thai Patana Institute Foundation for Rural Restoration of Thailand Under the Royal  Patronage (2017). 

 What is CSR? Retrieved November 30, 2017, from http://thaicsr. blogspot.com /2006/03/

 blog-post_20.html. [in Thai]  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 2  เมษายน 2561- มิถุนายน 2561 25

Thai Patana Institute Foundation for Rural Restoration of Thailand Under the Royal Patronage. (2018). 

 CSR Direction in 2018. Retrieved May 15, 2018, from http://www.thaicsr.com /2018/02/

 csr-61.html. [in Thai] 

The Office of the Securities and Exchange Commission. (2017). Corporate social responsibility

 guidelines. Retrieved November 20, 2017, from http://www.csri.or.th/download/20. [in Thai]

The World Business Council for Sustainable Development: WBCSD. (2017). The WBCSD's definition

 of CSR. Retrieved November, 30, 2017, from http://www. wbcsd.org/DocRoot/hbdf19Txh

 mk3kDxBQDWW/CSRmeeting.pdf

The European Commission. (2017). The definition of small and medium enterprises. Retrieved

 November 30, 2017,  from http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/sme/facts-figures-anal

 ysis/sme-definition/index_en.htm. [in Thai]

Thompson, J .K. & Smith, H. L. (1991). Social Responsibility and Small Business: Suggestions 

 for Research. Journal of Small Business Management. 29, 30-44.

Tilley, F. (2002). Small firm environmental ethics: How deep do they go?’’. Business Ethics: 

 A European Review. 9(1), 31-40. 

Vyakarnam, S. ; Bailey, A. ; Myers, A. & Burnett, D. (1997). Towards an understanding of ethical 

 behaviours in small firms. Journal of Business Ethics. 16, 1625-1636.

Waddock, S. (2014).  Parallel universes: Companies, academics and the progress of corporate 

 citizenship. Business and Society Review. 109(1), 5-42.

White, R. E. & Hammermesh, R. G. (1981). Factors that influence business environment. Journal of 

 Business Research. 15, 235-244.

Wilkinson, A. (1999). Employment relations in SMEs. Employee Relations. 21(3), 206-217.


