บทที่ 6
สรุปและเสนอแนะ
6.1 บทสรุป
วิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพือ่ การ
พัฒนาอยางยัง่ ยืน
ภาพที่ 6.1
แสดงภาพรวมของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพือ่
การพัฒนาอยางยัง่ ยืน
CSR Model for SME’s

CSR Concept for SME’s
Input

Soul
• Moral
• Happy

Process

• Partnership
& Network
• Stakeholder
• Volunteer

Output

• Operating Process

• Corporate Governance

• Continueing &

• Good Performance & Growth

CSR in Business
Process

• Sustainability

Developing Process
• Learning Process

• Powerful Community

• Sharing Process and

• Cultural Organization

• Participation

• Volunteer Team

• Connective and

• Trust

CSR Process Design
and Improvement for SMEs

Improvement Process

• Wisdom

Interactive Process

• Happiness
• The Commons
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Managing People in CSR Process for SMEs

Coa
chin
g

Entrepreneurial

Transformation

Superleadership

CSR Volunteer Team in
Organization
Interperson

A
T
T
I
T
U
D
E

Person

CSR Objective : Public Behavior

G
O
O
D

CSR Network with
Collective Behavior

Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8

Define business goal
Define socially responsible goals.
Selecting socially responsible issues to support business goal.
Initiatives persons to operate socially responsible issues.
Building volunteer team and developing socially responsible soul.
Developing social responsible activities and programs.
Implementation
Measurement and Evaluation.

CSR Subjective : Public Soul
กายภาพ
1

2

อารมณ

จิตใจ

3

4

เผด็จการ ปกครอง ผูจัดการ

กายภาพ
1

2

จิตวิญญาณ
5

6

7

สวนรวม หุนสวน ภูมิปญญา

อารมณ

จิตใจ

3

4

จิตวิญญาณ
5

6

7

อยูร อด พวกพอง นับถือตนเอง องคกร

ชุมชน

สังคม

กายภาพ
1

2

อารมณ

จิตใจ

3

4

จิตวิญญาณ
6

7

อยูร อด พวกพอง นับถือตนเอง เครือขาย ชุมชน

5

สังคม
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CSR Success Factor for SME’s
Quantitative Index
Qualitative Index

Major
Factors

• CSR Activities for
• Happiness
Learning & Understanding • Organizational Culture
• Volunteer Team
• Continueing Process

Minor

• Network

Factors

• Communication

-
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จากภาพที่ 6.1 แสดงใหเห็นภาพรวมของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ที่มีผลตอ
การพัฒนาอยางยัง่ ยืนจะประกอบดวยแนวคิดวิสาหกิจกับสังคม รูปแบบและกระบวนการ
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ความเขาใจและทัศนคติ ของผูนําองคกรในฐานะผูริเริ่มและผลักดัน
ใหเกิดแนวคิดทั้งองคกร ตลอดจนปจจัยชีว้ ัดความสําเร็จของแนวคิด ภายใตแนวความคิดวิสาหกิจ
กับความรับผิดชอบตอสังคม เปนการกระทําจากสวนลึกของจิตใจทีไ่ มเปนไปตามกระแสนิยมจาก
ภายในสูภายนอก เปนเรื่องคุณธรรมและความสุขที่จะชวยเหลือผูท เี่ กี่ยวของ พันธมิตรและ
เครือขายทุกระดับ ภายใตการทํางานดวยความสมัครใจดวยกระบวนการดําเนินงานที่ตอเนื่องและ
พัฒนา มีกระบวนการเรียนรูภายใตกระบวนการปนสวนและการมีสวนรวมตลอดจนกระบวนการ
เชื่อมโยงและปฏิสัมพันธกันจากภายในสูภ ายนอก และจากภายนอกสูภายใน ทําใหเกิดการ
ยกระดับจิตสํานึกเพื่อการพัฒนา สงผลใหเกิดกลไกกํากับดูแลผลประโยชนของผูมสี วนไดสวนเสีย
ของสังคมและมีผลตอการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเจริญเติบโตอยางยั่งยืน กอใหเกิดชุมชน
เขมแข็งทํางานรวมกันอยางสันติและเกื้อกูลระหวางวิสาหกิจกับชุมชนและสรางวัฒนธรรมองคกร
เปนผูใหแกสงั คม และเปนบรรทัดฐานของสังคมในที่สดุ กอใหเกิดการรวมตัวของอาสาสมัครเพือ่
สังคม รวมทั้งสั่งสมภูมิปญญาอันเกิดจากกระบวนการเรียนรูและการทํางานรวมกัน นําไปสูการ
สรางสรรคสิ่งใหมตลอดจนเสริมสรางการสนับสนุนซึง่ กันและกัน ยอมนํามาซึง่ ความสุขและ
ความรูสึกในการเปนเจาของสังคมรวมกัน ดวยแนวคิดดังกลาวสงผลใหรูปแบบวิสาหกิจกับความ
รับผิดชอบตอสังคมที่เหมาะสมที่กอใหเกิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม จะอยูในรูปแบบกระบวนการธุรกิจทีม่ ีความสัมพันธกับลักษณะอุตสาหกรรม ลักษณะ
ผลิตภัณฑและบริการ นโยบายและวิสยั ทัศนของผูน ําองคกร ที่มีการใชทรัพยากรภายในองคกร
โดยองคกรเปนผูดําเนินการดวยรูปแบบทีส่ อดคลองตอการพัฒนาอยางยัง่ ยืน จึงนําไปสูการ
ออกแบบกระบวนการธุรกิจที่สอดคลองกับแนวคิดภายใตการกําหนดเปาหมายความรับผิดชอบตอ
สังคมสอดคลองกับเปาหมายธุรกิจ วิสัยทัศน และภารกิจ เนื่องจากรูปแบบอยูในกระบวนการธุรกิจ
นั่นเอง ดวยแนวคิดทีก่ ําหนดจะตองมีผูริเริ่มและผลักดันใหนําไปปฏิบัติภายใตทีมอาสาสมัครและ
การพัฒนากิจกรรม รวมทั้งโปรแกรมความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการธุรกิจ เมื่อนําไป
ปฏิบัติจะมีการวัดผลตลอดจนปรับปรุงเพือ่ พัฒนา ภายใตผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูง เปน
ผูริเริ่มและผลักดันที่สาํ คัญที่จะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ตองมีความเขาใจวิสาหกิจกับความ
รับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริงจากประสบการณ ภายใตการปฏิบัติงานและมีลกั ษณะเปนผูน ําที่
ใหคําปรึกษากลาตัดสินใจสูการเปลี่ยนแปลงในสิง่ ที่ดี ตลอดจนสามารถสรางองคกรใหมีผูนาํ ทุก
ระดับใหมีทัศนคติที่ดีตอแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมและมีพฤติกรรมเปนตนแบบจากการ
ปฏิบัติในการสรางวัฒนธรรมองคกรทีก่ อใหเกิดการพัฒนายกระดับจิตของพนักงาน พันธมิตร
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เครือขาย และผูมีสวนเกีย่ วของ ภายใตกระบวนการเรียนรูการปนสวน การเชื่อมโยงและมี
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน สงผลใหเกิดความเจริญเติบโตอยางยัง่ ยืน โดยมีการวัดผลความสําเร็จ
จากการนําแนวคิดไปปฏิบัติ คือ ปจจัยทางดานความสุข วัฒนธรรมองคกร ความตอเนื่องของ
โครงการ เครือขายและการสื่อสารที่กอใหเกิดความรูความเขาใจ ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของแนวคิด
รูปแบบ กระบวนการ การบริหารทรัพยากรบุคคลและความเขาใจทัศนคติของผูนาํ องคกร
ตลอดจนการวัดผลของความสําเร็จ
จากภาพรวมดังไดกลาวไวแลวเมื่อนําไปเปรียบเทียบกรณีศึกษาในตางประเทศอยางเชน
สหรัฐอเมริกา พบวามี 6 ประเภท (Kotler and Lee; 2005) รูปแบบทีม่ ีลักษณะสอดคลองกับ
งานวิจยั คือ Socially Responsible Business Practices โดยรูปแบบนี้ในสหรัฐอเมริกาใหความ
นิยามวา “องคกรปรับปรุง ควบคุมกระบวนการธุรกิจ และการลงทุนทีส่ นับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่
ชวยพัฒนาชุมชนใหดีขึ้น รวมทั้งปองกันสภาพแวดลอมเปนการกระทําที่ไมใชเกิดจากขอกําหนด
ทางกฎหมายหรือเกณฑที่องคกรการคาไดประกาศ” (คําวาชุมชน (Community) ถูกตีความไวกวาง
หมายถึง พนักงานขององคกร คูคา หนวยงานตางๆ สวนคําวาเปนอยูด ีขึ้น (Well Being) หมายถึง
สุขภาพดี ประกอบดวย ทัง้ ทางรางกายและอารมณ)
จะเห็นไดวาประเด็นสําคัญที่เหมือนกันคือ องคกรปรับปรุงและควบคุมกระบวนการธุรกิจ
และการลงทุนที่สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่ชวยพัฒนาชุมชนใหดีขนึ้ ดวยความสมัครใจ ภายใต
ประเภทกิจกรรมที่อยูกระบวนการธุรกิจ เชน การเลือกผูผลิตและบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ความโปรงใสของขอมูลเรื่องสินคา วัตถุดิบ และแหลงกําเนิด การปรับปรุง
กระบวนการผลิตสินคาและสังเกตวาประเภทของกิจกรรมมักจะเกี่ยวพันกับกระบวนการธุรกิจ ซึง่
สอดคลองกับงานวิจยั ที่มีลกั ษณะกิจกรรมจะอยูในกระบวนการธุรกิจที่แตกตางกันตามลักษณะ
อุตสาหกรรม ประเภทผลิตภัณฑและบริการรวมทั้งนโยบายของบริษัท ที่สหรัฐอเมริกาไดมีการ
สํารวจองคกรที่มีแนวโนมไดรับผลจากความรับผิดชอบตอสังคม คือ การลดตนทุน เพิ่มความเชื่อมั่น
ตอชุมชน ลูกคากลุมเปาหมายและสรางพันธมิตรทางการคา ตลอดจนเพิม่ พูนความเปนอยูของ
พนักงานและสรางความพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกรณีศึกษาในประเทศจะเห็นไดวามีผลเชนเดียวกัน
กับตางประเทศ เชน การลดตนทุน เพิ่มความเชื่อมัน่ แกลูกคาและชุมชน (คําแสด) การสราง
พันธมิตรทางการคาและเพิม่ พูนความเปนอยูของพนักงานตลอดจนสรางความพอใจ (อิมเม็กซ และ
วีพพี ี) จะเห็นไดวารูปแบบทีร่ ับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR in Business Process)
ไมวาจะอยูในอุตสาหกรรมประเภทใดหรือธุรกิจประเภทใดภายใตผูนําที่มีวิสยั ทัศนตางกัน สวน
ใหญจะใหผลเหมือนกัน
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกรณีศึกษาของไทยกับตางประเทศ กรณีศกึ ษาสตารบัคสและ
วีพพี ี พบวามีลักษณะธุรกิจใหบริการรานกาแฟและจําหนายเมล็ดกาแฟเหมือนกัน สตารบัคสเปด
โอกาสใหผปู ลูกกาแฟรวมกับกลุมเอ็นจีโอ ผลิตเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ทําใหลูกคาสนับสนุนผลิตภัณฑและบริการของสตารบัคสเพิ่มสูงขึ้น เปนเหตุใหเกิดความภูมิใจแก
พนักงานและหุนสวน บริษทั ทุมเทอยางจริงจังในการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ผลแหงความสําเร็จของสตารบัคส เปนเพราะการเลือกประเด็นทางสังคมใน
กระบวนการออกแบบธุรกิจ (Process Design) โดยการริเริ่มเชื่อมโยงกับธุรกิจที่เกีย่ วของ มีการ
สื่อสารที่ทาํ ใหเกิดความเขาใจแกสาธารณะ เมื่อพิจารณาวีพพี ีของประเทศไทยก็มลี ักษณะรูปแบบ
และกระบวนการคลายกันมาก คือ ใหการสนับสนุนเกษตรกรผูปลูกกาแฟที่อมกอย จังหวัด
เชียงใหม และมีเปาหมายเพื่อผลิตเมล็ดกาแฟใหมีคุณภาพเชนกัน จากกรณีศึกษาสตารบัคสและ
วีพพี ี จะเห็นไดวารูปแบบการดําเนินกิจกรรมในกระบวนการธุรกิจ เรือ่ งวิสาหกิจกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม จะไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเปนประโยชนตอผูท ี่อยูในอุตสหกรรมและวิสาหกิจ
เชนเดียวกับสตารบัคสหรือวีพีพีจะไดมีแนวทางในการนําแนวความคิดไปใชเพื่อเปนประโยชนตอไป
สําหรับปจจัยความสําเร็จโดยรวมของสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาปจจัยที่วัดได เชน ความ
รับผิดชอบตอสังคมมาจากการปรับปรุงในกระบวนการทางธุรกิจอยางแทจริง ไมใชการ
ประชาสัมพันธ มีการออกแบบกระบวนการโดยเจาของกิจการและผานกระบวนการไปสูการปฏิบัติ
มีการสื่อสารตรงไปตรงมาตอผูมีสวนไดสว นเสียหรือผูท เี่ กี่ยวของ ปรับปรุงความรับผิดชอบตอสังคม
อยางตอเนื่องใหเปนวัฒนธรรมองคกร ตองสรางความนาเชื่อถือเปนทีไ่ ววางใจ จะเห็นไดวา เกณฑ
การวัดความสําเร็จในกรณีศกึ ษาของสหรัฐอเมริกาแตกตางจากกรณีศกึ ษาที่เปนตัวอยางในประเทศ
ไทย โดยปจจัยของสหรัฐอเมริกาคํานึงถึงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ประเทศไทย
จะเนนเรื่องความสุข จะเห็นไดวาทางตะวันตกจะใหความสําคัญในเรื่องกระบวนการ (Process)
ในขณะทีท่ างตะวันออกจะเห็นความสําคัญของจิตใจ (Soul)
6.2 ขอเสนอแนะ
ในการแกปญหาความออนแอในระบบและขาดศักยภาพในการแขงขันของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในระบบเศรษฐกิจเสรีทางการคา (FTA) เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
ดวยแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ควรมีหนวยงานที่เกี่ยวของทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ที่สามารถสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภายใตโครงการเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันในระบบเศรษฐกิจเสรีทางการคา โดยการสรางความรู ความเขาใจใหเกิดขึ้นกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดวยวิธีการออกแบบการเรียนรูจากประสบการณ (Learning by
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Doing) ภายใตการสรางเครือขายวิสาหกิจที่เขมแข็งบนการอาสาสมัครเต็มใจชวยเหลือมากกวา
ผลประโยชนทางธุรกิจ มีการเชื่อมโยงเครือขายอยางแทจริง ที่กอใหเกิดความรวมมืออยางเต็มใจ
มากกวาการใชแนวคิดคลัสเตอร (Cluster) อยางประเทศอิตาลี เพราะอยูในบริบท (Context) ที่
แตกตางกันในแตละพื้นที่จะตองมีการประชาสัมพันธบนโครงการที่เปนรูปธรรมใหมีความจริงจังตอ
การนําไปใชภายใตหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่สําคัญหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการพัฒนาตนเองเขาสู
แนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมกอนที่จะเผยแพรสูสาธารณะชนมิฉะนัน้ แนวคิดที่ดีไม
สามารถนํามาใชในประเทศไทยได นอกจากนี้บทบาทสําคัญของหนวยงานที่เกี่ยวของนอกจากจะ
เปนผูริเริ่มแลว ตองเปนผูผลักดันใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกิดจิตสํานึกการเปนผูใหแก
สังคมอยางแทจริง
ในสวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมควรนําแนวคิดไปดําเนินการใน
กระบวนการธุรกิจของตนเองไดทันทีไมวา จะเปนการดูแลพนักงาน การผลิตสินคาและบริการที่มี
คุณภาพ เปนตน เพราะไมเสียคาใชจายเพิ่มเติมเนื่องจากอยูในกระบวนการและสะสม
ประสบการณใหความรูเพิ่มพูน พรอมจะนําไปใชอยางตอเนื่องกอใหเกิดการอยูรวมกันอยาง
ไววางใจซึ่งกันและกัน มีความรวมมือรวมใจเพื่อสรางประสิทธิภาพขององคกรและสังคมควบคูกนั
ไปอยางมีความสุขดวยกลไกสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและมีการพัฒนาตนเองของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมจะเปนพลังในการเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง และมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเพื่อแกไขปญหาและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน เพือ่ ใหแนวคิดวิสาหกิจกับความ
รับผิดชอบตอสังคมมีทงั้ ประสิทธิภาพและมีคุณธรรมควบคูกันไป เปนกระแสหลักในการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งมีผลตอระบบเศรษฐกิจไทย
สําหรับการประยุกตใชแนวคิดในองคกรและหนวยงานตางๆ ควรดําเนินการสรางความ
เขมแข็งจากภายในสูภายนอก โดยเริ่มจากองคกรเปนอันดับแรกภายใตผูประกอบการหรือผูบริหาร
ระดับสูงเปนผูร ิเริ่มและผลักดันแนวคิดนี้ใหเกิดขึ้นและนําไปปฏิบัติในองคกร เมื่อทุกฝายไดมีความรู
ความเขาใจเกิดวัฒนธรรมองคกร ผูประกอบการหรือผูบ ริหารระดับสูงจะตองเปลีย่ นแปลงบทบาท
ของตนเองเปนเพียงผูผลักดันและปลอยใหกลุมอาสาสมัครที่มีความเขาใจในแนวคิดเปนผูริเริม่ นํา
ความคิดเขาสูร ะบบขององคกรและคัดเลือกแนวคิดที่ดีและนําไปปฏิบตั ิ เมื่อองคกรสามารถสราง
ความเขมแข็งจึงจะขยายสูชมุ ชนรวมทัง้ สังคมใกลและไกลตอไป แตอยางไรก็ดีในการสรางกิจกรรม
เพื่อรองรับแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมนอกจากจะมีกิจกรรมที่อยูในกระบวนการ
ธุรกิจเปนหลัก ซึง่ สัมพันธกบั วิสัยทัศนและภารกิจขององคกรจะกอใหเกิดกิจกรรมทีต่ อเนื่องระยะ
ยาวแลว องคกรสามารถดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในระยะสั้นที่อยูในหรือนอกกระบวนการธุรกิจ
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เพื่อเสริมสรางการนําแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคมมาใชทั้งนีแ้ ลวแตนโยบายและความเห็นชอบจาก
ผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูงขององคกรนั่นเอง

