บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของประเด็นศึกษา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (The Small and Medium Business Enterprises :
SME’s) มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย เนื่องจากสามารถสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมใน
ป 2548 มีมูลคา 2,816,641 ลานบาท หรือรอยละ 39.6 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ และมีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มากถึงรอยละ 99.5 ของประเทศ ทําให
เกิดการจางงานประมาณ 8.9 ลานคนในป 25481 และปองกันการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ2
ภาพที่1.1
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับวิสาหกิจขนาดใหญ
ในป พ.ศ. 2544-2548

ที่มา : 1) สรุปจากรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME’s) ในป 2548
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รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME’s) ป 2548 โดย
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, หนา 4-4.
2
นิพนธ พัวพงศกร, “การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง,”
ในเศรษฐกิจพอเพียง,รวบรวมและจัดพิมพโดยของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI),
(2542).
1

2
โดย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หนา 4-4
2) ~ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดใหญในป 2544-2548 และรอยละ
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ
3)
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในป 25442548 และ รอยละของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ
จากภาพที่ 1.1 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพิม่
สูงขึ้นทุกป โดยเฉพาะในป 2548 เพิ่มขึ้นจากป 2547 รอยละ 8.43 แมนวามูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะเพิม่ สูงขึน้ ก็ตาม แตตองประสบกับปญหากับความ
ออนแอในระบบ เนื่องดวยการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันยังคงพึง่ พาการลงทุนและ
เทคโนโลยีจากตางประเทศสูง ขาดองคความรูดานการบริหารการจัดการสมัยใหม ขาดความ
ตอเนื่องในการพัฒนา ไมสามารถแขงขันทางดานการตลาด มีปญหากระบวนการผลิต ไม
สามารถผลิตสินคาและบริการไดมาตรฐานระดับสากลและปญหาหนี้สูญ เปนตน ทุกปญหามี
ระดับความรุนแรงแตกตางกันไปตามประเภทวิสาหกิจ ตามอุตสาหกรรมและตามภูมิภาค ซึง่ มี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานและการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทัง้ สิ้น4 โดยเฉพาะอยางยิง่ ขีดความสามารถในการผลิตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม มีอัตราการใชเทคโนโลยีต่ํา มุงเนนการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร
อุปกรณการผลิต ปรับปรุงแผนการผลิต ผังโรงงาน เครื่องมือเก็บเอกสาร โดยปราศจากแผนการ
วิจัยและการพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในองคกร5 ดวยระบบที่ออนแอของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเมือ่ ประเทศมีปญ
 หาตองเผชิญภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในป พ.ศ.
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มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในป 2547 มีมูลคา
2,598,657 ลานบาท และในป 2548 มีมลู คา 2,816,641 ลานบาท มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมใน
ป 2548 เพิม่ ขึ้นรอยละ 8.4 จากป 2547
4
เกศินี วิฑูรชาติ และคณะ, “การวิจยั เรื่องการสํารวจสถานการณปจจุบันและปญหาของ
บทบาท SME’s,” ใน การสืบสานกิจการตอพรอมชองทางการปรับตัวของกิจการในชวงวิกฤติการณ
เศรษฐกิจ, 30 มิถุนายน 2545, น. 26-33.
5
ไพบูรย วิบูลชาติกุล และคณะ การวิจัยเรือ่ ง “การประเมินประสิทธิภาพ และขีด
ความสามารถของ SME’s ไทยในภาคการผลิต,” สิงหาคม 2544, น. 29-30.

3
2540-2541 ยิ่งทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีปญหาดานการพัฒนาขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น
เมื่อพิจารณาศักยภาพของประเทศชวงภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ (พ.ศ.2540-2541)
ประเทศขาดเสถียรภาพทางดานนโยบายการเงิน (BIBF : พ.ศ.2533-2539) ภายใตคาของเงินบาท
มีอัตราคงที6่ และเงินทุนตางประเทศไหลเขามาสูประเทศจํานวนมากประมาณ 3.8 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 3 เทาของจํานวนเงินที่เคยไหลเขาสูประเทศ 7ทําใหเกิดการกูยืมเงิน
เกินตัวในภาคเอกชน เมื่อมีการลดคาเงินบาททําใหเกิดหนี้สนิ ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL : Non
Performing Loan)8 สงผลใหความสามารถในการชําระหนี้ของสถาบันการเงินลดลง เปนเหตุให
ประเทศมีปญหาในการพัฒนาขีดความสามารถมากยิ่งขึ้นจะเห็นไดจากการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศกอน และหลังวิกฤติ (พ.ศ.2540-2545) มีอัตราการ
เจริญเติบโตลดต่ําลง (ภาพที่ 1.2)

6

ปกรณ วัชยานนท วิจัยเรื่องสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) และการปรับ
โครงสรางดานแรงงานประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), กันยายน
2545, น. 4.
7
โครงการขาวสารทิศทางประเทศไทย, “สังคมความรูและจุดยืนไทยบทเวทีโลก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย,” รายงานฉบับที่ 13, วันที่ 15 พฤษภาคม 2545, น. 54-55.
8
ธรรมวิทย เทอดอุดมธรรม และคณะ “ธุรกิจของคนไทยอยูในภาวะ NPL (Non
Performing Loan) จําตองขายธุรกิจประกอบดวย BOI อนุญาตใหตางชาติถือหุน ใหญหรือรอย
เปอรเซ็นตในบริษัทที่ไดรับการสงเสริมในเดือนพฤศจิกายน 2540 ถึงเดือนมีนาคม 2542 บริษัท
ของไทยทีม่ ีผลการดําเนินงานที่ดีแตขาดสภาพคลอง ไดถูกบริษัทขามชาติซื้อหุน ไป 135 บริษัท,”
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของไทยในรอบศตวรรษ, การสัมมนาทางวิชาการประจําป
2545, เรื่อง 5 ทศวรรษภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของไทย, คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 12 มิถนุ ายน 2545, หนา 10-20.
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ภาพที่ 1.2
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปรียบเทียบกอนและหลังวิกฤติ (2540-2545)

ที่มา :

IMD World Competitiveness Yearbook 2002
WEF The Global Competitiveness Report 2002

จากภาพที่ 1.2 แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันลดลงอยาง
มากภายหลังประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจสงผลใหขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไทยเทียบกับประเทศเพื่อนบาน (ตารางที1่ .1) พบวาประเทศไทยมีการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันเปนรองประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร รวมทั้งไตหวัน เกาหลี
มาเลเซีย ในประเด็นหลักคือปจจัยศักยภาพทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของรัฐบาล
ประสิทธิภาพธุรกิจ โครงสรางพื้นฐานและความกาวหนาทางเทคโนโลยี ปจจัยสถาบันภาครัฐ
(ตารางที่ 1.1) นอกจากนี้ประเทศเวียดนามและประเทศจีนไดพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
ทางดานการผลิตตนทุนต่าํ ทําใหประเทศไทยตองหาวิธกี ารในการพัฒนาศักยภาพขีด
ความสามารถอยางยั่งยืนภายใตเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy)9
9

เศรษฐกิจใหม (New Economy) ในความหมายที่กลาวในแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม หมายถึง เศรษฐกิจที่เกิดการแขงขันที่ตองใชความเร็ว (Speed-Based
Competition) เขาแทนทีก่ ารแขงขันในเชิงขนาด (Scale-Based Competition) การผลิตที่อาศัย
ความรู ทักษะ และเทคโนโลยีแทนการผลิตโดยอาศัยสินทรัพยทางกายภาพอยางในอดีต เศรษฐกิจ
ใหมตองคํานึงถึงการเขาถึงเครือขาย การสรางความเชือ่ มโยงจะมีความสําคัญมากกวาการเปน
เจาของ ตลอดจนความคิดริเริ่มสรางสรรค ทรัพยากรทางปญญามีความสําคัญ มากกวาการเติบโต
ดวยทุน นอกจากนีเ้ ศรษฐกิจใหมยงั ใหความสําคัญตอผูบริโภค (Consumer Centric/
Consumption Based) มากกวาการมุงผลิต (Production Based)
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ตารางที่ 1.1
เปรียบเทียบอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานจากผลการจัด
อันดับของ IMD และ WEF ในปพ.ศ. 2548

IMD ภาพรวม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ประสิทธิภาพของรัฐบาล
ประสิทธิภาพของธุรกิจ
โครงสรางพื้นฐาน
WEF ภาพรวม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สถาบันภาครัฐ
สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ

สิงคโปร

ไตหวัน

เกาหลี

มาเลเซีย

5 (2)

24 (18)

27 (28)

26 (29)

15 (3)

40 (29)

24 (19)

1 (1)

21 (20)

11 (10)

18 (19)

ฟลิปปนส

อินโดนีเซีย

34 (38)

40 (40)

47 (49)

25 (13)

32 (15)

33 (40)

41 (46)

25 (31)

19 (26)

27 (39)

37 (37)

45 (45)

27 (31)

25 (36)

38 (44)

44 (41)
44 (41)
61 (48)
52 (40)

49 (48)
49 (49)
67 (63)
65 (61)

7 (5) 20 (16) 28 (34)
4 (4)
3 (7) 21 (23)
17 (18)
2 (4) 18 (9)
7 (6) 27 (24) 32 (43)
1 (1)

6 (15)

10 (8)

ไทย

26 (38) 38 (40)
27 (30) 31 (33)
26 (2) 41 (39)
33 (38)

89 (41)

70 (63)

77 (65)

20 (20)

11 (16)

32 (28)

53 (41)

ที่มา : ( ) ป 2547
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ดวยเหตุที่ประเทศไทยมีการพัฒนาขีดความสามารถเปนรองประเทศเพือ่ นบาน ซึ่งมีผล
ตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และขณะเดียวกันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็มี
ความออนแอภายในระบบของวิสาหกิจเอง เมื่อเกิดเหตุการณวิกฤติทางเศรษฐกิจยิ่งทําใหเกิด
ความออนแอในระบบมากขึน้ ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในลักษณะเชนนีส้ งผลตอการพัฒนาของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางตอเนื่องและเกี่ยวพันกับประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันในเศรษฐกิจการคาเสรี (Free
Trade Agreement: FTA)
จากปญหาดังกลาวจึงเปนประเด็นที่มาของการศึกษาการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Sustainable Development) 10 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึง่ มีแนวคิดทฤษฎีที่
10

“การพัฒนาอยางยั่งยืน” เปนแนวคิดการพัฒนาที่เขามามีบทบาทในสังคมโลกและ
สังคมไทยในทุกๆ ดาน แนวคิดนี้มีที่มาจาก การประชุมสุดยอดวาดวยสิ่งแวดลอมของมนุษย ณ
กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน เมื่อป พ.ศ.2515 ที่จัดโดยองคการสหประชาชาติ เพื่อเรียกรอง
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เกี่ยวของและไดรับการยอมรับวาเปนทฤษฎีที่นํามาปฏิบตั ิแลวกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน11
คือ ทฤษฎีวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility :CSR) 12 ซึ่ง
แพรหลายในตางประเทศและไดมีการนํามาใชในวิสาหกิจขนาดใหญ สูวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในประเทศไทย แตยังไมแพรหลายรูปแบบทีร่ วบรวมไวชัดเจนและไดจัดทําเปนตํารา คือ
กรณีศึกษาในอเมริกา (Kotler and Lee, 2005) มีอยู 6 รูปแบบซึ่งมีความแตกตางกันตามความ
เกี่ยวของขององคกรที่มีตอความรับผิดชอบตอสังคม และมีกรณีศึกษาในหลายประเทศ สําหรับ
ประเทศไทยยังมีการถกเถียงในรูปแบบของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบที่
ปรากฏใหเห็นในประเทศไทยมีรูปแบบหลักคือ ดําเนินกิจการภายในองคกร (Corporate Driven)
และดําเนินการนอกองคกร (Social Driven) ดวยการใชทรัพยากรทีม่ อี ยูในองคกรหรือทรัพยากร

ใหทวั่ โลกคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางฟุม เฟอยจนเกินขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ ผลการ
ประชุมครั้งนีท้ าํ ใหเรื่องสิง่ แวดลอมไดรับความสนใจอยางกวางขวางในประชาคมระหวางประเทศ
และนําไปสูการจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบทางดานสิ่งแวดลอมของประเทศตางๆ ในเวลาตอมา
เชน “โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ” (United Nations Environment Programme หรือ
UNEP) และคณะกรรมาธิการโลกในเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World Commission on
Environment and Development) เปนตน โดยคณะกรรมาธิการโลกในเรื่องสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนา ไดทําการศึกษาเรื่องการสรางความสมดุลระหวางสิง่ แวดลอมกับการพัฒนา ซึง่
ตอมาไดเผยแพรเอกสารชื่อ Our Common Future เรียกรองใหประชาชนในโลกเปลี่ยนแปลง
วิธีการดําเนินชีวิตทีฟ่ ุมเฟอย และใหมีการพัฒนาที่ไมทาํ ลายสิง่ แวดลอม
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พิพฒ
ั น ยอดพฤติการ ประชาคมวิจยั ปที่ 11 ฉบับที่ 16 เดือนมีนาคม-เมษายน
2549 หนา 16 “การพัฒนา ซี เอส อาร ในกระบวนการธุรกิจ ไดกลาวถึงทิศทางใหมของการ
พัฒนาที่เรียกวา การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development) เปนการเรียกรองใหเกิดการ
พัฒนาโดยรวมเอาความใจใสดานสังคมและสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากมุง เนนแตการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว ซึ่งมีการประชุมครั้งแรกในเรื่องนี้ทกี่ รุงริโอเดอจาเนโร ในป
2535 และแนวคิด CSR สําหรับวิสาหกิจขามชาติไดถูกองคกรความรวมมือดานเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD) ระบุใหคํานึงถึง”
12
CSR : Corporate Social Responsibility แปลวา ความรับผิดชอบตอสังคมเชิง
บรรษัท โดยสถาบันไทยพัฒน แตในวิทยานิพนธจะใชคําวา วิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
เปนการพัฒนาขีดความสามารถเชิงวิสาหกิจและพัฒนาทางดานสังคมควบคูกัน
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จากภายนอกองคกร13 อยูในรูปแบบกระบวนการธุรกิจ (CSR in Process) (แพนดา จิวเวอรรี่
คําแสด รีเวอรแคว รีสอรต วันเดอรเวิรดโปรดักส สวนเงินมีมา เปนตน) และอยูในกระบวนการ
ธุรกิจภายหลัง (CSR after Process) (น้าํ มันพืชไทย เปนตน) นอกจากนี้ยงั อยูในรูปแบบวิสาหกิจ
มีสวนรวมกับองคกรหรือสถาบันอืน่ ทีม่ ีการดําเนินการเพือ่ สังคม เชน มูลนิธิ เปนตน
รูปแบบที่หลากหลายที่แตกตางกันในประเทศไทยจึงเปนที่มาของการศึกษาประเด็นการ
พัฒนาอยางยัง่ ยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในประเด็นเกี่ยวกับแนวคิด (CSR
Concept) และรูปแบบ (CSR Model) ที่เหมาะสมทีส่ งผลตอการพัฒนาอยางยัง่ ยืน ซึ่งประเด็น
การศึกษาแนวคิดและรูปแบบของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อกอใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืน องคประกอบสําคัญที่ตองศึกษาอยางตอเนือ่ ง คือ การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
ภายใตรูปแบบดังกลาว จะตองมีการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process
Design) เปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดทิศทางที่สอดคลองกับวิสัยทัศน (Vision) และ
ภารกิจ (Mission) ขององคกร และจะตองมีการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการที่ออกแบบ ซึง่ เปน
หัวใจสําคัญแหงความสําเร็จ (Porter, 2002)
ดังนัน้ ในการศึกษาตอเนื่องจากแนวคิดและรูปแบบจึงเปนประเด็นการออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Design) และการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ออกแบบ (Managing People in Process) เพื่อใหการดําเนินงานตามแนวคิดและรูปแบบที่
กําหนด ถูกผลักดันและเปนไปอยางถูกตอง มีการดําเนินงานในกระบวนการธุรกิจที่ออกแบบและ
พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูงเปนกลไกสําคัญตอการทํา
ใหวิสาหกิจและความรับผิดชอบตอสังคมดําเนินไปอยางยั่งยืน ดังนัน้ ความเขาใจ ทัศนคติ และ
การนําไปใช จึงเปนประเด็นหนึ่งที่สนใจในการศึกษาถึงการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
นอกจากนี้ในกระบวนการบริหารนอกจากมีการวางแผน การนําไปปฏิบัติแลวจะตองมีการ
ประเมินผล ในแนวคิดการดําเนินงานสมัยใหม (Certo, 2005) ระบุชัดเจนในเรื่องการวัดผลและ
ประเมินผล ซึง่ ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเกณฑความสําเร็จขององคกรที่นาํ แนวคิดมาใช
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาประเด็นของการศึกษามีความสัมพันธเกี่ยวพันตอการพัฒนา
อยางยั่งยืน ซึง่ ประเด็นปญหาจะสงผลตอการกําหนดวัตถุประสงค กรอบความคิด และระเบียบ
วิธีวิจยั ตอไป ดังนัน้ ในการศึกษาการพัฒนาอยางยัง่ ยืนและมีประสิทธิภาพ ผูศึกษาควรคํานึงถึง
การศึกษาที่เกีย่ วกับการพัฒนาที่ตอเนื่องบนสังคมผูประกอบการ (Entrepreneurial Society) ทีม่ ี
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พิพัฒน ยอดพฤติการ สถาบันไทยพัฒน ประชาคมวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) ปที่ 11 ฉบับที่ 66 เดือนมีนาคม-เมษายน 2549, น.18.
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การพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อสังคมอยางแทจริงมิใชเปนเพียงกระแสนิยม แตมีความรวมมือและ
แบงปนซึง่ กันและกัน อยูรวมกันอยางสมานฉันท เอื้ออาทรและมีความไววางใจซึง่ กันและกัน
(สอดคลองกับแผนพัฒนาฉบับที่ 9 และ 10)14
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวความคิดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR Concept)
1.2.2 เพื่อศึกษารูปแบบ (CSR Model) และการออกแบบกระบวนการ (CSR
Process Design) ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใน
กระบวนการ (Managing People in Process) วิสาหกิจกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม ทีเ่ หมาะสมทีท่ ําใหเกิดการพัฒนาแบบยัง่ ยืน (Sustainable
Development) รวมทั้งความเขาใจ ทัศนคติและการนําแนวคิดไปใชใน
องคกรของผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูง
1.2.3 เพื่อศึกษาเกณฑที่ใชวัดความสําเร็จของการนําแนวความคิดวิสาหกิจกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมมาใชในการพัฒนาวิสาหกิจแบบยั่งยืน
1.3 นิยามความหมาย
1.3.1 วิสาหกิจ (Enterprise) หมายถึง กลุมประเภทกิจการ 3 กลุมใหญไดแกการ
ผลิต (Manufacturing Factors) การคา (Trading Factors) และการบริการ
(Services Factors) (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม,
2548)
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9-10 ใหความสําคัญการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางจริงจัง สวนใหญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ที่ผานมาจะมีการกลาวในเชิงนโยบายแตไมไดนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง (ดร.สมศักดิ์ แตมบุญ
เลิศ : 2542 หนา 90) สวนแผนฉบับที่ 1 (2504-2509) เนนอุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา (Import
Substitution) ฉบับที่ 5 (2526-2509) เนนการแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อการสงออก (ดร. อภิชัย
พันธเสน : 2545หนา 21-36) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เรื่องยุทธศาสตรการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 8-9 มิถุนายน 2544.
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1.3.2 วิสาหกิจขนาดกลางแลขนาดยอม (The Small and Medium Business
Enterprise) หมายถึงวิสาหกิจที่มีลักษณะผลิตภัณฑหรือใหบริการมีการจาง
งานไมเกิน 200 คน จํานวนทรัพยสนิ ไมเกิน 200 ลานบาท และมีลกั ษณะ
คาสงมีการจางงานไมเกิน 50 คน มีทรัพยสินไมเกิน 100 ลานบาท และ
การคาปลีกมีการจางงานไมเกิน 30 คน และมีทรัพยสนิ ไมเกิน 60 ลานบาท
(กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ณ วันที่ 11 กันยายน 2545)
1.3.3 การพัฒนาอยางยัง่ ยืน (Sustainable Development) คือการพัฒนาที่
สนองตอบความตองการของคนในรุน ปจจุบัน โดยไมทาํ ใหคนรุนอนาคตตอง
ประนีประนอมยอดลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความ
ตองการของตนเอง (WCED, 1987) ประกอบดวย 3 มิติ คือ การพัฒนา
สังคมเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
อยางสมดุล ภายใตระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพอยางตอเนื่องในระยะยาว
และเปนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จะตองเปนไปอยางสมดุลและเอื้อประโยชนตอคนสวนใหญ เปนระบบ
เศรษฐกิจที่มคี วามสามารถในการแขงขันและเจริญเติบโตโดยไมทําลาย
สภาพแวดลอม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2547)
1.3.4 จิตวิญญาณเพื่อสังคม (Socially Responsible Soul) หรือ จิตสาธารณะ
(Public Soul) หมายถึง ภาวะจิตวิญญาณของคนเรา มีความดีเห็น
ประโยชนแกสว นรวมมากกวาสวนตน ลดความเห็นแกตัว โดยคิดคํานึงถึง
ผูอื่นกอนตนเอง มีภาวะการเปนผูใหแกสงั คม
1.3.5 อาสาสมัคร (Volunteer) หมายถึง ความสมัครใจ การกระทําโดยไมถูก
บังคับดวยกฎระเบียบ กฎหมาย หนาที่ เปนตน แตเต็มใจเขารวมกิจกรรม
เรียกวา อาสาสมัคร
1.3.6 ผูริเริ่ม (Initiative Person) หมายถึง ผูใหความเห็นเพื่อทําใหเกิดการ
ดําเนินงานในรูปแบบใหม
1.3.7 ผูมีอิทธิพล (Influencer) หมายถึง ผูมีอาํ นาจในการสั่งการใหเกิดการ
ดําเนินการ หรือเปนผูผลักดันแนวคิดใหไดรับการยอมรับ
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1.3.8 ทีมงาน ( Team Work) หมายถึง การรวมกลุมเพื่อดําเนินการโดยมีเปาหมาย
อยางใดอยางหนึง่ รวมกัน
1.3.9 ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในทีน่ อี้ าจเรียกวาผูม ีสวนเกี่ยวของทัง้ ดาน
ดีและดานเสียตอสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณหนึง่ หรือกิจการหนึ่งหรือเปนผูไดรับ
ผลทั้งทางตรงและทางออม ในระดับองคกรไดแก พนักงาน ครอบครัว ผูถือ
หุน คูคา ลูกคา เปนตน ในระดับชุมชนไดแก บริเวณรอบโรงงาน ที่ทาํ งาน
เปนตน ที่มีคนอยูรวมกันหนาแนนที่เรียกวา ชุมชนรวมทั้งในระดับสังคมใกล
และไกล
1.3.10 มีระบบ (System) หมายถึง มีโครงสรางทีป่ ระกอบดวย การนําเขา (Input) มี
กระบวนการ (Process) และมีผลลัพธ (Output) ซึ่งภายในระบบมีโครงสราง
ประกอบดวยการบริหารจัดการ
1.3.11 การบริหารทรัพยากร (Resources Management) เปนการบริหารทรัพยากร
ในองคกรและภายนอกองคกร (Internal and External Resources)
ทรัพยากรในองคกรไดแก งบประมาณ กําลังคน อุปกรณและเครื่องมือ องค
ความรูความชํานาญ เปนตน ทรัพยากรภายนอกองคกรไดแกระบบเครือขาย
ความรวมมือชุมชน เทคโนโลยี เปนตน
1.3.12 เครือขาย (Network) หมายถึง โครงรางทีม่ ีความสัมพันธกันทั้งทางตรง
ทางออม มีแนวคิดรวมกันและผลักดันแนวคิดในทิศทางเดียวกันภายใตการ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีผลประโยชนรว มกัน การทํางานรวมกันอยางเต็มใจ
ยินดีรวมมือกันอยางตอเนื่อง
1.3.13 ความเจริญเติบโตทางธุรกิจ (Business Growth) หมายถึง เปนการ
เจริญเติบโตขององคกรทีป่ ระสบความสําเร็จ มีสวนแบงตลาดและกําไร
รวมทัง้ ลูกคามีจํานวนเพิ่มขึน้
1.3.14 สมดุล (Balance) หรือ ดุลยภาพ (Equilibrium) หมายถึง ความพอดี ความ
เหมาะสมของวิถีธุรกิจกับวิถสี ังคม ทําใหระบบมีประสิทธิภาพ มีความสุขกับ
งาน
1.3.15 ในกระบวนการธุรกิจ (In Business Process) หมายถึง กระบวนการธุรกิจที่
มีฝายตางๆ เชน ฝายการตลาด ฝายผลิต ฝายวิจัยและพัฒนา สินคาคง
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คลัง ฝายบุคคล การเงิน การบัญชี เปนตน ทุกฝายอยูในกระบวนการ
ธุรกิจทัง้ หมด
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 การศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จะเลือกกรณีศึกษาและ
ขอบเขตการวิจัยที่กลุม ธุรกิจเปนตัวแทนของวิสาหกิจ เนื่องจากแนวโนม
แนวความคิดวิสาหกิจและความรับผิดชอบตอสังคม จะไดรับการพัฒนาและ
นําไปใชในธุรกิจเปนสวนใหญ ซึ่งธุรกิจเปนตัวแทนของวิสาหกิจทําให
ผลการวิจยั จะเปนขอมูลทีเ่ ปนตัวแทนของวิสาหกิจได
1.4.2 เปนการศึกษาในประเด็นการพัฒนาวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
แบบยั่งยืน (Sustainable Development) ที่มีการปนสวนกัน (Sharing) มี
ความรวมมือกัน โดยไมพิจารณาดานการลดความเสี่ยง (Reducing Risk)
หมายถึงประเด็นที่ธุรกิจสรางปญหาใหสงั คม เปนเรื่องทีต่ องใชกฎหมาย
ควบคุม
1.4.3 ศึกษาผูประกอบการหรือผูบ ริหารระดับสูงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมที่อยูในประเทศไทย ทีม่ ีความสนใจแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมหรือมีการดําเนินงานดวยแนวความคิดนี้อยางนอย 1 ป
1.4.4 ศึกษาตนแบบของผูนําทางความคิดในเรื่องวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอ
สังคม หรือศึกษากรณีศึกษาที่เปน The Best Practice ที่ไดรับรางวัลหรือที่มี
การกลาวถึงในประเทศและตางประเทศ เพื่อใชเปนกรอบความคิดใน
การศึกษา เนือ่ งจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเชิงความรับผิดชอบ
ตอสังคมประสบความสําเร็จมีจํานวนจํากัดมาก ดังนัน้ ในการสรางกรอบ
ความคิดจึงตองอาศัยผูน ําและหรือกรณีศึกษาของวิสาหกิจขนาดใหญ
1.5 ประโยชนที่ไดรับ
1.5.1 ความรูที่ไดจากการศึกษาจะเปนแนวทางหนึ่งที่สงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทีด่ ําเนินอยูใหมปี ระสิทธิภาพ เพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารแบบยั่งยืน โดยการนําไปใชใหเกิดผล
1.5.2 เปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ให
เขาใจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่นาํ แนวคิดวิสาหกิจกับความ
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รับผิดชอบตอสังคมมาใช และใหความรวมมือในการรณรงคใหวิสาหกิจมี
ความรวมมือซึง่ กันและกัน ชวยเหลือสังคมมากยิง่ ขึ้น
1.5.3 การศึกษาวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม เปนแนวทางสําหรับวิสาหกิจ
อื่นนอกจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรวมทัง้ องคกรที่มงุ หวังและไม
มุงหวังกําไร
1.5.4 กระบวนการวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม เปนการตอบสนองความ
ตองการของสังคมและประชาคมทัว่ ไป แลวยังสงผลใหวสิ าหกิจในสวนที่เปน
ประโยชนรูปธรรม (Tangible Benefit) และนามธรรม (Intangible Benefit)
ใหไดรับประโยชนจากผูท ี่อยูในองคกรและผูที่มีสว นเกี่ยวของกับองคกรโดย
ทางตรงและทางออม เชนประโยชนในรูปธรรมไดแกผูถือหุน ทําใหราคาหุน
มีเสถียรภาพ มีสวนเกินมูลคาหุน ในอัตราที่สูงกวาเกณฑเฉลี่ย สามารถเขา
แหลงทุนไดเพิม่ ขึ้นอยางเชน ตลาดหลักทรัพย เปนตน นอกจากนี้พนักงาน
เกิดความภูมิใจในการทํางานในองคกร มีความสุขจากการปฏิบัติงานใน
หนาที่ นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตัวเงิน เปนตน ประโยชนสว นที่เปน
นามธรรม เปนการเสริมภาพลักษณใหองคกร (Corporate Image) โดย
ผูประกอบการหรือผูบริหารมีความสมัครใจในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมอยาง
แทจริง เปนการสรางระบบการพัฒนาธุรกิจที่ยงั่ ยืนบนพื้นฐานของการที่มงุ
ทําความดีสูสงั คมและวิสาหกิจมีความสามารถในการบริหารจัดการให
วิสาหกิจเติบโตกาวหนาและอยูรอดในภาวะตางๆ

