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The objectives of this research were (1) to study the corporate social responsibility (CSR)
behavior of small and medium enterprises (SMEs) in Thailand; and (2) to analyze the CSR behavior of SME
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entrepreneurs in Thailand utilizing Structural Equation Model (SEM) developed from the theory of planned
behavior by Ajzen. The causal variables included CSR intentions, CSR attitudes, subjective norms and
perceived behavioral control. The samples consisted of five hundred and ten medium size entrepreneurs in
the top six most important industrial sectors in terms of income. The tool used for data collection included a
questionnaire developed from the theory of planned behavior.
The results of study demonstrated that in terms of CSR behavior, Thai SME entrepreneurs
paid more attention to CSR activities in areas of social development, followed by community involvement. In
terms of the factors affecting CSR behavior, for the direct factor, both CSR intentions and perceived
behavioral control had direct effects on CSR behavior. For the indirect factors, CSR attitudes had an indirect
effect on CSR behavior through CSR intentions, while there was no indirect effect found between subjective
norms and perceived behavior control of CSR behavior via CSR intentions. For the factors related to belief,
all of the CSR beliefs, normative beliefs and control beliefs had influence on CSR attitudes, subjective norms
and perceived behavioral control, respectively. Therefore, in planning to promote CSR activities, the relevant
agencies should focus on creating a good attitude regarding CSR and making SME to realize their ability
and importance in doing CSR.
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การวิจยั ในครัง? นี ?มีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย 2) เพือทําความเข้ าใจและอธิบายถึงพฤติกรรม
ด้ าน CSR ของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย โดยใช้ เทคนิ คการวิเคราะห์ รูปแบบความสัมพัน ธ์ โครงสร้ างเชิ ง
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สาเหตุ จากแบบจําลองทีพัฒนามาจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ ไอเซน ทีมีตัวแปรเชิงสาเหตุ ได้ แก่ เจตนาในการ
ทํา CSR เจตคติในการทํา CSR การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และ ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครัง? นี ? คือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาอุตสาหกรรมทีสําคัญทีสดุ 6
อันดับแรกเรียงตามลําดับสัดส่วนรายได้ ประชาชาติของ SMEs รวมทังสิ
? ?น 510 ราย สําหรับเครืองมือทีใช้ ในการเก็บข้ อมูล
ได้ แก่แบบสอบถามทีสร้ างขึ ?นตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ผลการศึกษาพบว่า ในด้ านพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้
ความสํ าคัญ กั บ การทํา กิ จ กรรม CSR ด้ า นการพัฒ นาสังคม มากที สุด รองลงมาได้ แก่ ด้ า นการมีส่ว นร่ วมกับ ชุมชม
สําหรับในด้ านปั จจัยทีมผี ลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ กร ในส่วนของปั จจัยทางตรงพบว่าพฤติกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ได้ รับอิทธิพลทางตรงจากเจตคติในการทํา CSR และความรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม สําหรับปั จจัยทางอ้ อมพบว่าเจตคติในการทํา CSR มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมผ่านเจตนาในการ
ทําพฤติกรรม แต่ไม่พบว่าการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงและความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีผลทางอ้ อม
ต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรผ่านเจตคติในการทํา CSR สําหรับความเชือในด้ านต่าง ๆ พบว่า ความ
เชือด้ านผลการทํา CSR ความเชือด้ านกลุ่มอ้ างอิง และความเชือด้ านปั จจัยควบคุมมีอิทธิพลต่อ เจตคติในการทํา CSR
?
งเสริ ม
การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ตามลําดับ ดังนันในการวางแผนส่
ให้ มีการทํากิ จกรรมด้ าน CSR หน่วยงานทีเกียวข้ องควรให้ ความสําคัญกับการสร้ างเจตคติทีดีต่อ CSR และการสร้ างให้
ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสามารถและความสําคัญของ SME ในการทํา CSR
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