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บทคัดยอ
แนวคิดเรือ่ งความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจสวนใหญจะมุง เนนไปทีอ่ งคกรธุรกิจขนาดใหญ
มากกวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเนือ่ งจากผูป ระกอบการสวนใหญมคี วามเขาใจวาแนวคิดดังกลาว
กอใหเกิดตนทุนและมีความยุงยากในการดําเนินงาน แตในความเปนจริงแลววิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเปนองคกรที่มีขนาดเล็กและเปนอิสระ มีการสื่อสารภายในองคกรที่รวดเร็วเนื่องจากโครงสราง
องคกรมีความซับซอนนอยจึงสามารถปรับตัวและมีการดําเนินงานทีย่ ดื หยุน ไดดี ตามแนวคิดความรับผิดชอบ
ตอสังคม โดยเฉพาะกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑที่ทําใหลูกคามีความพึงพอใจรวมถึงการสรางแรงจูงใจ
และความภักดีของพนักงาน สงผลถึงการลดตนทุนในระยะยาว ทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน
ดังนัน้ ภาครัฐจึงควรสงเสริมผูป ระกอบการธุรกิจขนาดยอมในประเทศไทยใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชน
ที่องคกรจะไดรับ ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจมีการเติบโตอยางยั่งยืนตอไป
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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.

Keywords
Corporate Social Responsibility, Small and Medium Enterprises

บทนํา
ปจจุบนั องคกรธุรกิจอยูใ นสภาพแวดลอมทีม่ คี วามซับซอนมากขึน้ และมีการแขงขันกันอยูต ลอดเวลา
เพือ่ ความอยูร อดและความเจริญเติบโตของธุรกิจ องคกรจะตองหลีกเลีย่ งหรือโตตอบกับสภาพแวดลอมเหลานัน้
(Palmer & Harley, 2009, preface) โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสมากกวาธุรกิจขนาดใหญที่จะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เจาของธุรกิจขนาดเล็กจึงมีลักษณะออนไหว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม (McGee & Sawyer, 2003, 397) โดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายนอก
ทางดานลูกคาและคูแขง (Beal, 2000, 44)
อิทธิพลจากสภาพแวดลอม เชน การปรับโครงสรางของเศรษฐกิจ การแขงขันที่รุนแรงของคูแขง
การออกกฎระเบี ย บของรั ฐ บาล ตลอดจนความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ได ส ร า งความยุ  ง ยากและ
ความไมแนนอนใหกับธุรกิจขนาดเล็ก ดังที่ โควิน และ สเลวิน (Covin & Slevin, 1989, 82) ไดใหเหตุผลวา
เนือ่ งมาจากธุรกิจขนาดเล็กมีขอ จํากัดทางดานทรัพยากรทําใหเกิดขอผิดพลาดจากการตัดสินใจทางการบริหาร
ไดงาย ในขณะที่ พอรตเตอร (Porter, 1980) ใหความเห็นวา สภาพแวดลอมทางธุรกิจจะแตกตางกันไป
ตามอุตสาหกรรม โดย ไอรแลนด และคณะ (Ireland, Hitt, Bettis & DePorras, 1987, 480) ไดคาดการณ
เพิ่มเติมวา ธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมที่ตางกันจะใชจุดแข็งที่ตางกันของตนเพื่อสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน นอกจากนั้นงานวิจัยหลายๆ ชิ้นแสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมมีผลตอการดําเนินกลยุทธ
ของบริษัทและลักษณะของอุตสาหกรรม (McArthur & Nystrom, 1991 ; White & Hammermesh , 1981)
และลักษณะของอุตสาหกรรม (Hansen & Wernerfelt, 1989)
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จากการทีส่ ภาพแวดลอมทางธุรกิจมีอทิ ธิพลตอการดําเนินงานของธุรกิจอยูต ลอดเวลา ทําใหองคกร
ตองมีการปรับตัวและสรางกลยุทธใหมเพื่อใหตนเองอยูรอด ตลอดจนสรางความเติบโตใหกับธุรกิจของตน
ดังนัน้ ธุรกิจจึงตองดูแนวโนมและทิศทางของสภาพแวดลอมทางธุรกิจทีอ่ าจเปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะในปจจุบนั
การลงทุ น ในประเทศ การบริ โ ภคของประชาชนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เกิ ด การใช ท รั พ ยากรต า งๆ ในปริ ม าณที่ สู ง
จนเกิดปญหาสิ่งแวดลอมหลายๆ ดานตามมา ดังเชน ปญหาโลกรอนที่กําลังเปนที่กังวลของคนทั่วโลก
ซึ่งปญหาเหลานี้ผลักดันใหคนในสังคม โดยเฉพาะกลุมผูบริโภคเกิดความตระหนักในเรื่องดังกลาวและ
หันมาสนใจถึงคุณธรรมความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจขององคกรธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมจึงเปน
แนวคิดพื้นฐานที่องคกรธุรกิจตองปฏิบัติตามความคาดหวังของสังคม ทุกวันนี้ธุรกิจจําเปนตองคํานึงเรื่อง
สิง่ แวดลอมซึง่ เปนประเด็นหลักทีส่ งั คมใหความสําคัญและกลายเปนกฎระเบียบหรือขอปฏิบตั ใิ นโลกของธุรกิจ
เพือ่ ประโยชนของผูม สี ว นเกีย่ วของขององคกร ไมใชเปนเรือ่ งของผลกําไรของผูป ระกอบการเทานัน้ (GÖssling
& Vocht, 2007, 364) จะเห็นไดวาแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม เปนปจจัยแวดลอมทางธุรกิจดานสังคม
ซึ่ ง ส ง ผลให ธุ ร กิ จ ต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด และการปฏิ บั ติ ท างธุ ร กิ จ จากเดิ ม ที่ มุ  ง เน น แต ผ ลกํ า ไร
เปนการคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอสวนรวมเพิ่มขึ้นดวย
แนวคิดและความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม
แนวคิดเรื่อง ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR)
ไดเกิดขึ้นมานานกวา 200 ป โดยอดัม สมิธท นักเศรษฐศาสตรและนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 18
ไดแสดงทัศนะถึงแนวคิดดังกลาวไวใน “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”
วาความตองการหรือความปรารถนาของสังคมสามารถพบกับสิง่ ทีด่ ไี ดโดยการปฏิสมั พันธระหวางชุมชนและ
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
พื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมที่ผูบริโภคไดทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางสังคมในการสราง
ความมั่งคั่งของประเทศ รวมถึงการพัฒนาประโยชนใหกับสังคมสวนรวม (Bilson, 2017) เชนเดียวกับทัศนะ
ของ เฮนริกเก (Henriques, 2003) ที่ไดใหความเห็นวาการทํา CSR มีมานานเชนเดียวกับระยะเวลาดําเนิน
งานของธุรกิจโดยเห็นไดจากการดําเนินงานของบริษัท อีสทอินเดีย ที่เริ่มดําเนินการในศตวรรษที่ 17 และ
ไดดําเนินงานโดยใสใจในเรื่องของสวัสดิการแรงงานและมนุษยธรรมมานานกวา 150 ป หลังจากถูกตอตาน
ในการใชแรงงานทาสมากอนหนานั้น
คํานิยาม ของ Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่งในภาษาไทยมักจะใชคําวา ความรับผิด
ชอบตอสังคมขององคกร ยังคงอยูในขอบเขตของแนวคิดที่เกิดขึ้นในชวงแรก โดยเฉพาะในชวงทศวรรษที่ 60
ที่รูปแบบของ CSR เริ่มเปนที่รูจักจากการมีความคิดถึงประโยชนสวนรวมนอกเหนือจากเศรษฐกิจและ
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)
นอกจากนั้นยังมีหนวยงานและบุคคลไดใหคํานิยามไวหลากหลายดวยกัน ดังนี้
สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวขององคกรธุรกิจจาก 170 แหงทั่วโลก
ที่มีนโยบายสงเสริมการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจที่มุงแสวงหาผลกําไรไดให
คํานิยามของ CSR ใน CSR: Meeting Changing Expectation หนา 3 ไววา คือความมุงหมายอยางตอเนื่อง
ขององคกรธุรกิจเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็มกี ารปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของพนักงาน
และครอบครัวเชนเดียวกับชุมชนและสังคมในวงกวางในขณะที่คณะกรรมาธิการยุโรป ไดนิยามวา CSR
คือการที่องคกรมีความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติที่นอกเหนือไปจากขอบังคับ กฎระเบียบทางกฏหมาย
และเปาหมายทางธุรกิจ โดยเพิ่มความใสใจในสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธของผูมีสวน
ไดเสียโดยความสมัครใจ (The World Business Council for Sustainable Development: WBCSD, 2017).
นอกจากนัน้ องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization:
ISO) ไดนิยาม CSR วา เปนการดําเนินงานขององคกรที่ตอบสนองตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
โดยเนนประโยชนไปที่คน ชุมชนและสังคม โดยองคกรตองทําดวยความสมัครใจและผูบริหารองคกรจะตอง
มีบทบาทในกิจกรรมตางๆ ที่สามารถวัดผลไดในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (The European
Commission, 2017)
สําหรับประเทศไทยมีผูไดใหคํานิยาม CSR ไวเชนเดียวกัน ดังนี้
สถาบันไทยพัฒน ไดใหความหมายของ CSR และบัญญัติศัพทภาษาไทยของ CSR ไววา บรรษัท
บริบาล คือ การดําเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองคกรที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับใกล
และไกล ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกรในอันที่จะทําใหอยูรวมกัน
ในสังคมไดอยางเปนปกติสขุ (Thai Patana Institute Foundation for Rural Restoration of Thailand Under
the Royal, 2017)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดนิยาม CSR วาเปน
การดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ควบคูไ ปกับการใสใจและดูแลรักษาสังคม
และสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน 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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ตารางที่ 1
ประเด็นสนับสนุนและประเด็นโตแยงแนวคิด CSR
¦³ÁÈ´»
- µ¦Á¡·É¤ Ê¹ °°r¦»¦·¦oµÂ¨³Á¡·É¤{®µ
Ä®o´´¤ ´´Ê°r¦»¦·¹ª¦¤¸
nª¦´·°{®µ´¨nµª
- Ä¦³¥³¥µª ªµ¤ÄnÄÄªµ¤¦´·°
n°´¤ °°r¦»¦·³nª¥¨¦³Á¸¥
o°´´ °¦´
- °r¦ µÄ®n¤¸¦´¡¥µ¦»¨Â¨³Á·»
¹ª¦Á¸¥¨³¦´¡¥µ¦µnªÄµ¦
Ä®oªµ¤ÄnÄ´¦³ÁÈµ´¤

¦³ÁÈÃo Â¥o 
- µ¦Á oµ´µ¦¦³ÁÈµ´¤Â¨³«¸¨¦¦¤
Å¤nµ¤µ¦Á}ÅÅoÄµÁ«¦¬·
°r¦ª¦¤»nÁoÅ¥´¨ÎµÅ¦Îµ®¦´¼o°º ®»o
Â¨³¨n°¥Ä®o ¦³ÁÈµ´¤Á}Á¦ºÉ°
°®nª¥µ®¦º°°r¦°ºÉ
- »¦·¸ÉÁ¡·É¤ªµ¤ÄnÄÄªµ¤¦´·°
n°´¤³Á·ªµ¤Á¸¥Á¦¸¥Äµ¦Â n ´
Á¤ºÉ°Á¸¥´»¦·¸ÉÅ¤nÅoÎµ
- ®oµ¸Én°¦³ÁÈµ´¤ª¦Á}Á¦ºÉ° °
¼o¸É¤¸°Îµµ °r¦»¦·Å¤nÅo¼´´Ê ¹Ê¤µ
Á¡ºÉ°Âo{®µµ´¤

¸É¤µ: Carroll & Buchholtz, 2003, 71
ที่มา: Carroll & Buchholtz, 2003, 71

จากประเด็นขางตนจะเห็นวาขอโตแยงทาง CSR มาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนทางธุรกิจ การปฏิบัติ
ตามแนวทาง CSR ทําใหความไดเปรียบทางการแขงขันทางตนทุนของธุรกิจลดลง ซึ่งขอโตแยงนี้เกี่ยวพันกับ
การแขงขันในระดับโลก ในกรณีทบี่ างประเทศไมไดใหความใสใจในขณะทีบ่ างประเทศก็รณรงคเรือ่ งของ CSR
แตจากการที่ CSR เปนเรื่องที่ทั่วโลกใหความใสใจมากขึ้น ความแตกตางทางความคิดดังกลาวคงลดลง
ในไมชา (Carroll & Buchholtz, 2003, 71)
แนวคิด CSR เริ่มเปนที่รูจักและยอมรับในระดับโลกมากขึ้น โดยในการประชุม World Economic
Forum ประจําป ค.ศ. 1999 โดยนายโคฟ อานัน (Kofi Annan) เลขาธิการองคการสหประชาชาติในสมัยนั้น
ไดเรียกรองใหองคกรธุรกิจในทุกประเทศแสดงความเปนพลเมืองที่ดีของโลก โดยเสนอบัญญัติ 9 ประการ
ทีเ่ รียกวา “The UN Global Compact” ซึง่ แบงเปน 3 หมวดหลัก คือ หมวดวาดวยสิทธิมนุษยชน หมวดวาดวย
มาตรฐานแรงงาน และหมวดวาดวยสิง่ แวดลอม ตอมาไดเพิม่ บัญญัตทิ ี่ 10 คือ หมวดการตอตานการคอรัปชัน่
จากแนวคิดและนิยามของ CSR ของนักวิชาการและองคกรตางๆ สามารถสรุปไดวา CSR เปนแนวคิด
ที่องคกรนําเขามาใชในการดําเนินงานขององคกรโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับองคกรในระยาว
ซึง่ แนวโนมของแนวคิดดังกลาวไดรบั ความสนใจจากองคกรตางๆ ทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง รวมถึงองคกร
ในประเทศไทยเชนเดียวกัน
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สถานการณของ CSR ในประเทศไทย
แนวคิด CSR ในเมืองไทยเริ่มขึ้นมาได 20 กวาปพรอมๆ กับกระแสของ CSR ที่เกิดขึ้นในหลายๆ
ประเทศ แต CSR ในเมืองไทยถูกจุดประกายขึ้นอยางเปนรูปธรรมในป 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 จะสูงขึ้น หลังจากเกิดกรณีเขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เมื่อประชาชนฟองรองหนวยงานรัฐใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 67
3. การปรับจุดยืนในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมสู จุดปกติใหม (New Normal) จะเกิดขึ้น
สําหรับธุรกิจที่ไมตองการลดทอนคุณคา CSR ขององคกรในระยะยาว
4. มาตรฐาน ISO 26000 จะเริ่มลงหลักปกฐานในองคกรธุรกิจ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ตองการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมใหเห็นเปนรูปธรรม
5. CSR จะถูกหยิบยกเปนมาตรการทางการคาเพิ่มขึ้น ดวยอัตราเรงจากการเปดเขตการคาเสรีกับ
ประเทศตาง ๆ
6. CSR จะแผขยายลงไปสูสถานศึกษาในระดับโรงเรียนเปนครั้งแรก หลังจากการตอบรับในระดับ
อุดมศึกษาอยางกวางขวางจะเห็นไดวาสําหรับประเทศไทยเองแนวคิด CSR ไดถูกหยิบยกและไดเริ่มนํามา
มาปรับใชในบางองคกรและมีแนวโนมที่จะขยายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะองคกรธุรกิจ สําหรับในป
ค.ศ. 2018 สถาบันไทยพัฒนไดทาํ การประมวลและแถลงแนวโนมของ CSR โดยนําเสนอแนวคิดในการดูแลมณฑล
แหงความยั่งยืน (Spheere of Sustainability) ของกิจการ เพื่อเปนขอมูลสําหรับภาคธุรกิจในการวางกลยุทธ
ขององค ก รที่ ต อบโจทย ค วามยั่ ง ยื น ของกิ จ การ ให ส อดรั บ กั บ ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งความยั่ ง ยื น
ในระดับสากล (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 ในขณะที่งานวิจัยทางดาน 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) ซึ่งการที่งานวิจัยสวนใหญใหความสนใจกับองคกรขนาดใหญเนื่องจากมีความเขาใจวา สามารถนํา
เอาแนวทางตางๆ จากการวิจัยไปปรับใชไดในทุกองคกร (Wilkinson, 1999) ตางจาก SMEs ที่ไมสามารถนํา
เอาแนวคิด CSR ไปปรับใชไดงายเชนเหมือนองคกรธุรกิจขนาดใหญ (Jenkins, 2004, 51) เนื่องจากองคกร
ขนาดใหญกับองคกรขนาดเล็กมีความแตกตางกันทางโครงสรางและการจัดการ (Tilley, 2002, 35)
ทําใหกระทบตอบริบท และการดําเนินกิจกรรมทาง CSR อยางไรก็ตามมีหลายแนวคิดทีแ่ สดงทัศนะวา SMEs
มีอุปสรรคในการทํา CSR แตการที่ SMEs เปนองคกรที่มีขนาดเล็กและเปนอิสระ SMEs จึงอยูในสถานะ
ที่ดีกวากวาองคกรขนาดใหญในการสรางความไดเปรียบจากการเปลี่ยนแปลงความตองการของสังคม
(Sarbutts, 2003)
จากความเห็นขางตนมีความคลายคลึงกับคณะกรรมาธิการยุโรป (European Union) ที่ไดกลาววา
ถึงแม CSR จะถูกกลาวถึงในบริบทขององคกรขนาดใหญ แตก็มีกลยุทธในการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันใหกับ SMEs โดยเฉพาะ CSR สามารถใหอิทธิพลทางบวกกับ SMEs ในการแขงขันไดดังนี้
(The European Commission, 2017)
1. พัฒนาผลิตภัณฑ และ/หรือกระบวนการผลิตที่ดีขึ้นทําใหลูกคามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นและ
เกิดความภักดีตอตัวสินคา
2. สรางแรงจูงใจและความภักดีของพนักงาน ทําใหพนักงานมีความสรางสรรคและนวัตกรรมทีส่ งู ขึน้
3. ภาพพจนที่ดีจากรางวัลหรือการรับรองทําใหเปนที่รูจักในทางที่ดีแบบปากตอปาก
4. ทําใหอยูในตลาดแรงงานที่ดี มีเครือขายทางธุรกิจและองคกรตางๆ ตลอดจนสามารถขอรับ
การชวยเหลือจากรัฐไดสะดวกเนื่องจากมีภาพพจนที่ดี
5. เปนการลดตนทุนและเพิ่มกําไรจากการที่มีแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
6. เพิ่มยอดขายเนื่องจากความไดเปรียบทางการแขงขัน
เจนคินส แสดงความไดเปรียบ จากคุณลักษณะของ SMEs ในการลดขอจํากัดและเพิ่มโอกาส
ในการดําเนินการตามแนวคิด CSR ไวดังนี้ (Jenkins, 2009, 29)

16

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

ตารางที่ 2
ลักษณะของ SMEs กับการดําเนินตามแนวคิด CSR
¨´¬³ ° SMEs
- ªµ¤¥º®¥»nÄµ¦ÎµÁ·µ

- µ¦¤¸ª´¦¦¤
- µ¦Á}Áoµ °

- ªµ¤¨n°´ªÄµ¦ºÉ°µ¦

- ¨Îµ´´ÊÄµ¦¦·®µ¦¤¸o°¥
- n°ªnµ¦³®ªnµ§¬¸´µ¦·´·¤¸o°¥
- n°ªnµ¦³®ªnµ§¬¸´µ¦·´·¤¸o°¥

Ã°µÄµ¦Îµ CSR ° SMEs
- SMEs ¤¸ªµ¤¥º®¥»nÂ¨³ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´´ª
¹°°Åo°¥nµ¦ªÁ¦ÈªÄµ¦ÎµÁ°µ CSR
¤µÄoÄµ¦ÎµÁ··µ¦ °
- µ¦¤¸ª´¦¦¤Â¨³Âª·¸É¦oµ¦¦rÎµÄ®o SMEs
µ¤µ¦ÎµÁ°µ CSR ¤µ¡´µÁ oµ´ª´¦¦¤Åo
- ÁºÉ°µÁoµ ° SMEs ¤¸ªµ¤Ä¨o·´°r¦ÎµÄ®o
³ªn°µ¦Îµ®nµ·¥¤Â¨³ª´¦¦¤°r¦
Äµ¦ÎµÁ°µ CSR ¤µÄo´°r¦
- µ¦ºÉ°µ¦Ä SMEs ¤¸ªµ¤¨n°´ªÂ¨³ÁdÁ¥
ªµ¤Îµ´Â¨³ o°¤¼¨ ° CSR ¹¼nµ¥°
Ä®o´¡´µÅo°¥nµ¦ªÁ¦Èª
- SMEs ¤¸¨Îµ´´ÊÄµ¦¦·®µ¦o°¥ ¹ÉÃ¦¦oµ
´¨nµªÎµÄ®o¡´µ»¤¸nª¦nª¤Äµ¦Îµ CSR
- °r¦ µÄ®n°µ¦³ªµ¤¥»n¥µÄµ¦Îµ
CSR ÁºÉ°µ¤¸n°ªnµ¦³®ªnµ§¬¸´µ¦·´ ·
Ä ³¸Én°ªnµ´¨nµª°µ¤¸o°¥Ä SMEs
Á¡¦µ³Áoµ °¤¸ªµ¤Ä¨o·´µ¦¦·®µ¦µÎµÄ®onµ¥
n°µ¦ÂoÅ {®µnµÇ

¸É¤µ: Jenkins, 2009, 29

จากลักษณะดังกลาวจะเห็นไดวา CSR ใน SMEs เนนการสรางความสัมพันธ แรงจูงใจใหกบั พนักงาน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
การนําเอา CSR มาใชใน SMEs เปนงานทีไ่ มงา ยนักและเปนสิง่ ทีท่ า ทาย (Morsing & Perrini, 2009,
3) เนื่องจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะปจจัยทางดานสังคม ที่มีความคาดหวัง
ตอธุรกิจในการมีสวนรวมที่จะทําสังคมและสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น ทําให SMEs เกรงวาจะไมสามารถทําตาม
ความคาดหวังดังกลาวไดหากจะตองเสียเปรียบในการแขงขันทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ
(Maloni & Brown, 2006, 48) ในเวลาเดียวกัน SMEs ก็ตองระมัดระวังหากวาไมสามารถทําตามขอเรียกรอง
ก็จะเสียโอกาสในการเขาสูตลาดตางประเทศใหมๆ หรือประเทศผูนําเขาที่กําหนดเกณฑทางดานจริยธรรม
ทางธุรกิจและสิ่งแวดลอม SMEs สวนใหญจึงถูกผลักดันใหดําเนินการตามแนวทางของ CSR โดยการคํานึง
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ถึงประโยชนทอี่ งคกรจะได การนําเอาเครือ่ งมือทาง CSR จึงเปนวิธกี ารหนึง่ ที่ SMEs นํามาใชในการดําเนินงาน
เพื่อใหไดมาตรฐานสากล เชน การทํา ISO 9000 ISO 14000 และ SA 8000 (Battaglia, Bianchi, Frey
& Iraldo, 2010, 136)
แคสกา และ บาลซาโรวา (Castka & Balzarova, 2008, 275) แสดงทัศนะวามาตรฐานอุตสาหกรรม
ที่องคกรธุรกิจทั่วโลกนํามาใชมากที่สุดคือ มาตรฐานทางดานการบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดลอม
(ISO 9000, ISO 14000) และไดทาํ การศึกษาถึงมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000, SR Standard)
ซึง่ เปนมาตรฐานใหมในการดําเนินงานตามแนวทางของ CSR ซึง่ องคประกอบหลักของ ISO 26000 ประกอบ
ไปดวย 7 หลักการคือ ความรับผิดชอบ (Accountability) ความโปรงใส (Transparency) ความมีจริยธรรม
(Ethical Behavior) การเคารพตอผลประโยชนของผูท มี่ สี ว นไดสว นเสีย (Respect for Stakeholder Interests)
การเคารพตอหลักนิติธรรม (Respect for Rule of Law) การเคารพตอขอกาหนดและแนวปฏิบัติของสากล
(Respect for international Norms of Behavior) และการเคารพตอสิทธิมนุษยชน (Respect for Human
Rights)
เมือ่ พิจารณาจากหลักการทัง้ 7 หัวขอหลักจะพบวา แนวทางการบฏิบตั ขิ อง ISO 26000 จะครอบคลุม
ความรับผิดชอบทัง้ 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสิง่ แวดลอม และดานสังคม ซึง่ สามารถแสดงความสอดคลอง
ในแตละหลักการไดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: ความสอดคลองของ 7 หลักการ ในการเปนองคกรธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม
ที่มา: Pethcarut, n.d., 28
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จากภาพที่ 1 เมือ่ พิจารณาถึงความสอดคลองในแตละหลักการพบวา ดานเศรษฐกิจมีความสอดคลอง
กับประเด็นทางดานผูบ ริโภค ธรรมาภิบาลองคกร การปฎิบตั ดิ า นแรงงานและการปฏิบตั ทิ เี่ ปนธรรม ดานสังคม
มี ค วามสอดคล อ งกั บ ประเด็ น การพั ฒ นาและการมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชนและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ในขณะที่
ดานสิง่ แวดลอมสอดคลองในประเด็นทีต่ รงกันคณะกรรมธิการยุโรป (European Commission) ไดแบงลักษณะ
การดําเนินงานของธุรกิจกับการประยุกตใช CSR ในธุรกิจทุกขนาดไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ
หรือการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ เปน สองมิติ (Lertwisutpaibul, 2007, 41) ดังนี้
1. มิติภายใน เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ธรุ กิจดําเนินการอยูและจัดการไดโดยตรง อาทิ
1.1 การบริหารจัดการที่มีความโปรงใสทางบัญชี และกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับ
ซึ่งนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลที่มีความชัดเจนได
1.2 การปฏิบัติอยางเทาเทียมทั้งดานการคัดเลือกเขาทํางาน รายไดและความกาวหนา
ทางการงานโดยเฉพาะกับแรงงานหญิงและผูพิการ
1.3 การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดสภาพงานและกระบวนการผลิต
รวมทั้งการใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณอยางปลอดภัยทั้งในสวนโรงงานและสํานักงาน มีระบบปองกันอุบัติเหตุ
และเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการควบคุมอันตรายทั้งดานกายภาพ เคมี ชีวภาพและปจจัยดานจิตสังคม
1.4 การดูแลสุขภาพอนามัยของแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุลระหวางงาน
ชีวิตครอบครัว และการพักผอน
1.5 การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตการคัดสรรวัตถุดิบที่ดี การใชกระบวนการผลิตที่
ประหยัดพลังงาน การควบคุมบําบัดมลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ กากของเสียอันตราย และขยะมูลฝอย
รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑที่ไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะยาว เปนตน
2. มิติภายนอก เกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจที่บริษัทอาจจะควบคุมไมไดโดยตรง เชน
2.1 การเลือกผูจัดหาสินคา และหุนสวนทางธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม โดยคํานึงถึงบทบาท
การรับผิดชอบตอสังคมขององคกรนั้นๆ เพื่อเปนการขยายความรับผิดชอบตอสังคมจากองคกรของตนไปสู
องคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 การมีระบบดูแลผูบริโภคในทุกๆ กระบวนการของสินคาหรือบริหาร ตั้งแตการผลิต
การขายไปจนถึงการทิ้งใหปลอดภัย การมีสวนชวยเหลือทั้งดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมในชุมชนใกลเคียง
ผานการบริจาคหรือกิจกรรมสาธารณประโยชนใดๆ ที่จะชวยพัฒนาชุมชนและนําไปสูความเขมแข็งของชุม
ชนนั้นๆ เชน การจางแรงงานชุมชนซึ่งนําไปสูรายไดสูชุมชน การบําเพ็ญประโยชนตางๆ
2.3 การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง เชน บริษัทใหญๆ หรือบริษัทที่มีสาขา
มากมายทั่วประเทศ อาจบริจาค ทํากิจกรรม หรือใหการสนับสนุนในรูปแบบตางๆ เพื่อแกไขปญหาและ
พัฒนาสังคมในประเด็นทีอ่ งคกรเกีย่ วของหรือมีความสนใจ ซึง่ จะนํามาสูภ าพลักษณทดี่ ี อันเปนรากฐานสําคัญ
ในการสรางความไววางใจและเพิ่มคุณคาขององคกรในมุมมองของลูกคา ประชนชนทั่วไป และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
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2.4 การแสดงความรับผิดชอบในมิตติ า งๆ เชนสิง่ แวดลอม สิทธิมนุษยชน และประเด็นสําคัญ
อื่นๆ ในระดับภูมิภาค และหรือระดับโลกตามความเหมาะสมและศักยภาพขององคกร โดยอาจรวมมือกับ
องคกรตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐองคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา หรือองคกรธุรกิจอื่นๆ
แม ว  า แนวคิ ด CSR จะถู ก นํ า มาใช กั บ องค ก รธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ค  อ นข า งมาก แต จ าก
การศึกษาพบวาการที่จะนําแนวคิด CSR มาใชกับ SMEs ก็มีความเปนไปไดเชนเดียวกัน จึงเปนเรื่อง
ที่นาสนใจหากธุรกิจขนาดเล็กหันมาดําเนินธุรกิจโดยใชหลักแนวคิด CSR เนื่องจํานวนของ SMEs มีมาก
หากมีการดําเนินการตามแนวคิดดังกลาวก็จะสงผลตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเปนวงกวาง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) กับการปฏิบัติตามแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม
(CSR) ในประเทศไทย
สําหรับประเทศไทย CSR ยังถือวาเปนเรื่องที่ใหมสําหรับ SMEs หลายๆองคกรทําเพื่อแสดง
ความเปนบริษัทที่มีธรรมาภิบาล ในขณะที่หลายองคกรก็ทําเพราะถูกกดดันจากกําแพงทางเศรษฐกิจโลก
ที่บริษัทตางชาติจะตองดําเนินธุรกิจที่ไดมาตรฐานดานแรงงาน สวัสดิการ และสิ่งแวดลอมเทานั้น ทําให
บริษทั ไทยโดยเฉพาะธุรกิจสงออกจําเปนตองพัฒนาแนวคิดการทํา CSR มาใชในขณะที่ SMEs ไทยมีขอ จํากัด
หลายประการไมวาจะเปน การขาดกําลังทุน ขาดการเชื่อมโยงทางธุรกิจ 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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จากภาพที่ 2 เนื่องจากปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs เปนปจจัย
ภายนอกทางดานเศรษฐกิจ ที่มีการรวมกลุมและการกีดกันเขมขนมากขึ้น ตลอดจนปจจัยทางสังคมและ
สิง่ แวดลอมทีค่ นสวนใหญใหความสําคัญไมวา จะเปนภาวะโลกรอน และความตืน่ ตัวทางสิง่ แวดลอม เปนตน
SMEs สวนใหญขาดความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบตอสังคม สิง่ แวดลอม
และการมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจโดย SMEs บางสวนยังเขาใจวาเปนเรื่องของกิจการรายใหญ
และเห็นวาเปนตนทุนในการดําเนินธุรกิจ ในขณะที่บางสวนเห็นความสําคัญแตไมสามารถดําเนินการได
จากเหตุผลดังกลาวทําใหรัฐบาลเห็นความสําคัญและใหความสนใจตอการทํา CSR ของ SMEs มากขึ้น
จึงกําหนดยุทธศาสตรเรื่องของ CSR ในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางตอเนื่อง
โดยในฉบับที่ 3 (ค.ศ. 2012 – ค.ศ. 2016) ในยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 1.6 เรือ่ งการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย อ มให ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล และสนั บ สนุ น การประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ ป น มิ ต ร
ตอสิ่งแวดลอม
การดําเนินการตามแนว CSR ของ SMEs ในประเทศไทยที่เห็นเปนรูปธรรมจึงเปนลักษณะของ
การใชเครื่องมือ CSR ที่อยูในรูปของมาตรฐานสากลตางๆ สําหรับประเทศไทย มาตรฐานสากลที่มี
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 เปนมาตรฐานสากลที่องคกรธุรกิจทั่วโลกใหความสําคัญ เพื่อความเปนเลิศทาง
ดานคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายในองคกร ISO 9001 จึงเปนระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสําคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกัน
คุณภาพ ซึ่งเปนระบบที่ทําใหเชื่อมั่นไดวากระบวนการตาง ๆ ไดรับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได
โดยผานระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทํางาน เพื่อใหมั่นใจไดวาบุคลากรในองคกรรูหนาที่ความรับผิดชอบ
และขั้ น ตอนต า ง ๆ ในการปฏิ บั ติ ง าน โดยต อ งมี ก ารฝ ก อบรมให ค วามรู  แ ละทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน
มีการจดบันทึกขอมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามที่ระบุไวในระบบหรือไม และ
มีการแกไขขอผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการปองกันขอผิดพลาดเดิม ในปจจุบันมาตรฐาน ISO 9001
จึงกลายเปนเงื่อนไขหรือขอกําหนดทางการคาในการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ รวมทั้งเปนใบเบิกทาง
ไปสูการคาในระดับสากล
ISO 9001 เนนบทบาทของผูบ ริหารระดับสูงทีจ่ ะตองใหความสําคัญกับความตองการความคาดหวัง
ของลูกคา และผูที่เกี่ยวของ องคกรทุกประเภท ไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการทั้งรัฐ
และเอกชน สามารถนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไปใชได และไมมีขีดจํากัดวาตองใชกับองคกร
ขนาดใหญทมี่ กี ารลงทุนสูงและบุคลากรจํานวนมากเทานัน้ แตยงั ใชไดกบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ซึ่งจะชวยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหเทียบเคียงกับองคกรขนาดใหญที่มีชื่อเสียงได
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2. ISO 14001 มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อใหเกิดการพัฒนาสิ่งแวดลอม ควบคูกับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุงเนนการปองกันมลพิษ (Prevention
of Pollution) และการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง การนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 มาใช
จะกอใหเกิดประโยชนกบั องคกรในการลดคาใชจา ยทีเ่ กีย่ วของกับวัตถุดบิ และพลังงาน และการบําบัดมลพิษ
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและลดปญหาการคาระหวางประเทศ ผูบริโภค
สามารถใชสินคาดวยความมั่นใจวาจะไมมีสวนในการทําลายสิ่งแวดลอม
3. มรท 8001 คือกฎเกณฑ การปฏิบตั ิ การใชแรงงานเกีย่ วกับสภาพการจางและสภาพการทํางาน
เชน คาจาง ชั่วโมงทํางาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทํางาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อใหแรงงาน
ไดรับการคุมครองอยางทัดเทียมเสมอภาค กอใหเกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธที่ดี
และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
จากมาตรฐานสากลทั้ง 3 ประการเมื่อนํามาพิจารณากับองคประกอบทางดาน CSR จะเห็น
ความสัมพันธกับองคประกอบหลักของ ISO 26000 ในประเด็นของผูบริโภค สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน และ
การปฏิบัติดานแรงงาน
สําหรับประเทศไทย ผูประกอบการ SMEs ยังมีความเขาใจในเรื่อง CSR คอนขางนอย
โดยมองวาเปนการเพิ่มภาระใหกับกิจการ การดําเนินการทางดาน CSR จึงไมไดเกิดขึ้นจากความตองการ
ของผูประกอบการอยางแทจริง แนวทางปฏิบัติเปนเพียงขอบังคับทางธุรกิจที่ตองดําเนินตามเทานั้น
(Office of Small and Medium Enterprises Promotion, n.d.-a) ซึ่งทางรัฐบาลก็ไดมีการกําหนดเปน
แผนยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs เกิดความเขาใจและหันมาดําเนินกิจการโดยใช
หลักแนวคิด CSR โดยเฉพาะในหลักธรรมาภิบาลและสิ่งแวดลอม

สรุป
แนวคิดเรื่อง CSR เปนแนวคิดที่องคกรจะมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดลอม เพือ่ ประโยชนของคนในชุมชนและสังคม โดยแนวคิดนีเ้ ริม่ เปนทีร่ จู กั กันอยางแพรหลาย
และเปนที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นเมื่อ 20 กวาปที่ผานมา สําหรับประเทศไทย CSR ไดมีการเริ่มปฏิบัติ
อยางจริงจังเมื่อป ค.ศ. 2006 เนื่องจากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ทําใหทุกธุรกิจตอง
มีการปรับตัวเพือ่ ความอยูร อด แนวความคิด CSR เปนปจจัยหนึง่ ทีธ่ รุ กิจตองใหความสนใจ เนือ่ งจากผูบ ริโภค
หันมาใหความสําคัญกับสังคม สิ่งแวดลอมและหลักธรรมาภิบาลขององคกรมากขึ้น องคกรธุรกิจจึงไดนํา
แนวคิด CSR มาปรับใชเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยเฉพาะองคกรธุรกิจขนาดใหญเนื่องจาก
มีความพรอมในเรื่องของเงินทุนและบุคคล แตเนื่องจากจํานวนองคกรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ
SMEs มีเปนจํานวนมากจึงเปนทีน่ า สนใจวาธุรกิจเหลานีจ้ ะมีการปรับตัวอยางไรกับแนวโนมของแนวคิด CSR
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา SMEs มีศักยภาพในการนําเอาแนวคิด
ดังกลาวมาใช โดยเฉพาะการมีจดุ แข็งหลายดานทีเ่ อือ้ ตอการดําเนินงานตามหลัก CSR โดยเฉพาะโครงสราง
ธุรกิจทีม่ คี วามยืดหยุน และสามารถตอบสนองไดอยางรวดเร็ว สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดยอม
เองก็ไดเห็นความสําคัญของ CSR จึงกําหนดยุทธศาสตรเรือ่ งของ CSR ในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดยอมมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นของการใชหลักธรรมาภิบาลและการรักษาสิ่งแวดลอม
สรุปไดวา SMEs สามารถไดรับประโยชนจากการนําเอาหลัก CSR มาใชในองคกรเพื่อพัฒนาธุรกิจ
ตนเองอีกทั้งเปนการพัฒนาความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยจะเห็นไดจากเครื่องมือของ CSR ที่เห็นเปน
รูปธรรม คือ หลักมาตรฐานสากลตางๆ ที่เปนตัวสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางธุรกิจและการพัฒนา CSR
สําหรับองคกรธุรกิจทุกขนาดใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบัน สําหรับประเทศไทย
ผูประกอบการ SMEs สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ CSR ดังนั้นการสรางจิตสํานึก
ปลูกฝงคานิยม ผูป ระกอบการใหเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจโดยใชหลักธรรมาภิบาลและเปนมิตร
ตอสังคม สิ่งแวดลอมอยางสมดุลจึงเปนสิ่งจําเปน จากเหตุผลดังกลาวภาครัฐจึงไดมีแนวทางการสงเสริม
องคความรูดานการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม
ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชน การศึกษาและจัดทํา
ตนแบบระบบฐานขอมูลดานการดําเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบตอสังคม อุตสาหกรรมสีเขียว และ
ระบบธรรมาภิบาล เปนตน นอกจากนัน้ ยังตองสรางแรงจูงใจให SMEs ปฏิบตั ติ ามขอกําหนดการดําเนินธุรกิจ
ภายใตความรับผิดชอบตอสังคม อยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อสรางศักยภาพใหกับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม สามารถพัฒนาและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม
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