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บทคัดยอ
  การวิจยัคร้ังนีม้จีดุประสงคเพ่ือศกึษา 1) ระดับการทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในเขตภาคเหนือในประเทศไทย  2) แนวทางการพัฒนากิจกรรมตามความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กในเขตภาคเหนือในประเทศไทย เก็บรวบขอมลูโดยใชแบบสอบถามและแบบสมัภาษณจากผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 9 จังหวัด เลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจง          
จํานวน 20 ราย เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา ความเหมาะสมพอเพียง

ในการเลือกทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจในภาพรวม อยูในระดับดีปานกลาง (  = 66.20, S.D. 

= 0.63) โดยแยกตามรายดานไดแก ดานการรูจักตน ( = 22.50, S.D. = 0.88) ดานการมีเหตุมีผล ( = 20.25, 

S.D. = 0.58) และดานการมีภูมคิุมกนั ( = 23.45, S.D. = 0.43) ซึง่กิจกรรมความรบัผดิชอบตอสงัคมทีอ่งคกรเลือก
สามารถทําไดอยางมีกลยุทธ แตตองขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาใหเขมแข็ง สวนแนวทางการ
พัฒนาความรับผดิชอบตอสงัคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือในประเทศไทย เพ่ือความสําเร็จ
ในความรับผิดชอบตอสังคม ควรมุงในประเด็นดังนี้ 1) การสรางจิตสํานึกและใหความตระหนักถึงความสําคัญของ       
การรับผิดชอบตอสังคมของผู มีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับทุกๆ ฝายท้ังภายนอกและภายในองคการ 2)                      
การมุงตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลที่สามารถเก้ือหนุนผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 
ตัง้มัน่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) การมุงสรางความรับผดิชอบตอสงัคมควบคูกับการดําเนินธุรกิจใน
ทกุกระบวนการของธรุกจิ เพ่ือความยัง่ยืนรวมกนักับชมุชนและสิง่แวดลอม และ 4) การประเมนิกิจกรรมความรบัผดิชอบ
ตอสังคม และการปรับปรุงกิจกรรมใหเขากับบริบทการดําเนินงานของธุรกิจเพ่ือใหเกิดการปรับตัวและเปล่ียนแปลง 
เกิดความย่ังยืนในความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ

แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในเขตภาคเหนือในประเทศไทย
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คําสําคัญ
  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   ความรับผิดชอบตอสังคม   เขตภาคเหนือ

Abstract
  This research aims to study (1) Levels of CSR activities in SMEs (2) Guideline for CSR activities 
development of SMEs in Northern Thailand. The data collecting method was questionnaires and interviews 
SME’s entrepreneurs from 9 provinces of Northern Thailand. 20 samples are chosen by purposive          
sampling. From the study, it is found out that adequacy in selecting CSR activities of the company in 

overall means is in moderate level ( = 66.20, S.D. = 0.63). It can be separated into each aspects which 

are self-awareness ( = 22.50, S.D. = 0.88), reasonability ( = 20.25, S.D. = 0.58) and competitive                  

immunity ( = 23.45, S.D. = 0.43). The CSR activities that corporations chose can be done in strategically 
way, be able to do it right away, but still need some advices from experts to strengthen themselves.         
The guideline to develop CSR activities of SMEs in Northern Thailand to achieve success in CSR should 
focus on 1) create accountability and awareness on the importance of CSR for all stakeholders both inside 
and outside the organization 2) focus on virtue, moral, ethics and governance principles which can        
support all stakeholder bases on the sufficiency economy philosophy 3) focus on social responsibility 
together with business operation in all business process for the sustainability of both community and the 
environment  and 4) evaluate and improve CSR activity which appropriate to the context of business 
operations for adapt and change to achieve sustainability CSR of the corporation.

Keywords
  SMEs (Small and Medium Enterprises), Social Responsibility, Northern Region. 

บทนํา
  ปจจุบันแนวคิดในการพัฒนาประเทศไดปรับเปล่ียนไปในเชิงใหความสําคัญกับธุรกิจขนาดกลางและ         
ขนาดเล็กเพ่ิมขึน้ แตควรตระหนักวา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กก็ไมไดแตกตางไปจากกลุมธรุกิจอืน่ๆ ทีต่องเผชญิ
กับปญหาเน่ืองมาจากวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง  ดังน้ันการชวยเหลือจึงมิไดจํากัดเฉพาะการชวยเหลือใหธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กรอดพนจากวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณปจจุบันเทาน้ัน (สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2551)  แตยังรวมถึงแนวทางในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก          
เพ่ือการสรางความเขมแขง็ใหเกิดขึน้อยางย่ังยืน และความอยูรอดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมท้ังเปนฐาน
ในการพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืนตอไปในอนาคตดวยการบริหารความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ 
  วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นป  พ.ศ. 2551 ทําใหธุรกิจหลายรายตองปดกิจการ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก แมแตสถาบันการเงินหลายแหงในประเทศไทยท่ีตางชาติยอมรับวามีความม่ันคงยังตองปดตัวลง 
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วิกฤตการณนี้ไดสงผลกระทบในหลายๆ ประเทศ ซึ่งสาเหตุและปญหาน้ีมีหลายประเด็น แตประเด็นท่ีสําคัญควร
พิจารณาอยูที่วา เหตุใดในบางประเทศท่ีไดรับผลกระทบธุรกิจภายในประเทศน้ันยังสามารถอยูรอดได  (สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2551) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กไดเขามามีบทบาทสําคัญใน         
การประกอบธุรกิจในปจจุบัน เน่ืองจากโอกาสท่ีไดจากทรัพยากรสําคัญท่ีสรางความไดเปรียบเปรียบทางการแขงขัน
ใหกับองคการ ถาธุรกิจใดมีขอมูลและมีศักยภาพยอมสรางโอกาสใหองคการประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน
โดยธุรกิจตองมขีอมลูและโอกาสท่ีเหมาะสมกับการบริหาร สามารถใชความไดเปรียบทางธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
และตรงกับลักษณะของสภาวการณที่มีการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน (ณัฎฐพันธ เขจรนันท และ ไพบูลย เกียรติโกมล, 
2545, 189) โดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยถือเปนภูมิภาคท่ีมีความพรอมในดานตาง ๆ ไดแก เศรษฐกิจ         
สังคม วัฒนธรรม ศักยภาพทางการเงิน และการเจริญเติบโตดานการทองเที่ยวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  
แตไมมกีารขยายธุรกิจและเพ่ิมความไดเปรียบในการแขงขันธุรกิจ  แผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ที่ดําเนินควบคูไปกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2558 นั้น ไดกําหนดประเด็นการสงเสริม          
ความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการไว โดยมีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพ่ือผลักดันใหภาคธุรกิจผนวกเอาเร่ือง CSR 
ไวในวาระการดําเนินงานของกิจการ และสนับสนนุใหเกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ-สงัคมท่ีย่ังยืนในหมูประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR-After-Process) ที่ไมเก่ียวของกับการดําเนินงานทางธุรกิจ แตเก่ียวของกับ        
ผูมสีวนไดเสียท้ังลกูคา คูคา ชมุชน สิง่แวดลอม ในสายอุปทาน (กิจการถึงตนน้ํา) และสายคุณคา (ตนน้ํายันปลายน้ํา) 
ซึ่งควรตองใหความสําคัญกับการดํารงบทบาทการเปนผูนํากระบวนการ (Process Leadership) ที่มีความตอเน่ือง
เปนกิจจะลักษณะ มากกวาบทบาทการเปนผูนํากิจกรรม (Event Leadership) ที่จัดเปนคร้ังๆ ตามโอกาสใน                
เชงิสัญลักษณ การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ไมใชการทํากิจการใหถูกกฎหมายหรือถูกตองแตเพียงอยางเดียว 
แตเปนการลงทุนในมนุษยผูมีสวนไดเสียของกิจการ สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้งหมดนําไปสูความอยูรอดโดยรวม
และรายไดทีม่ัน่คง นอกจากจะตองสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยแลว ยังจะชวยปลูกจิตสาํนึกของ
มนุษยตั้งแตฐานราก อันจะเปนผลดีตอความย่ังยืนของประชาชน ธุรกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและประเทศชาติโดยรวม   
การประกอบกิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ไดพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยต้ังแตป พ.ศ. 2517        
มาประยุกตใชอยางเขาใจและเขาถึงเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกิจการมากข้ึน เพราะปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะทําใหกิจการเจริญเติบโตอยางสมดุล มั่นคง ย่ังยืน กลาวคือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน    
ตอการเปล่ียนแปลงจากภายนอกและภายในท้ัง 4 ดาน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม สงผลให
กิจการและพนักงานสามารถพ่ึงพาตนเอง เปนท่ีพ่ึงใหแกผูอื่น โดยมีการอยูรวมกันอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม         
มีความซ่ือสัตยสุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร รวมถึงใชความรูอยางรอบคอบมีสติปญญาและแบงปน (The Stock 
Exchange of Thailand, 2012) ดังน้ันความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงเปนแนวทาง
ในการสรางมูลคาเพ่ิมของปจจัยการผลิตท้ังวัตถุดิบ แรงงาน ทุน เทคโนโลยีเพ่ือผลิตสินคาและบริการ ใหมีคุณภาพ 
ไดมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับของผูบริโภครวมท้ังสรางความพึงพอใจใหแกผูที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกตอ     
ความรับผิดชอบตอสังคม
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วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพ่ือศึกษาระดับการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือใน
ประเทศไทย
  2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนากิจกรรมตามความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กใน
เขตภาคเหนือในประเทศไทย 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
  1.  แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
   ความรบัผดิชอบตอสงัคมของกจิการ หมายถึง การประกอบกจิการดวยความดูแลใสใจตอผูมสีวนไดเสยี 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมี ธรรมาภิบาล เปนเคร่ือง
กํากับใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและยุติธรรม มีความตระหนักถึง               
ผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยพรอมจะแกไขเพ่ือลดผลกระทบดังกลาว ซึ่งการแสดง           
ความรับผดิชอบตอสงัคม ไมใชการทํากิจการใหถูกกฎหมายหรือถูกตองแตเพียงอยางเดียว แตเปนการลงทุนในมนุษย
ผูมีสวนไดเสียของกิจการ สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้งหมดนําไปสูความอยูรอดโดยรวมและรายไดที่มั่นคงน่ันเอง     
ดังนั้น วิธีมองความรับผิดชอบตอสังคมจึงคลายกับการมองการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาซึ่งไมสามารถลงทุน
อยางไรทิศทางได และยังตองใชเวลาพอสมควรกอนท่ีจะผลิดอกออกผลได เปนการลงทุนระยะกลางถึงยาว                 
โดยประเทศไทยมีการรณรงคสงเสริมใหกิจการท้ังภาคธุรกิจและกิจการท่ีมิใชภาคธุรกิจใหประกอบกิจการดวย        
ความรับผดิชอบตอสงัคมตามทศิทางสากลอยางมคีณุธรรม เพ่ือสรางคุณคาและประโยชนสขุแกกิจการ ผูมสีวนไดเสีย 
สงัคม สิง่แวดลอมและประเทศชาติอยางแทจรงิ นอกจากการประยุกตใชแนวคิดความรับผดิชอบตอสงัคมตามทศิทาง
สากลท่ีมีแลว ผูประกอบการควรบูรณาการองคความรูและภูมิปญญาไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
หลักธรรมของศาสนาตามความเช่ือถือ คุณลักษณะของคนไทย ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
อื่นๆ ประกอบดวย เพ่ือใหการดําเนินกิจการมีความเปนอัตลักษณพิเศษเฉพาะของคนไทย คือ การปลูกฝงพนักงาน
ใหมสีาํนึกของจิตอาสาและจิตสาธารณะผานทางปรัชญา คานยิม และวัฒนธรรมของกิจการ  ทัง้น้ีการนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการดําเนินกิจการเปนการสรางความสําเร็จและประโยชนสุข อีกท้ังเพ่ิม            
ขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่งจะเปนผลดีตอความยั่งยืนของกิจการ ผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม และ               
สิ่งแวดลอมอยางแทจริง (The Stock Exchange of Thailand, 2012)  การดําเนินกิจการอยางมีความรับผิดชอบ      
ตอสังคมตามวิถีไทย นอกจากจะสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยแลว ยังจะชวยปลูกจิตสํานึกของ
มนษุยตัง้แตฐานราก อนัจะเปนผลดีตอความย่ังยืนของประชาชน กิจการ สงัคม สิง่แวดลอมและประเทศชาติโดยรวม  
การประกอบกิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ไดพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยต้ังแตป พ.ศ. 2517         
มาประยุกตใชอยางเขาใจและเขาถึงเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกิจการมากข้ึน และสงผลใหการดําเนิน       
กิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมกลายเปนสวนหน่ึงของการทํางานและชีวิตประจําวันท่ีปฏิบัติจนเปนนิสัย       
ที่ดีงาม และสงผลใหความรับผิดชอบตอสังคมยอนกลับมาเปนประโยชนตอตนเอง  ผูมีสวนไดเสีย สังคม                       
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และสิ่งแวดลอม จากเอกสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ไดกลาวถึง องคประกอบในการดําเนินงาน         
ดานความรับผิดชอบตอสังคมประกอบดวย 2 มิติ สําคัญ ดังน้ี (The Stock Exchange of Thailand, 2012)
   1. มิติภายใน ไดแก  1.1) การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบ 1.2) สุขภาวะและ                   
ความปลอดภยัในการทํางาน  1.3) การปรบัตวัตอการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง 1.4) การจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในกิจการ และ 1.5) ธรรมาภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินกิจการ 
   2. มิตภิายนอก ไดแก  2.1) การจัดการกับคูคาและหุนสวนกิจการใหรบัผดิชอบตอสงัคม 2.2) การดูแล        
ผูบริโภค  2.3)  ความรับผิดชอบตอชุมชนใกลเคียงท่ีกิจการต้ังอยู และ 2.4) ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม
  ความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวคิดของ The Best Business of a Better World (2003)  คือ ทางสู        
ความสาํเร็จของธรุกจิโดยสรางความมคีณุคา ดานจรยิธรรม การใหเกียรตแิละความเคารพซ่ึงกันและกันของคน ชมุชน
และส่ิงแวดลอมธรรมชาติ   เปนผลกระทบจากทุกการกระทําตอสังคมและส่ิงแวดลอม ดังน้ันขอบเขตของคําจํากัด
ความจึงครอบคลุมอยูที ่ผูมสีวนไดเสยี สงัคม และสิง่แวดลอม (Frederic, Post &  Davis, 1992) รปูแบบของกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม วาแบงออกเปน 6 กิจกรรม คือ การวางเปาหมายของการดําเนินกิจการ กิจกรรมสีเขียว 
ชุมชนและสังคม การศึกษา การดําเนินธุรกิจและทรัพยากรมนุษย  ดังน้ันความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate 
Social Responsibilities) โดยสรุป คือ การกระทํามุงหวังใหประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย การดูแลพนักงาน           
คาํนึงถึงชมุชนทีอ่ยูรวมกนั และสงัคมสวนใหญ ไมทาํลายส่ิงแวดลอม  อนรุกัษธรรมชาต ิโดยมุงหวัง มติภิายนอกและ
มิติภายในองคกร การตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมแลวสงผลใหองคกรธุรกิจนํากิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมมาเปนกลยุทธหน่ึงในการขับเคลื่อนใหกิจการประสบความสําเร็จ
  สรุปไดวา การสราง “ความย่ังยืนขององคกร” (Corporate Sustainability) เปนกระบวนทัศนที่สําคัญย่ิงใน
การบริหารจัดการองคกรธุรกิจสมยัใหม แนวคิดน้ีเสนอวา การเติบโตและผลกําไร (Corporate Growth and Profitability) 
ขององคกรเปนสิ่งสําคัญ แตขณะเดียวกัน หากจะใหธุรกิจดําเนินไปอยางย่ังยืน ธุรกิจจําเปนตองมีเปาหมาย                 
เชิงสังคมที่เก่ียวของกับการพัฒนาอยางย่ังยืนดวย (Sustainable Development)  เปาหมายดังกลาว ประกอบดวย
เปาหมายท้ังภายในและภายนอกกิจการดวย ตองคํานึงถึงความรับผิดชอบทั้งตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากเปนวิถีทางสูความย่ังยืนอยางแทจริง ซึ่งแรงผลักดันสําคัญท่ีทําใหตองใหความสําคัญกับความรับผิดชอบ

ตอสังคม เปนผลมาจากความคาดหวังและความตองการของผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ (The Stock Exchange of 
Thailand, 2012)
  2.  แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ
       การพัฒนาแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโดย Carroll (1991) ไดประเมินแบบจําลอง           
ปรามิดของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร จําแนกเปน 4 ดาน ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ              
(Economic Responsibilities) เปนการดําเนินการธุรกิจที่เนนใหเกิดกําไร เพ่ือเปนความรับผิดชอบตอผูกอตั้งองคกร 
จงึมุงเนนดําเนินการท่ีกอใหเกิดการเพ่ิมกาํไรตอหุน การักษาตําแหนงทางการแขงขันท่ีเขมแข็ง รกัษาระดับการปฏิบตัิ
งานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 2) ความรับผิดชอบดานกฎหมาย (Legal Responsibilities) เปนการดําเนินธุรกิจภายใต
ความคาดหวังจากสังคมที่ตองการใหองคกรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีประกาศใชโดยรัฐบาล จึงมุงเนน       
การดําเนินการในลักษณะท่ียินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 3) ความรับผิดชอบดานจริยธรรม (Ethical                   
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Responsibilities) เปนการดําเนินธุรกิจตามความคาดหวังของผูมสีวนไดเสียหรือสมาชิกในสังคมใหองคกรมมีาตรฐาน
การปฏิบัติงานสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนด เนนดําเนินการใหสอดคลองกับธรรมเนียมทางสังคมและบรรทัดฐานทาง
จริยธรรม และ 4) ความรับผิดชอบดานการกุศล (Philanthropic Responsibilities) เปนการดําเนินธุรกิจตาม             
ความปรารถนาของสังคมเพ่ือแสดงความเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม เนนการสงเสริมสวัสดิการของมนุษย  กิจกรรม
การกุศลเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรมนุษยดวยความสมัครใจ 
(Tongkachok & Chaikeaw, 2013) ดังนั้นแนวคิดแบบจําลองปรามิดของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร          
เปนแนวคดิทีง่ายตอการเขาใจและสอดคลองกบัความรบัผดิชอบตอสงัคมทีส่ามารถนาํมาประยกุตใชเพ่ือการประเมนิ
ผลในบริบทของแตละประเภทธุรกิจ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
        ประชากร ไดแก ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 9 จงัหวัด 
โดยการเลือกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง ไดแก เจาของธุรกจิขนาดกลางและขนาดเล็ก ตวัแทนผูบรหิารวิสาหกิจขนาด
กลางและเล็กท่ีประสบความสําเร็จเปนท่ียอมรับ  ผูบริหารสมาคมหรือผูกําหนดนโยบายบริหารจัดการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กของภาครัฐ ของแตละสถานท่ี  ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ      
ของประเทศไทย 9 จังหวัด จํานวน 20 รายโดยหลักเกณฑการเลือกกลุมตัวอยาง คือ ธุรกิจขนาดยอมที่มีกิจกรรม  
เก่ียวกับความรับผดิชอบตอสงัคมและประสบความสําเร็จเปนท่ียอมรบัของกลุมธุรกิจขนาดยอม ซึง่ยินยอมใหขอมลู
ที่เปนกิจการเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 9 จังหวัด
  2.  เครื่องมือในการวิจัย
        การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
   1.1  ขอมูลเชิงปริมาณ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามระดับการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมของธุรกิจ
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ขนาดกลางและขนาดเล็ก จากผูบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีประสบความสําเร็จเปนท่ียอมรับของ             
กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ผูบริหารสมาคมหรือผูกําหนดนโยบายบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและ        
ขนาดเล็กของภาครัฐและเอกชน  จํานวน 20 ราย ซึ่งแบบสอบถามไดสรางตามความมุงหมายและกรอบแนวคิดของ
การวิจัยท่ีกําหนด โดยแบงออกเปน 3 ประเด็นตาม ดังน้ี 1) ดานการรูจักตน 2) ดานการมีเหตุมีผล และ 3) ดานการ
มีภูมิคุมกัน  กําหนดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และใชเกณฑประมาณคาคะแนนรวม 0-50 คะแนน หมายถึง
ธุรกิจที่ยังไมแนะนําใหทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในขณะนี้ ซึ่งตองใหมีการศึกษาเพ่ิมเติม และเตรียม          
ความพรอมดวยการหาเครือขายขอการสนับสนุนท้ังภาครัฐและเอกสาร สวนคะแนนรวม 81-100 คะแนน หมายถึง 
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่องคกรเลือกสามารถทําไดอยางมีกลยุทธ  มีภูมิคุมกัน  สมเหตุสมผล  สามารถ
ทําไดทันที และมีความพรอมที่จะเปนตนแบบใหกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก อื่น ๆ
   1.2  ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนรายบุคคล (Individual-Depth Interviews) 
โดยใชการสัมภาษณที่มีโครงสรางแบบขยายความออกไป (Divergent Interviewing) จากกลุมผูนําทางความคิด 
(Key Opinion Leaders) ไดแก เจาของธุรกิจ ตัวแทนผูบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีประสบความสําเร็จ
เปนที่ยอมรับ  ผูบริหารสมาคมหรือผูกําหนดนโยบายบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของภาครัฐและ
เอกชน  จํานวน 20 ราย  ซึ่งกรอบเน้ือหาการสัมภาษณครอบคลุมความมุงหมาย โดยไดประยุกตจากแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เก่ียวของตามแนวคิดความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมายดานจริยธรรม แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไดแก การรูจักตน การมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกัน 
  3.  ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
      วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 - 30 มกราคม 2557
  4.  วิธีวิเคราะหขอมูล
   การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามระดับการทํากิจกรรมเพื่อสังคมของธุรกิจขนาดกลางและ            
ขนาดเล็ก โดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการหา คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนการสัมภาษณแบบเจาะลึก
เปนรายบุคคลกับกลุมผูนําทางความคิด ซึ่งผูวิจัยใชการสัมภาษณที่มีโครงสรางแบบขยายความออกไป โดยใช             
เทคนิคเดลฟาย เพ่ือพิจารณาถึงรายละเอียดท่ีครอบคลุมความมุงหมาย โดยไดนํามาประยุกตกับแนวคิดและทฤษฎี       

ที่เก่ียวของ 

ผลการวิจัย
  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ระดับการทํากิจกรรมเพื่อสังคมของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ในการเลือกทํากิจกรรมความรบัผดิชอบตอสงัคมของกิจการ พบวา ความเหมาะสมพอเพียง
ในการเลือกทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการในภาพรวม มีกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม                    
ที่องคกรเลือก สามารถทําไดและประยุกตใชกับกลยุทธขององคกร โดยมีการรูจักตน สมเหตุสมผล และมีภูมิคุมกัน       

อยูในระดับดปีานกลาง ( = 66.20, S.D. = 0.63) แตตองขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ เพ่ือปรบัปรงุพัฒนาใหเขมแขง็ 

โดยแบงตามรายดานดังนี้ ดานการรูจักตน ( = 22.50, S.D. = 0.88) เรียงสามลําดับ ดังนี้ 1) ความสอดคลอง        
กับธุรกิจ 2) ความคุมคาของทรัพยากร และ 3) ความสอดคลองกับศัยกภาพขององคกร สวนดานการมีเหตุมีผล            
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( = 20.25, S.D. = 0.58) เรียงลําดับ ดังน้ี  1) เพ่ือสงเสริมจริยธรรมทางธุรกิจขององคกร 2) สงเสริมคุณภาพชีวิต
ของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของและทําแลวเสริมสรางชือ่เสยีงและเปนท่ียอมรับของชมุชนและสงัคม ดานการมีภูมคิุมกนั 

( = 23.45, S.D. = 0.43) เรียงสามลําดับ ดังน้ี 1) เปนท่ียอมรับของชุมชน 2) ทําใหชุมชนมีสวนรวม 3) มีจิตสํานึก/
จติอาสา สวนการวิเคราะหขอมลูเชงิคณุภาพของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบกรอบความคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก    
ตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจโดย Carroll (1991) และนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการธุรกิจ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยการระดมความคิดและ              
ใชเทคนิคเดลฟายตามกรอบแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมนั้น ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก         
ใหความสําคัญและตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมอยูเสมอ ตามหลักความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และ
มภูีมคิุมกนัท่ีด ีผูประกอบการไดใหแนวทางในการสรางมลูคาเพ่ิมของปจจยัการผลิตท้ังวัตถุดบิ แรงงาน ทนุ เทคโนโลยี
เพ่ือผลิตสินคาและบริการ ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เปนท่ียอมรับของผูบริโภค โดยสรางความพึงพอใจใหแก               
ผูที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกองคกรเพ่ือความย่ังยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 
ขอคิดเห็นตอแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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อภิปรายผล
  ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก มีความรูความเขาใจและตระหนักถึงผล 
กระทบทางบวกของการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม โดยสามารถประยุกตใชกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และตระหนักถึงการเสริมสรางเขมแข็ง ความสมดุล ความมั่นคง และความย่ังยืนใหกับผูมีสวนไดเสีย สังคมและ         
สิ่งแวดลอม จะตองตั้งอยูบนความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันตอความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น   
ทัง้ภายในและภายนอกกิจการ โดยใชความรูและคุณธรรมเปนหลักค้ําจนุ อนัจะเปนผลดีตอผูมสีวนไดเสีย และนําไป
สูความย่ังยืนของกิจการ แนวทางความรับผดิชอบตอสงัคม หากผูบรหิารนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
ใชเปนกรอบแนวทาง หรือเคร่ืองมือในการกํากับการปฏิบัติภายในองคกรแลวน้ัน ก็จะเปนประโยชนทั้งตอกิจการ 
ชมุชน สงัคม การฟนฟูธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมอยางสูงสุด  โดยการประยุกตหรอืปรบัใช ใหคาํนึงถึงความเหมาะสม  
กับสภาพแวดลอมของสังคมไทย ซึ่งสอดคลองกับ Carroll (1991) ที่วา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรควร
ดําเนินธุรกิจตามความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียหรือสมาชิกในสังคมคาดหวังใหองคกรมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สงูกวาท่ีกฎหมายกําหนด เนนดําเนินการใหสอดคลองกับความคาดหวังของธรรมเนียมทางสังคมและบรรทัดฐานทาง
จริยธรรม และสอดคลองกับ Poter & Kramer (2006) ที่กลาววาความรับผิดชอบตอสังคมเปนการสรางคุณคา      
(Creating Value) ไมถูกจํากัดไวดวยงบประมาณ หากองคประกอบสําคัญคือการสรางคุณคารวมกัน (Creating 
Shared Value-CSV) ขึ้นในองคกร เพื่อที่จะนําไปขับเคล่ือนสรางสรรคสังคมเพ่ือความอยางย่ังยืน CSR ชนิดน้ี            

ตารางที่ 1 
ขอคิดเห็นตอแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (ตอ)
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อยูบนความเช่ืออยางจรงิใจ โดยมุงเนน ความรักและศรัทธาในการรักษาส่ิงแวดลอม การช่ืนชมความดีงาม การสราง
สิ่งท่ีมีประโยชนแกสังคม การประหยัดการใชทรัพยากร ธุรกิจหรือองคกรน้ันสรางสรรคสิ่งท่ีมีคุณคาแกสังคมอยาง
ย่ังยืน ซึ่งความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือในประเทศไทยสามารถนํา
ความรับผิดชอบตอสังคมและนํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมาพิจารณาและประเมินผล ควบคุม ปรับปรุง    
และมีหลักเกณฑการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมมาใชเปนกลยุทธหน่ึงในการบริหารจัดการธุรกิจ            
โดยจะสงผลบวกตอมูลคาสินคาและบริการของธุรกิจ พนักงาน และชุมชน หรือผูสวนไดเสียทุกฝายท่ีเก่ียวของ           
โดยสรางความย่ังยืนทางธุรกิจในอนาคต

สรุป
  ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย มีระดับการทํากิจกรรมเพ่ือ
สงัคมของกจิการในระดับดปีานกลาง โดยมกิีจกรรมความรบัผดิชอบตอสงัคมทีอ่งคกรสามารถเลือกทําไดและประยุกต
ใชกับกลยุทธขององคกร มกีารรูจกัตน สมเหตุสมผล และมีภูมคิุมกนั แตตองขอคาํแนะนําจากผูเชีย่วชาญ เพ่ือปรบัปรงุ
พัฒนาใหเขมแขง็ ดงันัน้ผูวิจยัจงึขอเสนอแนะแนวทางการพฒันาความรบัผดิชอบตอสงัคมของธรุกจิขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในเขตภาคเหนือในประเทศไทย เพ่ือความสําเร็จอยางย่ังยืน ควรมุงในประเด็น ดังน้ี 1) ควรสรางจิตสํานึก
และใหความตระหนกัถึงความรบัผดิชอบตอสงัคมของผูมสีวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของทกุๆ ฝายท้ังภายนอกและภายใน
กิจการ 2) ควรมุงตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ที่สามารถเก้ือหนุนผูมีสวนได                
สวนเสียทุกฝาย ตั้งมั่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ควรมุงสรางความรับผิดชอบตอสังคมควบคูกับ    
การดําเนินธุรกิจในทุกกระบวนการของธุรกิจ เพ่ือความย่ังยืนรวมกันกับชุมชนและส่ิงแวดลอม และ 4) ควรประเมิน
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม และการปรับปรุงกิจกรรมใหเขากับบริบทการดําเนินงานของธุรกิจเพื่อใหเกิด      
ความย่ังยืนในความรับผิดชอบตอสังคม
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