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Abstract 
 

Code of project : KNO-19/2561  
Project name    : Corporate Social Responsibility of SMEs : Case  Product Sector  
                          in Nakornprathom  
Researcher name : Asst.Prof.Dr.Srisamorn Pongput, Asst.Prof.Dr.Nopnapa Jullobol, 

and Orapin Imchongchairak 
 

The objective of this study is to study the Corporate Social Responsibility of 
SMEs in type of the production business in NakhonPrathom province, and to study the 
Corporate Social Responsibility in SMEs with different factors in various aspects: 
business size, position and age of informant, number of year established, type of 
business, number of workers, and performance, etc. Data were collected by using 
questionnaires from 161 samples of the production SMEs, and were analyzed by 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis was tested by the 
variance analysis (One-way ANOVA).  

The study, the findings showed that most businesses were small businesses. 
Informants were employees with at least 15 years of employment. Most of these 
businesses operated the business of food and beverage production, employing not more 
than 50 workers. The most of these businesses had a high level of overall corporate 
social responsibility. The most was social responsibility in policy and economy, followed 
by environment and society, respectively. From the result of hypothesis test, it was 
found businesses with different operation periods and number of workers affected social 
responsibility at a statistical significance level of 0.05.The nature of the business with 
high social responsibility such as new business, business operating for a long time, and 
business with large size or a lot of workers, etc. However, the performance did not affect 
corporate social responsibility because some businesses with good performance may 
not have a high level of corporate social responsibility. 
 

Keywords: Corporate Social Responsibility, SMEs  
E-mail Address : srisamorn.pon@rmutr.ac.th  
Period of project : October 2017 – September 2018 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเปmนมาและความสําคัญของปnญหา 

การดําเนินธุรกิจภายใต.สภาวะเศรษฐกิจในยุคปHจจุบันมีการแข�งขันกันอย�างรุนแรง ทุกองค3กร

ต.องมีการปรับตัวตามกระแสเศรษฐกิจของโลก  องค3กรขนาดใหญ�เกือบทุกองค3กรนําแนวคิดความ

รับผิดชอบต�อสังคมมาปรับใช.ในองค3กรของตน เพ่ือแสดงให.เห็นถึงความเปKนองค3กรท่ีมีธรรมาภิบาล 

ก�อให.เกิดภาพลักษณ3 (Image) ท่ีดีได.รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู.บริโภค นํามาซ่ึงยอดขายท่ี

เพ่ิมข้ึน  อีกท้ังยังเปKนการสร.างขวัญกําลังใจและผลิตภาพของพนักงาน  รักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพให.

อยู�กับองค3กรได.นานท่ีสุด  เปKนการลดภาระค�าใช.จ�ายในการรับพนักงานใหม�ใหม�เข.ามา ซ่ึงก�อให.เกิด

ค�าใช.จ�ายในการฝ|กอบรมพนักงาน เปKนต.น  และสําหรับในส�วนของผู.บริโภค พบว�าทัศนคติของ

ผู.บริโภคเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กรธุรกิจชั้นนําในประเทศไทย (Survey on 

Consumer’s Behavior and Attitude toward Corporate Social Responsibility of the 

Business Organization in Thailand) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย3 ด.วยการสนับสนุนจาก

โครงการองค3กรสนับสนุนธุรกิจ  สถาบันคีนันแห�งเอเชีย สํารวจผู.บริโภคเก่ียวกับความรู.ความเข.าใจ 

พฤติกรรม ตลอดจนทัศนคติท่ีมีต�อความรับผิดชอบขององค3กรธุรกิจในประเทศไทย  พบว�ากลุ�มผู.ตอบ

แบบสอบถามส�วนใหญ�ท่ีมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค.าหรือบริการ  ร.อยละ 50 จะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ3

หรือบริการจากองค3กรท่ีมีกระบวนการผลิตสินค.าท่ีไม�ทําลายสิ่งแวดล.อมเท�านั้น  และยังต.องการซ้ือ

สินค.าหรือบริการจากองค3กรธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต�อสังคม แม.ว�าราคาสินค.านั้นจะสูงกว�าราคา

สินค.าท่ัวไปก็ตาม  

ท้ังนี้ความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการไม�ใช�แต�จะนํามาใช.กับองค3กรหรือบริษัทท่ีมีขนาด

ใหญ� แต�วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs :Small and Medium Enterprises)  ก็ได.เข.ามา

มีความสําคัญในความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการมากข้ึนเพราะจะนําไปสู�ผลกระทบของสังคมและ

ธรรมชาติของประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) ส�วนใหญ�จะไม�ค�อย

ได.รับความสนใจเหมือนบริษัทขนาดใหญ�ๆ แต�ความรับผิดชองต�อสังคมของกิจการก็ยังเปKนเครื่องมือ

ทางกลยุทธ3ท่ีใช.เพ่ิมความสามารถในการแข�งขันในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม(SMEs)                  
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ได.เช�นกัน ถึงแม.รูปแบบความรับผิดชองต�อสังคมของบริษัทขนาดใหญ�กับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย�อม(SMEs) จะแตกต�างกันไป 

สถาบันไทยพัฒน3 มูลนิธิบูรณะชนบทแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ3 ได.อธิบายว�า

ความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility - CSR)  ในธุรกิจของSMEs 

(Small and Medium Enterprises) มุ�งหมายถึงการดําเนินธุรกิจแสวงหากําไรอย�างรับผิดชอบ ท่ีไม�

จําเปKนต.องใช.งบประมาณหรือเงินเปKนตัวต้ัง การพิจารณา CSR จึงเก่ียวข.องกับการปลูกฝHงให.ทุกคนใน

ทุกส�วนงาน ทุกแผนก ทุกฝ�ายขององค3กร ต้ังแต�ระดับเถ.าแก� ผู.บริหาร จนถึงพนักงาน ให.มีความรู. 

ความเข.าใจ และได.มีส�วนร�วมในการทํา CSR ท้ังในเรื่องสภาพแวดล.อมในการทํางาน การเสริมสร.าง

คุณธรรม จริยธรรม ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ� การเคารพในสิทธิส�วนบุคคล และทํางานในหน.าท่ีของตนเอง

อย�างเต็มความสามารถ รวมไปถึงการร�วมดูแลรักษาสิ่งแวดล.อม ฯลฯ ผลท่ีได.จากการทํา CSR ท่ี

นอกจากการเปKนองค3กรท่ีประสบผลสําเร็จในด.านการดําเนินธุรกิจแล.ว ยังเปKนองค3กรท่ีได.รับความ

เชื่อถือ ความไว.วางใจ และเปKนท่ียอมรับของสังคมด.วย ด.วยเหตุท่ีว�ามานี้ การทํา CSR จึงมิได.ทําให.

กิจการต.องเสียกําไร ตรงกันข.ามกลับจะไปเสริมสร.างผลกําไรให.มีความเข.มแข็ง จากการท่ีไม�ไปสร.าง

ปHญหาหรือความขัดแย.งกับผู.มีส�วนได.เสียท่ีเก่ียวข.องกับกิจการ  Jenkins (2009) ได.กล�าวอีกว�า

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม(SMEs) สามารถมีความรับผิดชอบต�อสังคมในเบ้ืองต.นได. โดยการ

ช�วยสนับสนุนท้ังเศรษฐกิจของชุมชน และชุมชนเอง จากการดําเนินกิจการได.อย�างมีกําไรและประสบ

ความสําเร็จ รวมถึงการจ.างคนเข.ามาทํางานและยังคงคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมด.านอ่ืนๆ ด.วย 

ไม�ว�าจะเปKนด.านสิ่งแวดล.อม ชุมชน ลูกจ.างและห�วงโซ�อุปทาน 

ดังนั้นจากท่ีกล�าวมาข.างต.น จึงมีความสนใจท่ีศึกษาถึงความรับผิดชอบต�อสังคม ของSMEs 

ธุรกิจการผลิต ท้ังนี้จังหวัดนครปฐมเปKนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางท่ีมีทรัพยากรในด.านต�างๆท่ีอุดมสมบูรณ3 

มีฐาน ทางสภาพชุมชน สังคมและเศรษฐกิจท่ีม่ันคง ชาวนครปฐมยึดหลักการประกอบอาชีพท่ีแตกต�าง

กันไป ตามลักษณะสิ่งแวดล.อม โดยยึดหลักทําไร� ทํานา ทําสวน ค.าขาย และธุรกิจส�วนตัว  โดย

ผลการวิจัยสามารถทําให.ทราบถึงความรับผิดชอบต�อสังคมของSMEs ธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะการ

จัดการสิ่งแวดล.อมท่ีเปKนปHญหาสําคัญในปHจจุบัน และจะเปKนแนวทางสําหรับการนําไปใช.หรือเปKนการ

ปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมของด.านความรับผิดชอบต�อสังคมต�อไป ซ่ึงอาจทําให.ธุรกิจSMEsได.ต่ืนตัว

และเห็นประโยชน3ของการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ ท้ังประโยชน3ทางสังคม

และประโยชน3ทางการเงิน 
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2. วัตถุประสงค-การวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาความรับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจSMEs ประเภทกิจการผลิต ในจังหวัดนครปฐม 

2.   เพ่ือศึกษาความรับผิดชอบต�อสังคมกับผลการดําเนินงานของธุรกิจSMEs ประเภทกิจการ

ผลิตในจังหวัดนครปฐม  

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
ธุรกิจSMEs ประเภทกิจการผลิตในจังหวัดนครปฐม ท่ีมี ขนาดกิจการ ตําแหน�งและอายุงาน

ผู.ให.ข.อมูล จํานวนปJท่ีก�อต้ัง ประเภทกิจการ จํานวนแรงงานและผลประกอบการ ท่ีแตกต�างกัน ส�งผล

ให.มีความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีแตกต�างกัน 

 

4. ขอบเขตการวิจัย 
4.1 ขอบเขตดfานเนื้อหา 
ทําการศึกษาความรับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจ SMEs ประเภทกิจการผลิต ในจังหวัด

นครปฐม ท้ังในด.านนโยบายการดําเนินธุรกิจ ด.านเศรษฐกิจ ด.านสังคมและด.านสิ่งแวดล.อม หลังจาก
นั้น ทําการวิเคราะห3ความรับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจดังกล�าว โดยจําแนกตามลักษณะกิจการ ได.แก� 
ขนาดกิจการ ตําแหน�งผู.ให.ข.อมูล จํานวนปJท่ีดําเนินกิจการ อายุงาน ประเภทกิจการและจํานวน
แรงงาน และผลประกอบการ เปKนต.น 

4.2 ขอบเขตดfานประชากร 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาคือ วิสาหกิจขนาดและขนาดย�อม SMEs ประเภท

ธุรกิจการผลิตในจังหวัดนครปฐม มีจํานวนท้ังสิ้น 873 แห�ง ซ่ึงครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
(Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร� (Mining) โดยจะทํา
การส�งแบบสอบถามไปยังประชากรท้ังหมด 873 แห�ง และผลการส�งแบบสอบถามตอบกลับคือ 161 
ฉบับ เปKนคิดเปKนร.อยละ 18.44 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 

4.3 ขอบเขตดfานระยะเวลา 
กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน 12 เดือน  เริ่มต้ังแต�  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน  
 

5. นิยามศัพท- 

5.1 ความรับผิดชอบต�อสังคม หมายถึง กระบวนการตอบสนองความต.องการของสังคมท่ีจะ

สะท.อนถึงความสัมพันธ3ขององค3กรธุรกิจกับสังคม ท่ีไม�ได.เกิดจากการหวังผลตอบแทน ประกอบไป

ด.วยความรับผิดชอบต�อสังคม 4 ด.าน ได.แก� 
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 5.1.1 ด.านนโยบายการดําเนินธุรกิจ   ประกอบไปด.วยประเด็นต�างๆ ได.แก� ทิศทาง 

นโยบาย และการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการและผู.นําองค3กร นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม และ

การจัดทํารายงานด.านความรับผิดชอบต�อสังคม 

5.1.2 ด.านเศรษฐกิจ ประกอบไปด.วยประเด็นต�างๆ ได.แก� บรรษัทภิบาล การบริหาร

ความเสี่ยงและภาวะวิกฤต การประกอบกิจการด.วยความเปKนธรรม การบริหารจัดการและพัฒนาห�วง

โซ�อุปทาน (Supply Chain) และการต�อต.านการทุจริต 

5.1.3 ด.านสังคม ประกอบไปด.วยประเด็นต�างๆ ได.แก� การเคารพสิทธิมนุษยชน การ

ปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเปKนธรรม การพัฒนาศักยภาพพนักงานและลูกจ.างในการทํางานและการใช.

ชีวิตประจําวัน ความรับผิดชอบต�อผู.บริโภค และการร�วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

5.1.4 ด.านสิ่งแวดล.อม มีประเด็นสําคัญในการพิจารณาคือ การจัดการสิ่งแวดล.อมท้ัง

บริเวณในและนอกสถานประกอบการเพ่ือประโยชน3ต�อพนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล.อมต�างๆ ใน

บริเวณนั้นๆ 

5.2 ธุรกิจ SMEs ประเภทกิจการผลิต   หมายถึง วิสาหกิจขนาดและขนาดย�อม (Small 
and Medium Entrepreneurs: SMEs) ประเภทธุรกิจการผลิต ท่ีดําเนินการอยู�ในจังหวัดนครปฐม มี
ค ร อบคลุ ม ก า ร ผ ลิ ต ใ นภ าค เ กษตรกร รม  ( Agricultural Processing) ภ าค อุ ตส าหกร รม 
(Manufacturing) และเหมืองแร� (Mining)  

5.3 ลักษณะกิจการ หมายถึง คุณลักษณะด.านต�างๆ ของกิจการท่ีอาจส�งผลต�อระดับความ

รับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจSMEs ประเภทกิจการผลิต ในจังหวัดนครปฐม ได.แก� ขนาดกิจการ 

ตําแหน�งผู.ให.ข.อมูล จํานวนปJท่ีดําเนินกิจการ อายุงาน ประเภทกิจการและจํานวนแรงงาน และผล

ประกอบการ 

 

6. ประโยชน-ท่ีคาดว�าจะไดfรับ และหน�วยงานท่ีนําผลการวิจัยไปใชfประโยชน- 

6.1 ทราบถึงแนวคิดและรูปแบบกิจกรรมด.านความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการผลิต ท่ี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมได.นํามาใช. 

6.2 ได.ทราบถึงผลท่ีจะได.รับจากการทํากิจกรรมด.านความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ
ผลิตในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
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6.3 เปKนแนวทางแก�ผู.ประกอบการ SMEs ในการนําไปใช.ปรับปรุงการดําเนินงานท่ีมุ�งเน.น

ทางด.านความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ เพ่ือเปKนประโยชน3ทางสังคมและประโยชน3ทางการเงิน

และสร.างความได.เปรียบในการแข�งขัน 

 

7. ผลผลิตและผลลัพธ-ของงานวิจัย 
 7.1 การนําผลงานวิจัยไปใช.ประโยชน3 

        - ผู.ประกอบธุรกิจSMEs สามารถนําข.อมูลวิจัยท่ีได.จากการศึกษา ไปวิเคราะห3 ความ

ต.องการทางด.านการตลาด ในส�วนของการทํากิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคมของผู.บริโภคเพ่ือเปKน

แนวทางในการดําเนินธุรกิจ 

       - ผลจากการวิจัย ผู.ประกอบการSMEsสามารถเข.าใจความต.องการและ ทัศนคติของ

ผู.บริโภคอย�างแท.จริงในการตัดสินใจซ้ือสินค.าและบริการ ของกิจการท่ีทํากิจกรรมความรับผิดชอบต�อ

สังคม และสามารถนํามาปรับใช.กับกลยุทธ3ทางการตลาดของ กิจการได f 

7.2 การตีพิมพ3และการเผยแพร� 

                  หลังจากจบกระบวนการวิจัย จะนําผลงานวิจัยไปใช.นําเสนอในงานวิชาการท่ีเก่ียวข.อง 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขfอง 

 

ในการวิจัยเรื่อง ความรับผิดชอบต�อสังคมกับธุรกิจSMEs : กรณีศึกษากิจการผลิตในจังหวัด

นครปฐม ผู.วิจัยได.ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข.อง โดยแบ�งตามหัวข.อได. ดังนี้ 

1. ทฤษฎีผู.มีส�วนได.ส�วนเสีย (Stakeholder Theory)   

2. ทฤษฎีส�งสัญญาณ (Signaling Theory) 

3. แนวคิดความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility: CSR)  

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs :Small and Medium 

Enterprises)  

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง 

6. กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย (Conceptual Framework) 

โดยมีรายละเอียดในแต�ละหัวข.อ ดังต�อไปนี้ 

1. ทฤษฎีผูfมีส�วนไดfส�วนเสีย (Stakeholder Theory)   

ทฤษฏีแนวคิดนี้มาจาก Freeman (1984) ท่ีมองว�าการดําเนินธุรกิจโดยมุ�งหวังแต�การ

แสวงหาผลประโยชน3ให.แก�ตนฝ�ายเดียวเปKนสิ่งท่ีผิดพลาด เพราะองค3การหนึ่งๆ นอกจากต.องคํานึงถึง

ผลตอบแทนทางธุรกิจแล.ว ยังต.องมีพันธะในการเปKนส�วนหนึ่งของสังคมในรูปแบบอ่ืนๆ ด.วย ซ่ึง

ความสัมพันธ3ของทฤษฎีผู.มีส�วนได.ส�วนเสีย (Stakeholder Theory) จะเปKนรากฐานสําคัญในการ

สร.างแนวคิดความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการซ่ึงเปKนองค3ประกอบหนึ่งในการพัฒนาไปสู�แนวคิด

การบริหารจัดการองค3กรเชิงกลยุทธ3 เนื่องจากผู.มีส�วนได.เสียจากการดําเนินธุรกิจขององค3การไม�ได.มี

เพียงแต�ผู.ถือหุ.น แต�ยังรวมถึงพนักงาน ลูกค.า ชุมชน และองค3การท้ังท่ีแสวงหาผลกําไรและไม�แสวงหา

ผลกําไรรายอ่ืนๆ ท่ีอาจได.รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจด.วย (Jones, 1980) ทฤษฎีนี้จึงมุ�งไปยัง

นโยบายขององค3กร  โดยองค3กรมีภาระรับผิดชอบท่ีจะต.องตอบสนองความต.องการให.แก�กลุ�มผู.มีส�วน

ได.ส�วนเสียไม�ว�าจะเปKน ลูกค.า พนักงาน  ผู.ถือหุ.น คู�ค.า ภาครัฐและชุมชน  ซ่ึงการดําเนินธุรกิจในอดีต  

Maximize Profit  ของบริษัทเท�านั้นท่ีจะสร.างมูลเพ่ิมค�าสูงสุด  Firm value จะตอบสนองความ

ต.องการแก�ผู.มีส�วนได.เสีย ในยุคปHจจุบันมีนักวิจัยและมีการค.นพบว�าองค3การส�วนใหญ�ก็มีความเชื่อว�า 
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Maximize Profit ทํากําไรอย�างเดียวยังไม�พอ ต.อง Maximize  stakeholder  Satisfaction ก็คือ

ความพอใจของกลุ�ม Stakeholder ผู.มีส�วนได.ส�วนเสียท้ังหมด Maximize  stakeholder  Satisfaction 

นําไปสู�การสร.างกําไรแบบยั่งยืน (Sustainable Profit)ดังนั้นทฤษฎีผู.มีส�วนได.ส�วนเสีย เปKนการสร.าง

ความเชื่อม่ันให.กับStakeholder ทุกฝ�ายว�าผลประโยชน3ได.รับการดูแลและปฏิบัติอย�างเปKนธรรม  

กล�าวคือทฤษฏีผู.มีส�วนได.เสียนี้ต.องให.ความสําคัญกับนโยบายและการดําเนินการของกิจการ

ท่ีสร.างผลกระทบให.เกิดผู.มีส�วนได.เสียโดยกิจการต.องมีภาระรับผิดชอบท่ีต.องตอบสนองความต.องการ

ให.กับผู.มีส�วนได.เสียของตนเอง อีกท้ังเปKนทฤษฏีท่ีมีความสัมพันธ3ต�อความรับผิดชอบต�อสังคม 

 

2. ทฤษฎีส�งสัญญาณ (Signaling Theory) 

ทฤษฎีนี้เปKนการใช.ข.อมูลเพ่ือเปKนการส�งสัญญาณ (Signaling) เม่ือมีข.อมูลท่ีสนับสนุนและ

ต.องการให.ฝ�ายตรงข.ามได.รับทราบ เทคนิคท่ีอาจนํามาใช.ในการส�งผ�านข.อมูลไปยังฝ�ายตรงข.ามอาจ

ได.แก� การใช.บุคคลท่ี 3 ท่ีน�าเชื่อถือมาสนับสนุน ใช.ชื่อเสียงเกียรติยศเปKนประกัน  ใช.การกระทําหรือ

ผลท่ีได.ทํามาแล.วแสดงให.เห็นว�าจะเกิดผลดีหากข.อมูลนั้นเปKนความจริง การใช.การกระทํา (Action) 

จะเปKนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดสําหรับกลยุทธ3 Signaling (Turban & Greening, 1997) เช�น 

ผู.บริหารย�อมมีข.อมูลข�าวสารมากกว�าผู.ลงทุน ผู.บริหารเปVดเผย ข.อมูลเพ่ือส�งสัญญาณให.ตลาดทุน

ทราบเก่ียวกับ ความคาดหวังในอนาคต ผลการดําเนินงานของบริษัท  เปVดเผยเรื่องเก่ียวกับสังคมและ

สิ่งแวดล.อมเพ่ือส�งสัญญาณให.สาธารณชนทราบว�าบริษัทให.ความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดล.อม  

ในงานวิจัยนี้ทฤษฏีการส�งสัญญาณจะทําให.นักลงทุนได.ศึกษาพฤติกรรมของบริษัทในการ

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ในมิติสังคม และมิติคุณภาพของผลิตภัณฑ3 ซ่ึงจะส�งสัญญาณเก่ียวกับ

ชื่อเสียง ภาพลักษณ3 และความถูกต.องทางกฎหมายของบริษัท  องค3กรยอมรับข.อมูลจากสังคม เปKน

การส�งสัญญาณให.องค3กรปรับปรุงนโยบายและการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคม ซ่ึงถือว�า

เปKนองค3กรท่ีใส�ใจสังคมและสิ่งแวดล.อม ซ่ึงการส�งสัญญาณของนักลงทุนอาจนํามาสู�ความสามารถใน

การแข�งขันและมีผลกําไรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให.นักลงทุนมองเห็นผลประโยชน3ระยะยาวเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การลงทุน 

 

 

 



8 
 

3. แนวคิดความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility: CSR) 

   

3.1 ความหมายของความรับผิดชอบต�อสังคม 

แนวคิดความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ มีการพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  

กล�าวคือในอดีตองค3กรธุรกิจมุ�งเน.นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และมุ�งเน.น

การบริหารเพ่ือให.เกิดกําไรสูงสุด(Profit Maximizing Management) ดังนั้นความรับผิดชอบของ

องค3กรจึงมุ�งเน.นให.เกิดกําไรสูงสุด สร.างความม่ังค่ัง และการเติบโตแก�องค3กรและผู.ถือหุ.นโดยองค3กร

จะปฏิบัติตามท่ีกฎหมายระบุเท�านั้น จึงนํามาสู�ปHญหาทางสังคมหลายประการ เช�น การใช.แรงงานเด็ก

และสตรี ปHญหาการว�างงาน ความไม�เสมอภาคในสังคม จึงมีการพัฒนาแนวคิดท่ีเก่ียวข.องกับความ

รับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร แนวคิดท่ีองค3กรมีพันธะต�อเนื่องไปยังกลุ�มอ่ืนในสังคมนอกเหนือจาก

กลุ�มผู.ถือหุ.นและอ่ืนๆ มีมุมมองว�าความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กรเปKนกระบวนการในการนําไป

ปฏิบัติมากกว�าเปKนผลลัพธ3 (Jones,1980)  ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กรท่ีประกอบด.วยความ

รับผิดชอบต�อด.านเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และการกุศล เหมือนกับบุคคล ท่ีมีลําดับข้ันความ

ต.องการในด.านกายภาพ ความปลอดภัย ด.านสังคม ด.านเกรียติยศ ชื่อเสียง เช�นเดียวกับแนวคิดลําดับข้ัน

ความต.องการของมาสโลว3  (Carroll ,1991)  ดังนั้นแนวคิดความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ จึง

นํามาเปKนองค3ประกอบพ้ืนฐานสําคัญและมีความเชื่อมโยงต�อแนวคิดในปHจจุบันอ่ืนๆ เช�น ทฤษฏีผู.มี

ส�วนได.เสีย (Stakeholder Theory)  การให.ความสําคัญกับทฤษฏีผู.มีส�วนได.เสีย จริยธรรมทางธุรกิจ 

ความยั่งยืน ตลอดจนมีการทบทวนแนวคิดความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ รวมท้ังศึกษางานวิจัย

ในมุมมองท่ีแตกต�างกันของทฤษฏีอ่ืนๆ เช�น ด.านการตลาด ด.านมนุษยสัมพันธ3 เพ่ือเข.าใจความ

รับผิดชอบต�อสังคมของกิจการได.ดีข้ึน (Griffin ,2000)    

Carroll (1979) อธิบายว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ ประกอบด.วย 3 มิติ คือ 1)

มิติด.านความรับผิดชอบต�อสังคม ประกอบด.วย ด.านเศรษฐกิจ ท่ีเน.นการผลิตสินค.าตามความต.องการ

ของผู.บริโภค  ด.านกฏหมาย เน.นการปฏิบัติตามกฎหมายและข.อบังคับต�างๆและพันธะทางสังคม ด.าน

จริยธรรม คือความถูกต.องท่ีควรปฏิบัติ ตลอดจนด.านความใจบุญคือการทําบุญ  2) มิติด.านการ

ตอบสนองทางสังคม ประกอบด.วย การดําเนินงานเชิงป�องกัน เชิงปรับตัว เชิงรับ และเชิงรุก  3) มิติด.าน

ผู.มีส�วนได.เสีย ได.แก� ผู.ถือหุ.น ความปลอดภัยในการทํางาน ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ3 สิ่งแวดล.อม 

ท้ังนี้แนวคิดนี้สามารถนําไปสู�การจัดการการดําเนินงานด.านสังคมท่ีดียิ่งข้ึนได. แต�ต.องมีพ้ืนฐาน             
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ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร โดยสามารถบ�งชี้ชนิดของความแตกต�างและระบุประเด็นของ

กิจกรรมเพ่ือสังคม ผู.มีส�วนได.เสียท่ีธุรกิจต.องรับผิดชอบ และกลยุทธ3ของการตอบสนองต�อประเด็นนั้น 

 Sethi (1979) ได.นําเสนอแบบจําลองสามระดับ (Three Level model) ซ่ึงแนวคิดนี้เปKน

พ้ืนฐานท่ีนําไปสู� แนวคิดความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ ประกอบด.วย 1) พันธะทางสังคม (Social 

Obligation) เปKนพฤติกรรมขององค3กรท่ีตอบสนองกฏหมายและข.อบังคับทางการตลาด 2) ความ

รับผิดชอบต�อสังคม (Social Responsibility) ความรับผิดชอบต�อสังคมโดยส�วนใหญ�ซ่ึงสอดคล.องกับ

บรรทัดฐานทางสังคม คุณค�าและความคาดหวังในผลการปฏิบัติงาน 3) การตอบสนองทางสังคม 

(Social Responsiveness) เปKนการปรับพฤติกรรมขององค3กรเพ่ือไปสู�สิ่งท่ีสังคมต.องการ การปรับตัว 

และการป�องกัน 

 Wood (1991) กล�าวว�าทฤษฏีความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ เปKนกระบวนการ

ตอบสนองความต.องการของสังคม ตลอดจนยังเปKนนโยบาย โครงการ ผลลัพธ3 ซ่ึงสะท.อน

ความสัมพันธ3ขอธุรกิจกับสังคมผลลัพธ3ท่ีองค3กรได.จากหลักการความรับผิดชอบต�อสังคมคือการตอบ

แทนและฟ��นฟูสังคม สิ่งแวดล.อม ทําให.ประโยชน3ตกแก�ผู.มีส�วนได.เสียในรูปแบบผลกําไรควบคู�กับ

ความสุขของผู.ให.และผู.รับ สร.างความสัมพันธ3ท่ีดีกับผู.มีส�วนได.เสีย เปKนการสร.างภาพลักษณ3ท่ีดีแก�

กิจการ ได.รับการไว.วางใจ มีความน�าเชื่อถือซ่ึงส�งผลดีต�อความยั่งยืนและเพ่ิมมูลค�าให.กิจการผ�านการ

สร.างนวัตกรรมใหม�ๆ เม่ือกิจการประสบความสําเร็จในการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต�อ

สังคมแล.ว พนักงานและผู.เก่ียวข.องจะผ�านกระบวนการเรียนรู. สามารถนําวิธีการเหล�านั้นไปเปKนต.นแบบ

ความสําเร็จผ�านการจัดการความรู. (Knowledge Management) เพ่ือถ�ายทอดองค3ความรู.ให.ขยายผลสู�

กิจการต�อไป ดังนั้นการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSP) มีความหมายอีกนัยหนึ่งว�าเปKนการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมขององค3กรธุรกิจเพ่ือสร.างผลลัพธ3ขององค3กรธุรกิจท่ีมีอันตรายน.อยลง และมีผลลัพธ3ของ

องค3กรธุรกิจท่ีเปKนประโยชน3เพ่ิมข้ึนในสังคม ท้ังนี้จากความหมายของนักวิชาการหลายท�าน Wood 

(1991) ก็ได.นํามาให.คําจํากัดความและอธิบายถึงความรับผิดชอบต�อสังคม ไว.ดังนี้  

1. หลักการของความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ ในระดับสถาบัน องค3กร และบุคคล 

อธิบายถึงความรับผิดชอบต�อสังคมท่ียาวนานและมุ�งเน.นกระตุ.นพฤติกรรมของมนุษย3และองค3กร ซ่ึงต.อง

คํานึงถึงธุรกิจและสังคม โดยองค3กรธุรกิจต.องมีความรับผิดชอบในผลกระทําของตนเองท่ีมีผลต�อสังคม 

กล�าวคือผู.บริหารต.องมีความรอบคอบในการดําเนินงาน 
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2. กระบวนของการตอบสนองทางสังคมขององค3กรธุรกิจ ซ่ึงประกอบด.วย การประเมิน

สภาพแวดล.อมคือปรับองค3กรให.สอดคล.องกับสภาพแวดล.อมเพ่ือให.องค3กรอยู�รอด  การจัดการผู.มีส�วนได.

เสียซ่ึงเม่ือองค3กรอยู�รอดได.แล.วจึงดําเนินการจัดการผู.มีส�วนได.เสีย สุดท.ายดําเนินการจัดการประเด็นทาง

สังคมท้ังภายนอกองค3กรเช�น ผู.ถือหุ.น ชุมชน สังคม และภายในองค3กร เช�น จรรยาบรรณ จริยธรรม

ทางธุรกิจ   

3. ผลลัพธ3พฤติกรรมขององค3กรธุรกิจ โดยศึกษาผลกระทบทางสังคม นโยบายและแผนทางสังคมท่ี

เปKนผลลัพธ3จากการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมกับสภาพแวดล.อมขององค3กร ซ่ึงผลลัพธ3จะช�วยในการประเมิน

องค3กรในระยะยาว  

Frederick (2006) กล�าวว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ เปKนการนําแนวคิดการ

จัดการมาส�งเสริมให.บริษัทช�วยแก.ปHญหาสังคม ท้ังนี้การดําเนินกิจการทางธุรกิจจะก�อให.เกิดปHญหา

และนํามาซ่ึงภาระในการแก.ปHญหาทางสังคม  McGuire (1963) แย.งว�าธุรกิจจําเปKนต.องรับผิดชอบใน

การผลิต “สินค.าทางสังคม” เช�นเดียวกับสินค.าและบริการสําหรับการขายและทุกธุรกิจมีภาระหน.าท่ี

ในการดูแลสังคม ซ่ึงแนวคิดนี้มาจากปHญหาด.านสงคราม ความยากจน การกีดกันชนชาติ และมลพิษ 

อีกท้ังยังให.เหตุผลอีกว�าความรับผิดชอบต�อสังคมเปKนกลยุทธ3ทางธุรกิจท่ีมีศักยภาพอาจจะทําหรือไม�

ทําก็ได.แต�เปKนสิ่งท่ีถูกต.องท่ีควรทํา  และSethi (1979) อธิบายว�าการตอบสนองขององค3กรเปKนการ

กระทําขององค3กรโดยไม�ควรคํานึงถึงผลลัพธ3 

Iwu-Egwuonwu (2010)  กล�าวว�าความรับผิดชอบต�อสังคม เปKนทฤษฏีท่ีข้ึนอยู�กับความ

รับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ และการตอบสนองสังคม เปKนการตรวจสอบถึงความสัมพันธ3ขององค3กร

และสังคมท่ีแต�ละฝ�ายปฏิบัติต�อกันตามข.อผูกพัน องค3กรมีการปฏิบัติงานในสังคม  ดังนั้นองค3กรจะต.อง

ตอบแทนสังคมโดยการคืนประโยชน3และสร.างความม่ังค่ังให.กับสังคม ตามท่ีสังคมคาดหวังว�าจะได.รับการ

ตอบสนองจากองค3กร  การปฏิบัติเช�นนี้ถือเปKนการอยู�ร�วมกันขององค3กรและสังคมจึงจะทําให.องค3กร

เปKนท่ียอมรับและได.รับการยกย�องจากสังคมถือเปKนสินทรัพย3ท่ีมีคุณค�าขององค3กร 

Gossling (2011) อธิบายถึงความรับผิดชอบต�อสังคม ประกอบด.วย 3 ประเภทดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบต�อสังคม คือขอบเขตของการเปVดเผยข.อมูลเก่ียวกับปHญหาทางสังคม การ

วัดการเปVดเผยข.อมูลประกอบด.วยการวิเคราะห3เนื้อหาของการเปVดเผยข.อมูลขององค3กรเพ่ือสาธารณชน  
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2. ความรับผิดชอบต�อสังคม คือการกระทําขององค3กร เช�น การทําบุญ โครงการทางสังคม การ

ควบคุมมลพิษ การดําเนินการขององค3กรซ่ึงหมายถึงกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคม(CSP)  ท่ีเห็นเปKน

รูปธรรมและผลลัพธ3 เปKนการกระทําโดยตรงขององค3กร 

3. ความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ มาจากการจัดอันดับภาพลักษณ3ขององค3กร เช�น 

KLD , Fortune , Moskowiz การจัดอันดับภาพลักษณ3สันนิษฐานว�าสะท.อนสิ่งท่ีดีและพฤติกรรมของ

การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม(CSP)  

Visser (2008) ได.อธิบายว�า องค3กรควรยึดกรอบความคิดและความรับผิดชอบต�อสังคม 3 

ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรกหลักการดําเนินความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร ประเด็นท่ีสองเปKน

กระบวนการและข้ันตอนการตอบสนองกระแสและแรงผลักดันความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร 

สุดท.ายเปKนผลลัพธ3ทางพฤติกรรมขององค3กรในด.านนโยบายสังคม กิจกรรมด.านสังคมและผลกระทบ

ทางสังคมในการดําเนินกิจกรรมด.านความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร   

Phillip Kotler and Nancy Lee. (2005) ได.ให.แนวคิดของหลักการในการสร.างสรรค3กิจกรรม

ความรับผิดชอบต�อสังคม อันดับแรกคือการพิจารณาเลือกประเด็นในการดําเนินการโดยแนะนําให.

เริ่มต.นจากประเด็นท่ีกําลังอยู�ในความสนใจของสังคมขณะนั้น และสุดท.ายเปKนการนํามาปฏิบัติโดย

พิจารณาวิธีการกิจกรรมท่ีเหมาะสม ในการนําเสนอประเด็นสู�สาธารณชนท้ังนี้ได.ให.แนวทางการ

ดําเนินงานด.านสังคมขององค3กรธุรกิจไว. 6 รูปแบบหลักดังนี้  

1. การส�งเสริมการรับรู.ประเด็นทางสังคม (Cause Promotions) แนวทางนี้องค3กรมุ�งรณรงค3

ประเด็นปHญหาทางสังคมหรือองค3กรสาธารณกุศลให.เปKนท่ีรับรู.ในสังคมโดยใช.ความสามารถทางการ

สื่อสารประชาสัมพันธ3 เพ่ือให.สังคมตระหนักและเกิดการสนับสนุนต�อไป ตัวอย�างเช�น Body Shop 

รณรงค3เรื่องการห.ามใช.สัตว3เปKนตัวทดลองในการผลิตเครื่องสําอาง 

2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับการส�งเสริมทางสังคม (Cause-related Marketing) องค3กร

สนับสนุนประเด็นทางสังคมโดยการนําส�วนแบ�งรายได.หรือกําไรจากการขายสินค.าไปบริจาคเพ่ือสาธารณ

กุศล ตัวอย�างเช�น Comcast บริจาค 4.95 เหรียญสหรัฐฯ จากค�าบริการติดต้ังอินเตอร3เน็ตความเร็วสูง

ให.แก� Ronald McDonald House Charities เปKนระยะเวลาหนึ่งเดือน 

3. การตลาดเพ่ือมุ�งแก.ไขปHญหาสังคม (Social Marketing) แนวทางนี้เปKนการใช.เครื่องมือ

ทางการตลาดขององค3กรในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมเพ่ือให. ลด ละ เลิก หรือปฏิบัติ

ในพฤติกรรมบางอย�างท่ีจะส�งผลให.สังคมดีข้ึน เช�น การเลิกสูบบุหรี่ การสวมหมวกกันน�อค เปKนต.น 
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4. การบริจาคเพ่ือการกุศล (Corporate Philanthropy) รูปแบบด้ังเดิมและง�ายท่ีสุดก็คือ 

การบริจาคท้ังเงิน สินค.า หรือสิ่งของเพ่ือเปKนสาธารณกุศล เช�น ให.กับมูลนิธิ โรงเรียน หรือชุมชน เปKนต.น 

5. การอาสาสมัครเพ่ือเข.าร�วมกิจกรรมทางสังคมกับชุมชน(Community Volunteering) 

แนวทางนี้มุ�งเน.นให.องค3กรกับผู.มีส�วนได.ส�วนเสียในสังคมเป�าหมายมีความสัมพันธ3อันดี โดยการให.

ผู.บริหาร พนักงานตลอดจนการชักชวนคู�ค.าหรือคู�แข�งเข.าไปมีส�วนร�วมกับกิจกรรมเพ่ือสังคมในพ้ืนท่ี  

เช�น การร�วมพัฒนาชุมชนในท.องถ่ิน การร�วมกันสร.างอาคารหรือสอนหนังสือให.แก�เด็กนักเรียนใน

ชนบท เปKนต.น 

6. การดําเนินธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบต�อสังคม (Socially Responsible Business 

Practice) แนวทางคือการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินธุรกิจขององค3กรเพ่ือไม�ให.เกิดผลกระทบด.านลบ

กับสังคมและสิ่งแวดล.อมหรือให.เกิดข้ึนน.อยท่ีสุดเท�าท่ีจะเปKนได. เช�น การลดการใช.น้ํา การใช.พลังงาน

สะอาด เช�น พลังงานลมเพ่ือลดปริมาณก�าซท่ีก�อให.เกิดภาวะเรือนกระจก  เปKนต.น 

จึงสามารถสรุปจากการศึกษาแนวคิดและทบทวนวรรณกรรม ได.ว�าความรับผิดชอบต�อสังคม 

เปKนนโยบาย โครงการ ผลลัพธ3จากการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม และมีกระบวนการตอบสนองความ

ต.องการของสังคมท่ีจะสะท.อนถึงความสัมพันธ3ขององค3กรธุรกิจกับสังคม ท่ีไม�ได.เกิดจากการหวัง

ผลตอบแทน อธิบายได.ว�า การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมขององค3กรธุรกิจ ไม�ได.เปKนเพียงการบริจาค

เงินหรือสิ่งของแต�เปKนการกําหนดนโยบายการพัฒนาไปสู�องค3กรท่ีดี องค3กรจะเจริญเติบโตในธุรกิจ

ต.องใช.ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมส�งต�อให.แก� ชุมชน/สังคม/เยาวชน/สตรี/คนชรา/

ผู.ด.อยโอกาสในสังคม  ความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ ท่ีเก่ียวข.องกับการให.เงินหรือสิ่งของ ไม�

สามารถแก.ปHญหาในระยะยาวให.แก�กลุ�มในสังคมดังกล�าวได. แต�การพัฒนาทักษะและศักยภาพ การ

สนับสนุนโครงการในกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม อาจแสดงให.เห็นถึงความสามารถขององค3กรท่ีมีอยู�

ให.เกิดประโยชน3ได.  องค3กรท่ีมีการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคม ทําเพ่ือภาพลักษณ3 มักเกิดจากการทํา

ตามกระแสสังคมหรือถูกบังคับให.ทําตามหน.าท่ี และทําตามระเบียบกฎเกณฑ3อย�างหลีกเลี่ยงไม�ได. โดย

มุ�งเน.นท่ีผลประโยชน3ขององค3กรเปKนหลักและต.องการผลลัพธ3ด.านการตลาดหรือประชาสัมพันธ3   แต�

การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมอย�างแท.จริง ด.วยความสมัครใจโดยมุ�งคํานึงถึงประโยชน3ต�อสังคมเปKน

หลัก การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมอย�างจริงใจและได.ผลลัพธ3ท่ีดีตอบแทนกลับมายังธุรกิจท้ังทางตรง

และทางอ.อมซ่ึงไม�ได.เกิดจากการหวังผลตอบแทน หากแต�เกิดจากกระบวนการตอบสนองความ

ต.องการของสังคม เช�น ได.รับการชื่นชมและความไว.วางใจจากลูกค.า ส�งผลให.ขีดความสามารถใน         
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การแข�งขันและยอดขายเพ่ิมข้ึน  อีกท้ังการผลิตสินค.าและบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ใส�ใจ

สิ่งแวดล.อม ไม�ก�อให.เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต�อผู.บริโภค ใช.ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให.

เกิดประโยชน3สูงสุดท้ังต�อธุรกิจและสังคม โดยไม�มีค�าใช.จ�ายเพ่ิมแต�อย�างใด ก็จะช�วยเพ่ิมมูลค�าให.แก�

องค3กรมากยิ่งข้ึน เนื่องจากการมีภาพลักษณ3ท่ีดีขององค3กรอาจส�งผลต�อการประเมินองค3กรในระยะ

ยาวและเพ่ิมมูลค�าให.กับกิจการ รวมท้ังอาจส�งผลให.ผู.มีส�วนได.เสียขององค3กรได.รับผลประโยชน3ใน

รูปแบบผลกําไรและมีนักลงทุนมาลงทุนเพ่ิมมากข้ึน ก็จะเปKนผลลัพธ3 ท่ีไม�ได.เกิดจากการหวัง

ผลตอบแทนหากแต�เกิดจากกระบวนการตอบสนองความต.องการของสังคม เช�นเดียวกัน 

 

3.2 การวัดความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ 

ในประเทศไทย ศูนย3พัฒนาความรับผิดชอบต�อสังคมของตลาดหลักทรัพย3แห�งประเทศไทย ได.

จัดทําแบบสํารวจ CSR Awards (Corporate Social Responsibility Awards)  ซ่ึงประกอบด.วย

คําถามใน 4 มิติ คือ ภาพรวม ด.านเศรษฐกิจ ด.านสังคม และด.านสิ่งแวดล.อมโดยแบ�งหัวข.อย�อย 14 

หมวด รวมคําถาม 46 ข.อ ท้ังนี้ ในแต�ละหัวข.อย�อย จะมีการปรับข.อคําถามตามความเหมาะสมในการ

ประกวดแต�ละปJ ดังนั้น แบบสํารวจฯ จะเปลี่ยนแปลงไป ทุกปJ อย�างไรก็ดีข.อคําถามต�างๆ จะยังคงอยู�

ในกรอบของมิติด.านเศรษฐกิจ (Economic) ด.านสังคม (Social) และด.านสิ่งแวดล.อม(Environmental)  

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย3แห�งประเทศไทยเล็งเห็นว�าบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล.อม จะมีผลดีต�อการพัฒนาอย�างยั่งยืนของธุรกิจ  

ท้ังนี้ตลาดหลักทรัพย3แห�งประเทศไทยได.มีการให.รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด�นด.านCSR 

(Corporate Social Responsibility Awards) โดยการให.คะแนนความรับผิดชอบต�อสังคมของ

องค3กร (CSR) เฉพาะองค3กรท่ีสมัครเข.าประกวดแข�งขัน โดยไม�มีการเปVดเผยคะแนนต�อสาธารณชน 

การให.รางวัลเปKนการส�งเสริมและกระตุ.นให.บริษัทเผยแพร�เนื้อหาด.านความรับผิดชอบต�อสังคมซ่ึงเปKน

กลไกท่ีพยายามส�งเสริมและสนับสนุนให.บริษัทจัดทํารายงาน ความรับผิดชอบต�อสังคม (CSR 

Report) รางวัลจะสะท.อน ถึงการดําเนินกิจการของบริษัทท่ีคํานึงถึงความรับผิดชอบของ ผลกระทบ

ต�อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล.อม รวมถึงผู.มีส�วนได.เสียท่ีเก่ียวข.อง โดยสอดประสานสิ่ง

เหล�านี้อยู�ในเนื้อเดียวกันกับกระบวนการทํางานปกติ หากบริษัทไทย ธุรกิจไทย ต�างหันมาให.ความ

สนใจและนําการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมอย�างกว.างขวาง เชื่อว�าจะช�วยให.เกิดความสมดุลในการดําเนิน
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ธุรกิจกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล.อม ซ่ึงนั่นหมายถึงความยั่งยืนขององค3กร สังคม ชุมชน ประเทศ 

และขยายไปสู�ระดับโลกด.วย รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  แบบสํารวจ CSR Awards 

หมวด ประเภท จํานวน
ภาพรวม   
หมวดท่ี 1 ทิศทาง นโยบาย และการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการและผู.นําองค3กร 6 ข.อ 
หมวดท่ี 2 นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม 1 ข.อ 
หมวดท่ี 3 การจัดทํารายงานด.านความรับผิดชอบต�อสังคม 1 ข.อ 
มิติด.านเศรษฐกิจ 
หมวดท่ี 4 บรรษัทภิบาล 4 ข.อ 
หมวดท่ี 5 การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต 1 ข.อ 
หมวดท่ี 6 การประกอบกิจการด.วยความเปKนธรรม 2 ข.อ 
หมวดท่ี 7 การบริหารจัดการและพัฒนาห�วงโซ�อุปทาน (Supply Chain) 2 ข.อ 
หมวดท่ี 8 การต�อต.านการทุจริต 3 ข.อ 
มิติด.านสังคม  
หมวดท่ี 9 การเคารพสิทธิมนุษยชน 7 ข.อ 
หมวดท่ี 10 การปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเปKนธรรม 5 ข.อ 
หมวดท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพพนักงานและลูกจ.างในการทํางานและการใช. 3 ข.อ 
หมวดท่ี 12 ความรับผิดชอบต�อผู.บริโภค 5 ข.อ 
หมวดท่ี 13 การร�วมพัฒนาชุมชนและสังคม 2 ข.อ 
มิติด.านสิ่งแวดล.อม  
หมวดท่ี 14 การจัดการสิ่งแวดล.อม 4 ข.อ 

ท่ีมา : ศูนย3พัฒนาความรับผิดชอบต�อสังคมตลาดหลักทรัพย3แห�งประเทศไทย ปJ 2014 

 

  ในปJ 1994 นักวิจัยของสหรัฐอเมริกา ใช.ฐานข.อมูลสถาบัน Kinder, Lydenberg, Domini & Co. 

(KLD) ในการวัดมิติของความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ ซ่ึง KLD ได.พิจารณามิติต�างๆท่ีสําคัญ 

กิจกรรมทางสังคม (Social Performance) ความสัมพันธ3ท่ีมีต�อชุมชน (Community Relations) ใน

เรื่องของการบริจาคเงินและการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในรูปอ่ืน นโยบายและการปฏิบัติท่ี
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เก่ียวกับการจ.างงาน(Workforce Diversity) เช�น การให.โอกาสในการทํางานแก�สตรี ชนกลุ�มน.อย 

และผู.พิการ การมีความสัมพันธ3ท่ีดีกับลูกจ.าง (Employee Relations) โดยเฉพาะกับสหภาพแรงงาน

การจ�ายค�าตอบแทนแก�แรงงาน และการให.แรงงานได.มีส�วนร�วมในการตัดสินใจของกิจการ  ด.านสิทธิ

มนุษยชน (Human Rights) ด.านคุณภาพของผลิตภัณฑ3 (Product quality) และนวัตกรรมท่ีกิจการ

นําเสนอต�อลูกค.าและส�วนรวมด.วย 

เนื่องจากฐานข.อมูล KLD ได.รับการพัฒนาและดูแลโดยบริษัทประเมินอิสระ ในมิติท่ีเก่ียวข.อง

กับผู.มีส�วนได.เสีย นักวิจัยได.นําฐานข.อมูล KLD มาปรับปรุงใหม� และเห็นพ.องกันใช.การวัดมิติของการ

ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSP)  สําหรับบริษัทในสหรัฐอเมริกา (Waddock & Graves, 1997) การ

วิจัยในสหรัฐฯมีความเฟ��องฟูกับการประเมินท่ีนํามาปรับปรุงใหม� ฐานข.อมูล KLD จึงได.รับการยอมรับ

ว�าเปKนข.อมูลท่ีดีท่ีสุดสําหรับการศึกษางานวิจัยความรับผิดชอบต�อสังคมของสหรัฐฯ (Hillman & 

Keim,2001) 

Mitnick (2000) ได.แนะนําว�าความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ สามารถวัดได.จากคุณภาพ

ขององค3ประกอบของคณะกรรมการบริษัทหรือผู.บริหารระดับสูง, ข.อมูลจากระบบ เช�น ตัวเลขจากจ.าง

งาน การจํากัดจํานวนชนกลุ�มน.อย, ผลผลิต (หรือการดําเนินกิจกรรม) เช�น การคัดเลือกพนักงานใหม� 

การจ.างงาน และการทํางานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด , ผลกระทบต�างๆ เช�น ระดับความพึงพอใจ หรือ

ระดับการปฏิบัติงานของพนักงานเปรียบเทียบกับพนักงานชนกลุ�มน.อย, การวัดการปฏิบัติงานโดยรวม

ของชนกลุ�มน.อยท่ีถูกจ.างและทํางาน  

จากตารางท่ี2 แสดงให.เห็นถึง งานวิจัยในต�างประเทศ ท่ีมีการใช.ฐานข.อมูลท่ีพัฒนาโดย 

Kinder,Lydenberg,Domini and Company (KLD) 5 มิติ ของ KLD จะถูกนํามาใช.เพ่ืองานวิจัย

จํานวนมาก ซ่ึงการวัดความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ จะเก่ียวกับ ชุมชน สตรีและผู.ด.อยโอกาส 

ความสัมพันธ3ของพนักงาน สิ่งแวดล.อม และคุณภาพของสินค.าและบริการ  Griffin & Mahon,(1997) 

กล�าวว�าคําถามงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ ความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ ได.นํามาประกอบกันสร.างการวัด

มิติความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ แต�ยังขาดการควบคุมทางสถิติท่ีเหมาะสมและการรวมแต�ละมิติ

ของความรับผิดชอบต�อสังคม อาจไม�เหมาะสม  
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ตารางท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับ การวัดความรับผิดชอบต�อสังคม CSR 

Authors 
Measure of CSR 

(corporate social responsibility) 

Graves & Waddock (1994) KLD measure 

Brown and Perry (1994) KLD sores and Fortune ratings 

Waddock & Graves (1997) 8 KLD dimension 

Turban & Greening (1997) KLD ratings(5 dimensions) 

Griffin & Mahon (1997) 
Fortune rating, KLD score, 

Taxies Release Inventory, philanthropy 

Sharfman (1996) 
KLD scores, Fortune ratings and 

‘social choice’ mutual fund holdings 

Johnson & Greening (1999) Kinder,lydenberg,Domini 

Alexander & Peer (2006) Kinder,lydenberg,Domini 

Mahoney & Robert (2007) KLD scores 

 

จากการศึกษางานวิจัยในต�างประเทศและในประเทศไทย การวัดความรับผิดชอบต�อสังคม ท่ี

ถูกนํามาใช.จะเก่ียวกับ ชุมชน สตรีและผู.ด.อยโอกาส ความสัมพันธ3ของพนักงาน สิ่งแวดล.อม และ

คุณภาพของสินค.าและบริการ  และพบว�ามีความแตกต�างหลากหลายระหว�างดัชนีต�างๆนั้น เปKน

เพราะการประเมินผลงานด.านสังคมและสิ่งแวดล.อมของบริษัท  ไม�มีมาตรฐานสากลในการวัดและ

รายงานแบบเดียวกับผลงานด.านการเงินท่ีวัดด.วยมาตรฐานทางบัญชี ดัชนีการวัดความรับผิดชอบต�อ

สังคม มีแนวโน.มท่ีจะสะท.อนลักษณะเฉพาะของแต�ละประเทศนั้นๆ  ดังนั้นการวัดความรับผิดชอบต�อ

สังคม ของการศึกษาครั้งนี้ จะวัดตามกรอบแนวคิดของ Kinder,Lydenberg,Domini and Company 

(KLD) และแบบสํารวจ CSR Awards (Corporate Social Responsibility Awards)  โดยศูนย3พัฒนา

ความรับผิดชอบต�อสังคมของตลาดหลักทรัพย3แห�งประเทศไทย ซ่ึงมิติท่ีมีความสอดคล.องกันมากท่ีสุด

คือ มิติด.านสังคมและมิติด.านคุณภาพผลิตภัณฑ3  และข.อมูลท่ีสามารถสะท.อนต�อความรับผิดชอบต�อ

สังคม ของผู.มีส�วนได.เสียฝ�ายต�างๆ ได.จริงมาใช.เปKนตัวชี้วัดหรือองค3ประกอบในดัชนี  
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4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs :Small and Medium 

Enterprises)  

 

4.1 ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) 

 SMEs ย�อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปลเปKนภาษาไทย

ว�า “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม” สําหรับความหมายของวิสาหกิจ (Enterprises) สามารถ

พิจารณาได. 3 รูปแบบ คือ รูปแบบการดําเนินงาน, ขนาด และจํานวนการจ.างงาน ดังนี้ 

      1. กิจการการผลิต (Production Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม 

(Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร� (Mining) 

      2. กิจการการค.า (Trading Sector) ครอบคลุมการค.าส�ง (Wholesale) และการค.าปลีก (Retail) 

      3. กิจการบริการ (Service Sector) ส�วนลักษณะขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม  

กําหนดจากมูลค�าข้ันสูงของสินทรัพย3ถาวร สําหรับกิจการแต�ละประเภท ดังนี้ 

      1. กิจการการผลิต : ขนาดกลางไม�เกิน 200 ล.านบาท - ขนาดย�อมไม�เกิน 50 ล.านบาท 

      2. กิจการบริการ : ขนาดกลางไม�เกิน 200 ล.านบาท - ขนาดย�อมไม�เกิน 50 ล.านบาท 

      3. กิจการการค.า: ขนาดกลาง ไม�เกิน ค.าส�ง ไม�เกิน 100 ล.านบาท ขนาดย�อม ไม�เกิน 50 

ล.านบาท และขนาดกลาง ค.าปลีก ไม�เกิน 60 ล.านบาท ขนาดย�อมค.าปลีก ไม�เกิน 30 ล.านบาท 

      ส�วนลักษณะขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม กําหนดจากจํานวนการจ.าง

งาน สําหรับกิจการแต�ละประเภท ดังนี้ 

      1. กิจการการผลิต : ขนาดกลาง ไม�เกิน 200 คน ขนาดย�อม ไม�เกิน 50 คน 

      2. กิจการบริการ : ขนาดกลาง ไม�เกิน 200 คน ขนาดย�อม ไม�เกิน 50 คน 

      3. กิจการการค.า : ขนาดกลาง ไม�เกินค.าส�ง ไม�เกิน 50 คน ขนาดย�อม ไม�เกิน 25 คนและ

ขนาดกลาง ค.าปลีก ไม�เกิน 30 คน ขนาดย�อมค.าปลีก ไม�เกิน 15 คน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย�อม, 2553)  

 

4.2 ความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

 เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เริ่มมีความสําคัญต�อเศรษฐกิจและ

ความสําเร็จโดยรวม จากธุรกิจขนาดเล็กก็ส�งผลกระทบไปท่ัวโลก นักวิจัยหลายคนจึงเริ่มหันมาให.
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ความสําคัญต�อศีลธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงความสําคัญของ 

SMEs ใน EU นั้นคือ บริษัทจํานวน 99% เปKน SMEs (ในท่ีนี้หมายถึงธุรกิจท่ีมีพนักงานน.อยกว�า 250 

คน) และมีอิทธิพลอย�างมากในตลาดแรงงาน โดยให.งานถึง 76 ล.านบาท (Morsing&Perrini 2009)  

 UNIDO (2002) กล�าวว�า สําหรับประเทศท่ีกําลังพัฒนานั้น การบูรณาการเศรษฐกิจของประเทศ

ให.เปKนเศรษฐกิจระดับโลก โดยใช.วิธีการเปVดเสรีทางการค.า, การผ�อนคลายกฎระเบียบทางการค.า และ

การเปKนประชาธิปไตย ดูเหมือนจะเปKนวิธีการท่ีดีท่ีสุดสําหรับการจัดการความยากจนและความไม�เท�า

เทียมกัน ซ่ึงสิ่งท่ีสําคัญในกระบวนการนี้คือ การพัฒนาของภาคเอกชนโดยท่ีมี SMEs เปKนศูนย3กลาง 

 เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) ถือเปKนตัวหลักในการสร.าง GPD จากท่ี

ได.มีการจ.างงานในกระบวนการผลิตมากกว�าบริษัทขนาดใหญ� ดังนั้นประเทศท่ีมีอัตราส�วนของ SMEs 

ท่ีสูงจะมีการกระจายรายได.ท่ีสูงข้ึน จึงส�งผลให.เสถียรภาพทางสังคมสูงข้ึนไปด.วย และSMEs เปKน

แหล�งกําเนิดของการพัฒนาด.านความเปKนผู.ประกอบการ และนวัตกรรมท่ีสําคัญใน niche market ซ่ึง

ความต.องการสินค.าจะมีความยืดหยุ�นสูงและเฉพาะบุคคล รวมท้ังSMEs ได.ให.ความสําคัญกับความ

เสี่ยง และเปKนรากฐานของรูปแบบการเติบโตระยะยาวและการพัฒนาของบริษัทขนาดใหญ� 

นอกจากนี้ SMEs จะช�วยสร.างความสามารถด.านการผลิตอย�างเปKนระบบ และทําให.เกิดการนํา

ทรัพยากรมาใช.อย�างคุ.มค�า และระบบเศรษฐกิจท่ียืดหยุ�น โดยบริษัทเล็กและบริษัทใหญ�จะถูก

เชื่อมโยงเข.าด.วยกัน ซ่ึงจะเปKนตัวดึงดูดการลงทุนจากต�างประเทศเนื่องจากบริษัทท่ีจะเข.ามาลงทุน จะ

มองหา Supplier  ในท.องถ่ินท่ีมีความน�าเชื่อถือในด.าน   Supply Chain ดังนั้น การมีอุนสาหากรรม

ท่ีสนับสนุน กันในประเทศจึ ง ทํ า ให. ผู. เ ข. ามาลง ทุน มี ศักยภาพทางด. านการแข� ง ขันสู ง ข้ึน 

(Morsing&Perrini, 2009, UNIDO, 2002) 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) จะมีลักษณะเฉพาะท่ีต�างไปจากบริษัทขนาดใหญ� 

ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงไปตามประเทศและวัฒนธรรมท่ีแตกต�างกัน และโดยท่ัวไป SMEs จะมีความเปKน

อิสระ, มีหลายหน.าท่ี, มีเงินจํากัด และข้ึนอยู�กับลักษณะของบุคคล และมีรูปแบบไม�เปKนทางการ 

(Perrini et al., 2007) นอกจากนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม(SMEs) จะมีความอ�อนไหวต�อ

ปHญหาทางด.านสังคมท่ีอยู�รอบๆองค3กร และด.วยการท่ีองค3กรมีขนาดเล็กจึงมีความใกล.ชิดต�อท้ัง

พนักงาน และครอบครัวของพนักงานท่ีอาศัยอยู�ในบริเวณนั้น ซ่ึงพวกเขาจะร�วมรับผลกระทบต�างๆ 

รวมท้ังอาจมีความวิตกกังวลไปด.วย และโดยส�วนใหญ�วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) จะ

ให.ความสําคัญกับชุมชนท่ีอยู�บริเวณใกล.เคียงกับท่ีองค3กรดําเนินงานอยู�มากกว�าสังคมระดับประเทศ 
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) จึงมีความสัมพันธ3โดยตรง และใกล.ชิดกับชุมชนมากกว�า

บริษัทขนาดใหญ� (Longo et al., 2005) ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) ส�วนมากจะมี

หน�วยงานท่ีดําเนินงานเพียงหน�วยงานเดียว ซ่ึงจะมีแรงงานท.องถ่ินจํานวนมาก และมีการดําเนินงาน

โดยภาคเอกาชนก็คือ เจ.าของธุรกิจเอง จึงทําให.เจ.าของมีความใกล.ชิดกับหน�วยงานดังกล�าวด.วย 

สําหรับกลุ�มลูกค.าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เองก็จะคํานึงถึงการตลาดในท.องถ่ิน

ด.วย ขฯท่ีบริษัทขนาดใหญ�จะให.ความสําคัญกับตลาดขนาดใหญ�มากกว�า (Jenkins, 2004) 

 หากแต�ว�าในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสามารถท่ีจะอยู�รอดได.นั้น นอกเหนือจากการมุ�งด.านการทํา

กําไรสูงสุดแล.ว ควรจะต.องให.ความสําคัญต�อผู.มีส�วนได.ส�วนเสียด.วย (Freeman, 1984) ฉะนั้นจาก

ความสัมพันธ3ท่ีใกล.ชิดกับชุมชน และเปKนธุรกิจท่ีถูกจับตามองได.ง�ายจากคนในชุมชน รวมถึงการ

ดําเนินงานทุกอย�างในธุรกิจท่ีมักจะส�งผลกระทบ ท้ังต�อตัวธุรกิจเองและผู.อ่ืนเสมอ ในการดําเนิน

กิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) โดยท่ีสามารถสร.างผลกําไรและยืนหยัดอยู�ได.

นั้น ผู.ประกอบการจึงต.องใส�ใจและคํานึงถึงผลกระทบต�อทุกคนท่ีเก่ียวข.องรวมท้ังสังคมและ

สิ่งแวดล.อมโดยรวมด.วยเช�นกัน 

สําหรับในประเทศไทย SMEs หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ซ่ึงเปKนวิสาหกิจท่ี

มีความเหมาะสม มีความคล�องตัวในการปรับสภาพให.เข.ากับสถานการณ3ท่ัวไปของประเทศ อีกท้ังยัง

เปKนวิสาหกิจท่ีใช.เงินทุนในจํานวนท่ีตํ่ากว�าวิสาหกิจขนาดใหญ� และยังช�วยรองรับแรงงานจากภาค

เกษตรกรรมเม่ือหมดฤดูกาลเพาะปลูก รวมถึงเปKนแหล�งท่ีสามารถรองรับแรงงานท่ีเข.ามาใหม� เปKนการ

ป�องกันการอพยพของแรงงานเข.ามาหางานทําในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงช�วยกระจายการ

กระจุกตัวของโรงงานกิจการวิสาหกิจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู�ภูมิภาค จึงก�อให.เกิดดาร

พัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท้ังในส�วนภูมิภาคและของประเทศอย�างยั่งยืนต�อไป 

การวัดประเภทธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs :Small and Medium 

Enterprises)  

ประเภทธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs)  จะศึกษาเฉพาะในจังหวัดนครปฐม 

ซ่ึงมีจํานวน รวมท้ังสิ้น 1,542 แห�ง  ประกอบด.วยประเภทกิจการผลิต 873 แห�ง กิจการค.า 592 แห�ง  

และกิจการให.บริการ 77 แห�ง (ข.อมูลจาก สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม : สสว.     

ปJ 2554) ท้ังนี้จะกําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างสําหรับงานวิจัยนี้ เฉพาะประชากรของธุรกิจ SMEs ประเภท



20 
 

กิจการผลิต ในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงกิจการผลิต (Product Sector) จะครอบคลุมการผลิตในภาค

เกษตรกรรม (Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร� (Mining)  

 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวขfอง  

หทัยชนก รัตนถาวรกิติ ฐานิดา สิทธิเสือ และ คเชนทร- วัฒนะโกศล (2561) ทําการศึกษา

เรื่อง ความรับผิดชอบต�อสังคมกับธุรกิจโรงแรมในยุค 4.0 ท่ีนําเสนอ แนวคิดในด.านมิติของยุค

Thailand 4.0 ท่ีเปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสู�แรงงานท่ีมีความรู.และ ทักษะสูงตามโมเดลของ 

Thailand 4.0 ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และธุรกิจโรงแรมมีแนวโน.มท่ีจะขยายตัวสูงข้ึนจากการ

วางแผนการตลาดการท�องเท่ียวของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) ทําให.องค3กร ธุรกิจโรงแรม

เพ่ิมสูงข้ึนตามลําดับ  โดยความรับผิดชอบต�อสังคมมีความสัมพันธ3กันระหว�างสังคมและองค3กรธุรกิจ

ซ่ึงมีผลต�อการสะท.อนภาพลักษณ3ต�อองค3กร การศึกษาดังกล�าวเน.นการนําแนวคิดจากการศึกษาท่ีได.

จากการทบทวนวรรณกรรมและใช.หลักการเขียนเชิงบรรยายท่ีเก่ียวข.องและจากประสบการณ3มุมมอง 

แนวคิดของผู.เขียนซ่ึงจะมุ�งเน.นไปยังเรื่องของความรับผิดชอบต�อสังคมกับธุรกิจโรงแรมในยุค 4.0 โดย

จะเสนอให.ลักษณะ 2 ปHจจัยท่ีเก่ียวข.องท้ัง 4 ด.าน ได.แก� ปHจจัยภายในคือ ด.านสุขภาวะและด.าน

สติปHญญา ความคิดความรู. ปHจจัยภายนอกได.แก� ด.านเศรษฐกิจและด.านการอนุรักษ3สิ่งแวดล.อม ซ่ึง

ดังนั้นขอบเขต ความรับผิดชอบต�อสังคมท้ัง 7 ด.าน ได.แก� ด.านชุมชน ด.านสุขภาพและสวัสดิการ ด.าน

การศึกษา สิทธิ มนุษยชน สิ่งแวดล.อมธรรมชาติ สิทธิของผู.บริโภค วัฒนธรรม มีความสอดคล.องและ

สัมพันธ3กับกับ แนวคิดต�อความรับผิดชอบต�อสังคมกับธุรกิจโรงแรมในยุค 4.0 ท้ัง 2 ปHจจัย 

ปuvนรัตน- สิริพันธ-พงศ-  (2561) ทําการศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจโรงแรม

และท่ีพักในจังหวัดภูเก็ต  โดยมีวัตถุประสงค3เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความรับผิดชอบต�อ

สังคมของธุรกิจโรงแรม และท่ีพักในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัย พบว�า ระดับความรับผิดชอบต�อสังคม

ของธุรกิจโรงแรมและ ท่ีพักในจังหวัดภูเก็ตทุกขนาดท้ังขนาดเล็ก (1 - 50 ห.อง) ขนาดกลาง (51 - 100 

ห.อง) และขนาดใหญ� (101 - 1,000 ห.อง) พบว�า มีความรับผิดชอบต�อสังคมโดยภาพรวมอยู�ในระดับ

มาก (X = 3.69, SD = 0.52) และเม่ือจําแนกตามขนาดโรงแรมและท่ีพักท่ีมีขนาดเล็กมีระดับความ

รับผิดชอบต�อสังคมใน ระดับปานกลาง (X = 3.37, SD = 0.28) ส�วนโรงแรมและท่ีพักขนาดกลางมี

ระดับความรับผิดชอบ ต�อสังคมในระดับสูง (X =4.04, SD = 0.13) และโรงแรมและท่ีพักขนาดใหญ�มี

ระดับความรับผิดชอบ ต�อสังคมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.54, SD = 0.10) ตามลําดับ  ผลการ
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ทดสอบสมมติฐาน พบว�า ระดับความรับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจโรงแรมและท่ีพักแต�ละ ขนาดมี

ความแตกต�างกันทุกด.านอย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05   

ระชานนท- ทวีผล (2560) ทําการศึกษารูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคม ของ

โรงแรมในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ3.  โดยมีวัตถุประสงค3เพ่ือศึกษาถึงการให.

ความหมายและรูปแบบของกจิกรรมความรับผิดชอบต�อสังคมของโรงแรมเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ3 เก็บรวบรวมข.อมูลด.วยการสัมภาษณ3เชิงลึก (In-Depth Interview) และค.นคว.าจาก

เอกสาร โดยมีผู.ให.ข.อมูลหลักเปKนผู.จัดการฝ�ายทรัพยากรบุคคลผลการวิจัยพบว�า ผู.จัดฝ�ายทรัพยากร

บุคคลได.ให.ความหมาย ของกิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล.อม (Corporate Social 

Responsibility : CSR) หมายถึง การดําเนิน กิจกรรมภายในและภายนอกองค3กรท่ีคํานึงถึงผลกระทบ

ต�อสังคมท้ังในระดับใกล.และไกลโดยการใช.ทรัพยากรท่ีมีอยู�ในองค3กรหรือทรัพยากรจากภายนอก

องค3กร สามารถอยู�ร�วมกันในสังคมได.อย�างเปKนปกติสุข อีกท้ังยังเปKนแนวคิดท่ี กิจการได.ผสานความ

ห�วงใยต�อสังคมและสิ่งแวดล.อมไว.ในกระบวนการดําเนินงานและการมีปฏิสัมพันธ3กับผู.มีส�วนได.ส�วน

เสีย ภายใต.พ้ืนฐานการกระทําด.วยความสมัครใจ และเปKนการส�งเสริมความร�วมมือท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพ่ือเปKนการ สร.างภาพลักษณ3ท่ีดีให.แก�องค3กรทางด.านสังคมและสิ่งแวดล.อม มีความ

รับผิดชอบร�วมกันรูปแบบของกิจกรรม ความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล.อมพบว�า โรงแรมให.

ความสําคัญกับ 4 ประเด็นหลักเปKนสําคัญ อันได.แก� ด.านการกับดูแลองค3กร ด.านสิทธิมนุษยชน ด.าน

สิ่งแวดล.อม และด.านการมีส�วนร�วมและพัฒนาชุมชน   

วรวุฒิ ไชยศร และบุญสม เกษะประดิษฐ- (2560) ทําการศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต�อ

สังคมขององค3กรธุรกิจกับการพัฒนาท่ียั่งยืน: กรณีศึกษาความรับผิดชอบต�อสังคม 6 บริษัท โดยมี

วัตถุประสงค3เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความจําเปKน เป�าหมาย การดําเนินการในความรับผิดชอบต�อ

สังคมขององคก3รธุรกิจท่ีเปKนไปตามแนวคิด ทฤษฎีในด.านความรับผิดชอบต�อสังคมและการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน  ประชากรท่ีใช.ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัทจํากัด (มหาชน) ท่ีเปKนบริษัท ขนาดใหญ� มีการ

ท้ังหมด 6 แห�ง ผลการศึกษาพบว�าผู.บริหาร ผู.แทนบริษัท นักวิชาการและผู.บริหารองค3กรมีความเห็น

สอดคล.องกันว�า ในด.านความจําเปKน เป�าหมาย การดําเนินการต�อประเด็นหลัก 4 ข.อ คือ 1) CSR มี

ความจําเปKนและสําคัญมาก และ เปKนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม�ได. 2) มองว�างองค3กรธุรกิจต.องได.รับการ

ยอมรับจากสังคม 3) ความรับผิดชอบต�อสังคมทําให.องค3กร/ชุมชนมีความยั่งยืน 4) ผู.บริหารมี
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ความสําคัญมากในการสร.างวัฒนธรรมองค3กร/นโยบายองค3กรด.านความรับผิดชอบต�อสังคมและการ

พัฒนาท่ียั่งยืน  

ธีรพร ทองขะโชค และ อาคม ใจแกfว (2556) ทําการศึกษาเรื่อง ปHจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความ

รับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย3แห�งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค3เพ่ือ

ศึกษาปHจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความรับผิดชอบต�อ สังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย3แห�ง

ประเทศไทย กลุ�มตัวอย�างท่ีใช.ใน การวิจัยในครั้งนี้คือบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย3แห�ง

ประเทศไทย จํานวน 260 บริษัท ท าการสุ�มตัวอย�างแบบหลายข้ันตอนเครื่องมือท่ีใช.ในการวิจัยเปKน 

แบบสอบถาม มีการตอบกลับของแบบสอบถาม 228 บริษัท คิดเปKนอัตราการตอบ กลับร.อยละ 87 

วิเคราะห3ข.อมูลโดยใช.การวิเคราะห3ถดถอยเชิงเส.นแบบพหุ ผล การศึกษา 1) ความรับผิดชอบต�อสังคม

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย3แห�งประเทศ ไทยในภาพรวมอยู�ในระดับสูงมาก (x¯ =4.32, 

S.D.=.379) และเม่ือจําแนกรายด.าน พบว�า ความรับผิดชอบต�อสังคมด.านเศรษฐกิจ ด.านกฎหมาย 

และด.านจริยธรรมมี ระดับสูงมาก ในขณะท่ีความรับผิดชอบต�อสังคมในด.านการกุศลอยู�ในระดับสูง 2) 

ปHจจัยภาวะผู.นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต�อความรับผิดชอบต�อสังคมของ บริษัทมากท่ีสุด 

สุดารัตน- แผลวมัจฉะ และ จําลอง โพธิ์บุญ (2553) ทําการศึกษาเรื่อง ปHจจัยท่ีมีผลต�อการ

ดํา เนินงานความรับผิดชอบของ ผู.ประกอบการอุตสาหกรรมต�อสังคม : กรณีศึกษา กลุ�มบริษัทอูเบะ 

(ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค3 เพ่ือศึกษาการดําเนินงานด.าน CSR และ วิเคราะห3ปHจจัยท่ีมีผลต�อ

การดําเนินงาน CSR ศึกษาผลท่ีผู.มีส�วนได.ส�วนเสียภายในองค3กรได.รับและศึกษาความพึงพอใจของ

ชุมชนท่ีมีต�อการดําเนินงานด.าน CSR ของกลุ�มบริษัทฯ เก็บรวบรวมข.อมูลโดยใช. หลักการสามเส.า 

(Triangulation) โดยสัมภาษณ3เชิงลึกบุคลากรในหน�วยงานความ รับผิดชอบต�อสังคมของกลุ�มบริษัท

ฯ จํานวน 11 คน บุคลากรของกลุ�มบริษัทฯ ท่ี มีส�วนได.ส�วนเสียจํานวน 4 คน ผู.นําชุมชนและ

ประชาชนท่ีอาศัยในชุมชนโดยรอบ ท้ังหมด 12 คน ผลการศึกษาพบว�า 1) กลุ�มบริษัทฯ มีการ

ดําเนินงานท่ีสอดคล.องกับมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผู.ประกอบการอุตสาหกรรมต�อสังคม พ.ศ. 

2552 ในทุกประเด็นหลัก ปHญหาท่ีพบในการดําเนินงาน CSR ได.แก� การสื่อสารประชาสัมพันธ3 

เก่ียวกับ CSR ท้ังกับภายในและภายนอกองค3กร การมีส�วนร�วมของพนักงาน การประเมินผลการ

ดําเนินงาน CSR และการทบทวนความสอดคล.องตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบต�อสังคม ปHจจัย

สําคัญท่ีมีผลต�อการดําเนินงาน CSR ในด.านบริบทได.แก� นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับ 

ข.อกําหนดจากภาครัฐ ผู.นําชุมชน/ผู.นําท.องถ่ินและการปกครองส�วนท.องถ่ิน/การเมืองท.องถ่ิน สภาวะ 
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          ความรับผิดชอบต�อสังคม 

(Corporate Social Responsibility: CSR)

- ด�านนโยบายการดําเนินธุรกิจ 

- ด�านเศรษฐกิจ 

- ด�านสังคม 

- ด�านสิ่งแวดล�อม 
 

เศรษฐกิจ ทัศนคติ ค�านิยม วัฒนธรรมประเพณีและการมีส�วนร�วมของคนใน ชุมชน ปHจจัยนําเข.าท่ีมี

ผลต�อการดําเนินงาน CSR ได.แก� การสนับสนุนของผู.บริหาร และการมีส�วนร�วมของพนักงาน เงินทุน

และงบประมาณ วิสัยทัศน3และวัฒนธรรม องค3กร วิธีการต.นแบบและกลยุทธ3ในการดําเนินงาน CSR 

มาตรฐานการดําเนินงาน ต�างๆ สําหรับ ปHจจัยด.านกระบวนการท่ีมีผลต�อการดําเนินงาน CSR ได.แก� 

การ จัดโครงสร.างการบริหารงาน CSR การสื่อสารและประสานงาน การจัดกิจกรรมท่ี ครอบคลุมงาน 

CSR และสอดคล.องกับปHญหาและความต.องการของกลุ�มเป�าหมาย ผลท่ีผู.ถือหุ.นได.รับจากการ

ดําเนินงาน CSR ของกลุ�มบริษัท ฯ คือ การลดค�าใช. จ�ายของบริษัท การเพ่ิมความสามารถในการขาย

และการเพ่ิมความแข็งแกร�งและ การพัฒนาธุรกิจอย�างยั่งยืน สําหรับผลท่ีพนักงานได.รับคือ การเปKน

สถานท่ีทํางาน ท่ีดีและการสร.างความภาคภูมิใจให.กับพนักงาน 

  

6. กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย (Conceptual Framework) 

การกําหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัย โดยใช.แนวคิดพ้ืนฐานจาก 2 กรอบทฤษฎี ได.แก� ทฤษฏีผู.มี

ส�วนได.เสีย (Stakeholder Theory) และทฤษฏีส�งสัญญาณ (Rational choice Theory) ซ่ึงทฤษฎีเหล�านี้

จะส�งผลต�อการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคม กรอบแนวคิดนี้คาดหวังว�า ธุรกิจSMEs มี

แรงจูงใจหรือความสนใจในการบริหารจัดการเพ่ือผลประโยชน3ของผู.มีส�วนได.เสีย โดยมีการดําเนินกิจกรรม

ความรับผิดชอบต�อสังคมในมิติด.านสังคมและมิติด.านคุณภาพผลิตภัณฑ3 รายละเอียดตามภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) 

       

 

 

 

 

 

        ลักษณะกิจการ 

- ขนาดกิจการ 

- ตําแหน!งผู�ให�ข�อมูล 

- จํานวนป&ท่ีดําเนินกิจการ 

- อายุงาน 

- ประเภทกิจการ 

- จํานวนแรงงาน 

- ผลประกอบการ (ROA) 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปKนการวิจัยเพ่ือศึกษา ความรับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจSMEs : กรณีศึกษา 

ธุรกิจประเภทการผลิต จังหวัดนครปฐม ผู.วิจัยได.ศึกษาและค.นคว.างานวิจัยตามข้ันตอน ได.แก� 
1. วิธีการดําเนินการวิจัย 

2. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

3. เครื่องมือท่ีใช.ในการวิจัย 

4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

5. สถิติในการวิเคราะห3ข.อมูล 

 

1. วิธีการดําเนินการวิจัย 
     การศึกษาครั้งนี้ ใช.วิธีการเก็บรวบรวมข.อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง ข.อมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data)  ใช.วิธีการเก็บรวบรวมข.อมูลแบบการสํารวจโดยแจกแบบสอบถามกับกลุ�มตัวอย�าง  โดยส�ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย3ไปยังบริษัทโดยตรง 
 

2. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม(SMEs) ซ่ึงแบ�งตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ลักษณะ
SMEs ตามพระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม โดยมีหลักเกณฑ3ตาม จํานวน
การจ.างงานและจํานวนสินทรัพย3ถาวร ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3 การจําแนกขนาดกิจการประเภทต�างๆ 

  ลักษณะวิสาหกิจ 
จํานวนการจ.างงาน (คน) จํานวนสินทรัพย3ถาวร(ล.านบาท) 

ขนาดย�อม ขนาดกลาง ขนาดย�อม ขนาดกลาง 
กิจการผลิตสินค.า ไม�เกิน 50 51 - 200 ไม�เกิน 50 51 - 200 

กิจการค.าส�ง ไม�เกิน 25 26 - 50 ไม�เกิน 50 51 - 100 

กิจการค.าปลีก ไม�เกิน 15 16 - 30 ไม�เกิน 50 31 - 60 

กิจการให.บริการ ไม�เกิน 50 51 - 200 ไม�เกิน 50 51 - 200 
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ท้ังนี้วิสาหกิจขนาดและขนาดย�อม SMEs ในจังหวัดนครปฐม มีจํานวน 1,542 แห�ง  ซ่ึง

ประกอบด.วยประเภทกิจการผลิต 873 แห�ง กิจการค.า 592 แห�ง  และกิจการให.บริการ 77 แห�ง 

สําหรับงานวิจัยนี้ จะศึกษาเฉพาะประชากรของธุรกิจ SMEs ประเภทกิจการผลิต ในจังหวัดนครปฐม 

ซ่ึงกิจการผลิต (Product Sector) จะครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural 

Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร�  (Mining) โดยจะทําการส�ง

แบบสอบถามไปยังประชากรท่ีเปKนธุรกิจการผลิตขนาดเล็กและขนาดย�อมท้ังหมด 873 แห�ง และผล

การส�งแบบสอบถามตอบกลับคือ 161 ฉบับ เปKนคิดเปKนร.อยละ 18.44 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 

 

3. เครื่องมือท่ีใชfในการวิจัย 
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู.วิจัยใช.แบบสอบถาม โดยมีส�วนประกอบดังต�อไปนี้ 

ส�วนท่ี 1 ข.อมูลเก่ียวกับองค3กร ลักษณะเปKนคําถามปลายปVด (Close Ended 

Question) ประกอบด.วย ตําแหน�งในองค3กร จํานวนปJท่ีก�อต้ังกิจการ อายุงาน ลักษณะกิจการ และ

จํานวนแรงงาน เปKนต.น 

ส�วนท่ี 2 ระดับความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร ในด.านนโยบายในการดําเนิน

ธุรกิจ ด.านเศรษฐกิจ ด.านสังคมและด.านสิ่งแวดล.อม เปKนข.อคําถามให.เลือกตอบและแบบมาตราวัด

แบบการประเมินค�า (Rating Scale) โดยแบ�งออกเปKน 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคริท (Likert’s Scale) 

ผู.ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได.ตามความคิดเห็น โดยมีเกณฑ3กําหนดการให.คะแนน ดังนี้  

1 คะแนน  หมายถึง ระดับการดําเนินการน.อยท่ีสุด 

2 คะแนน  หมายถึง ระดับการดําเนินการน.อย 

3 คะแนน  หมายถึง ระดับการดําเนินการปานกลาง 

4 คะแนน  หมายถึง ระดับการดําเนินการมาก 

5 คะแนน  หมายถึง ระดับการดําเนินการมากท่ีสุด 
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ผู.วิจัยกําหนดเกณฑ3การใช.คะแนนค�าเฉลี่ยโดยคํานวณจากความกว.างของอันตรภาคชั้น 

โดยใช.สูตร ดังนี้ 

ความกว.างของอันตรภาคชั้น =									
พิสัย

จํานวนชั้น
 

 

       = 				
���

�
 

 

       =        0.8 

  

เกณฑ3การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยปHจจัยจูงใจ ได.แก� 

คะแนนเฉลี่ยระหว�าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความรับผิดชอบต�อสังคมมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ยระหว�าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความรับผิดชอบต�อสังคมมาก 

คะแนนเฉลี่ยระหว�าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความรับผิดชอบต�อสังคมปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหว�าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความรับผิดชอบต�อสังคมน.อย 

คะแนนเฉลี่ยระหว�าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความรับผิดชอบต�อสังคมน.อยท่ีสุด 

 

4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
1. จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ ทฤษฎีและแนวคิดความรับผิดชอบต�อสังคมของ

กิจการ (Corporate Social Responsibility - CSR)  และ ความสัมพันธ3ของประเภทธุรกิจSMEsกับ

ความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ ผู.ทําวิจัยได.ทําการออกแบบ แบบสอบถามเปKนรายข.อ เก่ียวกับ

ความรับผิดชอบต�อสังคมมิติด.านสังคมและมิติด.านคุณภาพของผลิตภัณฑ3  

2. หลังจากนั้นนํา แบบสอบถามเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมมิติด.านสังคมและมิติด.าน

คุณภาพของผลิตภัณฑ3 เสนอท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความสอดคล.องของเนื้อหา แล.วนํากลับมา

ปรับปรุงตามข.อเสนอแนะ 

3. การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ด.านความตรงต�อเนื้อหา (Content validity) โดย

หาค�าดัชนีความสอดคล.องของข.อคําถามกับวัตถุประสงค3 (Item-Objective Congruency: IOC)  
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หมายถึง แบบสอบถาม ท่ีผู.ทําวิจัยพัฒนาข้ึนมานั้นสามารถวัดได.ตรงตามวัตถุประสงค3ท่ีต.องการจะวัด 

เพ่ือหาคุณภาพด.านความเท่ียงตรง ซ่ึงผู.วิจัยใช.ตัวแบบค�าดัชนีความสอดคล.องของข.อคําถามกับ

วัต ถุประสงค3  ( Item-Objective Congruency: IOC) ในการวิ เคราะห3 เ บ้ืองต.น เ พ่ือ พิสู จน3 ว� า 

แบบสอบถาม ท่ีผู.ทําวิจัยพัฒนามานั้นมีคุณภาพตามวัตถุประสงค3ท่ีจะวัด โดยทางผู.วิจัยได.ขอความ

อนุเคราะห3จากผู.เชี่ยวชาญ 3 ท�าน 

4. หลังจากท่ีนําผลการพิจารณาของผู.เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท�าน มาบันทึกผลการพิจารณาของ

ผู. เชี่ยวชาญแต�ละท�านเพ่ือนํามาวิเคราะห3หาค�า IOC โดยหาค�าเฉลี่ยในแต�ละข.อ (Rovinelli and 

Hambleton: 49-60) ถ.ามีค�าเฉลี่ยมากกว�า 0.5 ถือว�าใช.ได. ซ่ึงจากผลการวิเคราะห3ข.อคําถามมีค�า IOC 

มากกว�า 0.5  จํานวน 28 ข.อ ข.อท่ีมีค�า IOC ตํ่ากว�า 0.5 ถือว�า ไม�มีความสอดคล.องกับเนื้อหาและ

วัตถุประสงค3ของงานวิจัย จึงตัดออกไป  

5. แบบสอบถาม ท่ีผ�านการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามด.านความตรงต�อเนื้อหา 
(Content validity) แล.วจะนําไปใช.ในการเก็บข.อมูลจากกลุ�มตัวอย�างของการศึกษา  
 

5. สถิติในการวิเคราะห-ขfอมูล 
ผู.วิจัยได.ใช.สถิติในการวิเคราะห3ข.อมูล ดังนี้ 

  1. การวิเคราะห3ข.อมูลท่ัวไปของกิจการใช.การแจกแจงความถ่ีและหาค�าร.อยละ 

  2. การวิเคราะห3ข.อมูลเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคม วิเคราะห3ด.วยการคํานวณหาค�าเฉลี่ย 

( ) เพ่ือความเปKนกลาง และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือวัดการกระจายของคะแนน 

  3. สถิติอนุมานท่ีใช.ทดสอบสมมติฐาน   สถิติทดสอบ One-way ANOVA ใช.ทดสอบความ

แตกต�างของค�าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมสําหรับตัวแปรท่ีแบ�ง

ออกเปKน 3 กลุ�มข้ึนไป ได.แก� ขนาดกิจการ ตําแน�งผู.ให.ข.อมูล จํานวนปJทีดําเนินกิจการ อายุงาน 

ประเภทกิจการ จํานวนแรงงานและผลประกอบการ 
 

 

 

 

 

X



28 
 

บทที่ 4 
ผลการวิจัยและผลการวิเคราะห- 

 
การศึกษาความรับผิดชอบต�อสังคมกับธุรกิจSMEs : กรณีศึกษากิจการผลิต ในจังหวัด

นครปฐม เปKนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เก็บรวบรวมข.อมูลด.วย
แบบสอบถามจากกลุ�มตัวอย�างธุรกิจท่ีประกอบกิจการการผลิตขนาดกลางและขนาดย�อม (Small 
and Medium Enterprise) ในจังหวัดนครปฐม จํานวนท้ังสิ้น 161 แห�ง วิ เคราะห3ข.อมูลด.วย
ค�าความถ่ี ร.อยละ ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมติฐานด.วยการวิเคราะห3การถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression)  โดยได.แบ�งผลการวิเคราะห3ข.อมูลเปKน 2 ตอน ดังต�อไปนี้ 
 1. ข.อมูลท่ัวไปของกิจการ 
 2. ข.อมูลเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคม 

3. ข.อมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs 
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 รายละเอียดผลการศึกษามีดังต�อไปนี้ 
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1. ขfอมูลท่ัวไปของกิจการ 
 
ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนและร.อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามข.อมูลท่ัวไป 

ขfอมูลท่ัวไป จํานวน รfอยละ 
1. ขนาดกิจการดfานการผลิต   

กิจการขนาดเล็ก 139 86.3 
กิจการขนาดกลาง 22 13.7 
รวม 161 100.0 

2. ตําแหน�ง   
เจ.าของกิจการ 60 37.3 
หุ.นส�วนกิจการ 22 13.7 
พนักงาน/ผู.ปฏิบัติงาน 73 45.3 
อ่ืนๆ 6 3.7 
รวม 161 100.0 

3. อายุงาน   
1-5 ปJ 39 24.2 
6-10 ปJ 27 16.8 
11-15 ปJ 19 11.8 
มากกว�า 15 ปJ 76 47.2 
รวม 161 100.0 

4. ประเภทธุรกิจการผลิต   

 

ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 23 14.3 
ธุรกิจชิ้นส�วนยางยนต3 9 5.6 
ธุรกิจไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส3 21 13.0 
ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น 12 7.5 
ธุรกิจเฟอร3นิเจอร3และผลิตภัณฑ3จากไม. 2 1.2 
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 3 1.9 
ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ3 13 8.1 
ธุรกิจพลาสติกและยาง 16 9.9 
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ตารางท่ี 4 (ต�อ) 

ขfอมูลท่ัวไป จํานวน รfอยละ 

   

จากตารางท่ี 4  พบว�า กิจการตัวอย�างส�วนใหญ�เปKนกิจการขนาดเล็ก คิดเปKนร.อยละ 86.3 

ส�วนกิจการขนาดกลางคิดเปKนร.อยละ 13.7 ของกิจการตัวอย�างท้ังหมด ผู.ให.ข.อมูลส�วนใหญ�เปKน

พนักงาน/ผู.ปฏิบัติงาน คิดเปKนร.อยละ 45.3 รองลงมาคือ เจ.าของกิจการ คิดเปKนร.อยละ 37.3  หุ.นส�วน

กิจการ คิดเปKนร.อยละ 13.7 และอ่ืน คิดเปKนร.อยละ 3.7 ตามลําดับ ผู.ให.ข.อมูลส�วนใหญ�มีอายุงาน

ค�อนข.างยาวนาน คือ มีอายุมากกว�า 15 ปJข้ึนไป รองลงมาคือ 24.2 ปJ อายุงาน 6-10 ปJ และมีอายุ

งาน 11-15 ปJ ตามลําดับ 

กิจการส�วนใหญ�ดําเนินธุรกิจการผลิตอาหารและเครื่องด่ืม คิดเปKนร.อยละ 14.3 รองลงมาคือ 

ธุรกิจการผลิตเก่ียวกับธุรกิจไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส3 คิดเปKนร.อยละ 13.0 ธุรกิจพลาสติกและยาง คิด

เปKนร.อยละ 9.9 ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ3  คิดเปKนร.อยละ 8.1 ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น คิดเปKนร.อย

ละ 7.5 ธุรกิจชิ้นส�วนยางยนต3 ธุรกิจสิ่งพิมพ3 คิดเปKนร.อยละ 5.6  ธุรกิจธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 

คิดเปKนร.อยละ 1.9 ธุรกิจเฟอร3นิเจอร3และผลิตภัณฑ3จากไม. คิดเปKนร.อยละ 1.2 ธุรกิจเซรามิก และ

ผลิตภัณฑ3ท่ีทําจากแร�อโลหะ คิดเปKนร.อยละ 0.6 และธุรกิจอ่ืนๆ คิดเปKนร.อยละ 32.3 ตามลําดับ 

กิจการส�วนใหญ�มีการจ.างแรงงานไม�เกิน 50 คน คิดเปKนร.อยละ 68.9  รองลงมาคือ 51-100  

คิดเปKนร.อยละ 15.5 มีการจ.างแรงงาน 151-200 คน คิดเปKนร.อยละ 11.2 และมีการจ.างแรงงาน      

101-150 คน คิดเปKนร.อยละ 4.3 ตามลําดับ 

ธุรกิจสิ่งพิมพ3 9 5.6 
ธุรกิจเซรามิกและผลิตภัณฑ3ท่ีทําจากแร�อโลหะ 1 0.6 
อ่ืนๆ 52 32.3 
รวม 161 100.0 

6. จํานวนแรงงานในกิจการ   
ไม�เกิน 50 คน 111 68.9 
51-100 คน 25 15.5 
101-150 คน 7 4.3 
151-200 คน 18 11.2 
รวม 161 100.0 
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2. ขfอมูลเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคม 
 

ตารางท่ี 5  แสดงระดับค�าเฉลี่ยของความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร 

ความรับผิดชอบต�อสังคม Mean Std. Deviation แปลผล 

ด.านนโยบาย 4.28 0.542 มากท่ีสุด 

ด.านเศรษฐกิจ 4.28 0.481 มากท่ีสุด 

ด.านสังคม 3.97 0.634 มาก 

ด.านสิ่งแวดล.อม 4.03 0.647 มาก 

รวม 4.14 0.478 มาก 

 

จากตารางท่ี 5 พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมของ

องค3กรในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.14 โดยประเด็นท่ีกลุ�มตัวอย�างมีความเห็นด.วย

มากท่ีสุด คือ ด.านนโยบายและด.านเศรษฐกิจ (ค�าเฉลี่ย 4.28) รองลงมาคือ ด.านสิ่งแวดล.อม (ค�าเฉลี่ย 

4.03) และด.านสังคม (ค�าเฉลี่ย 3.97) ตามลําดับ 

 
2.1   ดfานนโยบาย 
 

ตารางท่ี 6  แสดงระดับค�าเฉลี่ยของความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร             
ด.านนโยบายการดําเนินการ 

นโยบายการดําเนินการ �� SD. แปลผล 

1) องค3กรของท�านมีนโยบายต�อต.านการให.สินบนและการทุจริต
คอร3รัปชั่น 

4.17 1.081 มาก 

2) องค3กรของท�านสร.างภาพลักษณ3ท่ีดีขององค3กรตามความเปKนจริง 4.26 0.694 มากท่ีสุด 
3) องค3กรของท�านมีการปลูกฝHงคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจแก�พนักงานในองค3กร 
4.24 0.763 มากท่ีสุด 

4) องค3กรของท�านให.ข.อมูลเก่ียวกับองค3กรและผลิตภัณฑ3อย�าง
ถูกต.องเท่ียงตรง โปร�งใส 

4.52 0.549 มากท่ีสุด 

5) องค3กรของท�านมีวิสัยทัศน3และกลยุทธ3ท่ีสะท.อนหลักการและแนว
ปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต�อสังคม 

4.20 0.708 มาก 

รวม 4.28 0.543 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 6 พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมของ

องค3กรด.านนโยบายการดําเนินการในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.28 โดยประเด็นท่ีกลุ�ม

ตัวอย�างมีความเห็นด.วยมากท่ีสุด คือ องค3กรของท�านให.ข.อมูลเก่ียวกับองค3กรและผลิตภัณฑ3อย�าง

ถูกต.องเท่ียงตรง โปร�งใส (ค�าเฉลี่ย 4.52) รองลงมาคือ องค3กรของท�านสร.างภาพลักษณ3ท่ีดีขององค3กร

ตามความเปKนจริง (ค�าเฉลี่ย 4.26) องค3กรของท�านมีการปลูกฝHงคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจแก�พนักงานในองค3กร (ค�าเฉลี่ย 4.24) องค3กรของท�านมีวิสัยทัศน3และกลยุทธ3ท่ีสะท.อนหลักการ

และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต�อสังคม (ค�าเฉลี่ย 4.20) องค3กรของท�านมีนโยบายต�อต.าน

การให.สินบนและการทุจริตคอร3รัปชั่น (ค�าเฉลี่ย 4.17) 

 

2.2 ดfานเศรษฐกิจ 
 

ตารางท่ี 7  แสดงระดับค�าเฉลี่ยของความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร              
ด.านเศรษฐกิจ 

ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค-กรดfานเศรษฐกิจ �� SD. แปลผล 

องค3กรของท�านส�งเสริมแรงงานในท.องถ่ินให.มีโอกาสร�วมงานกับองค3กร 4.05 0.893 มาก 
องค3กรของท�านประสานประโยชน3อย�างเปKนธรรมกับคู�ค.าและไม�เอารัด
เอาเปรียบลูกค.า 

4.55 0.570 มากท่ีสุด 

องค3กรของท�านได.เข.าร�วมหรือสนับสนุนการรวมกลุ�มเพ่ือเปKนการ
พัฒนาความสามารถในการดําเนินกิจการของคู�ค.า 

3.68 0.984 มาก 

องค3กรของท�านเสียภาษีให.รัฐอย�างตรงไปตรงมา 4.58 0.544 มากท่ีสุด 
องค3กรของท�านประกอบการแข�งขันทางการค.าอย�างเปKนธรรมและ
โปร�งใส 

4.56 0.611 มากท่ีสุด 

รวม 4.28 0.482 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 7 พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมของ

องค3กรด.านเศรษฐกิจในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.28 โดยประเด็นท่ีกลุ�มตัวอย�างมีความเห็น

ด.วยมากท่ีสุด คือ องค3กรของท�านเสียภาษีให.รัฐอย�างตรงไปตรงมา (ค�าเฉลี่ย 4.58) รองลงมาคือ 

องค3กรของท�านประกอบการแข�งขันทางการค.าอย�างเปKนธรรมและโปร�งใส (ค�าเฉลี่ย 4.56) องค3กรของ
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ท�านประกอบการแข�งขันทางการค.าอย�างเปKนธรรมและโปร�งใส (ค�าเฉลี่ย 4.05) องค3กรของท�านได.เข.า

ร�วมหรือสนับสนุนการรวมกลุ�มเพ่ือเปKนการพัฒนาความสามารถในการดําเนินกิจการของคู�ค.า 

(ค�าเฉลี่ย 3.68) 

 

2.3  ดfานสังคม 
 

ตารางท่ี 8  แสดงระดับค�าเฉลี่ยของความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร                
ด.านสังคม 

ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค-กรดfานสังคม �� SD. แปลผล 

องค3กรของท�านมีระบบเตือนภัยหรือการระแวดระวังการดําเนินงาน
ของกิจการท่ีอาจส�งผลกระทบต�อชุมชนโดยรอบ 

3.95 0.857 มาก 

องค3กรของท�านเคารพและมีส�วนร�วมในการทํานุบํารุงวัฒนธรรม
ท.องถ่ินของชุมชนโดยรอบ 

4.03 0.855 มาก 

องค3กรของท�านรับผิดชอบในผลิตภัณฑ3ท่ีผู.บริโภคนําไปใช.ประโยชน3 4.40 0.702 มากท่ีสุด 

องค3กรของท�านมักอาสาพัฒนากิจกรรมท่ีเปKนประโยชน3ต�อชุมชน 3.53 0.962 มาก 

องค3กรของท�านสื่อสารกับชุมชนด.วยความเปKนมิตรอย�างสมํ่าเสมอ 3.94 0.875 มาก 

รวม 3.97 0.634 มาก 

 

จากตารางท่ี 8 พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมของ

องค3กรด.านสังคมในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.97 โดยประเด็นท่ีกลุ�มตัวอย�างมีความเห็นด.วยมาก

ท่ีสุด คือ องค3กรของท�านรับผิดชอบในผลิตภัณฑ3ท่ีผู.บริโภคนําไปใช.ประโยชน3 (ค�าเฉลี่ย 4.40) 

รองลงมาคือ องค3กรของท�านเคารพและมีส�วนร�วมในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมท.องถ่ินของชุมชน

โดยรอบ (ค�าเฉลี่ย 4.03) องค3กรของท�านมีระบบเตือนภัยหรือการระแวดระวังการดําเนินงานของ

กิจการท่ีอาจส�งผลกระทบต�อชุมชนโดยรอบ (ค�าเฉลี่ย 3.95) องค3กรของท�านสื่อสารกับชุมชนด.วย

ความเปKนมิตรอย�างสมํ่าเสมอ (ค�าเฉลี่ย 3.94) และ องค3กรของท�านมักอาสาพัฒนากิจกรรมท่ีเปKน

ประโยชน3ต�อชุมชน (ค�าเฉลี่ย 3.53) 
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2.4    ดfานส่ิงแวดลfอม 
 

ตารางท่ี 9  แสดงระดับค�าเฉลี่ยของความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร                      
ด.านสิ่งแวดล.อม 

ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กรด.านสิ่งแวดล.อม �̅ SD. แปลผล 

องค3กรของท�านมีความรอบคอบและระมัดระวังต�อการดําเนินกิจการท่ี
อาจส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล.อม 

4.36 .638 มากท่ีสุด 

องค3กรของท�านรับฟHงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีอาจส�งผล
กระทบต�อสิ่งแวดล.อม 

4.32 .693 มากท่ีสุด 

องค3กรของท�านมีการจัดกิจกรรมท่ีเปKนการส�งเสริมการอนุรักษ3หรือลด
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจท่ีส�งผลต�อสิ่งแวดล.อม 

3.68 .953 มาก 

องค3กรของท�านส�งเสริมการพัฒนาและเผยแพร�เทคโนโลยีท่ีเปKนมิตร
ต�อสิ่งแวดล.อม 

3.70 .961 มาก 

องค3กรของท�านเอาใจใส�อย�างจริงจังต�อการใช.ทรัพยากรธรรมชาติ
อย�างประหยัดและคุ.มค�า 

4.11 .844 มาก 

รวม 4.03 .647 มาก 

  

จากตารางท่ี 9 พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมของ

องค3กรด.านสิ่งแวดล.อมในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.03 โดยประเด็นท่ีกลุ�มตัวอย�างมีความเห็น

ด.วยมากท่ีสุด คือ องค3กรของท�านมีความรอบคอบและระมัดระวังต�อการดําเนินกิจการท่ีอาจส�งผล

กระทบต�อสิ่งแวดล.อม (ค�าเฉลี่ย 4.36) รองลงมาคือ องค3กรของท�านรับฟHงความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ดําเนินงานท่ีอาจส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล.อม (ค�าเฉลี่ย 4.32) องค3กรของท�านเอาใจใส�อย�างจริงจังต�อ

การใช.ทรัพยากรธรรมชาติอย�างประหยัดและคุ.มค�า (ค�าเฉลี่ย 4.11) องค3กรของท�านส�งเสริมการ

พัฒนาและเผยแพร�เทคโนโลยีท่ีเปKนมิตรต�อสิ่งแวดล.อม (ค�าเฉลี่ย 3.70) และ องค3กรของท�านมีการจัด

กิจกรรมท่ีเปKนการส�งเสริมการอนุรักษ3หรือลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจท่ีส�งผลต�อสิ่งแวดล.อม 

(ค�าเฉลี่ย 3.68) 
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3. ขfอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs 
 
3.1 กิจการขนาดเล็ก 

 

ตารางท่ี 10  แสดงผลประกอบการของธุรกิจด.านการผลิตขนาดเล็กในจังหวัดนครปฐม 

ผลประกอบการ N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA ปJงบประมาณ 2559 137 -95 50 0.91 19.065 

ROA ปJงบประมาณ 2560 35 -70 62 6.07 20.227 

ROE ปJงบประมาณ 2559 97 -834 70 -26.05 127.097 

ROE ปJงบประมาณ 2560 35 -41 414 23.98 81.679 

  
แสดงตารางท่ี 10 แสดงผลประกอบการของธุรกิจด.านการผลิตขนาดเล็กในจังหวัดนครปฐม 

พบว�า กิจการขนาดเล็กท่ีให.ข.อมูล มีค�า ROA เฉลี่ย 0.91 มีค�าสูงสุดเท�ากับ 50 มีค�าตํ่าสุดเท�ากับ -95 
ส�วนในปJ 2560  ค�า ROA เฉลี่ย 6.07 มีค�าสูงสุดเท�ากับ 62 มีค�าตํ่าสุดเท�ากับ -70 ส�วนค�า ROE ใน
ปJงบประมาณ 2559 พบว�ามีค�าเฉลี่ยเท�ากับ -26.05 มีค�าสูงสุดเท�ากับ 70 มีค�าตํ่าสุดเท�ากับ -834  ใน
ปJงบประมาณ 2560 มีค�า ROE ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 23.98 มีค�าสูงสุดเท�ากับ 414 มีค�าตํ่าสุดเท�ากับ -41 
 
3.2 กิจการขนาดกลาง 

 

ตารางท่ี 11   แสดงผลประกอบการของธุรกิจด.านการผลิตขนาดกลางในจังหวัดนครปฐม 

       ผลประกอบการ N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA ปJงบประมาณ 2559 20 -3 14 4.04 3.598 

ROA ปJงบประมาณ 2560 7 2 7 4.90 1.761 

ROE ปJงบประมาณ 2559 20 -16 81 16.30 21.528 

ROE ปJงบประมาณ 2560 7 7 26 12.80 6.181 

 
แสดงตารางท่ี 11  แสดงผลประกอบการของธุรกิจด.านการผลิตขนาดกลางในจังหวัด

นครปฐม พบว�า กิจการขนาดกลางท่ีให.ข.อมูล มีค�า ROA เฉลี่ย 4.04 มีค�าสูงสุดเท�ากับ 14 มีค�าตํ่าสุด
เท�ากับ -3 ส�วนในปJ 2560  ค�า ROA เฉลี่ย 4.90 มีค�าสูงสุดเท�ากับ 7 มีค�าตํ่าสุดเท�ากับ 2 ส�วนค�า ROE 
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ในปJงบประมาณ 2559 พบว�ามีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 16.30 มีค�าสูงสุดเท�ากับ 81 มีค�าตํ่าสุดเท�ากับ -16 ใน
ปJงบประมาณ 2560 มีค�า ROE ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 12.80 มีค�าสูงสุดเท�ากับ  26  มีค�าตํ่าสุดเท�ากับ 7 

 
4.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร จําแนกตามลักษณะของกิจการ 
ได.แก� ขนาดกิจการ ตําแหน�งผู.ให.ข.อมูล จํานวนปJท่ีดําเนินกิจการ อายุงาน ประเภทกิจการและจํานวน
แรงงาน และผลประกอบการ มีผลการศึกษาดังนี้ 

 
4.1 ขนาดกิจการท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคมขององค-กร 
 

ตารางท่ี 12   ผลการทดสอบสมมติฐานขนาดกิจการท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคม  
ขององค3กร 

ความรับผิดชอบต�อสังคม ขนาดกิจการ จํานวน ค�าเฉล่ีย SD. t-statistic sig 

ด.านนโยบาย กิจการขนาดเล็ก 139 4.2619 .55265 -1.036 0.302 

กิจการขนาดกลาง 22 4.3909 .47199   

ด.านเศรษฐกิจ กิจการขนาดเล็ก 139 4.2647 .48706 -1.225 0.222 

กิจการขนาดกลาง 22 4.4000 .44078   

ด.านสังคม กิจการขนาดเล็ก 139 3.9511 .64329 -1.086 0.279 

กิจการขนาดกลาง 22 4.1091 .56813   

ด.านสิ่งแวดล.อม กิจการขนาดเล็ก 139 4.0043 .64222 -1.445 0.150 

 กิจการขนาดกลาง 22 4.2182 .66163   

 
 จากตารางท่ี 12 แสดงผลการทดสอบความแตกต�างของขนาดกิจการท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อ
ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร ด.วยค�าสถิติ t พบว�า กิจการท่ีแตกต�างกัน ไม�มีผลทําให.ความ
รับผิดชอบต�อสังคมแตกต�างกันแต�อย�างใด 
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4.2   ตําแหน�งของผูfใหfขfอมูลท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคมขององค-กร 
 

ตารางท่ี 13  ผลการทดสอบสมมติฐานตําแหน�งของผู.ให.ข.อมูลท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อความรับผิดชอบ
ต�อสังคมขององค3กร 

ความรับผิดชอบต�อสังคม Sum of 
Squares df Mean Square  F     Sig. 

ด.านนโยบาย Between Groups .586 3 .195 .658 .579 

Within Groups 46.557 157 .297   

Total 47.142 160    

ด.านเศรษฐกิจ Between Groups .352 3 .117 .501 .682 

Within Groups 36.812 157 .234   

Total 37.165 160    

ด.านสังคม Between Groups .267 3 .089 .218 .884 

Within Groups 64.092 157 .408   

Total 64.360 160    

ด.านสิ่งแวดล.อม Between Groups .995 3 .332 .789 .501 

Within Groups 65.983 157 .420   

Total 66.979 160    

 
ตารางท่ี 13 แสดงผลการทดสอบความแตกต�างของตําแหน�งของผู.ให.ข.อมูลท่ีแตกต�างกัน

ส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร ด.วย One way ANOVA พบว�า ตําแหน�งของผู.ให.ข.อมูล
ท่ีแตกต�างกัน ไม�มีผลทําให.ความรับผิดชอบต�อสังคมแตกต�างกันแต�อย�างใด 
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4.3 จํานวนป2ในการดําเนินกิจการท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคมขององค-กร 
 

ตารางท่ี 14   ผลการทดสอบสมมติฐานจํานวนปJในการดําเนินกิจการท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อ               
ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร 

ความรับผิดชอบต�อสังคม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ด.านนโยบาย Between Groups 3.592 3 1.197 4.317 .006* 

Within Groups 43.550 157 .277   

Total 47.142 160    

ด.านเศรษฐกิจ Between Groups 1.052 3 .351 1.525 .210 

Within Groups 36.113 157 .230   

Total 37.165 160    

ด.านสังคม Between Groups .544 3 .181 .447 .720 

Within Groups 63.815 157 .406   

Total 64.360 160    

ด.านสิ่งแวดล.อม Between Groups .863 3 .288 .683 .564 

Within Groups 66.116 157 .421   

Total 66.979 160    

หมายเหตุ: *คือ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางท่ี 14 แสดงผลการทดสอบความแตกต�างของจํานวนปJในการดําเนินกิจการท่ีแตกต�าง

กันส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร ด.วย One way ANOVA พบว�า จํานวนปJในการ
ดําเนินกิจการท่ีแตกต�างกัน ไม�มีผลทําให.ความรับผิดชอบต�อสังคมด.านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล.อม แตกต�างกันแต�อย�างใด แต�ส�งผลให.ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กรด.านนโยบาย
แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกต�างเปKนรายคู�ด.วยค�าสถิติของ 
LSD ผลการทดสอบมีดังต�อไปนี้ 
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ตารางท่ี 15  ผลการทดสอบสมมติฐานจํานวนปJในการดําเนินกิจการท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อ                
ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กรด.านนโยบาย จําแนกเปKนรายคู� 

จํานวนป2ท่ีดําเนินกิจการ 1-5 ป2 6-10 ป2 11-15 ป2 มากกว�า 15 ป2 

 ค�าเฉลี่ย 4.46 4.05 4.46 4.22 
1-5 ปJ 4.46 - .409* -.001 .240* 
6-10 ปJ 4.05          - -.411* -.169 
11-15 ปJ 4.46           - .242 
มากกว�า 15 ปJ  4.22    - 

หมายเหตุ: *คือ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
จากตารางท่ี 15 พบว�า กิจการท่ีดําเนินการมีแล.ว 1-5 ปJ จะมีค�าเฉลี่ยของความรับผิดชอบต�อ

สังคมด.านนโยบายในระดับท่ีสูงกว�าองค3กรท่ีก�อต้ังมาแล.ว 6-10 ปJ และมากกว�า 15 ปJ ส�วนกิจการท่ี
ดําเนินกิจการมาแล.ว 11-15 ปJ มีความรับผิดชอบต�อสังคมด.านนโยบายในระดับท่ีสูงกว�าองค3กรท่ี
ก�อต้ังมาแล.ว 6-10 ปJ 

 
4.4  อายุงานท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคมขององค-กร 

 

ตารางท่ี 16  ผลการทดสอบสมมติฐานอายุงานท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคมของ
องค3กร 

ความรับผิดชอบต�อสังคม Sum of Squares df Mean Square F  Sig. 
ด.านนโยบาย Between Groups 1.664 3 .555 1.915 .129 

Within Groups 45.478 157 .290   
Total 47.142 160    

ด.านเศรษฐกิจ Between Groups .726 3 .242 1.043 .375 
Within Groups 36.439 157 .232   
Total 37.165 160    

ด.านสังคม Between Groups .068 3 .023 .055 .983 
Within Groups 64.292 157 .410   
Total 64.360 160    

ด.านสิ่งแวดล.อม Between Groups .744 3 .248 .588 .624 
Within Groups 66.235 157 .422   
Total 66.979 160    
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ตารางท่ี 16  แสดงผลการทดสอบความแตกต�างของอายุงานท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อความ
รับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร ด.วย One way ANOVA พบว�า อายุงานท่ีแตกต�างกัน ไม�มีผลทําให.
ความรับผิดชอบต�อสังคมแตกต�างกันแต�อย�างใด 

 
4.5   ประเภทกิจการท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคมขององค-กร 

 
ตารางท่ี 17  ผลการทดสอบสมมติฐานประเภทกิจการท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อความรับผิดชอบ                 

ต�อสังคมขององค3กร 

ความรับผิดชอบต�อสังคม Sum of Squares df Mean Square   F Sig. 

ด.านนโยบาย Between Groups 1.746 10 .175 .577 .831 

Within Groups 45.397 150 .303   

Total 47.142 160    

ด.านเศรษฐกิจ Between Groups 2.606 10 .261 1.131 .343 

Within Groups 34.558 150 .230   

Total 37.165 160    

ด.านสังคม Between Groups 5.411 10 .541 1.377 .196 

Within Groups 58.949 150 .393   

Total 64.360 160    

ด.านสิ่งแวดล.อม Between Groups 3.719 10 .372 .882 .552 

Within Groups 63.260 150 .422   

Total 66.979 160    

 
ตารางท่ี 17 แสดงผลการทดสอบความแตกต�างของประเภทกิจการท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อ

ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร ด.วย One way ANOVA พบว�า ประเภทกิจการท่ีแตกต�างกัน ไม�
มีผลทําให.ความรับผิดชอบต�อสังคมแตกต�างกันแต�อย�างใด 
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4.6  จํานวนแรงงานท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคมขององค-กร 
 

ตารางท่ี 18  ผลการทดสอบสมมติฐานจํานวนแรงงานท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคม
ขององค3กร 

ความรับผิดชอบต�อสังคม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ด.านนโยบาย Between Groups .638 3 .213 .718 .543 

Within Groups 46.504 157 .296   

Total 47.142 160    

ด.านเศรษฐกิจ Between Groups 1.509 3 .503 2.215 .089 

Within Groups 35.656 157 .227   

Total 37.165 160    

ด.านสังคม Between Groups 3.689 3 1.230 3.182 .026* 

Within Groups 60.670 157 .386   

Total 64.360 160    

ด.านสิ่งแวดล.อม Between Groups 1.246 3 .415 .992 .398 

Within Groups 65.733 157 .419   

Total 66.979 160    

หมายเหตุ: *คือ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางท่ี 18 แสดงผลการทดสอบความแตกต�างของจํานวนแรงงานท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อ

ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร ด.วย One way ANOVA พบว�า จํานวนแรงงานท่ีแตกต�างกัน ไม�
มีผลทําให.ความรับผิดชอบต�อสังคมด.านนโยบาย ด.านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล.อม แตกต�างกันแต�อย�าง
ใด แต�ส�งผลให.ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กรด.านสังคมแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 จึงทําการทดสอบความแตกต�างเปKนรายคู�ด.วยค�าสถิติของ LSD ผลการทดสอบมีดังต�อไปนี้ 
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ตารางท่ี 19  ผลการทดสอบสมมติฐานจํานวนแรงงานท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคม
ขององค3กรด.านสังคม จําแนกเปKนรายคู� 

จํานวน
แรงงาน 

 ไม�เกิน 50 คน 51-100 คน 101-150 คน 151-200 คน 

ค�าเฉล่ีย 3.87 4.19 4.28 4.16 
ไม�เกิน 50 คน 3.87 - -.31993* -.41364 -.29459 
51-100 คน 4.19  - -.09371 .02533 
101-150 คน 4.28   - .11905 
151-200 คน 4.16    - 

หมายเหตุ: *คือ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
จากตารางท่ี 19 พบว�า กิจการท่ีมีการจ.างแรงงาน 51-100 คน จะมีค�าเฉลี่ยของความ

รับผิดชอบต�อสังคมด.านสังคมในระดับท่ีสูงกว�าองค3กรท่ีมีการจ.างแรงงานไม�เกิน 50 คน  
 

4.7 ผลประกอบการ ROA ท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคมขององค-กร 
 

ตารางท่ี 20  ผลการทดสอบสมมติฐานผลประกอบการ ROA ท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อความรับผิดชอบ
ต�อสังคมขององค3กร 

ความรับผิดชอบต�อสังคม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ด.านนโยบาย Between Groups .480 3 0.160 .558 .644 

Within Groups 39.619 138 0.287   

Total 40.099 141    

ด.านเศรษฐกิจ Between Groups .638 3 0.213 .902 .442 

Within Groups 32.540 138 0.236   

Total 33.179 141    

ด.านสังคม Between Groups 1.535 3 0.512 1.275 .285 

Within Groups 55.369 138 0.401   

Total 56.904 141    

ด.านสิ่งแวดล.อม Between Groups .817 3 0.272 .667 .574 

Within Groups 56.299 138 0.408   

Total 57.116 141    
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ตารางท่ี 20  แสดงผลการทดสอบความแตกต�างของผลประกอบการ ROA ท่ีแตกต�างกัน
ส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กร ด.วย One way ANOVA พบว�า ผลประกอบการ ROA 
ท่ีแตกต�างกัน ไม�มีผลทําให.ความรับผิดชอบต�อสังคมแตกต�างกันแต�อย�างใด 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขfอเสนอแนะ 

 
การศึกษาความรับผิดชอบต�อสังคมกับธุรกิจSMEs : กรณีศึกษากิจการผลิต ในจังหวัด

นครปฐม เปKนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เก็บรวบรวมข.อมูลด.วย
แบบสอบถามจากกลุ�มตัวอย�างธุรกิจท่ีประกอบกิจการการผลิตขนาดกลางและขนาดย�อม (Small 
and Medium Enterprise) ในจังหวัดนครปฐม จํานวนท้ังสิ้น 161 แห�ง วิ เคราะห3ข.อมูลด.วย
ค�าความถ่ี ร.อยละ ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมติฐานด.วยการวิเคราะห3การถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression สามารถสรุป อภิปรายผลและมีข.อเสนอแนะ ดังต�อไปนี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 

 
1.1  ขfอมูลท่ัวไปของกิจการ พบว�ากิจการตัวอย�างส�วนใหญ�เปKนกิจการขนาดเล็ก คิดเปKนร.อยละ 
86.3 ส�วนกิจการขนาดกลางคิดเปKนร.อยละ 13.7 ผู.ให.ข.อมูลส�วนใหญ�เปKนพนักงาน/ผู.ปฏิบัติงาน 
รองลงมาคือ เจ.าของกิจการ หุ.นส�วนกิจการ และอ่ืนๆ ตามลําดับ ผู.ให.ข.อมูลส�วนใหญ�มีอายุงาน
ค�อนข.างยาวนาน คือ มีอายุมากกว�า 15 ปJข้ึนไป กิจการส�วนใหญ�ดําเนินธุรกิจการผลิตอาหารและ
เครื่องด่ืม รองลงมาคือ ธุรกิจการผลิตเก่ียวกับธุรกิจไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส3 ธุรกิจพลาสติกและยาง 
ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ3  ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น ธุรกิจชิ้นส�วนยางยนต3 ธุรกิจสิ่งพิมพ3 ธุรกิจ
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจเฟอร3นิเจอร3และผลิตภัณฑ3จากไม. ธุรกิจเซรามิกและผลิตภัณฑ3ท่ี
ทําจากแร�อโลหะ ตามลําดับ กิจการส�วนใหญ�มีการจ.างแรงงานไม�เกิน 50 คน รองลงมาคือ 51-100 
คน 151-200 คน และมีการจ.างแรงงาน 101-150 คน ตามลําดับ 
 
1.2  ขfอมูลเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคม ผลการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็น

เก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กรในภาพรวมอยู�ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีกลุ�มตัวอย�างมี

ความเห็นด.วยมากท่ีสุด คือ ด.านนโยบายและด.านเศรษฐกิจ รองลงมาคือ ด.านสิ่งแวดล.อม และด.าน

สังคม ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายด.าน สามารถสรุปได.ดังนี้ 

1) ดfานนโยบาย ผลการศึกษาสรุปได.ว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความ
รับผิดชอบต�อสังคมขององค3กรด.านนโยบายการดําเนินการในระดับมากท่ีสุด โดยประเด็นท่ีกลุ�ม
ตัวอย�างมีความเห็นด.วยมากท่ีสุด คือ องค3กรของท�านให.ข.อมูลเก่ียวกับองค3กรและผลิตภัณฑ3อย�าง
ถูกต.องเท่ียงตรง โปร�งใส รองลงมาคือ องค3กรของท�านสร.างภาพลักษณ3ท่ีดีขององค3กรตามความ            
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เปKนจริง องค3กรของท�านมีการปลูกฝHงคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจแก�พนักงานในองค3กร 
องค3กรของท�านมีวิสัยทัศน3และกลยุทธ3ท่ีสะท.อนหลักการและแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต�อ
สังคม และด.านองค3กรของท�านมีนโยบายต�อต.านการให.สินบนและการทุจริตคอร3รัปชั่น ตามลําดับ 

2)  ดfานเศรษฐกิจ ผลการศึกษาสรุปได.ว�า กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความ

รับผิดชอบต�อสังคมขององค3กรด.านเศรษฐกิจในระดับมากท่ีสุด โดยประเด็นท่ีกลุ�มตัวอย�างมีความเห็น

ด.วยมากท่ีสุด คือ องค3กรของท�านเสียภาษีให.รัฐอย�างตรงไปตรงมา รองลงมาคือ องค3กรของท�าน

ประกอบการแข�งขันทางการค.าอย�างเปKนธรรมและโปร�งใส องค3กรของท�านประกอบการแข�งขันทาง

การค.าอย�างเปKนธรรมและโปร�งใส และองค3กรของท�านได.เข.าร�วมหรือสนับสนุนการรวมกลุ�มเพ่ือเปKน

การพัฒนาความสามารถในการดําเนินกิจการของคู�ค.า ตามลําดับ 

3)  ดfานสังคม ผลการศึกษาสรุปได.ว�า  กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความรับผิดชอบ

ต�อสังคมขององค3กรด.านสังคมในระดับมาก โดยประเด็นท่ีกลุ�มตัวอย�างมีความเห็นด.วยมากท่ีสุด คือ 

องค3กรของท�านรับผิดชอบในผลิตภัณฑ3ท่ีผู.บริโภคนําไปใช.ประโยชน3 รองลงมาคือ องค3กรของท�าน

เคารพและมีส�วนร�วมในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมท.องถ่ินของชุมชนโดยรอบ องค3กรของท�านมีระบบ

เตือนภัยหรือการระแวดระวังการดําเนินงานของกิจการท่ีอาจส�งผลกระทบต�อชุมชนโดยรอบ องค3กร

ของท�านสื่อสารกับชุมชนด.วยความเปKนมิตรอย�างสมํ่าเสมอ และองค3กรของท�านมักอาสาพัฒนา

กิจกรรมท่ีเปKนประโยชน3ต�อชุมชน ตามลําดับ 

4) ดfานส่ิงแวดลfอม ผลการศึกษาสรุปได.ว�า  กลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความ

รับผิดชอบต�อสังคมขององค3กรด.านสิ่งแวดล.อมในระดับมาก  โดยประเด็นท่ีกลุ�มตัวอย�างมีความเห็น

ด.วยมากท่ีสุด คือ องค3กรของท�านมีความรอบคอบและระมัดระวังต�อการดําเนินกิจการท่ีอาจส�งผล

กระทบต�อสิ่งแวดล.อม รองลงมาคือ องค3กรของท�านรับฟHงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีอาจ

ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล.อม องค3กรของท�านเอาใจใส�อย�างจริงจังต�อการใช.ทรัพยากรธรรมชาติอย�าง

ประหยัดและคุ.มค�า องค3กรของท�านส�งเสริมการพัฒนาและเผยแพร�เทคโนโลยีท่ีเปKนมิตรต�อ

สิ่งแวดล.อม  และ องค3กรของท�านมีการจัดกิจกรรมท่ีเปKนการส�งเสริมการอนุรักษ3หรือลดผลกระทบ

จากการดําเนินธุรกิจท่ีส�งผลต�อสิ่งแวดล.อม ตามลําดับ 

 

1.3  ขfอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs จากการศึกษาพบว�ากิจการขนาดเล็กท่ีมีค�า 
ROA เฉลี่ย 0.91 ในปJ 2559 ส�วนปJ 2560  มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 6.07 มีส�วนค�า ROE พบว�าใน
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ปJงบประมาณ 2559 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ -26.05 ส�วนในปJงบประมาณ 2560 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 23.98 
ส�วนกิจการขนาดกลาง มีค�า ROA เฉลี่ย 4.04 ในปJ 2559 และในปJ 2560 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.90 มี
ค�าสูงสุดเท�ากับ 7 มีค�าตํ่าสุดเท�ากับ 2 ส�วนค�า ROE พบว�าในปJงบประมาณ 2559 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
16.30 และมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 12.80 ในปJ 2560 

 
1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานปHจจัยด.านคุณลักษณะของกิจการท่ีแตกต�างกัน
ส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีแตกต�างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได.ดังนี้ 

- ขนาดกิจการ  พบว�าขนาดกิจการท่ีแตกต�างกัน ไม�มีผลทําให.ความรับผิดชอบต�อสังคม
แตกต�างกันแต�อย�างใด 

- ตําแหน�งของผูfใหfขfอมูล พบว�าตําแหน�งของผู.ให.ข.อมูลท่ีแตกต�างกัน ไม�มีผลทําให.ความ
รับผิดชอบต�อสังคมแตกต�างกันแต�อย�างใด 

- จํานวนป2ท่ีดําเนินกิจการ พบว�าจํานวนปJในการดําเนินกิจการท่ีแตกต�างกัน ไม�มีผลทําให.
ความรับผิดชอบต�อสังคมด.านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล.อม แตกต�างกันแต�อย�างใด แต�ส�งผลให.ความ
รับผิดชอบต�อสังคมขององค3กรด.านนโยบายแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือทําการทดสอบ
ความแตกต�างเปKนรายคู� พบว�า กิจการท่ีดําเนินการมีแล.ว 1-5 ปJ จะมีค�าเฉลี่ยของความรับผิดชอบต�อ
สังคมด.านนโยบายในระดับท่ีสูงกว�าองค3กรท่ีก�อต้ังมาแล.ว 6-10 ปJ และมากกว�า 15 ปJ ส�วนกิจการท่ี
ดําเนินกิจการมาแล.ว 11-15 ปJ มีความรับผิดชอบต�อสังคมด.านนโยบายในระดับท่ีสูงดว�าองค3กรท่ีก�อต้ัง
มาแล.ว 6-10 ปJ 

- อายุงาน พบว�าอายุงานท่ีแตกต�างกัน ไม�มีผลทําให.ความรับผิดชอบต�อสังคมแตกต�างกันแต�
อย�างใด 

- ประเภทกิจการ พบว�าประเภทกิจการท่ีแตกต�างกัน ไม�มีผลทําให.ความรับผิดชอบต�อสังคม
แตกต�างกันแต�อย�างใด 

- จํานวนแรงงาน พบว�าจํานวนแรงงานท่ีแตกต�างกัน ไม�มีผลทําให.ความรับผิดชอบต�อสังคม
ด.านนโยบาย ด.านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล.อม แตกต�างกันแต�อย�างใด แต�ส�งผลให.ความรับผิดชอบต�อสังคม
ขององค3กรด.านสังคมแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือทําการทดสอบความแตกต�างเปKน
รายคู� พบว�า กิจการท่ีมีการจ.างแรงงาน 51-100 คน จะมีค�าเฉลี่ยของความรับผิดชอบต�อสังคมด.านสังคม
ในระดับท่ีสูงกว�าองค3กรท่ีมีการจ.างแรงงานไม�เกิน 50 คน  

- ผลประกอบการ ROA พบว�าผลประกอบการ ROA ท่ีแตกต�างกัน ไม�มีผลทําให.ความ
รับผิดชอบต�อสังคมแตกต�างกันแต�อย�างใด 
 
 



47 
 

2. อภิปรายผล 
 กิจการส�วนใหญ�เปKนกิจการขนาดเล็ก ผู.ให.ข.อมูลส�วนใหญ�เปKนพนักงาน/ผู.ปฏิบัติงาน ผู.ให.
ข.อมูลส�วนใหญ�มีอายุงานค�อนข.างยาวนาน คือ มีอายุมากกว�า 15 ปJข้ึนไป กิจการส�วนใหญ�ดําเนิน
ธุรกิจการผลิตอาหารและเครื่องด่ืม มีการจ.างแรงงานไม�เกิน 50 คน กิจการส�วนใหญ�มีความรับผิดชอบ
ต�อสังคมในภาพรวมอยู�ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีกลุ�มตัวอย�างมีความเห็นด.วยมากท่ีสุด คือ ด.าน
นโยบายและด.านเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับการให.ข.อมูลเก่ียวกับองค3กรและผลิตภัณฑ3
อย�างถูกต.องเท่ียงตรง โปร�งใส และการเสียภาษีให.รัฐอย�างตรงไปตรงมา สอดคล.องกับผลการศึกษา
ของ ธีรพร ทองขะโชค และ อาคม ใจแก.ว (2556) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง ปHจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความ
รับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย3แห�งประเทศไทย ซ่ึงพบว�ากิจการมี
ความรับผิดชอบต�อสังคมในด.านเศรษฐกิจ ด.านกฎหมาย และด.านจริยธรรม อยู�ในระดับสูงมาก ส�วน
ด.านท่ีมีการดําเนินการน.อยท่ีสุดคือ ด.านสังคม โดยเฉพาะในด.านการอาสาพัฒนากิจกรรมท่ีเปKน
ประโยชน3ต�อชุมชน ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากในการดําเนินการต�างๆ ของกิจการย�อมต.องมีการกําหนด
นโยบายในการดําเนินการก�อน ดังนั้น ทุกกิจการย�อมมีการกําหนดนโยบายหรือมีเป�าหมายการดําเนิน
กิจการท่ีคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมก�อนท่ีจะลงมือตามแผนงานดังกล�าว ส�วนการท่ีระดับความ
รับผิดชอบต�อสังคมในด.านสังคมอยู�ในประเด็นท่ีดําเนินการตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับประเด็นอ่ืนๆ ท้ังนี้ 
อาจเนื่องมาจากกิจกรรมต�างๆ ท่ีต.องดําเนินการสามารถดําเนินการได.ยากกว�าความรับผิดชอบต�อ
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล.อมท่ีสามารถดําเนินการได.เลยโดยไม�ต.องคํานึงถึงสังคมโดยรอบมากนัก 

ผลการทดสอบสมมติฐานปHจจัยด.านคุณลักษณะของกิจการท่ีแตกต�างกันส�งผลต�อความ
รับผิดชอบต�อสังคมท่ีแตกต�างกัน พบว�าขนาดกิจการ ตําแหน�งของผู.ให.ข.อมูล อายุงาน ประเภทกิจการ
และผลประกอบการ (ROA) ไม�มีผลต�อความรับผิดชอบในสังคมท่ีแตกต�างกันแต�อย�างใด อย�างไรก็ตาม
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว�า จํานวนปJท่ีดําเนินกิจการท่ีแตกต�างกันส�งผลให.ความรับผิดชอบต�อสังคม
ขององค3กรด.านนโยบายแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือทําการทดสอบความ
แตกต�างเปKนรายคู� พบว�า กิจการท่ีดําเนินการมีแล.ว 1-5 ปJ จะมีค�าเฉลี่ยของความรับผิดชอบต�อสังคม
ด.านนโยบายในระดับท่ีสูงกว�าองค3กรท่ีก�อต้ังมาแล.ว 6-10 ปJ และมากกว�า 15 ปJ ส�วนกิจการท่ีดําเนิน
กิจการมาแล.ว 11-15 ปJ มีความรับผิดชอบต�อสังคมด.านนโยบายในระดับท่ีสูงดว�าองค3กรท่ีก�อต้ังมาแล.ว 
6-10 ปJ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกิจการส�วนใหญ�ท่ีเพ่ิงเริ่มดําเนินการใหม�ๆ ในช�วง 1-5 ปJแรก มักจะ
ดําเนินการด.วยคนรุ�นใหม�ไฟแรง  มีความคาดหวังและความต.องการดําเนินกิจการสร.างรายได.ไปพร.อมๆ 
กับการคํานึงถึงผู.มีส�วนเก่ียวข.องทุกภาคส�วนให.มากท่ีสุด เพ่ือหวังให.องค3กรเปKนท่ียอมรับและสามารถ
ดําเนินกิจการอยู�ได.ให.นานท่ีสุดโดยไม�มีปHญหาและอุปสรรคด.านต�างๆ เข.ามาขัดขวาง จึงได.กําหนด
นโยบายของกิจการให.มีการคํานึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต�อสังคมให.มากท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได. สอดคล.องกับ
แนวคิดของ Wood (1991) ท่ีกล�าวว�าความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ เปKนการทําให.ประโยชน3         
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ตกแก�ผู.มีส�วนได.เสียในรูปแบบผลกําไรควบคู�กับความสุขของผู.ให.และผู.รับ สร.างความสัมพันธ3ท่ีดีกับผู.มี
ส�วนได.เสีย เปKนการสร.างภาพลักษณ3ท่ีดีแก�กิจการ ได.รับการไว.วางใจ มีความน�าเชื่อถือซ่ึงส�งผลดีต�อความ
ยั่งยืนและเพ่ิมมูลค�าให.กิจการ ต�อมาเม่ือกิจการดําเนินไปได.ระยะหนึ่งในช�วง 6-10 ปJ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได.แล.วในระดับหนึ่งและมีความต.องการขยายกิจการให.มีความม่ันคงและม่ังค่ังยิ่งข้ึน มีให.
ความสําคัญการผลประกอบการหรือความสําเร็จด.านการเงิน จนอาจทําให.ละเลยประเด็นความ
รับผิดชอบต�อสังคมลงไปบ.าง อย�างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงในระยะยาว กิจการท่ีประสบความสําเร็จใน
ระดับหนึ่งและระยะเวลาการดําเนินการมาแล.วในช�วง 11-15 ปJ กิจการเหล�านี้อาจหันมาให.ความสําคัญ
กับการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต�อสังคมอีกครั้ง ในขณะท่ีกิจการท่ีดําเนินธุรกิจมาอย�างยาวนาน
มากกว�า 15 ปJ กิจการเหล�านี้อาจไม�ได.ให.ความสําคัญกับการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต�อสังคม 
แต�มีการดําเนินนโยบายความรับผิดชอบต�อสังคมจนเปKนเรื่องปกติธรรมดาไปแล.ว  

ส�วนจํานวนแรงงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า จํานวนแรงงานท่ีแตกต�างกัน ส�งผลให.
ความรับผิดชอบต�อสังคมขององค3กรด.านสังคมแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือทําการ
ทดสอบความแตกต�างเปKนรายคู� พบว�า กิจการท่ีมีการจ.างแรงงาน 51-100 คน จะมีค�าเฉลี่ยของความ
รับผิดชอบต�อสังคมด.านสังคมในระดับท่ีสูงกว�าองค3กรท่ีมีการจ.างแรงงานไม�เกิน 50 คน ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจาก การมีแรงงานจํานวนมาก มักจะเปKนกิจการท่ีมีขนาดใหญ�ข้ึน และกิจการท่ีมีขนาดใหญ�มักมี
ผู.เข.ามามีส�วนเก่ียวข.องจํานวนมาก เช�น กิจการท่ีมีการแจ.งงานจํานวนมากมีการดําเนินงานท่ีส�งผล
กระทบต�อสิ่งแวดล.อมหรือชุมชนโดยรอบมากกว�ากิจการท่ีมีการจ.างแรงงานน.อย หรือแรงงานท่ีจ.างส�วน
ใหญ�มักเปKนแรงงานท่ีมีท่ีอยู�อาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีดังกล�าว เปKนต.น  ทําให.การดําเนินการต�างย�อมต.องคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต�อสังคมและผู.มีส�วนเก่ียวข.องดังกล�าวมากข้ึนด.วย ดังนั้น ความรับผิดชอบต�อสังคมท่ี
กิจการเหล�านี้มักจะดําเนินการจึงเปKนไปเพ่ือการตอบสนองต�อความคาดหวังของสังคมโดยรวม เช�น การ
บริจาคเงินหรือสิ่งของแก�ชุมชน มูลนิธิ หรือโรงเรียน โดยรวบ รวมท้ัง การร�วมพัฒนาด.านต�างๆ ให.แก�
ชุมชนในท.องถ่ิน เปKนต.น (Phillip Kotler and Nancy Lee, 2005) สอดคล.องกับผลการศึกษาของ ปV�น
รัตน3 สิริพันธ3พงศ3  (2561) ท่ีทําการศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจโรงแรมและท่ีพักใน
จังหวัดภูเก็ต  พบว�าขนาดกิจการท่ีแตกต�างกันจะส�งผลต�อความรับผิดชอบต�อสังคมในทุกด.าน มี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05  การดําเนินการดังกล�าวยังสอดคล.องกับแนวคิดเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม (SMEs)  Longo et al (2005) ท่ีกล�าววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) จะมีความ
อ�อนไหวต�อปHญหาทางด.านสังคมท่ีอยู�รอบๆ องค3กร มักจะมีความใกล.ชิดต�อท้ังพนักงาน และครอบครัว
ของพนักงานท่ีอาศัยอยู�ในบริเวณนั้น ซ่ึงพวกเขาจะร�วมรับผลกระทบต�างๆ รวมท้ังอาจมีความวิตกกังวล
ไปด.วย และโดยส�วนใหญ�วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) จะให.ความสําคัญกับชุมชนท่ีอยู�
บริเวณใกล.เคียงกับท่ีองค3กรดําเนินงานอยู�มากกว�าสังคมระดับประเทศ  

 



49 
 

3. ขfอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษามีข.อเสนอแนะแนวทางแก�ผู.ประกอบการ SMEs ในการนําไปใช.ปรับปรุงการ

ดําเนินงานท่ีมุ�งเน.นทางด.านความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการดังต�อไปนี้ 
1) ผลการศึกษาพบว�า การดําเนินงานด.านความรับผิดชอบต�อสังคมในด.านสังคมอยู�ในระดับท่ี

ตํ่ากว�าด.านอ่ืนๆ ดังนั้น หน�วยงานท่ีเก่ียวข.องกับการส�งเสริมผู.ประกอบการ SMEs ควรเน.นการส�งเสริมใน
ด.านต�างๆ เพ่ือกระตุ.นให.กิจการการเพ่ิมการดําเนินการท่ีเน.นความรับผิดชอบต�อสังคมมากยิ่งข้ึน ตัวอย�าง
ของกิจกรรมท่ีควรทําการส�งเสริม ได.แก� การจัดโครงการร�วมกันทํา CSR ในกลุ�มผู.ประกอบการขนาดเล็ก 
การลดภาษี การสนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือหรืออุปกรณ3ต�างๆ สําหรับการทํา CSR เปKนต.น  

2) ผลการศึกษาพบว�า กิจการท่ีดําเนินการท่ีเพ่ิงเริ่มดําเนินการใหม�มักจะมีระดับความ
รับผิดชอบต�อสังคมในระดับท่ีสูง ต�อมาเม่ือระยะเวลายาวนานข้ึนระดับความรับผิดชอบต�อสังคมกลับ
ลดลง ดังนั้น หน�วยงานท่ีเก่ียวข.องกับการส�งเสริมความรับผิดชอบต�อสังคมใน SMEs ควรมีการจัด
กิจกรรมหรือโครงการส�งเสริมต�างๆ ในลักษณะการรวมกลุ�มเพ่ือดําเนินการความรับผิดชอบต�อสังคม 
รวมท้ังมีการติดตามประเมินผลและส�งเสริมกิจกรรมต�างๆ เพ่ือให.มีการดําเนินการด.านความรับผิดชอบ
ต�อสังคมอย�างต�อเนื่อง  

3) ผลการศึกษาพบว�า กิจการท่ีมีจํานวนแรงงานท่ีจํานวนมากมีระดับความรับผิดชอบต�อ
สังคมด.านสังคมในระดับท่ีสูงกว�ากิจการท่ีมีแรงงานไม�มากนัก ดังนั้น หน�วยงานท่ีเก่ียวข.องกับการส�งเสริม
ความรับผิดชอบต�อสังคมใน SMEs ขนาดเล็กท่ีมีการจ.างแรงงานไม�มากนัก โดยส�งเสริมการจัดกิจกรรม 
CSR ร�วมกันระหว�างผู.ประกอบการกับหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข.องในพ้ืนท่ี หรือระหว�างผู.ประกอบการ
ด.วยกันเอง เปKนต.น เพ่ือกระตุ.นให.เกิดการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมในกิจการเหล�านี้มากยิ่งข้ึน 
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แบบสอบถาม 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “ความรับผิดชอบต�อสังคมกบัธรุกิจSMEs  

: กรณีศึกษากิจการผลิต ในจังหวัดนครปฐม” 
คําช้ีแจง: 

แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือหาข.อมูลประกอบการวิจัย โดยมีความมุ�งหมายเพ่ือศึกษาศึกษา
ความรับผิดชอบต�อสังคมกับธุรกิจSMEs ของกิจการผลิต รวมท้ัง ศึกษาปHญหาและอุปสรรค แนวทางใน
การปรับปรุงเรื่องความรับผิดชอบต�อสังคมกับธุรกิจSMEs ของกิจการผลิต  ผู.วิจัยใคร�ขอความร�วมมือ
มายังท�านเพ่ือตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตามความเปKนจริง ท้ังนี้เพ่ือนําข.อมูลมาวิเคราะห3ซ่ึงจะเปKน
ประโยชน3เชิงวิชาการแก�ผู.สนใจต�อไป ผู.วิจัยขอขอบคุณทุกท�านมา ณ โอกาสนี้ 

 
นิยามศัพท-ท่ีเก่ียวขfอง: 

ความรับผิดชอบต�อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง 
ความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล.อมขององค3กร ซ่ึงคือการดําเนินกิจการภายใต.หลักจริยธรรม
และการจัดการท่ีดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล.อมท้ังภายในและภายนอกองค3กร อันนําไปสู�การ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

ธุรกิจ SMEs คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (Small and Medium Enterprises = 
SMEs)  ประกอบธุรกิจขายสินค.า ผลิตสินค.า หรือให.บริการ  ผู.ประกอบการอาจประกอบการในรูป
ของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห.างหุ.นส�วนสามัญท่ีมิใช�นิติบุคคล ห.างหุ.นส�วนจํากัด บริษัทจํากัด 
หรือกิจการร�วมค.า   

ธุรกิจการผลิต คือ การผลิต (Productions) เปKนการดําเนินกิจกรรมการผลิตต�าง ๆ เพ่ือ
จําหน�าย อาทิเช�น วัตถุดิบสําหรับการผลิต สินค.าสําเร็จรูป ผลิตผลทางการเกษตร เปKนต.น 

ธุรกิจ SMEs ในกิจการผลิต คือ กิจการผลิตขนาดย�อมท่ีมีมูลค�าสินทรัพย3ถาวรไม�เกิน 50 
ล.านบาท มีแรงงานไม�เกิน 50 คน และมีสินทรัพย3ถาวรไม�เกิน 200 ล.านบาท มีแรงงานไม� 200 คน 
สําหรับกิจการผลิตขนาดกลาง 
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ตอนท่ี 1 ขfอมูลเก่ียวกับองค-กร 

คําช้ีแจง กรุณาใส�เครื่องหมาย �ลงใน � ท่ีตรงกับความเปKนจริงของท�านมากท่ีสุด 
 1.  ตําแหน�งในองค3กรของท�าน คือ 

  � 1. เจ.าของกิจการ      � 2. หุ.นส�วนกิจการ 

  � 3. พนักงาน/ผู.ปฏิบัติงาน    � 4. อ่ืนๆ (ระบุ)………………  
 
 2.  จํานวนปJท่ีก�อต้ังกิจการ 

  � 1. 1-5 ปJ      � 2. 6 - 10 ปJ 

  � 3. 11 – 15 ปJ     � 4. 15 ปJข้ึนไป 
 3. อายุงานท่ีท�านทํางานในองค3กรแห�งนี้ 

  � 1. 1-5 ปJ      � 2. 6 - 10 ปJ 

  � 3. 11 – 15 ปJ     � 4. 15 ปJข้ึนไป 
 
 4. ลักษณะกิจการ 

� 1. ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 

� 2. ธุรกิจชิ้นส�วนยานยนต3 

� 3. ธุรกิจไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส3 

� 4. ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย3 

� 5. ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น 

� 6. ธุรกิจเฟอร3นิเจอร3และผลิตภัณฑ3จากไม. 

� 7. ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 

� 8. ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ3 

� 9. ธุรกิจพลาสติกและยาง 

� 10. ธุรกิจสิ่งพิมพ3 

� 11. ธุรกิจเซรามิกและผลิตภัณฑ3ท่ีทําจากแร�อโลหะ 

� 12. อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………… 
 

5.  จํานวนแรงงานท่ีปฏิบัติงานในองค3กรของท�าน คือ 

  � 1. ไม�เกิน 50 คน      � 2.  51-100 คน 

  � 3. 101-150 คน      � 4.  151-200 คน 
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ตอนท่ี  2  ระดับความรับผิดชอบต�อสังคมกับธุรกิจSMEs  
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย �ลงในช�องตัวเลือกท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน 

ขfอ  ความรับผิดชอบต�อสังคม 

ระดับการดําเนินการ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นfอ
ย 

นfอ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
ดfานนโยบายการดําเนินธรุกิจ 

1. องค3กรของท�านมีนโยบายต�อต.านการให.สินบนและ
การทุจริตคอร3รัปชั่น 

     

2. องค3กรของท�านสร.างภาพลักษณ3ท่ีดีขององค3กรตาม
ความเปKนจริง 

     

3. องค3กรของท�านมีการปลูกฝHงคุณธรรม จริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจแก�พนักงานในองค3กร 

     

4. องค3กรของท� านให.ข.อ มูล เ ก่ียว กับองค3กรและ
ผลิตภัณฑ3อย�างถูกต.องเท่ียงตรง โปร�งใส 

     

5. องค3กรของท�านมีวิสัยทัศน3และกลยุทธ3ท่ีสะท.อน
หลักการและแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต�อ
สังคม 

     

ดfานเศรษฐกิจ 

1. องค3กรของท�านส�งเสริมแรงงานในท.องถ่ินให.มีโอกาส
ร�วมงานกับองค3กร 

     

2. องค3กรของท�านประสานประโยชน3อย�างเปKนธรรมกับ
คู�ค.าและไม�เอารัดเอาเปรียบลูกค.า 

     

3. องค3กรของท�านได.เข.าร�วมหรือสนับสนุนการรวมกลุ�ม
เพ่ือเปKนการพัฒนาความสามารถในการดําเนิน
กิจการของคู�ค.า 

     

4. องค3กรของท�านเสียภาษีให.รัฐอย�างตรงไปตรงมา      

5. องค3กรของท�านประกอบการแข�งขันทางการค.าอย�าง
เปKนธรรมและโปร�งใส 
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ขfอ  ความรับผิดชอบต�อสังคม 

ระดับการดําเนินการ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นfอ
ย 

นfอ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

ดfานสังคม 

1. องค3กรของท�านมีระบบเตือนภัยหรือการระแวดระวัง
การดําเนินงานของกิจการท่ีอาจส�งผลกระทบต�อ
ชุมชนโดยรอบ 

     

2. องค3กรของท�านเคารพและมีส�วนร�วมในการทํานุ
บํารุงวัฒนธรรมท.องถ่ินของชุมชนโดยรอบ 

     

3. องค3กรของท�านรับผิดชอบในผลิตภัณฑ3ท่ีผู.บริโภค
นําไปใช.ประโยชน3 

     

4. องค3กรของท�านมักอาสาพัฒนากิจกรรมท่ีเปKน
ประโยชน3ต�อชุมชน 

     

5. องค3กรของท�านสื่อสารกับชุมชนด.วยความเปKนมิตร
อย�างสมํ่าเสมอ 

     

ดfานส่ิงแวดลfอม 

1. องค3กรของท�านมีความรอบคอบและระมัดระวังต�อ
การดําเนินกิจการท่ีอาจส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล.อม 

     

2. องค3กรของท�านรับฟHงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ดําเนินงานท่ีอาจส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล.อม 

     

       

3. องค3กรของท�านมีการจัดกิจกรรมท่ีเปKนการส�งเสริม
การอนุรักษ3หรือลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจท่ี
ส�งผลต�อสิ่งแวดล.อม 

     

4. องค3กรของท�านส�งเสริมการพัฒนาและเผยแพร�
เทคโนโลยีท่ีเปKนมิตรต�อสิ่งแวดล.อม 

     

5 องค3กรของท�านเอาใจใส�อย�างจริงจังต�อการใช.
ทรัพยากรธรรมชาติอย�างประหยัดและคุ.มค�า 
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ตอนท่ี  3  ปnญหาและอุปสรรคของธุรกิจSMEs ในการดําเนินงานดfานความรับผิดชอบต�อสังคม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
****ขอบคุณท่ีใหfความอนุเคราะห-ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้**** 
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ประวัติผูfวิจัย 
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ประวัติผูfวิจัย 
 
1. ช่ือ สกุล  ผู.ช�วยศาสตราจารย3 ดร.ศรีสมร  ผ�องพุฒิ 
 
2. ตําแหน�งปnจจุบัน  อาจารย3 
 
3. หน�วยงานท่ีสามารถติดต�อไดf 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3 บพิตรพิมุขจักรวรรดิ 
               264 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ3 กรุงเทพฯ 10100   

              หมายเลขโทรศัพท3ท่ีทํางาน 02 2222814 ต�อ 5261 

 โทรศัพท3มือถือ 061 3953322  

               e-mail srisamorn.pon@rmutr.ac.th   

                         srisamorn.p@hotmail.com 

4. ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร3 บธ.ด. (การบัญชี), “ปJ พ.ศ. 2558” 

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร3และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 บช.ม.                 
(การบัญชี), “ปJ พ.ศ. 2546” 

ปริญญาตรี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย3  บช.บ, (การบัญชี)  “ปJ พ.ศ. 2528” 
        
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
   - 
6. ประสบการณ-ท่ีเก่ียวขfองกับการบริหารงานวิจัย 
- การศึกษาความพอใจของนายจ.างต�อบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  ปJ 2552  งบประมาณเงินรายได.   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3  (หัวหน.าโครงการวิจัย) 
- ความคิดเห็นต�อการเข.ารับการพัฒนาความรู.ต�อเนื่องทางวิชาชีพของผู.ทําบัญชี(CPD) ในเขต

กรุงเทพมหานครปJ 2554 งบประมาณแผ�นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3             

(ผู.ร�วมวิจัย) 
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- แนวทางการพัฒนาศักยภาพของอาจารย3ผู.สอนวิชาชีพบัญชีเพ่ือก.าวสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กรณีศึกษา อาจารย3ผู.สอนวิชาชีพบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห�ง ปJ 2555 

งบประมาณเงินรายได. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3  (หัวหน.าโครงการวิจัย) 

- แนวทางการพัฒนาความรู.ทักษะวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร3 เพ่ือพร.อมในการเข.าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปJ 2556 งบประมาณเงิน

รายได. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3  (ผู.ร�วมวิจัย) 

- การศึกษาพฤติกรรมและสภาพปHญหาการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลด

ปHญหาหนี้สินของเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ปJ 2558 งบประมาณแผ�นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร3  (ผู.ร�วมวิจัย) 

- การศึกษาสภาพปHญหาและอุปสรรคของการจัดการตลาดนัดชุมชนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร3 ปJ 2559 งบประมาณเงินรายได. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3                   

(ผู.ร�วมวิจัย)  
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ประวัติผูfวิจัย 
 
1. ช่ือ สกุล  ผู.ช�วยศาสตราจารย3 ดร.นพนภา  จุลโลบล 
 
2. ตําแหน�งปnจจุบัน  อาจารย3 
 
3. หน�วยงานท่ีสามารถติดต�อไดf 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3 บพิตรพิมุขจักรวรรดิ 
               264 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ3 กรุงเทพฯ 10100   

              หมายเลขโทรศัพท3ท่ีทํางาน 02 2222814 ต�อ 5248 

 โทรศัพท3มือถือ   

               e-mail   nopnapa.jul@rmutr.ac.th   

                           nopnapa013@gmail.com 

4. ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3 
บธ.ด. (การบัญชี) “ปJ พ.ศ. 2558” 

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร3และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร3 บช.ม. (การบัญชี) 
“ปJ พ.ศ. 2545” 

ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร3  มหาวิทยาลัยเชียงใหม�  ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ)  “ปJ พ.ศ.
2536” 

        

5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
   - 
6. ประสบการณ-ท่ีเก่ียวขfองกับการบริหารงานวิจัย 
- การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2548 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร3 ปJ 2550 งบประมาณเงินรายได. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3                  
(ผู.ร�วมวิจัย)  

- การพัฒนาสื่อการสอนหนังสืออิเลคทรอนิคส3มัลติมีเดียวิชา การบัญชีชั้นกลาง 1 สําหรับนักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3 ปJ 2554 งบประมาณเงินรายได. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3  (หัวหน.าโครงการวิจัย) 
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- ความคิดเห็นต�อการเข.ารับการพัฒนาความรู.ต�อเนื่องทางวิชาชีพของผู.ทําบัญชี(CPD) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ปJ 2554 งบประมาณแผ�นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3             

(หัวหน.าโครงการวิจัย) 

- แนวทางการพัฒนาศักยภาพของอาจารย3ผู.สอนวิชาชีพบัญชีเพ่ือก.าวสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กรณีศึกษา อาจารย3ผู.สอนวิชาชีพบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห�ง  ปJ 2555 

งบประมาณเงินรายได. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3 

- แนวทางการพัฒนาความรู.ทักษะวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร3เ พ่ือพร.อมในการเข.าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปJ 2556

งบประมาณเงินรายได. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3 

- การศึกษาสภาพปHญหาและอุปสรรคของการจัดการตลาดนัดชุมชนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                   

ราชมงคลรัตนโกสินทร3 ปJ 2559 งบประมาณเงินรายได. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร3 (หัวหน.าโครงการวิจัย) 
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ประวัติผูfวิจัย 
 
1. ช่ือ สกุล  อาจารย3อรพินท3  อ่ิมจงใจรักษ3 
 
2. ตําแหน�งปnจจุบัน  อาจารย3 
 
3. หน�วยงานท่ีสามารถติดต�อไดf 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3 บพิตรพิมุขจักรวรรดิ 
               264 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ3 กรุงเทพฯ 10100   

              หมายเลขโทรศัพท3ท่ีทํางาน 02 2222814 ต�อ 5248 

 โทรศัพท3มือถือ   

               e-mail   orapin.im@rmutr.ac.th   

                           orapin_im@hotmail.com 

4. ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท คณะปริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3 บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ  บช.ม. (การบัญชี)  

ปริญญาตรี คณะปริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3 บพิตรพิมุข

จักรวรรดิ  บช.บ. (การบัญชี) 

        

5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
   - 
6. ประสบการณ-ท่ีเก่ียวขfองกับการบริหารงานวิจัย 
- แนวทางการพัฒนาศักยภาพของอาจารย3ผู.สอนวิชาชีพบัญชีเพ่ือก.าวสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กรณีศึกษา อาจารย3ผู.สอนวิชาชีพบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห�ง ปJ 2555 

งบประมาณเงินรายได. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3  (ผู.ร�วมวิจัย) 

- แนวทางการพัฒนาความรู.ทักษะวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร3 เพ่ือพร.อมในการเข.าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปJ 2556 งบประมาณเงิน

รายได. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร3  (ผู.ร�วมวิจัย) 



66 
 

- การศึกษาพฤติกรรมและสภาพปHญหาการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลด

ปHญหาหนี้สินของเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ปJ 2558 งบประมาณแผ�นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร3  (ผู.ร�วมวิจัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


