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บทคัดย่อ

	 ในการด�าเนนิธรุกจิปัจจบุนัจ�าเป็นต้องอาศยัความรบัผดิชอบทางสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นอย่างมาก	การท�าธรุกจิทีอ่ยูบ่นพืน้ฐาน
ของความรับผิดชอบทางสังคม	 นอกจากจะท�าให้องค์กรได้รับความชื่นชมจากประชาชนโดยทั่วไปแล้ว	 ยังได้รับความสนับสนุนจากภาค
รฐัและเอกชนในการลงทนุและการสร้างเครอืข่ายการท�าธรุกจิร่วมกนั	ความรบัผดิชอบทางสงัคม	(Corporate	Social	Responsibility:	CSR)	
เป็นอกีแนวทางหนึง่ทีว่สิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	เป็นธรุกจิทีจ่ะสามารถกอบกูเ้ศรษฐกจิให้กบัประเทศไทยได้	ต้องให้ความส�าคญั
และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจริงจัง	เพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนินไปได้ในระดับมาตรฐานสากลที่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

Abstract

	 Doing	business	in	the	present	time	needs	serious	concern	about	corporate	social	responsibility.	Corporate	social	
responsibility	can	bring	benefits	to	the	company,	including	support	from	the	government	and	private	sectors	such	as	
investment	supports	and	the	creation	of	business	networking.	The	Corporate	Social	Responsibility,	or	CSR,	is	an	important	
concept	for	Small	and	Medium	Sized	Enterprises,	which	have	been	identified	as	Thailand’s	important	sector.	Therefore,	
entrepreneurs	have	to	be	serious	in	the	implementation	of	corporate	social	responsibility		requirements	in	order	to	meet	
the	international	level	of	competition.					

บทน�ำ

	 การด�าเนนิธรุกจิในภาพรวมคงปฏเิสธไม่ได้ว่าต้องค�านงึถงึผลก�าไรจากการด�าเนนิธรุกจินัน้	ซึง่จะน�าไปสูก่ารพฒันาปรบัปรงุองค์กร	
สร้างความอยูด่กีนิดใีห้กบัพนกังาน	และรายได้ของเจ้าของกจิการ	แต่ทัง้นีก้ารประกอบกจิการทีด่ี	จ�าเป็นต้องมกีารพจิารณาว่าการประกอบ
กิจการว่ามีผลกระทบต่อบุคคลและสภาพแวดล้อมอย่างไร	และมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่	ซึ่งเป็นเรื่องของผู้ประกอบการต้องตั้ง
ค�าถามและตอบค�าถามนั้นอย่างตรงไปตรงมาในจิตส�านึกของความเป็นผู้ประกอบการที่สามารถก�าหนดทิศทางของการบริหารจัดการได้
จากผลก�าไรของการประกอบกิจการขององค์การ	 ในส่วนของการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันคงจะต้องมีการพิจารณาธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ
ภาพรวมของประเทศทีผู่ป้ระกอบการจ�าเป็นต้องมคีวามชดัเจนในส่วนของความรบัผดิชอบทางสงัคมโดยตรง	ซึง่กค็อืวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่สามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจของชาติได้เป็นอย่างดี	แต่ทั้งนี้	การด�าเนินธุรกิจจ�าเป็นต้องมีความชัดเจน
ในเรื่องของความรับผิดชอบทางสังคมในภาพรวมด้วยเช่นเดียวกัน	 ไม่น�าผลก�าไรมาเป็นข้ออ้างในการละเลยความรับผิดชอบทางสังคม	
และการท�าให้สิ่งแวดล้อมเกิดความเสียหายจากการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
	 จากบทความของสภาธรรมาภิบาล	(2552)	เรื่องความส�าคัญของธรรมาภิบาลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	กล่าวว่าใน
ปัจจุบันมีธุรกิจประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย	อันเนื่องมาจากการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล

บทบำทของธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ที่มีต่อควำมรับผิดชอบทำงสังคม

The Roles of Small and Medium Sized Enterprises 
Towards Corporate Social Responsibilities

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รพีพรรณ  ฉัตรเลิศยศ  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

aw ����������.indd   143 16/12/2010   13:51



Executive Journal144

และเอกชนที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการลงทุน	
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ	 และการฝึกอบรมทั้งในส่วนของผู้
ประกอบการและพนักงานของบริษัท	และได้มีการสอดแทรกเรื่อง
ของคณุธรรมและจรยิธรรมในการประกอบกจิการ	ความรบัผดิชอบ
ทางสังคมที่จะท�าให้ธุรกิจมีความยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอดี
ตามหลกัเศรษฐกจิแบบพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
	 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความรับผิดชอบทาง
สงัคมเป็นเรือ่งทีพ่งึปฏบิตั	ิดงันัน้ผูป้ระกอบการจะต้องมกีารบรหิาร
จัดการและสร้างบทบาทให้ชัดเจนด้านความรับผิดชอบทางสังคม	
ซึ่งจะมีการอธิบายในประเด็นของ	 ความหมายและบทบาทของ
ความรับผิดชอบทางสังคม	 และตัวอย่างผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมกับความรับผิดชอบทางสังคม	

ควำมหมำยและบทบำทของควำมรับผิดชอบทำงสังคม

	 Kotler	and	Lee	(2005)	อธบิายความหมายของค�าว่าความ
รับผิดชอบทางสังคม	(Corporate	Social	Responsibility)	 หรือ	
CSR	ว่าประกอบด้วยค�า	3	ค�าได้แก่ค�าว่า	Corporate	นอกจากจะ
แปลว่าบริษัทแล้วยังมีความหมายที่เกี่ยวข้องหรือร่วมกันโดย
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม	(Corporate	Responsibility)	อีกทั้งยังเกี่ยว
กับบริษัทธุรกิจ	(Business	Corporation)	และพิจารณาจากค�าว่า	
Corporation	 ยังมีความหมายถึงธุรกิจขนาดใหญ่และเมืองใหญ่
บางเมือง	และเมื่อค�าดังกล่าวถูกใช้ในประเทศอังกฤษจะหมายถึง	
องค์กรท้องถิ่นทีร่ับผิดชอบการให้บรกิารสาธารณะ	ซึ่งจะหมายถึง
องค์กรโดยมิได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นองค์กรธุรกิจ	 จะเป็นองค์กร
ภาครฐั	หรอืองค์กรไม่แสวงหาก�าไรกไ็ด้	โดยสอดคล้องกบัแนวทาง
ของการจัดการเพื่อประโยชน์แก่สังคม	 ได้แก่	 มูลนิธิองค์กร
สาธารณประโยชน์	องค์กรประชาชนและส่วนราชการต่างๆ	ที่ตั้ง
ขึ้นมาในภารกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ตอนจัดตั้ง	 ทั้งนี้		
สถาบันไทยพัฒน์	 ให้ความหมายของค�าว่า	Corporate	 เป็นการ
มุ่งหมายถึงกิจการที่ด�าเนินไปเพื่อแสวงหาผลก�าไร	 ส่วนความ
หมายของค�าว่า	Social	 เป็นการมุ่งหมายถึงกลุ่มคนที่มีความ
สัมพันธ์กันหรือมีวิถีร่วมกัน	ทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา	รวม
ถึงสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายล้อมธุรกิจและความหมาย
ของค�าว่า	Responsibility	เป็นการมุ่งหมายถึงการยอมรับทั้งผลที่
ไม่ดีและผลที่ดีในกิจการที่ได้ท�าลงไป	 หรือที่อยู่ในความดูแลของ
กิจการนั้นๆ	ตลอดจนการรับภาระหรือเป็นธุระด�าเนินการป้องกัน
และปรับปรุงแก้ไขผลที่ไม่ดี	รวมถึงการสร้างสรรค์และบ�ารุงรักษา
ผลที่ดี	ซึ่งส่งผลกระทบไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มต่างๆ

	 รมณีฉัตร		แก้วกิริยา	(2551)	และพิพัฒน์		นนทนาธรณ์	
(2553)	ได้อธบิายทศิทางและประเดน็ของบทบาทความรบัผดิชอบ
ทางสงัคมเพือ่บรรเทาปัญหาหรอืความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ในภาพ
รวมของสงัคมในเรือ่งของความรบัผดิชอบด้านภาวะโลกร้อน	ด้าน
พลงังานทางเลอืก	ด้านสิง่แวดล้อม	ด้านสงัคมผูส้งูวยั	ด้านแรงงาน	
ด้านคอร์รัปชัน	ด้านความยากจน	และด้านชีววิทยาศาสตร์ดังนี้
 1. ควำมรับผิดชอบต่อภำวะโลกร้อน

	 ความรับผิดชอบทางสังคมด้านภาวะโลกร้อนมีการ
แสดงออกอย่างจริงจัง	 โดยอดีตรองประธานาธิบดีของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา	นายอลัเบร์ิต	อลั	กอร์	จเูนยีร์		ผ่านการกระตุน้เตอืน
ภัยจากภาวะโลกร้อนจากภาพยนตร์เรื่อง	An	Inconvenient	Truth		
ซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าวได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมา	 ทั้งนี้
ภาพยนตร์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของ
อารยธรรมของมนุษย์	 	 โดยการใช้ถ่านหินและแหล่งน�้ามันต่างๆ	
มาด�าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิโดยปราศจากความระมดัระวงัโดยมุง่
เน้นก�าไรและผลประโยชน์เป็นหลัก	 ซึ่งท�าให้ความสมดุลของโลก
ค่อยๆ	เปลี่ยนแปลงไปคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้สะสมกันอยู่ใต้พื้น
ดินได ้ถูกน�ามาเผาและปลดปล่อยเพิ่มขึ้นอย ่างมากในชั้น
บรรยากาศ	ท�าให้อุณหภูมิโลกค่อยๆ	เพิ่มสูงขึ้นจนเป็นภัยคุกคาม
แก่มนุษย์ในปัจจุบัน	(อัลกอร์	วิกิพีเดีย	สารานุกรม)	ในช่วงเวลาที่
ผ่านมาองค์กรต่างๆ	ได้ให้ความสนใจในเรือ่งภาวะโลกร้อนกนัมาก
ขึ้นและมีการด�าเนินกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบทางสังคม
มากขึ้น	องค์กรหลายแห่งรวมตัวกันก�าหนดแนวทางการสนับสนุน
องค์กรทีใ่ห้ความส�าคญักบัความรบัผดิชอบทางสงัคม	และก�าหนด
บทลงโทษองค์กรทีไ่ม่ได้ปฏบิตัติามหลกัความรบัผดิชอบทางสงัคม
ทีเ่กีย่วกบัภาวะโลกร้อน	ตลอดจนจดักจิกรรมความรบัผดิชอบทาง
สังคม	อาทิ	การปลูกป่าชายเลน	การใช้ถุงผ้า	เป็นต้น	
 2. ควำมรับผิดชอบด้ำนพลังงำนทำงเลือก

	 ความรบัผดิชอบด้านพลงังานทางเลอืกเป็นเรือ่งทีท่กุๆ	คน
จ�าเป็นต้องให้ความสนใจและเปลี่ยนทัศนคติมาใช้พลังงานทาง
เลอืกให้มากขึน้	เพือ่ให้เกดิความปลอดภยัและประหยดั	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพลังงานที่มาจากพลังงานหมุนเวียนก�าลังเป็นประเด็น
ส�าคัญในนโยบายพลังงานของระดับนานาชาติ	ซึ่งเอดิสัน	(2553)	
รายงานว่าประเทศต่างๆ	 ในทวีปยุโรปที่ได้ก�าหนดมาตรการให้มี
การใช้พลงังานหมนุเวยีนให้ได้ร้อยละ	20	ของพลงังานทีใ่ช้ทัง้หมด
ภายในปี	ค.ศ.	2020	ทั้งนี้การใช้พลังงานทางเลือกของมนุษย์จะมี
ส่วนช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ	 ช่วย
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และช่วยให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 แต่ทั้งนี้จะต้องมีความระมัดระวังประเด็นส�าคัญใน
การเลือกพลังงานทางเลือกมาใช้	โดยไม่ไปแย่งพื้นที่เพาะปลูกพืช
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อาหารที่จะท�าให้เกิดขาดแคลนอาหาร	ดังนั้นการตัดสินใจในการ
เลือกปลูกพืชชนิดใดจะท�าให้สูญเสียพื้นที่ในการปลูกพืชอีกชนิด
หนึ่งก็จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
 3. ควำมรับผิดชอบด้ำนสิ่งแวดล้อม

	 ความรบัผดิชอบด้านสิง่แวดล้อมเป็นเรือ่งส�าคญัอกีประการ
หนึง่ทีอ่ยูใ่นประเดน็ของความรบัผดิชอบทางสงัคม	อนัเนือ่งมาจาก
ในปัจจุบันประชากรมนุษย์บนโลกได้เพิ่มขึ้นและเติบโตอย่างไม่
หยุดยั้ง	 เป็นผลให้เกิดภาวะของการบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติอย่าง
มากมายและเกิดการขัดแย้งกับธรรมชาติในเรื่องความสมดุลของ
ธรรมชาตกิบัการด�ารงชวีติของมนษุย์	ซึง่อาจจะเอาชนะธรรมชาติ
ได้ในระยะแรกด้วยเทคโนโลยต่ีางๆ	ทีม่นษุย์ได้ประดษิฐ์คดิค้นขึน้
มา	 แต่สุดท้ายธรรมชาติก็สามารถท�าให้มนุษย์เกิดความเสียหาย
ได้	 เช่น	 น�้าท่วม	 ไฟไหม้ป่า	 ซึ่งได้ทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นไม่
เลือกฤดูกาล
 4. ควำมรับผิดชอบด้ำนสังคมผู้สูงวัย

	 ความรบัผดิชอบด้านสงัคมผูส้งูวยัเป็นความรบัผดิชอบทาง
สงัคมทีจ่ะต้องมกีารเฝ้ามองอย่างใกล้ชดิ	เนือ่งจากประเทศไทยได้
มกีารพฒันาสภาพสงัคมเข้าสูส่งัคมผูส้งูวยัแล้ว	เพราะมปีระชากร
อายุ	60	 ปีขึ้นไปเป็นจ�านวนที่มากกว่าร้อยละ	10	 ของจ�านวน
ประชากรทั้งหมด	(ปิยากร		หวังมหาพร,	2549)	ดังนั้น	สภาพดัง
กล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคมไทย	 ได้แก่	 สภาพที่มีผู้สูง
วยัเพิม่มากขึน้แต่บคุคลเหล่านีไ้ม่ได้มผีลติภาพในแง่เศรษฐศาสตร์
เพราะเกษียณอายุจากการท�างานแล้ว	 อีกทั้งระบบสุขภาพของ
ประเทศก็ต้องรองรับกับคนกลุ่มนี้มากขึ้น	ในภาพรวมคือประเทศ
ต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นในการดูแลผู้สูงวัยเหล่านี้	ดังนั้นสังคมจะ
ต้องดูแลและใช้ประโยชน์จากทักษะ	ประสบการณ์ของคนรุ่นก่อน
ให้มากขึน้เพือ่ไม่ให้เป็นภาระกบัสงัคม	ซึง่กต้็องให้โอกาสกบับคุคล
เหล่านี้ในการท�างานที่ยังสามารถท�าได้
 5. ควำมรับผิดชอบด้ำนแรงงำน

	 ปัญหาด้านแรงงานเป็นปัญหาทางสังคมอีกประการหนึ่งที่
ประเทศไทยก�าลงัประสบปัญหาอยูแ่ละยากทีจ่ะมกีารแก้ไขให้หมด
ไปจากสังคม	อันเนื่องมาจากระบบการศึกษาของเยาวชนยังไม่ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อการพัฒนาการทางปัญญาของเยาวชน	 เพื่อ
เสรมิศกัยภาพในการท�างานในอนาคต	เช่น	นกัเรยีนจบชัน้ประถม
ศกึษาแต่ไม่สามารถอ่านหนงัสอืได้อย่างดเีท่าทีค่วร	ตลอดทัง้ความ
สนใจในการศกึษาและความเอาใจใส่ของเยาวชนด้อยคณุภาพกว่า
ในอดีต	 โดยเน้นความสะดวกสบายในการด�ารงชีวิตมากกว่าการ
ขยนัหมัน่เพยีรในการศกึษาเล่าเรยีน	ซึง่น�าไปสูก่ารเป็นบคุคลทีไ่ม่
ได้มาตรฐานในการท�างานในอนาคต	 และจะกลายเป็นภาระของ
สังคมในการเลี้ยงดู	 ตลอดจนเป็นปัญหาอาชญากรรมทางสังคม	

นอกจากนี้ปัญหาเรื่องแรงงานเป็นเรื่องส�าคัญมากในการที่องค์กร
จะท�าการค้าขายกบันานาชาติ	เพราะปัจจบุนัมกีารเข้มงวดในเรือ่ง
ของสิทธิของแรงงานที่จะต้องได้รับในการท�างาน	 ไม่ว่าจะเป็นค่า
ตอบแทนหรอืความปลอดภยัในการท�างานสวสัดกิารต่างๆ	เป็นต้น	
หลายประเทศทีย่งัใช้แรงงานทีไ่ม่ถกูต้องหรอืผดิกฎหมาย	เช่น	การ
ใช้แรงงานบังคับ	การใช้แรงงานเด็ก	ซึ่งท�าให้ไม่สามารถส่งสินค้า
ไปขายในประเทศที่พัฒนาแล้วได้	 ส�าหรับประเทศไทยประสบ
ปัญหาการหลอกลวงแรงงานไทยไปท�างานในต่างประเทศ	 และ
ปล่อยให้คนงานได้รับความล�าบาก	 และมีหนี้สินจากการจ่ายค่า
นายหน้าในการด�าเนินการไปท�างานต่างประเทศ	 บางปัญหาก็
กลายเป็นการค้ามนุษย์และละเมิดประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน
ด้วย
 6. ควำมรับผิดชอบด้ำนไม่กระท�ำกำรทุจริต

	 ประเทศด้อยพัฒนาและก�าลังพัฒนามักจะประสบปัญหา
ด้านการไม่กระท�าการทุจริตจากบุคคล	หรือกลุ่มบุคคลที่มีอ�านาจ
ในการที่จะท�าให้ระบบการท�างาน	 ตลอดทั้งแนวนโยบายมีความ
ผิดเพี้ยนเป็นไปตามผู้มีอ�านาจ	 หรือกลุ่มผู้มีอ�านาจนั้นบงการให้
เป็นไปในความต้องการ	ก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวม	และ
กัดกร่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นๆ	 นอกจากนั้นการ	
กระท�าการทจุรติยงัสร้างปัญหาอืน่ๆ	ทางด้านสิง่แวดล้อมด้วย	เช่น	
การตดิสนิบนเพือ่ก่อสร้างสิง่ปลกูสร้างทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	
หรือการปล่อยมลพิษไปสู่ระบบนิเวศ	การสร้างสนามกอล์ฟในเขต
ป่าสงวน	เป็นต้น	การกระท�าการทจุรติท�าให้ต้นทนุในการประกอบ
ธุรกิจสูงขึ้น	และผลประการสุดท้ายคือท�าให้ราคาสินค้าต่างๆ	สูง
ตามขึ้นไปด้วย	 เพราะผู้ประกอบการจะผลักค่าใช้จ่ายในการให้
สินบนกับราคาสินค้า	 ท�าให้ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินมากขึ้นหรืออาจ
จะลดคุณภาพลงมาท�าให้เกิดอันตรายจากการบริโภคได้	 ซึ่งการ	
กระท�าการทุจริตท�าให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล�าบากและ
ล่าช้า	ท�าให้สงัคมอยูใ่นสภาพทีย่�่าแย่	และเมือ่การกระท�าการทจุรติ
เข้าไปในระบบการเมืองแล้วก็ท�าให้อนาคตของประเทศชาติ							
ไร้ทิศทาง
 7. ควำมรับผิดชอบด้ำนควำมยำกจน

	 ความรับผิดชอบด้านความยากจนเป็นเรื่องที่ผู ้ที่มีส่วน
เกีย่วข้องซึง่กค็อืรฐับาลต้องให้ความช่วยเหลอื	เนือ่งจากประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศยงัมคีวามยากจนอยู่	การทีร่ฐับาลในปัจจบุนั
พยายามให้ความส�าคัญกับปัญหายากจนและพยายามส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถท�ามาหากินได้ด้วยตนเองโดยการน�าเสนอออก
มาในรปูของโครงการช่วยเหลอืต่างๆ	กเ็ป็นหนทางหนึง่ในการช่วย
เหลือประชาชน	ในขณะเดียวกันรัฐบาลจะต้องให้ประชาชนที่ขาด
โอกาสและตกเป็นเบีย้ล่างของผูท้ีม่อี�านาจเหนอืกว่าได้รบัความเป็น
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ธรรมในสังคมด้วยเช่นเดียวกัน	 ประเด็นด้านความยากจนจึงเป็น
ประเด็นส�าคัญที่มีผลกระทบต่อเนื่องไปเป็นลูกโซ่	 เพราะถ้า
ประชาชนขาดโอกาสหลายๆ	 อย่าง	 ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา	 การ
สาธารณสุข	ท�าให้เกิดวงจรที่ส่งผลกระทบคนในรุ่นต่อไป
 8. ควำมรับผิดชอบด้ำนชีววิทยำศำสตร์

	 การให้ความส�าคัญกับความก้าวหน้าของวงการชีววิทยา
ศาสตร์เป็นเรื่องเป็นที่มีความส�าคัญที่จะต้องมีความรับผิดชอบ
อย่างเคร่งครัด	 เพราะอาจจะมีผลร้ายต่อมนุษย์	สัตว์	และสภาพ
แวดล้อมโดยตรง	 ชีววิทยาศาสตร์ยังเป็นเรื่องใหม่มากส�าหรับ
ประเทศไทย	โดยเป็นการศึกษาถึงสิ่งมีชีวิตและน�ามาใช้ประโยชน์
กับมนุษย์	ประเทศไทยมีหน่วยงานที่ดูแลโดยตรง	คือ	ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย	(TCELS:	Thailand	
Center	of	Excellence	for	Life	Sciences)	ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการช่วยให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการวจิยัและการลงทนุด้าน
ชีววิทยาศาสตร์สุขภาพระดับโลก	ช่วยให้องค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ	
ได้ท�างานร่วมกัน	ช่วยให้สาธารณชนได้ทราบมูลเกี่ยวกับความมุ่ง
มั่นสู ่นวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ	 อีกทั้งยังเป็นการ
กระตุ้นรัฐบาลให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านชีววิทยาศาสตร์
สุขภาพ	 ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชาชน	 องค์กร	 และ
สถาบันต่างๆ	 มีความรู้ความเข้าใจ	 รวมถึงได้รับการจูงใจที่จะ
ลงทนุในด้านชวีวทิยาศาสตร์สขุภาพ	และในการวางโครงสร้างพืน้
ฐานต่างๆ	ด้วย	นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการดึงดูดการลงทุน	เพื่อ
สนบัสนนุการพฒันาบคุลากรส่งเสรมิความร่วมมอืภายในประเทศ	
และระหว่างประเทศ	 ส่งเสริมการควบคุมด้านจริยธรรม	 และใน
ขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเคารพในทรัพย์สินทาง
ปัญญา	ความก้าวหน้าในวงการชีววิทยาศาสตร์จะส่งผลต่อสังคม
และจรยิธรรมเป็นอย่างมาก	เช่น	การโคลนนงิสเตมเซลล์	การรกัษา
โรคด้วยยนี	เป็นต้น	ซึง่จะช่วยให้มนษุย์มช่ีวงชวีติทีย่นืยาวมากกว่า
คนในอดีต	 แต่ก็ต้องให้ความส�าคัญในความปลอดภัย	 สิทธิและ
เสรีภาพของมนุษย์	สัตว์และสภาพแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกัน

ตวัอย่ำงของบทบำทผูป้ระกอบกำรของวสิำหกจิขนำดกลำงและ

ขนำดย่อมกับควำมรับผิดชอบทำงสังคม

	 การด�าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่ง
ถอืว่าเป็นธรุกจิทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุและส่งเสรมิให้เป็นธรุกจิทีช่่วย
ท�าให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันและสามารถอยู่รอดได้ในการ
แข่งขันกับคู่แข่งขันในต่างประเทศ	ทั้งนี้ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้อง
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการบริหารจัดการที่ดีในความรับผิด
ชอบทางสงัคม	ซึง่สามารถยกตวัอย่างประกอบการอธบิายจากการ
แสดงออกถึงบทบาทของผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมดังนี้
 1. ควำมรับผิดชอบด้ำนภำวะโลกร้อน

	 การรณรงค์ภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชน
ในปัจจุบัน	ทั้งนี้ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุมาก๊าซเรือนกระจกที่ขึ้นไป
อยู่บนชั้นบรรยากาศโลก	 และกั้นความร้อนจากดวงอาทิตย์มิให้
สะท้อนกลับได้	 มีผลให้เกิดภาวะเรือนกระจก	 ซึ่งน�าไปสู่ความ
ปรวนแปรของธรรมชาติและฤดูกาลอันส่งผลกระทบต่อภาค
การเกษตรและสขุภาพอนามยัของมนษุย์	ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
ที่องค์กรช่วยลดการปล่อยสู่อากาศนั้นเมื่อถูกน�ามาค�านวณและ
ผ่านการรบัรองอย่างเป็นทางการแล้ว	สามารถค�านวณเป็นรายได้ที่
องค์กรจะได้รับจากการแจ้งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ	
ซึ่งจะมีการซื้อขายกันตามปริมาณที่สามารถลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกทีถ่กูปล่อยสูอ่ากาศได้	โดยองค์กรทีส่ามารถลดปรมิาณการ
ผลิตก๊าซเรือนกระจกได้มากตามเกณฑ์ที่ก�าหนดเป็นมาตรฐานจะ
ได้รับประกาศนียบัตรลดก๊าซเรือนกระจก	หรือที่เรียกว่า	คาร์บอน
เครดิต	(Carbon	Credit)	 พร้อมกับเงินที่จะได้รับตามปริมาณที่
สามารถท�าได้	 โดยหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้	
คือ	 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (Green	Gas	
Management	Organization)	ทัง้นีส้�าหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นตัวอย่างที่ดี	คือ	นายสมชาย	นิติ-
กาญจนา	กรรมการผู้จัดการบริษัท	พี	เอ็ม	อาหารสัตว์	ที่ด�าเนิน
ธรุกจิฟาร์มสกุรและโรงงานอาหารสตัว์ทีม่สีกุรอยูป่ระมาณ	70,000	
ตัว	และน�าของเสียจากมูลสุกรไปผลิตไฟฟ้าปริมาณ	500	กิโลวัตต์	
ซึ่งเป็นการสร้างระบบพลังงานทดแทนเกิดประโยชน์ใน	3	 ด้าน	
ได้แก่	ด้านการลดค่าใช้จ่ายเรื่องไฟฟ้าโดยตรง	ด้านการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมเนื่องจากของเสียที่ต้องถูกปล่อยทิ้ง	 และด้านรายได้
จากการขายคาร์บอนเครดิต	(นิตยสาร	SMEs	Thailand,		2551)
 2. ควำมรับผิดชอบด้ำนพลังงำนทำงเลือก

	 ส�าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีม่แีนวนโยบาย
ในเรือ่งของความรบัผดิชอบด้านพลงังานทางเลอืกทีอ่ยูใ่นกลุม่ของ
กิจการการผลิต	(Product	Sector)	 ในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์	
จากการรายงานนิตยสารรถอัพเกรด	(2553)	พบว่าบริษัท	ดี	เอฟ	
มินิทรั๊ก	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ซึ่งมีนายพิทยา	 ธนาด�ารงศักดิ์	
กรรมการผู้จัดการได้ผลิตรถกระบะอเนกประสงค์	LPG	หัวฉีด	MPI	
รุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด	 “ขับ
เคลื่อน...สู่ความยั่งยืน”	 ในแต่ละรุ่นซึ่งสามารถเลือกใช้พลังงาน
ทางเลือกได้	2	ทางเลือก	คือน�้ามันเบนซิน	หรือก๊าซธรรมชาติ	รถ
กระบะ	DFM	 ถือเป็นยานยนต์ทางเลือกที่ให้ทั้งการประหยัด
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พลังงานและให้ความคุ้มค่า	 ซึ่งเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน	 รวมถึงรถยนต์รุ ่น	DFM	Cafe’	 ซึ่งเป็นรถยนต์ของ												
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เน้นเรื่องความประหยัดด้านพลังงาน	 ซึ่ง
สร้างกระแสและแรงจงูใจเพือ่ส่งเสรมิการประกอบอาชพีในรปูแบบ
ต่างๆ	อาทิ	รถขายกาแฟ	และรถท�าธุรกิจสินค้าเคลื่อนที่	เป็นต้น	
 3. ควำมรบัผดิชอบด้ำนสิง่แวดล้อมและชวีวทิยำศำสตร์

	 โครงการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มี
แนวนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและชีววิทยา
ศาสตร์	ได้แก่	โครงการ	“K	SME	Care	Green	Biz	Matching”	
ของผลิตภัณฑ์บริษัทกระดาษไทย	จ�ากัด	ในเอส	ซีจี	เปเปอร์	ร่วม
กับธนาคารกสิกรไทย	 เพื่อสร้างเครือข่ายในการด�าเนินธุรกิจตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว	 อันเป็นการลดมลภาวะให้กับโลกด้วย
ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	ท�าให้กลุม่ธรุกจิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมสามารถด�าเนนิธรุกจิไปพร้อมกบัการรกัษาสิง่
แวดล้อม	 โดยบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย	 จ�ากัด	 จัดแสดง
ผลิตภัณฑ์กระดาษ	Green	Series	กระดาษเพื่องานพิมพ์คุณภาพ
สูงสุด	 ผลิตจากเยื่อ	EcoFiber	 ร้อยเปอร์เซ็นต์	 ที่ไม่ได้ใช้เยื่อไม้
แม้แต่ต้นเดียว	ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			
 4. ควำมรับผิดชอบด้ำนสังคมผู้สูงวัย

	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจุบันให้ความ
ส�าคัญกับการจ้างแรงงานผู้สูงวัยให้เข้ามามีส่วนในการสร้างสรรค์
ผลงานมากมาย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดย่อมหรือขนาด
เล็กที่จะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ใช้ทักษะความสามารถที่มีอยู่
ผลิตผลงานหรือนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นรายได้ในการด�ารงชีวิต	
หรือเป็นกิจกรรมที่ท�าให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงความมีคุณค่าของ
ตนเองในสังคมหลังจากการเกษียณอายุจากการท�างานแล้ว		เช่น	
โครงการของชุมชนหมู่บ้าน	เป็นต้น
 5. ควำมรับผิดชอบด้ำนแรงงำนและควำมยำกจน

	 ความรับผิดชอบด้านแรงงานและความยากจนเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานราชการที่จะต้องเสริมสร้างและผลักดันให้เป็นรูป
ธรรม	 ซึ่งนายพงษ์ศักดิ์	 	 เปล่งแสง	 โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่าย
การเมือง	 กล่าวว่าทางกระทรวงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การท�างาน
ปี	พ.ศ.	2553	โดยมุ่งเป้าหมายในกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการพัฒนา
ฝีมือแรงงานรวมถึงความปลอดภัย	 และการส่งเสริมและการ
สนับสนุนงานทางด้านความรับผิดชอบทางสังคม	(Corporate	
Social	Responsibility)	 ให้สถานประกอบการกว่า	400,000	แห่ง
ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานทีเ่กีย่วข้อง	และเพิม่จ�านวนสถานประกอบการทีไ่ด้รบั	มรท.
8001-2546	รวมถึงเพิ่มจ�านวนสถานประกอบการแรงงานสัมพันธ์

ดเีด่น	เพิม่จ�านวนสถานประกอบการดเีด่นทางด้านความปลอดภยั
อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนด้านอื่นๆ	เพื่อให้คุณภาพ
ชีวิตในการท�างานของพนักงานมีมาตรฐานตามหลักสากล	
 6. ควำมรับผิดชอบด้ำนไม่กระท�ำกำรทุจริต

	 โสภณ	พรโชคชยั	(2552)	กล่าวว่าวสิาหกจิทีม่แีนวนโยบาย
ในเรื่องการให้ความส�าคัญและความรับผิดชอบด้านไม่กระท�าการ
ทุจริตจะท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส	 และสามารถ
ท�าให้มีความมั่นใจในการลงทุนร่วมกัน	 ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศหันมาสนใจและยกประเด็นเรื่องการไม่
กระท�าการทุจริตมาเป็นเงื่อนไขทางการค้าและการลงทุนมากขึ้น	
ถ้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยไม่ปรับตัวเองก็จะเป็น
อุปสรรคต่อการขยายตัวทางธุรกิจ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระดมเงิน
ทุนทั้งจากตลาดการเงินและตลาดทุน	อุปสรรคต่อการค้าขาย	อัน
เนื่องมาจากขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ	 ซึ่งผลที่ตามมาคือ	 ธุรกิจไม่
สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ไม่
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้	 และไม่สามารถได้รับผลก�าไรและ
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมได้	 ในส่วนของวิสาหกิจขนาด
เล็กที่ไม่มีความซื่อสัตย์ในอาชีพของตนเองและถือได้ว่าได้กระท�า
ทุจริต	 เช่น	แม่ค้าขายขนมจีนที่น�ากระดาษช�าระมาผสมในน�้ายา	
เพื่อเป็นการลดต้นทุน	เป็นต้น

บทสรุป

	 ปัจจุบันการด�าเนินธุรกิจต้องอาศัยความรับผิดชอบทาง
สังคม	 ซึ่งจะท�าให้องค์กรได้รับการยอมรับในการด�าเนินธุรกิจทั้ง
ในภาครฐัและเอกชนด้วยกนั	โดยความรบัผดิชอบทางสงัคมจะเป็น
เรือ่งของความรบัผดิชอบด้านภาวะโลกร้อน	ด้านพลงังานทางเลอืก	
ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านสังคมผู้สูงวัย	ด้านแรงงาน	ด้านคอร์รัปชัน	
ด้านความยากจน	 และด้านชีววิทยาศาสตร์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะต้องให้ความส�าคัญและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อท�าให้เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล
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