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การวิจยั ในครัง้ นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย 2) เพื่อทาความเข้ าใจและอธิบายถึงพฤติกรรม
ด้ าน CSR ของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย โดยใช้ เทคนิ คการวิเคราะห์ รูปแบบความสัมพัน ธ์ โครงสร้ างเชิ ง
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สาเหตุ จากแบบจาลองที่พัฒนามาจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ ไอเซน ที่มีตัวแปรเชิงสาเหตุ ได้ แก่ เจตนาในการ
ทา CSR เจตคติในการทา CSR การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และ ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ คือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาอุตสาหกรรมที่สาคัญที่สดุ 6
อันดับแรกเรียงตามลาดับสัดส่วนรายได้ ประชาชาติของ SMEs รวมทังสิ
้ ้น 510 ราย สาหรับเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
ได้ แก่แบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ผลการศึกษาพบว่า ในด้ านพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้
ความส าคัญ กั บ การทากิ จ กรรม CSR ด้ า นการพัฒ นาสังคม มากที่ สุด รองลงมาได้ แก่ ด้ า นการมีส่ว นร่ วมกับ ชุมชม
สาหรับในด้ านปั จจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ กร ในส่วนของปั จจัยทางตรงพบว่าพฤติกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ได้ รับอิทธิพลทางตรงจากเจตคติในการทา CSR และความรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม สาหรับปั จจัยทางอ้ อมพบว่าเจตคติในการทา CSR มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมผ่านเจตนาในการ
ทาพฤติกรรม แต่ไม่พบว่าการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงและความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีผลทางอ้ อม
ต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรผ่านเจตคติในการทา CSR สาหรับความเชื่อในด้ านต่าง ๆ พบว่า ความ
เชื่อด้ านผลการทา CSR ความเชื่อด้ านกลุ่มอ้ างอิง และความเชื่อด้ านปั จจัยควบคุมมีอิทธิพลต่อ เจตคติในการทา CSR
การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ตามลาดับ ดังนันในการวางแผนส่
้
งเสริ ม
ให้ มีการทากิ จกรรมด้ าน CSR หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรให้ ความสาคัญกับการสร้ างเจตคติที่ดีต่อ CSR และการสร้ างให้
ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสามารถและความสาคัญของ SME ในการทา CSR
คาสาคัญ : ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร, พฤติกรรมผู้ประกอบการ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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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.
Keyword : Corporate Social Responsibility, Entrepreneur Behavior, Small and Medium Size Enterprise
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ที่มาและความสาคัญของปั ญหาการวิจัย
“ความรับ ผิด ชอบต่อสังคมขององค์กรหรื อธุรกิ จ ” (Corporate Social Responsibility)
หรือที่เราคุ้นเคยกันในคาย่อว่า “CSR” ได้ ถกู นามาใช้ ครัง้ แรกโดยฮาวาร์ด อาร์ โบเวน (Howard R.
Bowen) ในหนังสือ “Social Responsibilities of Businessman” ในปี พ.ศ. 2496 (Carroll. 1979:
497; Valor. 2005, 192) หลังจากนันในช่
้ วงห้ าทศวรรษที่ผา่ น CSR ได้ มีความสาคัญมากขึ ้นต่อทัง้
ภาคธุรกิจและภาคสาธารณะ ทังภายในและต่
้
างประเทศ ในภาคธุรกิจเรามักจะได้ ยินบริษัทต่าง ๆ
ออกมาประกาศถึงกิจกรรม CSR ของตน เช่น การบริ จาคการกุศล การให้ ทุนการศึกษา การปลูก
ป่ า ฯลฯ โดยหากเปิ ด เว็บไซด์ของบริ ษั ท ขนาดใหญ่ ที่มี ชื่อเสีย ง ส่วนใหญ่ จ ะมีส่วนของกิ จกรรม
CSR ที่แสดงไว้ อย่างชัดเจน หรือเมื่อมีการประมูลเครือข่ายคลื่นความถี่ 3G ในปี พ.ศ. 2555 และมี
ข้ อกล่าวหาต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ในเรื่องการอานวยประโยชน์ต่อผู้ประมูล กสทช. จึงได้ มีการออกกฎเกณฑ์เพิ่มเติมหลาย
ประการต่อผู้ได้ รับ สัมปทาน โดยประการหนึ่งคือการก าหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการเหล่านัน้ ต้ องท า
กิจกรรม CSR ด้ วย ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของ CSR ที่มีมากขึ ้นในปัจจุบนั
ในภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการในปัจจุบนั ได้ รับความกดดันมากขึ ้นจากผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย
(Stakeholders) ของบริ ษั ท ทั ง้ ภาครั ฐ ลูก ค้ า NGOs หรื อ แม้ แต่ ป ระชาชนทั่ ว ไป ให้ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมที่เพิ่มขึ ้น อันเป็ นผลจากการที่ภาคประชาชนมีส่วนในการรับรู้มากขึ ้น และรู้ถึง
สิทธิของตนต่อบริษัท และบริษัทก็รับรู้ถึงแรงกดดันนี ้ (Carroll. 1973: 614) หรือในหลายครัง้ พบว่า
มีก ารเรี ย กร้ องจากผู้ซื อ้ ในอุต สาหกรรมปลายน า้ จากประเทศที่พัฒนาแล้ ว ต่อผู้ผลิตต้ น น า้ ใน
ประเทศกาลังพัฒนาตามสายห่วงโซ่ก ารผลิต (Supply Chain) โดยกาหนดนโยบายจะไม่สงั่ ซื อ้
สินค้ าจากบริ ษัท ที่ไม่มีค วามรับผิดชอบต่อสังคมที่ เพี ยงพอ ซึ่งสอดคล้ อ งกับ ข้ อสังเกตของเดวิด
(David. 1960) ที่เห็นว่าในปัจจุบนั บริษัทได้ ถกู เรียกร้ องให้ เป็ นผู้ช่วยแก้ ไขปัญหาที่เป็ น “ความทุกข์
ยากของมนุษย์ ” เป็ นผลให้ บริ ษัทต่าง ๆ จะมุ่งหวังเพียงสร้ างกาไรหรื อผลตอบแทนเช่นเดิมไม่ได้
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นเพราะบริษัทในปัจจุบนั มีอิทธิพลต่อสังคมมากขึ ้น
ปั จ จุบันภาคธุรกิ จมีการสร้ างผลกระทบต่อสังคมมากขึ ้น การผลิตสิน ค้ า ถึงแม้ จ ะเป็ น
สิน ค้ าที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อผู้บ ริ โภค และถูก ต้ องตามกฎหมายระเบี ย บข้ อบังคับ การผลิตสิน ค้ า
เหล่านัน้ ก็ยงั สามารถส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การก่อให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจก สินค้ าที่ผลิต เช่น
ถุงพลาสติกที่ใช้ เวลาในการย่อยสลายยาวนานก็อาจเป็ นภาระต่อสังคมในการกาจัด นอกจากนี ้
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ในปั จจุบนั การควบรวมกิจการ หรื อการสร้ างเครื อข่ายการผลิตที่สามารถทาให้ มี อิทธิพลควบคุม
หรื อผูกขาดทางการค้ าและทาให้ สามารถกาหนดราคาต่อผู้บริ โภคได้ สาเหตุตา่ ง ๆ เหล่านีท้ าให้
การใช้ มาตรการภาษี แบบอัต ราก้ าวหน้ า (Progressive Tax) ที่ จ ะท าให้ บ ริ ษั ท มีก ารแบ่ งก าไร
บางส่วนสูภ่ าครัฐในการนามาพัฒนาสังคมไม่มีความเพียงพอ ภาครัฐในหลายประเทศจึงได้ มีการ
สนับสนุนให้ ภาคธุรกิจมีการทากิจกรรม CSR เพื่อเป็ นการคืนกาไรสู่สงั คมเพิ่มเติมมากขึ ้นอีกทาง
หนึ่งอีกด้ วย
จากสาเหตุความสาคัญที่กล่าวมาข้ างต้ น ภาคสาธารณะทังองค์
้ การระหว่างประเทศและ
ภาครัฐ บาลของประเทศต่าง ๆ ก็ มี ความพยายามในการส่งเสริ มให้ มี ก ารท า CSR มากขึน้ ใน
ประเทศก าลังพัฒ นา โดยเห็ น ว่า CSR เป็ น เครื่ องมื อ ส าคัญ ของการพัฒ นา ยกตัวอย่ างเช่ น
สหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ ตัง้ โครงการที่ เรี ย กว่า The UN Global Impacts ในปี
1999 ซึ่งเป็ นโครงการที่มีเป้ าหมายเพื่อส่งเสริ มให้ ภาคเอกชนทั่วโลกน า CSR มาใช้ ด้วยความ
สมัครใจโดยมีห ลักการสาคัญ ในด้ านต่าง ๆ อาทิ สิทธิมนุษย์ชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้ อม
และการต่ อ ต้ านการคอรั ป ชั่ น (Egels-Zandén; & Kallifatides. 2009; Mepham, 2004: 74)
องค์กรระหว่างประเทศว่าด้ วยการมาตรฐาน (International Organization for Standard: ISO) ได้
มีการออกมาตรฐาน ISO 26000 ที่เป็ นลักษณะแนวทางที่ไม่ใช่มาตรฐานรับรองในเรื่อง CSR ในปี
ค.ศ. 2010 (What is Social Responsibility? Why is it Important?. 2008: 11) หรือ กลุ่ม OECD
ก็ ไ ด้ มี ก ารออกเอกสาร “แนวทางส าหรั บ วิ ส าหกิ จ ข้ ามชาติ ” (Guidelines on Multinational
Enterprises) ซึ่ งเกี่ ย วข้ องกับ CSR ในด้ านสิท ธิ มนุษ ย์ ช นและมาตรฐานแรงงาน ซึ่ง ได้ รับ การ
รับรองจากสมาชิก 30 ประเทศและที่ไม่ใช่สมาชิกอีก 8 ประเทศ (Mepham. 2004: 75–76)
ปัจจัยทางสังคมหรือทางสถาบัน (Institutional Factor) ระหว่างประเทศพัฒนาแล้ วและ
ประเทศกาลังพัฒนาก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการทา CSR ในประเทศพัฒนาแล้ วมักจะ
มีปั จ จัย ทางสถาบัน ที่ รวมถึง วัฒนธรรมองค์ก รด้ านจริ ยธรรม ความมุ่งมั่น ของผู้บ ริ ห าร ความ
เชื่อมโยงของภาคธุรกิจกับการเมือง แรงกดดันจากโลกาภิวตั น์ และแรงกดดันจากบรรทัดฐานทาง
สังคม (Yin. 2017) ที่ ช่วยกระตุ้น หรื อผลัก ดัน ให้ บริ ษั ท หรื อองค์ก รต่าง ๆ มีการท ากิ จ กรรมเพื่ อ
สังคมที่มากกว่าในประเทศกาลังพัฒนา ดังนันในประเทศก
้
าลังพัฒนาต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยจึง
อาจมีความจาเป็ นในการช่วยส่งเสริมให้ ภาคธุรกิจมีการทากิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมมากกว่า
ในประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว ส าหรับ ภาครัฐ บาลในประเทศไทยเองมี ห น่ ว ยงาน เช่ น กระทรวง
อุตสาหกรรมที่ให้ ความสาคัญกับ CSR โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ มีการออก “แนวปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social
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Responsibility-Department of Industrial Works: CSR-DIW) และมีโครงการส่งเสริ มเครื อข่าย
ผู้ประกอบการที่นาเกณฑ์ CSR ดังกล่าวมาใช้ โดยการมอบเกียรติบตั รแก่ผ้ ทู ี่เข้ าโครงการที่ยินยอม
นาแนวทาง CSR-DIW ไปใช้ (ศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่ องฟู. ม.ป.ป.)
ในขณะที่ CSR ได้ รับการยอมรับและการนามาปฏิบัติอย่างกว้ าง ในด้ านวิ ชาการ CSR
ยังเป็ น ประเด็น ที่ มีก ารถกเถี ย งในเรื่ องแนวคิด (Concept) เพิ่ ม มากขึน้ ตัง้ แต่ความหมายและ
องค์ประกอบของ CSR จนถึงประโยชน์หรือสาเหตุความจาเป็ นที่ CSR ถูกนามาใช้ เช่น ในหนังสือ
“Social Responsibilities of Businessman” โบเวนได้ ระบุว่า CSR คือ การด าเนิ น กิ จ กรรมของ
บริ ษัทเพื่อให้ เกิดประโยชน์เป็ นไปตามเป้าหมายและเกิดคุณค่าต่อสังคม (Aagaard; Valente; &
Rasmussen. 2007: 2; Kakabadse; Rozuel; & Lee-Davies. 2005: 281) ในขณะที่ ซี เกลและ
วิท าเลีย โน (Siegel & Vitaliano. 2007: 733) เห็ น ว่า CSR จะเกิ ด ขึน้ เมื่ อธุรกิ จ เข้ าร่ วมในการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สังคม ในระดับ ที่ สูง กว่า ระดับ ที่ ก ฎหมายบังคับ ในขณะที่ อ งค์ ก ารเช่ น
สหประชาชาติ ให้ คานิยามของ CSR ในภาพกว้ างว่า CSR คือทุกอย่างที่ธรุ กิจทาให้ สงั คมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Department of Economic and Social Affairs of United Nations. 2007: 1)
ทาให้ กล่าวได้ วา่ ยังไม่มีคาจากัดความที่กว้ างขวางเกิดความเข้ าใจผิดในเรื่ องแนวคิด CSR (WanJan, 2006, p. 176) จนนักวิชาการเช่นโวทาว (Votaw. 1972: 25) กล่าวว่า “CSR มีความหมาย
บางอย่าง แต่มนั ไม่ได้ หมายความเหมือนกันต่อทุกคน สาหรับบางคนจะหมายถึงความรั บผิดชอบ
ทางกฎหมาย บางคนจะหมายถึงพฤติกรรมทางสังคมที่มีจริยธรรม บางคนอาจหมายถึงการทาบุญ
บริจาคทาน บางคนอาจมองไปถึงหน้ าที่ที่ได้ รับความไว้ วางใจ (Fiduciary Duty) ของนักธุรกิจที่สงู
กว่ามาตรฐานของคนทัว่ ไป”
สาหรับ องค์ ป ระกอบหรื อ กิ จ กรรมใดบ้ างที่ เป็ น การท า CSR ก็ มี ก ารเสนอแนวคิ ด ที่
หลากหลาย นักวิชาการด้ าน CSR ที่สาคัญ อาทิ แคร์ โรลล์ (Carroll. 1991) เห็น ว่า CSR แบ่งได้
เป็ นสี่สว่ น ได้ แก่ ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) ความรับผิดชอบทาง
กฎหมาย (Legal Responsibility) ความรับ ผิดชอบทางจริ ยธรรม (Ethical Responsibility) และ
ความรับผิดชอบแบบจิตกุศล (Philanthropic Responsibility) ในขณะที่องค์กรระหว่างประเทศว่า
ด้ วยการมาตรฐาน (International Standard Organization: ISO) ได้ มีการเสนอองค์ประกอบของ
CSR ออกเป็ น 7 ด้ านใหญ่ ๆ ได้ แก่ การบริ หารจัดการ (Governance) การดาเนินการที่เป็ นธรรม
ประเด็นด้ านผู้บริโภค สิ่งแวดล้ อม การจัดการแรงงาน และสิทธิมนุษย์ชน การมีส่วนร่วมกับชุมชน
และพัฒนาชุมชน (Hemphill. 2013)
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ในด้ านประโยชน์และเหตุผลของการนา CSR มาใช้ ก็เป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความเห็นที่
แตกต่างหลากหลาย เช่น ฟรีดแมน (Freidman.1970; 1989) เห็นว่าการที่บริษัททา CSR นัน้ เพื่อ
ผลประโยชน์ท างธุรกิจ เช่น การท ากิจ กรรมการกุศลจะทาให้ เกิดภาพพจน์ที่ ดีต่อสิน ค้ า การให้
สวัสดิการแก่คนงานจะเป็ นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน (Labor Productivity) เป็ นต้ น
ในขณะที่เฟรนช์ (French. 1979) มองในด้ านศีลธรรม โดยเห็นว่าบริษัทมีสภาพเสมือนบุคคลที่มี
ศีลธรรมที่สมบูรณ์ (Full-fledged Moral Persons) และมีหน้ าที่ความรับผิดชอบเหมือนบุคคลที่มี
ศีลธรรมทั่วไป ในขณะที่โวทาว (1972) และ เฮย์และเกรย์ (Hay; & Gray. 1974) จะมองในเชิ ง
สังคม ที่เห็นว่าธุรกิจเป็ นสถาบันทางสังคม ซึ่งต้ องอยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์ของสังคมและมีหน้ าที่ที่ต้อง
ดาเนินการตามข้ อตกลงทางสังคมเชิงนัย (Implicit Social Agreement) หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ตามคาดหวังของสังคมต่อธุรกิจ
แต่ไม่วา่ จะมีการถกเถียงกันเช่นใด บริ ษัท ต่าง ๆ ก็มีการรับเอา CSR มาใช้ ไม่ว่าจะเป็ น
การทาด้ วยความจาเป็ นหรื อตามความสมัครใจ และไม่วา่ จะเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์
ของสังคม ในขณะที่บริ ษัทขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ ษัทข้ ามชาติต่าง ๆ ได้ มีการนา CSR
มาใช้ อย่ างแพร่ ห ลาย และมี การก าหนดนโยบายด้ าน CSR ที่ ชัดเจน แต่เมื่อพิ จ ารณาถึ งกลุ่ม
ผู้ป ระกอบการที่ เป็ นวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (Small and Medium Enterprises:
SMEs) ซึ่งเป็ นผู้ประกอบการที่มากที่สดุ ของประเทศไทย โดยในปี 2553 ประเทศไทยมี SMEs คิด
สัดส่วนถึงร้ อยละ 99.60 ของวิสาหกิจทังหมด
้
และมีการจ้ างงานสูงถึ งร้ อยละ 77.86 ของการจ้ าง
งานของในวิสาหกิจทัง้ หมด (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 2554: 1–1)
การใช้ CSR ยังมีจากัด ทังในด้
้ านการรับเอา CSR มาใช้ และประเภทกิจกรรม CSR รวมถึงความ
อาจมีความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนว่า CSR เป็ นเพียงการช่วยเหลือบริจาคทาบุญเท่านัน้ โดยไม่ได้ ให้
ความสาคัญกับด้ านอื่น ๆ เช่น ด้ านธรรมาภิบาล แรงงาน สิ่งแวดล้ อม หรือชุมชน ซึ่งอาจทาให้ เกิด
ปัญหาการต่อต้ านจากลูกค้ าหรือชุมชน หรืออาจถูกนามาเป็ นข้ อกีดกันทางการค้ าจากบริษัทขนาด
ใหญ่ นอกจากนี ้อาจทาให้ ขาดการปรับปรุงธุรกิจให้ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามความต้ องการของ
สังคม รวมถึงอาจขาดความเข้ าใจว่าการทา CSR ยังสามารถมีส่วนช่วยต่อธุรกิจ อาทิ ทาสินค้ า
ของตนมีความแตกต่าง (Product Differentiation) จากของคูแ่ ข่ง และเป็ นการประชาสัมพันธ์สร้ าง
ภาพพจน์ที่ดีตอ่ ทังตั
้ วบริษัทและผลิตภัณฑ์ได้ (McWilliams; & Siegel. 2001)
อย่างไรก็ตาม การนาเอา CSR มาใช้ จะมีค่าใช้ จ่าย ภาคธุรกิจจึงจาเป็ นต้ องมีการจัดสรร
งบประมาณส่วนหนึ่งมาใช้ ซึ่งท าให้ เกิ ดต้ นทุน ในการดาเนิ น งานและส่งผลต่อกาไรของบริ ษั ท
การนาเอา CSR มาใช้ จึงต้ องมีความเหมาะสม โดยก่อให้ เกิดประโยชน์ทงต่
ั ้ อสังคมและต่อบริ ษัท
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ในการเสริ ม สร้ างขีด ความสามารถในการแข่งขัน ด้ วยไปพร้ อม ๆ กัน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งต่อ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม ที่ มีงบประมาณการดาเนินงานที่ จากัด สาหรับ ภาครัฐหรื อ
องค์ ก ารระหว่า งประเทศเห็ น ว่า CSR เป็ นสิ่ ง ที่ เ ป็ นประโยชนต่อ สัง คม ท าให้ มี ก ารใช้ จ่ า ย
งบประมาณเป็ น จานวนมากในการสนับสนุน CSR ในขณะองค์ความรู้ในเรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมผู้ประกอบการในการยอมรับ CSR มาใช้ ยังมีจากัด โดยในทางธุรกิจมักจะมุ่งเน้ นไปที่
ประเด็นทางเศรษฐกิจในเรื่ องประโยชน์ ของ CSR โดยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง CSR กับ
ความสามารถในการทากาไรของบริษัท (Campbell. 2007: 946) แม้ วา่ ในช่วงหลังการศึกษา CSR
จะมี ก ารให้ ความส าคัญ ในด้ า นสัง คม เช่ น การน าแนวคิ ด ด้ านทฤษฎี ส ถาบัน (Institutional
Theory) มาใช้ ในการอธิ บ ายมากขึน้ (Brammer, Jackson, & Matten. 2012) แต่ แ นวคิ ด ใน
ลักษณะที่ครอบคลุมครบถ้ วน (Comprehensive) ทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม จริ ยธรรม จิตวิทยา
รวมถึงการศึกษาในมิติที่หลากหลายของ CSR ยังค่อนข้ างมีจากัด
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ องในเรื่องพฤติกรรมของผู้ประกอบการ SMEs ในการรับเอา
CSR มาใช้ การศึก ษานี จ้ ึ งได้ น าเอาทฤษฎี ท างพฤติ ก รรมศาสตร์ โดยใช้ แนวคิ ด ของทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของไอเชค ไอเซน (Icek Ajzen) มาใช้ ในการ
อธิบายพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยทฤษฎีนีไ้ ด้ ถกู นามาใช้ อย่างกว้ างขวาง
ในหลายด้ าน รวมไปถึงด้ านการตัดสินใจทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามการใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
นี ้ ก็ ยังมีก ารน ามาใช้ ใ นการศึก ษาพฤติก รรมการตัดสิน ใจด้ าน CSR น้ อย โดยมัก จะเน้ น ไปที่
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีตอ่ การซื ้อสินค้ าของบริษัทที่ทา CSR ในขณะที่พฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการในการยอมรับและใช้ CSR ยังมีน้อยและจากัดอยู่ในเฉพาะบางมิติของ CSR เช่น ใน
ด้ านการใช้ นโยบายการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้ อมเท่านัน้ การศึกษานีจ้ ึงจะศึกษาถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อ พฤติ ก รรมการท า CSR ของผู้ป ระกอบการเพื่ อ เสริ ม สร้ างองค์ ค วามรู้ เพิ่ ม เติ ม ในด้ า น
พฤติกรรมหรือการตัดสินใจของผู้ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับ ปั จจัยทางธุรกิจ จริ ยธรรมและสังคมใน
ลักษณะองค์รวมที่ครอบคลุม (Comprehensive) ต่อการตัดสินใจทา CSR โดยมุง่ หวังจะทาให้ เกิด
ความเข้ าใจที่ เพิ่มขึ ้นเกี่ ยวกับพฤติกรรมของธุรกิจ และ SMEs และเพิ่ มขีดความสามารถในการ
อธิบ ายและทานายพฤติก รรมได้ อย่ างเหมาะสมและครอบคลุมพฤติก รรมต่าง ๆ ที่ หลากหลาย
ตลอดจนสามารถน าผลการศึกษามาใช้ ประโยชน์ ในการวางแผนสร้ างเครื่ องมือในการส่งเสริ ม
กิจ กรรม CSR ของประเทศไทยได้ อย่ างเหมาะสมถูก ต้ องและเป็ น ประโยชน์ สูงสุดทัง้ ต่อธุรกิ จ
SMEs และต่อสังคมโดยรวม
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) ศึก ษาพฤติ ก รรมความรับ ผิด ชอบต่อสังคมขององค์ก ร (พฤติก รรม CSR) ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย ในการรับเอา CSR มา
ปฏิบตั ิ ในด้ านจานวนของกิจกรรม CSR แยกในแต่ประเภทของ CSR
2) ทาความเข้ าใจและอธิบายถึงพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ของ
ผู้ป ระกอบการ SMEs ในประเทศไทย โดยใช้ แบบจ าลองสมการโครงสร้ าง ที่ พัฒ นามาจาก
แบบจาลองทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ของไอเซน โดยมีตวั
แปรเชิงสาเหตุ ได้ แก่ เจตนาในการทา CSR เจตคติในการทา CSR การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และ
ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ความสาคัญของการวิจัย
การศึกษานีม้ ่งุ หวังให้ เกิดความเข้ าใจถึงการใช้ CSR ในภาคธุรกิจ SMEs ของไทย ทัง้
ประเภท และสาเหตุที่ มีก ารท ากิจ กรรม CSR ซึ่งจะเป็ น ประโยชน์ ใ น 3 ด้ าน ได้ แก่ (1) ในด้ าน
ทฤษฎีและองค์ความรู้ ที่นอกจากจะทาให้ ทราบถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีทางพฤติกรรม
ศาสตร์ ซึ่ง ได้ แก่ ท ฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน ในการน ามาใช้ ใ นการพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมของ
ผู้ประกอบการ SMEs ในด้ าน CSR แล้ ว ยังก่อให้ เกิดองค์ความรู้ในด้ านปั จจัยเชิงสาเหตุ ที่ ทาให้
ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยตัด สินใจทา CSR ทัง้ จากปั จ จัยด้ านเศรษฐกิ จ ธุรกิจ สังคม และ
จริยธรรม ที่สามารถใช้ เป็ นพื ้นฐานในการวิจัยด้ าน CSR อื่น ๆ ต่อไป (2) ในด้ านนโยบาย ความรู้ที่
ได้ จากการวิจัย ทัง้ ประเภทของ CSR ที่ มีก ารดาเนิน การ สาเหตุที่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
SMES มีการนา CSR มาปฏิบัติ จะมีส่วนช่วยภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ ในการน ามา
สร้ างเครื่ องมือหรื อกาหนดนโยบายในการส่งเสริมให้ เกิดกิจกรรม CSR ที่จะมีส่วนช่วยให้ ธุรกิจมี
การช่วยเหลือสังคมมากขึ ้น และ 3) ในด้ านปฏิบัติ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ ม
กิจกรรม CSR สามารถนาความรู้ที่ได้ ใช้ ในการปรับปรุงมาตรการหรือโครงการที่มีการดาเนินการ
อยู่ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้ านการ
ผลิต (Manufacturer) ไม่รวมกลุม่ ด้ านบริการ ในประเทศไทย
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กลุ่ มตั วอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย คือ ผู้ป ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่ อ มด้ า นการผลิ ต จากการสุ่ม ตัวอย่ า งจากฐานข้ อ มูลของกระทรวงอุต สาหกรรม โดยเลื อ ก
อุตสาหกรรมที่ มีความสาคัญ 6 แรกของประเทศไทยในเชิงรายได้ (วัดจากรายได้ ป ระชาชาติ:
GDP) จากประเภทอุตสาหกรรมจานวนทังสิ
้ ้น 14 สาขา ซึ่งจะทาให้ มีอตุ สาหกรรมที่ทาการศึกษามี
ความสาคัญ ต่อเศรษฐกิ จไทยเกิน ร้ อยละ 60 ของรายได้ ของ SMEs ทัง้ หมด โดยในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรมจะท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ สตู รการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับขนาด
ประชากร ทัง้ นี ้ ในการกาหนดขนาดตัวอย่างวิธี การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิง
สาเหตุ (Structural Equation Model) ที่ เ หมาะสมแจ็ ค สัน (Jackson. 2003 Cited in Kline.
2011: 12) แนะนาให้ ใช้ กฎ N:q ในการประมาณค่า โดยเสนอว่าขนาดตัวอย่าง N ที่เป็ นสัดส่วนกับ
ตัวแปรอิสระที่จะพยากรณ์ (Parameter) q ไม่ควรน้ อยไปกว่า 10:1 สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้มีจานวน
ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการวิเคราะห์จ านวน 34 ตัว ดังนัน้ จึงกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง n:q ที่
15:1 ซึ่งอยู่สงู กว่าค่าต่าสุด ทาให้ ได้ ตวั อย่างเท่ากับ 510 คน/บริษัท โดยทาการสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้
ภูมิ (Stratified Sampling) แบ่ งตามประเภทของอุตสาหกรรม โดยเลือก 6 อุตสาหกรรมที่ ระบุ
ข้ างต้ นโดยในแต่ละอุตสาหกรรมได้ มีการสุม่ ตัวอย่างอย่างง่ายในจานวนเท่า ๆ กัน
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่
1. เจตคติในการทา CSR (CSR Attitude)
2. ความเชื่อเกี่ยวกับผลการทา CSR (CSR Beliefs) ซึ่งจะประกอบด้ วย
2.1 ประโยชน์ ด้ านภาพลั ก ษณ์ บริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นผลของความเชื่ อ ด้ าน
ภาพลักษณ์บริษัท (e1) ถ่วงน ้าหนักโดย โอกาสที่การทา CSR จะทาให้ ภาพลักษณ์บริษัทดีขึ ้น (b1)
2.2 ประโยชน์ด้านความแตกต่างสิน ค้ า ซึ่งเป็ นผลของความเชื่อด้ านความ
แตกต่างของสินค้ า (e2) ถ่วงนา้ หนักด้ วยโอกาสที่ CSR จะทาให้ สินค้ าของบริ ษัทมีความแตกต่าง
(b2)
2.3 ประโยชน์ด้านแรงงาน ซึ่งเป็ นผลของความเชื่ อเรื่ องการหาแรงงานง่าย
และลดการลาออกของพนักงาน (e3) ถ่วงนา้ หนักด้ วยโอกาสที่ CSR จะทาให้ บริษัทหาแรงงานง่าย
และลดการลาออกของพนักงาน (b3)
2.4 ประโยชน์ ด้านประสิท ธิ ภ าพ ซึ่ งเป็ น ผลของความเชื่ อ ว่าการท า CSR
จะท าให้ ป ระสิท ธิภาพการท างานของบริ ษั ท ดีขึน้ (e4) ถ่วงน า้ หนัก ด้ วยโอกาสที่ CSR จะท าให้
ประสิทธิภาพการทางานของบริษัทดีขึ ้น (b4)
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2.5 ประโยชน์จากสังคมด้ านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ นผลของความเชื่อว่าบริษัทจะได้
ประโยชน์จากสังคมที่ดีขึ ้นอันเป็ นผลจากการทา CSR (e5) ถ่วงน ้าหนักด้ วยโอกาสที่ CSR จะทาให้
บริษัทได้ ประโยชน์จากสังคมที่ดีขึ ้น (b5)
2.6 ประโยชน์ด้านระเบียบข้ อบังคับและการต่อต้ านจากชุมชน ซึ่งเป็ นผลของ
ความเชื่อเรื่องการลดกฎระเบียบจากรัฐและลดการต่อต้ านจากชุมชน (e6) ถ่วงน ้าหนักด้ วยโอกาส
ที่จะเกิดการออกกฎระเบียบของภาครัฐหรือเกิดการต่อต้ านจากชุมชนหากบริษัทไม่ทา CSR (b6)
2.7 การท าหน้ าที่ พลเมือ งของบริ ษั ท ซึ่ งเป็ น ผลของความเชื่ อ ด้ านหน้ าที่
พลเมืองของบริษัท (e7) ถ่วงน ้าหนักด้ วยโอกาสของการทา CSR ต่อการเป็ นการทาหน้ าที่พลเมือง
(b7)
2.8 การทาความดี ซึ่งเป็ น ผลของความเชื่อว่า CSR เป็ นการกระทาความดี
หรือการกุศล (b8) ถ่วงน ้าหนักด้ วยโอกาสของการทาความดีหรือการกุศลของบริษัท (e8)
3. การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง (Subjective Norm)
4. ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง (Normative Beliefs) ซึ่งเป็ นผลรวมของตัวแปร
ย่อย ได้ แก่
4.1 ความเชื่อเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็ นผลของความเชื่อว่าผู้ถือหุ้นต้ องการให้
บริ ษัททา CSR (n1) ถ่วงน ้าหนักด้ วยแรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
(m1)
4.2 ความเชื่ อเกี่ ย วกับ ลูก ค้ า ซึ่งเป็ น ผลของความเชื่ อว่าลูก ค้ าต้ องการให้
บริ ษัท ทา CSR (n2) ถ่วงนา้ หนัก ด้ วยแรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของลูก ค้ าของบริ ษั ท
(m2)
4.3 ความเชื่ อเกี่ ย วกับ พนัก งาน ซึ่งเป็ น ผลของความเชื่ อว่าพนัก งานของ
บริษั ทต้ องการให้ บริ ษัททา CSR (n3) ถ่วงนา้ หนักด้ วยแรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของ
พนักงานของบริษัท (m3)
4.4 ความเชื่ อเกี่ ย วกับ ผู้ขายสิน ค้ า (Supplier) ซึ่งเป็ น ผลของความเชื่ อว่า
ผู้ขายสิน ค้ าให้ บริ ษั ท ต้ องการให้ บริ ษั ท ท า CSR (n4) ถ่ วงน า้ หนัก ด้ วยแรงจูงใจในการท าตาม
ความต้ องการของผู้ขายสินค้ าให้ บริษัท (m4)
4.5 ความเชื่อเกี่ยวกับภาครัฐ ซึ่งเป็ นผลของความเชื่อว่าภาครัฐต้ องการให้
บริษัททา CSR (n5) ถ่วงนา้ หนักด้ วยแรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของภาครัฐของบริษั ท
(m5)
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4.6 ความเชื่อเกี่ยวกับคู่แข่ง ซึ่งเป็ นผลของความเชื่อว่า CSR ของคู่แข่งมีผล
กับการแข่งขันของบริ ษัท (n6) ถ่ วงน า้ หนักด้ วยแรงจูงใจหรื อระดับความสาคัญ ของคู่แข่งต่อการ
ตัดสินใจของบริษัท (m6)
4.7 ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ สมาคมที่ เป็ น สมาชิ ก ซึ่ งเป็ น ผลของความเชื่ อ ว่า
สมาคมที่ บริ ษัท เป็ นสมาชิก อยู่ต้องการให้ ท า CSR (n7) ถ่วงน า้ หนักด้ วยแรงจูงใจในการทาตาม
ความต้ องการของสมาคมที่บริษัทเป็ นสมาชิก (m7)
4.8 ความเชื่อเกี่ยวกับชุมชน ซึ่งเป็ นผลของความเชื่อว่าชุมชนที่บริษัทตังอยู
้ ่
ต้ องการให้ ทา CSR (n8) ถ่วงนา้ หนักด้ วยแรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของชุมชนที่บริษัท
ตังอยู
้ ่ (m8)
4.9 ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ สัง คม ซึ่ ง เป็ น ผลของความเชื่ อ ว่า สัง คมโดยรวม
ต้ องการให้ บริ ษัทท า CSR (n9) ถ่วงนา้ หนักด้ วยแรงจู งใจในการท าตามความต้ องการของสังคม
โดยรวมของบริษัท (m9)
5. ความรับ รู้ค วามสามารถในการควบคุมพฤติก รรม (Perceived Behavioral
Control)
6. ความเชื่อเกี่ยวกับปั จจัยควบคุม (Control Beliefs) ซึ่งเป็ นผลรวมของตัวแปร
ย่อย ได้ แก่
6.1 ความเชื่อเกี่ย วกับความสามารถทางการเงิน ซึ่งเป็ นผลความเชื่ อเรื่ อง
ข้ อจากัดด้ านงบประมาณในการท า CSR (p1) ถ่วงน า้ หนักด้ วยโอกาสที่ บริ ษั ทมีงบประมาณไม่
เพียงพอในการ CSR (c1)
6.2 ความเชื่อเกี่ยวกับขนาดและความสาคัญของ SMEs ซึ่งเป็ นผลความเชื่อ
เรื่องข้ อจากัดด้ านขนาดและความสาคัญของ SMEs ในการทา CSR (p2) ถ่วงน ้าหนักด้ วยโอกาสที่
ขนาดและความสาคัญของ SMEs จะเป็ นอุปสรรคในการทา CSR (c2)
6.3 ความเชื่อด้ านการส่งเสริมจากภาครัฐ ความเชื่อเกี่ยวกับการสนับสนุน
ของภาครัฐในการทา CSR (p3) ถ่วงนา้ หนักด้ วยโอกาสที่ภาครัฐจะให้ การสนับสนุนการทา CSR
(c3)
ตัวแปรตาม ได้ แก่
1. เจตนาในการทา CSR ซึ่งเป็ นตัวแปรแฝง จากตัวแปรสังเกตสามตัวแปร ได้ แก่
1.1 การคาดการณ์ในการทา CSR
1.2 ความมุง่ มัน่ ในการทา CSR
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1.3 ความพยายามในการทา CSR
2. พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (พฤติกรรม CSR) ซึ่งจะมีการ
วัด จากจ านวน CSR ที่ ป ฏิ บัติ ในด้ า นต่าง ๆ 8 ด้ าน รวมเป็ น 8 ตัว แปร ได้ แ ก่ (1) CSR ด้ า น
ธรรมาภิบาลองค์กร (2) CSR ด้ านสิทธิมนุษย์ชน (3) CSR ด้ านแรงงาน (4) CSR ด้ านสิ่งแวดล้ อม
(5) CSR ด้ านการด าเนิ น การอย่ างเป็ น ธรรม (6) CSR ด้ า นผู้บ ริ โภค (7) CSR ด้ านการมี ส่ว น
ร่วมกับชุมชน และ (8) CSR ด้ านการพัฒนาสังคม
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SWU iThesis gs561150056 dissertation / recv: 17072562 17:51:20 / seq: 58

11

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2483154823

SWU iThesis gs561150056 dissertation / recv: 17072562 17:51:20 / seq: 58

การวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทัง้ มีการกาหนด
นิยามปฏิบตั ิการ กรอบแนวคิดการวิจยั และสมมติฐานการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
1.1 สาระสาคัญของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
1.2 การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในงานวิจยั ทางธุรกิจและด้ าน CSR
2. กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
2.1 นิยามและความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
2.2 องค์ประกอบของ CSR
2.3 สาเหตุที่มีการทา CSR และแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
3. แนวคิดทฤษฎีผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
4. นิยามปฏิบตั ิการ
5. กรอบแนวคิดในการวิจยั
6. สมมติฐานการวิจยั
1. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
1.1 สาระสาคัญของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) เป็ นแนวคิ ด ที่
ไอเชค ไอเซน ท าการพัฒ นามาจากแนวคิด ของทฤษฎี ก ารกระท าแบบมี เ หตุผ ล (Theory of
Reasoned Action: TRA) ซึ่งไอเซนทาการพัฒนาร่วมกับมาร์ ติน ฟิ ชบายน์ (Martin Fishbein) ซึ่ง
ทัง้ สองทฤษฎีนี ม้ ีแนวคิด อยู่บ นพื น้ ฐานว่าพฤติก รรมของมนุษ ย์ เป็ น การกระทาที่มีเป้าประสงค์
(Goal-Directed) เป็ นการกระทาที่มีการวางแผนหรื อตังใจไว้
้
โดยมีพฤติกรรมของมนุษย์จานวน
มากที่ เป็ น การกระท าที่ ส ามารถควบคุม (Volitional Control) ที่ จ ะท าหรื อ ไม่ท าก็ ได้ เช่น จะดู
โทรทัศน์หรือไม่ การตัดสินใจออกไปเลือกตัง้ การออกไปซือ้ ของ เป็ นต้ น โดย TRA จะมองว่าการ
กระทาของมนุษย์ มีลกั ษณะมีเหตุมีผล โดยมีการประมวลรวบรวมข้ อมู ลทัง้ หมดทัง้ ที่ เป็ นข้ อมูล
ชัดเจน (Explicit) หรื อเป็ นนัยไม่ชดั เจน (Explicit) มาพิจารณาผลต่าง ๆ ของการกระทานัน้ โดย
TRA ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานว่า เจตนา (Intension) ในการกระทา (หรือไม่ทา) พฤติกรรม เป็ นตัวกาหนด
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โดยตรงของการกระทาพฤติกรรม และมี 2 ปั จจัยพื ้นฐานที่มีผลต่อเจตนา คือปัจจัยทางบุคคลและ
ปัจจัยของอิทธิพลทางสังคม (Ajzen. 1985; 1991; 2011a, 2012) ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
ในด้ านการทาพฤติกรรม ที่ผ่านมาไอเซนพบว่าการคาดการณ์ พฤติกรรมในอดีตไม่
สามารถทาได้ ดีนกั เนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมที่ทานายจะเป็ นพฤติกรรมรวมของพฤติกรรมย่อย ๆ
ใน โอกาส สถานการณ์ รูป แบบของการกระทาซึ่งแตกต่างกัน (เช่น พฤติกรรมการเหยียดสีผิว
เป็ นพฤติกรรมรวม การที่บุคคลไม่ยอมถ่ายภาพหรื อทากิจกรรมบางอย่า งร่วมด้ วยเป็ นพฤติกรรม
ย่ อ ย) ซึ่งไอเซนเรี ย กว่าหลัก การของการรวม (Principle of Aggregation) (Ajzen. 1991: 180181) ดังนัน้ ในการทานายพฤติกรรมให้ ได้ ถูกต้ องนัน้ ไอเซน จึงแนะนาให้ วดั พฤติกรรมย่อย โดย
พฤติกรรมที่จะทาการศึกษาจะต้ องถูกระบุให้ ชดั เจนในรูปแบบของเป้าหมาย (Target) การกระทา
(Action) บริบท (Context) และเวลา (Time) (Ajzen. n.d.: 2)
สาหรับในด้ านการวัดเจตนาในการทาพฤติกรรม จะหมายถึง “การวัดถึงความมุง่ มัน่
หรื อเจตนา ความพยายามและการวางแผน ต่อการทาสิ่งหนึ่งสิ่งใด” (Ajzen. 2012: 4. อ้ างถึงใน
ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ. 2552: 75)
ในส่วนของปั จ จัย ส่วนบุคคลที่ มีผลต่อเจตนา จะเกี่ ยวข้ องกับ “ความเชื่อเกี่ย วกับ
พฤติ ก รรม (Behavior Belief)” ซึ่ ง จะหมายถึ ง การประเมิ น ความน่ า จะเป็ นแบบจิ ต วิ สั ย
(Subjective) ว่าเมื่อทาพฤติกรรมจะทาให้ เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง TRA เรียกตัวแปรนี ้ว่า
เจตคติตอ่ พฤติกรรม (Attitude toward Behavior) สาหรับปัจจัยอิทธิพลทางสังคมจะเกี่ยวข้ องกับ
ความเชื่ อเช่นเดีย วกัน แต่จะเป็ น ความเชื่อเกี่ย วกับ กลุ่มอ้ างอิง (Normative Belief) ซึ่งเป็ นค่าที่
ผู้ก ระท าพฤติ ก รรมตระหนัก (Perception) ว่าสังคมต้ องการให้ ท าหรื อไม่ท าพฤติก รรมนัน้ และ
ต้ องการมากน้ อยเพียงใด เนื่องจากตัวแปรนีเ้ ป็ นลักษณะที่เป็ นความรู้สึกของบุคคล TRA จึงเรียก
ตัว แปรนี ว้ ่า การคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ างอิง (Subjective Norms) ซึ่ ง TRA สามารถแสดงได้ ดังใน
ภาพประกอบ 1
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ที่ ม า Hale, Jerold L.; Householder, Brian J.; & Greene Kathryn L. (2002). The
Theory of Reasoned Action. In The Persuasion Handbook: Developments in Theory and
Practice. pp.261
สาหรับสมมติฐานของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ใน TRA โดยปกติแล้ วคือ
บุคคลมีแนวโน้ มจะมีเจตนาในการทาพฤติกรรมมากขึ ้นหากมีการประเมินแล้ วมีผลทางบวก (เจต
คติในเชิงบวก) หรือคิดว่าบุคคลที่มีความสาคัญต่อตนประสงค์จะให้ ทาพฤติกรรมนัน้ ๆ อย่างไรก็
ตามเนื่องจากตัวแปรทังสองตั
้
วคือเจตคติและการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง อาจมีทิศทางตรงข้ าม เช่น
บุคคลนัน้ ๆ อาจประเมินว่าทาพฤติกรรมแล้ วมีผลดี แต่เห็นว่าสังคมหรือกลุ่มอ้ างอิงไม่ต้องการให้
ทา ดังนันการที
้
่เจตนาในการกระทาจะสูงหรือเป็ นบวกหรือไม่ จึงต้ องขึ ้นอยู่กบั นา้ หนักที่บคุ คลนัน้
ๆ ให้ กบั เจตคติและการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง จึงสามารถเขียนได้ ในรูปสมการดังนี ้
B ~ I ∝ [w1Ab + w2 SN]

……[1]

โดย B คือพฤติกรรม I แทนเจตนาในการทาพฤติกรรม B, Ab คือเจตคติตอ่ การทาพฤติกรรม B, SN
คือการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง Ajzen ใช้ เครื่ องหมาย ~ เพื่ อแสดงว่าเจตนาในการพฤติกรรมจะ
สามารถใช้ ในการทานายพฤติกรรมได้ หากเจตนานันไม่
้ มีการเปลี่ยนแปลงก่อนการเกิดพฤติกรรม
ทัง้ นี เ้ ป็ น เพราะนอกจากตัวแปรในแบบจาลองข้ างต้ น แล้ ว “เวลา” ยังเป็ น ปั จ จัย ที่ มีอิท ธิ พลต่อ
เจตนาในการทาพฤติกรรม โดยเจตนาในการพฤติกรรมมักจะเปลี่ยนไปตามเวลา ส่วนหนึ่งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของ “ความเชื่อที่เด่นชัด (Salient Belief)” โดยความเชื่อของผลในเชิงลบมักจะสูง
หรือชัดเจนมากขึ ้นเมื่อใกล้ ถึงเวลาที่ต้องทาพฤติกรรมนันขึ
้ ้นมา และเมื่อมีเวลานานมีโอกาสที่ผ้ ทู า
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พฤติกรรมจะได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่มีผลต่อการตัดสินใจมากขึ ้น เช่น ตัดสินใจว่าจะไปลงคะแนน
เลือกตัง้ ให้ พ รรคการเมืองหนึ่ ง เมื่อเวลานานไปอาจได้ ข่าวเกี่ ย วกับ การโกงหรื อนโยบายที่ ไม่
เหมาะสมของพรรคการเมืองนัน้ อาจทาให้ มีการตัดสินใจเปลี่ยนพรรคการเมืองที่จะลงคะแนน
เลือกก็ได้
ในส่ว นต่อ มา w1 คื อ น า้ หนัก หรื อ ความส าคัญ ที่ บุ ค คลให้ ต่ อ เจตคติ ใ นการท า
พฤติ ก รรม และ w2 คื อ นา้ หนักหรื อความสาคัญ ที่ บุคคลให้ ต่อการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง จาก
สมการที่ [1] จะแสดงว่าพฤติ ก รรมจะขึน้ อยู่กับ เจตนาในการท าพฤติก รรม ซึ่งเจตนาในการ
พฤติ ก รรมจะขึน้ อยู่กับ เจตคติ ต่อพฤติก รรมและการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง ซึ่งบุคคลนัน้ จะให้
นา้ หนัก ต่อสองปั จ จัยนี เ้ ท่ากับ w1 และ w2 ตามลาดับ หาก w1 มากกว่า w2 จะหมายความว่า
บุคคลนันให้
้ ความสาคัญกับผลที่คาดว่าจะเกิดมากกว่าการคล้ อยตามกลุ้มอ้ างอิง ดังนัน้ มีโอกาส
มากที่ บุคคลนัน้ ๆ จะท าพฤติกรรมหากเมื่อประเมินแล้ วเห็นว่าผลการกระทานัน้ จะดีต่อตนเอง
แม้ วา่ เขาจะคิดว่ากลุม่ อ้ างอิงไม่ต้องการให้ ทาก็ตาม
นอกจากนี ้ในทฤษฎี TRA เจตคติในการทาพฤติกรรมจะถูกกาหนดหรือเป็ นฟั ง ก์ชัน
ของความเชื่อที่ เด่นชัด (Salient Beliefs) ซึ่งในแต่ละพฤติกรรมก็ อาจมีหลายความเชื่อในหลาย
ด้ าน (Attributes) ดังนัน้ เจตคติของบุคคลต่อพฤติกรรม จะประเมินค่าผลที่ได้ รับจากแต่ละความ
เชื่อเด่นชัดต่าง ๆ กับ โอกาส/ความน่าจะเป็ นที่ แต่ละบุคลประเมิน เอง (Subjective Probability)
ว่าการกระทาพฤติกรรมดังกล่าวจะก่อให้ เกิดผลตามเชื่อเด่นชัดต่าง ๆ ขึ ้นจริง ดังนัน้ เจตคติในการ
ทาพฤติกรรมจึงเป็ นผลรวมของค่าผลที่คาดว่าจะได้ รับของความเชื่อเด่นชัดในด้ านต่าง ๆ คูณกับ
ความน่าจะเป็ นที่การทาพฤติกรรมจะก่อให้ เกิดผลที่คาดนันขึ
้ ้น ซึ่งสามารถแสดงได้ โดยสัญลักษณ์
ในสมการที่ [2] โดยกาหนดให้ AB คือเจตคติในการทาพฤติกรรม B, bi คือความน่าจะเป็ นที่แต่ละ
บุคคลประเมินเองว่าการทาพฤติกรรม B จะทาให้ เกิดผลลัพธ์ i และ ei คือผลที่คาดว่าจะเกิดของ
ความเชื่อเด่นชัด i และ n คือจานวนของความเชื่อเด่นชัด
AB ∝ ∑ni=1 bi ei ………………….[2]

ในด้ านการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง TRA เห็นว่าบุคคลมีกลุ่มอ้ างอิงที่ ส่งผลต่อการ
ตัด สิ น ใจท าตามได้ ห ลายกลุ่ม เช่น พ่ อแม่ สามี /ภรรยา เพื่ อน เพื่ อ นร่ วมงาน ซึ่ งอาจรวมถึ ง
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เช่น แพทย์ นักบัญชี ฯ ซึ่งในแต่ละกลุม่ อาจมีความสาคัญไม่เท่ากันในระดับของ
อิทธิพลที่ทาให้ เกิดการคล้ อยตาม และแต่ละกลุม่ อาจมีความต้ องการที่แตกต่างกัน (เช่นบางกลุ่ม
อาจต้ องการให้ ทา บางกลุม่ อาจไม่ต้องการให้ ทาพฤติกรรมนัน้ ๆ) ดังนันบุ
้ คคลมีโอกาสมากที่จะทา

15
พฤติกรรม หากบุคคลนันมี
้ ความเชื่อว่ากลุม่ บุคคลที่มีอิทธิพลกับตนมากต้ องการให้ ทา การคล้ อย
ตามกลุม่ อ้ างอิงจึงเป็ นผลรวมของผลคูณระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิงต่าง ๆ กับค่าหรื อ
ขนาดการมีอิทธิพลของกลุม่ อ้ างอิงต่อผู้ทาพฤติกรรม ซึ่งสามารถแสดงได้ ด้วยสัญลักษณ์ในสมการ
ที่ [3]
SN ∝ ∑nj=1 nj mj ………………….[3]
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โดย SN คือการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง nj คือระดับความเชื่อเกี่ยวกลุ่มอ้ างอิง (Strength of Each
Normative Belief) ที่ j, mj คื อระดับ การมีอิท ธิ พ ลในการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง (Motivation to
Comply) และ j คือจานวนกลุม่ อ้ างอิง
ไอเซน (Ajzen. 1985) เห็นว่าข้ อจ ากัดหนึ่งของ TRA คือเรื่ องการเปลี่ยนจากเจตนาใน
การทาพฤติ กรรมไปสู่การกระทาพฤติกรรมจริ ง ๆ โดยเห็นว่าเจตนาในการกระทาพฤติกรรมจะ
พยากรณ์ การทาพฤติกรรมได้ จะขึ ้นอยู่กบั 2 เงื่อนไขคือ สิ่งที่ผ้ ทู าการศึกษาใช้ ในการวัดเจตนาใน
การทาพฤติกรรมจะต้ องเป็ นตัวที่สะท้ อนถึงเจตนาในการทาพฤติกรรมของบุ คคลที่ศึกษาที่พึ่งจะ
เกิดขึ ้นก่อนที่บคุ คลจะทาพฤติกรรมนัน้ และ (2) พฤติกรรมที่จะทานันขึ
้ ้นอยู่ภายใต้ การควบคุมของ
ผู้กระทา หรือมีความสามารถในการกาหนดว่าจะทาหรือไม่ (Vocational Control) ต่อมาไอเซนจึง
ได้ มีการขยายและปรับปรุงแนวคิดของ TRA โดยได้ มีพิจารณาปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Nonvocational Factors) ให้ เ ป็ น หนึ่ งในตัวแปรของการท าพฤติ ก รรม โดยเห็ น ว่า “ปั จ จัย หลาย ๆ
ปั จ จัย ทัง้ ที่ เป็ น ปั จ จัย ภายในและภายนอกที่ ส ามารถขัด ขวาง (หรื อส่งเสริ ม ) ให้ เกิ ด การท า
พฤติกรรมนัน”
้ โดยต้ องแยกระหว่างเป้าหมายในการทาพฤติกรรรมและการทาพฤติกรรมแล้ ว (เช่น
การลดนา้ หนัก นา้ หนักที่จะลดคือเป้าหมาย แต่พฤติกรรมอาจเป็ นได้ หลายอย่าง เช่น การจากัด
อาหารหวาน การออกกาลังกาย เป็ นต้ น)
ทังนี
้ ้ตัวพฤติกรรมบางครัง้ ก็ได้ รับอิทธิพลนอกเหนือการควบคุมของผู้ทาพฤติกรรมได้
เช่น กัน ซึ่งในแต่ละพฤติกรรมก็มีระดับปั ญ หาของการควบคุมไม่เท่ากัน เช่น การเข้ าลงคะแนน
เลือกตัง้ อาจง่ายและสามารถควบคุม ได้ มากกว่าการเลิก สูบ บุห รี่ สาหรับ ปั จ จัย ที่ มีผลต่อการ
ควบคุม ไอเซน (Ajzen. 2005) เห็น ว่ามีทงั ้ ปั จจัย ภายในและภายนอก ในส่วนของปั จจัย ภายใน
(Internal Factors) จะแบ่งเป็ น 2 ด้ านได้ แก่ (1) ข้ อมูลข่าวสาร ทักษะ และความสามารถ โดยใน
การท างานหรื อพฤติ ก รรมบางอย่ างต้ องการข้ อมูล ความรู้ห รื อทัก ษะในการท า เช่น การซ่อม
โทรทัศน์ การสอนคณิตศาสตร์ เป็ นต้ น หากผู้ประสงค์จะทาพฤติกรรมขาดความรู้ทกั ษะเหล่านี ้ก็ไม่
สามารถกระท าได้ แม้ ต้ องการจะกระท าก็ ต าม และ (2) อารมณ์ แ ละภาวการณ์ ถูก กดดัน
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(Emotions and Compulsions) โดยเมื่อคนอยู่ภายใต้ อิทธิพลของอารมณ์หรือมีภาวะของอารมณ์
ที่ออ่ นไหว จะมีการควบคุมพฤติกรรมได้ ยาก และมักจะมีการกระทาที่รุนแรง ผลการทางานต่าง ๆ
จะไม่ดี ในส่วนของปั จจัยภายนอกจะมี 2 ปั จจัยได้ แก่ (1) โอกาส (Opportunity) ซึ่งจะหมายถึง
โอกาสในการทาพฤติกรรมนัน้ มีหรื อไม่และมีโอกาสในการที่จะมีปัจจัยต่าง ๆ มาขัดขวางมากน้ อย
เพียงใด เช่น คนต้ องการซื ้อบัตรเข้ าชมการแสดงดนตรี หากบัตรจาหน่ายหมดไปแล้ วคนๆ นันก็
้ ไม่
สามารถกระทาพฤติกรรมได้ หรือหากมีคนซือ้ มากต้ องเข้ าแถวยาว รถติดมาก อาจทาให้ คนผู้นนั ้
เปลี่ยนเป็ นไม่ทาพฤติกรรมเนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ และ (2) การพึ่งพาผู้อื่น (Dependence on
Others) พฤติกรรมที่ต้องกระทาโดยพึ่งพาผู้อื่น เช่น พฤติกรรมการร่วมมือกันทางาน มีโอกาสที่ไม่
สามารถทาได้ สาเร็จหากผู้อื่นไม่ให้ ความร่วมมือ ต่างจากงานที่สามารถกระทาได้ ด้วยตนเอง
นอกจากนีไ้ อเซนยังระบุวา่ เจตนาจะสามารถใช้ ในการทานายการทาพฤติกรรมหรื อ
ผลของการทาพฤติกรรมได้ ก็ตอ่ เมื่อปัจจัยต่าง ๆ อยู่ภายใต้ การควบคุม ดังนันการท
้
าให้ การทานาย
พฤติกรรมดีขึ ้นควรมีตวั แปรที่เกี่ยวข้ องกับระดับของการควบคุมด้ วย จึงได้ มีการพัฒนาขยาย TRA
โดยเพิ่ ม ตัว แปรด้ านระดับ การความคุม ที่ เ รี ย กว่า “ความรับ รู้ ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม (Perceived Behavioral Control)” ลงในแบบจาลองและเรี ยกทฤษฎีนีใ้ หม่ว่า “ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planed Behavior: TPB)
ภายใต้ TPB บุคคลจะสามารถปฏิบัติดงั ที่ได้ มีเจตนาไว้ หรือไม่ขึ ้นอยู่กบั ระดับข้ อมูล
ข่าวสาร สติ ปั ญ ญา ทัก ษะ ความสามารถ และปั จ จัย ภายนอกที่ จ าเป็ น ในการท าพฤติ ก รรม
ตลอดจนระดับที่ผ้ ทู าพฤติกรรมสามารถเอาชนะอุปสรรคภายนอกที่มีผลต่อผลของพฤติกรรมนัน้ ๆ
ดังนันใน
้ TPB ระดับของการควบคุมจึงถูกคาดหมายว่ามีผลกับการทาพฤติกรรม “ในกรณีที่ระดับ
การควบคุมของพฤติกรรมนันสู
้ งและเท่ากันทุกคน เช่น เป็ นพฤติกรรมที่ทุกคนสามารถทาได้ หาก
พยายามจะทา เจตนาในการกระทาพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวจะเพียงพอในการพยากรณ์การทา
พฤติ ก รรม แต่ในกรณี ที่ ระดับ การควบคุมของการทาพฤติก รรมนัน้ แตกต่างกันในแต่ละบุคคล
เจตนาและระดับ การควบคุม น่ าจะมี อิ ท ธิ พ ลร่ วมกัน มากในการอธิ บ ายผลสาเร็จ ของการท า
พฤติกรรมนัน”
้ (Ajzen. 2012: 449)
อย่างไรก็ตาม ไอเซน (Ajzen. 2005) เห็นว่า “ไม่มีความชัดเจนว่าระดับการควบคุม
จริ งประกอบด้ วยอะไรบ้ างและจะประมาณค่าอย่างไร ทัง้ นีเ้ ราอาจสามารถวัดหรื อประมาณได้
เพียงบางด้ านของการควบคุมเท่านัน้ แต่สว่ นใหญ่แล้ วเรามักไม่มีข้อมูลที่เพียงพอของปัจจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องที่ทงสนั
ั ้ บสนุนและเป็ นอุปสรรคของการก่อให้ เกิดผลสาเร็จของการทาพฤติกรรมนัน้ ๆ”
ไอเซน จึงเสนอให้ ใช้ “ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral
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Control)” ซึ่งเป็ นความรู้สึกหรื อความคิดของบุคคลนัน้ ถึงความยากง่ายในการทาพฤติกรรมแทน
โดยนาแนวคิดมาจากงานของ อัลเบิร์ต บันดูรา (Albert Bandura) ในเรื่ อง ทฤษฎีความสามารถ
ตนเอง (Self-efficacy) ซึ่งจาก “ทฤษฎีก ารเรี ย นรู้ท างปั ญ ญาสังคม (Social Cognitive Theory)
ของบันดูรา ความเชื่อของคนในเรื่องขีดความสามารถของตนในการควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบกับการดาเนินชีวิตของตน สามารถใช้ เป็ นตัวแทน (Proxy) ในการระบุแรงจูงใจและการ
กระท าของคน” โดย “ความสามารถตนเอง (Self-efficacy) จะหมายถึ ง ความเชื่ อ ในขี ด
ความสามารถของตนในการจัดการหรื อดาเนินการการกระทาใด ๆ เพื่อให้ ได้ ผลตามที่ต้องการ”
(Ajzen. 2012) ทัง้ นี ้ ไอเซนเชื่ อว่า “ความสามารถตนเอง” หรื อ “ความรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติก รรม” ที่ มีอิทธิพลกับ ผลสาเร็จ ของพฤติก รรมนัน้ เกิ ดจากผลของความพยามยาม
(Perseverance) โดยหากคนมีค วามเชื่ อว่าเขามีความสามารถท าพฤติ ก รรมนัน้ ได้ จ ะมีค วาม
พยายามมากขึ ้นและมีโอกาสทาได้ สาเร็จมากขึ ้น ไอเซน จึงกาหนดให้ ความรับรู้ความสามารถใน
การควบคุม พฤติ ก รรมเป็ น ปั จ จัย ที่ มี ผลโดยตรงกับ การท าพฤติก รรม นอกจากนี ้ TPB ยังได้
ตังสมมติ
้
ฐานว่าเมื่อคนคิดว่ามีความสามารถในการทาพฤติกรรมนัน้ ๆ จะทาให้ มีเจตนาในการทา
พฤติกรรมเพิ่มมากขึ ้น ดังนัน้ ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมจึงมีอิทธิพลต่อผล
การกระทาพฤติกรรมทางอ้ อมผ่านเจตนาด้ วยในอีกทางหนึ่ง แสดงได้ ดงั ภาพประกอบ 2 ข้ างล่างนี ้
โดยในรูปดังกล่าว ลูกศรจากความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไปยังเจตนาในการ
ท าพฤติ ก รรม แสดงให้ เห็ น ผลด้ านการแรงจูงใจ (Motivation) ต่อ เจตนาในการท าพฤติก รรม
เนื่องจากคนที่เชื่อว่าตนไม่มีทรัพยากรหรือไม่มีโอกาสในการทาพฤติกรรมนัน้ มักจะมีระดับเจตนา
ที่ต่าในการกระทาพฤติกรรมนัน้ และเนื่องจากในหลายกรณี ผลของการทาพฤติกรรมไม่ได้ ขึ ้นอยู่
กับเจตนาเพียงอย่างเดียว แต่จะขึ ้นอยู่กบั ระดับการควบคุมของการทาพฤติกรรมด้ วย ดังนันความ
้
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมซึ่ง TPB ใช้ เป็ นตัวแทน (Proxy) ของระดับการควบคุม
จึงอาจมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลของพฤติกรรม อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ความรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติ ก รรมก็ ไม่สามารถใช้ ในการวัดหรื อสอดคล้ องกับ ระดับ การควบคุมการท า
พฤติกรรม ซึ่ง Ajzen ได้ ยกตัวอย่างในกรณีที่คนนัน้ ๆ มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรณีที่สิ่งที่ต้องการหรื อ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ มีการเปลี่ยนแปลง หรือในกรณีที่มีสิ่งใหม่หรื อไม่ค้ นุ เคยเข้ ามาเกี่ยวข้ อง จะทา
ให้ ความรับ รู้ความสามารถในการควบคุมพฤติก รรมไม่มีความแม่น ยาในการพยากรณ์ การเกิ ด
พฤติ กรรม ดังนัน้ TPB จึงแสดงโดยลูก ศรที่เป็ นเส้ นประระหว่างความรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมและการทาพฤติกรรม เพื่อแสดงให้ เห็นว่าความรับรู้ความสามารถในการควบคุม
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ความรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม
(Perceived Behavioral Control)

ภาพประกอบ 2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 1
ที่ ม า Icek Ajzen. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational
Behavior and Human Decision Processes, 50(2): 182.
ความรั บ รู้ ความสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรมนี ้ จะขึ น้ อยู่ กั บ ความเชื่ อ
เช่น เดี ย วกัน กับ เจตคติ และการคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ างอิ ง แต่เ ป็ น ความเชื่ อ ว่ามีอุป สรรคหรื อสิ่ ง
สนับสนุนให้ กระทาพฤติกรรมหรือไม่ ซึ่งบุคคลนัน้ ๆ จะทาการประเมินจากประสบการณ์ที่ผา่ นมา
และข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ จึงเรียกความเชื่อนี ้ว่า ความเชื่อเกี่ยวกับปั จจัยควบคุม (Control Belief)
ซึ่งปัจจัยที่ผ้ กู ระทาพฤติกรรมเชื่อว่าจะเป็ นอุปสรรคหรือช่วยส่งเสริมให้ การกระทาง่ายขึ ้นมีได้ หลาย
ปั จ จัย ดังนัน้ ความรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม จึงเป็ น ผลรวมของความเชื่อถึ ง
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เป็ นบวก (สนับสนุน) และเป็ นลบ (อุปสรรค) ต่อการทาพฤติกรรม กับระดับการมี
อุปสรรคหรือสนับสนุนของปัจจัยนัน้ ๆ จึงสามารถเขียนในรูปสมการได้ ดงั นี ้
PCB ∝ ∑nk=1 ck pk …………………..[3]

โดย PCB คือความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม, ck คือ โอกาสหรือความว่าเชื่อว่า
ปั จ จัย การควบคุม k (Subjective Probability or Belief that Control Factor k is Present) จะ
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เกิดขึ ้น, pk คือ ระดับการมีอปุ สรรคหรือส่งเสริมให้ สามารถทาพฤติกรรมได้ (the Power of Control
Factor k to Facilitate or Inhibit Performance of the Behavior) ดัง นั น้ จากสามการที่ [1] [2]
และ [3] จะได้ แบบจาลองของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่สมบูรณ์ ดังภาพประกอบที่ 3
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ภาพประกอบ 3 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 2
ที่ มา Icek Ajzen. (2005) Laws of Human Behavior: Symmetry, Compatibility, and
Attitude-Behavior Correspondence in Multivariate Research Strategies, p. 9.
ในด้ านการพัฒ นาต่อ ยอดทฤษฎี พฤติก รรมตามแผน ซาง (Zhang. 2018) ได้ ท าการ
ทบทวนการพัฒนาของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนตังในอดี
้
ต พบว่า ที่ผ่านมาทฤษฎียังมีการให้
ความส าคั ญ กั บ 3 ตัว แปรหลัก ได้ แก่ เจตคติ การคล้ อยตามกลุ่ม อ้ างอิ ง และความรั บ รู้
ความสามารถในควบคุมพฤติกรรม โดยมีความพยายามเพิ่มปั จจัยในการช่วยอธิบายอื่น ๆ อาทิ
พฤติกรรมในอดีต การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) และเจตนาในการนาไปปฏิบัติ
โดยในส่วนที่มีการพัฒนามากจะได้ แก่มาตรฐานและเกณฑ์ในการสร้ างแบบสอบถาม มีการสารวจ
ถึงความสัมพันธ์ ที่ไม่ชัดเจตระหว่างเจตนาในการทาพฤติกรรมกับ ตัวพฤติกรรม การพิ จ ารณา
ประเภทของเจตคติ ของผู้ท าพฤติ กรรม และการมีอิทธิ พลของวัฒนธรรมที่ แตกต่างกันของการ
คล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง เป็ นต้ น
1.2 การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในงานวิจัยทางธุรกิจและด้ าน CSR
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) และทฤษฎีการการกระทาแบบมีเหตุผล (TRA) ได้
ถูกนามาประยุกต์ใช้ ในการทานายพฤติกรรมที่หลากหลาย ตัวอย่าง เช่น พฤติกรรมการขับรถเร็ว
(Conner; Smith; & McMillan. 2003) พฤติกรรมด้ านสุขภาพ เช่น การกลับมาสูบบุหรี่ใหม่ (Gantt.
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2001) การใช้ ถงุ ยางอนามัย (Carmack; & Lewis-Moss, 2009) การเลือกอาชีพ เช่น การตัดสินใจ
เป็ น ผู้ป ระกอบการ (Nishimura; & Tristán. 2011; Shook; & Bratianu. 2010) การพนัน (Wu; &
Tang. 2102) หรื อ พฤติ ก รรมที่ เกี่ ย วข้ อ งศี ล ธรรม เช่ น การโกงของในด้ า นการศึก ษา (Stone;
Jawahar; & Kisamore. 2009)
ในประเทศไทยก็ ได้ มีก ารใช้ TBP ในการศึก ษาพฤติกรรมที่ แพร่ห ลาย เช่น ปิ ย ดา
สมบัติวฒ
ั นา (2550) ได้ นา TPB มาศึกษาพฤติกรรมการออมของนักศึกมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิ
โรฒ สุรเมศวร์ พิ ริยะวัฒน์ (2553) และสุรเมศวร์ พิ ริยะวัฒน และ สรวิศ นฤปิ ต (2552) นา TPB
มาศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจลดการใช้
้
รถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษา
โดยใช้ กรณีศกึ ษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ , คงสิทธิ์ สุขโรจน์, ชลรักษ์
ขวัญ สังข์, เสกสรร สุขบูรณะ และเอกภพ ฤกษะเสน (2551) มีก ารประยุก ต์ TPB ในการอธิบาย
พฤติกรรมความตังใจลดการใช้
้
รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้เดินทางในกรุงเทพมหานคร สุธา เจียรนัย
กุลวานิช (2554) ศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะด้ านคุณธรรมของนักศึกษานักศึ กษาคณะ
บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยนาแนวคิดทางหลักธรรมทางพุธศาสนามาเกี่ยวข้ องเจตนา (โดย
แบ่งกลุ่มเจตนาตามกลุม่ คุณธรรมต่าง ๆ ได้ แก่ คุณธรรมที่เป็ นปัจจัยแรงผลักดัน คุณธรรมที่เป็ น
ปัจจัยหล่อเลี ้ยง คุณธรรมที่เป็ นปัจจัยเหนี่ยวรัง้ และคุณธรรมที่เป็ นปัจจัยสนับสนุน) และเพ็ชรวรุณ
(Phetvaroon. 2006) ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว หลังจากการเกิด
ภัยธรรมชาติโดยใช้ กรณีศกึ ษาของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
สาหรับในด้ านธุรกิจ TPB ได้ ถกู นามาใช้ ในการอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมอย่าง
อย่างหลากหลายทัง้ ในพฤติกรรมของผู้บริ โภคและพฤติกรรมของบริษัทเอง ตัวอย่างการใช้ TPB
ศึก ษาพฤติก รรมผู้บริ โภคสามารถดูได้ จ ากงานของ แฮนสัน เจนเว็น และซอลการ์ ด (Hansen;
Jensen; & Solgaard. 2004) ที่ศึกษาพฤติกรรมในการซื ้อสินค้ าของชาทางอินเตอร์เน็ต โดยมีการ
เปรียบเทียบผลการพยากรณ์ระหว่างแบบจาลอง TPB และ RTA และพบว่า TPB สามารถอธิบาย
พฤติ ก รรมได้ ดี ก ว่ า หยาง (Yang. 2012) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้ บริ โภคในการซื อ้ สิ น ค้ าผ่ า น
โทรศัพท์ มือถื อ (Mobile Phone Shopping) โดยมีก ารเพิ่ มตัวแปรลัก ษณะนิ สัย ด้ านเทคโนโลยี
(Technology Trait) ซึ่งได้ แก่ การรับ รู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ด้ านเทคโนโลยี
ความคิดสร้ างสรรค์ (Innovativeness) และประสบการณ์การใช้ เทคโนโลยีมาอธิบายเจตนาในการ
ท าพฤติ ก รรมเพิ่ มเติ ม ผ่านความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ควบคุม หรื อ เฉิ น และถัง (Chen; & Tung.
2014) ที่ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลท าให้ ผู้บริ โภคมี เจตนาเลื อ กพั ก ในโรงแรมสี เ ขี ย วที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้ อม โดยมีการปรับปรุงแบบจาลองโดยเพิ่มตัวแปรความเชื่อเกี่ยวกับหน้ าที่ด้านศีลธรรม
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(Perceived Moral Obligation) ให้ มีผลทางตรงต่อเจตนา และตัวแปรความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้ อม
(Environmental Concern) ที่จะมีผลทางอ้ อมผ่านตัวแปรอื่น ๆ ทุกตัว ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เจต
คติ การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และความเชื่ อเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ควบคุมสามารถใช้ ในการอธิ บ าย
เจตนาในการพักโรงแรมสีเขียวของผู้บริโภคได้ ดี
สาหรับ ในด้ านพฤติก รรมที่เกี่ย วข้ องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ TPB ก็ ได้ ถูกน ามา
ประยุกต์ใช้ ในการศึกษาเป็นจานวนมาก โดย เซาหท์ลีย์ (Southey. 2011) ได้ ทาการทบทวนการใช้
TPB ในการศึกษาพฤติกรรมทางธุรกิจ และเห็นว่าสามารถแบ่งได้ เป็ นสามด้ านใหญ่ ๆ คือ 1) การ
ตัดสินใจด้ านการเงิน 2) การตัดสินใจในด้ านกลยุทธ์ และ 3) การตัดสินใจด้ านวิชาชีพ เซาหท์ลีย์
ยังเห็นว่าแม้ วา่ มีการ TPB มีการใช้ อย่างกว้ างขวางในการประเมินพฤติกรรมบุคคล เช่น พฤติกรรม
ผู้บริโภค แต่ยงั มีการโต้ เถียงถึงความไม่เหมาะสมของ TBP ในการประเมินพฤติกรรมในบริ บทของ
องค์ก รขนาดใหญ่ เนื่ องจากมีก ารตัดสิน ใจขององค์ก รจะมีห ลายขัน้ ตอน มีเกี่ ยวข้ องกับ หลาย
แผนก หลายบุคคล โดยเซาหท์ลีย์เห็นว่าแม้ จะมีข้อโต้ แย้ งดังกล่าว TPB ยังมีความเหมาะสมใน
การศึก ษาและทานายพฤติ กรรมทางธุรกิ จ ของ SMEs ได้ ดี เนื่ องจากการตัดสิน ของ SMEs ที่ มี
ความซับซ้ อนน้ อยกว่าและมักจะตัดสินใจโดยบุคคลเดียว ซึ่งเป็ นความเห็นที่สอดคล้ องกับ ทอมสัน
และพานายิ โอพู ล อส (Thompson; & Panayiotopoulos. 1999) ที่ ท าการศึ ก ษาเพื่ อ ประเมิ น
ความสามารถของ TRA ในการพยากรณ์ พฤติกรรมธุรกิจ ขนาดเล็ก ซึ่งจากผลการศึก ษาพบว่า
TRA สามารถใช้ ในการพยากรณ์พฤติกรรมของธุรกิจขนาดเล็กได้ ดี
การวิจัยในเชิงธุรกิ จที่เ กี่ยวข้ องกับ การทา CSR จะเป็ นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับ
ด้ านกลยุทธ์ของธุรกิจ ตามการจัดกลุ่มของเซาหท์ลีย์ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ายังมี
การศึกษาเป็ นจานวนค่อนข้ างน้ อย และจานวนมากเป็ นการศึกษาเฉพาะบางประเด็นของ CSR
เท่านัน้ เช่น กิจกรรมการกุศล การปกป้องสิ่งแวดล้ อม จริยธรรมของธุรกิจ เป็ นต้ น โดยตัวอย่างงาน
ศึกษามีดงั นี ้
เด็นนิส บุชโฮลซ์ และบัตต์ (Dennis; Buchholtz; & Butts. 2007) ได้ ใช้ แนวคิดของ
TPB เป็ นพื ้นฐานในการออกแบบจาลองในการศึกษาปั จจัยที่ทาให้ บริษัททาการกุศล (Corporate
Philanthropy) โดยตังสมมติ
้
ฐานว่าสิ่งที่ทาให้ บริ ษัททาการกุศลเกิดจาก 5 ปั จจัย โดยมี 4 ปัจจัยที่
มีผลโดยตรงในเชิ งบวกต่อการตัดสิน ใจท ากิ จ กรรมการกุศลของบริ ษั ท ได้ แก่ 1) เจตคติด้ าน
เศรษฐกิจในการทาพฤติกรรม ซึ่งดูวา่ การทาการกุศลของบริษัทสามารถเป็ นกลยุทธ์และส่งผลดีตอ่
ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท หรื อไม่ 2) แรงผลัก ดัน ทางการเมือง ซึ่งตรงกับ ตัวแปรความเชื่ อ
เกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิงใน TPB โดยวัดจากความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย 6 กลุม่ คือ ผู้ถือหุ้น
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ลูกค้ า ผู้จดั หาวัตถุดิบ พนักงาน ชุมชนและรัฐบาล 3) หน้ าที่ด้านศีลธรรม (Moral Obligation) โดย
ศึก ษาว่าบริ ษั ท เห็น ว่าการท าการกุศลเป็ น หน้ าที่ ท างด้ านศีลธรรมของธุรกิ จ หรื อไม่ 4) ปั จ จัย
ควบคุม (Behavior Controls) โดยดูจากความเห็นด้ านความสามารถของผู้จดั การในการตัดสินใจ
ท ากิ จ กรรมการกุศ ลว่าต้ องผ่านการอนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท หรื อไม่ 4) อัต
ลัก ษณ์ (Self-identity) ของผู้จัด การ ซึ่งจะหมายถึ งความรู้สึก เกี่ ย วพัน ของคนต่อพฤติก รรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง โดยวัดจากความรู้สกึ ว่าบุคคลนัน้ ๆ มีความรู้สึกว่าเป็ นคนที่ชอบทากุศลหรือการ
กุศลเป็ นส่วนหนึ่งของเขาหรือไม่ สาหรับปั จจัยที่ 5 คือ Organization Slack ซึ่งผู้วิจัยให้ คาจากัด
ความว่า คือจานวนทรัพยากรที่บริ ษัทสามารถนามาใช้ เพื่อให้ บริษัทสามารถปรับตัวเมื่อได้ รับแรง
กัด ดัน จากภายนอกได้ โดยตัง้ สมมติฐ านว่า Organization Slack มีผลต่อระดับ ความสัมพัน ธ์
ระหว่างตัวแปร 4 ตัวข้ างต้ นต่อการทาพฤติกรรม โดยเมื่อบริษัทมีจานวนทรัพยากรมากพอ (หรือมี
Slack สูง) จะท าให้ ต ัวแปร 4 ตัวแรกมีอิท ธิ พ ลต่อการท าพฤติ ก รรมสูงขึน้ ผลการศึก ษาพบว่า
อัตลักษณ์ของผู้จดั การเป็ นปัจจัยที่กาหนดการทากิจกรรมการกุศลของธุรกิจ ในขณะที่ปัจจัยอื่นไม่
สามารถสรุปผลได้
เบนนิ ง ตัน และมิ นู โทโล (Bennington; & Minutolo. 2012) ศึ ก ษาปั จจั ย ที่ ท าให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศสหรัฐอเมริ ก าทา CSR โดยศึกษา
เฉพาะพฤติกรรมการลดของเสียของบริ ษัท โดยตังสมมติ
้
ฐานตาม TPB ปกติว่าเจตนาในการลด
ของเสียมีผลโดยตรงในเชิงบวกกับพฤติกรรมการลดของเสียของบริษัท ปัจจัยต่อมาคือเจตคติของ
ผู้น าองค์ ก รต่ อ การลดของเสี ย ซึ่ ง ดูจ ากเจตคติ ว่า การลดของเสี ย เป็ นสิ่ ง สมควรท าหรื อ ไม่
(Favorable/Unfavorable) และบรรทัดฐานทางสังคมที่ผ้ นู ารับทราบ (Perceives Social Norms)
ซึ่งวัด จากความรู้ สึกของผู้น าว่าสังคมมีบ รรทัดฐานในเรื่ องการลดของเสีย ในลัก ษณะส่งเสริ ม
หรื อไม่สนใจ (Supportive/Indifferent) โดยทัง้ สองตัวแปรนีจ้ ะมีผลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการลด
ของเสียผ่านเจตนาในการทาพฤติกรรม ทัง้ นี ้ การวิจัยนี ม้ ีสมมติฐานว่าหากผู้นาบริษัทเห็นว่าการ
ลดของเสียสมควรทาหรือคิดว่าสังคมส่งเสริมให้ ทาเจตนาในการทาพฤติกรรมจะสูงขึ ้น และตัวแปร
สุดท้ ายคือ ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม ที่วดั จากความเชื่อของผู้นาถึงความสามารถของบริษัท
ในการลดของเสีย ซึ่งจะมีผลทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม (ผ่านเจตนา) ต่อพฤติกรรมการลดของเสีย
โดยหากผู้นาเชื่อว่าบริ ษัทมีความสามารถในการลดของเสียจะทาให้ เจตนาและการทาพฤติกรรม
สูงขึ ้น ผลการศึกษาพบว่าทัง้ 3 ปั จจัยมีผลต่อการทาพฤติกรรมโดยตัวแปรที่มีผลมากที่สดุ ได้ แก่
เจตคติตอ่ พฤติกรรมและความเชื่อด้ านบรรทัดฐานของสังคม ตามลาดับ
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เซนวีและออการ์ ด (Sandve; & Øgaard. 2014) ศึกษาถึงปั จจัยการรับรู้ด้านหน้ าที่
ทางศีลธรรม (Perceived Ethical Obligation) และการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงต่อการเลือกกิจกรรม
CSR ที่จะทา โดยศึกษาในกลุม่ ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมใน Scandinavia
โดยมี การก าหนดกลุ่มทางเลือกการท า CSR ไว้ สี่ก ลุ่มคือ 1) ไม่ท า CSR เลย 2) ท า CSR ด้ าน
สังคม ซึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทางาน การปรับปรุงสถานที่ทางาน การส่งเสริมความ
หลากหลายด้ านสังคมและวัฒนธรรม การมีสว่ นร่วมของชุมชน การปรึกษาหารือกับผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสีย และการฝึ กอบรมพนักงานอย่างยัง่ ยืน 3) ทา CSR ด้ านสิ่งแวดล้ อม เช่น การประหยัดพลังงาน
การจัดซื อ้ แบบสีเขียว (Green Purchasing) และการลดของเสีย และ 4) ท า CSR ทัง้ ด้ านสังคม
และด้ านสิ่งแวดล้ อม สาหรับตัวแปรอิสระที่กาหนดคือ การรับรู้ด้านหน้ าที่ทางศีลธรรมได้ วดั จาก
ทัศนคติของผู้จัดการถึงการเป็ นหน้ าที่ในการทา CSR และการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงจะวัดจาก
การรับ รู้ ว่าบุค คลอื่ น ที่ มีค วามสาคัญ ต่อบริ ษั ท ต้ องการให้ ท า CSR มากหรื อน้ อยเพี ย งใด ผล
การศึกษาพบว่าทัง้ สองตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจทา CSR และการเพิ่มตัว
แปรการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงเพิ่มเติมจากการใช้ ตวั แปรการรับรู้ด้านหน้ าที่ทางศีลธรรมเพียงอย่าง
เดียวจะมีอิทธิพลต่อเจตนาในการทา CSR มากขึ ้น
คอดาโนและฟรีซ (Cordano; & Frieze. 2000) ใช้ TPB ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทา
กิจกรรมด้ านการป้องกันมลภาวะของบริษัทในภาคการผลิตของสหรัฐอเมริ กา โดยนอกจาก 3 ตัว
แปรหลักอันได้ แก่ 1) เจตคติของผู้จดั การด้ านสิ่งแวดล้ อมในด้ านการป้องกันมลภาวะ 2) การคล้ อย
ตามกลุ่มอ้ างอิงเกี่ ย วกับ กฎระเบี ย บ ซึ่งวัด จากการประเมิ น ของผู้จัด การด้ า นสิ่ งแวดล้ อมถึ ง
บรรทัดฐานขององค์กรต่อการป้องกันมลภาวะว่าอยู่ในระดับใด (ระดับเพียงทาตามที่กฎระเบียบ
กาหนดหรือระดับที่สงู กว่านัน้ ) และ 3) ความเชื่อเกี่ยวกับปั จจัย ควบคุม ซึ่งคือความเชื่อเกี่ยวกับ
ความสามารถในการลดมลภาวะของบริ ษัทของผู้จัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งวัดจากการได้ มาซึ่ง
งบประมาณในการดาเนินการและการสนับสนุนโดยการให้ ความอิสระแก่ผ้ จู ดั การด้ านสิ่งแวดล้ อม
ในกิจกรรมป้องกันมลภาวะ คอดาโนและฟรีซยังได้ เพิ่มตัวแปรเพิ่มอิสระอีก 1 ตัว คือการพฤติกรรม
ในอดีต (Past Behavior) โดยผู้ศึกษาเห็นว่าการเคยทากิจ กรรมด้ านป้องกันมลภาวะในอดีตจะ
สามารถลดการต่อต้ าน ลดการอธิบายทาความเข้ าใจถึงประโยชน์ซึ่งมักจะมีเมื่อเริ่ มดาเนินการสิ่ง
ใหม่ ๆ ตัวแปรนี จ้ ึงมี ค วามสัม พัน ธ์ เชิ งบวกกับ การท าพฤติก รรมการป้ อ งกัน มลภาวะ จากผล
การศึกษาพบว่าตัวแปรทุกตัวสามารถใช้ ในการท านายพฤติกรรมการป้องกัน มลภาวะตามที่ ได้
ตัง้ สมมติ ฐ านไว้ ยกเว้ น ความเชื่ อเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ควบคุมที่ มีทิ ศ ทางตรงกัน ข้ ามไม่เป็ น ไปตาม
สมมติฐาน
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มาร์ แชลล์ และคนอื่น ๆ (Marshall. et al. 2010) ศึกษาพฤติก รรมด้ านสิ่งแวดล้ อม
ของบริ ษัทผลิตไวน์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและนิ วซีแลนด์ โดยใช้ แนวคิดของทฤษฎี TRA และ
ทฤษฎีผ้ ูมีส่วนได้ ส่ว นเสีย ของฟรี แมนโดยก าหนดให้ ตัวแปรตามคื อการดาเนิ น กิ จ กรรมด้ า น
สิ่งแวดล้ อม (Environmental Practice) ซึ่งวัดจากการดาเนินการสี่ด้านคือ 1) การดาเนินการด้ าน
การลดการใช้ พ ลังงาน 2) การด าเนิ น การด้ านการรี ไซเคิ ล 3) การดาเนิ น การด้ านการวัดด้ าน
สิ่งแวดล้ อม (เช่น มีระบบวัดและติดตามการใช้ นา้ ในอุตสาหกรรมหรือไม่) สาหรับตัวแปรอิสระที่
เป็ นปั จจัยให้ เกิดพฤติกรรมนัน้ ผู้วิจัยได้ กาหนดให้ ใช้ 2 ตัวแปรของแบบจาลอง TRA คือ เจตคติ
ของผู้จัดการในการเริ่มหรื อดาเนินกิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งวัดจากเจตคติในด้ านผลประโยชน์
เช่น การประหยัดค่าใช่จ่าย ชื่อเสียงของบริษัท และการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง (Normative Belief)
ซึ่งวัดจากความรู้สกึ ของบริษัทต่อหน้ าที่ในการลดปัญหาสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้ผู้ศกึ ษายังได้ เสนอ
ตัวแปรที่ เป็ นปั จจัยให้ เกิ ดพฤติ กรรมเพิ่ มเติมได้ แก่ 1) แรงกดดัน จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน
บริ ษั ท ซึ่งแบ่ งเป็ น 3 ส่วนคื อ ความรับ ผิ ดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม (Environmental Commitment)
ความได้ เปรียบด้ านการแข่งขัน และข้ อห่วงใยของพนักงาน 2) แรงกดดันจากผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย
ภายนอกบริษัท ซึ่งได้ แก่การรับรู้ถึงความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทัง้ ภายในและภายนอกว่า
ต้ องการให้ บ ริ ษั ท มีก ารดาเนิ นการด้ านสิ่งแวดล้ อมมากน้ อยเพี ย งใด 3) การส่งออก โดยดูจ าก
ร้ อยละการส่งออกสินค้ าของบริ ษัท 4) ขนาด โดยวัดจากจานวนพนักงาน 5) ยอดขาย โดยตัวแปร
ทังหมดก
้
าหนดให้ มีอิทธิพลโดยตรงกับการทาพฤติกรรม ทังนี
้ ้ ตัวแปรที่น่าสนใจคือการส่งออกที่ ผู้
ศึกษาเห็นว่าปัจจัยผลักดันจากภายนอกอันเป็ นผลจากกฎระเบียบทางการค้ าของบางประเทศหรือ
การเรี ยกร้ องจากผู้ซือ้ สิน ค้ าจากต่างประเทศเป็ นปั จจัยที่ทาให้ ผ้ ผู ลิตในประเทศรับเอา CSR มา
ปฏิ บัติ ผลการศึก ษาพบว่า ขนาดและเจตคติไม่มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ต่อการด าเนิ น การด้ า น
สิ่งแวดล้ อมทังสามด้
้
าน การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง (Normative Belief) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับ การด าเนิ น ด้ านสิ่งแวดล้ อมทัง้ สามด้ าน ส าหรับ แรงกดัน ทัง้ จากภายในและภายนอกนัน้
สมมติฐานสามารถยอมรับได้ เพียงบางส่วนเนื่องจากมีเพียงบางส่วน/บางผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย ที่ มี
อิทธิพลต่อการทาพฤติกรรมบางเรื่องเท่านัน้ สาหรับการส่งออกมีอิทธิพลเฉพาะต่อการประหยัด
พลังงาน และยอดขายมีอิทธิพลต่อเฉพาะการวัดด้ านสิ่งแวดล้ อมเท่านัน้
ซานเซส-เมดินา โนเมโร-ควินทีโร และซาซา-คาบรีรา (Sánchez-Medina; RomeroQuintero; & Sosa-Cabrera. 2014) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการด าเนิ นการด้ านสิ่ ง แวดล้ อมของ
ผู้ป ระกอบการวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม โดยน าตัวแปรจาก TPB มาปรับ ปรุงเป็ น
แบบจ าลองใหม่ซึ่งก าหนดให้ ตัวแปรตามคื อเจตนาในการด าเนิ น การด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม และ
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ตัง้ สมมติ ฐ านว่า เจตคติ และความรับ รู้ ความสามารถในการควบคุม พฤติ ก รรมมี อิ ท ธิ พ ลต่อ
พฤติ ก รรมการด าเนิ น การด้ านสิ่งแวดล้ อมโดยตรง และการรับ รู้ บรรทัดฐานสังคม (Perceived
Social Norm) จะมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มผ่า นเจตคติ แ ละความรับ รู้ ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม นอกจากนันผู
้ ้ วิจยั ยังได้ มีการเพิ่มตัวแปรควบคุม (Control Variable) ซึ่งได้ แก่ข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร์ ข องเจ้ าของหรื อ ผู้บ ริ ห าร ได้ แ ก่ 1) ประสบการณ์ ก ารท างาน (ปี ) 2) ระดับ
การศึก ษา 3) เพศ 4) ขนาดของบริ ษั ท (จ านวนพนัก งาน) และ 5) สาขาอุตสาหกรรม โดยใช้
แนวคิดของลิเนีย นและเฉิน (Liñán & Chen. 2009) ที่ทาการศึกษาปั จจัยที่ทาให้ คนตัดสิน ใจมา
เป็ นผู้ประกอบการซึ่งเห็น ว่าตัวแปรภายนอกอื่น จะมีผลทางอ้ อมต่อเจตนาในการทาพฤติกรรม
เท่ านัน้ ซานเซส-เมดิ น า โนเมโร-ควิ น ที โร และซาซา-คาบรี รา จึ งตัง้ สมมติ ฐ านให้ ปั จ จัย ทาง
ประชากรศาสตร์ ดงั กล่าวมีผลต่อเจตคติและการรับรู้บรรทัดฐานสังคม สาหรับตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง
กับภาคการผลิต ได้ แก่ ขนาดและประเภทของอุตสาหกรรมนัน้ ผู้ศกึ ษาได้ นามาจากตัวแปรควบคุม
ที่เสนอโดยเวดด็อคและเกรฟส์ (Waddock; & Graves. 1997) และเกรฟส์และเวดด็อค (Graves;
& Waddock.1994) ที่ใช้ ในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อของประสิทธิภาพด้ านสังคมของบริ ษัท โดย
เห็นว่าขนาดมีความสาคัญต่อพฤติกรรมเนื่องเมือ่ บริษัทมีขนาดใหญ่ขึ ้นจะได้ รับความสนใจจากผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียมากขึ ้น และทาให้ บริษัทมีความจาเป็ นต้ องตอบสนองต่อความต้ องการของผู้มีสว่ น
ได้ ส่วนเสีย เหล่านี ม้ ากขึ ้น สาหรับ ประเภทของอุตสาหกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมนัน้ เนื่องจากมี
องค์ประกอบด้ านสถาบันและการดาเนินกิจกรรมที่ตา่ งกัน ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้บรรทัดฐาน
สังคมมีอิทธิพลต่อเจตคติและความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และเจตคติและ
ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อเจตนาในการทาพฤติกรรมตามที่ได้
ตังสมมติ
้
ฐานไว้ อย่างไรก็ตามปัจจัยอื่น ๆ พบว่ามีเพียงเพศของเจ้ าของกิจการและขนาดมีอิทธิพล
และมีเพียงอิทธิพลต่อเจตคติเท่านัน้
ริเวียรา-คามิโอ (Rivera-Camino. 2012) ศึกษาพฤติกรรมด้ านกลยุทธ์ธรุ กิจในด้ านที่
เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมของบริษัทในยุโรปบางประเทศ โดยศึกษาปั จจัยที่มีผลผลักดันให้ บริ ษัท
ตอบสนองต่อความต้ องการของตลาดในด้ านสิ่งแวดล้ อม (Corporate Environmental Market
Responsiveness: CEMR) ซึ่งจะวัดจากการมีกลยุทธ์ทางการตลาด 4Ps (Product, Price, Place
และ Promotion) ที่มีเป้ าหมายเพื่ อลดผลกระทบของบริ ษั ทที่ มีต่อสิ่งแวดล้ อมหรื อไม่ สาหรับ ใน
แบบจาลองที่ใช้ นนั ้ ผู้วิจยั เห็นว่าเจตนาในการทาไม่เพียงพอต่อการอธิบายการทาพฤติกรรมจึงตัด
ตัวแปรนีอ้ อกและก าหนดให้ ตวั แปรใน TPB อื่น ๆ คือเจตคติต่อพฤติก รรม การคล้ อยตามกลุ่ม
อ้ างอิง และความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีผลโดยตรงต่อการทาพฤติกรรม
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นอกจากนีผ้ ้ วู ิจัยยังปรับปรุงเพิ่มเติมแบบจาลองดังนี ้ 1) เพิ่มตัวแปรพฤติกรรมในอดีตให้ มีผลต่อ
พฤติกรรมผ่านตัวแปรเจตคติในการทาพฤติกรรม โดยหากเคยทาพฤติกรรมมาแล้ วจะทาให้ เจตคติ
ต่อพฤติกรรมดีขึ ้น 2) กาหนดให้ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงมีผลทางบวกทังต่
้ อเจตคติและความรับรู้
ความสามารถในการควบคุม พฤติก รรม โดยหากผู้จัด การเห็น ว่า สังคมต้ อ งการให้ บริ ษั ท ท า
พฤติ ก รรมมากขึน้ จะส่งผลให้ เจตคติ ต่อ พฤติ ก รรมดี ขึน้ และมี ค วามรับ รู้ ในการควบคุม หรื อ
ความสามารถในทาพฤติกรรมเพิ่มขึ ้น 3) แบ่งความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเป็น
สองด้ านคื อปั จจัยภายบุคคล เช่น การรับรู้ของผู้จัดการถึงความสาคัญของปั ญ หา ความเชื่อว่า
การตลาดจะช่วยแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมได้ ซึ่งกาหนดให้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม และ
ปั จจัยภายนอกบุค คล เช่น การขาดข้ อมูล การขาดทักษะ การขาดงบประมาณ ซึ่งกาหนดให้ มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรม 4) เพิ่มตัวแปรบริบทขององค์กร (Organization Context) ซึ่งวัด
จากการมีนโยบายที่ชดั เจนด้ านสิ่งแวดล้ อม มีการติดตามทารายงานและการอบรมพนักงานด้ าน
สิ่งแวดล้ อมหรื อไม่ โดยกาหนดให้ มีผลต่อพฤติกรรมทางอ้ อมผ่านตัวแปรความรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติ ก รรม กล่าวคือ หากมีน โยบายที่ ชัดเจนจะท าให้ ผ้ จู ัดการจะรู้ สึก ว่าการท า
กิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อมได้ รับการสนับสนุน จึงท าให้ มีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับ การรั บรู้ในการ
ควบคุมพฤติกรรมด้ านปัจจัยภายใน และสัมพันธ์เชิงลบกับปัจจัยภายนอกบุคคล 5) กาหนดให้ มี
ตัว แปรควบคุ ม (Control Variables) จ านวน 3 ตั ว ได้ แก่ ขนาดของบริ ษั ท ที่ ตั ง้ ของบริ ษั ท
(ประเทศ) และประเภทของอุตสาหกรรม โดยเห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่มีโอกาสจะทาพฤติกรรมด้ าน
สิ่งแวดล้ อมมากกว่าขนาดเล็ก จาก 4 สาเหตุ ได้ แก่ (1) องค์ ก รขนาดใหญ่ มีท รัพ ยากรในการ
ดาเนินการมากกว่า (2) องค์กรขนาดใหญ่เป็ นเป้าต่อความต้ องการของสังคมมากกว่าขนาดเล็ก
(3) มีโอกาสที่จะรับบทบาทผู้นาในประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อมเพื่อความถูกต้ องชอบธรรมในสังคม
(Social Legitimacy) และ (4) มีโอกาสที่จะดาเนินการโดยเปิ ดเผยและรอบคอบมากกว่ากิจการ
ขนาดเล็ก สาหรับประเภทของอุตสาหกรรมมีผลต่อการทาพฤติกรรมนัน้ ผู้วิจัยได้ ให้ เหตุผลว่า (1)
แต่ละอุตสาหกรรมสร้ างมลภาวะไม่เท่ากัน (2) แต่ละอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่เท่ากัน
และ (3) แต่ ล ะอุต สาหกรรมได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากผู้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ า งกั น และ (4) แต่ ล ะ
อุตสาหกรรมมีกฎระเบียบข้ อบังคับที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าตัวแปร TPB สามารถใช้ ใน
การอธิ บ ายพฤติ ก รรม CEMR ได้ และเป็ น ไปตามสมมติฐ าน ยกเว้ น รับ รู้ ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติ กรรมด้ านปั จจัย ภายใน สาหรับ ตัวแปรควบคุมพบว่า ขนาดและประเทศมีผลต่อ
CEMR ในขณะที่ประเภทอุตสาหกรรมไม่มีผล
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ในด้ านจริ ยธรรมธุรกิจ คาร์ เพนเตอร์และไรเมอร์ (Carpenter; & Reimers. 2005) มี
การประยุก ต์ TPB เพื่ อศึก ษาโอกาสที่ผ้ จู ัดการจะตบแต่งปลอมแปลงรายงานด้ านการเงิ นของ
บริ ษัท โดยตัวแปรตามที่ศึกษาคือเจตนาในการทาพฤติกรรม ที่วดั จากความเห็นของผู้จัดการถึง
ระดับของโอกาสที่จะมีการทาผิดหลักการทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป (GAAP) และมีตวั แปร
อิสระ 3 ตัวที่มีความสัมพันธ์กบั เจตนาตาม TPB ปกติ ได้ แก่ เจตคติตอ่ การทาผิด GAAP ซึ่งวัดจาก
ประโยชน์ที่ ผ้ จู ัดการคาดว่าจะได้ รับและโอกาสที่จ ะถูกลงโทษ บรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งวัดจาก
ความเห็นว่าบุคคลอื่นสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนในการทาผิดนี ้ และความรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติ ก รรม ซึ่งจะวัด จากระดับ ความสามารถในการควบคุมการท าบัญ ชี ดังกล่าว จาก
การศึกษาว่าตัวแปรทัง้ 3 ของ TPB สามารถใช้ อธิบ ายเจตนาในการท าพฤติ ก รรมการตบแต่ง
ปลอมแปลงรายงานบัญชีได้ ดี โดยเจตคติเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดในการทานายพฤติกรรม
นอกจากการนาเอา TPB มาใช้ ในด้ านกลยุทธ์ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ CSR ข้ างต้ นแล้ ว
ในด้ านกลยุทธ์อื่น ๆ ยังมีการนา TPB มาใช้ อย่างกว้ างขวาง เช่น มายคีเท็นและแฮริสนั (Mykytyn;
& Harrison. 1993) นา TRA มาใช้ ในการอธิบายพฤติกรรมผู้บริ หารอาวุโสในการยอมรับเอาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริ ห ารและกลยุท ธ์ (Management and Strategic Information System) มา
ใช้ โดยใช้ ตวั แปรเจตคติและการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงเป็นตัวแปรตามปกติ หวังและริชชี่ (Wang; &
Ritchie. 2012) ท าการศึก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลให้ ผู้จัด การที่ พั ก (Accommodation Manager) ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการทาแผนรองรับวิกฤติตา่ ง ๆ (เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด การก่อการ
ร้ าย) ซึ่งนอกจากตัวแปรปกติใน TPB แล้ วได้ มีการเพิ่มตัวแปรด้ านประสบการณ์การพบวิกฤตใน
อดีต มาใช้ เป็ น ตัวแปรเพิ่ ม เติ ม หรื อ เบเกอร์ อัล -กาห์ ท านี และฮูโบนา (Baker; Al-Gahtani; &
Hubona. 2007) ที่ได้ ศึกษาปั จจัย อายุ เพศ และการศึกษาต่อพฤติการณ์ยอมรับเทคโนโลยี (IT)
ภายในองค์กรในประเทศซาอุดิ อาระเบียโดยใช้ TPB เป็ นพื น้ ฐานแบบจาลองในการศึกษา โดย
กาหนดให้ อายุ เพศ และการศึกษามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ การคล้ อยตามกลุ่ม
อ้ างอิง และการรับรู้ปัจจัยควบคุมต่อเจตนาในการทาพฤติกรรม เป็ นต้ น
ในองค์ ก รธุรกิ จ เองก็ มี ก ารน า TPB มาใช้ ใ นการศึก ษาพฤติก รรมของพนัก งานที่
สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ านการบริ ห ารจัดการบุคคลากรด้ วย อาทิ ฟิ ลลิป และเอนนิ ต า
(Phillip; & Anita. 2010) ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของพนักงานในโรงงานผลิตอาหาร
ขนาดเล็กในการนาเอาวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการจับต้ องอาหาร (Safe Food Handling
Practices) และ จิมมีสนั พีช และไวท์ (Jimmieson; Peach; & White (2008) ศึกษาปัจจัยที่ทาให้
พนักงานสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงขององค์กร (Organizational Change) โดยนอกจากจะศึกษา
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ความสามารถของเจตคติ การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง ความรับ รู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติ ก รรม และตัว แปรเพิ่ ม เติ ม คื อ ความเป็ นตัว ตนภายในกลุ่ม (In-group Identity) ในการ
พยากรณ์ เจตนาในการส่งเสริมให้ เกิดการเปลี่ย นแปลงแล้ ว ยังเพิ่ ม มีการปั จ จัยด้ านการสื่อสาร
สร้ างความเข้ าใจในเรื่ อ งการเปลี่ย นแปลงต่อ พนัก งานและการให้ พนัก งานมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจและดาเนินการเปลี่ยนแปลงโดยกาหนดให้ มีผลทางอ้ อมต่อเจตนาในการทาพฤติกรรม
ผ่านตัวแปรอื่น ๆ อีกด้ วย
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2. กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กร
2.1 นิยามและความหมายของความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กร
คาว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) ที่
เรามักจะรู้จักในคาย่อว่า CSR นัน้ ถูกนามาใช้ ครัง้ แรกในหนังสือ “ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นัก ธุร กิ จ (Social Responsibilities of Businessman)” ของฮาวาร์ ด อาร์ โบเวน (Howard R.
Bowen) ซึ่ งถู ก ตี พิ ม พ์ ใน ปี 1953 (Carroll. 1979: 497; Garriga; & Melé. 2004: 204; Valor.
2005: 192) แม้ วา่ หลังจากนัน้ CSR ได้ กลายเป็ นจุดสนใจของทังภาคการศึ
้
กษา ธุรกิจ รัฐบาล และ
องค์กรระหว่างประเทศ แต่ก็ยังไม่มีฉันทามติว่าในทางแนวคิดว่า CSR คืออะไร (Carroll. 1979:
497; Wan-Jan. 2006: 176) จนโวทาว (Votow. 1972: 25) ได้ กล่าวว่า “CSR หมายถึงบางสิ่ง แต่
ไม่ใช่จ ะหมายถึงสิ่งเดีย วกัน ต่อทุก คนเสมอไป สาหรับ บางคนจะหมายถึงความรับผิดชอบทาง
กฎหมาย บางคนจะหมายถึงพฤติกรรมทางสังคมที่มีจริ ยธรรม บางคนอาจหมายถึงการทาบุญ
บริจาคทาน บางคนอาจมองไปถึงหน้ าที่ที่ได้ รับความไว้ วางใจของนักธุรกิจที่สงู กว่ามาตรฐานของ
คนทัว่ ไป”
จากการที่ CSR มีแนวคิดและทฤษฎีที่หลากหลายแตกต่างกัน จนไม่สามารถหาคา
จากัดความที่ เป็ น หนึ่งเดี ย วได้ ในการศึกษาหรื อดาเนิ น การส่งเสริ ม CSR จึงได้ มีก ารตัง้ นิ ย าม
ปฏิบตั ิอย่างหลากหลายจากทังนั
้ กวิชาการและองค์กรระหว่างประเทศ
ส าหรับ ตัว อย่ า งของนิ ย ามและความหมาย ในส่ว นของนัก วิ ช าการนั น้ โบเวน
(Bowen) เห็นว่า CSR คือหน้ าที่ของนักธุรกิจ ในการดาเนินการตามนโยบาย การทาการตัดสินใจ
และดาเนินกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับนโยบายและการตัดสินใจนัน้ ๆ เพื่อให้ เกิดประโยชน์เป็ นไป
ตามเป้าหมายและเกิดคุณค่าต่อสังคม (Aagaard et al. 2007: 2; Kakabadse et al., 2005: 281)
ในขณะที่เดวิส (Davis. 1973: 312–313) ได้ เสนอนิยามปฏิบัติการณ์ วา่ CSR คือ “การพิจารณา
หรื อการตอบสนองของบริ ษัทต่อประเด็นต่าง ๆ ที่กว้ างไปกว่าประเด็นที่บริ ษัทต้ องดาเนินการใน
ด้ านเศรษฐกิจ เทคนิค หรือ กฎหมาย” หรือกล่าวได้ วา่ บริษัทนอกจากต้ องดาเนินการเพื่อเป้าหมาย
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ทางเศรษฐกิจในการสร้ างกาไรสูงสุดแล้ ว บริษัทต้ องยอมรับต่อพันธะทางสังคมที่มากไปกว่าสิ่ง ที่
กฎหมายกาหนดด้ วย ซีเกลและวิทาเลียโน (Siegel & Vitaliano, 2007: 773) ได้ ให้ นิยามที่วดั โดย
มาตฐานด้ านกฎหมายเช่นเดียวกับเดวิสโดยระบุวา่ CSR จะเกิดขึ ้นเมื่อธุรกิจเข้ าร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม ในระดับที่สงู กว่าระดับที่กฎหมายบังคับ โดยให้ ตวั อย่างในกรณี ที่ผ้ ผู ลิตยาน
ยนต์ทาการผลิตรถยนต์ไฮบริด ซึ่งมีอตั ราการประหยัดน ้ามันสูงกว่าที่รัฐกาหนดไว้ อย่างมาก เป็ น
ต้ น ในขณะที่ คัสซูลาคอส และคนอื่น ๆ (Katsoulakos; et al. 2004: 8) ให้ คาจากัดความว่า CSR
คือ สัญญาหรือความมุง่ มัน่ (Commitment) ที่ตรวจสอบได้ ของธุรกิจ เพื่อที่ทาให้ สามารถประกอบ
ธุรกิจได้ อย่างยั่งยืนทัง้ ในด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม โดยการมีความโปร่งใสและเพิ่ ม
ความพอใจต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึ่งผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใต้ นิยามนี จ้ ะรวมถึง ผู้ลงทุน ลูกค้ า
พนักงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ ชุมชน สิ่งแวดล้ อม และสังคม เช่นเดียวกันกับฮอปคินส์ ที่เห็นว่า CSR
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติของธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริ ษัทอย่างตอบสนอง (Responsive)
และมี จ ริ ย ธรรมในระดับ ที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ของสัง คมที่ เ จริ ญ แล้ ว (Hopkins. 1998; cited in
Dahlsrud. 2008: 8)
ในส่วนขององค์การระหว่างประเทศ สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The
World Business Council for Sustainable Development: WBCSD) ให้ ค านิ ย ามว่า CSR คื อ
ความมุง่ มัน่ (Commitment) ของภาคธุรกิจเพื่อทาให้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนโดยการ
ทางานร่วมกันกับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน ชุมชนท้ องถิ่น และสังคมในภาพกว้ าง เพื่อพัฒนา
ความเป็ นอยู่ที่ ดีของชีวิต (World Business Council for Sustainable Development. n.d.) โดย
จากนิยามนี ้ WBCSD เห็นว่าพืน้ ฐานสาคัญของ CSR สองด้ านคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และคุณ ภาพชีวิตเป็ นเครื่ องมือสาคัญ ที่จะท าให้ เกิดการพัฒนาอย่ างยั่งยื น ในขณะที่ประชาคม
ยุโรป (European Communities: EC) ได้ นิย ามว่า CSR เป็ นแนวคิดที่บริ ษั ท ได้ น าเอาข้ อห่วงใย
ด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมเข้ ามารวมในการดาเนินงานของบริ ษัทและในการมีปฏิสมั พันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียในรูปแบบของการดาเนินการตามความสมัครใจ (Commission of the European
Communities. 2001: 6) หรือ สหประชาชาติ เห็นว่าการให้ คานิยามของ CSR ควรทาในภาพกว้ าง
จึงให้ คานิยามว่า CSR คือทุก สิ่งที่ธุรกิจท าให้ สงั คมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื น (Department of
Economic and Social Affairs of United Nations. 2007: 1)
สาหรับ องค์ก ารระหว่างประเทศที่ มีบ ทบาทสาคัญ ที่ สุดแห่งหนึ่งในเรื่ อง CSR คือ
องค์ก รระหว่างประเทศว่าด้ วยการมาตรฐาน ได้ ระบุไว้ ในมาตรฐาน ISO 26000 ที่ ว่าด้ วยความ
รับ ผิ ด ชอบต่อ สังคมโดยตรงว่า CSR คื อความรับ ผิ ดชอบขององค์ก รต่อ ผลของตัด สิน ใจหรื อ
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กิ จ กรรมขององค์ ก รนัน้ ๆ ต่อ สังคมและสิ่งแวดล้ อม ด้ วยการมี ความโปร่งใส มีพ ฤติ ก รรมที่ มี
จริยธรรม ที่จะส่งผลให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการสร้ างสุขภาพและความกินดีอยู่ดีของ
สังคม โดยให้ ความสาคัญกับความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เป็ นไปตามบรรทัดฐานด้ านพฤติกรรมระหว่างประเทศ โดยมีการปฏิบตั ิในทุกส่วนขององค์กรและ
ปฏิ บัติ กับ หน่ วยงานอื่ น ๆ ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ด้ ว ย (International Organization for Standard,
2010, p. 3)
ในการพิจารณาความหมายของ CSR จาเป็ นต้ องมีมิติด้านเวลาด้ วย เนื่องจาก CSR
มีวิวัฒนาการมาเป็ น ระยะเวลายาวนานนัน้ แนวคิดหรื อนิ ยามของ CSR จึงมีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตามเวลาเช่นกัน โดย เฟรดเดอร์ ริกค์ (Frederick. 1994) ระบุว่าในอดีต CSR จะถูกมองว่า
เป็ นหน้ าที่ที่จาเป็ นเพื่อทาให้ สงั คมดีขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นการทาขึ ้นเองหน้ าตามความสมัครใจหรือถูก
บังคับ จากภาครัฐ ซึ่งเฟรดเดอร์ ริก ค์เรี ย ก CSR แบบนี ว้ ่า CSR1 แต่ห ลังจากช่วงทศวรรษที่ 70
เขาเห็นว่าแนวคิดของ CSR เปลี่ยนไป โดยในช่วงนี ้ประเด็นที่ทกุ คนให้ ความสาคัญคือปฏิกิริยาของ
บริษัทต่อความต้ องการทางสังคม เขาจริงเรียกแนวคิดใหม่นี ้ว่า “การตอบสนองความต้ องการทาง
สังคมของบริษัท (Corporate Social Responsiveness) หรื อ CSR2 ซึ่งเขาได้ ให้ คาจากัดความว่า
CSR คื อศัก ยภาพของบริ ษั ท ในการตอบสนองต่อการเรี ย กร้ องของสังคม ในขณะที่ ราห์ แมน
(Rahman. 2011) ได้ ทาการศึกษาและทบทวนแนวคิดของ CSR และพบแนวคิดด้ าน CSR ได้ มี
การเปลี่ยนแปลงโดยในระยะเริ่ มต้ นในยุคทศวรรษที่ 1950s CSR จะเป็ นเรื่ องการอยู่ร่วมกันของ
สังคมและบริษัทตลอดจนหน้ าที่ของบริ ษัทที่ มีต่อสังคม ต่อมาในระยะทศวรรษที่ 1960’s แนวคิด
ของ CSR มีการขยายกว้ างขวางมากขึ ้น เนื่องจากเป็ นช่วงที่บริษัทมีการขายสินค้ าที่ไม่ปลอดภัย
หรือทาลายสิ่งแวดล้ อม ประเด็นในด้ านศีลธรรม (Moral) จึงได้ รับความสาคัญ จนถึงระยะ 1970’s
บริษัทต่าง ๆ มีการทาดีเพื่อสังคมมากขึ ้น ในระยะนี ้นิยามของ CSR จะเน้ นประเด็นด้ านการมีสว่ น
ร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ความสามารถของธุรกิจในการสนองความต้ องการของสังคม การใช้
CSR ให้ เกิด ประโยชน์สงู สุดทัง้ ต่อสังคมและบริ ษั ทในระยะยาว ต่อมาในยุค 1980’s นอกจากผู้
ส่วนได้ ส่วนเสียแล้ ว ประโยชน์ทางด้ านการเงินจาก CSR ได้ กลายเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญของ
CSR จนถึ งในช่วงต้ นของศตวรรษที่ 21 ที่ CSR มีก ารใช้ อย่ างแพร่หลาย บริ ษัท มีการจัดตังส่
้ วน
งานที่รับผิดชอบ CSR ของตนเอง สาหรับในด้ านคาจากัดนันความราห์
้
แมนพบว่าองค์การระหว่าง
ประเทศได้ ให้ คาจากัดความ CSR เป็ นจานวนมาก โดยในคาจากัดความเหล่านี ้ได้ มีการนาเอามิติ
ต่าง ๆ เข้ ามารวมใน CSR มากขึ ้น อาทิ มิติด้านสิ่งแวดล้ อม มิติด้านสิทธิมนุษย์ชน มิติด้านแรงงาน
และมิติด้านการต่อต้ านการคอรัปชัน่
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การศึกษาที่น่าสนใจสามารถทาให้ เห็นภาพของของนิยาม CSR ที่ครบถ้ วนได้ มากอีก
งานหนึ่งคื อการศึก ษาของดาหล์สรุด (Dahlsrud. 2008) ที่ ท าการวิเคราะห์ คาจ ากัดความจาก
นัก วิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 37 คาจ ากัดความ และพบว่า CSR ประกอบด้ วยมิติ
ต่าง ๆ ที่ สาคัญ 5 ด้ านหรื อมิติ ได้ แก่ 1) มิติด้านตามความสมัครใจ โดย CSR เป็ นการกระทาที่
ไม่ได้ ถกู บังคับตามกฎหมาย หรื อเป็ นการกระทาตามจริ ยธรรม 2) มิติด้านผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย โดย
CSR จะกล่าวถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย และการดูแลผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
เหล่านัน้ 3) มิติด้านเศรษฐกิจ โดยจะเน้ นที่การดาเนินธุรกิ จ การสร้ างกาไร และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4) มิติด้านสังคม โดยจะเน้ นที่ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับสังคม โดยเน้ นการสร้ างสังคมให้ ดีขึ ้น
การนาความสนใจของสังคมมาอยู่ในการดาเนินธุรกิจ และการให้ ความสาคัญกับผลกระทบของ
ธุรกิจต่อชุมชนและสังคม และมิติสดุ ท้ ายคือ 5) มิติด้านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งจะได้ แก่ การนาเอาข้ อกังวล
ด้ านสิ่งแวดล้ อมมาอยู่ในการดาเนินการของบริษัท เน้ นการมีสว่ นร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้ อมและ
การรักษาสิ่งแวดล้ อมให้ ดียิ่งขึ ้น
จากคาจากัดความข้ างต้ น พบว่าองค์ประกอบร่วมกันที่สาคัญได้ แก่ เป็ นการกระทา
ของบริษัทตามความสมัครใจ เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือสังคม เพื่อให้ เกิดประโยชน์
แก่สงั คม ซึ่งจากองค์ประกอบข้ างต้ น มีความสอดคล้ องกับคาจากัดความของ ซีเกลและวิทาเลียโน
(Siegel & Vitaliano. 2007: 773) ที่ระบุว่า CSR คือการดาเนินการของบริ ษัทในบริ บททางสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ สู งไปกว่า ที่ ก ฎหมายก าหนด เนื่ อ งจากเป็ นค าจ ากั ด ความที่ ค รอบคลุม
ความหมายต่าง ๆ ได้ ทังในเรื
้ ่องการเป็ นการทาตามความสมัครใจ มีความหยืดหยุ่นในกิจกรรมที่
บริ ษัท จะมีก ารน ามาปฏิบัติ รวมทัง้ สามารถนับ ได้ โดยใช้ เกณฑ์ ท างกฎหมายว่า CSR เป็ นการ
กระทาที่ไม่มีกฎหมายหมายระบุบงั คับไว้ หรือในกรณีที่มีกฎหมายระบุให้ กระทา CSR จะหมายถึง
การที่บริษัทได้ กระทาดีมากไปกว่าที่กฎหมายระบุ การศึกษาในครัง้ นี ้จึงจะใช้ คาจากัดความซีเกล
และวิทาเลียโนเป็ นนิยามปฏิบตั ิการในส่วนของการวัดกิจกรรม CSR
2.2 องค์ ประกอบของ CSR
นอกจากในด้ านการโต้ เถียงในเรื่ องความหมายของ CSR แล้ ว ในด้ านองค์ประกอบ
ว่า CSR ควรประกอบด้ วยอะไรก็ เป็ นประเด็นที่ นัก วิชาการให้ ความสาคัญ มากประการหนึ่ง ใน
การศึกษาถึงองค์ประกอบของ CSR ผลงานสาคัญที่ได้ รับความสนใจอย่างมากได้ แก่งานของแคร์
โรลล์ในปี 1979 (Carroll. 1979) ที่ ได้ น าเสนอแนวคิดของแบบจ าลอง “ผลการดาเนิ น การด้ าน
สังคมของธุรกิ จ (Corporate Social Performances)” โดยในแบบจ าลองนี เ้ สนอว่า CSR ควร
ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่ (1) ความรับ ผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) (2)
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ความรั บ ผิ ด ชอบด้ านกฎหมาย (Legal Responsibility) (3) ความรับ ผิ ด ชอบด้ า นจริ ย ธรรม
(Ethical Responsibility) แล ะ (4) ค วาม รั บ ผิ ด ช อบ ใน ก ารใช้ ดุ ล ย พิ นิ จ (Discretionary
Responsibility) รายละเอียดตามภาพประกอบ 4 โดยด้ านต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะมีขนาดความสาคัญที่
ไม่เท่ากัน ทังนี
้ ้ แคร์โรลล์ เห็นว่าความรับผิดชอบที่มีความสาคัญมากที่สดุ หรือมีขนาดใหญ่ที่สดุ คือ
ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ เนื่องจากพืน้ ฐานของธุรกิ จคือการผลิตสินค้ าหรือให้ บ ริ การตาม
ความต้ องการของสังคมเพื่ อให้ ได้ ก าไรจากการขายหรื อ การให้ บ ริ ก ารนัน้ ๆ รองลงมาคือความ
รับผิดชอบทางกฎหมาย เนื่องจากสังคมต้ องการให้ ธรุ กิจปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
ต่าง ๆ ลาดับต่อมาคือความรับผิดชอบทางจริ ยธรรม ซึ่งจะหมายถึง “พฤติกรรมหรื อกิจกรรม” ที่
สังคมคาดหวังให้ ธุรกิจดาเนินการเพิ่มเติมแม้ จะไม่ได้ มีการกาหนดไว้ เ ป็ นกฎหมายก็ตาม โดยแคร์
โรลล์ระบุว่าความรับผิดชอบด้ านจริยธรรมนีเ้ ป็ นปั ญหาแก่ธุรกิจเนื่องจากไม่มี คาจากัดความที่แน่
ชัดว่าการกระทาใดเป็ น การท าตามจริ ย ธรรมหรื อการกระทาใดผิดจริ ยธรรม ในส่วนสุดท้ ายที่ มี
สัดส่วนเล็กที่สดุ คือ ความรับผิดชอบในการใช้ ดลุ ยพินิจ หรือสามารถเรี ยกได้ อีกอย่างหนึ่งว่าความ
รับ ผิด ชอบที่ ตงั ้ ใจท าด้ วยความสมัครใจ (Volitional Responsibility) ซึ่งแคร์ โรลล์ จะหมายถึ ง
ความรับผิดชอบที่สงั คมไม่ได้ แสดงความชัดเจนว่าต้ องการให้ บริษัทเป็ นผู้กระทา จึงเป็ นเรื่ องของ
แต่ละบริ ษัทที่จ ะพิจารณาเลือกทากันเอง และเป็ น บทบาทของบริ ษั ทที่ทาไปด้ วยความสมัครใจ
ไม่ใช่การบังคับตามกฎหมายหรือการไม่กระทาจะไม่เป็ นการผิดจริยธรรม เช่น การบริจาคการกุศล
การตังโครงการช่
้
วยเหลือผู้ติดยาเสพติด การให้ บริการเลี ้ยงเด็กในช่วงกลางวันแก่แม่ที่ต้องทางาน
เป็ นต้ น
ความรับผิดชอบในการใช้ ดลุ ยพินิจ (Discretionary Responsibility)
ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม (Ethical Responsibility)
ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย
(Legal Responsibility)

ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ
(Economic Responsibility)

ภาพประกอบ 4 ประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของแคร์โรลล์
ที่ ม า Archie B. Carroll (1979). A Three-dimensional Conceptual Model of
Corporate Performance, The Academy of Management Review, 4(4): 499.
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ต่อมาในปี 1991 แคร์ โรลล์ (Carroll. 1991)ได้ พัฒนากรอบแนวคิดนีเ้ พิ่ มในลักษณะ
แบบจ าลองรูป ปิ รามิด (ภาพประกอบ 5) โดยเสนอว่า CSR ประกอบด้ วยองค์ป ระกอบหลัก 4
ประการ ได้ แก่ 1) ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ โดยระบุวา่ กาไรเป็ นแรงจูงใจขันพื
้ ้นฐานของการ
ทาธุรกิจ เนื่องจากหน้ าที่หลักของธุรกิจคือการผลิตสินค้ าและบริ การที่ผ้ บู ริโภคต้ องการและการ
สร้ างกาไรในระดับที่ยอมรับได้ ไปพร้ อม ๆ กัน ดังนันความรั
้
บผิดชอบด้ านเศรษฐกิจจึงเป็ นพืน้ ฐาน
ของปิ รามิด 2) ความรับ ผิด ชอบด้ านกฎหมาย ซึ่งเป็ น ส่วนสาคัญ ลาดับ ที่ สูงขึน้ จากเศรษฐกิ จ
เนื่ องจากในขณะที่ ธุรกิจ ดาเนิ นการสร้ างก าไร สังคมก็คาดหวังว่าบริ ษั ท นัน้ ๆ ต้ องปฏิบัติต าม
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องจากภาครัฐ 3) ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม ซึ่งอยู่
ในระดับต่อมาในปิ รามิด จะหมายถึง มาตรฐาน บรรทัดฐาน หรือการคาดหวัง จาก ลูกค้ า ลูกจ้ าง
ผู้ถื อหุ้น และชุม ชน ที่ แสดงถึ ง ความยุติธรรม ความเป็ น ธรรม ของธุรกิ จ โดยค านึ งถึ งและให้
ความสาคัญในการปกป้องสิทธิด้านศีลธรรมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังหมด
้
และสุดท้ ายที่เป็ นยอด
ของปิ รามิด คือ 4) ความรับผิดชอบแบบการทาการกุศล (Philanthropic Responsibilities) ซึ่งจะ
เป็ นการดาเนินการของธุรกิจ ที่เกินไปกว่าการที่ธุรกิจตอบสนองต่อความต้ องการของสังคมหรื อ
การเป็ นพลเมืองที่ดีของธุรกิจ (Good Corporate Citizenship) ตัวอย่างของความรับผิดชอบชนิด
นี ้ ได้ แก่ การช่วยเหลือสังคม การสร้ างความกิ นดีอยู่ดี (Well-being) โดยการบริ จาคเงิน การให้
เวลาของทัง้ ลูก จ้ างผู้บ ริ ห ารไปช่วยงานของชุมชน การบริ จาคการกุศล การส่งเสริ มศิลปะ และ
โครงการช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ ซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านีอ้ าจขัดแย้ งซึ่งกันและได้ โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งความรับ ผิด ชอบในด้ านเศรษฐกิ จ ซึ่งมี เป้ า หมายในการสร้ างก าไรของธุรกิ จ กับ ความ
รับผิดชอบด้ านแบบทาการกุศลเพื่อความห่วงใยต่อสังคม ดังนันจึ
้ งเป็ นหน้ าที่ ของผู้บริหารที่ต้องทา
ให้ เกิดความสมดุล โดยสามารถสร้ างกาไร ในขณะที่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริ ย ธรรม เป็ น
พลเมืองที่ดีของสังคมไปพร้ อม ๆ กัน
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เป็ นพลเมืองที่ดี ให้ ความช่วยเหลือแก่ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวติ

ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม
มีจริยธรรม มีหน้ าที่ใรการทาในสิ่งที่ถูกต้ อง เป็ นธรรม และยุตธรรม
ป้องกันไม่ให้ เกิดอันตรายต่างๆ

ความรั บผิดชอบด้ านกฎหมาย
ปฏิ บัติตามกฎหมาย เห็นว่ากฎหมายเป็ นหลักเกณฑ์ ของสังคมว่าอะไรผิ ด อะไรถูก
บริ ษัทต้ องเล่นไปตามกฎกติกา
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ภาพประกอบ 5 ปิ รามิดของความรับชอบต่อสังคมของบริษัทของแคร์โรลล์
ที่ ม า Archie B. Carroll. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility:
Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons,
34(4): 42.
แนวคิ ด ที่ น่าสนใจต่อ มาได้ แก่ แนวคิ ดองค์ป ระกอบของ CSR ในลัก ษณะล าดับ
ต่อเนื่องของการกระทา (Continuum) (ภาพประกอบ 6) ที่เสนอโดยจอห์นสัน (Johnson. 2003)
ซึ่งเห็นว่าธุรกิจจะมีการพัฒนาตัวในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นระดับจากน้ อยไปมาก ดังนี ้
1) ระดับ ผิ ด กฎหมาย/ไม่ รับ ผิ ด ชอบ (Illegal/Irresponsible) ในระดับ นี บ้ ริ ษั ท ยัง มี ก ารท าผิ ด
กฎหมาย เช่น การใช้ แรงงานต่างด้ าว สภาพในที่ทางานไม่ปลอดภัยไม่ถกู สุขลักษณะ จ่ายค่าแรง
ต่ากว่ากฎหมายกาหนด การทางานเกินเวลาที่กาหนด การโฆษณาเกินจริง 2) ระดับปฏิบัติตาม
กฎหมาย (Compliance) ในขันนี
้ บ้ ริ ษั ท จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูก ต้ อง ทัง้ ด้ านมาตรฐาน
สินค้ า ความปลอดภัย โอกาสการจ้ างงาน การกาจัดของเสีย 3) ระดับทาบางส่วน (Fragmented)
ในขันนี
้ ้บริษัทมีการปฏิบตั ิที่สงู ไปกว่าที่กฎหมายกาหนด บางอย่าง เช่น การทาบุญบริจาค การเข้ า
ร่วมกิจกรรมชุมชน การตังศู
้ นย์เลี ้ยงเด็กช่วงกลางวันสาหรับพนักงาน แต่เป็ นการทาแบบกระจัด
กระจายไม่มีการรวมเข้ าด้ วยกัน บางส่วนอาจทาเพื่อความพอใจส่วนตัว เช่น การบริจาคให้ มลู นิธิที่
ตนสนใจ บางส่วนอาจทาเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจเช่นการเพิ่มสิ่งตอบแทนแก่พนักงานเพื่อดึงดูด
พนักงาน 4) ระดับกลยุทธ์ (Strategy) มีการวางแผนโดยนาเอาประเด็นต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเป็ นผลดี
ทางด้ านการเงินแก่บริ ษัท เช่นแผนการบริ หารทรัพยากรบุ คคลซึ่งจะช่วยลดการลาออกจากงาน
และได้ พนักงานที่มีคณ
ุ ภาพ แผนบริ การลูกค้ า โดยการสารวจความต้ องการลูกค้ า แก้ ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ให้ กบั ลูกค้ า การเพิ่มคุณภาพสินค้ าด้ วยการนาเอาระบบ TQM หรือ ISO มาใช้ โดยบริ ษัท
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ในระดับ สูงจะมีความมุ่งมัน่ ทางนโยบาย เช่น จะมีการระบุว่า มีน โนบายรักษาสิ่งแวดล้ อม หรื อ
นโยบายการพัฒนาสิน ค้ าที่ ดี ต่อสิ่งแวดล้ อม เป็ น ต้ น และสุดท้ ายคือ 5) ระดับมุ่งมัน่ ต่อสังคม
(Social Advocate) ในระดับนีบ้ ริ ษัทจะมีความเชื่อในเรื่ องการทาความดี มีการทาความดีโดยไม่
สนใจผลทางด้ านการเงิน การทาธุรกิจไม่หวังการทากาไรเท่าการอยู่รอดและการทาเพื่อสังคม
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ภาพประกอบ 6 ลาดับต่อเนื่องของการทา CSR ของจอห์นสัน
ที่ ม า Homer H. Johnson. (2003). Does it Pay to be Good? Social Responsibility
and Financial Performance, Business Horizons, 46(6): 36.
ส าหรั บ คาคาบาดเซ, โรซู ล และลี -เดวี่ ส์ (Kakabadse, Rozuel, & Lee-Davies.
2005) เห็นว่า CSR ประกอบด้ วยแปดองค์ประกอบ 1) “CSR” มีความแตกต่างจาก “การทากุศล
(Philanthropy)” โดย การการท ากุศลเป็ น เพี ย งส่วนหนึ่งของกลยุท ธ์ เชิงกว้ างของ CSR เท่านัน้
2) CSR จะเป็ นมุมมองในระยะยาว โดยธุรกิจจะมีเป้าหมายในการสร้ างกาไรสูงสุดในระยะยาว
และสร้ างให้ เกิดความยั่งยืน (Sustainability) ขององค์กร 3) CSR ตามปกติแล้ วจะเกี่ยวข้ องกับ
กิจกรรมที่มากไปกว่ากฎหมายหรื อกฎระเบียบกาหนด 4) แนวคิดที่เป็ นที่ยอมรับคือ ธุรกิจต้ องมี
ความรับผิดชอบ (Accountable) ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 5) CSR เกี่ยวข้ องกับ “สัญญาประชาคม
(Social Contact)“ หรื อ หมายถึ งบริ ษั ท จะด าเนิ น การได้ ก็ ต่อเมื่อ ได้ รับ การยิ น ยอมจากสังคม
จึงเปรี ยบเสมือนการให้ “ใบอนุญาตดาเนินการ” จากสังคม 6) CSR จะเกี่ยวข้ องกับอานาจ โดย
ธุรกิจจาเป็ นต้ องมีความรับผิดชอบเนื่องจากธุรกิจมีอานาจบางอย่างเหนือสังคม 7) การดาเนินการ
ของบริษัทให้ มีความถูกต้ องตามกฎหมายเป็ นประเด็นสาคัญที่ทาให้ บริษัทรับเอา CSR มาใช้ และ
8) CSR เป็ นขันตอนกระบวนการมากกว่
้
าจะเป็ นผลลัพธ์ตา่ ง ๆ ของการกระทา
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของ CSR จานวนมาก ตัวอย่าง
ดังที่กล่าวข้ างต้ นจะสามารถแบ่งองค์ประกอบในลักษณะคร่าว ๆ ออกเป็ น 2 มิติ คือ มิติแรก คือ
มิติด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยในด้ านเศรษฐกิจ CSR จาเป็ นต้ องคานึงถึงความอยู่รอดของธุรกิจ
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รวมถึงการตอบแทนทางธุรกิจที่เหมาะสมต่อเจ้ าของกิจการ ในขณะเดียวกันในด้ านสังคม บริ ษัท
จะทาการช่วยเหลือสังคมในด้ านต่าง ๆ โดยเป็ นประเด็นในด้ านจริ ยธรรม ในมิตินีอ้ งค์ประกอบ
ของ CSR จึงเป็ นภาพรวมในด้ านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ กฎหมาย ด้ านจริยธรรม ในขณะที่มิติที่ 2
คือมิติด้ านระดับ การท า CSR โดยจะเริ่ มการที่ บริ ษั ทปรับตัวจากที่ มีการทาผิดกฎหมายมาเป็ น
บริ ษัท ปฏิบัติติ ตามกฎหมาย และพัฒนาต่อมาเป็ นการปฏิบัติติที่ สงู ไปกว่ากฎหมาย การนามา
ปฏิบัติบางส่วน จนถึงการนาเข้ ามาปฏิบัติอย่างเป็ นระบบและจริงจัง อย่างไรก็ตามในมุมมอง 2
มิตินี ้ต่างไม่ได้ มีการระบุวา่ กิจกรรมใดบ้ างที่เป็ น CSR
เพื่ อตอบค าถามว่า CSR จะประกอบด้ วยกิ จ กรรมอะไรบ้ างนัน้ จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่ามีจากัดมา อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะที่เป็ นรูปธรรมจากองค์กรระหว่างประเทศ
ว่า ด้ วยการมาตรฐาน (International Standard Organization: ISO) ในเอกสาร ISO 26000:
แนวทางความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (ISO 26000: Guidance on Social Responsibility) ซึ่ ง
เอกสารดังกล่าวเกิดจากการทางานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศในด้ าน CSR จากภาค
ส่วนต่าง ๆ ทัง้ จากภาครัฐ แรงงาน ผู้บริโภค และ NGOs ซึ่งเริ่ มดาเนินการมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2548
และเสร็จสิ ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยแนวทางในระบบมาตรฐาน ISO 26000 นี ้จะ
เป็ น เพี ย งค าแนะน าในการด าเนิ น การด้ าน CSR ตามความสมัครใจ ไม่มีก ารตรวจหรื อการให้
ใบรั บ รองเช่ น เดี ย วกั น กั บ ระบบมาตรฐานของ ISO อื่ น ๆ เช่ น ISO 9600 หรื อ ISO 14000
(Hemphill. 2013: 305)
องค์ ก รระหว่างประเทศว่าด้ วยการมาตรฐาน (ISO. 2010) ได้ ให้ ความสนใจ CSR
เนื่องจากเห็นว่า CSR สามารถเป็ นเครื่องมือให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้ การที่บริษัทช่วยเหลือ
สังคมจะท าสังคมและสภาพแวดล้ อมดีขึน้ และในขณะเดีย วก็ เป็ น ประโยชน์ ในการสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ แก่บ ริ ษัทจากการได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ชื่อเสีย งที่ดีขึ ้น การได้ รับ ความยอมรับจาก
ผู้บริ โภค ความสามารถในการรักษาพนักงาน การสร้ างขวัญกาลังใจในการทางาน ตลอดจนสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ทังผู
้ ้ ลงทุน เจ้ าของ ลูกค้ า พนักงาน สถาบันการเงิน รัฐบาล
และชุมชน ในเอกสารมาตรฐาน ISO 26000 ระบุวา่ ในการทา CSR บริษัทต้ องให้ ความสาคัญกับ
หลัก การพืน้ ฐาน 7 ด้ าน ได้ แก่ 1) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) โดยธุรกิ จต้ องมีความ
รับ ผิด ชอบต่อผลกระทบที่ บ ริ ษั ท มีต่อ สังคม เศรษฐกิ จ และสิ่งแวดล้ อม และต้ องยอมรับ การ
ตรวจสอบที่เหมาะสมและมีห น้ าที่ต้องตอบสนองต่อการตรวจสอบนัน้ ๆ 2) หลัก ความโปร่งใส
(Transparency) บริ ษั ท ต้ องมีค วามโปร่ งใสในเรื่ องการตัดสิ น ใจของบริ ษั ท และผลของการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษั ทต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ชัดเจน
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ถูกต้ อง เข้ าถึงได้ ในเรื่องกิจกรรม นโยบายและผลกระทบของบริษัทต่อสังคม 3) หลักพฤติกรรมที่มี
จริ ยธรรม (Ethical Behavior) บริ ษัทต้ องความประพฤติที่มีจริ ยธรรม โดยมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง
เป็ น ธรรม ทัง้ ต่อมนุษย์ สัตว์และสภาพแวดล้ อม 4) หลักการให้ ความเคารพต่อเรื่ องที่ ผ้ มู ีส่วนได้
ส่วนเสีย สนใจ (Respect for Stakeholder Interests) บริ ษั ท ต้ องให้ ความสนใจ พิ จ ารณา และ
ตอบสนองต่อ ประเด็น ที่ ผ้ ูมี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ต้ องการ 5) หลัก การให้ ความเคารพต่อ นิ ติ ธรรม
(Respect for the Rule of Law) บริ ษั ท ต้ องมี ก ารศึก ษาท าความเข้ า ใจถึ งกฎหมายระเบี ย บ
ข้ อบังคับ ต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องและต้ องปฏิบัติตาม ตลอดจนมี ก ารติ ดตามการเปลี่ ย นแปลงของ
ระเบียบข้ อบังคับเหล่านีอ้ ย่างต่อเนื่อง และ 6) หลักการให้ ความเคารพต่อบรรทัดฐานพฤติกรรม
ระดับ สากล(Respect for International Norms of Behavior) 7) หลัก การให้ ความเคารพสิท ธิ
มนุษยชน (Respect for Human Rights) บริษัทต้ องให้ ความเคารพต่อสิทธิมนุษย์รวมทัง้ กฎบัตร
ด้ านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ
สาหรับ ในด้ านเนือ้ หานัน้ ISO ได้ ให้ แนวทางว่า CSR มีองค์ป ระกอบหลัก ๆ (Core
Subject) 7 ด้ าน ดังนี ้
1) ธรรมาภิบ าลขององค์ก ร (Organizational Governance) หมายถึ ง ระบบที่
บริษัทใช้ ในการวางแผนและการดาเนินการตามแผนเพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดย
สิ่งที่บริษัทต้ องดาเนินการได้ แก่ การมีแผนหรื อกลยุทธ์ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการให้ ความสาคัญกับ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม การแสดงถึ ง ความเป็ นผู้น าและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ การสร้ าง
สภาพแวดล้ อมและวัฒ นธรรมที่ ส่งเสริ มหลักการ 7 ข้ อข้ างต้ น การให้ โอกาสที่ เท่าเที ย มกัน ต่อ
พนักงานในการเติบโต การให้ ความสมดุลระหว่างความต้ องการของบริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
และการสร้ างช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
2) สิท ธิม นุษ ยชน (Human Rights) ISO ระบุว่าบริ ษั ท ต้ องให้ ความสาคัญ กับ
สิทธิมนุษย์ชน 2 ด้ าน คือ (1) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Rights) ซึ่ง
ได้ แก่ สิทธิในการดารงชีวิต เสรี ภาพ ความเท่าเทียม และสิทธิในการแสดงออกทางความคิดเห็น
และ (2) สิทธิ ด้านเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒ นธรรม ซึ่งจะได้ แก่สิทธิ ในการเลือกท างาน สิท ธิใ น
อาหาร สิท ธิในการเข้ าถึงมาตรฐานด้ านสุขภาพที่ สงู สิทธิ ด้านการศึก ษา และสิทธิ ในการได้ รับ
ความปลอดภัย โดยบริษัทควรส่งเสริมให้ เกิดความรู้และการรับรู้ (Awareness) ด้ านสิทธิมนุษย์ชน
การมีนโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน การป้องกันไม่ให้ เกิดความเสี่ยงต่าง ๆ ต่อพนักงาน ไม่มีการเลือก
ปฏิบตั ิต่อการจ้ างงานทังด้
้ านเชื ้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ อายุ ภาษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ผู้พิการ ผู้
ตัง้ ครรภ์ ความเห็น ทางเมื อง การเป็ น สมาชิ ก กลุ่มหรื อสหภาพต่าง ๆ การให้ ความเคารพต่อ
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เสรี ภาพของพนัก งานในด้ านต่าง ๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่ม การไม่บังคับ ใช้
แรงงาน การไม่ใช้ แรงงานเด็ก เป็ นต้ น
3) ข้ อปฏิบัติแรงงาน (Labor Practices) หมายถึงการดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
แรงงานตังแต่
้ การจ้ างงาน การเลื่อนตาแหน่ง การลงโทษ การย้ ายงาน การเลิกจ้ าง การฝึ กอบรม
พัฒนาทักษะแรงงาน สุขภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัยในการทางาน และระยะเวลาการทางาน
โดยบริษัทต้ องมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ไม่ให้ ลกู จ้ างทากิจกรรมที่ผิดกฎหมาย จัดสถานที่ทางาน
ให้ มีความปลอดภัย มีสขุ อนามัยที่ดี รวมถึงมีการพัฒนาบุคลกร
4) ด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environment) บริ ษั ท ต้ องให้ ความสาคัญ แก่ ก ารป้ องกัน
ไม่ให้ เกิดมลภาวะ โดยมีการบาบัดของเสียที่เหมาะสม มีการอนุรักษ์ ทรัพยากร เช่น การใช้ พลังงาน
นา้ วัตถุดิบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกัน หรือลดภาวะโลกร้ อน โดยลดการปล่อยก๊ าซ
เรือนกระจกต่าง ๆ การปกป้องสภาพแวดล้ อม โดยการส่งเสริมรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity) และระบบนิ เวศน์ โดยการพิ จ ารณาวางแผนให้ ก ารดาเนิน การของบริ ษั ทเกิดผล
กระทบต่อสภาพแวดล้ อมน้ อยที่สดุ มีการใช้ เทคโนโลยีการผลิตหรือวัตถุดิบที่ส่งเสริ มการพัฒนา
แบบยัง่ ยืน เป็ นต้ น
5) ด้ านการดาเนินงานอย่างเป็ นธรรม (Fair Operating Practices) องค์กร ISO
เห็นว่าการดาเนินงานอย่างเป็ นธรรมเกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติ ที่มีจริยธรรมขององค์กรในการติดต่อ
เกี่ยวข้ องกับองค์กรอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานภาครัฐ คู่ค้า ผู้จดั หาวัตถุดิบ ผู้รับเหมาดาเนินการ
(Contractor) ลูกค้ า คู่แข่ง และสมาคมต่าง ๆ โดยต้ องไม่มีการคอรัป ชั่น และการรับ สิน บน การ
ส่งเสริมการเมืองต้ องทาเพื่อให้ เกิดนโยบายสาธารณะที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีการแข่งขันที่
เป็ นธรรม ส่งเสริมให้ มีการใช้ CSR ในห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) การไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สิน
ทางปัญญา
6) ด้ านประเด็นเกี่ยวกับผู้บริ โภค (Consumer Issues) ในการให้ คาจากัดความ
ของผู้บริโภค ISO จะหมายถึงบุคคลหรื อกลุ่มคนที่ใช้ ประโยชน์จากผลผลิตที่เกิดจากการตัดสินใจ
หรือกิจกรรมของบริษัททัง้ หมด ไม่เฉพาะแต่เพียงผู้ที่จ่ายเงินซื ้อสินค้ าและบริ การเท่านัน้ โดยความ
รับผิดชอบของบริษัทในประเด็นนี ้จะรวมถึง การให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้ อง การใช้ กลยุทธ์หรือการ
ให้ ข้อมูลด้ านการตลาดที่เป็ นธรรมโปร่งใสและเป็ นประโยชน์ต่อผู้บริ โภค การส่งเสริมให้ เกิดการ
บริ โภคอย่ างยั่งยื น (Sustainable Consumption) การออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ ห รื อบริ ก ารที่ ทุก คน
สามารถเข้ าถึงได้ การจัดหาสินค้ าให้ แก่กลุม่ ผู้ด้อยโอกาสหากสามารถทาได้ รวมถึงการลดความ
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เสี่ยงที่อาจเกิดจากใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ การผ่านการดาเนินการที่เหมาะสม ทัง้ การออกแบบ การ
ผลิต การจัดจาหน่าย การให้ ข้อมูล การให้ บริการ และการเรียกคืนสินค้ า
7) ด้ านการมีสว่ นร่วมกับชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement
and Development) ISO ให้ นิ ยามของชุมชนว่าหมายถึงผู้ตงบ้
ั ้ านเรื อนหรื อกลุ่มทางสังคมที่ อยู่
ใกล้ ชิด ทางกายภาพกับบริ เวณที่บ ริ ษั ท จะมีผลกระทบถึง ซึ่งจะกว้ างขนาดเท่าใดนัน้ ขึ ้นอยู่กับ
บริบทและลักษณะของผลกระทบ นอกจากบริษัทจะต้ องทาการระบุผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย และให้ ผ้ มู ี
ส่วนได้ ส่วนเสียที่ได้ รับผลกระทบจากกิจกรรมของบริษัทเข้ ามามีส่วนร่วมแล้ ว ยังรวมถึงการสร้ าง
เสริมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชนด้ วย และบริ ษัทควรมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสร้ างความ
กินดีอยู่ดีของชุมชน ซึ่งสามารถทาได้ โดยการสร้ างงานในชุมชน การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
ทักษะ การส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและศิลปะ การให้ หรื อส่งเสริมบริ การสาธารณะสุขชุมชน
การสร้ างความเข้ มแข็งชุมชน โดยการส่งเสริมกลุ่มหรือเครื อข่ายทางสังคม วัฒนธรรม หรื อด้ าน
สิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น นอกจากนี ้ CSR ด้ านนีย้ ังรวมถึงการช่วยเหลือสังคมที่เรียกว่าการลงทุนทาง
สังคม ที่มีมมุ ของการช่วยเหลือสังคมทังชุ
้ มชนและสังคมโดยรวมให้ เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน รวมถึง
การทาความดี หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการทาความดีด้วย
จากแนวคิดของ ISO ดังกล่าวจะเห็นได้ ว่ากิจกรรม CSR นันจะครอบคลุ
้
มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัท แตกต่างจาก CSR ที่ทวั่ ไปเข้ าใจว่าจะหมายถึงการทาความ
ดีต่อสังคมภายนอกเท่านัน้ ดังนัน้ จะรวมการกระทาที่มีผลกระทบต่อทัง้ 3 ระดับ ตังแต่
้ ระดับการ
ทา CSR ของตัวบริ ษั ท เอง ระดับ การท า CSR กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในบริ ษัท อาทิ ลูกจ้ าง
พนัก งาน และระดับ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกได้ แก่ ลูกค้ า ผู้ขายวัตถุดิบ ไปจนถึงชุมชนและ
สังคมโดยรวม โดยกิจกรรมที่บริษัททาเองจะมีตงแต่
ั ้ การพัฒนาระบบการบริ หารให้ มีความโปร่งใส
การปฏิบัติตามและไม่หลีกเลี่ยงกฎหมาย ในส่วนการทา CSR กับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายในบริษัท
จะได้ แก่ สร้ างความปลอดภัย สุขอนามัย การเคารพสิทธิตา่ ง ๆ โดยเฉพาะสิทธิมนุษย์ชน การให้
สวัสดิ การ สาหรับ ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก จะต้ องมีก ารค้ าที่ เป็ น ธรรม การผลิตสิน ค้ าให้ มี
คุณ ภาพ ไม่เป็ น อัน ตรายต่อผู้บ ริ โภค การพัฒ นาสิน ค้ าและการผลิ ต ให้ ไม่เกิ ดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม รวมไปถึงการทาความดีตอ่ สังคม ซึ่งเป็ นความหมายที่บุคคลจานวนมากเข้ าใจ เช่น
การบริ จาคการกุศล การช่วยบุค ลด้ อยโอกาสทางการศึกษา การทากิจกรรมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ วจะเห็นว่า CSR ที่ครอบคลุมทังสามระดั
้
บดังกล่าวจะทาให้ เกิดประโยชน์ทงต่
ั้ อ
สังคมโดยรวมแล้ ว ยังเกิดประโยชน์กบั บริษัทอีกด้ วย ซึ่งรายละเอียดจะอยู่การทบทวนวรรณกรรม
ส่วนต่อไป การใช้ องค์ประกอบของกิจกรรมที่เสนอโดยองค์กร ISO จึงจะเป็ นประโยชน์โดยเฉพาะ
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อย่ างยิ่ งในการจัด ท าข้ อ เสนอแนะในการส่ง เสริ ม การท ากิ จ กรรมด้ าน CSR การศึ ก นี จ้ ึ งน า
องค์ป ระกอบตามข้ อเสนอแนะขององค์ก ร ISO มาใช้ จัดท าเป็ น มาตรวัดของ CSR โดยมี ก าร
ปรับเปลี่ยนในองค์ประกอบที่ 7 แยกเป็ น 2 ส่วน เนื่องจากในด้ านที่ 7 นอกจากจะเป็ นเรื่องของการ
มีส่วนร่ วมกับ ชุมชนและการพัฒ นาชุม ชนแล้ ว ยังประกอบด้ วยส่วนของการลงทุน ทางสังคม
(Social Investment) ซึ่งทัง้ 2 ส่วนนี ม้ ีบ ริ บ ทที่ ต่างกัน โดยในด้ านชุมชนจะเน้ น การท ากิ จ กรรม
ช่วยเหลือผู้ที่ อยู่บ ริ เวณใกล้ เคี ย งกับ ที่ ตงั ้ ธุรกิ จ ในขณะที่ ด้า นการลงทุน ทางสังคมจะเป็ น การ
ช่วยเหลือสังคมพัฒนาสังคมโดยรวม ซึ่งในปั จจุบันพบว่าการทา CSR ทัง้ ในด้ านการพัฒนาและ
การทาความดี ทาบุญกุศล บริ ษัทมักจะไม่จากัดเฉพาะต่อชุมชนที่อยู่ใกล้ เคียงเท่านัน้ ดัง นัน้ ใน
การศึกษานี ้จึงแยกการทา CSR เพิ่มเติมออกเป็ นการทา CSR ด้ านการมีสว่ นร่วมกับชุม และ CSR
ด้ านการลงทุนทางสังคมที่ตอ่ ไปจะเรียกว่า CSR ด้ านการพัฒนาสังคม (Social Development) ทา
ให้ รวม CSR ทังหมดเป็
้
น 8 ด้ าน
2.3 สาเหตุท่ มี ีการทา CSR และแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ องพบว่านัก วิช าการด้ านจริ ย ธรรมธุรกิ จหรื อ
CSR จานวนมากเห็นว่าการที่บริษัททา CSR นัน้ มีเหตุผลหลายด้ าน และในการตัดสินใจทา CSR
อาจเกิด จากหลายสาเหตุรวมกัน ยกตัวอย่างเช่น โวทาว (Votow. 1972: 30) เห็นว่าการทา CSR
ไม่ ได้ มาจากแรงกระตุ้นด้ านการเงิ น เท่ า นั น้ โดยเขาเห็ น ว่ า “ในสัง คมหลัง ยุ ค การพั ฒ นา
อุตสาหกรรม เมื่อประชาชนมีฐานะดีขึ ้นแล้ ว เงินจึงไม่ใช้ สิ่งที่สาคัญที่สดุ ต่อไป การเพิ่มขึ ้นของการ
ทา CSR ส่วนหนึ่งน่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเจตคติของสังคมที่มีความเชื่อในระดับที่สงู ขึ ้น เช่น
การมีเสรีภาพ มินทซ์เบิร์ก (Mintzberg. 1983) เห็นว่าการที่บริษัทนาเอา CSR มาใช้ เกิดได้ ทงจาก
ั้
ความสนใจส่วนตัวของบริษัท หรือจากการเห็นว่า CSR เป็ นการลงทุนที่ดี และเพื่อป้องกันการเข้ า
มามีบทบาทในการควบควบคุมของภาครัฐ และเฟดเดอร์ริกค์ (Frederick. 1994: 151–152) เห็น
ว่าการที่บริษัทต้ องกระทาเพื่อสังคมเกิดจากหลายสาเหตุ ตังแต่
้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเกรง
กลัวว่าภาครัฐจะมีมาตรการควบคุมการตัดสินใจของบริษัท การมีทกั ษะและปัจจัยที่จาเป็ นต่อการ
แก้ ไขปัญหาของของสังคม ความสนใจส่วนตัวของผู้บริหารบริษัท ความต้ องการเป็ นประชากรที่ ดี
ของชุมชน การเปลี่ยนแปลงของระบบตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงของเจตคติและคุณค่าของสังคม
การแข่งขัน ในตลาด เป็ น ต้ น แม้ ว่าการตัดสิน ใจท า CSR เกิ ดจากสาเหตุต่าง ๆ หลาย ๆ ด้ าน
รวมกัน เพื่อความชัดเจน การศึกษานี ้จึงทาการสรุปสาเหตุการการทา CSR โดยสามารถจัดออกได้
เป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี ้
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2.3.1 สาเหตุด้านเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ในกลุ่มแรกคือเรื่องผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของ CSR โดยในมุมมองนีม้ ี
ตังแต่
้ ความเชื่อในยุคแรก ๆ ที่วา่ เห็นว่า CSR มีต้นทุนและมีผลกระทบต่อผลกาไร หากหลีกเลี่ยงได้
บริษัทไม่ควรมีการทา CSR โดยความสมัครใจ บริษัทควรส่งเสริมด้ านผลประโยชน์สาธารณะเท่าที่
จาเป็ นและมีความประพฤติด้านจริยธรรมในระดับที่เหมาะสมตามธรรมเนียมของสังคม (Windsor.
2006: 102) และกลุม่ ความเชื่อในยุคหลังที่ว่า CSR นอกจากทาให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมแล้ วยัง
ทาให้ เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ธรุ กิจด้ วย
หนึ่งแนวคิดสาคัญด้ านเศรษฐกิจที่กล่าวถึงมากได้ แก่ ข้ อโต้ แย้ งการใช้ CSR
ของมิ ลตัน ฟริ ด แมน (Milton Friedman) นัก เศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบล ที่ เห็น ว่าไม่มี CSR ที่
แท้ จริ งและ“ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทมีเพียงประการเดียวนัน้ คือการใช้ ทรัพยากรของ
บริ ษัทในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ อเพิ่มกาไรมากที่สดุ ภายใต้ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เช่นการแข่งขันอย่างเสรี
และเป็ นธรรม โดยไม่หลอกลวงหรือฉ้ อฉน” (Friedman. 1970: 6) โดยฟริดแมนได้ อธิบายเหตุผล
ว่าเนื่องจากผู้บริห ารเป็ นลูกจ้ างของเจ้ าของกิจการ และมีหน้ าที่ความรับผิดชอบโดยตรงที่ได้ รับ
มอบหมายคือ การบริหารธุรกิจให้ ได้ ตามที่เจ้ าของกิจการต้ องการนัน้ คือการสร้ างกาไรสูงสุด เงินที่
ผู้บริ ห ารใช้ จ่ายไปในกิจ กรรม CSR ไม่ใช่ของผู้บ ริ หารเองแต่เป็ นส่วนของเจ้ าของกิจการ ดังนัน้
“ความรับ ผิด ชอบต่อสังคมของบริ ษั ทคือการสร้ างกาไรให้ ได้ มากที่สุดภายใต้ กรอบก าหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานด้ า นจริ ย ธรรมที่เหมาะสม” เท่านัน้ (Friedman. 1989, p. 14) อย่างไรก็
ตามฟริดแมนไม่ใช่ไม่เห็นด้ วยกับการทา CSR ของบริ ษัท และยังเห็น ว่า CSR บางอย่างสามารถ
เพิ่ มก าไรให้ บ ริ ษั ท แต่ต ามนัย นี ้ CSR ไม่ใช่ความรับ ผิดชอบต่อสังคมของบริ ษั ท แต่เ ป็ น เพี ย ง
กลยุทธ์ธรุ กิจหนึ่งเท่านัน้
ดังนัน้ การท า CSR ไม่ว่าจะท าเพื่ อ สังคมหรื อ ไม่ก็ ตาม จะเป็ น ประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจต่อธุรกิจด้ วย ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปข้ อดี ได้ ดงั นี ้
1) การสร้ างให้ ภาพลั ก ษณ์ บริ ษั ท ดี ขึ น้ การท า CSR จะท าให้ เกิ ด
ภ า พ พ จ น์ ว่ า เป็ น บ ริ ษั ท ที่ ดี ( Friedman. 1989; Porter; & Kramer. 2006; Graafland: &
Mazereeuw-Van der Duijn Schouten. 2012) โดยเมื่อบริ ษัท ทากิ จกรรม CSR เช่น การบริ จาค
ท ากิ จ กรรมอนุรัก ษ์ สิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ น การกระท าที่ ดีต่อสังคม และอาจส่งผลกระทบอัน เป็ น
ประโยชน์โดยตรงกับผู้บริ โภค จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นว่าบริ ษัทที่ทา CSR นัน้ เป็ นบริ ษัทที่ดี ซึ่งจะ
เป็ นประโยชน์กบั บริษัทเมื่อผู้บริโภคเลือกซื ้อสินค้ า หากมีสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพหรือราคาที่ใกล้ เคียงกัน
ผู้บริ โภคมีโอกาสที่จะเลือกซือ้ สินค้ าจากบริษั ทที่มีชื่อเสียงในทางที่ดีก่อน ในด้ านผลของการท า
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CSR ต่อภาพลักษณ์ของบริษัท มีการศึกษาสนับสนุนเช่น บรามเมอร์และมิลลิงก์ตนั (Brammer; &
Millington. 2005) ทาการศึกษาบริ ษัทขนาดใหญ่ในสหราชอาณาจักรและพบว่าค่าใช่จ่ายในการ
CSR มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับชื่อเสียงบริษัท มารูฟ (Maruf. 2013) ทาการศึกษาอิทธิพลของการ
ทา CSR ต่อภาพลัก ษณ์ ของบริ ษั ทโดยแบ่ ง CSR ของเป็ นกลุ่มต่าง ๆ ได้ แก่ด้านจริ ยธรรม ด้ าน
กฎหมาย ด้ านจิตกุศล และด้ านเศรษฐกิจ โดยพบว่าการทา CSR มีผลต่อภาพลักษณ์ของบริ ษัท
โดยด้ านจริธรรมจะมีผลมากที่สดุ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของอาสลานและซามาน (Arslan;
& Zaman. 2014) ที่ได้ ท าการศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างการท า CSR กับ ภาพลักษณ์ ของตรา
ยี่ ห้ อสิ น ค้ าของบริ ก ารโทรคมนาคมในประเทศปากี ส ถาน โดยการวิ เ คราะห์ ส หสั ม พั น ธ์
(Correlation Analysis) และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย (Regression Analysis) และพบว่ า มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างภาพลักษณ์ของตราสินค้ ากับการทา CSR
2) กลยุ ท ธ์ ท างการตลาด ท าให้ สิ น ค้ า แตกต่า ง โดยมุม มองนี ้ CSR
นอกจากเป็ นประโยชน์ต่อสังคมแล้ วยังสามารถเป็ นประโยชน์กับบริษัทได้ ด้วย โดยสามารถทาให้
บริษัทสร้ างกาไรได้ เพิ่มขึ ้น ทัง้ จากภาพพจน์ (Good Will) ของบริษัทและสินค้ า (Friedman.1989;
McWilliams; & Siegel. 2001; Graafland; & Mazereeuw-Van der Duijn Schouten. 2012)
ประโยชน์ของ CSR ในด้ านนีจ้ ะเกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ โดย CSR จะทาสินค้ าของบริ ษัทมีความ
แตกต่างจากคู่แข่ง (Product Differentiation) ซึ่งอาจเป็ น ความแตกต่างในเชิ งภาพลัก ษณ์ เช่น
เป็ นสิน ค้ าของบริ ษั ทที่ ซื่อสัต ย์ สินค้ าที่ผลิตมีคณ
ุ ภาพดี (Garriga; & Melé. 2004) หรื ออาจเป็ น
สินค้ ามีความแตกต่างจริง ๆ ยกตัวอย่างเช่น สินค้ าที่ปลอดภัย ผลไม้ ที่ปราศจากยาฆ่าแมลง หรื อ
จากกระบวนการผลิ ต เช่ น สิ น ค้ า ที่ ป ลูก โดยปุ๋ ยชี วภาพ (Organic) เป็ น ต้ น (McWilliams; &
Siegel. 2001) หรื ออาจสามารถมองในแง่กลยุทธ์ กล่าวคือ สามารถน า CSR มาใช้ เป็ นกลยุท ธ์
ทางการตลาดแบบอิงการกุศ ล (Cause-related Marketing) ซึ่งในมุม มองนี ้ CSR เป็ น การท า
การตลาดอย่างหนึ่ง ที่บริ ษัทจะให้ บริ ษัทสามารถบรรลุเป้าหมายด้ านการเพิ่มยอดขาย โดยการ
นาเอาการมิติด้านสังคมเข้ ามาสร้ างภาพพจน์ที่ดีต่อบริษัท และทาให้ สินค้ ามีความแตกต่าง เช่น
เป็ นบริษัทที่ซื่อสัตย์ สินค้ าที่ผลิตมีคณ
ุ ภาพดี ไม่มีสารอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
(Garriga; & Melé. 2004) และเมื่อสินค้ ามีความแตกต่างที่เหนือกว่าสินค้ าของคู่แข่งจะเป็ นผลทา
ให้ สามารถขายได้ มากกว่า หรือสามารถตังราคาได้
้
สงู กว่าคูแ่ ข่ง และเป็ นผลทาให้ กาไรของบริ ษัท
เพิ่มขึ ้น ซึ่งในประเด็นนีม้ ีนักวิชาการจานวนมากให้ ความสนในการศึกษาว่า CSR จะทาให้ บริ ษัท
สามารถท ากาไรได้ มาขึน้ หรื อไม่ ตัวอย่ างของงานวิจัยได้ แก่ เวดด็อก์และเกรบส์ (Waddock; &
Graves. 1997) ซึ่งทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง CSR ซึ่งวัดโดยผลการดาเนินการด้ านสังคม
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ของบริ ษั ท (Corporate Social Performance) และผลการประกอบการของบริ ษั ท ด้ านการเงิ น
(Corporate Financial Performance) และพบว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อกัน
หรือการศึกษาของคารากีโอกอส (Karagiorgos. 2010) ที่ทาการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลด้ านการเงิ นและการท า CSR ในประเทศกรี ซ โดยวัดผลด้ านการเงิน จากมูลค่าหุ้น ในตลาด
หลักทรัพย์กับ การทา CSR ที่ วดั จากจ านวน CSR ด้ วยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
ของหนังสือรายงานประจ าปี น ามาจัดท าเป็ น ดัช นี ว่ามีก ารท ากิ จ กรรม CSR ในด้ านต่าง ๆ ที่
ก าหนดหรื อ ไม่ ผลการศึก ษาทัง้ จากการวิ เคราะห์ ส หสัม พั น ธ์ แ ละการวิเ คราะห์ ก ารถดถอย
(Regression Analysis) พบว่าผลการเงินและผลการทา CSR มีความสัมพันธ์เชิงบวก
3) การหาแรงงานง่าย/ลดการลาออกของลูกจ้ าง การทา CSR ผลดีที่เกิด
ต่อธุรกิจอีกประการหนึ่งคื อ เมื่อบริ ษัท ทาดีจะทาให้ บริ ษั ทมีชื่อเสียง ซึ่งจะทาให้ สามารถจัดหา
ลูกจ้ างพนักงานที่ง่าย สามารถคัดสรรค์ลกู จ้ างพนักงานที่มีคณ
ุ ภาพได้ และเมื่อบริ ษัทจ้ างบุคคล
เหล่านี ้ เมื่อบริษัทมีการทา CSR ภายในบริษัทต่อพนักงานดังกล่าว เช่น การให้ สวัดิการ การทาให้
สถานที่ทางานปลอดภัย ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ เป็ นต้ น จะเป็ นผลให้ อัตราการลาออกหรือขาดงาน
ลดลง (Davis.1973; Graafland; & Mazereeuw-Van der Duijn Schouten. 2012) ในด้ านผล
การทา CSR กับพนักงานภายใน คอคห์แรน พบว่าเมื่อบริ ษัทมี CSR และสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี
กับพนักงานนอกจากจะช่วยลดการลาออกของพนักงานแล้ ว ยังมีสว่ นช่วยในการเพิ่มแรงจูงใจใน
การท างาน และบริ ษั ท เองก็ ส ามารถใช้ ค วามสัม พั น ธ์ ที่ ดี นี ใ้ นการดึงดูด พนัก งานใหม่ ๆ ได้
(Corhran. 2007; Cited in European Commission. 2009: 31) ในขณะที่ อัฟ ริ ดี คาคาห์ เ ฮล
และควาเมอร์ (Afridi; Kakakhel; & Qamer. 2012) ได้ ท าการศึ ก ษาผลของการท า CSR ใน
สถานศึก ษาในประเทศปากี สถานต่อ ผลจ านวนการลาออกของพนัก งานซึ่งพบผลในทิ ศทาง
เดียวกันว่าการทา CSR มีผลต่อการลดจานวนการลาออกของพนักงานได้
4) ประสิทธิภาพและลดต้ นทุนของบริษัท นอกจากด้ านแรงงานแล้ ว การ
ทากิจกรรม CSR ยังมีผลประโยชน์ภายในต่อบริ ษัท ได้ เนื่องจาก CSR จะมีความครอบคลุมทัง้
กิจกรรมภายในภายนอกบริษัท ดังที่ องค์กร ISO ได้ แบ่งองค์ประกอบหลัก ๆ โดยมีประเด็นที่เมื่อ
ปฏิบตั ิแล้ วจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ได้ แก่ ธรรมาภิบาลขององค์ กร โดยในด้ านนีบ้ ริ ษัทต้ องมีการ
ปรับปรุงระบบการบริหารเพื่อให้ มีความโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลทาให้ ระบบบริหารภายในของบริ ษัทมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ ในด้ านต่ อ มาคื อ ด้ านสิ่ ง แวดล้ อม (Environment) โดยเมื่ อ บริ ษั ท ให้
ความสาคัญกับการอนุรักษ์ ทรัพยากร เช่น การใช้ พลังงาน น ้า วัตถุดิบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
จะเป็ นการช่วยลดต้ นทุนพลังงานและของเสียที่ลดลง (Graafland; & Mazereeuw-Van der Duijn
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Schouten. 2012: 379) พอร์เตอร์และเครมเมอร์ (Porter; & Kramer. 2006) เห็นว่าสถานที่ทางาน
ที่ปลอดภัยไม่เพียงจะดึงดูดต่อลูกค้ าเท่านัน้ แต่ยังช่วยลดต้ นทุนภายในที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ การใช้
ที่ดิน น า้ พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ อย่ างมีป ระสิทธิ ภาพจะท าให้ บ ริ ษั ทมีผลิตภาพมากขึน้
ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) และหลัก นิ ติ ธ รรม (Rule of Law) และการปกป้ อ งสิ ท ธิ
ทรัพย์สินทางปัญญาจะทาให้ บริษัทมีประสิทธิภาพและมีนวัตกรรมเพิ่มขึ ้น การมีระเบียบข้ อบังคับ
ด้ านมาตรฐานที่เข้ มแข้ งจะช่วยปกป้องทังผู
้ ้ บริโภคและผู้ผลิตที่มีความสามารถในการแข่งขันจากผู้
ที่ไม่กระทาตาม
5) ผลดี จ ากสังคม ผลในด้ านสัง คมจะเป็ นผลในทางอ้ อ มกล่า วคื อ
เมื่อบริษัทช่วยเหลือสังคม และเป็ นผลให้ สงั คมดีขึ ้น ผลดีที่เกิดนันจะย้
้ อนกลับมาที่ บริษัทด้ วย เช่น
หากบริ ษั ท ช่วยเหลือในทางเศรษฐกิ จ เป็ นผลท าให้ คนมีรายได้ อัตราอาชญากรรมลดลง ผลที่
เกิ ดขึ ้นคือ บริ ษั ทจะเสียค่าใช่จ่ายในการป้องกันทรัพย์สิน ลดลง (Davis. 1973) และสังคมที่ดีมี
เศรษฐกิจที่ดีจะส่งผลให้ คนในสังคมมีความสามารถในการซื ้อสินค้ า ซึ่งเมื่อสินค้ าสามารถขายได้ ดี
บริ ษัทก็ สามารถผลกาไรที่ดีได้ พอร์ เตอร์ และเครมเมอร์ (2006) ได้ กล่าวว่า สังคมที่สขุ ภาพดีจ ะ
สร้ างอุป สงค์ ต่อ สิน ค้ า และบริ ก ารของภาคธุรกิ จ และเมื่ อความต้ อ งการของมนุษ ย์ ได้ รับ การ
ตอบสนอง จะกระตุ้นให้ เกิ ดความต้ องการที่มากหรื อในระดับที่ สงู ขึ ้นอีก ” และในขณะเดียวกัน
สังคมก็จาเป็ นต้ องพึ่งภาคธุรกิจ พอร์เตอร์และเครมเมอร์ จึงเห็นว่า “ไม่มีโครงการช่วยเหลือสังคม
ใดดีไปกว่าภาคธุรกิจเมื่อต้ องการให้ เกิดการสร้ างงาน สร้ างความมัง่ คั่ ง หรื อสร้ างนวัตกรรม ที่จะ
ช่วยพัฒนามาตรฐานการครองชีพและสภาพทางสังคมในระยะยาว หากภาครัฐ NGOs หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องในภาคพลเรือนทาการใด ๆ ให้ ธุรกิจมีความอ่อนแอ ภาคส่วนเหล่านัน้ อาจชนะศึกแต่แพ้
สงคราม เนื่ องจากบริ ษัทและขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภูมิภาคเสื่อมถอยลง จะท าให้
ค่าจ้ างเกิดการชะงักงัน การจ้ างงานหดหาย ความมัง่ คัง่ ที่ใช้ ในการจ่ายเป็ นค่าภาษี และส่งเสริ ม
กิจกรรมการบริ จาคที่ไม่หวังผลกาไรต่างก็จะเหือดหายไป” ทาให้ เห็นได้ วา่ หากบริษัททา CSR ซึ่ง
เป็ นการช่วยเหลือสังคมในบริ บท (Context) ที่ตนเองอยู่ก็จะทาให้ สงั คมเข็มแข็ง ซึ่งจะส่งผลดีใน
การสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ บริ ษัทผ่านกลไกต่าง ๆ ข้ างต้ น ดังนัน้ ในการกาหนด
กลยุทธ์ CSR พอร์เตอร์และเครมเมอร์ จึงเสนอให้ ธรุ กิจมีการศึกษาหาจุดที่บริษัทมีความสัมพันธ์
กับ สังคมหรื อบริ บ ททางสังคมของบริ ษั ท โดยดูว่าการดาเนิ น การของบริ ษั ท มี ความเกี่ ย วข้ อ ง
ก่อให้ เกิดผลกระทบกับใครบ้ างทัง้ ที่เป็ นผลดี และผลเสียภายใต้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) โดย
เรี ย กความเชื่ อ มโยงนี ว้ ่า ความเชื่ อ มโยงจากภายในไปภายนอก (Inside-out Linkage) ใน
ขณะเดี ยวกันไม่เพียงแต่การดาเนินการของธุรกิจกระทบสังคมแต่สภาวะแวดล้ อมทางสังคมก็ มี
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ผลกระทบต่อ บริ ษั ท เช่น กัน ซึ่ง ผลกระทบนี ค้ ือ ความเชื่ อ มโยงภายนอกสู่ภายใน (Outside-in
Linkage) ที่บริษัทจาเป็ นต้ องศึกษาด้ วย
2.3.2 สาเหตุด้านสังคม
สาหรับ สาเหตุในด้ านสังคมนัน้ มี มมุ มองว่า การที่ ธุรกิจ นา CSR มาใช้ เกิ ด
จากปัจจัยทางสังคม โดยเห็นว่าบริษัทเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม พฤติกรรมของบริษัทจึงได้ รับอิทธิพล
จากสังคม ไม่ว่าจะเป็ น ไปด้ วยความสมัครใจถื อถูก บังคับ ก็ ต าม ซึ่งกลุ่มแนวคิด ด้ านสังคมนี ้
ค่อนข้ างจะใกล้ เคี ย งกัน อย่ างไรก็ ตามในด้ านพฤติก รรมความรับ ผิดชอบต่อสังคมขององค์ก ร
ในด้ านสังคม ภาคธุรกิจจะทา CSR ด้ วยสาเหตุตา่ ง ๆ ดังนี ้
1). การลดการออกกฎระเบี ยบข้ อบังคับจากรัฐและลดการต่อต้ านของ
ชุมชน ผลประโยชน์ ของการท า CSR ในด้ านต่อมาจะมี ความเกี่ ย วข้ องกับ ทางสังคมโดยตรง
อย่างไรก็ตามจะส่งผลดีต่อบริษัทในด้ านธุรกิจทางอ้ อม โดยจะเป็ นการป้องกันไม่ให้ ภาครัฐมีการ
ออกกฎระเบี ย บที่ บั ง คั บ มากเกิ น ไป (Graafland; & Mazereeuw-Van der Duijn Schouten.
2012: 379) โดยปกติแล้ วในสังคมที่มีการกระทาที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นเป็ นจานวนมาก จะทาให้
ภาครัฐจาเป็ นต้ องเข้ ามาแก้ ไข โดยวิธีแก้ ไขของภาครัฐคือการออกระเบียบข้ อบังคับให้ ปฏิบตั ิตาม
เช่น ในอดีตที่ ผ่านมาโรงงานมีการปล่อยนา้ เสียลงแหล่งนา้ สาธารณะ ทาให้ เกิดความเดือดร้ อ น
เป็ น ผลให้ ภ าครัฐ บาลต้ องกฎหมาย เช่น พระราชบัญ ญั ติ โรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ มีก ารก าหนด
คุณภาพของน ้า และกาหนดให้ โรงงานเหล่านี ม้ ีเครื่ องบาบัดนา้ เสีย หรื อในเรื่ องแรงงาน เช่น เมื่อ
พบปั ญหาการหางานทาของบุคลพิการ จึ งได้ มีการออกระเบียบข้ อบังคับ พระราชบัญญัติสง่ เสริ ม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่กาหนดนายจ้ างหรือเจ้ าของสถานประกอบการจ้ าง
ลูก จ้ างที่ เป็ นคนพิ ก าร อย่ า งน้ อยร้ อยละ 1 ของจ านวนพนัก งานทัง้ หมด การที่ ภ าครั ฐ ออก
กฎระเบียบเหล่านี ้ จะมีผลกระทบและต้ นทุนต่อบริษัทและทาให้ บริษัทขาดอิสระและความยืดหยุ่น
ในการตัดสินใจด้ านธุรกิจ ความเป็ น อิสระนี เ้ ป็ น สิ่งที่ ธุรกิจ ต้ องการเนื่องจากง่ ายต่อการบริ หาร
จัดการ ดังนัน้ เมื่อบริ ษัท รู้ว่าตนสามารถป้ องกันไม่ให้ รัฐมีการออกกฎระเบี ยบมาควบคุมได้ ห าก
บริษัท มีความรับชอบต่อสังคม บริษัท ก็จะดาเนินธุรกิจในการผลิตสินค้ าของตนพร้ อมกับการให้
ความช่วยเหลือสังคมโดยการผลิตสินค้ าสาธารณะไปด้ วยกัน (Davis. 1960; 1967)
ในประเด็นต่อมาคือการต่อต้ านของสังคมและชุมชน บริษั ทที่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อสังคมโดยเฉพาะชุมชนรอบข้ างจะถูก ต่อต้ าน ซึ่งเป็ น ผลกระทบต่อธุรกิ จโดยตรง
ตัวอย่างของผลกระทบนี ้ เห็นได้ จ ากกรณี เหมืองทองคาชาตรี จังหวัดพิ จิตร ที่ประชาชนที่ ได้ รับ
ผลกระทบจากการด าเนิ น การได้ มี ก ารต่ อ ต้ า น โดยอ้ างว่า การเวนคื น ที่ ดิ น และการเข้ า มา
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ครอบครองที่ ดิ น พื น้ ที่ สาธารณะอย่ างห้ วย หนอง ถนน ของบริ ษั ท เป็ น ผลให้ ชุมชนแตกสลาย
อาหารที่เคยได้ จากป่ าลดลง และแหล่งน ้าธรรมชาติที่มีต้นกาเนิดมาจากภูเขาในชุมชนถูกทาลาย
นอกจากนีป้ ระเด็นปัญหาสารปนเปื อ้ นจากการทาอุตสาหกรรมเหมืองทองคา เช่น ไซยาไนด์ ที่มี
การรั่วไหลออกสู่แหล่งน า้ ธรรมชาติ มี โลหะหนัก หรื อสารพิ ษ ในน า้ เกิ น มาตรฐาน ท าให้ มี ก าร
ร้ องเรี ยนต่อภาครัฐ จนเป็ นผลให้ ธุรกิจต้ องยุติการดาเนินการ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ มีมติยุติ
การอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสารวจแร่ทองคาและประทานบัตรทาเหมืองแร่ทองคา รวมถึงคาขอ
ต่ออายุประทานบัตรของเหมืองทองดังกล่าว แม้ วา่ บริ ษัทฯ จะมีการออกมาให้ เหตุผลว่าในขณะนี ้
ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุวา่ มีผลกระทบใดเกิดจากการดาเนินงานของเหมืองแร่ทองคา
ชาตรี แต่ก็ยงั ไม่สามารถดาเนินธุรกิจต่อไป นี่เป็ นตัวอย่างที่สาคัญให้ เห็นถึงความสาคัญของการ
ทา CSR เพื่อชุมชน โดยหากบริษัทสามารถทา CSR โดยมีการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น มีการ
สร้ างความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ องแก่ ชุมชนในเรื่ องการดาเนิ น การที่ ปลอดภัย ของบริ ษั ท โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ ปั ญ หาต่าง ๆ เหล่านี อ้ าจไม่เกิดขึ ้น โดยแนวคิดทฤษฎี
สาคัญที่ช่วยอธิบายเหตุผลข้ อนี ้ ได้ แก่ ทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคม (Social Contact Theory)
แนวคิด ทฤษฎี สั ญ ญาประชาคม (Social Contact Theory) แนวคิด
ทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคม (Social Contact Theory) เป็ นส่วนหนึ่งของแนวคิดสถาบันสังคม (Social
Institution) แนวคิ ด นี เ้ กิ ด ขึ ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ศตวรรษที่ 18 โดยมีนัก คิดสาคัญ เช่น
โทมัส ฮอบบส์ จอห์ น ล็อค และ ฌอง ฌาค รุสโซ (Thomas Hobbes, John Locke and JeanJacques Rousseau) แนวคิดนีใ้ ช้ ในการอธิบายการเปลี่ยนมือของอานาจการปกครองที่เดิมเป็ น
ของกษัตริย์อนั ได้ รับความชอบธรรมจากอานาจที่ได้ จากพระเจ้ าที่เรียกว่าเทวสิทธิ์ (Divine Rights)
มาเป็ นแนวคิดที่วา่ อานาจการปกครองของรัฐมาจากความยินยอมของคนในสังคมเอง โดยคนจะมี
การตกลงกัน จัด ระเบี ยบ และมอบอานาจของตนให้ ผ้ นู าในการดาเนิ น การในสิ่งที่ ตกลงกัน ไว้
(ทศพล สมพงษ์ , 2556) รัฐจึงเป็ นสถาบันที่มนุษย์สร้ างขึ ้น และมีหน้ าที่หรื อสัญ ญาในการสนอง
ความต้ องการของคนในสังคม โดยสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่เห็นร่วมกันไม่วา่ จะเป็ นสัญญาที่
เป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรหรื อ แบบที่ ส มมุติขึน้ (Hypothetical) (Hampton. 2007: 482) โดยกรอบ
แนวคิดของสัญญาประชาคมได้ ถกู ไปประยุกต์ในด้ านต่างมากมายทังด้
้ านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
จริยธรรม กฎหมายบริษัท (Corporate Laws) ของทฤษฎีองค์กรทางเศรษฐกิจ และจริยธรรมธุรกิจ
(Heugens; van Oosterhout; & Kaptein. 2006: 212–213)
เมื่อทฤษฎีนีถ้ ูกนามาใช้ อธิบายพฤติกรรมด้ านจริ ยธรรมของธุรกิจ จะมี
การน ามาเปรี ยบเที ยบระหว่างสถาบันรัฐ กับ บริ ษั ท โดนัลด์สัน (Donaldson. 1982: 37–38) ได้
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อธิบ ายว่า แนวคิด สัญ ญาประชาคมเดิมจะเกี่ย วข้ องระหว่างสังคมกับรัฐ เพื่ ออธิบายถึ งการให้
เหตุผลความจาเป็ น (Justification) ในการมี รัฐ การที่ สังคมยอมให้ รัฐ บาลท าการควบคุมการ
กระท าของตน รวมถึ งการเก็ บ ภาษี จัด ตัง้ กองทั พ หรื อการจับ คนร้ ายนัน้ ก็ เ พราะเมื่ อ มี ก าร
เปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้ จะดีกว่าการถูกจากัดสิทธิตา่ ง ๆ ที่ต้องเสียไป ดังนันรั
้ ฐบาลจึงมีหน้ าที่ที่
ต้ องปฏิบตั ิ และหากรัฐบาลมีการใช้ อานาจในทางที่ผิด ทาร้ ายประชาชน หรือทาให้ ความกินดีอยู่ดี
ลดลง อันเป็ นการไม่ทาตามสัญญาประชาคม ประชาชนก็มีสิทธิที่จะโค่นล้ มรัฐบาลลงได้ เมื่อนา
แนวคิดนี ้มาปรับใช้ กบั ธุรกิจ ทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคมจะอธิบายในลักษณะเดียวกันว่าบริษัทเป็ นสิ่ง
ที่มนุษ ย์ สร้ างขึน้ เช่น เดี ยวกับรัฐ จึงต้ องมีเหตุผล (Justification) ให้ มีบริ ษั ท สามารถอยู่ได้ โดย
บริ ษัทต้ องมีหน้ าที่ในการผลิตสินค้ าและบริ การเพื่อสนองความต้ องการของสังคม และมีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จเพื่ อสร้ างความกิน ดีอยู่ดี (Welfare) ให้ แก่ สงั คม อย่างไรก็ ตาม โดนัลด์สันเห็นว่า
หน้ าที่ ใ นการสร้ างความกิ น ดี อ ยู่ดี เ ป็ น เหตุผ ลที่ ยัง ไม่เพี ย งพอในการให้ บริ ษั ท คงอยู่ บริ ษั ท
จาเป็ น ต้ องมีศีลธรรมซึ่งเป็ นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในความกิ น ดีอยู่ดีของมนุษ ย์น อกจากทาง
เศรษฐกิจอีกด้ วย ดังนัน้ สัญญาประชาคมในความหมายของโดนัลด์สนั บริษัทจะต้ องเป็ นองค์กรที่
มีผลิตภาพ (Productive) เพื่อสร้ างความกินดีอยู่ดีให้ แก่สงั คม ผ่านการดูแลลูกค้ า โดยการผลิต
สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดีและราคาถูก และดูแลลูกจ้ างของบริษัท ด้ วยการสร้ างรายได้ และความกินดีอยู่
ดีให้ ลกู จ้ าง ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่สงั คมกาหนด
สัญ ญาประชาคมจึ ง หมายถึ งข้ อ ตกลงไม่ ว่า เป็ นข้ อ ตกลงทัง้ ที่ เ ป็ น
ข้ อตกลงจริ ง เป็ นนัย หรือสมมุติขึ ้น ที่สมาชิกสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน โดยจะบอกถึงสิทธิ หน้ าที่
และข้ อจ ากั ด แก่ ก ลุ่ม หรื อ สถาบั น ในสัง คม (Garriga: & Melé. 2004: 56; Lacey: & Lamont.
2013: 2) ซึ่งก็คื อสิ่งที่ สังคมคาดหมายจากบริ ษั ท นั น้ เอง เช่น หากสังคมคาดหมายให้ บ ริ ษั ท มี
ความรับ ผิด ชอบต่อสังคม เมื่อบริ ษั ทไม่ป ฏิบัติตามสัญ ญาหรื อตามความคาดหมายอาจท าให้
บริษัทไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ การทา CSR ในบางครัง้ จึงไม่ใช่เป็ นการกระทาตามความสมัครใจ
แต่เป็ นความจาเป็ นที่บริษัทต้องทาเพื่อลดความกดดันทางสังคม แนวคิดนี ้ในบางครัง้ จึงถูกเรียกว่า
“การอนุญาตให้ ดาเนินการ (License-to-operate)” ซึ่งจะมีการใช้ ในธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสังคม
หรื อ ชุมชนสูง เช่น อุต สาหกรรมเหมืองแร่ ห รื อ เคมีภัณ ฑ์ ที่ บ ริ ษั ท จะสามารถดาเนิ น การได้ นัน้
นอกจากจะต้ องได้ รับอนุญ าตจากภาครัฐแล้ ว จาเป็ น ต้ องท าความเข้ าใจและได้ รับการเห็น ชอบ
ร่วมกันจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เช่น ชุมชนที่ตงโรงงาน
ั้
หรือกลุ่มรักษาสิ่งแวดล้ อมก่อนเพื่อป้องกัน
การต่อต้ านจากสังคม โดยตัวอย่างกรณีที่บริ ษัท Nike ถูกผู้บริโภคในสหรัฐคว่าบาตรไม่ซือ้ สินค้ า
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หลังจากมีการลงข่าวว่าผู้จดั หาวัตถุดิบของ Nike ในประเทศอินโดนีเซียมีการใช้ งานแรงงานอย่าง
ทารุณ เป็ นต้ น (Porter; & Kramer. 2006: 2–3)
เพิ่มเติมจากทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคม ข้ างต้ น เดวิส (Davis. 1960; 1967)
ได้ เสนอแนวความคิดที่สอดคล้ องกับทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคมที่น่าสนใจอีกมุมมองหนึ่งคือแนวคิด
ด้ านความรับ ผิด ชอบต่อสังคมของธุรกิจผ่าน “อานาจทางสังคม” ซึ่งประกอบด้ วย 2 หลักการที่
สาคัญ หลักประการแรกได้ แก่ “หลักอานาจเท่ากับความรับผิดชอบ” ในหลักการนี ้ เดวิสเห็นว่านัก
ธุรกิ จ ในปั จ จุบั น มี อ านาจทางสังคมมาก ดูได้ จ ากบทบาทที่ ภ าครัฐ มัก จะออกมาของมาขอ
คาปรึกษาจากภาคธุรกิจ และสิ่งที่ภาคธุรกิจพูดหรือทามักจะมีมีอิทธิพลต่อสังคม ตัวอย่างของสิ่ง
ที่ธุรกิจพูดหรื อทา ได้ แก่ การส่งเสริ มการทาธุรกิจอย่างเสรี การส่งเสริ มหรื อต่อต้ านนโยบายด้ าน
สิทธิแรงงาน เป็ นต้ น การที่ธุรกิจมีอานาจสูงนีจ้ ึงต้ องถูกชดเชยหรื อถ่วงดุลด้ วยความรับผิดชอบที่
เท่ า เที ย มกั น หลัก การที่ ส องเดวิ ส เรี ย กว่า กฎเหล็ก ของความรับ ผิ ด ชอบ (The Iron Law of
Responsibility) ซึ่งเป็ นกฎที่วา่ หากธุรกิจไม่มีความรับผิดชอบในระดับที่เท่าเทียมกับอานาจจะทา
ให้ อานาจลดหรื อหมดลง เนื่ องจากจะมีกลุ่มอื่น เช่น ภาครัฐ หรื อแรงงานเข้ าใช้ อานาจนัน้ แทน
กรณีตวั อย่างของแนวคิดนี ้ ได้ แก่ ธุรกิจของสหรัฐฯ ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่นายจ้ างให้ ความสนใจ
ด้ านความปลอดภัยแรงงาน เป็ นผลให้ ภาครัฐไม่มีการออกระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับอานาจของ
ธุรกิจด้ านนี ้ ตรงกันข้ ามกับกรณีที่มีการปลดคนงานอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ธรุ กิจ
ไม่ให้ ความสนใจ เป็ นผลให้ ธรุ กิจสูญเสียอานาจแก่ภาครัฐ เนื่องจากภาครัฐมีการออกระเบียบต่าง
ๆ ที่มีผลต่อภาคธุรกิจเช่น ระเบียบการชดเชยต่อลูกจ้ าง การให้ อานาจแก่สหภาพแรงงาน การเพิ่ ม
ผลประโยชน์ตอ่ ผู้ถกู ปลดออกจากงาน เป็ นต้ น
แนวคิดในด้ านทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคมนี ้สามารถนามาใช้ ในการที่บริษัท
รับเอา CSR มาปฏิบัติ โดยอธิ บ ายการที่บ ริ ษั ท จะอยู่ในสังคมได้ บริ ษั ทจะต้ องปฏิบัติตามสิ่งที่
สังคมมุ่งหวัง ซึ่งส่วนนัน้ ก็คือ การสร้ างสินค้ าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพ การไม่สร้ างความเดือดร้ อน
ต่อสังคม การให้ ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ เช่น การจ้ างงาน รวมถึงการช่วยเหลือสังคมในด้ าน
การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม การช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ก็คือ CSR นัน่ เอง
2) ความเชื่อด้ านหน้ าที่ สาเหตุป ระการต่อไปของการที่ บริ ษั ท มีก ารท า
CSR ในด้ านสังคมจะได้ แก่มมุ มองด้ านหน้ าที่ โดยจะมองว่าบริษัทเป็ นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม
ซึ่งสมาชิ กของสังคมจะมีห น้ าที่ ในการช่วยเหลือสังคม โดยมีแนวคิดที่สาคัญ ที่เกี่ ยวข้ องในการ
อธิบาย ที่ ต้องใช้ อธิบายร่วมกัน ได้ ได้ แก่ แนวความคิดทฤษฎีพลเมืองบรรษั ท ในการอธิ บายว่า
บริ ษัทเป็ นพลเมืองของสังคม จึงมีหน้ าที่ของพลเมือง เหมือนเช่นบุคคลทั่วไป และแนวคิดทฤษฎี
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สถาบัน (Institutional Theory) ที่เห็นว่าการที่บริ ษัทอยู่ในสังคม และเป็ นสมาชิกของนัน้ บริษัทจะ
ได้ รับ อิท ธิพลในการตัด สิน ใจจากสังคม ในการอธิ บายว่าบริ ษั ท ที่เป็ น สมาชิ กของสังคมต้ องท า
CSR ตามความคาดหวังอันเป็ นอิทธิพลจากสังคม
แนวความคิ ด ทฤษฎี พลเมื องบรรษั ท (Corporate Citizenship
Theory) ในด้ านสังคมมีการถกเถียงในประเด็นที่น่าสนใจว่า บริษัทสามารถอยู่ในฐานะบุคคลซึ่งมี
ความสามารถในการทาความดีหรือมีศีลธรรมได้ หรือไม่ กรอบแนวคิดของทฤษฎีพลเมือ งบรรษัท
(Corporate Citizenship: CC) ที่ใช้ ในการอธิบายในเรื่ องนี ้ จะอยู่บนพืน้ ฐานบนแนวคิดของสิทธิ
และหน้ าที่ของการเป็ นพลเมืองโดยจะเปรียบบริ ษัทเหมือนกับพลเมืองที่เป็ นบุคคล โดยบริ ษัทจะ
เป็ นนิ ติบุคคล (Legal Entity) ที่ มีทงั ้ สิทธิและหน้ าที่ ในรัฐที่ ตนดาเนิ นธุรกิจอยู่ (Marsden. 2000;
Marsden: & Andriof. 1998: 329; Waddell. 2000: 107) ซึ่ ง โดยปกติ แ ล้ ว สิ ท ธิ แ ละหน้ าที่ ข อง
บริษัทนอกจากจะเป็ นไปตามที่กฎหมายบังคับไว้ แล้ ว ยังต้ องไปไปตามบรรทัดฐานทางสังคมของ
แต่ละท้ องถิ่นด้ วย (Marsden. 2000)
แนวความคิดพลเมืองบรรษัท (Corporate Citizenship: CC) เป็ นแนวคิด
ใหม่ที่เริ่ มต้ นมีในช่วงทศวรรษที่ 1990s (Valor. 2005: 191) ในปี ค.ศ. 1996 เมื่อประธานาธิบ ดี
บิล คลินตันของประเทศสหรัฐฯ ได้ เรี ยกกลุม่ ผู้นาทางธุรกิจที่สาคัญมาหารือในเรื่อง CSR และ CC
ซึ่งภายใต้ การพูดคุยดังกล่าวประธานาธิบดีคลินตันได้ กระตุ้นให้ ธรุ กิจทาดีกบั ลูกจ้ างเหมือนกับที่ได้
สร้ างก าไรให้ กับ ผู้ถื อหุ้นบริ ษั ท พร้ อม ๆ กัน กับ รัฐมนตรี แรงงานสหรัฐ ฯ นาย Robert Reich ได้
ประกาศให้ มี ก ารให้ รางวัล Ron Brown Corporate Citizenship Award แก่ ธุร กิ จ ที่ ท าความดี
(Carroll. 1998: 1) ในขณะเหตุการณ์สาคัญที่ทาให้ CC มีความสาคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งได้ แก่การ
ลงนามในแถลงการณ์ ร่วมชื่ อ “Global Corporate Citizenship – The Leadership Challenge
for CEOs and Boards” ของผู้ บริ หารบริ ษั ทข้ ามชาติ ส าคั ญ 34 บริ ษั ท เช่ น Coca-Cola
Company, Deutsche Bank, Diageo, Merck & Co., McDonald’s Corporation, Philips แล ะ
UPS ในช่วงงาน World Economic Forum ที่นครนิวยอร์ ก ในปี 2002 (Matten; & Crane. 2003:
1) โดยแนวคิ ด ด้ าน CC พบว่ามีหลายระดับ ของมุมมอง ได้ แก่ 1) มุมมองแบบจากัด (Limited
View of CC) ที่เห็นว่า CC คือบทบาทด้ านการช่วยเหลือสังคมแบบการกุศลที่บริษัททาตามความ
สมัครใจให้ แก่ชมุ ชนของตน เช่น การบริจาคการกุศลต่าง ๆ 2) มุมมองแบบเท่าเทียม (Equivalent
View of CC) ที่ มีก ารมอง CC ในลัก ษณะกว้ าง ว่าเป็ น ส่วนประกอบของ CSR และ 3) มุมมอง
แบบขยาย (Extended View) โดยมองว่าบริษัทเป็ นสมาชิกหรือพลเมืองของชุมชนทางรัฐศาสตร์ซงึ่
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ปกติจะหมายถึงประเทศ ดังนันมุ
้ มมองที่เกี่ยวข้ องกับสาเหตุด้านศีลธรรมจึงเป็ นมุมมองแบบขยาย
ที่เปรียบบริษัทในฐานะบุคคล ๆ หนึ่งในสังคม (Matten; Creane; & Chappie. 2003)
แนวคิดทฤษฎีสถาบัน (Institutional Theory) แนวความคิดด้ านสังคม
ในการอธิบายพฤติกรรมการทา CSR อีกกลุม่ คือกลุ่มแนวคิดทฤษฎีสถาบัน โดยแนวคิดนีจ้ ะมอง
ว่าบริ ษั ทได้ รับอิท ธิพลจากปั จจัยด้ านสถาบัน (Institution) ปั จจัยทางด้ านการเงินหรื อเศรษฐกิ จ
และการแข่งขันจึงไม่เพียงพอในการอธิบายพฤติกรรมของบริษัท (Muthuri; & Gilbert. 2011: 469)
โดยในด้ านความหมายของสถาบัน นอร์ ท (North. 1991: 97) ได้ ให้ คาจากัดความว่าสถาบันคือ
“ข้ อจากัด (Constrain) ซึ่งสร้ างขึ ้นโดยมนุษย์ซึ่งทาให้ เกิดโครงสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง
เศรษฐกิ จ และสังคม ซึ่งรวมทัง้ ข้ อจ ากัดที่ เป็ น ทางการ เช่น รัฐ ธรรมนูญ กฎหมาย และสิท ธิ
ทรัพย์สิน หรือข้ อจากัดที่ไม่เป็ นทางการ เช่น ธรรมเนียม จารี ตประเพณี การคว่าบาตร (Sanction)
ข้ อห้ าม (Taboo) หรื อจรรยาบรรณ ในด้ านสาเหตุของการท า CSR ทางด้ านสังคมนัน้ มีการให้
เหตุผลว่าบริ ษัทมีการรับเอา CSR มาปฏิบัติเกิดจากปั จจัยด้ านสถาบัน ต่าง ๆ เช่น กฎระเบีย บ
ธรรมเนียม วัฒนธรรม บรรทัดฐาน รวมถึงกลุ่มทางสังคมหรือชีพต่าง ๆ บอนดี ้ มูล และ เมทเท็น
(Bondy, Moon, & Matten. 2012: 282) พบมีงานศึกษาที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิง
สถาบันในระดับมหภาคกับการทา CSR ของบริษัทเพิ่มมากขึ ้น โดยงานศึกษาเหล่านี ้มักจะทาการ
ทดสอบผลของแรงกดดันที่เกิดจากปัจจัยทางสถาบันระดับมหภาคกับการเข้ าร่วมในกิจกรรม CSR
และความแตกต่างของของประเภท CSR ในบริ บ ทที่ แตกต่างกัน ซึ่งปั จ จัย เชิ งสถาบัน เหล่านี ้
ยกตัวอย่างเช่น ภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะและส่วนประกอบของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ซึ่งได้ แก่ ชุมชน
กลุม่ Activist ภาครัฐ เป็ นต้ น
แนวคิดสาคัญของทฤษฎีทฤษฎีสถาบันในการอธิบาย CSR ถูกเสนอโดย
เคมเบลล์ (Campbell. 2007) ที่เห็นว่าบริษัทธุรกิจเป็ นองค์กรหนึ่งภายใต้ สถาบันทางการเมืองและ
เศรษฐกิจซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของบริษัท ตัวแปรเชิงสถาบันทางสังคมจึงเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรม
การท า CSR ของบริ ษั ท นัน้ ด้ วย โดยสถาบั น และองค์ ก รจะมี อิ ท ธิ พ ลต่อบริ ษั ท ในการจ ากัด
พฤติกรรมของบริษัท โดยจะขัดขวางด้ วยการออกกฎระเบียบ การคว่าบาตร หรื อการลงโทษหาก
บริ ษัทมีการกระทาที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม เคมเบลล์ได้ ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบสภาพการท า
CSR ในหลายประเทศ ว่าภายใต้ เงื่อนไขใดที่ทาให้ บริษัทดาเนินการในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมากขึ ้น และได้ ตงข้
ั ้ อเสนอปัจจัยเชิ งสถาบันไว้ ดงั นี ้
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(1) การมีระเบียบและการบังคับใช้ ข้อบังคับภาครัฐ โดยบริ ษัทจะมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ ้นหากสังคมมีระเบียบข้ อบัง คับที่เข้ มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
ระเบียบข้ อบังคับเหล่านันพั
้ ฒนามาจากการต่อรองระหว่างธุรกิจ ภาครัฐและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
(2) การมีองค์การอิสระภาคเอกชน เช่น NGOs องค์ก ารเคลื่อนไหว
ทางสังคม สื่อมวลชน ที่คอยติดตามควบคุมพฤติกรรมของบริษัท จะทาให้ บริษัทมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมากขึ ้น เนื่องจาก NGOs หรือองค์การเคลื่อนไหวต่าง ๆ มักจะมีการเรียกร้ องทังแก่
้ บริษัท
โดยตรง ผ่านสื่อมวลชน หรือเรี ยกร้ องต่อหน่วยงานภาครัฐให้ ดาเนินการ หากพบเห็นว่าธุรกิจมีการ
ดาเนินการในลักษณะที่ไม่รับผิดชอบ
(3) การเป็ นสมาชิกสมาคมการค้ าหรือนายจ้ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่สมาคมเหล่านีม้ ีการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม เคมเบลล์กล่าวว่ามีนกั วิจยั จานวน
หนึ่งเห็นว่าบริ ษัท ที่เป็ นสมาชิกสมาคมและมีปฏิสมั พันธ์อย่างต่อเนื่องและเป็ นกลุ่มอ้ างอิง (Peer)
ของเขา จึงมีแนวโน้ มที่จะรับเอามุมมองความสนใจในระยะยาวของกลุ่มมาใช้ ดังนัน้ หากบริ ษัท
เป็ นสมาชิกของสมาคมที่มีบรรทัดฐานแบบส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัทนัน้ มีโอกาสที่
จะประพฤติในแนวทางที่มีความผิดชอบมากขึ ้นด้ วย
(4) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยหากบริ ษั ทมีระบบที่
ส่งเสริมให้ มีการพูดคุยกับสหภาพ ลูกจ้ าง ชุมชน ผู้ลงทุน หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่น การสื่อสาร
จากภายนอกสูบ่ ริษัทนอกจะทาให้ บริษัทมีความเข้ าใจข้ อกังวลของบุคคลภายนอกและนาเข้ ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจด้ านนโยบาย เป็ นผลให้ บริษัทมีการกระทาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาก
ขึ ้น
แนวคิดสาคัญที่อีกแนวคิดหนึ่งในการอธิบายสาเหตุที่มีการรับเอา CSR
มาใช้ คื อ “แนวคิ ด ด้ า นทฤษฎี อ งค์ ก ร (Organization Theory)” ของดิ เม็ ก จิ โอและพาวเวลล์
(DiMaggio: & Powell. 1983) ซึ่งได้ นาแนวคิดเรื่ องกระบวนการเลียนแบบ (Isomorphism) ของ
วิชามนุษย์นิเวศวิทยาที่ฮาวลีย์ ได้ ให้ คาจากัดความว่าเป็ น “กระบวนการที่ผลักดันให้ หน่วยหนึ่ง
ของประชากรมีค วามคล้ ายกับหน่วยอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ สภาพแวดล้ อมอันเดียวกัน ” มาอธิบ าย
พฤติกรรมขององค์กร (Hawley. 1968; cited in DiMaggio: & Powell. 1983: 149) โดย ดิเม็กจิโอ
และพาวเวลล์ เสนอว่าสภาพแวดล้ อ มทางสัง คมจะมี ผ ลต่อ องค์ ก รทั ง้ ในด้ านโครงสร้ างและ
พฤติ ก รรม ดังนัน้ การที่ องค์ ก รต่าง ๆ อยู่ในสนามหรื อสภาพแวดล้ อมองค์ก ร (Organizational
Field) เดี ย วกัน จะผลัก ดัน ให้ อ งค์ ก รจะมีความเหมื อนกัน (Homogeneity) มากขึน้ ทัง้ ในด้ าน
โครงสร้ างและการด าเนิ น การ โดยสนามหรื อสภาพแวดล้ อมองค์ก รนัน้ คือองค์ก รต่าง ๆ ที่ เมื่อ
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พิจ ารณาองค์ รวมแล้ วสามารถก่ อตัง้ หรื อมองเป็ นสถาบัน ด้ านในด้ านหนึ่ง ได้ จึงรวมถึงผู้จัดหา
สินค้ าหลัก องค์กรที่ทาหน้ าที่กากับควบคุม และองค์กรอื่นที่ผลิตสินค้ าหรือบริ การที่เหมือนหรื อ
คล้ ายกัน โดยเรี ย กกระบวนการที่ ท าให้ เหมือนกัน นี ว้ ่ากระบวนการเลีย นแบบเชิ งสถาบัน นิ ย ม
(Institutional Isomorphic) ซึ่งเกิ ดได้ จ ากสามปั จ จัย คือ 1) การท าให้ เ หมื อนกัน ที่ เกิ ดจากการ
บังคับ (Coercive Isomorphism) จะเกิดขึ ้นจากแรงกดดันทัง้ แบบที่เป็ นและไม่เป็ นทางการจาก
องค์กรอื่นที่บริ ษัทจาเป็ นต้ องพึ่งพิงหรื อเกิดจากความคาดหวังทางวัฒนธรรมของสังคมที่บ ริษั ท
ดาเนินกิจการอยู่ ซึ่งเป็ นได้ ทงจากการบั
ั้
งคับหรือการจูงใจ เช่น การเปลี่ยนมาใช้ เทคโนโลยีที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้ อมของบริษัท ที่อาจเกิด ได้ จากทัง้ การเพื่อทาตามกฎระเบียบด้ านสิ่งแวดล้ อมของรัฐหรื อ
อาจเป็ นการทาตามที่ NGOs หรื อสื่อมวลชนมีการรณรงค์ หรื อกล่าวได้ ว่าเป็ นการกระทาเพื่อให้
บริ ษั ท มีค วามถูก ต้ องชอบธรรม (Legitimacy) เพื่ อให้ ส ามารถอยู่ใ นสังคมได้ 2) กระบวนการ
เลีย นแบบ (Mimetic Isomorphic/Process) ซึ่งเป็ นผลจาก “ความไม่แน่น อน” เมื่อบริ ษั ทอยู่ใ น
ภาวะที่ไม่แน่ใจหรือไม่เข้ าใจสภาพแวดล้ อมเช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หรื อการเปลี่ยนแปลง
ของลูกค้ า บริษัทมักจะมีการเลียนแบบการกระทาจากบริษัทที่ตนเห็นว่าประสบความสาเร็จหรือมี
ความถูก ต้ องชอบธรรมเป็ นที่ ย อมรั บ ของสัง คม 3) แรงกดดัน ด้ า นบรรทั ด ฐาน (Normative
Isomorphism/Pressures) บริษั ทมีแนวโน้ มที่ จะปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่ ตงขึ
ั ้ ้นจากผู้เ ชี่ ยวชาญ
หรือมืออาชีพ (Professionalization) ในสาขาของธุรกิจนัน้ ๆ ซึ่งสาเหตุการได้ ของบรรทัดฐานของ
มืออาชีพจะมาจาก 2 แหล่งใหญ่ได้ แก่ ระบบการเรี ยนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยของสายอาชีพนัน้ ๆ
และมาจากการรวมตัวหรื อการสร้ างเครื อข่ายของสาขาอาชีพ ดังนัน้ จะเห็น ได้ ว่าพฤติก รรมด้ าน
สังคมของบริ ษั ท ที่ อ ยู่ชุมชนเขตทางภูมิ ศ าสตร์ เดี ย วกัน จะมีค วามเหมื อนหรื อคล้ า ยคลึงกัน
เนื่ องจากบริ ษั ท เหล่านัน้ ได้ รับวัฒนธรรม (Cultural Cognitive) เดีย วกัน และการตีความกรอบ
แนวคิดร่วมกันของสมาชิก จนเป็ นบรรทัดฐานหรือความเหมาะสมทังแบบที
้
่เป็ นทางการและไม่ใช่
ทางการที่ยอมรับร่วมกัน (Marquis; Glynn; & Davis. 2007)
ในด้ านแรงกดดันทางสถาบันนี ้จะเป็นปัจจัยที่สง่ ผลให้ บริษัทต่าง ๆ นามา
CSR มาปฏิบัติ โดยสามารถแบ่ งปั จจัย ด้ านสถาบันออกเป็ น 2 ส่วนคือ (1) ปั จ จัย ผลัก ดัน ด้ าน
สถาบันภายนอก (External Institutional Pressures) ซึ่งก็คือแรงที่อยู่นอกบริ ษัทในระดับมหภาค
และระดับบริษัทต่อบริษัท ยกตัวอย่างเช่น ภาครัฐ ผู้บริโภค และภาคสาธารณะ (2) ปัจจัยผลักดัน
ด้ านสถาบันภายใน (Internal Institutional Pressures) เช่น ลูก จ้ าง ผู้บ ริ ห าร วัฒนธรรมองค์ก ร
โครงสร้ างองค์กร และภาวะผู้นา เป็ นต้ น (Kunapatarawong; & Martínez-Ros. 2013: 14)
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2.3.3 สาเหตุด้านศีลธรรม
สาหรับ สาเหตุต่อ ไปที่ บ ริ ษั ท มีก ารน า CSR มาปฏิบัติ จะเป็ น สาเหตุด้ าน
ศีลธรรม กล่าวคื อธุรกิจต้ องการท าความดี ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจเกิดจากแรงจูงใจภายใน
(Intrinsic Motive) คื อความไม่เห็น แก่ ตัว (Altruism) ของผู้จัด การ โดย “ผู้จัดการอาจท า CSR
เนื่องจากมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่น หรื อต้ องการสร้ างให้ เกิดความดีต่อส่วนรวมจากความ
ห่วงใยที่แท้ จริงต่อความเป็ นอยู่ของผู้อื่น” ซึ่งอาจมีทงความไม่
ั้
เห็นแก่ตวั ที่บริสทุ ธิ์ (Pure Altruism)
เพื่อให้ เกิดผลดีต่อสังคมจริ ง ๆ หรื อความไม่เห็นแก่ตวั ที่ไม่บริสทุ ธิ์ (Impure Altruism) ที่เกิดจาก
ผู้บริ ห ารเองที่ เ กิ ด ความสุ ข ส่ ว นตนจากการท าความดี ห รื อ ท า CSR ก็ ไ ด้ (Graafland; &
Mazereeuw-Van der Duijn Schouten. 2012: 380) โดยแนวคิดสาคัญในเรื่องการทาความดีของ
ธุรกิจที่สาคัญจะได้ แก่ แนวความคิดด้ านการทาการกุศลของบริษัท (Corporate Philanthropy)
แน วค วาม คิ ด ด้ าน ก ารท าก ารกุ ศ ล ข อ งบ ริ ษั ท (Corporate
Philanthropy) ประเด็นในด้ านการทาการกุศลหรือศีลธรรมจะเกี่ยวข้ องกับการทาความดีซึ่งไม่หวัง
ผลตอบแทนทางธุรกิจหรื อทาเพื่อประโยชน์อื่น โดยในทางธุรกิจพฤติกรรมการให้ ความช่วยเหลือ
บริ จ าคต่ อ สัง คมนี จ้ ะเรี ย กว่ า Corporate Philanthropy หรื อ การท าการกุ ศ ลของบริ ษั ท ซึ่ ง
Financial Accounting Standards Board ได้ ใ ห้ ค าจ ากัด ความว่า เป็ น “การโอนย้ ายเงิ น หรื อ
ทรัพย์ สิน ของบริ ษั ท เอกชนโดยความสมัครใจและโดยไม่มีเงื่ อนไขต่อวัตถุป ระสงค์ท างสังคม”
(Gautier; & Pache. 2015: 2) ซึ่งการบริ จ าคหรื อการท าการกุศ ลต่าง ๆ เหล่านี ้ บริ ษั ท ท าเพื่ อ
มุ่งหวังให้ สงั คมดีขึ ้น สาเหตุของการทาการกุศลของบริ ษัท คือการมีศีลธรรมของผู้บริ ห าร โดยมี
ความรับผิดชอบด้ านศีลธรรมในการแบ่งทรัพยากรของบริ ษัทไปใช้ ในการส่งเสริ มความกินดีอยู่ดี
ของสังคม ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะส่งผลดี ต่อบริ ษั ท เช่น การเพิ่ มก าไรหรื อภาพลักษณ์ ของ
บริษัทหรือไม่ก็ตาม (Dennis; Buchholtz; & Butts, 2007: 3)
ในด้ านศีลธรรม ประเด็นที่นกั วิชาการด้ าน CSR มีการถกเถียงกันมากคือ
“บริ ษั ท ” ที่ “ไม่ ใ ช่ บุ ค คล” สามารถมี ศี ล ธรรมได้ หรื อ ไม่ คลอโนสกี ้ (Klonoski. 1991) ได้
ทาการศึกษาแล้ วพบว่ามีนกั วิชา เช่น ปี เตอร์ เฟรนช์ (Peter French) โทมัส โดนัลด์สนั (Thomas
Donaldson) เคนเน็ ต ห์ กู ด พาสเตอร์ (Kenneth Goodpaster) และจอห์ น แมตทิ ว ส์ (John
Matthews) เห็ น ว่า บริ ษั ท สามารถมี ค วามรับ ผิ ด ชอบทางศี ล ธรรมจากการกระท าของตนได้
เนื่องจากบริษัทเกิดจากหลาย ๆ คนรวมกันและสามารถร่วมกันตัดสินใจกระทาการได้ เมื่อบริษัท
สามารถตัดสินใจกระทาการได้ เช่นเดียวกันกับมนุษย์ทวั่ ไป ดังนันบริ
้ ษัทก็สามารถจะถูกตัดสินทาง
ศีลธรรมได้ เช่นเดียวกับการตัดสินการกระทาของมนุษย์ ในขณะที่พบว่ามีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย เช่น โรเจอร์
กิบสัน (Roger Gibson) และจอห์น แดนลีย์ (John Danley) เห็นว่าบริษัทไม่สามารถเป็ นบุคคลที่
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มีศีลธรรมได้ เนื่องจากเราไม่สามารถบังคับหรือลงโทษด้ านศีลธรรม (Moral Sanction) ต่อบริษัทที่
เป็ น ตัวบริ ษั ท จริ ง ๆ ได้ แต่จ ะลงโทษหรื อการตาหนิ ต่อ “คน” ที่ ท างานให้ ผู้บ ริ ห าร หรื อ ผู้เป็ น
เจ้ าของได้ เท่านัน้
แนวคิดที่สาคัญที่สนับสนุน ว่าบริ ษัทสามารถกระท าความดีได้ ที่สาคัญ
ได้ แก่แนวคิ ดของเฟรนช์ (1979) ที่เสนอว่าบริ ษัทสามารถอยู่ในสถานะของบุคคลที่มีศีลธรรมได้
โดยเห็ น ว่ า ความรั บ ชอบทางศี ล ธรรม (Moral Responsibility) หมายถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability) ซึ่ งเป็ น ความสัม พัน ธ์ แบบต่างตอบแทนซึ่งกัน และกัน โดยไม่ได้ มี ก ารตกลง
ล่วงหน้ าของบุคคลที่มีศีลธรรม (Moral Person) และแหล่งที่มาของความรับชอบทางศีลธรรมคือ
เจตนา (Intension) ในการกระท า เฟรน์ เ ห็ น ว่า เจตนาเป็ นเงื่ อ นไขที่ จ าเป็ นและเพี ย งพอ
(Necessary and Suffice) ในการเป็ น บุคคที่ มีศีลธรรม โดยผู้ก ระท า (Agent) จะเป็ นบุคคลที่ มี
ศีลธรรมได้ จะต้ องสามารถมีสว่ นร่วมในความสัมพันธ์ความรับผิดชอบศีลธรรมดังกล่าวโดยมีความ
ตัง้ ใจกระท าได้ ดังนั น้ บริ ษั ท ที่ เฟรนช์ เ รี ย กว่า Non-Elimination Subject of Right ที่ ส ามารถ
ตัดสินใจละทิง้ หรื อบริ ห ารสิทธิของตนได้ จึงสามารถเข้ าร่วมในความสัมพัน ธ์ท างดังกล่าวโดยมี
ความตังใจได้
้
ดังนันจึ
้ งสามารถถือว่าเป็ นบุคคลที่มีศีลธรรมได้
3. แนวคิดทฤษฎีผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย
การทบทวนวรรณกรรมในส่วนต่อไปจะเกี่ ยวข้ องกับ กลุ่มตัวแปรการคล้ อยตามกลุ่ม
อ้ างอิงเกี่ ย วตามแบบจ าลองพฤติ กรรมตามแผนของไอเซน ซึ่งตัวแปรในส่วนนี จ้ ะเกี่ย วข้ องกับ
บุคคลต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลหรือมีความสาคัญต่อธุรกิจ ในการระบุว่าผู้ใดจะมีอิทธิพลกับพฤติกรรม
ความรับ ผิดชอบต่อสังคมขององค์ก ร เป็ น ประเด็น สาคัญ เนื่ องจากคาว่า “ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร” ทาให้ เกิดคาถามว่าสังคมประกอบด้ วยใครบ้ าง ในเรื่องนี ้แคร์โรลล์ (1991: 43)
เห็นว่าคาว่า “สังคม” ใน CSR มีความคลุมเครื อและขาดทิ ศทาง และแนะน าว่าแนวคิดเรื่ องผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder) จะช่วยบริษัทในการตัดสินใจว่าควรจะมุง่ เน้ น CSR ไปที่ใคร และ
โดยปกติ คาว่า “ผู้มีส่วนได้ ส่ว นเสีย ” จะหมายถึงคนหรื อกลุ่มคนที่มีส่วน (Stake) มีข้อเรี ย กร้ อง
(Claim) หรื อมีค วามสนใจ (Interest) ในการดาเนิ น การของบริ ษั ท และเป็ น ความท้ าทายของ
ผู้บ ริ ห ารในการตัด สิ น ใจว่าคนกลุ่ม ใดที่ มี คุณ ค่า (Merit) ในการน าพิ จ ารณาในกระบวนการ
ตัดสินใจของบริษัท
แนวความคิ ด เรื่ องผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้ ถูก พัฒ นามาเป็ น แนวคิด สาคัญ ในด้ านการ
บริหารธุรกิจ เมื่อหนังสือเรื่อง การบริหารกลยุทธ์: แนวความคิดด้ านผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย (Strategic
Management: A Stakeholder Approach) ของ อาร์ เอ็ดวาร์ ด ฟรี แมน (R. Edward Freeman)
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ได้ ถู ก ตี พิ มพ์ ในปี 1984 (Donaldson; & Preston. 1995: 65; Freeman: & McVea. 2001: 3;
Mitchell; Agle; & Wood. 1997: 853) โดยแนวคิดการบริหารนีจ้ ะรู้จกั และคุ้นเคยกันในชื่อ “แนว
ทางการบริ หารกลยุ ท ธ์ ด้ านผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว น เสี ย (Strategic Managements Stakeholder
Approach)” หรือ “ทฤษฎีผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Stakeholder Theory)” แต่ที่จริงแล้ วแนวคิดเรื่องผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียได้ มีการนามาใช้ ในด้ านธุรกิจมานานแล้ ว โดยคาว่า “ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย” ได้ ปรากฏ
ครัง้ แรกในบทความด้ านการบริ ห ารในบัน ทึ ก ข้ อ ความภายใน (Internal Memorandum) ของ
Stanford Research Institute (SRI) ใ น ปี 1963 (Freeman. 1984: p. 31; Freeman.; et al.
2010: 30–31) โดย SRI ได้ ให้ คาจากัดความของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียว่า “กลุม่ ที่หากองค์กรไม่ได้ รับ
ความสนับสนุนจะไม่สามารถอยู่รอดได้ ” และได้ ระบุวา่ ผู้มีสว่ นได้ เสียจะรวมถึง ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้ า ผู้จดั หาวัตถุดิบ ผู้ให้ ก้ ยู ืมเงินทุน และสังคม (Freeman; & Reed. 1983: 89)
สภาพแวดล้ อม

ผู้จดั หาวัตถุดิบ

ทรัพยากร

บริ ษัท

สินค้ า

ลูกค้ า

สภาพแวดล้ อม

ภาพประกอบ 7 ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียตามมุมมองบริษัทด้ านการผลิต
ที่ ม า R. Edward Freeman. (1 9 8 4 ) . Strategic Management: A Stakeholder
Approach. p. 5.
ในการพัฒนาทฤษฎีผ้ มู ีส่วนได้ สว่ นเสีย ฟรี แมน (Freeman. 1984) และ ฟรี แมนและคน
อื่น ๆ (Freeman et al. 2010) เห็นว่าสภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มี
ความผันผวน เกิดกระบวนการโลกาภิวตั น์ ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีเพิ่มมาก
ขึ ้น มีก ารเปิ ดเสรี ท างการค้ า มีก ารกระจายอานาจของรัฐ มีก ารเปลี่ยนแปลงลัก ษณะการเป็ น
เจ้ าของของอุตสาหกรรม รวมถึง การเพิ่ม ขึ ้นของของความตระหนักรู้และการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต ภาคธุรกิจจึงจาเป็ นต้ องมีเครื่องมือที่เหมาะสม
ในการอธิบ าย ท าความเข้ าใจกับ และปรับ ตัวให้ เข้ ากับ สภาพแวดล้ อมที่ผันผวนเหล่านี ไ้ ด้ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นมีทงั ้ ด้ านขนาดและวิธีการผลิต ที่ทาให้ จากเดิมที่บริษัทผลิตหรื อทากิจกรรม
เองทุกขันตอน
้
มีการแบ่งการผลิตให้ แก่บริษัทอื่น ๆ ทังในและนอกประเทศ
้
ธุรกิจจึงมีความสัมพันธ์
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และจาเป็ นต้ องพึ่งพาต่อสภาพแวดล้ อมภายนอกมากขึ ้น ทาให้ มมุ มองด้ านการผลิตแบบดังเดิ
้ ม
(ภาพประกอบ 7) ที่การทาธุรกิจคื อการซือ้ ทรัพยากรหรื อปั จจัยการผลิตเข้ ามาผ่านกระบวนการ
ผลิ ต เป็ นสิ น ค้ าส่ งต่ อ ให้ ลูก ค้ า ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มทางธุรกิ จ แบบเดิ ม ไม่ ส ามารถใช้ ได้
นอกจากนี ้ การเปลี่ยนแปลงด้ านขนาดของบริ ษัทที่ใหญ่มากขึ ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เช่น การผลิตแบบสายพาน ทาให้ งานต่าง ๆ สามารถแบ่งกันผลิต สามารถกระจายการผลิตไปใน
หลายท้ องถิ่น เงิน ทุน มีขนาดใหญ่มากขึ ้น ในด้ านการบริหาร พนักงานที่ไม่ได้ มีส่วนเป็ นเจ้ าของ
หรื อเกี่ ยวพัน ทางเครื อญาติ กับ เจ้ าของกิ จการทวีความสาคัญ ขึ ้น ทาให้ มีก ารแยกส่วนที่ชัดเจน
ระหว่ า งการเป็ นเจ้ าของและการบริ ห าร ท าให้ เกิ ด มุม มองด้ านการบริ ห าร ดัง ที่ แ สดงใน
ภาพประกอบ 8 บริ ษั ทมีความจาเป็ นต้ องมีก ารบริ หารงานในส่วนความสัมพันธ์กับเจ้ าของและ
ลูกจ้ างเพิ่มขึ ้นจากมุมมองการผลิตเดิมที่มีแต่ผ้ ขู ายสินค้ าและลูกค้ า ทังนี
้ ้ ในมุมมองนี ผ้ ้ ถู ือหุ้นไม่
จาเป็ นต้ องเข้ ามามีสว่ นร่วมในการบริหาร การบริหารอาจทาโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือการจ้ างผู้บริหาร
มืออาชีพ ก็ได้
สภาพแวดล้ อม
เจ้ าของ

ผู้จดั หาวัตถุดิบ

บริ ษัทและผู้บริ หาร

ลูกค้ า

ลูกจ้ าง

สภาพแวดล้ อม

ภาพประกอบ 8 ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียจากมุมมองด้ านการบริหาร
ที่ ม า R. Edward Freeman. (1 9 8 4 ) . Strategic Management: A Stakeholder
Approach. p. 6.
อย่ างไรก็ ต าม ฟรี แมน (Freeman. 1984) และ ฟรี แมนและคนอื่น ๆ (Freeman et al.
2010) เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงและผันผวนยังมีมากกว่านัน้ ทังจากปั
้
จจัยทังภายในและภายนอกที
้
่
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ทาให้ ธรุ กิจจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมากขึ ้น โดยปั จจัย
ภายในได้ แก่ (1) จากเปลี่ยนจากเดิมที่เมื่อผู้ถือหุ้นไม่พอใจการบริหารของบริ ษัทจะทาการขายหุ้น
มาเป็ นการแข่งขันโดยการเข้ าครองการถื อหุ้นเพื่อเข้ าคุมการบริ ห ารของบริ ษั ท แทนมากขึ ้น (2)
ลูกค้ าจะมีอานาจต่อรองมากขึ ้นเนื่ องจากการมีสิน ค้ าจากต่างประเทศซึ่งมีคุณ ภาพดีหรื อราคา
เหมาะสมเข้ ามาแข่งขันมากขึ ้น รวมถึงมีลกู ค้ าจากภายนอกประเทศเพิ่มขึ ้น (3) ลูกจ้ างมีทงั ้ การ
เปลี่ยนแปลงด้ านอายุและความคิด ทาให้ การบริหารแบบเดิมที่ให้ อานาจแก่ผ้ บู ริหารอย่างเดียว
(Authoritarian Management) ไม่เ หมาะสม จ าเป็ นต้ อ งให้ ความส าคัญ กับ ความเป็ นมนุ ษ ย์
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้ างกับบริ ษัทก็มีความซับซ้ อนขึ ้น เช่น ลูกจ้ างอาจเป็ นลูกค้ า หรื อเจ้ าของ
(ผ่านการถือหุ้น) ก็ได้ (4) ผู้จดั หาวัตถุดิบ จะมีการจัดหาวัตถุดิบจากภายนอกทัว่ โลก ความสัมพันธ์
กับต่างประเทศจึงมีสงู ขึน้ การบริ หารจึงเป็ นการบริ ห ารจัดการตลาดทั่วโลก สาหรับด้ านปั จจัย
ภายนอกจะได้ แก่ (1) ความสัม พัน ธ์ กับ ภาครัฐ โดยในทางหนึ่ งภาครัฐ จะเข้ า มาก ากับ ดูแ ล
(Regulate) ให้ เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชน เช่น การควบคุมไม่ให้ มีการควบรวมกิจการที่ทาให้
เกิดการผูกขาด แต่ในอีก ทางหนึ่งธุรกิจ ก็อาจมีอิทธิพลต่อภาครัฐได้ โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ
เช่ น กระบวนการ lobbyist ในสหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อ ให้ ภาครั ฐ ท าหรื อ ไม่ท าอะไรบางอย่ างเพื่ อ
ประโยชน์ต่อธุรกิจนัน้ ๆ (2) การแข่งขัน การแข่งขันมีแนวโน้ มสูงมากขึ ้น จากการเปิ ดตลาด และ
บริ ษัทในต่างประเทศที่มีการพัฒนาสินค้ าที่คณ
ุ ภาพและแข่งขันได้ มากขึ ้น (3) กลุม่ คุ้มครองสิทธิ
ผู้บริ โภค (Consumer Advocate) กระตุ้นให้ มีการออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้บริ โภคมากขึ ้น
ในขณะที่ผ้ บู ริโภคเองก็มีการรวมตัวเรี ยกร้ องสิ่งต่าง ๆ ทัง้ จากภาครัฐและจากภาคธุรกิจโดยตรง
(4) กลุม่ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ได้ มีการออกมาเรียกร้ องภาคธุรกิจในด้ านสิ่งแวดล้ อม ทังการไม่
้
สร้ าง
มลภาวะต่าง ๆ รวมถึงกดดันให้ ธุรกิจมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น (5) กลุ่มผู้สนใจ
พิเศษต่าง ๆ (Special Interest Group) มีเพิ่มมากขึ ้น ตัวอย่างได้ แก่ กลุม่ ผู้ต้องการให้ ควบคุมการ
ใช้ อาวุธปื นและกลุ่มต่อต้ านการทาแท้ งในสหรัฐฯ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลุ่มเหล่า นีส้ ามารถมีผล
ต่อธุรกิ จ ได้ และ (6) สื่อมวลชน ซึ่งนอกจากเทคโนโลยี ท าให้ สื่อมวลชนสามารถเข้ าถึ งและมี
อิท ธิพลต่อประชาชนเพิ่ มขึ ้นแล้ ว สื่อยังมีบ ทบาทในการตรวจสอบพฤติก รรมต่าง ๆ ของบริ ษั ท
เพิ่มขึ ้นด้ วย จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ฟรีแมนเห็นว่าจาเป็ นต้ องมีกรอบแนวคิดในการบริหาร จึง
ได้ เสนอแนวคิดใหม่ในการบริหารที่เรียกว่าการบริหารกลยุทธ์ ด้านผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียขึ ้น ดังแสดง
ในภาพประกอบ 9 โดยแนวคิด พืน้ ฐานของ “แนวทางการบริ หารเชิงกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย” เห็นว่าผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีความสาคัญอย่ างยิ่งต่อธุรกิจ ดังนัน้ หน้ าที่ของผู้บริ หารคือการ
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กาหนดแผนหรื อนโยบายธุรกิจ และนาแผน/นโยบายนัน้ ๆ ไปปฏิบัติเพื่อทาให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องหรื อมี
ส่วนได้ สว่ นเสียกลุม่ ต่างมีความพอใจ (Freeman; & McVea. 2001: 10)
ภาครัฐ

องค์กรชุมชน

เจ้ าของ

กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริ โภค

ผู้จัดหาวัตถุดิบ
2483154823
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กลุ่มปกป้อง
สิ่งแวดล้ อม

คู่แข่ง
กลุ่มความสนใจพิเศษ

ลูกจ้ าง

สือ่ มวลชน

ภาพประกอบ 9 มุมมองของบริษัทด้ านผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ที่ ม า R. Edward Freeman. Strategic Management: A Stakeholder Approach.
p. 25.
การระบุผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย
จากทฤษฎีผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย หน้ าที่สาคัญของผู้จดั การธุรกิจคือการระบุผ้ มู ีสว่ นเสีย
ของบริษั ท ซึ่งในการระบุว่าใครสามารถเป็ นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของธุรกิจบ้ างนัน้ ไม่มีข้อถกเถีย ง
มากนัก ไม่วา่ จะเป็ นบุคคล องค์กร หรือกลุม่ ๆ ใดก็สามารถถือว่าเป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียหากเพียง
สามารถระบุถึง “ความสัมพันธ์ ” หรื อ “ส่วนได้ ส่วนเสีย” กับบริ ษัทได้ (Mitchell; Agle; & Wood.
1997: 855–856) อย่างไรก็ตามหากบริ ษัทรับเอากรอบหรือคาจากัดความที่กว้ างเกินไป (เช่น รวม
ไปถึงผู้ก่อการร้ ายที่จริ ง ๆ แล้ วมีผลต่อการดาเนินการของบริ ษัท) แนวทางการบริ หารผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียนี ้อาจเป็ นโทษกับบริษัทมากกว่าจะเป็ นประโยชน์ (Kakabadse; Rozuel; & Lee-Davies.
2005: 293)
ดังนันการระบุ
้
ว่าควรนับรวมว่าใครเป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่บริ ษัทควรให้ ความสนใจ
จึงเป็ นประเด็นสาคัญในการตัดสินใจต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อการทา CSR ซึ่งในการระบุนี ้
วอส (Vos. 2003) เห็นว่าเป็ นส่วนสาคัญที่ตอบได้ ยากเนื่องจาก 2 สาเหตุ สาเหตุประการแรกคือ
ประเด็น ด้ านแบบจ าลองซึ่งจะเกี่ ยวกับคาถามที่ว่า “ใครคือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริ ษั ท ” และ
“อะไรจะเป็ น ตัวแบ่งแยกระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับไม่มีส่วนได้ ส่ วนเสียของบริ ษัท” สาเหตุที่
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สองจะเกี่ยวกับด้ านปทัสถาน (Normative) คือ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียคนหรือกลุ่มใดที่บริ ษัทควรให้
ความสาคัญนามาดาเนินการหรือควรรับฟัง บริษัทหรือผู้บริ หารของแต่ละบริษัทจึง มีหน้ าที่ในการ
ระบุวา่ ใครจะเป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียตามแนวคิดหรือเกณฑ์ ของตนเอง อย่างไรก็ตามก็มีนกั วิชาการ
ได้ มี ก ารพยายามเสนอรายการของผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย ออกมาจ านวนมาก เช่ น กูด พาสเตอร์
(Goodpaster.1991) ได้ มีการเสนอตัวอย่างของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริษัทที่มากไปกว่าผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ว่าได้ แก่ ลูกจ้ าง ผู้จดั หาวัตถุดิบ ลูกค้ า ผู้ให้ ก้ ยู ืม คูแ่ ข่ง ภาครัฐ และชุมชน เคทซูลาคอส
และคนอื่น ๆ (Katsoulakos; et al. 2004: 6)ได้ เสนอแผนภาพของเครือข่ายด้ าน CSR ซึ่งได้ ระบุผ้ ู
มีสว่ นได้ ส่วนเสียของบริษัทในลักษณะที่ประกอบด้ วย ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มองค์กร
ที่ ไม่ ใ ช่ ภ า ค รั ฐ (Non-Government Organizations: NGOs) ส ม า ค ม ผู้ ล ง ทุ น ผู้ ถื อ หุ้ น
(Shareholder) ผู้ถื อหุ้น สาธารณะ (Public Stockholder) ผู้บ ริ โภค ลูกค้ า ลูก จ้ าง คู่ค้า ผู้จัดหา
วัตถุดิบ สื่อมวลชน และกลุ่มหรื อสมาคมด้ าน CSR ในขณะที่ คลากสัน (Clarkson. 1995) ได้ มี
ศึก ษาวิเคราะห์ ป ระเด็น ด้ านผู้มีส่ว นได้ ส่ว นเสีย โดยในการศึกษาได้ ใช้ บริ ษั ท ลูก จ้ าง ผู้ถื อหุ้น
ลูก ค้ า ผู้จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ และ ผู้ ถื อ หุ้ นสาธารณ ะเป็ นกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของบริ ษั ท
นอกเหนื อจากนี ้ เมซนาร์ คริ สแมน และแคร์ โรลล์ (Meznar, Chrisman, & Carroll. 1990: 334)
ระบุวา่ กลุ่มของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียประกอบด้ วย ผู้บริ หาร ลูกจ้ าง ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า ผู้จัดหาวัตถุดิบ
ชุมชนที่บริษัทตังอยู
้ ่ และองค์กรภาครัฐ
เนื่องจากมีผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียเป็ นจานวนมาก ฟรี แมนและรี ด (Freeman; & Reed.
1983) จึงได้ เสนอเครื่ องมือในการวิเคราะห์ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียของบริ ษั ท ที่ มี 2 มิติ คือ “ความ
สนใจ/ส่วนได้ เสีย ” และ “อานาจต่อบริ ษัท ” โดยในส่วนของ “ความสนใจ/ส่วนได้ เสีย ” แบ่ งแยก
ออกเป็ น 3 ประเภทได้ แก่ 1) ส่วนได้ เสีย ด้ านการถื อหุ้น /การเป็ น เจ้ าของ (Equity Interest) ซึ่ ง
เกี่ยวข้ องกับการเป็ นเจ้ าของและการตัดสินใจในบริษัท 2) ส่วนได้ สว่ นเสียด้ านเศรษฐกิจ/ตลาด จะ
เกี่ ยวข้ องกับผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ/ธุรกิ จต่อบริ ษั ท เช่นผลต่อยอดขายหรื อก าไร และ 3) ผู้มี
อิทธิพล (Influencer) ซึ่งจะแก่ผ้ ทู ี่ มีอิทธิพลด้ านอื่น ๆ ต่อการดาเนินการของบริ ษัท เช่น ผู้ที่ออก
กฎระเบียบหรือผู้ที่ทาการควบคุมต่าง ๆ สาหรับมิติด้านอานาจนันแบ่
้ งออกได้ เป็ นสามด้ านได้ แก่
1) อานาจแบบเป็ น ทางการหรื ออานาจในการออกเสียง ซึ่งเกี่ยวข้ องกับอานาจในการตัดสิน ใจ
ภายในบริ ษั ท 2) อานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งคืออานาจที่มีต่ออิท ธิพลที่ เกิ ดจากการตัดสินใจด้ าน
ตลาด และ 3) อานาจทางการเมือง คืออานาจที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการหรือขันตอนทางการเมื
้
อง
จาก 2 มิติทาให้ แบ่งกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียออกได้ เป็ น 9 กลุม่ ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 กลุม่ และตัวอย่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในกลุม่ ต่าง ๆ ของฟรีแมนและรีด
ส่ วนได้ ส่วนเสีย/
อานาจ
การถือครองหุ้นและ
อานาจในบริ ษัท

อานาจทางการ/การ
ลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้น
- ผู้อานวยการ
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ผู้มีอิทธิพลต่ อ
บริ ษัท

- ภาครัฐ
- คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์

อานาจด้ านเศรษฐกิจ อานาจด้ านการเมือง

-

ผู้จดั หาวัตถุดิบ
เจ้ าหนี ้
ลูกค้ า
สหภาพ
หน่วยงานด้ าน
สิง่ แวดล้ อม และ
ความปลอดภัย

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยกับ
นโยบายของบริษัท (Dissident
Stockholders)
- รัฐบาลท้ องถิ่น
- รัฐบาลต่างชาติ
- กลุม่ ผู้บริ โภค
- สหภาพ
- ภาครัฐ
- สมาคมการค้ า

ที่ ม า R. Edward Freeman; & David L. Reed. (1983). Stockholders and
Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. California Management
Review, 25(3): 94.
ซึ่งการแบ่งดังตาราง 1 จะมีสว่ นช่วยในการกาหนดแผนในบริหารผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ของธุรกิจ เช่น ทาให้ ทราบว่าผู้ถือหุ้นและผู้อานวยการ (Director) มีอานาจด้ านการลงคะแนน ซึ่งมี
ผลต่อการเป็ นเจ้ าของและตัดสินใจของบริ ษัท ลูกค้ าและผู้จัดหาวัตถุดิบมีอานาจด้ านเศรษฐกิจ
และมีผลกระทบด้ านเศรษฐกิจต่อบริษัท ในขณะที่ภาครัฐจะเป็ นผู้มีอิทธิภายนอก (Influencer) ซึ่ง
มีอานาจได้ ทงอ
ั ้ านาจที่เป็ นทางการผ่านการออกกฎระเบียบที่เป็ นทางการซึ่งมีผลต่ออานาจในการ
ออกเสี ย งของบริ ษั ท และผ่านด้ านการเมืองเป็ น ต้ น ซึ่งในการบริ ห าร ฟรี แมนและรี ด เสนอว่า
ผู้บ ริ ห ารมีห น้ าที่ ต้ องเรี ย นรู้ และใช้ เครื่ องมือในการบริ ห ารที่ เหมาะสม เช่น เมื่อมีปั ญ หาความ
ขัดแย้ งเรื่ องการถือหุ้น จะต้ องมีก ารบริ หารผู้มีส่วนได้ ส่วนได้ ส่วนเสีย และคณะกรรมการบริ หาร
บริษั ทผ่านกลไกการออกเสียงและออกเป็ น ระเบียบกฎเกณฑ์บริ ษัทออกมา ในด้ านอิท ธิพลด้ าน
เศรษฐกิจ ต้ องมีการมอบหมายให้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง เช่น ฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์ ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายผลิต มีการวางแผนบนพื ้นฐานของการวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดที่เหมาะสม และสุดท้ าย
ฝ่ ายรัฐสัมพันธ์ (Public Affair) จะต้ องถูกมอบหมายให้ รับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียที่มีอานาจ
ในด้ านการเมือง เป็ นต้ น
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เนื่ อ งจากผู้มี ส่วนได้ ส่ว นเสี ย ของบริ ษั ท ที่ ค วามแตกต่างกัน ออกไปทัง้ ตามที่ ตัง้
ประเภทสินค้ า ประเภทของอุตสาหกรรม และปั จจัยอื่น ดังนันการศึ
้
กษานีจ้ ึ งเลือกผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียให้ มีความครอบคลุมที่สดุ เพื่อเป็ นการศึกษาว่าผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่มใดบ้ าง ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจรับ CSR มาปฏิบตั ิของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม จากการทบทวนวรรณกรรม
การศึก ษานีจ้ ึงได้ กาหนดให้ มีผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียจานวน 9 กลุ่ม ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูก ค้ า พนักงาน
ผู้ขายสินค้ า (Supplier) ภาครัฐบาล คูแ่ ข่ง สมาคมที่เป็ นสมาชิก ชุมชน และสังคมโดยรวม
2483154823
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4. นิยามปฏิบัติการ
1. พฤติกรรมความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กร (พฤติกรรม CSR) หมายถึงการ
ยิ น ยอมรับ เอากิ จ กรรมด้ าน CSR มาปฏิ บัติใ นองค์ ก ร ทัง้ นี ใ้ นการท ากิ จ กรรม CSR ดังกล่า ว
หมายถึงการยอมรับต้ นทุนที่ บริ ษัทต้ องเสียไปในการทาทัง้ ที่เป็ นตัวเงินหรื อเวลาในการงานของ
ลูกจ้ างที่ต้องเสียไปในการทากิจกรรมดังกล่าว โดยในการวัดว่ากิจกรรมใดสามารถจัดเป็ นกิ จกรรม
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) จะใช้ คาจ ากัดความของซี เกลและวิท าเลีย โน
(Siegel & Vitaliano. 2007: 773) ที่ระบุวา่ CSR คือการดาเนินการของบริ ษัทในบริบททางสังคม
และสิ่งแวดล้ อมที่สงู ไปกว่าที่กฎหมายกาหนด
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในการศึกษานี ว้ ดั ทางอ้ อมจากจานวน
ด้ านความถี่ ของการท ากิ จ กรรม CSR ที่บ ริ ษั ท ดาเนิน การรวมทัง้ การออกนโยบายหรื อระเบี ย บ
ปฏิบตั ิ ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงมาจากแนวทางการวัดพฤติกรรมของทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนที่ปกติสามารถวัดจากระดับความถี่ของการทาพฤติกรรมจากระดับน้ อยไปมาก
เป็ นจานวนความถี่ของกิจกรรมที่ SMEs ที่มีการทาในระยะเวลา 1 ปี และเพื่อให้ เห็นถึงนา้ หนัก
หรื อความสาคัญของกิจกรรม CSR ของผู้ประกอบการ SMEs มาตรวัดที่จัดทาขึ ้น ได้ มีการแยก
ความถี่ของการท ากิจกรรม CSR ประเภทต่าง ๆ ตามประเภทของ CSR ที่ปรับปรุงมากจากการ
แยกประเภท CSR ขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้ วยการมาตรฐาน (ISO) และเอกสารคูม่ ือการทา
ISO 26000 สาหรับ SMEs ซึ่งจาท าโดย ECOLOGIA (ECOLOGIA: 2011) ) ที่ มีก ารแบ่งการท า
CSR ออกเป็ น 7 ด้ าน ทัง้ นี ้ ในการศึก ษานีไ้ ด้ แยกด้ านการมีส่วนรวมกับ ชุมชนและการพัฒ นา
ชุมชน ออกเป็ นด้ านย่อย 2 ด้ าน ได้ แก่ด้านการมีส่วนรวมชุมชน และการพัฒนาสังคม เนื่องจาก
เป็ นประเด็นสาคัญและมีบริบทที่แตกต่างกัน ทาให้ ได้ CSR จานวนรวม 8 ด้ าน โดยมีรายละเอียด
ด้ านของ CSR ดังนี ้
1.1 CSR ด้ านธรรมาภิ บ าลขององค์ ก ร (Organizational Governance) วัด จาก
จานวนความถี่ของกิจกรรม CSR ที่มีการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับธรรมาภิบาลขององค์กร ในระยะ
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1 ปี ที่ ผ่านมา อาทิ การปรับ ปรุงระบบการบริ ห ารให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพ 2) การสร้ างวัฒ นธรรมที่
ส่งเสริ มให้ เกิด CSR อย่างถาวร 3) การส่งเสริ มให้ ปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย 4) การสร้ างความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และ 5) การให้ ความสาคัญต่อผู้มีส่วนส่วนเสีย เช่น กิจกรรมส่งเสริ มการมีส่วนร่วม
หรือการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เป็ นต้ น
1.2 CSR ด้ านสิทธิมนุษ ยชน (Human Rights) วัดจากจ านวนความถี่ของกิจกรรม
CSR ที่ มีการด าเนิน การเกี่ ยวข้ องกับสิท ธิมนุษ ยชน ในระยะ 1 ปี ที่ ผ่านมา เช่น 1) การไม่เลือก
ปฏิบัติต่อต่อการจ้ างงานทัง้ ด้ านเชื ้อชาติ ศาสนา หรื ออื่น ๆ (เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์) 2) การให้ ความ
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (Vulnerable Groups) เช่น สตรีและผู้พิการ 3) การไม่เลือกปฏิบตั ิต่อ
ด้ านความเชื่อทังทางศาสนาหรื
้
อการเมือง และ 4) มีการดาเนินการร่วมมือด้ านสิทธิมนุษย์ชนกับ
องค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1.3 CSR ด้ านแรงงาน (Labor Practices) วัดจากจานวนความถี่ของกิจกรรม CSR
ที่มีการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับแรงงาน ในระยะ 1 ปี ที่ผา่ น อาทิ 1) การกาหนดค่าจ้ างแรงงานที่
เป็ น ธรรม 2) การปรับ ปรุงสถานที่ ท างานให้ มี ความปลอดภัย มี สุขอนามัย ที่ ดี 3) การบริ ห าร
บุคลากรที่เป็ นธรรม 4) การให้ สวัสดิการในระดับที่สงู กว่าที่กฎหมายกาหนด และ 4) การพัฒนา
บุคลากร
1.4 ด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environment) วัดจากจ านวนความถี่ ของกิจ กรรม CSR ที่ มี
การดาเนินการเกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม ในระยะ 1 ปี ที่ผา่ นมา เช่น 1) การปรับปรุงการดาเนินงาน
ด้ านสิ่งแวดล้ อม อาทิ การปล่อยของเสียในระดับที่ต่ากว่ากฎหมายกาหนด 2) การปรับปรุงการ
ดาเนินงาน เช่นการปรับปรุงสินค้ า เช่น การปรับปรุงสินค้ าหรือหีบห่อที่เป็ นมิตรต่อ สิ่งแวดล้ อม 3)
การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อส่งแวดล้ อม เช่นการลดการปล่อยสารพิษ/คาร์บอน การ
ลดความสิ ้นเปลืองในการผลิต การลดการใช้ พลังงาน การใช้ วสั ดุรีไซเคิล
1.5 CSR ด้ านการด าเนิ น งานอย่ างเป็ นธรรม (Fair Operating Practices) วัดจาก
จานวนความถี่ ของกิจกรรม CSR ที่ มีก ารดาเนิ นการเกี่ย วข้ องกับการดาเนิ นการที่เป็ นธรรม ใน
ระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา อาทิ 1) การต่อต้ านการคอรัปชั่นและการรับสินบน 2) การส่งเสริ มให้ ธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องทา CSR 3) การชาระค่าสินค้ าที่ถูกต้ องตรงเวลา 4) การสนับสนุนการแข่งขันที่เปิ ดกว้ าง
และเป็ นธรรม และ 5) การไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
1.6 CSR ด้ านผู้บ ริ โภค (Consumer Issues) วัด จากจ านวนความถี่ ของกิ จ กรรม
CSR ที่ มีก ารด าเนิ น การเกี่ ย วข้ องกับ ผู้บ ริ โภค ในระยะ 1 ปี ที่ ผ่านมา เช่น 1) การผลิตสิน ค้ าที่
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ปลอดภัย 2) การกาหนดราคาเป็ นธรรม 3) การรับประกันสินค้ า 4) การมีกลไกการเรี ยกคืนสินค้ า
5) การให้ ข้อมูลสินค้ าแก่ผ้ บู ริโภคผู้บริโภคอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และ 6) การปกป้องข้ อมูลลูกค้ า
1.7 CSR ด้ านการมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Involvement) วัดจากจ านวน
ความถี่ของกิจกรรม CSR ที่มีการดาเนินการเกี่ยวข้ องกับการมีสว่ นร่วมของชุมชน ในระยะ 1 ปี ที่
ผ่านมา อาทิ 1) การเข้ าร่ว มกิจกรรมของชุมชน 2) การให้ โอกาสในการจ้ างงานแก่ชุมชน 3) การ
พัฒนาสิ่งแวดล้ อมชุมชน และ 4) การส่งเสริมการศึกษา สุขอนามัย และวัฒนธรรมต่อชุมชน’
1.8 CSR ด้ านการพัฒนาสังคม (Social Development) วัดจากจานวนความถี่ของ
กิจกรรม CSR ที่ มีก ารด าเนิ นการเกี่ย วข้ องการพัฒนาสังคม ในระยะ 1 ปี ที่ ผ่านมา เช่น 1) การ
บริ จาคในด้ านต่าง ๆ 2) การทากิจกรรมต่างที่สนับสนุน ด้ านการศึกษา วัฒนธรรม การบรรเทา
ความยากจน หรือการช่วยเหลือสังคมอื่น ๆ
2. เจตนาในการท า CSR (CSR Intention) หมายถึ ง ระดับ ความตัง้ ใจหรื อ ความ
พยายามของบุคคลหรือผู้ประกอบการว่าเขาจะแสดงพฤติกรรม (การรับเอา CSR มาปฏิบตั ิ) มาก
น้ อยเพียงใด ซึ่งจะวัดทางอ้ อมจาก
2.1 การคาดการณ์ในการทา CSR หมายถึงการระดับการคาดการณ์ ของผู้บริหารที่
ทาหน้ าที่ตดั สินใจด้ าน CSR ถึงการทากิจกรรม CSR ว่าบริษัทจะมีการทา CSR หรือมีการทา CSR
เพิ่มขึ ้นหรือไม่ในอนาคต โดยจะใช้ การสร้ างมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึง ผู้บริหารฯ คาด
ว่าบริษัทจะมีการทากิจกรรม CSR หรือเพิ่มการทา CSR มากขึ ้น คะแนนต่าหมายถึงคาดการณ์ว่า
จะไม่มีการทา CSR เพิ่มขึ ้น
2.2 ความมุ่งมัน่ ในการท า CSR หมายถึงระดับความมุ่งมัน่ ตังใจ
้ (Determination)
ของผู้บ ริ ห ารที่ ทาหน้ าที่ ตดั สิน ใจด้ าน CSR ในการจะท ากิจ กรรมด้ าน CSR โดยจะใช้ การสร้ าง
มาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงจะหมายถึง ผู้บริหารฯ มีความมุง่ มัน่ ที่จะทากิจกรรม CSR สูง คะแนน
ต่าหมายถึงความมุง่ มัน่ ในการทากิจกรรม CSR ต่า
2.3 ความพยายามในการทา CSR หมายถึงระดับความพยายายาม (Attempt) ของ
ผู้บ ริ ห ารที่ ท าหน้ าที่ต ัด สิน ใจด้ าน CSR ในการท ากิจ กรรม CSR โดยจะใช้ การสร้ างมาตรวัด 7
ระดับ คะแนนสูงหมายถึง ผู้บริหารฯ มีพยายามที่จะทากิจกรรม CSR สูงหรือเพิ่มมากขึ ้น คะแนน
ต่าหมายถึงมีความพยายามในการทากิจกรรม CSR ต่าหรือไม่เพิ่มขึ ้น
3. เจตคติในการทา CSR (CSR Attitude) หมายถึง ความรู้สึกของผู้บริ หารที่ทาหน้ าที่
ตัดสินใจด้ าน CSR ต่อผลของการกระทาพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) ในด้ าน CSR ว่าการทา
พฤติกรรมนันเป็
้ นสิ่งที่ดี เป็ นประโยชน์ มีความจาเป็ นหรื อไม่ ตลอดจนมีความคุ้มค่าในการกระทา
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มากน้ อยเพียงใด โดยมีการสร้ างมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึงผู้บริ หารที่มีหน้ าที่ตดั สินใจ
ด้ าน CSR เห็นว่าการทา CSR เกิดประโยชน์หรื อมีความจาเป็ นทางสังคมกับธุรกิจมาก คะแนนต่า
หมายถึงผู้บริหารเห็นว่า CSR มีประโยชน์หรือมีความจาเป็ นกับธุรกิจน้ อย
4. ความเชื่อเกี่ยวกับผลการทา CSR (CSR Beliefs) หมายถึง ความเชื่อของผลการ
กระทาพฤติกรรมดังกล่าวในด้ านต่าง ๆ ของผู้บริหารที่ทาหน้ าที่ตดั สินใจด้ าน CSR ที่มีการประเมิน
กับโอกาสที่คาดว่าผลการกระทาดังกล่าวจะเกิดขึ ้น ดังต่อไปนี ้
4.1 ประโยชน์ด้านภาพลักษณ์บริ ษัท หมายถึง ความเชื่อด้ านภาพลักษณ์ของบริษัท
ที่นามาถ่วงน ้าหนักโดยการคูณกับโอกาสที่การทา CSR จะทาให้ ภาพลักษณ์บริษัทดีขึ ้น โดยความ
เชื่ อด้ านภาพลักษณ์ บ ริ ษัท จะหมายถึงความเชื่ อของผู้บ ริ หารที่ท าหน้ าที่ ตดั สินใจด้ าน CSR ถึ ง
ระดับ ของผลการท า CSR ต่อ ชื่ อเสีย งของบริ ษั ท โดยสร้ างมาตรวัด 7 ระดับ โดยคะแนนสูง
หมายถึง ผู้บริหารฯ เชื่อว่าการทา CSR จะทาให้ บริษัทมีชื่อเสียงหรือทาให้ ภาพลักษณ์ของบริษัทดี
ขึ ้นได้ มาก คะแนนต่าหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่าการทา CSR มีผลกับชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของ
บริ ษั ท น้ อย ในขณะที่ โอกาสที่ ก ารท า CSR จะท าให้ ภาพลัก ษณ์ บ ริ ษั ท ดีขึน้ หมายถึ งระดับ ที่
ผู้บริ ห ารฯ เชื่อว่าการทา CSR จะทาให้ เกิดด้ านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ สาเร็จ ซึ่งใช้ มาตรวัด 7
ระดับ เช่นเดียวกัน คะแนนสูงหมายถึง ผู้บริ หารฯ เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่เมื่อทา CSR แล้ วจะทาให้
ภาพลักษณ์ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นสาเร็จ คะแนนต่าจะหมายถึงผู้บริ หารฯ เชื่อว่ามีโอกาสต่าที่เมื่อทา
CSR แล้ วจะทาให้ ภาพลักษณ์บริษัทของบริษัทเพิ่มขึ ้นสาเร็จ
4.2 ประโยชน์ด้านความแตกต่างสิน ค้ า หมายถึงความเชื่อด้ านความแตกต่างของ
สิน ค้ า ถ่วงนา้ หนัก ด้ วยการคูณ กับ โอกาสที่ CSR จะทาให้ สิน ค้ าของบริ ษั ทมีความแตกต่างกับ
สินค้ าของคูแ่ ข่ง โดยความเชื่อด้ านความแตกต่างของสินค้ า หมายถึงความเชื่อของผู้บริ หารที่ทา
หน้ าที่ตดั สินใจด้ าน CSR ต่อระดับของผลของการทา CSR ในการสร้ างความแตกต่างของสินค้ า
กับคูแ่ ข่ง โดยใช้ มาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่าการทา CSR จะทาให้ สินค้ า
ของตนแตกต่างจากคูแ่ ข่งมาก คะแนนต่าจะหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่าการทา CSR จะทาให้ สินค้ า
ของตนแตกต่างจากคู่แข่งน้ อย ในขณะที่โอกาสที่ CSR จะทาให้ สินค้ าของบริษัทมีความแตกต่าง
หมายถึงโอกาสที่การทา CSR จะทาให้ สินค้ าของบริษัทมีความแตกต่างจากสินค้ าของคูแ่ ข่งสาเร็จ
ซึ่งใช้ มาตรวัด 7 ระดับ เช่นเดียวกัน คะแนนสูงหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่เมื่อทา CSR
แล้ วจะทาให้ สินค้ าของตนมีความแตกต่างจากคูแ่ ข่งได้ สาเร็จ คะแนนต่าหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่า
มีโอกาสต่าที่เมื่อทา CSR แล้ วจะทาให้ สินค้ าของบริษัทมีความแตกต่างจากสินค้ าของคูแ่ ข่งสาเร็จ
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4.3 ประโยชน์ด้านแรงงาน หมายถึง ความเชื่อเรื่องการหาแรงงานหรือพนักงานง่าย
และลดการลาออกของพนัก งาน ถ่วงน า้ หนัก ด้ วยการคูณ กับ โอกาสที่ CSR จะท าให้ บ ริ ษั ท หา
แรงงานหรือพนักงานได้ ง่ายและลดการลาออกของพนักงาน โดยความเชื่อเรื่ องการหาแรงงานง่าย
และลดการลาออกของพนักงาน หมายถึงความเชื่อของผู้บริ หารที่ทาหน้ าที่ตดั สินใจด้ าน CSR ต่อ
ระดับของผลของการทาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นันต่
้ อการหาแรงงานและ
การลาออกของพนักงาน โดยสร้ างมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึง ผู้บริหารฯ เชื่อว่าการทา
CSR จะมี ผ ลต่อ การหาแรงงานและลดการลาออกของพนัก งานได้ มาก คะแนนต่าหมายถึ ง
ผู้บริ หารฯ เชื่อว่าการทา CSR มีผลให้ หาแรงงานและมีผลต่อการลดการลาออกของพนักงานได้
น้ อย ในขณะที่ โอกาสที่ CSR จะทาให้ บริษัทได้ ประโยชน์ได้ จากแรงงานในด้ านการสรรหาแรงงาน
และการลดการลาออก หมายถึงความเชื่ อถึงระดับ โอกาสที่เมื่อทา CSR แล้ วจะส่งผลสาเร็จ ให้
บริ ษัทหาแรงงานและลดการลาออกของพนักงานได้ สาเร็จ โดยสร้ างมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูง
หมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่าเมื่อทา CSR แล้ วจะมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในการหาแรงงาน
และลดการลาออกได้ สูง คะแนนที่ ต่ าหมายถึ งผู้บ ริ ห ารฯ เชื่ อว่าการท า CSR มี โอกาสประสบ
ความสาเร็จในการหาแรงงงานและลดการลาออกได้ น้อย
4.4 ประโยชน์ ด้ านประสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง ความเชื่ อ ว่า การท า CSR จะท าให้
ประสิ ท ธิ ภาพการท างานของบริ ษั ท ดีขึน้ ถ่ วงน า้ หนัก โดยการคูณ กับ โอกาสที่ CSR จะท าให้
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของบริ ษั ท ดี ขึ น้ โดยจะเป็ นความเชื่ อ ว่ า การท า CSR จะท าให้
ประสิทธิภาพการทางานของบริษัทดีขึ ้น ซึ่งหมายถึงความเชื่อของผู้บริหารที่ทาหน้ าที่ตัดสินใจด้ าน
CSR ถึงระดับความมีประสิทธิภาพที่มีขึ ้นจากการทา CSR จากระบบที่มีความโปร่งใส ความตังใจ
้
ทางานของพนักงาน การลดต้ นทุนจากการลดการสูญเสียของวัตถุดิบ ในการผลิต หรื อจากการ
ประหยัดพลังงาน เป็ นต้ น โดยสร้ างมาตรวัด 7 คะแนนสูงหมายถึง ผู้บริหารฯ เชื่อว่าการทา CSR
มีผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริษัทมาก คะแนนต่าหมายถึงผู้บริ หารฯ เชื่อว่าการทา
CSR มีผ ลต่อ ประสิ ท ธิ ภาพการด าเนิ น งานของบริ ษั ท น้ อย ในขณะที่ โอกาสที่ CSR จะท าให้
ประสิทธิภาพการทางานของบริ ษัทดีขึ ้น หมายถึงความเชื่อถึงระดับโอกาสที่เมื่อทา CSR แล้ วจะ
ส่งผลสาเร็จให้ บริ ษัทมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นสาเร็จหรือเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพได้ จริ ง โดยสร้ าง
มาตราวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึงผู้บริ หารฯ เชื่อว่าเมื่อทา CSR แล้ วจะมีโอกาสที่จะประสบ
ความสาเร็จ ในการเพิ่มประสิท ธิภาพการดาเนิ นงาน คะแนนต่าหมายถึงบริ ห ารฯ เชื่อว่าการท า
CSR มีโอกาสประสบความสาเร็จหรือเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพต่า
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4.5 ประโยชน์ จากสังคมด้ านเศรษฐกิจ หมายถึงความเชื่อว่าบริ ษัทจะได้ ประโยชน์
จากสังคมที่ ดี ขึน้ อัน เป็ น ผลจากการท า CSR ถ่ วงน า้ หนัก ด้ วยการคูณ กับ โอกาสที่ บ ริ ษั ท จะได้
ประโยชน์จากสังคมที่ดีขึ ้น โดยเป็ นความเชื่อว่าบริ ษัทจะได้ ประโยชน์จากสังคมที่ดีขึ ้นอันเป็ นผล
จากการทา CSR หรือหมายถึงความเชื่อถึงระดับของผลดีทางสังคมที่เกิดขึ ้นกับบริษัทเมื่อทา CSR
ซึ่งผลดีเหล่านี เ้ มื่อเกิดขึ ้นจะส่งผลดีต่อธุรกิจ อาทิ ประชาชนรายได้ ดีมากขึ ้นจะซือ้ สินค้ ามากขึ น้
อาชญากรรมที่ลดลงท าให้ มีต้นทุนด้ านรัก ษาความปลอดภัยลดลง โดยสร้ างมาตรวัด 7 ระดับ
คะแนนสูงหมายถึง ผู้บริหารที่ทาหน้ าที่ตดั สินใจด้ าน CSR เชื่อว่าการทา CSR จะมีผลต่อการดีขึ ้น
ของสังคมและสังคมที่ดีนี ้จะส่งผลดีตอ่ บริษัทสูง คะแนนต่าหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่าการทา CSR
มีผลต่อสังคมที่จะส่งผลดีตอ่ บริ ษัทน้ อย ในขณะที่โอกาสที่ CSR บริษัทจะได้ ประโยชน์จากสังคมที่
ดีขึน้ จะหมายถึ งความเชื่ อถึ งระดับ โอกาสที่ เ มื่อ ท า CSR แล้ วจะส่งผลสาเร็ จ ให้ บริ ษั ท ได้ รับ
ประโยชน์จากสังคมที่ดีขึ ้นได้ จริง โดยสร้ างมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึงผู้บริ หารฯ เชื่อว่า
เมื่อทา CSR แล้ วจะมีโอกาสที่เกิดสังคมที่ดีขึ ้นและเป็ นเกิดประโยชน์กบั บริษัทได้ จริงสูง คะแนนต่า
หมายถึงผู้บริ ห ารฯ เชื่ อว่าการทา CSR จะมีโอกาสที่เกิ ดสังคมที่ ดีขึน้ และเป็ น เกิ ดประโยชน์ กับ
บริษัทจริงต่า
4.6 ประโยชน์ ด้านระเบียบข้ อบังคับและการต่อต้ านจากชุมชน หมายถึงความเชื่ อ
เรื่องการลดกฎระเบียบจากรัฐและลดการต่อต้ านจากชุมชน ถ่วงนา้ หนักด้ วยการคูณกับโอกาสที่
จะเกิดการออกกฎระเบียบของภาครัฐหรื อเกิดการต่อต้ านจากชุมชนหากบริ ษัทไม่ทา CSR โดย
ความเชื่อเรื่ องการลดกฎระเบียบจากรัฐและลดการต่อต้ านจากชุมชน จะหมายถึงความเชื่อของ
ผู้บริ ห ารที่ท าหน้ าที่ ตดั สินใจด้ าน CSR ถึงระดับของผลที่จะเกิ ดขึ ้นของ CSR ในด้ านที่จ ะทาให้
ภาครัฐมีการออกกฎระเบียบมาทาการควบคุมบริ ษัทน้ อยลง หรื อทาให้ ชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ไม่มี
การต่อต้ านบริษัท โดยจะใช้ การสร้ างมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่าการทา
CSR จะช่ วยลดการออกระเบี ย บข้ อบังคับ จากภาครัฐ และลดการต่อ ต้ า นจากชุมชนได้ มาก
คะแนนต่าหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่าการทา CSR มีสว่ นให้ ภาครัฐลดการออกกฎระเบียบหรือลด
การต่อต้ านของชุมชนได้ น้อย ในขณะที่โอกาสที่จะเกิดการออกกฎระเบียบของภาครัฐหรือเกิดการ
ต่อต้ านจากชุมชนหากบริ ษัท ไม่ทา CSR หมายถึงระดับความเชื่ อถึงระดับโอกาสที่ เมื่อทา CSR
แล้ วจะทาให้ สามารถลดการออกกฎระเบียบจากภาครัฐและลดการต่อต้ านจากชุมชนได้ จริง โดย
สร้ างมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึงผู้บริ หารฯ เชื่อว่าเมื่อทา CSR แล้ วจะมีโอกาสที่ภาครัฐ
จะลดการออกกฎระเบียบมาบังคับและลดการต่อต้ านจากชุมชนได้ สาเร็จมาก คะแนนต่าหมายถึง
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ผู้บ ริหารฯ เชื่อว่ามีโอกาสที่การทา CSR จะทาให้ ลดการออกกฎระเบียบและลดการต่อต้ านจาก
สังคมสาเร็จมีน้อย
4.7 การทาหน้ าที่พลเมือง หมายถึ งผลของความเชื่อด้ านหน้ าที่พลเมืองของบริ ษั ท
ถ่วงน ้าหนักด้ วยการคูณกับโอกาสหรือในกรณีนี ้จะหมายถึงระดับความสาคัญของการทา CSR ต่อ
การทาหน้ าที่พลเมือง โดยผลของความเชื่อด้ านหน้ าที่พลเมืองของบริษัท จะหมายถึงความเชื่อของ
ผู้บริ หารที่ทาหน้ าที่ตดั สินใจด้ าน CSR ถึงผลของการทา CSR ในการทาหน้ าที่พลเมืองของบริษัท
ในฐานะที่บริษัทเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมจึงมีหน้ าที่ที่จะช่วยเหลือสังคมเช่น เดียวกันกับบุคคลทัว่ ไป
โดยจะสร้ างมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูง หมายถึงบริ หารฯ เชื่อว่าการทา CSR เป็ นการท าตาม
หน้ าที่พลเมืองที่จาเป็ นในระดับสูง คะแนนต่าหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่าการทา CSR ไม่ใช่การทา
ตามหน้ าที่พลเมืองหรื อเป็ นในระดับต่า สาหรับโอกาสของการทา CSR ต่อการเป็ นการทาหน้ าที่
พลเมือง จะหมายถึงความเชื่อของผู้บริหารฯ ถึงระดับของโอกาสที่การทา CSR เป็ นการทาหน้ าที่
พลเมืองดี ห รื อสมบูรณ์ โดยสร้ างมาตรวัด 7 ระดับ เช่น เดีย วกัน คะแนนสูงหมายถึ งผู้บ ริ ห ารฯ
เชื่ อว่ามีโอกาสสูง CSR เป็ นการท าตามหน้ าที่ พลเมืองที่มากหรื อสมบูรณ์ คะแนนต่าหมายถึ ง
ผู้บริหารฯ เชื่อว่ามีโอกาสที่ทา CSR เป็ นการทาตามหน้ าที่พลเมืองน้ อยหรือไม่สมบูรณ์
4.8 การทาความดี หมายถึงความเชื่อเรื่องการทา CSR เป็ นการกระทาความดีหรื อ
การกุศลถ่วงนา้ หนักด้ วยการคูณ กับ โอกาสของการท าความดีห รื อการกุศลของบริ ษั ท โดยการ
กระทาความดีหรือการกุศล จะหมายถึงความเชื่อของผู้ประกอบการถึงระดับการทาความดีหรือทา
การกุศลของ CSR ทัง้ นี ้ การท า CSR เป็ น การกระท าความดีอย่ างหนึ่ง ซึ่งอาจท าให้ เกิ ดความ
ภูมิ ใจ หรื อเกิ ด บุญ กุศ ลตามความเชื่ อในศาสนาพุ ท ธ โดยสร้ างมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูง
หมายถึงผู้บริหารที่ทาหน้ าที่ตดั สินใจด้ าน CSR เชื่อว่าการทา CSR เป็ นการกระทาความดีในระดับ
ที่สงู คะแนนต่าหมายถึงผู้บริ หารฯ เชื่อว่าการทา CSR เป็ นการทาความดีที่ไม่มาก สาหรับโอกาส
ของการทาความดีหรือการกุศลของบริษัท จะหมายถึงโอกาสที่ CSR จะทาให้ เกิดการทาความดี
ซึ่งจะสร้ างมาตรวัด 7 ระดับเช่นเดียวกัน คะแนนสูงหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่าเมื่อทา CSR จะเกิด
โอกาสเป็ นความดีหรื อเกิดบุญกุศลในระดับสูง คะแนนต่าหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่ามีโอกาสที่ทา
CSR จะมีโอกาสที่เป็ นความดีหรือเกิดกุศลต่า
5. การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง (Subjective Norm) หมายถึงการรับรู้ของผู้บริ หารที่ทา
หน้ าที่ ตดั สินใจด้ าน CSR ว่ากลุ่มต่าง ๆ ที่ เขาคิดว่ามีความสาคัญ ต่อบริ ษั ทมีความต้ องการให้
บริษัททา CSR มากน้ อยเพียงใด โดยมีการสร้ างมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึงผู้บริหารที่มี
หน้ าที่ต ัดสินใจด้ าน CSR เห็นว่าผู้ที่ มีความสาคัญ หรื อมีอิทธิ พลกับ บริ ษั ท ต้ องการให้ บ ริ ษัท ท า
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CSR มาก คะแนนต่าหมายถึงผู้บริ หารที่มีหน้ าที่ตดั สินใจด้ าน CSR เห็นว่าผู้ที่มีความสาคัญหรือมี
อิทธิพลกับบริษัทต้ องการให้ บริษัททา CSR น้ อย
6. ความเชื่ อ เกี่ ยวกั บ กลุ่ มอ้ า งอิง (Normative Belief) หมายถึ ง การประเมิ น ของ
ผู้บริ หารที่ทาหน้ าที่ตดั สินใจด้ าน CSR ถึงกลุ่มคนที่มีความสาคัญกับบริษัทแต่ละกลุ่มว่าเห็นด้ วย
หรื อไม่เห็นด้ วยกับพฤติก รรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งจะเป็ นผลรวมของตัว
แปรต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
6.1 ความเชื่ อเกี่ ย วกับ ผู้ถื อหุ้น หมายถึ งความเชื่ อว่าผู้ถื อหุ้น ต้ องการให้ บ ริ ษั ท ท า
CSR ถ่วงนา้ หนักด้ วยการคูณกับแรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย
ความเชื่อว่าผู้ถือหุ้นต้ องการให้ บริษัททา CSR หมายถึงความเชื่อของผู้บริ หารที่ทาหน้ าที่ตดั สินใจ
ด้ าน CSR ถึ งระดับ ความต้ องการของผู้ถื อหุ้น รายอื่น ของบริ ษั ท (หากมี) ต่อการท า CSR ของ
บริ ษัท โดยสร้ างมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงคือ ผู้บริหารมีความเชื่ อว่า ผู้ห้ นุ ต้ องการให้ บริษัททา
CSR มาก คะแนนต่าคือผู้บริ หารฯ เชื่อว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่มีความประสงค์หรือมีความประสงค์ต่า
ในการให้ บริษัททา CSR ในขณะที่แรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของผู้ถือหุ้นของบริษัท จะ
หมายถึงระดับความต้ องการของผู้บริหารฯ ในการทาตามความต้ องการของผู้ถือหุ้น โดยมีมาตรวัด
7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึงผู้บริหารฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นมีความสาคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจและมี
ความจาเป็ นในการทาตามความต้ องการของผู้ถือหุ้นสูง คะแนนต่าหมายถึงผู้บริหารฯ เห็นว่าผู้ถือ
หุ้นมีความสาคัญ ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจน้ อยและมีความจาเป็ นในการทาตามความต้ องการ
ของผู้ถือหุ้นต่า
6.2 ความเชื่อเกี่ยวกับลูกค้ า หมายถึงความเชื่อว่าลูกค้ าต้ องการให้ บ ริษั ททา CSR
ถ่วงน ้าหนักด้ วยการคูณ กับแรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของลูกค้ าของบริษัท โดยความ
เชื่อว่าความเชื่ อว่าลูกค้ าต้ องการให้ บริ ษัทท า CSR จะหมายถึงความเชื่อของผู้บริ ห ารที่ มีหน้ าที่
ตัดสิน ใจด้ าน CSR ต่อระดับ ความประสงค์ของลูกค้ าในการให้ บริ ษัท ทา CSR โดยมีมาตรวัด 7
ระดับ คะแนนสูงคื อผู้บริ หารฯ เห็นว่าลูกค้ ามีประสงค์ให้ บริ ษัท ทา CSR สูง คะแนนต่าหมายถึ ง
ผู้บริหารฯ เชื่อว่าลูกค้ ามีความประสงค์ให้ บริษัททา CSR ไม่มาก ในขณะที่แรงจูงใจในการทาตาม
ความต้ องการของลูกค้ าของบริษัท จะหมายถึงระดับความต้ องการของผู้บริ หารฯ ในการทาตาม
ความต้ องการของลูกค้ า โดยมีมาตรวัด 7 ระดับ ระดับ ที่ สูงหมายถึ งผู้บ ริ ห ารฯ เห็น ว่าลู ก ค้ ามี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจและมีความจาเป็ นในการทาตามความต้ องการของลูกค้ าสูง
ระดับต่าจะหมายถึงผู้บ ริ หารฯ เห็นว่าลูก ค้ ามีความสาคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจน้ อยและมี
ความจาเป็ นในการทาตามความต้ องการของลูกค้ าต่า
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6.3 ความเชื่อเกี่ยวกับพนักงาน หมายถึงความเชื่อว่าพนักงานของบริ ษัทต้ องการให้
บริษัททา CSR ถ่วงน ้าหนักด้ วยการคูณกับแรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของพนักงานของ
บริ ษัท โดยความเชื่อว่าลูกค้ าต้ องการให้ บริษัททา CSR หมายถึงความเชื่อของผู้บริ หารที่มีหน้ าที่
ตัดสินใจด้ าน CSR ต่อระดับความประสงค์ของพนักงานต่อการทา CSR ของบริษัท โดยมีมาตรวัด
7 ระดับ คะแนนสูงคือผู้บริหารฯ เชื่อว่าพนักงานมีความต้ องการให้ บริษัททา CSR มาก คะแนนต่า
หมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่าพนักงานมีความต้ องการให้ บริ ษัททา CSR น้ อย ในขณะที่ แรงจูงใจใน
การทาตามความต้ องการของพนักบริ ษัท หมายถึงระดับความต้ องการของผู้บริ หารฯ ในการท า
ตามความต้ องการของพนัก งาน โดยมีมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึ งผู้บ ริ ห ารฯ เห็น ว่า
พนักงานมีความสาคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจและมีความจาเป็ นในการทาตามความต้ องการ
ของพนักงานสูง เนื่องจากหากผู้ประกอบการไม่ทา CSR ตามความต้ องการของลูกจ้ าง อาจเกิด
ปัญ หาการออกจากงานซึ่งอาจก่อให้ เกิดการขาดแคลนแรงงานได้ คะแนนต่าหมายถึงผู้บริหารฯ
เห็นว่าพนัก งานมีค วามสาคัญ ต่อการตัดสิน ใจทางธุรกิจ น้ อยและมีความจาเป็ นในการทาตาม
ความต้ องการของพนักงานต่า
6.4 ความเชื่อเกี่ยวกับ ผู้ขายสินค้ า (Supplier) หมายถึงความเชื่ อว่าผู้ขายสินค้ าให้
บริษัทต้ องการให้ บริ ษัททา CSR ถ่วงนา้ หนักด้ วยการคูณกับแรงจูงใจในการทาตามความต้ องการ
ของผู้ขายสิน ค้ าให้ บ ริ ษั ท โดยความเชื่ อว่าผู้ขายสินค้ าให้ บริ ษั ทต้ องการให้ บ ริ ษั ทท า CSR จะ
หมายถึ งความเชื่ อของผู้บ ริ ห ารที่ มีห น้ าที่ตัดสินใจด้ าน CSR ว่าผู้ขายสินค้ ามีความประสงค์ใ ห้
บริษัททา CSR มากน้ อยเพียงไร โดยมีมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่าผู้ขาย
สิน ค้ ามีค วามต้ องการให้ บ ริ ษั ทท า CSR สูง คะแนนต่าหมายถึงผู้บ ริ ห ารฯ เชื่อว่าผู้ขายสิน ค้ ามี
ความต้ องการให้ บริษัททา CSR ต่า ในขณะที่แรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของผู้ขายสินค้า
ของบริ ษั ท หมายถึงระดับ ความต้ องการของผู้บ ริ ห ารฯ ในการท าตามความต้ องการของผู้ขาย
สินค้ า โดยมีมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึงผู้บริ หารฯ เห็นว่าผู้ขายสินค้ ามีความสาคัญต่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจและมีความจาเป็ นในการทาตามความต้ องการของผู้ขายสินค้ าสูง คะแนน
ต่าหมายถึงผู้บริหารฯ เห็นว่าผู้ขายสินค้ ามีความสาคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจน้ อยและมีความ
จาเป็ นในการทาตามความต้ องการของผู้ขายสินค้ าต่า
6.5 ความเชื่อเกี่ยวกับภาครัฐ หมายถึงความเชื่อว่าภาครัฐต้ องการให้ บริษัททา CSR
ถ่วงน ้าหนักด้ วยการคูณกับแรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของภาครัฐของบริษัท โดยความ
เชื่อว่าภาครัฐต้ องการให้ บริ ษัททา CSR จะหมายถึงความเชื่อของผู้บริ หารที่มีหน้ าที่ตดั สินใจด้ าน
CSR ถึ งระดับ ความประสงค์ ของภาครัฐ ที่ ต้ อ งการให้ บริ ษั ท ท า CSR โดยมี มาตรวัด 7 ระดับ
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คะแนนสูงหมายถึ งผู้บ ริ ห ารฯ เชื่ อว่าภาครัฐ มีค วามต้ องการให้ บริ ษั ท ท า CSR สูง คะแนนต่ า
หมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่าภาครัฐมีความต้ องการให้ บริ ษัททา CSR ต่า ในขณะที่ แรงจูงใจในการ
ทาตามความต้ องการของภาครัฐ หมายถึงระดับความต้ องการของผู้บริ หารในการทาตามความ
ต้ องการของภาครัฐ โดยมี ม าตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึ งผู้บ ริ ห ารฯ เห็ น ว่า ภาครั ฐ มี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจและมีความจาเป็ นในการทาตามความต้ องการของภาครัฐ
มาก คะแนนต่าหมายถึงผู้บริหารฯ เห็นว่าภาครัฐมีความสาคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจน้ อยและ
มีความจาเป็ นในการทาตามความต้ องการของภาครัฐต่า
6.6 ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ คู่ แ ข่ ง หมายถึ ง ความเชื่ อ ว่ า CSR ของคู่ แ ข่ ง มี ผ ลกั บ
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ถ่วงน ้าหนักด้ วยการคูณกับแรงจูงใจหรือระดับความสาคัญ
ของคู่แข่งต่อการตัด สิน ใจของบริ ษั ท โดยความเชื่ อว่า CSR ของคู่แข่งมีผลกับ การดาเนิ น งาน
แข่งขัน ของบริ ษั ท หมายถึ งความเชื่ อของผู้บ ริ ห ารที่ มีห น้ าที่ ตดั สินใจด้ าน CSR ต่อระดับ ความ
ความสาคัญของการทา CSR ของคูแ่ ข่ง โดยมีมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อ
ว่าการทา CSR ของคูแ่ ข่งมีผลกับการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทจาเป็ นต้ องทา CSR เพื่อการ
ทาการแข่งขันสูง คะแนนต่าหมายถึงผู้บริ หารฯ เชื่อว่า CSR ของคู่แข่งไม่มีผลต่อการดาเนินงาน
ของบริ ษั ท และมี ค วามจ าเป็ น ในการท า CSR เพื่ อ แข่งขัน ต่ า ในขณะที่ แ รงจูงใจหรื อ ระดับ
ความสาคัญ ของคู่แข่งต่อการตัดสินใจของบริ ษั ท หมายถึงระดับ ความสาคัญ ของคู่แข่งต่อการ
ตัดสินใจของบริ ษัท โดยมีมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึงผู้บริ หารฯ เห็นว่าการดาเนิ นการ
ของคูแ่ ข่งมีความสาคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทสูง คะแนนต่าหมายถึงผู้บริหารฯ เห็น
ว่าการดาเนินการของคูแ่ ข่งมีความสาคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทต่า
6.7 ความเชื่อเกี่ยวกับสมาคมที่เป็ นสมาชิก หมายถึงความเชื่อว่าสมาคมที่บริษัทเป็ น
สมาชิกอยู่ต้องการให้ ทา CSR ถ่วงน ้าหนักด้ วยการคูณกับแรงจูงใจในการทาตามความต้ องการ
ของสมาคมที่บริษัทเป็ นสมาชิก โดยความเชื่อว่าสมาคมที่บริษัทเป็ นสมาชิกอยู่ต้องการให้ ทา CSR
หมายถึงความเชื่อของผู้บริหารที่มีหน้ าที่ตดั สินใจด้ าน CSR ถึงระดับความประสงค์ของสมาคมที่
บริษัทเป็ นสมาชิกต้ องการให้ บริษัททา CSR โดยมีมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึงผู้บริหารฯ
เชื่ อ ว่าสมาคมที่ บ ริ ษั ท เป็ น สมาชิ ก มีค วามต้ อ งการให้ บริ ษั ท ท า CSR สูง คะแนนต่ า หมายถึ ง
ผู้บ ริ ห ารฯ เชื่อว่าสมาคมที่บ ริ ษั ท เป็ น สมาชิ ก มีความต้ องการให้ บ ริ ษั ท ท า CSR น้ อย ในขณะที่
แรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของสมาคมที่บริษัทเป็ นสมาชิกหมายถึงระดับความต้ องการ
ของผู้บริหารฯ ในการทาตามความต้ องการของสมาคมที่บริษัทเป็ นสมาชิก โดยมีมาตรวัด 7 ระดับ
คะแนนสูงหมายถึงผู้บริหารฯ เห็นว่าสมาคมที่บริษัทเป็ นสมาชิกมีความสาคัญต่อการตัดสินใจทาง
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ธุรกิจและมีความจาเป็ นในการทาตามความต้ องการของสมาคมที่บริษัทเป็ นสมาชิกสูง คะแนนต่า
หมายถึงผู้บริหารฯ เห็นว่าสมาคมที่บริษัทเป็ นสมาชิกมีความสาคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจน้ อย
และมีความจาเป็ นในการทาตามความต้ องการของสมาคมที่บริษัทเป็ นสมาชิกต่า
6.8 ความเชื่อเกี่ยวกับชุมชน หมายถึงความเชื่อว่าชุมชนที่บริษัทตังอยู
้ ่ต้องการให้ ทา
CSR ถ่วงน ้าหนักด้ วยกับแรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของชุมชนที่บริษัทตังอยู
้ ่ โดยความ
เชื่อว่าสมาคมที่บริษัทเป็ นสมาชิกอยู่ต้องการให้ ทา CSR หมายถึงความเชื่อของผู้บริ หารที่มีหน้ าที่
ตัดสินใจด้ าน CSR ถึงระดับความประสงค์ของชุมชนที่บริษัทตังอยู
้ ่ต้องการให้ บริ ษัททา CSR โดย
มีมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึ งผู้บริ ห ารฯ เชื่อว่าชุมชนที่บ ริ ษัท ตังอยู
้ ่มีความต้ องการให้
บริ ษัททา CSR มาก คะแนนต่าหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่าชุมชนที่บริษัทตังอยู
้ ่มีความต้ องการให้
บริ ษั ท ท า CSR น้ อย ในขณะที่ แรงจูงใจในการท าตามความต้ องการของชุมชนที่ บ ริ ษั ท ตัง้ อยู่
หมายถึงระดับความต้ องการของผู้บริ หารฯ ในการทาตามความต้ องการของชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่
โดยมีมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึงผู้บริ หารฯ เห็นว่าชุมชนที่บริษัทตังอยู
้ ่มีความสาคัญต่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจและมีความจาเป็ นในการทาตามความต้ องการของชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่สงู
คะแนนต่าจะหมายถึงผู้บริ ห ารฯ เห็นว่าชุมชนที่ บริ ษั ทตัง้ อยู่มีความสาคัญ ต่อการตัดสิน ใจทาง
ธุรกิจน้ อยและมีความจาเป็ นในการทาตามความต้ องการของชุมชนที่บริษัทตังอยู
้ ่ต่า
6.9 ความเชื่อเกี่ยวกับสังคม หมายถึงความเชื่อว่าสังคมโดยรวมต้ องการให้ บริษัททา
CSR ถ่ วงน า้ หนัก ด้ วยการคูณ กับ แรงจูงใจในการท าตามความต้ องการของสังคมโดยรวมของ
บริษัท โดยความเชื่อว่าสังคมโดยรวมต้ องการให้ ทา CSR หมายถึงความเชื่อของผู้บริหารที่มีหน้ าที่
ตัดสิน ใจด้ าน CSR ถึ งระดับ ความประสงค์ของสังคมโดยรวมต้ องการให้ บ ริ ษั ท ท า CSR โดยมี
มาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่าสังคมโดยรวมมีความต้ องการให้ บริ ษัททา
CSR สูง ระดับ มาก คะแนนต่าหมายถึงผู้บ ริ หารฯ เชื่อว่าสังคมโดยมีความต้ องการให้ บริ ษั ทท า
CSR น้ อย ในขณะที่ แรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของสังคมโดยรวมจะหมายถึงระดับ
ความต้ องการของผู้บ ริ ห ารฯ ในการท าตามความต้ องการของสังคมโดยรวม โดยมีมาตรวัด 7
ระดับ คะแนนสูงหมายถึงผู้บริหารฯ เห็นว่าสังคมโดยรวมมีความสาคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
และมีความจาเป็ นในการทาตามความต้ องการของสังคมโดยรวมสูง คะแนนต่าหมายถึงผู้บริหารฯ
เห็นว่าสังคมโดยรวมมีความสาคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจน้ อยและมีความจาเป็ นในการทาตาม
ความต้ องการของสังคมโดยรวมต่า
7. ความรั บ รู้ ความสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรม (Perceived Behavioral
Control) หมายถึง การรับรู้ในการประเมินความยากง่ายในการทา CSR ของผู้บริ หารที่ทาหน้ าที่
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ตัดสินใจด้ าน CSR โดยมีมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึงการทา CSR เป็ นสิ่งที่ไม่ยากหรือไม่
มีอปุ สรรค คะแนนต่าหมาย การทา CSR เป็ นที่ยากหรือมีอปุ สรรคมาก
8. ความเชื่อเกี่ยวกับปั จจัยควบคุม (Control Beliefs) หมายถึงการประเมินถึงปัจจัยที่
ผู้ประกอบการเห็นว่าเป็ นอุปสรรคหรือส่งเสริ มการทา CSR ของผู้บริ หารที่ทาหน้ าที่ตดั สินใจด้ าน
CSR โดยมีการสร้ างมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงจะหมายถึงผู้บริหารที่มีหน้ าที่ตดั สินใจด้ าน CSR
เห็นว่าการทา CSR ไม่มีอปุ สรรคหรือทาได้ ง่าย ในขณะที่คะแนนที่ต่าจะหมายถึงผู้บริหารฯ เห็นว่า
การทา CSR เป็ นสิ่งที่ยากลาบาก โดยมีองค์ประกอบย่อย ๆ ดังนี ้
8.1 ความเชื่ อเกี่ย วกับ ความสามารถทางการเงิน หมายถึ งความเชื่อเรื่ องข้ อจากัด
ด้ านงบประมาณในการท า CSR ถ่ วงน า้ หนัก ด้ วยการคูณ กับ โอกาสที่ บ ริ ษั ท มีงบประมาณไม่
เพียงพอในการ CSR โดยความเชื่อเรื่องข้ อจากัดด้ านงบประมาณในการทา CSR หมายถึงความ
เชื่อของผู้บริหารที่มีหน้ าที่ตดั สินใดด้ าน CSR ถึงระดับความเพียงพอของงบประมาณด้ านการเงิน
ในการน ามาท ากิ จ กรรม CSR โดยมีม าตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึ ง ผู้บ ริ ห ารฯ เชื่ อว่า มี
งบประมาณเพียงพอในการทา CSR คะแนนต่าหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่ามีงบประมาณที่สามารถ
น ามาท า CSR ไม่ เพี ย งพอ ในขณะที่ โอกาสที่ บ ริ ษั ท มี งบประมาณไม่เ พี ย งพอในการ CSR
หมายถึงความเชื่อถึงระดับความเป็ นไปได้ ในการที่บริ ษัทจะมีงบประมาณไม่เพียงพอในการท า
กิจกรรม CSR โดยมีมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูงหมายถึ งผู้บ ริ ห ารฯ เชื่อว่ามีโอกาสที่ บ ริ ษัท จะ
สามารถจัดสรรงบประมาณมาดาเนินการด้ าน CSR เพียงพอมาก คะแนนต่าหมายถึง ผู้บริหารฯ
เชื่อว่ามีโอกาสที่บริษัทจะสามารถจัดสรรงบประมาณมาดาเนินการด้ าน CSR เพียงพอน้ อย
8.2 ความเชื่ อเกี่ ย วกับ ขนาดและความสาคัญ ของ SMEs หมายถึ งความเชื่ อเรื่ อง
ข้ อจากัดด้ านขนาดและความสาคัญของ SMEs ในการทา CSR ถ่วงน ้าหนักด้ วยการคูณกับโอกาส
ที่ขนาดและความสาคัญ ของ SMEs จะเป็ นอุปสรรคต่อการทา CSR โดยความเชื่อเรื่องข้ อจากัด
ด้ านขนาดและความสาคัญของ SMEs ในการทา CSR หมายถึงความเชื่อของผู้บริหารที่มีห น้ าที่
ตัดสินใดด้ าน CSR ถึงการระดับของอุปสรรคจากขนาดและความเชื่อเรื่องความสาคัญของ SMEs
ในการท า CSR โดยสร้ างมาตรวัด 7 ระดับ คะแนนสูง หมายถึ ง ผู้บ ริ ห ารเชื่ อ ว่า ขนาดและ
ความสาคัญ ของ SMEs ไม่ได้ เป็ นอุปสรรคต่อการท า CSR คะแนนต่าหมายถึ งผู้บ ริ ห ารเชื่ อว่า
ขนาดและความสาคัญของ SMEs เป็ นอุปสรรคต่อการทากิจกรรม CSR ในขณะที่ โอกาสที่ขนาด
และความสาคัญของ SMEs จะเป็ นอุปสรรคต่อการทา CSR จะหมายถึงความเชื่อของผู้บริหารฯ
ถึงระดับของโอกาสที่ขนาดและความสาคัญของ SMEs จะเป็ นอุปสรรคต่อการทา CSR คะแนนสูง
หมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่ามีโอกาสที่ SMEs จะมีขนาดและความสาคัญของ SMEs ไม่เป็ นอุปสรรค
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ในการทา CSR คะแนนต่าจะหมายถึงผู้บริหารฯ เชื่อว่าขนาดและความสาคัญของ SMEs มีโอกาส
เป็ นอุปสรรคต่อการทา CSR มาก
8.3 ความเชื่อด้ านการส่งเสริมจากภาครัฐ หมายถึงความเชื่อเกี่ยวกับการสนับสนุน
ของภาครัฐในการทา CSR ถ่วงนา้ หนักด้ วยการคูณกับโอกาสที่ภาครัฐจะให้ การสนับสนุนการทา
CSR โดยความเชื่ อเกี่ ย วกับ การสนับ สนุน ของภาครัฐ ในการท า CSR เป็ น ระดับ ความเชื่ อของ
ผู้บริหารที่มีหน้ าที่ตดั สินใจด้ าน CSR ว่าภาครัฐมีการส่งเสริมการทา CSR มากน้ อยเพียงใด ทังใน
้
ด้ านการให้ ความรู้ เกี่ยวกับ CSR ที่ ถูกต้ อง การให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงินด้ าน การปรับปรุง
การบริ ห าร การผลิตที่ เป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้ อม หรื อกิจกรรมอื่น ๆ ที่ จาเป็ น โดยสร้ างมาตรวัด 7
ระดับ คะแนนสูงจะหมายถึงผู้บริ ห ารฯ เชื่อว่าการสนับ สนุนของภาครัฐ จะมีส่วนช่วยให้ บ ริ ษั ท
สามารถทากิจกรรม CSR สาเร็จมาก คะแนนต่าจะหมายถึงผู้บริ หารฯ เชื่อว่าการสนับสนุนของรัฐ
จะมีสว่ นช่วยให้ การทากิจกรรม CSR สาเร็จน้ อย ในขณะที่โอกาสที่ภาครัฐจะให้ การสนับสนุนการ
ทา CSR หมายถึงความเชื่อของผู้บริหารฯ ถึงระดับความเป็ นไปได้ ในการที่ภาครัฐจะเข้ ามาทาการ
สนับสนุนการทา CSR คะแนนสูงหมายถึง ผู้บริหารฯ เชื่อว่ามีโอกาสความเป็ นไปได้ สงู ที่ภาครัฐจะ
เข้ ามาช่วยในการท า CSR คะแนนต่าหมายถึ งผู้บริ หารฯ เชื่ อว่ามีโอกาสความเป็ น ไปได้ น้ อยที่
ภาครัฐจะเข้ ามาช่วยเหลือในการทา CSR
5. กรอบแนวคิดในการวิจยั
การศึก ษานี ไ้ ด้ นาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ซึ่ง
เป็ นแบบจาลองด้ านจิตวิทยาสังคมที่ได้ รับความนิยมในการใช้ ทานายพฤติกรรมมากที่สดุ ทฤษฎี
หนึ่ง ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนี ้ถูกนาเสนอโดยไอเซนในปี 1985 โดยมีพืน้ ฐานมาจากทฤษฎีการ
กระทาแบบมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ที่ไอเซนและฟิ ชบายน์ (Ajzen & Fisbeins)
พัฒนาร่วมกันในปี 1980 (Ajzen. 2002: 666; 2011: 1113) ทฤษฎีนี ้ได้ มีการใช้ อย่างกว้ างขวางใน
การอธิบายและทานายพฤติกรรมของบุคคลในด้ านต่าง ๆ อาทิ ด้ านสุขภาพ ด้ านการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ในด้ านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ TPB ได้ ถกู นามาใช้ ในการอธิบายและทานายการ
ตัดสินใจทางธุรกิจอย่างกว้ างขวาง โดยเฉพาะในด้ านพฤติกรรมของผู้บริโภคและพฤติกรรมของ
พนัก งานบริ ษั ท สาหรับ ด้ านพฤติ ก รรมที่ เกี่ ย วข้ องกับ ด้ านการตัดสิ น ใจขององค์ก รแม้ ว่าจะมี
นักวิชาการหลายคนเห็นว่า TBP อาจไม่เหมาะสมในการประเมินพฤติกรรมในบริบทขององค์กร
ขนาดใหญ่เนื่องจากมีการตัดสินใจขององค์กรจะมีหลายขันตอนและเกี
้
่ยวข้ องกับคนจานวนมาก
แต่สาหรับการศึกษาและทานายพฤติกรรมทางธุรกิจของ SMEs ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนยังมี
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ความเหมาะสมเนื่องจากการตัดสินของ SMEs ที่มีความซับซ้ อนน้ อยกว่าและมักจะตัดสินใจโดย
บุคคลจานวนน้ อย (Southey. 2011: 91; Thompson; & Panayiotopoulos. 1999: 44)
การศึกษานีจ้ ึงน าแนวคิด TPB ของไอเซน (1985; 1991; 2005; 2011; 2012) เพื่ อใช้ ใน
การอธิบายพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศ
ไทย โดยในแบบจาลองนีต้ งสมมติ
ั้
ฐานว่าการตัดสินใจทาพฤติกรรม (CSR) เป็ นผลโดยตรงจาก
เจตนาในการการทาพฤติกรรม (Behavior Intention) และความรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติ ก รรม (Perceived Behavioral Control) และเป็ น ผลทางอ้ อมจาก 3 ปั จ จัย ผ่านตัวแปรสื่ อ
(Mediator Variable) เจตนาในการการทาพฤติกรรม คือ (1) เจตคติในการทาพฤติกรรม (Attitude
toward Behavior) ซึ่งก็ คือการประเมินผลของการท า CSR ว่าดีห รื อไม่ (2) การคล้ อยตามกลุ่ม
อ้ างอิง (Subjective Norms) ซึ่งคือการรับ รู้ถึ งความต้ องการ ความคาดหวังหรื อแรงกดดันให้ ท า
พฤติก รรมนัน้ ๆ จากสังคมหรื อกลุ่มคนต่าง ๆ และ (3) ความรับ รู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) หรื อการประเมินหรื อความเชื่อถึงขีดความสามารถ
ของตนในการทากิจกรรม ซึ่งความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมนี ้นอกจากมีผลผ่าน
ตัวแปรสื่อแล้ ว ยังมีผลทางตรงต่อการทาพฤติกรรมด้ วย
เนื่องจากปัจจัยที่ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการ SMEs ตัดสินใจทา CSR มีหลายด้ าน แบบจาลอง
ที่เลือกใช้ จึงเป็นแบบจาลองพฤติกรรมตามแผนแบบหลายปัจจัย (Multi-component TPB) โดยตัว
แปรที่ มี ผ ลทางอ้ อมทัง้ สาม 3 ตัว ในแบบจ าลองแบบดั่งเดิ ม ของทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน
(Traditional TPB Model) ที่ กล่ า วข้ างต้ น จะเป็ นผลเกิ ดจากตั ว แปรอื่ น หลายตั ว ( Muticomponent Attitude/Subjective Norm/Perceived Behavioral Control)
ในด้ านเจตคติ เจตคติ ในการทา CSR จะเป็ นผลมาจากความเชื่อของการกระทาซึ่งจะ
แบ่ งเป็ น 2 ปั จ จัย คื อ (1) ปั จ จัย ด้ านด้ านความเชื่อด้ านผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ /ธุรกิ จ โดย
ผู้ประกอบการหรือผู้บริหาร SMEs จะพิจารณาผลประโยชน์ของการทา CSR ในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่
ภาพลักษณ์ บริ ษัท การสร้ างความแตกต่างของสินค้ า ด้ านแรงงาน ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ประโยชน์จากสังคมที่ดีขึ ้น และ (2) ปัจจัยด้ านสังคม ที่ได้ นาแนวคิดด้ านสังคมเข้ ามาประยุกต์ เช่น
ทฤษฎีสถาบัน (Institutional Theory) หรื อแนวคิดพลเมืองบรรษั ท (Corporate Citizenship) ที่
มองว่าที่ มองว่าบรรษั ทเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมที่ ต้องมีหน้ าที่ มีความรับผิดชอบ และอยู่ภายใต้
สภาพแวดล้ อมทางสังคม ระเบียบ กฎเกณฑ์ และบรรทัดฐานต่าง ๆ ที่คนในสังคมคาดหวัง ดังนัน้
บริษัทจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและความคาดหวังดังกล่าว โดยมีตวั แปร ได้ แก่ ประโยชน์
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ด้ านการลดระเบียบข้ อบังคับและการต่อต้ านจากชุมชน การทาหน้ าที่พลเมืองของบริษัท และการ
ทาความดี
ในส่วนของการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิ ง การวิจัย นี ไ้ ด้ ป ระยุก ต์ น าแนวคิด ของฟรี แมน
(Freeman. 1984) ในเรื่อง “การบริหารกลยุทธ์ด้านผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย” (Strategic Management:
A Stakeholder Approach) ซึ่งเป็ นคิดสาคัญด้ านการบริ หารที่ได้ รับความนิยมในการนามาใช้ ใน
อธิบายเรื่ อง CSR ดังที่แคร์ โรลล์ (1991: 43) ได้ แนะนาว่าในการศึกษา CSR ควรนาแนวคิดเรื่ อง
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมาใช้ เนื่องจากในคาว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ” มีคาว่า “สังคม”
ซึ่งทาให้ เกิดคาถามว่าสังคมหมายถึงใคร และใครจะเป็ นผู้ที่ธุรกิจจะต้ องมีความรับผิดชอบ โดย
บริษัทจะปฏิบตั ิ CSR เมื่อมีความเชื่อว่ากลุม่ อ้ างอิงต่าง ๆ ต้ องการให้ นา CSR มาใช้ ดังนันแนวคิ
้
ด
ด้ านการบริหารผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจึงช่วยให้ คาตอบในส่วนนี ้ กลุ่มอ้ างอิงหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
จากการทบทวนวรรณกรรมในการศึกษานี ้ จะได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน ผู้ขายสินค้ า คู่แข่ง
ภาครัฐ ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบ การบังคับใช้ กฎหมาย กลุ่มหรือสมาคมที่ผ้ ปู ระกอบการเป็ นสมาชิก
ชุมชนที่อยู่ข้างเคียง และสังคมโดยรวม
ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) หรือ
การรับรู้หรือความเชื่อถึงขีดความสามารถของธุรกิจในการทากิจกรรม CSR ซึ่งเป็ นผลรวมของการ
ประเมินปั จจัยต่าง ๆ ที่มีสว่ นในการทา CSR ทังปั
้ จจัยที่เป็ นการส่งเสริมหรื อปั จจัยที่เป็ นอุปสรรค
โดยปัจจัยเหล่านี ้ยกตัวอย่างเช่น ทักษะและความสามารถในการกระทา ความจากัดของเวลาและ
การได้ รับความร่วมมือช่วยเหลือ (Ajzen, 2011b) ซึ่งในการศึกษานี ้ได้ เสนอไว้ 3 ปัจจัยได้ แก่ ความ
เชื่อเกี่ยวกับเงินหรืองบประมาณในการทา ความเชื่อด้ านขนาดและความสาคัญของ SMEs และ
ความเชื่อด้ านการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากภาครัฐ
ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ในการอธิ บ ายพฤติ ก รรมด้ าน CSR ของ
ผู้ประกอบการ SMEs แสดงในกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพประกอบ 10
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ภาพประกอบ 10 กรอบแนวคิดในการวิจยั
โดย
BCSR = พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (พฤติกรรม CSR)
OG = CSR ด้ านธรรมาภิบาล
HR = CSR ด้ านสิทธิมนุษย์ชน
LP = CSR ด้ านแรงงาน
EV = CSR ด้ านสิ่งแวดล้ อม
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FO = CSR ด้ านการดาเนินงานอย่างเป็ นธรรม
CO = CSR ด้ านผู้บริโภค
Cl1 = CSR ด้ านการมีสว่ นร่วมกับชุมชน
Cl2 = CSR ด้ านการพัฒนาสังคม
INT = เจตนาในการทา CSR (CSR Intention)
I1 = การคาดการณ์วา่ บริษัทจะทา CSR
I2 = ความมุง่ มัน่ ตังใจในการท
้
า CSR
I3 = ความพยายามในการทา CSR
ATT = เจตคติในการทา (CSR Attitude)
ATI = ความเชื่อเกี่ยวกับผลการทา CSR (CSR Belief)
BB1-8 = ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ผลการท าพฤติ ก รรม ในด้ านต่า ง ๆ 8 ด้ า น โดย BB1 =
ประโยชน์ ด้ านภาพลัก ษณ์ , BB2 = ประโยชน์ ด้านความแตกต่างสิน ค้ า , BB3 = ประโยชน์ ด้าน
แรงงาน, BB4 = ประโยชน์ ด้านประสิทธิภาพ, BB5 = ประโยชน์จากสังคมด้ านเศรษฐกิจ , BB6 =
ประโยชน์ด้านการลดระเบียบข้ อบังคับและการต่อต้ านจากชุมชน, BB7 = การทาหน้ าที่พลเมือง
ของบริษัท และ BB8 = การทาความดี
b1-8 = ความเชื่อด้ านต่าง ๆ ของผลการทาพฤติกรรม 8 ด้ าน โดย b1 = ความเชื่อด้ าน
ภาพลักษณ์บริ ษัท, b2 = ความเชื่อด้ านความแตกต่างสินค้ า , b3 = ความเชื่อเรื่ องการหาแรงงาน
ง่ายและลดการลาออกของพนัก งาน, b4 = ความเชื่อว่าการทา CSR จะทาให้ ประสิทธิภาพการ
ทางานของบริษัทดีขึ ้น, b5 = ความเชื่อว่าบริษัทจะได้ ประโยชน์จากสังคมที่ดีขึ ้นอันเป็ นผลจากการ
ทา CSR, b6 = ความเชื่อเรื่องการลดกฎระเบียบจากภาครัฐและลดการต่อต้ านจากชุมชน, b7 =
ความเชื่อเรื่องหน้ าที่พลเมืองของบริษัท และ 8) b8 = ความเชื่อว่า CSR เป็ นการกระทาความดีหรือ
การกุศล
e1-8 = โอกาสที่การทา CSR จะทาให้ ผลต่าง ๆ เกิดขี ้น โดย e1 = โอกาสที่การทา CSR จะ
ทาให้ ภาพลักษณ์บริ ษัท ดีขึ ้น, e2 = โอกาสที่ CSR ทาให้ สินค้ าของบริ ษัทมีความ แตกต่าง, e3 =
โอกาสที่ CSR จะทาให้ บริษัทหาแรงงานง่ายและลดการลาออกของพนักงาน, e4 = โอกาสที่ CSR
จะทาให้ ประสิทธิภาพการทางานของบริ ษัทดีขึ ้น, e5 = โอกาสที่จะทาให้ บริ ษัท ได้ ป ระโยชน์จ าก
สังคมที่ดีขึ ้น, e6 = โอกาสที่จะเกิดการออกกฎระเบียบของภาครัฐหรือเกิดการต่อต้ านจากชุมชน
หากบริ ษัทไม่ทา CSR, e7 = โอกาสของการทา CSR ต่อการทาหน้ าที่พลเมือง และ e8 = โอกาส
ของการทาความดีหรือการกุศลของบริษัท
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SJN = การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
SJI = ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง
NB1-9 = ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิงที่สาคัญ 9 กลุม่ โดย NB1 = ความเชื่อเกี่ยวกับผู้ถือ
หุ้น, NB2 = ความเชื่อเกี่ยวกับลูกค้ า, NB3 = ความเชื่อเกี่ยวกับพนักงาน, NB4 = ความเชื่อเกี่ยวกับ
ผู้ขายสินค้ า, NB5 = ความเชื่อเกี่ยวกับภาครัฐ, NB6 = ความเชื่อเกี่ยวกับคูแ่ ข่ง, NB7 = ความเชื่อ
เกี่ ยวกับ สมาคมที่ เป็ น สมาชิก , NB8 = ความเชื่อเกี่ ย วกับชุมชน และ NB9 = ความเชื่อเกี่ ย วกับ
สังคม
n1-8 = ความเชื่อเกี่ ย วกับกลุ่มอ้ างอิงต่าง ๆ โดย n1 = ความเชื่อว่าผู้ถื อหุ้น ต้ องการให้
บริษัททา CSR, n2 = ความเชื่อว่าลูกค้ าต้ องการให้ บริษัททา CSR, n3 = ความเชื่อว่าพนักงานของ
บริ ษัท ต้ องการให้ บ ริ ษัท ทา CSR, n4 = ความเชื่อว่าผู้ขายสินค้ าต้ องการให้ บริ ษัท ทา CSR, n5 =
ความเชื่ อว่าภาครัฐ ต้ องการให้ บริ ษั ท ท า CSR, n6 = ความเชื่ อว่า CSR ของคู่แข่งมี ผลกับ การ
แข่งขันของบริษัท, n7 = ความเชื่อว่าสมาคมที่บริษัทเป็ นสมาชิกอยู่ต้องการให้ ทา CSR, n8 = ความ
เชื่อว่าชุมชนที่ บริ ษั ทตัง้ อยู่ต้ องการให้ ทา CSR และ n9 = ความเชื่อว่าสังคมโดยรวมต้ องการให้
บริษัททา CSR
m1-8 = แรงจูงในการทาตามกลุ่มอ้ างอิงต่าง ๆ ได้ แก่ m1 = แรงจูงใจในการทาตามความ
ต้ องการของผู้ถือหุ้นของบริษัท, m2 = แรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของลูกค้ าของบริษัท ,
m3 = แรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของพนัก งานบริ ษั ท , m4 = แรงจูงใจในการท าตาม
ความต้ องการของผู้ขายสินค้ าให้ บริ ษัท , m5 = แรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของภาครัฐ
ของบริ ษั ท , m6 = แรงจูงใจหรื อระดับ ความสาคัญ ของคู่แข่งต่อการตัดสิน ใจของบริ ษั ท , m7 =
แรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของสมาคมที่บริ ษัทเป็ นสมาชิก , m8 = แรงจูงใจในการท า
ตามความต้ องการของชุมชนที่บริษัทตังอยู
้ ่ และ m9 = แรงจูงใจในการทาตามความต้ องการของ
สังคมโดยรวมของบริษัท
PCB = ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
PBI = ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม
CB1-3 = ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ปั จ จัย ควบคุม ต่ า ง ๆ ได้ แก่ CB1 = ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ
ความสามารถทางการเงิน , CB2 = ความเชื่อเกี่ยวกับขนาดและความสาคัญของ SMEs และ CB3
=ความเชื่อด้ านการส่งเสริมจากภาครัฐ

79
p1-3 = ความเชื่อเกี่ยวกับปั จจัยควบคุมด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ p1 = ผลความเชื่อเรื่องข้ อจากัด
ด้ านงบประมาณในการทา CSR, p2 = ผลความเชื่อเรื่องข้ อจากัดด้ านขนาดและความสาคัญของ
SMEs ในการทา CSR และ p3 = ความเชื่อเกี่ยวกับการสนับสนุนของภาครัฐในการทา CSR
C1-3 = โอกาสที่ปัจจัยควบคุมต่าง ๆ จะเกิดขึ ้น โดย c1 = โอกาสที่บริ ษั ทมีงบประมาณ
เพียงพอในการ CSR, c2 = โอกาสที่ขนาดและความสาคัญของ SMEs จะไม่เป็ นอุปสรรคในการทา
CSR และ c3 = โอกาสที่ภาครัฐจะให้ การสนับสนุนการทา CSR
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6. สมมติฐานการวิจัย
การศึกษานี ้ ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานในการวิจยั ดังนี ้
1. พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีความสัมพันธ์กับ (1) เจตนาใน
การทา CSR และ (2) ความรับ รู้ความสามารถในการควบคุมพฤติก รรม ในเชิงบวก โดยหากมี
เจตนาในการท า CSR สูง หรื อ ความรับ รู้ความสามารถในการควบคุมพฤติก รรมสู ง (คิดว่ามี
ความสามารถในการกระทาได้ มาก) มีโอกาสที่ผ้ ปู ระกอบการ SMEs จะทา CSR มากขึ ้น
2. เจตนาในการทา CSR มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 3 ปัจจัย ได้ แก่ 1) เจตคติในการ
ทา CSR 2) การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และ 3) ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
โดยหากผู้ประกอบการ SMEs มีเจตคติในการทา CSR ที่สงู (เช่นเห็นว่าเป็ นประโยชน์หรือเห็นว่า
เป็ น การท าความดี ) มีก ารคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงมาก (มีก ารรับ รู้ห รื อคิดว่ากลุ่มอ้ างอิงมีความ
ประสงค์ให้ องค์กรของตนทา CSR มาก) หรือมีความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมสูง
(คิดว่ามีความสามารถในการกระทามาก) จะทาให้ เจตนาในการทา CSR สูงขึ ้น
3. เจตคติในการทา CSR ได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับผลการทา CSR ซึ่งเป็ น
ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการทาพฤติกรรมในด้ านต่าง ๆ (BB1-8) ได้ แก่ ประโยชน์ด้านภาพลักษณ์
บริ ษั ท ประโยชน์ ด้ านความแตกต่างสิน ค้ า ประโยชน์ ด้านแรงงาน ประโยชน์ ด้านประสิทธิ ภาพ
ประโยชน์จ ากสังคมด้ านเศรษฐกิจ ประโยชน์ด้านการลดระเบีย บข้ อบังคับและการต่อต้ านจาก
ชุมชน การทาหน้ าที่พลเมืองของบริ ษัท และการทาความดี โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก หรือหาก
ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ผลของการกระท าในด้ า นต่าง ๆ เหล่า นี ้ สูงขึน้ จะท าให้ เจตคติ ใ นการท า
พฤติกรรมสูงขึ ้นด้ วย
4. การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง ได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง ซึ่งเป็ น
ความเชื่อที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลต่าง ๆ (NB1-9) ที่ได้ แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ความเชื่อเกี่ยวกับ
ลูกค้ า ความเชื่อเกี่ยวกับพนักงาน ความเชื่อเกี่ยวกับผู้ขายสินค้ า ความเชื่อเกี่ยวกับภาครัฐ ความ
เชื่อเกี่ยวกับคูแ่ ข่ง ความเชื่อเกี่ยวกับสมาคมที่เป็ นสมาชิก ความเชื่อเกี่ยวกับชุมชน และ ความเชื่อ
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เกี่ยวกับสังคม โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก หรือหากความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง ดังกล่าว สูงขึ ้น
จะทาให้ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงสูงขึ ้น
5. ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม จะได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อ
เกี่ยวกับ ปั จจัยควบคุม ซึ่งเป็ นความเชื่อเกี่ยวกับ ปั จจัยต่าง ๆ (CB1-3) ได้ แก่ ความเชื่ อเกี่ยวกับ
ความสามารถทางด้ านการเงิน ความเชื่อเกี่ยวกับขนาดและความสาคัญของ SMEs และ ความเชื่อ
เกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น ของภาครั ฐ ในการท า CSR โดยมี ค วามสัม พั น ธ์ เ ชิ ง บวก หรื อ หาก
ความสามารถทางด้ านการเงิน ความเชื่อเกี่ยวกับขนาดและความสาคัญของ SMEs และความเชื่อ
เกี่ยวกับการสนับ สนุนของภาครัฐในการทา CSR สูงขึ ้นจะทาให้ ความรับ รู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมเพิ่มขึ ้น
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
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การวิจยั นี ้ มีการกาหนดขันตอนและการด
้
าเนินการ ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
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1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ศกึ ษา ได้ แก่ ผู้ประกอบการ SMEs ด้ านการผลิตที่เป็ นอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่ อมในประเทศไทย ซึ่งในปี 2557 มีจ านวนทัง้ สิ ้น 2,736,744 ราย (สานักงาน
ส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 2560: 1) โดยผู้ประกอบการหมายถึงผู้ที่เป็ นเจ้ าของ
ผู้จดั การ หรือผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจด้ าน CSR ของบริษัท
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ในการศึกษานี ้จากัดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเฉพาะอุตสาหกรรมที่สาคัญ โดยการ
แยกประเภทอุตสาหกรรมตามเกณฑ์ การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุก
ประเภทตามมาตรฐานสากล (Standard Industrial Classification of All Economic Activities:
ISIC) ของสหประชาชาติ หมวดการผลิตซึ่งอยู่ในประเภท D ทัง้ นี จ้ ะคัดเลือกอุตสาหกรรมที่ มี
ความสาคัญ ทางเศรษฐกิจ ในระดับต้ น ๆ มาศึกษา โดยนาสาขาอุตสาหกรรมมาเรี ยงตามลาดับ
ตามมูลค่าการผลิต หรื อรายได้ ป ระชาติของ SMEs และท าการคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมที่ มี
ความสาคัญเรียงตามลาดับให้ มสี ดั ส่วนรายได้ ประชาชาติของ SMEs รวมเกินร้ อยละ 60
ตาราง 2 แสดงให้ เห็นรายได้ ประชาชาติของ SMEs ประเทศไทยแยกตามรายสาขา
ซึ่งจากตารางดังกล่าวพบว่า ต้ องคัดเลือกอุตสาหกรรม 6 สาขา จึงจะได้ สดั ส่วนรายได้ ประชาชาติ
เกินร้ อยละ 60 (ร้ อยละ 62) จึงทาการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่ ทาการศึกษา ดังนี ้
1. อุตสาหกรรมอาหาร (หมวด 15)
2. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ (หมวด 36)
3. อุตสาหกรรมเคมี (หมวด 24)
4. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย (หมวด 18)
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5. อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า (หมวด 29)
6. อุตสาหกรรมยางและพลาสติก (หมวด 25)
ตาราง 2 รายได้ ประชาติและสัดส่วนรายได้ ประชาชาติของไทยของ SMEs ปี 2556
อันดับ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หมวด
(ISIC)
ISIC 15
ISIC 36
ISIC 24
ISIC 18
ISIC 29
ISIC 25
ISIC 23
ISIC 17
ISIC 19
ISIC 28
ISIC 26
ISIC 16

สาขา

อาหารและเครื่ องดื่ม
เครื่ องเรื อนที่มิได้ จดั ไว้ ในประเภทอื่น
เคมี
เครื่ องแต่งกาย
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ยางและพลาสติก
ปิ โตรเลียมและเชื ้อเพลิง
สิง่ ทอ สิง่ ถัก
ฟอกและตกแต่งหนังสัตว์
โลหะประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ
ยาสูบ

มูลค่า
(ล้ านบาท)
224,478.60
171,373.40
162,089.80
103,875.40
82,106.40
73,367.70
71,760.40
66,552.40
59,222.40
52,278.10
47,349.70
703.40

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
17.0
13.0
12.3
7.9
6.2
5.6
5.4
5.0
4.5
4.0
3.6
0.1

สัดส่วน
สะสม
(ร้ อยละ)
17.0
30.0
42.3
50.2
56.4
62.0
67.4
76.9
76.9
80.9
84.5
84.6

ที่ ม า ส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม. (2557). รายงาน
สถานการณ์ วิสาหกิ จขนาดกลางเเละขนาดย่อม ปี 2557. ประมวลจาก ตารางที่ 1.6 สาขาการ
ผลิตที่ SMEs มีบทบาทสูงสุด (ต่อสาขานัน้ ๆ) ในปี 2556 หน้ า 1-18.
ในการกาหนดขนาดตัวอย่างสาหรับวิธีการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุ
(Structural Equation Model) ที่เหมาะสมแจ็คสันแนะนาให้ ใช้ กฎ N:q เมื่อใช้ วิธีภาวะน่าจะเป็ น
สูงสุด (Maximum Likelihood) ในการประมาณค่า ทัง้ นี ไ้ ด้ เสนอให้ ผ้ วู ิจัยพิ จารณาจานวนขนาด
ตัวอย่ างที่ ม ากที่ สุด N เป็ น สัด ส่วนกับ ตัวแปรอิส ระที่ จ ะพยากรณ์ (Parameter) q โดยเห็ น ว่า
สัดส่วนที่เหมาะสมที่สดุ ได้ แก่ 20:1 และไม่ควรน้ อยไปกว่า 10:1 (Jackson. 2003 Cited in Kline.
2011: 12) นอกจากนี ้ ไคลน์ (Kline. 2011: 12) ได้ แนะนาเพิ่มเติมว่าขนาดตัวอย่างไม่ควรต่ากว่า
200 ตัว อย่ า ง ในขณะที่ อิ ส ราเอล (Israel.1992: 2–3) แนะน าการหาตัว อย่ า งโดยใช้ ตาราง
สาเร็จรูปของโทรา ยามาเน (Tora Yamane) โดยตารางดังกล่างแนะนาว่าจานวนการสุม่ ตัวอย่าง
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ในกรณีที่จานวนประชากรมากเกินหนึ่งแสนราย ในระดับความเชื่อมัน่ 95% และความเที่ยงตรงที่
5% ควรมีการสุม่ ตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง
สาหรับการวิจยั ครัง้ นีม้ ีจานวนตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการวิเคราะห์จานวน 34 ตัว เนื่องจาก
มีข้อจ ากัด ในเรื่ องเวลาในการเก็ บ ข้ อมูลจากผู้บ ริ ห าร SMEs ดังนัน้ จึงก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง n:q ที่ 15:1 ซึ่งอยู่สงู กว่าค่าต่าสุด ซึ่งจะได้ ตวั อย่างเท่ากับ 510 คน/บริษัท ซึ่งเป็ นจานวน
ที่ไม่น้อยไปกว่าที่แจ็คสัน และตารางของ ยามาเน Yamane แนะนา โดยทาการสุม่ การสุ่มตัวอย่าง
แบบชันภู
้ มิ (Stratified Sampling) แบ่งตามประเภทของอุตสาหกรรม โดยเลือก 6 อุตสาหกรรมที่
ระบุ ข้ างต้ นโดยในแต่ ล ะอุต สาหกรรมได้ มี ก ารสุ่ม ตัว อย่ า งอย่ า งง่ า ยในจ านวนเท่ า ๆ กั น
อุตสาหกรรมละ 85 ราย จากฐานข้ อมูลลูกค้ า SMEs ของกระทรวงอุตสาหกรรม
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
2.1 การสร้ างเครื่องมือ
ในการวิจยั โดยใช้ ทฤษี พฤติกรรมตามแผน ไอเซน (Ajzen. n.d.: 3) และฟิ ชบายน์และ
ไอเซน (Fishbein & Ajzen. 2010: 451) ได้ แ นะน าให้ ท าการศึก ษาน าร่ อ งเพื่ อทดสอบข้ อ มูล
พฤติกรรม โดยให้ เลือกตัวอย่างจานวนเล็กน้ อยจากกลุม่ ประชากรที่ทาการศึกษามาทาการทดสอบ
ตั ว แปรที่ เกี่ ยวกั บ ผลลั พ ธ์ ข องการท าพฤติ ก รรม (Behavioral Outcomes) ผู้ ที่ จะอ้ างอิ ง
(Normative Referents) และปั จ จัยควบคุม (Control Factor) ของการท าพฤติก รรม ก่อนที่จะมี
การศึกษาเต็มรูปแบบ การศึกษานี ้จึงมีเครื่องมือในการวิจยั 2 เครื่องมือ ดังนี ้
2.1.1 เครื่องมือสาหรับการศึกษานาร่ อง (Pilot Study)
2.1.1.1 ลักษณะเครื่องมือ
ในการศึกษานาร่องเป็ นการศึกษาที่ในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
เครื่องมือในการเก็บข้ อมูลคือแบบสอบถามที่เป็ นรายการของคาถามต่าง ๆ ที่จดั ทาขึ ้นในลักษณะ
คาถามแบบปลายเปิ ดที่ให้ ตอบแบบอิสระ (Free Response Format) โดยทาการสุม่ ตัวอย่างเพื่อ
เข้ าพบและสัม ภาษณ์ โดยตรงกั บ ผู้ป ระกอบการ SMEs ในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
อุตสาหกรรมละ 4 ราย จานวนรวม 24 ราย ตามประชากรและกลุม่ ตัวอย่างเดียวกันกับการศึกษา
เต็มรูป แบบ เพื่ อใช้ ในการสัมภาษณ์ ผ้ ปู ระกอบการเพื่ อทดสอบความเข้ าใจเกี่ ยวกับ CSR ของ
ผู้ป ระกอบการ SMEs ผลลัพธ์ ของพฤติก รรม กลุ่มอ้ างอิ ง และปั จ จัย ควบคุม ต่าง ๆ ที่ มีผลต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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2.1.1.2 การสร้ างเครื่องมือ
เป็ นแบบคาถามปลายเปิ ด ที่ได้ สร้ างข้ อคาถามมาจากนิยามที่เกี่ยวข้ องของ
CSR และนิยามของตัวแปรต่าง ๆ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดยมีการแบ่งคาถามออกเป็ น 4
ส่วน โดยในส่วนที่ 1 เป็ นการสอบถามเพื่อตอบตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 ในการศึกษาถึง พฤติกรรม
ความรับ ผิด ชอบต่อสังคมขององค์ก ร ในส่วนที่ 2-4 จะเป็ น ข้ อคาถามที่ สร้ างขึน้ มาจากตัวแปร
ภายใต้ ท ฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดยส่วนที่ 2 เป็ นคาถามด้ านเจตคติในการท า CSR ส่วนที่ 3
เป็ นคาถามด้ านการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และส่วนที่ 4 เป็ นคาถามด้ านความรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 การทากิจกรรม CSR
1) หากกล่าวถึง CSR ท่านนึกถึงอะไร
2) บริษัทของท่านมีการทากิจกรรม CSR หรือไม่
3) CSR ที่บริษัททามีอะไรบ้ าง
4) ขันตอนการตั
้
ดสินทา CSR ของบริษัท
ส่ วนที่ 2 ด้ านเจตคติของการทา CSR
1) เพราะเหตุใดบริษัทของท่านถึงทา CSR (ในกรณีที่ทา CSR)
2) เพราะเหตุใดบริษัทของท่านถึงยังไม่ทา CSR (ในกรณีที่ไม่ทา CSR)
3) ท่านคิดว่าอะไรเป็ นข้ อดีหรือประโยชน์ของการทา CSR
4) ท่านคิดว่าอะไรเป็ นข้ อเสียของการทา CSR
5) เมื่อกล่าวถึง CSR ท่านนึกถึงอะไรอีกหรือไม่
ส่ วนที่ 3 ด้ านการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
1) ท่านคิด ว่ามี ใครบ้ างที่ ต้ องการท าบริ ษั ท ของท่านท ากิ จ กรรม CSR
โปรดระบุ
2) ท่านคิดว่ามีใครบ้ างที่ ไม่ต้องการให้ บริ ษัท ของท่านทากิจกรรม CSR
โปรดระบุ
ส่ วนที่ 4 ด้ านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
1) ท่ านคิ ดว่าปั จจัยอะไรบ้ างที่เป็ น อุป สรรคต่อการทา CSR หรื อท าให้
ท่านไม่สามารถทา CSR ได้
2) ท่านคิดว่าปัจจัยใจบ้ างที่ช่วยให้ การทา CSR ของบริ ษัทท่านง่ายมาก
ขึ ้น
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ข้ อมูลที่ได้ จากการทดสอบนาร่องได้ ถูกนามาใช้ ในการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจยั ในการเก็บข้ อมูลในการศึกษาเต็มรูปแบบ
2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเต็มรูปแบบ
2.1.2.1 ลักษณะเครื่องมือ
เป็ นแบบวัด ที่พฒ
ั นาขึ ้นจากคานิยาม การแยกประเภทของ CSR และตัวแปร
ตามแบบจาลองที่พฒ
ั นามาจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน รวมถึงตัวแปรเชิงสาเหตุอื่น ๆ ที่ ได้ มา
จากการทบทวนวรรณกรรมและการทดสอบนาร่อง การศึกษาครัง้ นี ้จัดทาเครื่องมือในการวิจยั ตาม
แนวทางและขันตอนที
้
่เสนอแนะโดยไอเซน (Ajzen. n.d.) และและฟิ ชบายน์และไอเซน (Fishbein;
& Ajzen. 2010) และจากคู่มือการสร้ างแบบสอบถามบนพื น้ ฐานของทฤษฎีพฤติก รรมสาหรับ
นัก วิจัย ด้ านบริ ก ารสุขภาพ (Constructing Questionnaires Based on the Theory of Planned
Behavior: A Manual for Health Services Researchers) ของ ฟรานซิส และคนอื่น ๆ (Francis
et al., 2004) โดยแบบสอบถามประกอบด้ วย แบบวัดตัวแปรตาม 1 แบบ และแบบวัดตัวแปรอิสระ
4 แบบ ดังนี ้
แบบวัดตัวแปรตาม
1) แบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรประกอบด้ วย
คาถามจานวน 8 ข้ อ
แบบวัดตัวแปรอิสระ
1) แบบวัดเจตนาในการทา CSR ประกอบด้ วยคาถามจานวน 3 ข้ อ
2) แบบวัดเจตคติ ใ นการท า CSR และความเชื่ อของผลการท า CSR
ประกอบด้ วยคาถามจานวน 17 ข้ อ
3) แบบวัดการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง ประกอบด้ วยคาถามจานวน 9 ข้ อ
4) แบ บ วั ด ความ รั บ รู้ ค วาม สาม ารถในก ารค วบ คุ ม พ ฤ ติ กรรม
ประกอบด้ วยคาถามจานวน 7 ข้ อ
2.1.2.2 การสร้ างเครืองมือ
(1) ตัวแปรตาม
1) แบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์
ในการสร้ างแบบวัดส่วนนี ้ ได้ ดาเนินการตามที่ Ajzen ได้ แนะน าใน
เอกสาร Constructing a Theory of Planned Behavior Questionnaire (Ajzen, n.d.) ที่ระบุวา่ ใน
ขันแรกของการท
้
าแบบสอบถามสาหรับทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน ให้ เริ่มจากการให้ นิยามของ
“พฤติกรรม” สาหรับการทานายพฤติกรรมโดยใช้ เจตคติเป็ นตัวแปรอิสระนัน้ ไอเซน (Ajzen. 2012:
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444-445) ระบุว่า เจตคติสามารถแบ่งเป็ น 2 อย่างคือ เจตคติทั่วไป (General Attitude) เช่น เจต
คติต่อสถาบัน การเมือง กลุ่มคน กับเจตคติต่อการท าพฤติก รรมที่ จ าเพาะ (Attitudes Toward
Performing Particular Behaviors) ในการใช้ เจตคติ ใ นการท านายพฤติ ก รรมได้ นั น้ เจตคติ
ดังกล่าวต้ องมีความเข้ ากันได้ กับพฤติกรรม (Compatibilities) กล่าวคือเจคติที่ ใช้ ในการทานาย
พฤติ ก รรมจะต้ อ งเป็ น เจตคติ จ าเพาะ ไม่ใ ช่ เป็ น เจตคติทั่วไป และต้ องมี ค วามเข้ า กัน ได้ ห รื อ
สอดคล้ องกัน ทัง้ ในเรื่ อ ง การกระท า (Action) เป้ าหมาย (Target) บริ บ ท (Context) และเวลา
(Time) ของพฤติ ก รรม ซึ่ง Ajzen เรี ย กความสัมพัน ธ์ นี ว้ ่า หลักของการเข้ ากัน ได้ (Principles of
Compatibilities) ในการศึก ษานี ้ พฤติก รรมจึงถูก ก าหนดในรูป แบบของเป้ าหมาย การกระท า
บริบท และเวลา ตามหลักของการเข้ ากันได้ ดงั กล่าวว่า พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร คือ “พฤติกรรมที่ผ้ ปู ระกอบการ SMEs มีการทากิจกรรม CSR ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา”
โดยกิ จ กรรม CSR หมายถึ งการดาเนิ น การของบริ ษั ท เพื่ อสังคม ในระดับ ที่ สูงกว่าที่ ก ฎหมาย
บังคับ” ทัง้ นี ้กิจกรรม CSR จะต้ องเป็ นกิจกรรมที่บริษัทเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการหรื อ
การยิ น ยอมให้ บุค คลากรภายในบริ ษั ท ใช้ เวลาการท างานของบริ ษั ท ไปท ากิ จ กรรม ไม่รวมถึ ง
กิจกรรมที่บคุ ลากรหรือกลุม่ บุคลากรในบริษัทดาเนินการด้ วยเงินทุนหรือเวลาส่วนตัวของตนเอง
การวัด CSR ในการศึกษาเป็ นการวัดทางอ้ อม จากความถี่ของการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ ของ CSR 8 ด้ าน ที่ มีพืน้ ฐานมาจากการแยกประเภท CSR ออกเป็ น 7 หมวด
ขององค์การ ISO โดยมีการวัดว่า SMEs มีการทากิจกรรมดังที่ระบุในด้ านต่าง ๆ เหล่านี ้ จานวน
เท่าใด ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา
(1) ด้ านธรรมาภิบาลขององค์กร (Organizational Governance)
วัดจากความถี่ที่บริษัทมีการจัดกิจกรรมหรือออกนโยบายในด้ านธรรมาภิบาล ในระยะเวลา 1 ปี ที่
ผ่านมา อาทิ การปรับปรุงระบบการบริหารให้ มีประสิทธิภาพ การสร้ างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้ เกิด
CSR อย่างถาวร การส่งเสริ มให้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย การปรับปรุงการดาเนินการให้ มีความ
โปร่งใส การมีกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจของบริษัท
(2) ด้ านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) วัดจากความถี่ที่บริ ษัท
มีการจัดกิจกรรมหรื อออกนโยบายในด้ านสิทธิมนุษ ยชนในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา เช่น การไม่
เลือกปฏิบัติต่อการจ้ างงานทัง้ ด้ านเชือ้ ชาติ ศาสนา หรื ออื่น ๆ (เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์) รวมถึ งการ
ออกนโยบายการให้ ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (Vulnerable Groups) ต่อสตรีและผู้พิการ
การไม่เลือกปฏิบัติตอ่ ความเชื่อ ทางศาสนาหรื อการเมือง มีการดาเนินการร่วมมือด้ านสิทธิมนุษย์
ชนกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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(3) ด้ านแรงงาน (Labor Practices) วัดจากความถี่ที่บริษัทมีการ
จัดกิจกรรมหรื อออกนโยบายในด้ านแรงงานในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา อาทิ การออกนโยบายการ
ให้ คา่ จ้ างแรงงานที่เป็ นธรรม การปรับปรุงสถานที่ทางานให้ มีความปลอดภัยหรื อมีสขุ อนามัยที่ดี
มีการให้ สวัสดิการในระดับที่สงู กว่าที่กฎหมายกาหนด การพัฒนาบุคลกร
(4) ด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environment) วัดจากความถี่ที่บริ ษัทมีการ
จัดกิจกรรมหรือออกนโยบายในด้ านสิ่งแวดล้ อมในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา เช่น การปรับปรุงการ
ดาเนิ น งานด้ านสิ่งแวดล้ อมด้ วยการปล่อ ยของเสี ย ในระดับ ที่ ต่ากว่า ที่ ก ฎหมายก าหนด การ
ปรับปรุงสินค้ า (เช่น สินค้ าที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม) การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็ นมิ ตรต่อ
สิง่ แวดล้ อม (เช่น การลดการปล่อยสารพิษ/คาร์ บอน การลดความสิ ้นเปลืองในการผลิต การลด
การใช้ พลังงาน การใช้ วสั ดุรีไซเคิล)
(5) ด้ าน ก ารด าเนิ น งาน อย่ า งเป็ น ธรรม (Fair Operating
Practices) วัดจากความถี่ที่บริ ษัทมีการจัดกิจกรรมหรื อออกนโยบายในด้ านการดาเนินงานอย่าง
เป็ นธรรมในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา อาทิ การต่อต้ านการคอรัปชั่นและการรับสินบน การส่งเสริ ม
ให้ ธรุ กิจที่เกี่ยวข้ องทา CSR มีการชาระค่าสินค้ าที่ถกู ต้ องตรงเวลา การสนับสนุนการแข่งขันที่เปิ ด
กว้ างและเป็ นธรรม และการไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
(6) ด้ านผู้บริ โภค (Consumer Issues) วัดจากความถี่ที่ บริ ษัท มี
การจัดกิจกรรมหรือออกนโยบายในด้ านผู้บริโภคในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา เช่น การผลิตสินค้ าที่
ปลอดภัย การกาหนดราคาที่เป็ นธรรม การรับประกันสินค้ า การมีกลไกการเรียกคืนสินค้ า มีการให้
ข้ อมูลสินค้ าแก่ผ้ บู ริโภคผู้บริโภคอย่างถูกต้ องครบถ้ วน มีการปกป้องข้ อมูลลูกค้ า
สาหรับในด้ านสุดท้ ายตามการแยกประเภท CSR ของ ISO คือ ด้ าน
การมีส่วนร่วมกับ ชุม ชนและการพัฒ นาสังคม (Community Involvement and Development)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ ว พบว่าเนื ้อหาในส่วนนี ้นอกจากจะมีการช่วยเหลือชุมชนแล้ ว ยังมี
การช่วยเหลือสังคมในวงกว้ างที่ เรี ยกว่าการลงทุนทางสังคมที่มีมมุ มองของการช่วยเหลือสังคม
โดยรวมให้ เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และรวมถึงการทาความดีตา่ ง ๆ อีกด้ วย การมีสว่ นร่วมกับชุมชน
และการพัฒนาสังคมนีจ้ ึงอาจมี ขอบเขตและบริบ ทที่ต่างกัน การศึกษานีจ้ ึงแยกประเภทการท า
CSR ออกเป็ น การทา CSR ด้ านการมีส่วนร่วมกับ ชุม และ CSR ด้ านการพัฒนาสังคม ทาให้ ได้
CSR อีก 2 ด้ าน ดังนี ้
(7) ด้ านการมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Involvement) วัด
จากความถี่ที่บริษัทมีการจัดกิจกรรมหรือออกนโยบายในด้ านการมีสว่ นร่วมกับชุมชนในระยะเวลา
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1 ปี ที่ผ่านมา อาทิ การเข้ าร่วมทากิจกรรมของชุมชน การให้ โอกาสในการจ้ างงานแก่ชุมชน การ
พัฒนาสิ่งแวดล้ อมชุมชน การส่งเสริมการศึกษา สุขอนามัย และวัฒนธรรมต่อชุมชน
(8) ด้ านการพัฒ นาสังคม (Social Development) โดยวัด จาก
ความถี่ที่บริษัทมีการจัดกิจกรรมหรือออกนโยบายในด้ านการพัฒนาสังคม เช่น การบริจาค การทา
กิจกรรมต่างที่สนับสนุนการศึกษา วัฒนธรรม การบรรเทาความยากจน หรือการช่วยเหลือสังคม
อื่น ๆ
(2) ตัวแปรอิสระ
1) แบบวัดเจตนาในการทา CSR และความเชื่อเกี่ยวกับผลการทา CSR
ในการวัดเจตนาในการทาพฤติกรรม ฟรานซิส และคนอื่น ๆ (Francis
et al. 2004: 11) เห็ น ว่ า ส าม ารถ วั ด เจต นาได้ 3 วิ ธี คื อ 1) วั ด จากผลเจต นา (Intention
Performance) ที่ มีการวัด จากจ านวนที่ คาดว่าจะท าพฤติกรรมโดยตรง 2) วัดเจตนาแบบทั่วไป
(Generalized Intention) ซึ่งวัดจากระดับ ของเจตนาว่ามีมากหรื อน้ อย ซึ่งเป็ นวิธีที่ ใช้ แพร่หลาย
ที่ สดุ และ 3) วัด จากการจ าลองเจตนา (Intention Simulation) ที่ จ ะให้ มีก ารเขีย นสถานการณ์
จาลองต่าง ๆ และถามถึงระดับความตังใจ
้ การศึกษานี เ้ ลือกใช้ การวัดแบบการวัดเจตนาทัว่ ไป ที่มี
3 รายการ (items) โดยถามความเห็นว่ามีความเห็นด้ วยหรื อไม่กับข้ อความในระดับใด โดยมี 7
อันตรภาคชัน้ ดังนี ้
1. ฉันคาดการณ์วา่ บริษัทของฉันจะทากิจกรรมด้ าน CSR ในอนาคต
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง 1 2 3 4 5 6 7 เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
2. ฉันมุง่ มัน่ ตังใจให้
้
บริษัทของฉันทากิจกรรมด้ าน CSR
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง 1 2 3 4 5 6 7 เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
3. ฉันมีความพยายามที่จะให้ บริษัททากิจกรรมด้ าน CSR
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง 1 2 3 4 5 6 7 เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ในการสร้ างมาตรวัดของทฤษฎีพ ฤติกรรมตามแผน ไอเซน (Ajzen.
n.d.) และ พิ ช บาย์ และไอเซน (Fishbein.: & Ajzen. 2010) แนะน าให้ ใช้ มาตรวัดคาคุณ ศัพท์ ที่
แสดงลัก ษณะตรงข้ าม (Bipolar Adjective Scales) ที่ มี 7 อันตรภาคชัน้ ในการประเมิน ตัวแปร
หลักที่ สร้ างขึ ้น อัน ได้ แก่ เจตคติ ในการท าพฤติก รรม การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และความรับ รู้
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ความสามารถในการควบคุมพฤติก รรม โดยให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามเลือกหมายเลขที่ สามารถ
อธิบายทัศนคติของตนได้ ดีที่สดุ การศึกษานี ้จึงได้ ออกแบบมาตรวัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2) แบบวัดเจตคติในการทา CSR และความเชื่อเกี่ยวกับผลการทา CSR
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เจตคติหมายถึงการประเมินโดยรวม
ของบุคคลต่อพฤติกรรมนัน้ ๆ ซึ่งมักจะประกอบด้ วยด้ วยองค์ประกอบ 2 ส่วนคือความเชื่อเกี่ยวกับ
ผลที่ เกิ ด ขึน้ จากการท าพฤติ ก รรมและการตัด สิ น (Judgment) ในทางบวกหรื อ ทางลบต่ อ
คุณลักษณะของพฤติกรรมนัน้ ๆ (Francis et al. 2004: 9) หรื อเป็ น การประเมินของผลลัพธ์ โดย
ประเมินว่าการทาพฤติกรรมนันเป็
้ นสิ่งที่ดี เป็ นประโยชน์ มีความจาเป็ นหรื อไม่ ตลอดจนมีความ
คุ้มค่าในการกระทามากน้ อยเพียงใด การศึกษานี ้เจตคติในการทา CSR ใช้ วิธีวดั ทางตรง (Direct
Measure) จากมาตรวัดคาคุณศัพท์ที่แสดงลักษณะตรงข้ าม ดังนี ้
1. การทา CSR จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทและคุ้มกับต้ นทุนที่เสียไป
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
1 2 3 4 5 6 7 เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
สาหรับความเชื่อเกี่ยวกับผลการทา CSR หมายถึง ความเชื่อของผล
การกระทาพฤติกรรมในด้ านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการที่มีการประเมินกับโอกาสที่ผลการกระทา
ดัง กล่ า วจะเกิ ด ขึ น้ 8 ด้ าน โดยใช้ มาตรวัด มาค าคุณ ศัพ ท์ ที่ แ สดงลัก ษณะตรงข้ ามที่ มี 7
อันตรภาคชัน้ ทังนี
้ ้ คาถามจะเป็ นคาถามคู่ จานวน 16 ข้ อ ในแต่ละตัวแปรจะแยกเป็ น 2 ส่วนย่อย
โดยในข้ อแรกจะเป็ นความเชื่อของผลการทาพฤติกรรม (bi) ในข้ อถัดไปจะเป็ นโอกาสที่ผลดังกล่าว
จะเกิ ด ขึน้ จริ ง (ei) โดยข้ อ 2-3 วัดประโยชน์ ด้ านภาพลัก ษณ์ ข้ อ 4-5 วัดประโยชน์ ด้ านความ
แตกต่างสินค้ า ข้ อ 6-7 วัดประโยชน์ด้านแรงงาน ข้ อ 8-9 วัดประโยชน์ด้านประสิทธิภาพ ข้ อ 10-11
วัดประโยชน์จากสังคมด้ านเศรษฐกิจ ข้ อ 12-13 วัดประโยชน์ด้านการลดระเบียบข้ อบังคับและการ
ต่อต้ านจากชุมชน ข้ อ 14-15 วัดการทาหน้ าที่พลเมืองของบริษัท และข้ อ 16-17 วัดการทาความดี
ทังนี
้ ้ ในการสร้ างตัวแปรจะนา 2 ข้ อมาคูณกัน (ei x bi)
2. ท่านคิดว่าการทา CSR จะทาให้ ภาพลักษณ์ของบริษัทดีขึ ้น
ไม่ดีขึ ้น
1 2 3 4 5 6 7 ดีขึ ้นมาก
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3. ท่านคิ ดว่าหากบริ ษั ทท่านท า CSR จะมีโอกาสที่ ทาให้ ชื่ อเสียงหรื อภาพลักษณ์ ของ
บริษัทดีขึ ้น
มีโอกาสต่ามาก
1 2 3 4 5 6 7 มีโอกาสสูงมาก
4. ท่านคิดว่าการทา CSR จะทาให้ ลกู ค้ าของท่านเห็นว่าสินค้ าของบริษัทมีความแตกต่าง
จากสินค้ าคูแ่ ข่งอย่างชัดเจน
มีความแตกต่างน้ อย 1 2 3 4 5 6 7 มีความแตกต่างมาก
5. ท่านคิดว่าเมื่อบริษัทของท่านทา CSR แล้ ว โอกาสที่ลกู ค้ าจะเห็นว่าสินค้ าของบริษัทมี
ความแตกต่างสินค้ าคูแ่ ข่งจริง
มีโอกาสต่ามาก
1 2 3 4 5 6 7 มีโอกาสสูงมาก
6. ท่านคิดว่าการทา CSR จะช่วยให้ บริษัทหาพนักงานได้ ง่ายขึ ้นและช่วยลดการลาออก
ของพนักงานได้
ไม่มีสว่ นช่วย
1 2 3 4 5 6 7 มีสว่ นช่วยอย่างมาก
7. ท่ านคิ ด ว่าการท า CSR จะช่วยท าให้ บริ ษั ท หาพนัก งานได้ ง่ายขึน้ หรื อช่วยลดการ
ลาออกได้ จริง
มีโอกาสต่ามาก
1 2 3 4 5 6 7 มีโอกาสสูงมาก
8. ท่ านคิ ด ว่าการท า CSR จะท าให้ บ ริ ษั ท มีป ระสิ ท ธิ ภาพเพิ่ มขึน้ (จากการมีระบบที่
โปร่งใส การประหยัดพลังงาน หรือจากการทางานที่ดีขึ ้นของพนักงาน)
ไม่เพิ่มขึ ้น
1 2 3 4 5 6 7 เพิ่มขึ ้นมาก
9. ท่านคิดว่าการทา CSR จะทาให้ บริษัทของท่านมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นสาเร็จได้ จริง
มีโอกาสต่ามาก
1 2 3 4 5 6 7 มีโอกาสสูงมาก
10. ท่านคิดว่าการทา CSR ซึ่งจะให้ สงั คมดีขึ ้น (เช่น ลูกค้ ามีรายได้ มากขึ ้น อาชญากรรม
กรรมลด) และจะส่งผลดีตอ่ บริษัทของท่าน
ไม่มีผลดี
1 2 3 4 5 6 7
มีผลดีมาก
11. ท่านคิดว่าโอกาสที่เมื่อทา CSR แล้ วมีโอกาสที่สงั คมที่ดีขึ ้นและส่งผลดีของบริษัทได้
จริง
มีโอกาสต่ามาก
1 2 3 4 5 6 7
มีโอกาสสูงมาก
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12. ท่านคิดว่าการทา CSR จะทาให้ ภาครัฐมีการลดการออกกฎระเบียบที่มีผลกระทบ
กับบริษัท (เช่น การเพิ่มการบังคับการจ้ างงานคนพิการ การติดตังเครื
้ ่องกาจัดของเสีย ฯลฯ) และ
ลดการต่อต้ านต่อต้ านจากชุมชน
ไม่ลดลง
1 2 3 4 5 6 7
ลดลงมาก
13. ท่านคิดว่าการทา CSR จะมีโอกาสที่ทาให้ ภาครัฐจะมีการลดการออกกฎระเบียบที่มี
ผลกระทบกับบริษัท รวมทังมี
้ โอกาสที่จะลดการต่อต้ านจากชุมชนได้ จริง
มีโอกาสต่ามาก
1 2 3 4 5 6 7 มีโอกาสสูงมาก
14. ท่านคิดว่าการทา CSR เป็ นหน้ าที่ทางสังคมที่บริษัทจาเป็ นต้ องทา
ไม่เป็ นหน้ าที่
1 2 3 4 5 6 7 เป็ นหน้ าที่ที่สาคัญ
15. ท่านคิด ว่าเมื่อบริ ษัท ทา CSR แล้ วโอกาสที่สงั คมจะเห็นว่าบริ ษัทปฏิบัติหน้ าที่ท าง
สังคมได้ สาเร็จครบถ้ วนแล้ ว
มีโอกาสต่ามาก
1 2 3 4 5 6 7
มีโอกาสสูงมาก
16. ท่านคิดว่าการทา CSR ถือว่าเป็ นการทาความดีหรือการกุศล
ไม่เป็ นการทาความดี 1 2 3 4 5 6 7 ทาความดีอย่างมาก
17. ท่านคิดว่าเมื่อบริษัททา โอกาสที่จะเกิดความดีหรือเกิดกุศลที่แท้ จริง
มีโอกาสต่ามาก
1 2 3 4 5 6 7
มีโอกาสสูงมาก
3) แบบวัดการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงด้ าน CSR และความเชื่อเกี่ ยวกับ
กลุม่ อ้ างอิง
การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง หมายการประเมินความคาดหวังหรือแรง
กดดันจากสังคมให้ กระทาพฤติกรรม มาตรวัดการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงในการศึกษานีใ้ ช้ วิธีวดั
ทางตรง (Direct Measure) โดยใช้ มาตรวัดคาคุณ ศัพท์ที่แสดงลักษณะตรงข้ ามที่มี 7 อันตรภาค
ชัน้ ดังนี ้
1. ท่านคิ ดว่าบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่ มีความสาคัญ ต่ อบริ ษัท ของท่าน มีความประสงค์ให้
บริษัทของท่านทา CSR
มีความประสงค์ต่า 1 2 3 4 5 6 7 มีความประสงค์สงู

92

2483154823

SWU iThesis gs561150056 dissertation / recv: 17072562 17:51:20 / seq: 58

ฟรานซิ ส และคนอื่น ๆ (Francis et al. 2004) อธิบ ายว่าการคล้ อย
ตามกลุ่มอ้ างอิงอาจสามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 2 องค์ประกอบที่ มีปฏิสมั พัน ธ์กัน ได้ แก่ ความเชื่ อ
เกี่ยวกับบุคคลอื่นที่มีความสาคัญ กับผู้ทาพฤติกรรมต้ องการให้ ผ้ ทู าพฤติกรรมนัน้ หรือไม่ กับการ
ตัดสิน (Judgment) ในเชิงบวกหรื อลบเกี่ยวความเชื่อในแต่ผลลัพธ์ของความเชื่อของกลุ่มคนที่
สาคัญ นัน้ เช่น “ในการตัด สิน ใจท ากิ จกรรมด้ าน CSR เป็ น การกระทาที่ลูก ค้ าของท่านคิดว่ามี
ความส าคัญ /ไม่มี ค วามส าคัญ ซึ่ งทัง้ 2 คื อ ส่ว นประกอบของความเชื่ อ เกี่ ย วกับ กลุ่ม อ้ า งอิ ง
(Normative Beliefs) การศึกษานี ้จึงสร้ างมาตรวัดที่แสดงลักษณะตรงข้ ามที่มี 7 อันตรภาคชัน้ เพื่อ
วัดทัง้ 2 องค์ประกอบคือ ข้ อแรกจะเป็ นระดับความเชื่อหรือความประสงค์ในการให้ บริษัททา CSR
(ni) และข้ อต่อมาจะเป็ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติตามของบริ ษัท (mi) รวม 18 ข้ อ ทังนี
้ ้ในการ
สร้ างตัวแปรจะน า 2 ข้ อมาคูณ กัน (ni x mi) โดยจะได้ ตัวแปรจานวน 9 ตัวแปร ได้ แก่ ความเชื่ อ
เกี่ยวผู้ถือหุ้น (ข้ อ 2-3) ลูกค้ า (ข้ อ 4-5) พนักงาน (ข้ อ 5-6) ผู้ขายสินค้ า (ข้ อ 7-8) ภาครัฐ (ข้ อ 910) คู่แข่ง (ข้ อ 11-12) สมาคมที่เป็ นสมาชิก (ข้ อ 13-14) ชุมชน (ข้ อ 15-16) สังคมโดยรวม (ข้ อ
17-18) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
2. ท่านคิดว่าผู้ถือหุ้นของของบริษัทท่าน มีความประสงค์ให้ บริษัทของท่านทา CSR
มีความประสงค์ต่า
1 2 3 4 5 6 7 มีความประสงค์สงู
3. ท่านเห็น ว่าบริ ษั ท มีความจ าเป็ น ต้ องดาเนิ นการตามความประสงค์ของผู้ถื อหุ้น ใน
ระดับใด
มีความจาเป็ นต่า
1 2 3 4 5 6 7 มีความจาเป็ นสูง
4. ท่านคิดว่าลูกค้ าของท่าน มีความประสงค์ให้ บริษัทของท่านทา CSR
มีความประสงค์ต่า
1 2 3 4 5 6 7 มีความประสงค์สงู
5. ท่านเห็นว่าบริษัทมีความจาเป็ นต้ องดาเนินการตามความประสงค์ของลูกค้ าในระดับ
ใด
มีความจาเป็ นต่า
1 2 3 4 5 6 7 มีความจาเป็ นสูง
6. ท่านคิดว่าพนักงานของบริษัท มีความประสงค์ให้ บริษัทของท่านทา CSR
มีความประสงค์ต่า
1 2 3 4 5 6 7 มีความประสงค์สงู
7. ท่านเห็นว่าบริษัทมีความจาเป็ นต้ องดาเนินการตามความประสงค์พนักงานในระดับ
ใด
มีความจาเป็ นต่า

1

2

3

4

5

6

7

มีความจาเป็ นสูง
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8. ท่านคิดว่าผู้ขายสินค้ าให้ ท่าน (Supplier) มีความประสงค์ให้ บริษัทของท่านทา CSR
มีความประสงค์ต่า
1 2 3 4 5 6 7 มีความประสงค์สงู
9. ท่านเห็นว่าบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องดาเนินการตามความประสงค์ของผู้ขายสินค้ าใน
ระดับใด
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มีความจาเป็ นต่า
1 2 3 4 5 6 7 มีความจาเป็ นสูง
10. ท่านคิดว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของท่าน มีความประสงค์ให้ บริ ษัท
ของท่านทา CSR ในระดับใด
มีความประสงค์ต่า
1 2 3 4 5 6 7 มีความประสงค์สงู
11. ท่านเห็น ว่าบริ ษัท มีความจาเป็ นต้ องดาเนิ นการตามความประสงค์ของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้ องในระดับใด
มีความจาเป็ นต่า
1 2 3 4 5 6 7 มีความจาเป็ นสูง
12. ท่านคิดว่าคูแ่ ข่งของท่านมีการทา CSR ในระดับใด
ทาน้ อยมาก
1 2 3 4 5 6 7
ทาอย่างมาก
13. ท่านเห็นว่าบริษัทมีความจาเป็ นต้ องดาเนินการเพื่อเป็ นการแข่งขันกับคูแ่ ข่งในระดับ
ใด
มีความจาเป็ นต่า
1 2 3 4 5 6 7 มีความจาเป็ นสูง
14. ท่านคิดว่าสมาคมต่าง ๆ ที่ท่านเป็ นสมาชิก (เช่น สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้ า)
มีความประสงค์ให้ บริษัทของท่านทา CSR
มีความประสงค์ต่า
1 2 3 4 5 6 7 มีความประสงค์สงู
15. ท่านเห็นว่าบริษัทมีความจาเป็ นต้ องดาเนินการตามความประสงค์ของสมาคมที่เป็ น
สมาชิกระดับใด
มีความจาเป็ นต่า
1 2 3 4 5 6 7 มีความจาเป็ นสูง
16. ท่านคิดว่าชุมชนที่บริษัทท่านตังอยู
้ ่ มีความประสงค์ให้ บริษัทของท่านทา CSR
มีความประสงค์ต่า
1 2 3 4 5 6 7 มีความประสงค์สงู
17. ท่านเห็นว่าบริษัทมีความจาเป็ นต้ องดาเนินการตามความประสงค์ชมุ ชนในระดับใด
มีความจาเป็ นต่า
1 2 3 4 5 6 7 มีความจาเป็ นสูง
18. ท่านคิดว่าสังคมโดยรวม มีความประสงค์ให้ บริษัทของท่านทา CSR
มีความประสงค์ต่า
1 2 3 4 5 6 7 มีความประสงค์สงู
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19. ท่านเห็นว่าบริษัทมีความจาเป็ นต้ องดาเนินการตามความประสงค์ของสังคมโดยรวม
ระดับใด
มีความจาเป็ นต่า

1

2

3

4

5

6

7

มีความจาเป็ นสูง
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4) แบบวัดความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความ
เชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม
ความรับ รู้ค วามสามารถในการควบคุมพฤติ ก รรมหมายถึ ง ระดับ
ความรู้ สึก ยากง่ ายหรื อ ความสามารถที่ จ ะท าพฤติ ก รรมของบุค คล มาตรวัด การความรับ รู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติก รรมในการศึกษานี เ้ ลือกใช้ วิธีวดั ทางตรง (Direct Measure)
โดยใช้ มาตรวัดคาคุณศัพท์ที่แสดงลักษณะตรงข้ ามที่มี 7 อันตรภาคชัน้ ดังนี ้
1. สาหรับบริษัทของท่านการทากิจกรรม CSR
มีสิ่งที่ยากมาก
1 2 3 4

5

6

7

เป็ นสิ่งที่ง่ายมาก

สาหรับความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม (Control Beliefs) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบของ
ความรับ รู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมนัน้ ประกอบด้ วย 3 ด้ าน ซึ่งในแต่ละด้ านจะ
ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ระดับความเชื่อ (pi) และโอกาสที่จะเกิดขึ ้นจริง (ci) ทังนี
้ ้ในการ
สร้ างตัวแปรจะนา 2 ข้ อมาคูณกัน (pi x ci) โดยในการวัดจะมาตรวัดคาคุณศัพท์ที่แสดงลักษณะ
ตรงข้ ามที่ มี 7 อั น ตรภาคชั น้ จ านวน 6 ข้ อ ท าให้ ได้ ตัว แปร 3 ได้ แก่ ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ
ความสามารถทางการเงิน (ข้ อ 2-3) ความเชื่อเกี่ยวกับขนาดและความสาคัญของ SMEs (ข้ อ 4-5)
และความเชื่อด้ านการส่งเสริมจากภาครัฐ (ข้ อ 6-7) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2. งบประมาณเป็ นอุปสรรคสาคัญในการทากิจกรรม CSR
เป็ นอุปสรรคมาก
1 2 3 4 5 6 7
ไม่เป็ นอุปสรรค
3. ท่านคิดว่ามีโอกาสที่บริษัทสามารถจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอมาทากิจกรรม CSR
มีโอกาสต่า
1 2 3 4 5 6 7
มีโอกาสสูง
4. ท่านคิดว่าที่ท่านเป็ นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อม มีผลในการทา CSR ทังในด้
้ าน
อุปสรรคต่อความสาเร็จและความสาคัญในการทา
มีผลมาก
1 2 3 4 5 6 7
มีผลน้ อย
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5) ท่านคิดว่ามีโอกาสที่บริ ษัทขนาดกลางและขนาดย่อมจะดาเนินกิจกรรม CSR ที่เป็ น
ประโยชน์มีความสาคัญได้ สาเร็จ
มีโอกาสต่า
1 2 3 4 5 6 7
มีโอกาสสูง
6) ท่านคิดว่าการช่วยเหลือหรื อสนับ สนุนของภาครัฐจะมีส่วนช่วยให้ ทากิจกรรม CSR
ได้ สาเร็จ
ช่วยได้ น้อย
1 2 3 4 5 6 7
ช่วยได้ มาก
7) ท่านคิดว่าโอกาสที่ภาครัฐการที่ภาครัฐจะเข้ าให้ การช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ ท่านทา
CSR
มีโอกาสต่า
1 2 3 4 5 6 7
มีโอกาสสูง
2.2 การทดสอบแบบวัด
ไอเซน (Ajzen. n.d.) เห็ น ว่า ข้ อ มูล ที่ เ ก็ บ ได้ ควรเลื อ กใช้ ข้ อ มูล ข้ อมูล ที่ มี ค วาม
เที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ สูง จึงควรมีความสอดคล้ องภายในเนื ้อหา (Internal Consistency) อาทิ
มีค่าสัมประสิท ธิ์ อัลฟ่ าสูง การศึก ษานี ไ้ ด้ ท าการทดสอบในขัน้ ตอนการประเมิน โมเดลการวัด
(Measurement Model) เพื่ อพิจารณาความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง ในขันตอนการตรวจสอบความเที
้
่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct
validity) ของตัวแปรทุกตัวแปร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยื นยัน (Confirmatory Factor
Analysis: CFA) เพื่ อทดสอบความสัมพัน ธ์เชิงการวัดระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกต โดย
กาหนดให้ ตวั บ่งชีใ้ นแต่ละด้ านของตัวแปรแฝงมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านนัน้ ๆ
การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งโครงสร้ างของแต่ล ะโมเดล พิ จ ารณาจากความสอดคล้ อ ง
กลมกลืน ของโมเดลกับ ข้ อมูลเชิงประจัก ษ์ โดยเที ยบกับเกณฑ์ ดชั นีที่ ใช้ ในการตรวจสอบความ
สอดคล้ องกลมกลื น ของโมเดล (Schumacker; & Lomax. 2004: 82; Hair; et al. 2010) ดั ง
ตาราง 3
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ค่ าสถิติวดั ระดับความสอดคล้ อง
กลมกลืนของโมเดล
2
2 / df
CFI
GFI
TLI
SRMR
RMSEA

เกณฑ์ ระดับความสอดคล้ องกลมกลืน
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
< 5.00
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

สาหรับค่าไค-สแควร์ (2) มีข้อยกเว้ นที่อาจมีนยั สาคัญทางสถิติ ทังนี
้ ้ เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีจานวนมาก แม้ ว่าโมเดลจะมีความสอดคล้ องกลมกลืนแล้ วก็ตาม (Schumacker; &
Lomax. 2004: 100)
หากผลการตรวจสอบ พบว่าโมเดลไม่มี ความสอดคล้ อ งกลมกลืน กับ ข้ อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ ผู้วิจยั จะปรับโมเดลแล้ วทาการวิเคราะห์ใหม่ การปรับโมเดลอยู่บนพืน้ ฐานทางแนวคิด
ทฤษฎีที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษาจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์หาความ
เชื่อมัน่ และความเที่ยงตรงในการวัด (Construct Reliability and Validity) และตรวจสอบคุณภาพ
ของตัวบ่งชี ้ว่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีความเชื่อมัน่ และความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝง
โดยคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: CR) เกณฑ์การพิจารณา
หากมีคา่ มากกว่า 0.70 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมีความเชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝง
หรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด (Hair; et
al. 2010: 710) และคานวณหาค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวบ่งชีท้ ี่ตวั แปรแฝงสามารถอธิบาย
ได้ (Average Variance Extracted: AVE) เกณฑ์การพิจารณา ควรมีคา่ มากกว่า 0.50 (Fornell; &
Larcker. 1981) แต่ถ้าค่า AVE น้ อยกว่า 0.50 ควรพิจารณาหลักฐานอื่นประกอบกับค่า AVE คือ
1) พิจารณาค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง (ต้ องมีคา่ มากกว่า 0.70) 2) พิจารณาความเที่ยงตรง
เชิงจาแนก ในกรณีที่เป็ นตัวแปรสร้ างขึ ้นใหม่ (ต้ องมีความเที่ยงตรงเชิงจาแนก) และ 3) พิจารณา
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (ต้ องมีนยั สาคัญทางสถิติ) (Ping. 2009) โดยตัวบ่งชี ้ของตัวแปรแฝงต้ อง
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มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงที่วดั อย่างมีนยั สาคัญ ค่าน ้าหนักองค์ประกอบที่ใช้ ได้ ควร
มีคา่ 0.45 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบที่ดีควรมีคา่ 0.55 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบที่ดีมากควรมีคา่ 0.63
และค่าน ้าหนักองค์ประกอบที่ดีเยี่ยมควรมีคา่ มากกว่า 0.71 (Tabachnick; & Fidell. 2013: 654;
cited in Comrey; & Lee. 1992) ซึ่งมีรายละเอียดการหาคุณภาพแบบวัด ดังนี ้
2.2.1 แบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กร
ได้ ทาการการตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงเนื อ้ หาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากผลการ
วิเ คราะห์ ค่า IOC จากข้ อ ค าถามทัง้ หมด 8 ข้ อ พบว่า มี ค่า IOC อยู่ระหว่า ง 0.60-1.00 ซึ่ ง
พิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้ องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 หลังจากนันน
้ าไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเป็ นรายข้ อของแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีขนตอนการหา
ั้
คุณ ภาพแบบวัด โดยมีการนาไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้ อ พบว่า มีค่าอานาจ
จาแนกรายข้ อระหว่าง 0.352-0.767 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.797 หลังจากนันน
้ าไป
เก็บ ข้ อมูลจริ ง มีค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.340-0.780 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.807 และเพื่ อทาการตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิ งโครงสร้ างของโมเดลการวัด พฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร พบว่า แบบจาลองพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ยังไม่สอดคล้ อ งกลมกลืน กับ ข้ อ มูลเชิ งประจัก ษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัย จึ งได้ พิ จ ารณาปรับ โมเดล จน
แบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้
ตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของแบบวัด พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ก ร
ได้ แ ก่ 2 = 16.90, df = 10, CFI = 1.00, GFI = 0.99, TLI = 1.00, RMSEA = 0.037, SRMR =
0.018 พบว่า ดัช นี ค วามสอดคล้ องกลมกลืน ทุก ตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ป ได้ ว่าแบบจาลอง
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
โดยพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.893
และ AVE = 0.401 แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงใน
ด้ านที่ ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับ ค่าน า้ หนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง
0.62-0.84 ดังนัน้ แบบวัด พฤติ ก รรมความรับ ผิดชอบต่อสังคมขององค์ก ร มีจ านวนข้ อคาถาม
จานวน 8 ข้ อ
2.2.2 แบบวัดเจตนาในการทา CSR
แบบวัด เจตนาในการท า CSR มี ขัน้ ตอนการหาคุณ ภาพแบบวัด ดังนี ้ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้ อคาถาม
ทัง้ หมด 3 ข้ อ พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จานวน 3 ข้ อ ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์ IOC
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ต้ องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 หลังจากนันน
้ าไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้ อ พบว่า
มีค่าอานาจจ าแนกรายข้ อ ระหว่าง 0.945-0.976 และมี ค่า ความเชื่ อ มั่น ทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.982
หลังจากนันน
้ าไปเก็บข้ อมูลจริง มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.899-0.946 และมีคา่ ความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.965 และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดเจตนาใน
การทา CSR 1 องค์ประกอบ พบว่า แบบจาลองเจตนาในการทา CSR มีความสอดคล้ องกลมกลืน
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของแบบวัด
เจตนาในการทา CSR ได้ แก่ 2 = 0.00, df = 0, RMSEA = 0.008, the fit is perfect พบว่า ดัชนี
ความสอดคล้ องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ แบบจาลองเจตนาในการทา CSR มี
ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยเจตนาในการทา CSR มีค่าความเชื่อมัน่ ของ
ตัวแปรแฝง CR = 0.965 และ AVE = 0.903 แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์
เฉพาะกับ ตัวแปรแฝงในด้ านที่ ต ัวแปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับ ค่าน า้ หนัก องค์ป ระกอบของข้ อ
คาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.91-0.98 ดังนัน้ แบบวัดเจตนาในการทา CSR มีจ านวนข้ อคาถาม
จานวน 3 ข้ อ
2.2.3 แบบวัดเจตคติในการทา CSR และความเชื่อเกี่ยวกับผลการทา CSR
แบบวัด เจตคติ ใ นการท า CSR มี ขัน้ ตอนการหาคุณ ภาพแบบวัด ดังนี ้ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้ อคาถาม
ทัง้ หมด 1 ข้ อ พบว่า มี ค่า IOC เท่า กับ 1.00 จ านวน 1 ข้ อ ซึ่ง พิ จ ารณาตามเกณฑ์ IOC ต้ อ ง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 เนื่องจากมีเพียงข้ อเดียวที่วดั โดยตรง จึงไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือ ทัง้ ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ ค่าความเชื่ อมั่น รวมทัง้ ความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้ างได้
ดังนัน้ แบบวัดเจตคติในการทา CSR มีจานวนข้ อคาถาม จานวน 1 ข้ อ
ส าหรับ แบบวัด ในส่ว นความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ผลการท า CSR มี ขัน้ ตอนการหา
คุณภาพแบบวัด ดังนี ้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์
ค่า IOC จากข้ อคาถามทังหมด
้
16 ข้ อ พบว่า มีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 โดยเมื่อนามาใช้ จะ
ได้ ตวั แปรจานวน 8 ตัว ซึ่งพิ จารณาตามเกณฑ์ IOC ต้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 หลังจากนัน้
นาไปทดลองใช้ เพื่ อตรวจสอบคุณ ภาพเป็ นรายตัวแปรพบว่า มีค่าอานาจจาแนกรายข้ อระหว่าง
0.551-0.821 และมีค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.917 หลังจากนัน้ นาไปเก็ บข้ อมูลจริ ง มีค่า
อานาจจ าแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.629-0.833 และมีค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.930 และท าการ
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งโครงสร้ างของโมเดลการวัดความเชื่ อเกี่ ย วกับ ผลการท า CSR 1
องค์ประกอบ พบว่า แบบจาลองความเชื่อเกี่ยวกับผลการทา CSR ยังไม่สอดคล้ องกลมกลืนกับ
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ข้ อ มูล เชิ งประจัก ษ์ ดังนัน้ ผู้วิ จัย จึ งได้ พิ จ ารณาปรับ โมเดล จนแบบจ าลองดังกล่าวมี ค วาม
สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของแบบวัด
ความเชื่อเกี่ยวกับผลการกระทา CSR ได้ แก่ 2 = 17.82, df = 14, CFI = 1.00, GFI = 0.99, TLI
= 1.00, RMSEA = 0.023, SRMR = 0.014 พบว่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น ทุ ก ตัว ผ่ า น
เกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่าแบบจาลองความเชื่อเกี่ยวกับผลการกระทา CSR มีความสอดคล้ อง
กลมกลืนกับ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยความเชื่อเกี่ยวกับผลการทา CSR มีค่าความเชื่อมัน่ ของตัว
แปรแฝง CR = 0.923 และ AVE = 0.517 แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพัน ธ์
เฉพาะกับ ตัวแปรแฝงในด้ านที่ ต ัวแปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับ ค่าน า้ หนัก องค์ป ระกอบของข้ อ
คาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.58-0.88 ดังนัน้ แบบวัด ความเชื่ อเกี่ ย วกับ ผลการกระท า CSR มี
จานวนข้ อคาถาม จานวน 16 ข้ อหรือ 8 ตัวแปร
2.2.4 แบบวัดการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง
แบบวัดการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง มีขนตอนการหาคุ
ั้
ณ ภาพแบบวัด ดังนี ้ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้ อคาถาม
ทัง้ หมด 1 ข้ อ พบว่า มี ค่า IOC เท่า กับ 1.00 จ านวน 1 ข้ อ ซึ่ง พิ จ ารณาตามเกณฑ์ IOC ต้ อ ง
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 เนื่องจากมีเพียงข้ อเดียวที่วดั โดยตรง จึงไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือ ทัง้ ค่าอานาจจาแนกรายข้ อ ค่าความเชื่ อมั่น รวมทัง้ ความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้ างได้
ดังนัน้ แบบวัดการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงเกี่ยวกับการทา CSR มีจานวนข้ อคาถาม จานวน 1 ข้ อ
สาหรับแบบวัด ในส่วนความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง มีขนตอนการหาคุ
ั้
ณ ภาพ
แบบวัด ดังนี ้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์คา่ IOC
จากข้ อค าถามทัง้ หมด 18 ข้ อ พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จ านวน 18 ข้ อ ซึ่งจะได้
เท่ากับ 9 ตัวแปร ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์ IOC ต้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 หลังจากนัน้ น าไป
ทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายตัวแปร พบว่า มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ อระหว่าง 0.6110.856 และมีค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.939 หลังจากนัน้ นาไปเก็บ ข้ อมูลจริ ง มีค่าอานาจ
จาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.583-0.815 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.933 และทาการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง 1 องค์ประกอบ พบว่า
แบบจาลองความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิงยังไม่สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้
ผู้วิจัยจึงได้ พิจารณาปรับโมเดล จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้
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จากค่าสถิ ติที่ ใช้ ต รวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืน ของแบบวัดความเชื่ อเกี่ย วกับกลุ่มอ้ างอิง
ได้ แ ก่ 2 = 33.86, df = 22, CFI = 1.00, GFI = 0.98, TLI = 1.00, RMSEA = 0.036, SRMR =
0.020 พบว่า ดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ แบบจาลองความ
เชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิงมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยความเชื่อเกี่ยวกับ
กลุ่มอ้ างอิงมีค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง CR = 0.933 และ AVE = 0.442 แสดงว่าข้ อคาถาม
หรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด สาหรับค่า
น ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.59-0.84 ดังนัน้ แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับ
กลุม่ อ้ างอิง มีจานวนข้ อคาถาม 18 คาถามหรือ 9 ตัวแปร
2.2.5 แบบวัดความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความเชื่อ
เกี่ยวกับปั จจัยควบคุม
แบบวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีขนตอนการหาคุ
ั้
ณภาพ
แบบวัด ดังนี ้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์คา่ IOC
จากข้ อคาถามทัง้ หมด 1 ข้ อ พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 จานวน 1 ข้ อ ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์
IOC ต้ องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 เนื่องจากมีเพียงข้ อเดียวที่วดั โดยตรง จึงไม่สามารถตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ ทังค่
้ าอานาจจาแนกรายข้ อ ค่าความเชื่อมัน่ รวมทังความเที
้
่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง
ได้ ดังนัน้ แบบวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีจานวนข้ อคาถาม จานวน 1 ข้ อ
ในส่ว นของแบบวัด ด้ านความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ควบคุม มี ขนั ้ ตอนการหา
คุณภาพแบบวัด ดังนี ้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์
ค่า IOC จากข้ อค าถามทัง้ หมด 6 ข้ อ พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 จ านวน 6 ข้ อ ซึ่ง
พิจ ารณาตามเกณฑ์ IOC ต้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 ซึ่งจะท าให้ ได้ 3 ตัวแปร หลังจากนัน้
นาไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายตัวแปร พบว่า มีค่าอานาจจาแนกรายข้ อระหว่าง
0.445-0.689 และมีค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.737 หลังจากนัน้ นาไปเก็ บข้ อมูลจริ ง มีค่า
อานาจจ าแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.437-0.747 และมีค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.770 และท าการ
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งโครงสร้ างของโมเดลการวัดความเชื่ อเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ควบคุม 1
องค์ป ระกอบ พบว่า แบบจ าลองความเชื่อเกี่ย วกับ ปั จ จัยควบคุมยังไม่สอดคล้ องกลมกลืน กับ
ข้ อ มูล เชิ งประจัก ษ์ ดังนัน้ ผู้วิ จัย จึ งได้ พิ จ ารณาปรับ โมเดล จนแบบจ าลองดังกล่าวมี ค วาม
สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของแบบวัด
ความเชื่ อเกี่ ย วกับ ปั จจัย ควบคุม ได้ แก่ 2 = 0.00, df = 0, RMSEA = 0.000, the fit is perfect
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พบว่า ดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่าแบบจาลองความเชื่อ
เกี่ยวกับปั จจัยควบคุมมีความสอดคล้ องกลมกลืน กับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ โดยความเชื่อเกี่ยวกับ
ปั จ จัย ควบคุม มีค่าความเชื่ อมั่น ของตัวแปรแฝง CR = 0.795 และ AVE = 0.581 แสดงว่าข้ อ
คาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด
สาหรับค่านา้ หนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.47-0.95 ดังนัน้ แบบวัดความ
เชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม มีจานวนข้ อคาถาม จานวน 6 ข้ อหรือ 3 ตัวแปร
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ในส่วนของการศึก ษาน าร่ อง ผู้วิจัย ท าการสุ่มตัวอย่ างผู้ป ระกอบการ SMEs จาก
ฐานข้ อมูลลูกค้ า SMEs ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเลือกผู้ประกอบการ 24 ราย และทาการ
ประสานงานทางโทรศัพ ท์ เพื่ อระบุตัวบุคคลเกี่ย วข้ องที่ มีห น้ าที่ ตัดสิน ใจด้ าน CSR ของบริ ษั ท
ขอนัดหมายในการสัมภาษณ์ ตามความสะดวกของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ซึ่งพบว่าผู้ให้ สมั ภาษณ์ทงหมด
ั้
ประสงค์ให้ เป็ นการสัมภาษณ์โทรศัพท์
2) ในการศึกษาเต็มรูปแบบจานวน 510 ราย ผู้วิจัยได้ ทาการสุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ
SMEs จากฐานข้ อมูลลูกค้ า SMEs ของกระทรวงอุตสาหกรรม เมือ่ เลือกผู้ประกอบการจานวน 510
รายจาก 6 อุตสาหกรรมได้ แล้ ว ผู้วิจัยได้ ทาการโทรศัพท์ประสานงานขอความอนุเคราะห์ ในการ
ตอบแบบสอบถาม โดยได้ มี ก ารอธิ บ ายถึ งวัตถุป ระสงค์ของการศึก ษาให้ ทราบ เมื่อผู้ที่ ได้ รับ
คัดเลือกจากการสุ่มตัวอย่างตอบรับในให้ ข้อมูล ผู้วิจัยได้ จัดส่งแบบสอบถามในรูปแบบของไฟล์
Microsoft Word ที่มีการออกแบบให้ สามารถกรอกข้ อมูลและการเลือกข้ อ (Check Mark) ได้ ง่าย
ให้ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อผู้ให้ ข้อมูลกรอกข้ อมูลเสร็จแล้ วจะส่งกลับทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน หลังจากนัน้ จะมีการโทรศัพท์ติดตามเป็ นระยะหากแบบสอบถามยัง
ไม่ได้ รับในระยะเวลาที่ขอความร่วมมือ ทังนี
้ ้ เมื่อได้ รับแบบสอบถามแล้ วจะมีการตรวจสอบข้ อมูล
ว่ามีความครบถ้ วนสมบูรณ์ หรื อไม่ ในกรณีที่ ขาดการกรอกข้ อมูลบางรายการจะทาการโทรศัพท์
สอบถามพร้ อมทัง้ อธิบายในส่วนที่ไม่เข้ าใจให้ ผ้ กู รอกข้ อมูลทราบจนได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนสมบูรณ์
สาหรับในกรณีที่ผ้ ทู ี่ได้ รับคัดเลือกจากการสุ่มตัวอย่าง ไม่ประสงค์จะให้ ข้อมูล ต่อไป จะมีการสุ่ม
ตัวอย่างเพิ่มเติมจนครบตามจานวนที่กาหนด
4. การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ได้ จัดเตรีย มข้ อมูล โดยบันทึกข้ อมมูล ที่ได้ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์พร้ อมทัง้ มีก าร
ตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลก่อนนาไปวิเคราะห์
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หลังจากนันได้
้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป โดยใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี ้
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1. วิเคราะห์ ค่าสถิ ติ พืน้ ฐานของตัวแปรต่าง ๆ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ใช้
ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติก รรมความรับ ผิดชอบต่อสังคมขององค์ก ร
เจตนาในการท า CSR เจตคติ ใ นการท า CSR การคล้ อยตามกลุ่ม อ้ างอิ ง และความรั บ รู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทาการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุ
(Structural Equation Model) โดยมีการใช้ คา่ สถิติ ดังนี ้
2.1การทดสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดลการวิจยั กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดย
ค่า สถิ ติ ที่ ใ นการทดสอบ ได้ แก่ ไค-สแควร์ (Chi-Square) นอกจากนี ย้ ัง มี ก ารทดสอบความ
กลมกลื น ระหว่างโมเดลกับ ข้ อ มูล เชิ งประจัก ษ์ อื่ น ๆ เช่ น GFI (Goodness of Fit Index), CFI
(Comparative of Fit Index), TLI (Tucker-Lewis Index), SRMR (Standardized Root Mean
Square Residual) รวมทัง้ RMSEA (Root Mean Square Error Approximation)
2.2 การประเมิน โมเดลการวัด (Measurement Model) ระหว่างตัวแปรสังเกต
และตัวแปรแฝง โดยจะพิจารณาทังสองด้
้
านคือ
- ความเที่ยงตรง (Validity) เพื่อพิจารณาความสามารถของตัวแปรสังเกตกับ
ตัวแปรแฝง โดยพิจารณาความมีนยั สาคัญของน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ในเมตริ ก
สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสังเกตบนตัวแปรแฝง ทังในด้
้ านค่าน ้าหนักและนัยสาคัญทางสถิติ
(โดย t-test)
- ด้ านความเชื่อมัน่ (Reliability) เพื่ อพิจารณาความคงเส้ นคงวาของการวัด
โดยพิ จ ารณาความเชื่ อมั่น ของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: CR) และค่าเฉลี่ยของความ
แปรปรวนที่ถกู สกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE)
2.3 การประเมินโมเดลโครงสร้ าง จะซึ่งเป็ น การแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต้ นและตัวแปรตามในรู ปสมการถดถอย จะมีค่าสถิติที่วิเคราะห์ได้ แก่ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย และ
นัยสาคัญทางสถิติ (t-test) และค่าค่าสัมประสิทธิ์การทานายของสมการโครงสร้ าง (R2)
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การวิจัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สังคมขององค์ ก รของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาความสัมพัน ธ์
ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ทังนี
้ ้ มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่าง และการวิเคราะห์สถิติพื ้นฐานของ
ตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อตอบจุดประสงค์ของการวิจยั
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นของกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ สถิติพืน้ ฐานของ
ตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้
ในการแปล เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกัน ตามตาราง 4 และ 5 ดังนี ้
ตาราง 4 สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์

M
SD
Sk
Ku
r
R2
2
df
p
GFI
CFI

ความหมาย

ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ค่าความเบ้ (Skewness)
ค่าความโด่ง (Kurtosis)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson product moment correlation
coefficient)
ค่าสหสัมพันธ์พหุคณ
ู ยกกาลังสอง (Squared multiple correlation)
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square)
องศาแห่งความอิสระ (Degree of freedom)
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้ อง (Goodness of fit index)
ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้ องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative of fit index)
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ตาราง 4 (ต่อ)
สัญลักษณ์

ความหมาย

RMSEA

ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกาลังสองเฉลี่ย (Root mean square error
of approximation)
ค่ารากกาลังสองเฉลี่ยมาตรฐานของส่วนที่เหลือ (Standardized root mean
square residual)
ค่าดัชนีทกั เกอร์ลอู ิส (Tucker-Lewis index)
อิทธิพลทางตรง (Direct effect)
อิทธิพลทางอ้ อม (Indirect effect)
อิทธิพลรวม (Total effect)

SRMR
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TLI
DE
IE
TE

ตาราง 5 สัญลักษณ์ของตัวแปรที่ทาการศึกษา
ตัวแปรแฝง

1. พฤติกรรมพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
(CSR Behavior)

2. เจตนาในการทา CSR (CSR
Intention)
3. เจตคติในการทา CSR (CSR
Attitude)

ตัวแปรสังเกต

1. CSR ด้ านธรรมภิบาลองค์กร (OG)
2. CSR ด้ านสิทธิมนุษยชน (HR)
3. CSR ด้ านแรงงาน (LP)
4. CSR ด้ านสิ่งแวดล้ อม (EV)
5. CSR ด้ านการดาเนินการอย่างเป็ นธรรม (FO)
6. CSR ด้ านผู้บริโภค (CO)
7. CSR ด้ านการมีสว่ นร่วมกับชุมชน (Cl1)
8. CSR ด้ านการพัฒนาชุมชน (Cl2)
1. การคาดการณ์ในการทา CSR (i1)
2. ความมุง่ มัน่ ในการทา CSR (i2)
3. ความพยายามในการทา CSR (i3)
1. เจตคติในการทา CSR (ATT)
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ตาราง 5 (ต่อ)
ตัวแปรแฝง

4. ความเชื่อเกี่ยวกับผลการทา
CSR (CSR Beliefs)
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5. การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
(Subjective Norm)
6. ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง
(Normative Beliefs)

ตัวแปรสังเกต

1. ประโยชน์ด้านภาพลักษณ์บริษัท (BB1)
2. ประโยชน์ด้านความแตกต่างสินค้ า (BB2)
3. ประโยชน์ด้านแรงงาน (BB3)
4. ประโยชน์ด้านประสิทธิภาพ (BB4)
5. ประโยชน์จากสังคมด้ านเศรษฐกิจ (BB5)
6. ประโยชน์ ด้านการลดระเบี ย บข้ อบังคับ และการต่อต้ าน
จากชุมชน (BB6)
7. การทาหน้ าที่พลเมืองของบริษัท (BB7)
8. การทาความดี (BB8)
1. การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง (SJN)

1. ความเชื่อเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น (NB1)
2. ความเชื่อเกี่ยวกับลูกค้ า (NB2)
3. ความเชื่อเกี่ยวกับพนักงาน (NB3)
4. ความเชื่อเกี่ยวกับผู้ขายสินค้ า (NB4)
5. ความเชื่อเกี่ยวกับภาครัฐ (NB5)
6. ความเชื่อเกี่ยวกับคูแ่ ข่ง (NB6)
7. ความเชื่อเกี่ยวกับสมาคมที่เป็ นสมาชิก (NB7)
8. ความเชื่อเกี่ยวกับชุมชน (NB8)
9. ความเชื่อเกี่ยวกับสังคม (NB9)
7. ความรับรู้ความสามารถในการ 1. ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PBC)
ควบคุมพฤติกรรม (Perceived
Behavioral Control)
8. ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัย
1. ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถทางการเงิน (CB1)
ควบคุม (Control Beliefs)
2. ความเชื่อเกี่ยวกับขนาดและความสาคัญของ SMEs (CB2)
3. ความเชื่อด้ านการส่งเสริมจากภาครัฐ (CB3)

106

2483154823

SWU iThesis gs561150056 dissertation / recv: 17072562 17:51:20 / seq: 58

1.1 ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ไทยจานวน 510 คน ข้ อมูลดังตาราง 6 ซึ่งพบว่าจากจานวนผู้ประกอบ 510 คน ที่ทาการสารวจ
ประเภทของกิจการที่มากที่สดุ ได้ แก่ บริ ษัทจากัด คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49.22 รองลงมาคือ ห้ าง
หุ้นส่วน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25.69 และกิจการเจ้ าของคนเดียว คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 21.16
ตามลาดับ สาหรับในด้ านการตัดสินใจด้ าน CSR ของบริษัทพบว่า ผู้ตดั สินใจมักจะเป็ นผู้บริหาร
ระดับสูง โดยผู้ที่มีอานาจตัดสินใจด้ าน CSR สูงสุดจะได้ แก่ กรรมการผู้จดั การคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 60.78 รองลงมาได้ แก่ เจ้ าของกิจการคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 22.94 และผู้จดั การคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 12.55 ตามลาดับ สาหรับขนาดบริ ษัทที่ทาการสุม่ ตัวอย่าง พบว่าเป็ นวิสาหกิจขนาดกลาง
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 74.9 และวิสาหกิจขนาดย่อมคิดเป็ น สัดส่วนร้ อยละ 25.1 สาหรับในด้ าน
ตลาดที่ มีก ารขายสิน ค้ า พบว่า SMEs ที่ ท าการศึก ษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.65 มีก ารขายสิน ค้ า
เฉพาะในประเทศเท่านัน้ ในขณะที่เพียงร้ อยละ 32.35 มีการส่งออกสินค้ าโดยตรง
ตาราง 6 ความถี่และร้ อยละของข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้ อมูลคุณลักษณะ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

กิจการเจ้ าของคนเดียว
ห้ างหุ้นส่วน (ทังห้
้ างหุ้นส่วนสามัญ
และห้ างหุ้นส่วนจากัด)
บริษัทจากัด
บริษัทมหาชนจากัด
อื่น ๆ
ผู้มีอานาจตัดสินใจเรื่องการทา CSR
เจ้ าของกิจการ
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การ
หัวหน้ าแผนก

112
131

21.96
25.69

251
5
11

49.22
0.98
2.16

117
19
310
64
0

22.94
3.73
60.78
12.55
0.00

ประเภทกิจการ
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ข้ อมูลคุณลักษณะ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

โรงงานขนาดย่อม
โรงงานขนาดกลาง

128
382

25.10
74.90

อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
อุตสาหกรรมเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมยางและพลาสติก

85
85
85
85
85

16.67
16.67
16.67
16.67
16.67

85

16.67

มีการส่งออกโดยตรง
ขายเฉพาะในประเทศ (และไม่มี
การส่งออกโดยตรงของบริษัท)

165
345

32.35
67.65

ขนาดของบริษัท
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การส่งออก

1.2 การวิเคราะห์ สถิติพนื ้ ฐานของตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่ าง
ตัวแปร
การศึ ก ษาค่ า สถิ ติ พื น้ ฐานของตั ว แปรสั ง เกตที่ ท าการศึ ก ษาในรู ป แบบ
ความสัม พัน ธ์ โครงสร้ างเชิ งสาเหตุข องพฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบต่อ สังคมขององค์ ก รของ
ผู้ป ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อมของไทย ผู้วิจัย ได้ ศึก ษาตัวแปรโดยคานวณ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่า
ความโด่ง (Kurtosis) ซึ่งการแจกแจงแบบโค้ งปกติ (Normal distribution) ควรมีคา่ ความเบ้ และค่า
ความโด่ง ซึ่งค่าที่ยอมรับ ได้ ควรอยู่ในระหว่าง -2 ถึง 2 (George; & Mallery. 2010) แสดงว่าตัว
แปรมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ ข้ อมูลแสดงไว้ ดงั ตาราง 7
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2483154823

SWU iThesis gs561150056 dissertation / recv: 17072562 17:51:20 / seq: 58

ตัวแปรสังเกต

M

SD

Sk

Ku

1. CSR ด้ านธรรมภิบาลองค์กร (OG)
2. CSR ด้ านสิทธิมนุษยชน (HR)
3. CSR ด้ านแรงงาน (LP)
4. CSR ด้ านสิ่งแวดล้ อม (EV)
5. CSR ด้ านการดาเนินการอย่างเป็ นธรรม (FO)
6. CSR ด้ านผู้บริโภค (CO)
7. CSR ด้ านการมีสว่ นร่วมกับชุมชน (Cl1)
8. CSR ด้ านการพัฒนาสังคม (Cl2)
9. การคาดการณ์ในการทา CSR (i1)
10. ความมุง่ มัน่ ในการทา CSR (i2)
11. ความพยายามในการทา CSR (i3)
12. เจตคติในการทา CSR (ATT)
13. ประโยชน์ด้านภาพลักษณ์บริษัท (BB1)
14. ประโยชน์ด้านความแตกต่างสินค้ า (BB2)
15. ประโยชน์ด้านแรงงาน (BB3)
16. ประโยชน์ด้านประสิทธิภาพ (BB4)
17. ประโยชน์จากสังคมด้ านเศรษฐกิจ (BB5)
18. ประโยชน์ ด้ านการลดระเบี ย บข้ อ บังคับ และการ
ต่อต้ านจากชุมชน (BB6)
19. การทาหน้ าที่พลเมืองของบริษัท (BB7)
20. การทาความดี (BB8)
21. การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง (SJN)
22. ความเชื่อเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น (NB1)
23. ความเชื่อเกี่ยวกับลูกค้ า (NB2)
24. ความเชื่อเกี่ยวกับพนักงาน (NB3)

0.38
0.43
1.38
1.45
0.33
0.97
2.52
4.52
5.09
4.98
5.36
5.02
25.33
23.46
25.48
19.40
20.24

0.70
0.80
1.28
1.57
0.89
1.48
2.09
2.97
1.90
1.93
1.66
1.89
15.47
14.62
14.82
14.48
15.44

1.41
1.38
0.39
0.49
2.01
0.80
0.21
-0.01
-0.35
-0.31
-0.43
-0.30
-0.14
-0.04
-0.07
0.02
0.03

0.57
0.54
-0.64
-0.65
2.78
-0.40
-0.47
-0.48
-0.80
-0.82
-0.70
-0.75
-0.45
-0.41
-0.46
-0.42
-0.60

16.84

13.64

0.06

-0.39

29.68
32.71
4.98
29.72
29.07
25.48

15.18
13.90
1.65
14.04
13.65
13.27

-0.19
-0.24
-0.17
-0.17
-0.13
-0.09

-0.53
-0.36
-0.46
-0.46
-0.43
-0.27

109
ตาราง 7 (ต่อ)

2483154823

SWU iThesis gs561150056 dissertation / recv: 17072562 17:51:20 / seq: 58

ตัวแปรสังเกต

M

SD

Sk

Ku

25. ความเชื่อเกี่ยวกับผู้ขายสินค้ า (NB4)
26. ความเชื่อเกี่ยวกับภาครัฐ (NB5)
27. ความเชื่อเกี่ยวกับคูแ่ ข่ง (NB6)
28. ความเชื่อเกี่ยวกับสมาคมที่เป็ นสมาชิก (NB7)
29. ความเชื่อเกี่ยวกับชุมชน (NB8)
30. ความเชื่อเกี่ยวกับสังคม (NB9)
31. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
(PBC)
32. ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถทางการเงิน (CB1)
33. ความเชื่อเกี่ยวกับขนาดและความสาคัญของ
SMEs (CB2)
34. ความเชื่อด้ านการส่งเสริมจากภาครัฐ (CB3)

12.13
20.85
23.49
24.65
28.79
25.36

12.57
13.20
14.49
13.28
13.18
14.65

0.16
-0.02
-0.05
-0.09
-0.12
-0.07

-0.51
-0.26
-0.31
-0.27
-0.34
-0.45

4.27

1.87

-0.05

-0.58

20.90

14.66

-0.06

-0.42

20.80

13.94

-0.05

-0.33

16.36

9.53

0.00

-0.06

จากตาราง 7 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตที่ทาการศึกษา มีค่าอยู่ระหว่าง
0.33-32.71 สาหรับตัวแปรสังเกตที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ การทา CSR ด้ านการดาเนินการอย่าง
เป็ นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.33 สาหรับตัวแปรสังเกตที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ คือ การทาความดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 32.71 ในส่วนของการกระจายของข้ อมูล ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่
ทาการศึก ษา มีค่าอยู่ระหว่าง 0.70-15.47 สาหรับ ตัวแปรสังเกตที่มีการกระจายของข้ อมูลน้ อย
ที่สดุ คือ การทา CSR ด้ านธรรมภิบาลองค์กร มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 สาหรับตัวแปร
สังเกตที่ มีก ารกระจายของข้ อมูลมากที่ สดุ คือ ประโยชน์ ด้านภาพลัก ษณ์ บริ ษัท มีค่าเบี่ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 15.47
การตรวจสอบความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) ของตัวแปรสังเกต
พบว่า ตัวแปรสังเกตทัง้ หมดมีคา่ อยู่ระหว่าง -0.82 ถึง 2.78 ซึ่งค่าที่ยอมรับได้ ควรอยู่ในช่วง -2 ถึง
2 จากผลการตรวจสอบดังกล่า วพบว่า ตัว แปรส่วนใหญ่ อ ยู่ใ นช่ วง -2 ถึ ง 2 แสดงว่า ตัวแปร
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ดังกล่าวมีการแจกแจงแบบปกติ แต่อย่างไรก็ตาม กลับพบว่า มีตวั แปรสังเกตบางตัวที่มีค่าความ
เบ้ และความโด่งที่ไม่อยู่ในช่วง -2 ถึ ง 2 แสดงว่ามีการแจกแจงไม่ป กติ เช่น ตัวแปรการทา CSR
ด้ านการดาเนินการอย่างเป็ นธรรม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ ว ตัวแปรสังเกตส่วน
ใหญ่ มีก ารแจกแจงแบบปกติ จึงยังคงมี ความเหมาะสมกับ การวิเคราะห์ โมเดลความสัมพัน ธ์
โครงสร้ างเชิงเส้ นได้
หลังจากที่ได้ ดาเนินการตรวจสอบการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติของตัวแปรสังเกตแล้ ว
ผู้วิจยั จึงได้ ตรวจสอบข้ อตกลงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้ วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าตัว
แปรสั ง เกตที่ ศึ ก ษาจะต้ องไม่ มี ความสั มพั น ธ์ กั น สู งจนเกิ ดปั ญหาภาวะร่ วมเส้ นตรงเชิ งพหุ
(Multicollinearity) โดยผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังตาราง 8
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ศกึ ษา พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ที่มี
นัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ สหสัมพันธ์อยู่ร ะหว่าง 0.10 ถึง 0.84 โดยตัวแปรสังเกตที่มีความสัมพันธ์
มากที่ สุด คื อ การคาดการณ์ ใ นการท า CSR กับ ความมุ่ง มั่น ในการท า CSR และการรั บ รู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม กับ ความเชื่อเกี่ ยวกับความสามารถทางการเงิน (r =
0.84, p<0.01) และตัวแปรสังเกตที่มีความสัมพันธ์น้ อยที่ สดุ คือ ประโยชน์ ด้านการลดระเบีย บ
ข้ อบังคับและการต่อต้ านจากชุมชน กับ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (r = 0.10,
p<0.05) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า ในภาพรวม คู่ความสัมพัน ธ์
ของตัวแปรสังเกตทุกตัวไม่มีค่ใู ดที่มีค่าความสัมพัน ธ์เกิน 0.85 ซึ่งจะทาให้ เกิดปั ญหาภาวะร่วม
เส้ นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) (Kline. 2011) ดังนัน้ ตัวแปรสังเกตที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ึง
ไม่มีปั ญ หาภาวะร่ วมเส้ น ตรงเชิ งพหุ ถื อว่าเป็ น ข้ อมูล ที่ เหมาะสมสาหรับ การวิเคราะห์ สมการ
โครงสร้ างเชิงเส้ นได้
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ตาราง 8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ทาการศึกษา
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ เพื่อตอบจุดประสงค์ ของการวิจัย
2.1 ผลการวิเคราะห์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กร
(CSR) ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) ในประเทศไทย
ในวัต ถุป ระสงค์ นี แ้ สดงผลโดยใช้ ค่า เฉลี่ ย ของจ านวนกิ จ กรรมที่ SMEs มี ก าร
ดาเนินการในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 9 ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการ
SMEs ของไทยจะให้ ค วามสาคัญ กับ กิ จ กรรม CSR ด้ านการพัฒ นาสังคมมากที่ สุด โดยมีก าร
ดาเนิ นกิ จกรรมเฉลี่ย 4.52 ครัง้ ต่อปี รองลงมาได้ แก่ CSR ด้ านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ที่มีการ
ดาเนินกิจกรรมเฉลี่ยที่ 2.52 ครัง้ ต่อปี CSR ด้ านสิ่งแวดล้ อม ที่มีการดาเนินกิจกรรมเฉลี่ยที่ 1.45
ครัง้ ต่อปี CSR ด้ านแรงงาน ที่มีการดาเนินกิจกรรมเฉลี่ยที่ 1.38 ครัง้ ต่อปี CSR ด้ านผู้บริโภค ที่มี
การดาเนินกิจกรรมเฉลี่ยที่ 0.97 ครัง้ ต่อปี CSR ด้ านสิทธิมนุษยชน ที่มีการดาเนินกิจกรรมเฉลี่ยที่
0.43 ครัง้ ต่อปี CSR ด้ านธรรมภิบ าลองค์กร ที่มีการดาเนิ นกิ จกรรมเฉลี่ยที่ 0.38 ครัง้ ต่อปี และ
CSR ด้ านการดาเนินการอย่างเป็ นธรรม ที่มีการดาเนินกิจกรรมเฉลี่ยที่ 0.33 ครัง้ ต่อปี ตามลาดับ
ตาราง 9 จานวนกิจกรรม CSR ที่มีการดาเนินการเฉลี่ยใน 1 ปี

ประเภทกิจกรรม CSR
CSR ด้ านธรรมภิบาลองค์กร (OG)
CSR ด้ านสิทธิมนุษยชน (HR)
CSR ด้ านแรงงาน (LP)
CSR ด้ านสิ่งแวดล้ อม (EV)
CSR ด้ านการดาเนินการอย่างเป็ นธรรม (FO)
CSR ด้ านผู้บริโภค (CO)
CSR ด้ านการมีสว่ นร่วมกับชุมชน (Cl1)
CSR ด้ านการพัฒนาสังคม (Cl2)

จานวนกิจกรรมที่
ดาเนินการ
0.38
0.43
1.38
1.45
0.33
0.97
2.52
4.52
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2.2 ผลการวิจัยเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ถงึ พฤติกรรมความรับผิดชอบต่ อสังคมของ
องค์ กรของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ รูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้ างเชิงสาเหตุ
ผู้วิจัยได้ ด าเนิ นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐ านการวิจัย โดยใช้ เทคนิคการ
วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุ (Structural equation modeling: SEM) ด้ วย
โปรแกรมสาเร็จ รู ป พร้ อมกับ ได้ ดาเนิ น การตรวจสอบข้ อตกลงเบื อ้ งต้ น ก่ อนวิเคราะห์ รูป แบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุด้วย
ผลการวิเ คราะห์ รูป แบบความสัม พั น ธ์ โครงสร้ างเชิ งสาเหตุ เป็ น การตรวจสอบ
ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นที่ได้ พัฒนาจากพืน้ ฐานทางแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องว่ามี
ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ หรือไม่ จากนันจึ
้ งพิจารณาขนาดอิทธิพลที่ ปรากฎ
สาหรับการทดสอบแบบจาลองตามสมมติฐานของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของไทย ถ้ าพบว่าแบบจาลองไม่มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจะ
ดาเนินการแก้ แบบจาลองให้ มีความสอดคล้ องกลมกลืนมากยิ่งขึ ้น พิจารณาจากรายงานค่าดัชนี
ปรับแก้ (Modification index) และยอมให้ ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตในแบบจาลอง
สมการโครงสร้ างบางคูม่ ีความสัมพันธ์กันได้ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ทาง
แนวคิดและทฤษฎี ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี ้
ผลการตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของแบบจาลองตามสมมติฐานกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์สมั พัทธ์ (2/df) มีคา่ เท่ากับ 6.748, SRMR = 0.082, RMSEA =
0.116, GFI = 0.67, TLI = 0.97 และ CFI = 0.97 ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ อง
กลมกลืนเหล่านี ้กับเกณฑ์บ่งชีท้ ี่เหมาะสม ซึ่งได้ แก่ 2/df ต่ากว่า 5 (Wheaton et al, 1997; Cited
in Hooper, Coubhlan & Mullem. 2008) SRMR ควรต่ากว่า 0.08 ค่า CFI ควรมีค่ามากว่า 0.90
และค่า TLI มากว่า 0.95 (Hu & Betler. 1999; Cited in Hooper, Coubhlan & Mullem. 2008)
RMSEA ควรต่ ากว่า 0.08 (MacCallum. 1996; Cited in Hooper, Coubhlan & Mullem. 2008)
GFI ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างเล็ก ค่ามีควรมากกว่า 0.95 แต่ค่าต่าสุดที่โดยปกติได้ รับคาแนะนาว่า
ใช้ ได้ คื อ 0.90 (Miles and Shevlin. 1998; cited in Hooper, Coubhlan & Mullem. 2008) และ
TLI ควรมีคา่ มากกว่า 0.95 (Hu & Betler. 1999; Cited in Hooper, Coubhlan & Mullem. 2008)
จะพบว่า แบบจาลองตามสมมติฐานยังไม่มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มาก
นัก เนื่ องจากค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ์ เกิน 5.0 ค่า SRMR และ RMSEA มากกว่า 0.08 รวมทัง้ ค่า
GFI มีคา่ น้ อยกว่า 0.90

115
ผู้วิจัย จึงได้ ดาเนิ นการปรับ แก้ แบบจ าลองโดยการพิ จารณาถึ งความเป็ นไปได้ ทาง
ทฤษฎีและการอภิปรายผล ประกอบกับรายงานค่าดัชนีปรับแก้ (Modification index) โดยได้ ท า
การยอมให้ เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตบางคูใ่ ห้ มีความสัมพันธ์กนั
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองภายหลังการปรับแก้ แบบจาลองกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องมีคา่ ดีขึ ้น พบว่า ค่าไค-สแควร์สมั พัทธ์ (2/df)
มีคา่ เท่ากับ 2.04, SRMR = 0.06, RMSEA = 0.05, GFI = 0.90, TLI = 0.99 และ CFI = 0.99
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ตาราง 10 ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ได้ จากการวิเคราะห์เกณฑ์และผลการพิจารณา (ก่อนและหลัง
ปรับ)
ดัชนี
2/df
SRMR
RMSEA
GFI
TLI
CFI

เกณฑ์
ต่ากว่า 5.00
< .08
< .08
> .90
> .95
> .90

ค่ าดัชนีก่อนปรับ
6.75
0.08
0.12
0.67
0.97
0.97

ค่ าดัชนีหลังปรับ
2.04
0.06
0.05
0.90
0.99
0.99

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 10 เมื่อพิจารณาถึงค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องกลมกลืนเหล่านี ้กับเกณฑ์
ที่บ่งชี ้ว่าแบบจาลองมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้ างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยที่ดาเนินการปรับแก้ มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ จึงสามารถที่จะประมาณค่าขนาดอิทธิพลในแบบจาลองดังกล่าวเป็ นที่ยอมรับได้
ผลการวิเคราะห์ ค วามสัมพัน ธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุ แสดงในตาราง 11 โดยตาราง
ดังกล่าว แสดงถึงคะแนนมาตรฐานของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม และอิทธิพลรวมระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยพบว่าตัวแปรอิสระทังหมดได้
้
แก่ เจตนาในการทา CSR เจตคติใน
การทา CSR การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิ ง ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความ
เชื่ อ เกี่ ย วกับ ผลการท า CSR ความเชื่ อเกี่ ย วกับ กลุ่ มอ้ างอิง ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ควบคุม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ได้ ร้อยละ 59
ในขณะที่ ตวั แปรอิสระ ได้ แก่ การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง ความรับรู้ความสามารถในการควบคุม
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พฤติก รรม ความเชื่อเกี่ย วกับผลการท า CSR ความเชื่ อเกี่ย วกับกลุ่มอ้ างอิง ความเชื่อเกี่ย วกับ
ปัจจัยควบคุม สามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตนาในการทา CSR ได้ ร้อยละ 92 ในขณะที่
ความเชื่อเกี่ยวกับปั จจัยควบคุม สามารถอธิบายความแปรปรวนของความรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมได้ ร้อยละ 74 ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของการคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ า งอิง ได้ ร้อยละ 91 และสุด ท้ าย ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ผลการท า CSR
สามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตคติในการทา CSR ได้ ร้อยละ 96 ทังนี
้ ้เพื่อให้ สามารถเข้ าใจ
ได้ ง่ายขึ ้นจึงนาข้ อมูลในตารางที่ 11 มาสร้ างเป็ นแผนภาพในภาพประกอบที่ 11
ตาราง 11 และภาพประกอบ 11 แสดงให้ ด้านอิท ธิพลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งผล
การศึกษาแสดงว่า ตัวแปรที่มีอิทธิรวมพลสูงสุดต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ได้ แก่ เจตนาในการทาพฤติกรรม ที่ มีค่าอิท ธิพลเท่ากับ 0.71 ที่ ระดับ นัย สาคัญ ทางสถิติที่ 0.05
รองลงมา ได้ แก่เจตคติในการทา CSR ที่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร ผ่านเจตนาในการทา CSR โดยมี ค่าอิทธิพลรวมที่ 0.68 ที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่
0.05 ลาดับต่อมาได้ แก่ความเชื่อเกี่ยวกับผลการทา CSR ที่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ผ่านเจตคติในการทา CSR และเจตนาในการทา CSR ค่าอิทธิพล
รวมที่ 0.66 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.05 ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
เป็ น ตัวแปรที่ มีอิท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรรม CSR รองลงมา โดยพบเฉพาะอิท ธิ พลทางตรง (ไม่พ บ
อิทธิพลทางอ้ อมผ่านเจตนาในการทา CSR) โดยมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.11 ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 และสุดท้ ายคือความเชื่อเกี่ยวกับปั จจัยควบคุม ที่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยมีคา่ อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.11 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่
0.05 ทัง้ นี ไ้ ม่พบว่าการคล้ อ ยตามกลุ่มอ้ างอิงและความเชื่ อเกี่ ย วกับ กลุ่ม อ้ างอิงมี อิท ธิ พ ลต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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ตาราง 11 คะแนนมาตรฐานของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม และอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตาม
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ภาพประกอบ 11 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุของพฤติกรรม CSR ของผู้ประกอบการ SMEs ของไทย
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จากผลการวิจยั ข้ างต้ นทาให้ สามารถสรุปผลตามสมมติฐาน ได้ ดงั นี ้
1. สมมติฐาน “พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีความสัมพัน ธ์
กับ (1) เจตนาในการทา CSR และ (2) ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ในเชิง
บวก” พบว่าเจตนาในการทา CSR มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ก ร
โดยตรง โดยมี ค่ า อิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.71 มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และความรั บ รู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติก รรม มีอิทธิ พลต่อพฤติก รรมความรับ ผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรโดยตรง โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.11 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. สมมติฐาน “เจตนาในการทา CSR มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 3 ปัจจัย ได้ แก่
1) เจตคติในการทา CSR 2) การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และ 3) ความรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติก รรม” ผลการวิจัยพบว่าเจตคติในการทา CSR มีอิทธิพลต่อเจตนาในการทา CSR
โดยมีค่าอิท ธิพลเท่ากับ 0.96 มีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ในขณะที่ การคล้ อยตามกลุ่ม
อ้ างอิง และความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่พบว่ามีอิทธิพลกับเจตนาในการทา
CSR
3. สมมติฐาน “เจตคติในการทา CSR ได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับผลการ
ท า CSR” โดยมี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ งบวก ผลการวิจัย พบว่าความเชื่ อเกี่ ย วกับ ผลการท า CSR มี
อิทธิพลต่อเจคติในการทา CSR โดยมีคา่ อิทธิพลเท่ากับ 0.96 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. สมมติฐาน “การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง ได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับ
กลุ่มอ้ างอิง” โดยเป็ น ความสัมพัน ธ์ เชิ งบวก ผลการวิจัย พบว่าความเชื่ อเกี่ ย วกับ กลุ่มอ้ างอิงมี
อิทธิพลต่อการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.96 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
5. สมมติฐาน “ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (PB) จะได้ รับ
อิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม” โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก ผลการวิจัยพบว่า ความ
เชื่อเกี่ย วกับปั จจัยควบคุมมีอิทธิพลต่อความรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม โดยมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.96 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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การศึก ษาเรื่ อง ปั จ จัย ที่ มีผลต่อพฤติ ก รรมความรับ ผิดชอบต่อสังคมขององค์ ก รของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเป็ นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมความ
รับ ผิด ชอบต่อสังคมขององค์ ก รในการรับ เอา CSR มาปฏิบัติ ในด้ านประเภทของ CSR ที่มีก าร
นามาใช้ รวมถึงศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทา CSR โดยใช้ แบบจาลองที่พฒ
ั นามาจาก
ทฤษฎีพ ฤติ ก รรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ของไอเซน โดยมีต ัวแปรเชิ ง
สาเหตุ ได้ แก่ เจตนาในการทา CSR เจตคติในการทา CSR การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และ ความ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ในการวิจัย ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ดาเนิ นการศึก ษากับ พฤติก รรมของผู้ประกอบการวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ในอุต สาหกรรมที่ ส าคัญ ตามเกณฑ์ ก ารแยกประเภท
อุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิ จทุก ประเภทตามมาตรฐานสากล (Standard Industrial
Classification of All Economic Activities: ISIC) ของสหประชาชาติ หมวดการผลิ ต ซึ่ง อยู่ใ น
ประเภท D โดยมีการคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจมาตามลาดับมูลค่า
การผลิตหรือรายได้ ประชาติของ SMEs รวมกันได้ เกินร้ อยละ 60 ของรายได้ ประชาชาติของ SMEs
ซึ่งจะได้ ทงั ้ หมด 6 อุตสาหกรรม ได้ แก่ อุตสาหกรรมอาหาร (หมวด 15) อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
(หมวด 36) อุตสาหกรรมเคมี (หมวด 24) อุตสาหกรรมเครื่ องแต่งกาย (หมวด 18) อุตสาหกรรม
เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า (หมวด 29) และอุตสาหกรรมยางและพลาสติก (หมวด 25)
ในการกาหนดขนาดตัวอย่างและการเก็บข้ อมูลได้ กาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง n:q ที่
1:15 ซึ่งมากกว่าค่าต่าสุด ที่แนะนาคือ 1:10 ทาให้ ได้ กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 510 คน/บริษัท และทา
การสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) ในแต่ละอุตสาหกรรม ๆ ละ 85 ราย
จากฐานข้ อมูลลูกค้ า SMEs ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทัง้ นี ้ แบบสอบถามและคาถามต่าง ๆ ได้
จัดท าขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมและถูก ทาการทดสอบเบือ้ งต้ นตามคาแนะนาของ ไอเซน
(Ajzen. n.d.) และฟิ ชบายน์ และไอเซน (Fishbein & Ajzen. 2010) ที่ แ นะน าให้ เลื อกตัวอย่ า ง
จานวนเล็กน้ อยจากกลุม่ ประชากรที่ทาการศึกษาเพื่อทดสอบข้ อมูลที่เกี่ยวกับ ผลลัพธ์ ของการทา
พฤติ ก รรม ผู้ที่ จ ะอ้ า งอิ ง และปั จ จัย ควบคุม โดยการสัม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก ก่ อ นน าไปปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถามสาหรับการศึกษาเต็มรูปแบบ จานวน 510 บริษัทดังกล่าว
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิจยั สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
1. วัตถุประสงค์ การวิจัยที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรั บผิดชอบต่ อสังคม
ขององค์ ก ร (CSR) ของผู้ป ระกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) ใน
ประเทศไทย ในการรับเอา CSR มาปฏิบัติ
ในด้ านพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของผู้ประกอบการ SMEs ของ
ไทย พบว่าผู้ประกอบการมีการดาเนินกิจกรรม CSR เฉลี่ยต่อปี แยกตามประเภทของ CSR ได้ ตาม
ตาราง 7 ในบทที่ 4 ซึ่งจากตารางดังกล่าวพบว่าผู้ประกอบการ SMEs ให้ ความสาคัญกับการทา
กิจกรรม CSR ด้ านการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับช่วยเหลือสังคมโดยรวม อาทิ
การบริจาค การทากิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุน ด้ านการศึกษา วัฒนธรรม การบรรเทาความยากจน
หรื อการช่วยเหลือสังคมอื่น ๆ โดยมีการทากิจกรรมเฉลี่ยมากที่สดุ 4.52 ครัง้ ต่อปี ซึ่งอาจสะท้ อนให้
เห็น ถึงความเข้ าใจของผู้ป ระกอบการ SMEs ในประเทศไทยที่เข้ าใจว่ากิจ กรรม CSR เป็ นการ
ช่วยเหลือสังคมภายนอกในภาพรวม มากกว่าการช่วยเหลือผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท
และกระทาโดยไม่ได้ หวังผลตอบแทนหรื อคานึงถึง ประโยชน์ ที่ บริษั ทจะได้ รับกลับมาจากการท า
กิจกรรม CSR มากนัก จึงทาให้ เห็นภาพของบริ ษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยที่มีการประชาสัมพัน ธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ ถึงกิจกรรม CSR ด้ านการบริจาค การสนับสนุนทุนการศึกษา การเลี ้ยงอาหารต่อ
เด็กยากจนหรือไร้ โอกาส การเก็บขยะมูลฝอย การปลูกป่ า เป็ นจานวนมาก
กิจกรรม CSR ต่อมาที่ผ้ ปู ระการ SMEs ให้ ความสาคัญในการดาเนินการ ได้ แก่ การ
มีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งจะเกี่ยวข้ องกิจกรรมที่บริษัทมีการกระทาเพื่อชุมชน อาทิ การให้ โอกาสใน
การจ้ างงานแก่ชมุ ชน การพัฒนาสิ่งแวดล้ อมชุมชน การส่งเสริ มการศึกษา การส่งเสริมสุขอนามัย
โดยมีการดาเนินกิจกรรมเฉลี่ย 2.52 ครัง้ ต่อปี ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าผู้ประกอบการ SMEs มีการให้
ความสาคัญ กับชุมชนที่ตนตังอยู
้ ่ในระดับที่ค่อนข้ างสูง จากการสัมภาษณ์ ผ้ ปู ระกอบการ SMEs
พบว่ากิ จ กรรมที่ มีก ารท ามาก ได้ แก่ การปรับ ปรุงสภาพแวดล้ อมบริ เวณใกล้ เคี ย งกับ โรงงาน
สาหรับ การช่วยเหลืออื่น ๆ จะได้ แก่ก ารบริ จาคทาบุญ หรื อให้ เงิน ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน ซึ่งจะเป็ นกิจกรรมใดจะขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของชุมชนเป็ นหลัก
สาหรับกิจกรรม CSR ในด้ านสิ่งแวดล้ อม ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับปรุงด้ านสิ่งแวดล้ อม
เช่น การปล่อยของเสียในระดับที่ต่ากว่ากฎหมายกาหนด การปรับปรุงสินค้ าหรือหีบห่อที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม การปรับ ปรุงกระบวนการผลิตที่ เป็ นมิตรต่อส่งแวดล้ อม (เช่น การลดการปล่อย
สารพิษ/คาร์บอน การลดความสิ ้นเปลืองในการผลิต การลดการใช้ พลังงาน การใช้ วสั ดุ รีไซเคิล) มี
การท ากิ จ กรรมเฉลี่ ย 1.45 กิ จ กรรมต่อปี จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก พบว่าบริ ษั ท SMEs มีก าร
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ดาเนินการทัง้ 2 ส่วน คือการช่วยเหลือสิ่งแวดล้ อมภายนอก เช่น กิจกรรมการปลูกป่ า การเก็บขยะ
ของเสีย และการดาเนินการภายใน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิตไม่ให้
มี ผ ลกระทบกับ สิ่ งแวดล้ อม และเห็ น ว่า นโยบายด้ านสิ่ ง แวดล้ อมเป็ นนโยบายที่ บ ริ ษั ท ให้
ความสาคัญ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่พบว่ามีจานวนกิจกรรมไม่มากส่วนหนึ่ง
เป็ นเพราะการดาเนินการภายในในการปรับปรุงด้ านสิ่งแวดล้ อม จาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนสูง และใน
บางครัง้ จาเป็ นต้ องใช้ เทคโนโลยีที่มีราคาแพง จึงไม่สามารถทากิจกรรมประเภทนี ้ได้ บ่อยมากนัก
สาหรับในอันดับต่อมาคือ CSR ด้ านแรงงานที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลพนักงานในด้ าน
ต่าง ๆ เช่น การกาหนดค่าจ้ างแรงงาน การปรับปรุงสถานที่ ทางานให้ มีความปลอดภัย การบริหาร
บุคลากรที่เป็ นธรรม การให้ สวัสดิการในระดับที่สงู กว่าที่กฎหมายกาหนด และการพัฒนาบุคลกร
มีคา่ เฉลี่ยที่ 1.38 กิจกรรมต่อปี จากการสัมภาษณ์พบว่าในบางครัง้ ผู้ประกอบการไม่ได้ ตระหนักว่า
กิจ กรรมเหล่านี เ้ ป็ น การท า CSR เนื่ องจากมีความเข้ า ใจว่า CSR มีคาว่า Social หรื อสังคมจะ
หมายถึงสังคมภายนอก รวมถึงพบว่า SMEs มีการดาเนินการในการดูแลพนักงานในระดับหนึ่งอยู่
แล้ ว การปรับปรุงหรือการออกนโยบายใหม่จึงมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็ นเพียงการทบทวนความ
เหมาะสมเท่านัน้
ในอันดับต่อมาได้ แก่กิจกรรม CSR ด้ านผู้บริโภค อาทิ การผลิตสินค้ าที่ปลอดภัย การ
กาหนดราคาเป็ นธรรม การรับประกัน สินค้ า การมีกลไกการเรี ยกคืนสินค้ า การให้ ข้อมูลสินค้ าแก่
ผู้บริโภคผู้บริโภคอย่างถูกต้ องครบถ้ วน และการปกป้องข้ อมูลลูกค้ า มีการดาเนินการเฉลี่ยที่ 0.97
กิจกรรมต่อปี ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการพบว่าการที่จานวนกิจกรรมเหล่านีไ้ ม่สงู มากนัก
เนื่องจากบริษัทได้ มีการดาเนินการกาหนดนโยบายในด้ านนีร้ ะดับหนึ่งที่เห็นว่ามีความเหมาะสม
แล้ ว จึงไม่ได้ มีการปรับปรุงให้ สงู มากขึ ้นในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา
ในด้ านสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ ยวข้ องกับการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้ างงานทัง้ ด้ านเชื อ้
ชาติ ศาสนา หรื ออื่น ๆ การให้ ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น สตรีและผู้พิการ การไม่เลือก
ปฏิบตั ิต่อด้ านความเชื่อทังทางศาสนาหรื
้
อการเมือง และการดาเนินการร่วมมือด้ านสิทธิมนุษย์ชน
กับองค์การหรื อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ องในด้ านสิทธิมนุษย์ชน มีการดาเนินกิจกรรมเฉลี่ยที่ 0.43 ต่อ
ปี ในส่วนนีจ้ ากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการพบว่า ผู้ประกอบการมีความตระหนักถึงการไม่เลือก
ปฏิบัติและการให้ ความช่วยเหลือกับกลุม่ ผู้ด้อยโอกาสอยู่แล้ ว แต่การออกแบบหรือจัดทากิจกรรม
ในเรื่องดังกล่าวค่อนข่างยาก และไม่เห็นผลชัดเจนเหมือนการทา CSR ในด้ านการช่วยเหลือสังคม
จึงมีกิจกรรมประเภทนี ้ค่อนข้ างน้ อยเมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่น
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สาหรับกิจกรรม CSR ที่มีการจานวนกิจกรรมโดยเฉลี่ย น้ อย 2 อันดับสุดท้ าย ได้ แก่
CSR ด้ านธรรมาภิบ าลขององค์ ก ร และ CSR ด้ านการดาเนิ น งานอย่ างเป็ น ธรรม โดยในด้ าน
ธรรมาภิบาลขององค์กรจะเกี่ยวข้ องกับการปรับปรุงระบบการบริหารให้ มีประสิทธิภาพ การสร้ าง
วัฒนธรรมที่ส่งเสริ มให้ เกิด CSR อย่างถาวร การส่งเสริ มให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย การสร้ างความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ การให้ ความสาคัญต่อผู้มีส่วนส่วนเสีย เช่น กิ จกรรมส่งเสริ มการมีสว่ น
ร่วมหรื อการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งพบว่ามีการดาเนินกิจกรรมเฉลี่ยเพียง 0.38 ต่อปี
ในขณะที่กิจกรรมที่มกี ารดาเนินการน้ อยที่สดุ คือด้ านการดาเนินงานอย่างเป็ นธรรม ที่เกี่ยวข้ องการ
ต่อต้ านคอรัปชั่นและการรับสินบน การส่งเสริ มให้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องทา CSR การชาระค่าสินค้ าที่
ถูกต้ องตรงเวลา การสนับสนุนการแข่งขันที่เปิ ดกว้ างและเป็ นธรรม และการไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา ที่มีการกิจกรรมเฉลี่ยงเพียง 0.33 ครัง้ ต่อปี ซึ่งพบว่าส่วนหนึ่งเป็ นเพราะกิจกรรมทัง้ 2
ด้ านนี ้เป็ นกิจกรรมขนาดใหญ่ที่ไม่จาเป็ นต้ องมีการดาเนินการปรับปรุงบ่อย รวมทังหลายเรื
้
่องเป็ น
ประเด็น ที่ ผ้ ูป ระกอบการเห็ น ว่า มี ก ารก าหนดนโนบายในระดับ ที่ เหมาะสมแล้ ว ไม่ มี ค วาม
จาเป็ นต้ องมีการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา
นอกจากนี ้การศึกษานีย้ งั ได้ ทาการสารวจข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องกลไกการตัดสินใจด้ าน
CSR ของวิสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งพบว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่จะทาโดยผู้บริหาร
ระดับสูง เช่น กรรมการผู้จดั การในกรณีเป็ นบริษัทจากัดหรือห้ างหุ้นส่วน หรือตัดสินใจโดยเจ้ าของ
ในกรณีกิจการเจ้ าของคนเดียว โดยสัดส่วนสูงที่สดุ ของผู้ตดั สิน ได้ แก่ กรรมการผู้จดั การบริษัท ที่มี
สัดส่วนร้ อยละ 60.78 ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษานาร่องที่พบว่าการตัดสินใจทา CSR จะเป็ นการ
สัง่ การหรือให้ นโยบายของผู้บริ หารระดับสูงกับต่อเจ้ าหน้ าที่ในระดับรองลงมา ซึ่งจะมีหน้ าที่ทาการ
พิจารณาเสนอแนะกิจกรรมที่ควรทาและมีการเสนอให้ ผ้ บู ริ หารพิจารณาให้ ความเห็นชอบอีกครัง้
ทัง้ นี ้ มี ห ลายกรณี พบว่ามีการให้ น โยบายลงมาถึงประเภทกิจ กรรมและเรื่ องที่ ป ฏิบัติเลย ผู้ที่ มี
อานาจตัดสินใจด้ าน CSR ในอันดับต่อมาจะได้ แก่เจ้ าของกิจการ ซึ่งเป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจ
ประเภทเจ้ าของคนเดี ย ว ที่ สัด ส่วนร้ อยละ 22.94 สาหรับ บริ ษั ท ที่ ใ ห้ อานาจในการตัดสิน ด้ าน
กิจกรรม CSR แก่ผ้ บู ริ หารระดับล่าง เช่น ผู้จัดการคิดเป็ นอัตราส่วนเพี ยง 12.55 และไม่พบว่ามี
บริษัทใดให้ ผ้ บู ริ หารในระดับต่ากว่าผู้จดั การเป็ นผู้ตดั สินใจ สาหรับการตัดสินใจด้ าน CSR ที่ต้อง
ทาการตัดสินใจร่วมกันหลายคนในรูปองค์คณะมีเพียงร้ อยละ 3.7 รายละเอียดตามตารางที่ 6 ใน
บทที่ 4
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัยที่ 2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ถงึ พฤติกรรมความรับผิดชอบ
ต่ อสังคมขององค์ กร ของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย โดยใช้ แบบจาลองสมการ
โครงสร้ าง
ในการศึกษานี ้ใช้ การวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิง สาเหตุที่
มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของผู้ประกอบ SMEs ของไทย ผลการศึกษา
พบว่า หลังจากปรับแก้ แบบจาลองโดยการพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ทางทฤษฎีและการอภิปราย
ผล ประกอบกับ รายงานค่าดัช นี ป รับ แก้ (Modification index) โดยได้ ท าการยอมให้ เกิ ดความ
คลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตบางคู่ให้ มีความสัมพันธ์กนั ความกลมกลืนของแบบจาลอง
ภายหลังการปรับแก้ แบบจาลองกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องมีคา่ ดีขึ ้น พบว่า
ค่าไค-สแควร์สมั พัทธ์ (2/df) มีคา่ เท่ากับ 2.036, SRMR = 0.062, RMSEA = 0.049, GFI = 0.90,
TLI = 0.99 และ CFI = 0.99 จึ งสรุ ป ได้ ว่า แบบจ าลองความสัม พั น ธ์ เ ชิ งสาเหตุข องปั จ จัย ที่
เกี่ย วข้ องกับ พฤติ กรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ก รของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถประมาณค่าขนาดอิทธิพลใน
แบบจ าลองดังกล่า วเป็ นที่ ย อมรับ ได้ จึ งได้ น าผลจากการวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุมาสรุปผลการวิจยั ตามสมมติฐาน ได้ ดงั นี ้
1. สมมติฐาน “พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีความสัมพันธ์
กับ (1) เจตนาในการทา CSR และ (2) ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ในเชิง
บวก”
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล พ บว่ า เจตนาในการท า CSR และการรั บ รู้
ความสามารถในการควบคุม พฤติ ก รรมการท า CSR มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่อ พฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.71 และ 0.11 ตามลาดับ จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
2. สมมติฐาน “เจตนาในการทา CSR มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 3 ปั จจัย ได้ แก่
1) เจตคติในการทา CSR 2) การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และ 3) ความรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม”
เจตคติในการท า CSR มีอิท ธิพลทางตรงต่อเจตนาในการท า CSR อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.96 ซึ่งทาให้ เจคติมีผลต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทางอ้ อม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมที่ 0.68
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อย่างไรก็ตาม การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และความรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุม พฤติ ก รรมการท า CSR ไม่มี อิท ธิ พ ลทางตรงต่อ เจตนาในการท า CSR จึงสนับ สนุน
สมมติฐานการวิจยั เป็ นบางส่วน
3. สมมติฐาน “เจตคติในการทา CSR ได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับผลการ
ทา CSR โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการ
ทา CSR มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติในการทา CSR อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.98 จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ซึ่งจากความสัมพันธ์ดงั กล่าว
จะทาให้ ความเชื่อเกี่ย วกับ ผลการทา CSR มีอิท ธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมที่ 0.66
4. สมมติ ฐาน “การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง ได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับ
กลุ่มอ้ างอิง โดยมีค วามสัมพัน ธ์เชิงบวก” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความเชื่ อเกี่ย วกับ กลุ่ม
อ้ างอิง มีอิทธิพลทางตรงต่อการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงในการทา CSR อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.96 จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย อย่างไรก็
ตามเนื่ องจากการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงไม่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างจึงไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรไปด้ วย
5. สมมติฐาน “ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม จะได้ รับอิทธิพล
จากความเชื่อเกี่ยวกับปั จจัยควบคุม โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
ความเชื่ อเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ควบคุม มี อิท ธิ พ ลทางตรงต่อ การรับ รู้ ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.86 จึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ซึ่งจะเป็นผลทาให้ ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม มีอิทธิพลทางอ้ อม
ต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมที่ 0.10
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาที่ได้ จากการวิจัยนี ้ยืนยันความเที่ยงตรงของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ใน
การทานายและอธิบายพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของผู้ประกอบการ SMEs
ของไทย โดยสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
1. สมมติฐาน พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความสัมพันธ์กบั (1)
เจตนาในการทา CSR และ (2) ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทางตรงในเชิง
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บวก” พบว่าเจตนาในการทา CSR และความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพล
ทางตรงต่อการทาพฤติกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยเจตนาในการทา CSR มีค่า
สัมประสิท ธิ์ อิท ธิ พลที่ 0.71 ในขณะที่ ค วามรับ รู้ค วามสามารถในการควบคุม พฤติก รรมมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ 0.11 ซึ่งเป็ นการยืนยัน สมมติฐานของทฤษฎีพฤติก รรมตามแผนที่ระบุว่า
เจตนาในการกระทาพฤติกรรมเป็ นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทาพฤติกรรมจริง ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผลการศึ ก ษาของมาโคเวี ย (Macovei. 2015) ที่ ใ ช้ ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผนในการศึก ษา
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ CSR ในด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในประเทศโรมาเนีย และพบว่าเจตนาใน
การทาพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ 0.60 รวมถึงสอดคล้ องกับ
การศึ ก ษาของทอมมาเซ็ ต ติ ซิ ง เกอร์ ทรออิ ซี และไมโอเน (Tommasetti, Singer, Troisi &
Maione. 2018) ที่ ใ ช้ ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผนในการศึก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ บริ ก าร
ร้ านอาหารที่สง่ เสริมการเติบโตแบบยัง่ ยืน (Sustainable Restaurant) ในประเทศอิตาลี และพบว่า
เจตนาในการท าพฤติ ก รรมและความรับ รู้ความสามารถในการควบคุมพฤติก รรมมีอิท ธิพลต่อ
พฤติกรรมที่ทาการศึกษา
2. สมมติฐาน เจตนาในการทา CSR มีความสัมพัน ธ์เชิงบวกกับ 3 ปั จจัย ได้ แก่ 1)
เจตคติ ในการท า CSR 2) การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และ 3) ความรับ รู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติ กรรม พบว่ามี เพีย งเจตคติใ นการทา CSR ที่ มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาในการท า
CSR อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.96 ซึ่งทาให้
เจตคติมีผลต่อพฤติกรรมฯ ทางอ้ อมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา่ สัมประสิท ธิ์
อิทธิพลรวมที่ 0.68 ในขณะที่ไม่พบอิทธิพลทางตรงของการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงกับเจตนาในการ
ทา CSR สาหรับความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม แม้ พบว่ามีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมฯ แต่ไม่พบว่ามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมฯ ผ่านเจตนาในการทา CSR
จากผลการวิจัยในข้ อนี ท้ าให้ เห็น ว่า จากตัวแปรเชิ งสาเหตุที่ สาคัญ 3 ตัวของ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ได้ แก่ เจตคติในการทาพฤติกรรม การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และความ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์พฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์ก รที่สุด คือเจตคติในการทา CSR ซึ่งเป็ นปั จจัยส่วนบุคคลที่ท าการ
ประเมินถึงผลที่จะเกิดขึ ้นของการทาพฤติกรรมว่าโดยรวมมีทิศทางไปในทางบวกหรือทางลบ และ
มีขนาดมากน้ อยเพี ย งใด หากบุคคลเชื่ อว่าจะได้ รับ ผลทางบวกจากการท าพฤติก รรมสูงจะมี
แนวโน้ มที่จะมีเจตคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมนัน้ การสร้ างเจตคติที่ดีตอ่ การทา CSR แก่ผ้ ปู ระกอบการจึง
เป็ นประเด็นสาคัญที่ผ้ ทู ี่มีหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายในการส่งเสริมให้ มีการทา CSR ในกลุม่ ของ
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ผู้ประกอบการ SMEs ควรให้ ความสาคัญ สาหรับในด้ านความอิทธิพลระหว่างเจตคติและเจตนา
ในการทาพฤติกรรมมีงานวิจัยที่มีผลไปในทิศทางเดียวกันเช่น ศึกษาของแฮม แปป และสติเม็ค
(Ham, Pap & Stimac. 2018) ที่ทาการศึกษาการศึกษาปัจจัยที่สามารถใช้ พยากรณ์เจตนาในการ
ทา CSR ด้ านการศึกษาในกลุม่ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยใช้ ตวั แปรจากทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน และพบว่าเจตคติ มีความสัมพันธ์กบั เจตนาในการทา CSR ในด้ านการศึกษา นอกจากนี ้
ยังมีงานวิจัยของ เปเรซและอีเกีย (Pérez & Egea. 2019) ที่ ท าการศึก ษาพฤติก รรมที่ มีความ
เกี่ ย วข้ องกับ CSR คื อพฤติก รรมการบริ จ าคภายใต้ กิจ กรรมด้ านการพัฒ นาชนบทอย่างยั่งยื น
โดยมีการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อเจตนาในการบริจาคในประเทศสเปนโดยใช้ ตวั แปรจากทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน และพบว่าเจตคติมีอิทธิพลต่อเจตนาในการบริจาค และมีอิทธิพลสูงกว่าความ
รับรู้ความสามารถในควบคุมพฤติกรรม
สาหรับในด้ านการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงและความรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมนัน้ แม้ จะมีศึกษาจานวนมากที่พบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรนีก้ บั พฤติกรรม แต่
การศึก ษานี ไ้ ม่พบอิท ธิพลของ 2 ตัวแปรดังกล่าว อย่ างไรก็ ตามพบว่ามีบ างการศึก ษาที่ไม่พ บ
ความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาของ เดนนิส บุชโฮลทซ์และบัทส์ (Dennis,
Buchholtz, & Butts, 2007) ที่ได้ ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนศึกษาปั จจัยที่ทาให้ บริษัทมีการทา
การกุศ ล (Corporate Philanthropy) โดยศึก ษาจากผู้บ ริ ห ารระดับ สูงในเครื อ บริ ษั ท Taft ก็ ไม่
พบว่าการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง ซึ่งในการศึกษานีจ้ ะใช้ การรับรู้ถึงแรงผลักดันทางการเมืองของ
ผู้บริหารเป็ นตัวแปร และความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อเจตนาใน
การทาพฤติกรรมด้ านกุศลของบริษัท
3. สมมติฐาน “เจตคติในการทา CSR ได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับผลการทา
CSR โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการทา
CSR มีอทิ ธิพลทางตรงต่อเจตคติในการทา CSR อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.98 ซึ่งจากความสัมพันธ์ดงั กล่าวทาให้ ความเชื่อ เกี่ยวกับผลการทา
CSR เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสูงเป็ นอันดับสอง
รองลงมาจากเจตคติในการทา CSR โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมที่ 0.66
โดยในตัวแปรความเชื่อด้ านผลการทา CSR จะเป็ นตัวแปรที่สร้ างมาจากความ
เชื่ อเกี่ ยวกับ ผลการท า CSR อัน เป็ น ตัวก าหนดเจตคติ พบว่าความเชื่ อทัง้ ด้ านที่ เป็ น ความเชื่ อ
เกี่ยวกับสังคมและความเชื่อเกี่ยวกับประโยชน์ทางธุรกิจค่อนมีอิทธิพลในระดับสูงในการอธิบายถึง
เจตคติในการทา CSR โดยมีคา่ อยู่ระหว่าง 0.64 ถึง 0.85 โดยความเชื่อด้ านการทาหน้ าที่พลเมือง
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ของบริ ษั ท มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ ากับ 0.85 ความเชื่ อ ด้ า นประโยชน์ ด้ า นแรงงานมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.84 ความเชื่อด้ านประโยชน์จากสังคมด้ านเศรษฐกิจมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.79 ความเชื่อด้ านภาพลักษณ์บริษัทมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.78 ความ
เชื่อด้ านประโยชน์ด้านประสิทธิภาพมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.76 ความเชื่อด้ านประโยชน์
ด้ านความแตกต่างสินค้ ามีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.71 ความเชื่อด้ านการทาความดีมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.71 และความเชื่อด้ านประโยชน์ด้านการลดระเบียบข้ อบังคับและการ
ต่อต้ านจากชุมชนมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.67
ผลการศึกษาดังกล่าวพบว่าความเชื่อที่มีอิทธิพลในการอธิบายเจตคติได้ ในระดับ
ต้ น ๆ ค่อนข้ างจะเป็ นความเชื่อที่เกี่ยวข้ องกับด้ านสังคมมากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจ สาหรับ
ความเชื่อที่มีอิทธิพลในการอธิบายเจตคติในการทา CSR สูงสุด คือความเชื่อว่าการทา CSR เป็ น
หน้ าที่ของพลเมืองที่ทกุ คนต้ องทา (สัมประสิทธิ์ 0.85) โดยปั จจัยนีม้ ีมมุ มองว่าบริษัทเป็ นสมาชิก
ส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งสมาชิกของสังคมจะต้ องมีหน้ าที่ในการช่วยเหลือสังคม สาหรับแนวความคิด
ด้ านสังคมในการอธิบ ายพฤติ ก รรมการท า CSR กลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มแนวคิดทฤษฎีสถาบัน โดย
แนวคิดนี ้จะมองว่าบริษัทได้ รับอิทธิพลจากปัจจัยด้ านสถาบัน (Institution) กล่าวคือบริษัทมีการนา
CSR มาปฏิบตั ิเกิดจากปั จจัยด้ านสถาบันต่าง ๆ อาทิ กฎระเบียบ ธรรมเนียม วัฒนธรรม บรรทัด
ฐาน รวมถึ งกลุ่มทางสังคมหรื ออาชี พต่าง ๆ นัก วิช าการ อาทิ เคมเบลล์ (Campbell, 2007) มี
มุมมองว่า บริ ษัทเป็ นองค์กรหนึ่งภายใต้ สถาบันทางการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งมีผลต่อพฤติกรรม
ของบริษัท ตัวแปรเชิงสถาบันทางสังคมจึงเป็ นปัจจัยกาหนดพฤติกรรมการทา CSR ของบริษัทนัน้
ด้ วย โดยสถาบัน และองค์ ก รจะมี อิท ธิ พลต่อบริ ษั ท ในการจ ากัด พฤติก รรมของบริ ษั ท โดยจะ
ขัดขวางด้ วยการออกกฎระเบี ย บ การคว่าบาตร หรื อ การลงโทษหากบริ ษั ท มีก ารกระท าที่ ไม่
รับผิดชอบต่อสังคม ในประเด็นนี ้ ยิ น (Yin, 2017) ได้ ทาการศึกษาปั จจัยทางสถาบันต่อการท า
CSR ในประเทศจี น และพบว่าปั จจัยทางสถาบัน ได้ แก่ วัฒนธรรมองค์กรด้ านจริ ยธรรม ความ
มุง่ มัน่ ของผู้บริหาร แรงงกดดันจากโลกาภิวตั น์ และแรงกดดันจากสังคมด้ านบรรทัดฐาน เป็ นสิ่งที่
ทาให้ บริษัทปฏิบตั ิอย่างมีความรับชอบต่อสังคม
ลาดับต่อมาจะเป็ น ความเชื่อที่เกี่ยวข้ องกับประโยชน์ต่อธุรกิจในด้ านแรงงานที่
เห็น ว่าการทา CSR จะช่วยให้ บริ ษั ทสามารถหาแรงงานที่มีคณ
ุ ภาพและช่วยลดการลาออกของ
พนักงานได้ (สัมประสิทธิ์ 0.84) โดยความเชื่อด้ านการหาแรงงานง่าย/ลดการลาออกของลูกจ้ าง
เป็ นความเชื่อว่า เมื่อบริ ษัทกระทาดีจะทาให้ บริ ษัทมีชื่อเสียง ซึ่งจะทาให้ สามารถคัดสรรลูกจ้ าง
พนักงานที่มีคณ
ุ ภาพได้ ง่ายขึ ้น นอกจากนี ้ เมื่อบริ ษัทจ้ างบุคคลเหล่านี แ้ ละบริษั ทมีการทา CSR
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ภายในบริษัทต่อพนักงาน (เช่น การให้ สวัดิการ การทาให้ สถานที่ทางานปลอดภัย ไม่มีผลเสียต่อ
สุข ภาพ) จะเป็ นผลให้ อั ต ราการลาออกหรื อ ขาดงานลดลง (Davis, 1973; Graafland &
Mazereeuw-Van der Duijn Schouten, 2012) ผลการศึกษานี ้ช่วยยืนยันว่าผู้ประกอบการเชื่อว่า
การทา CSR โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานภายในมีประโยชน์ต่อการจ้ างงาน ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานศึก ษาของ คอคห์ แรน (Corhran. 2007; Cited in European Commission. 2009) ที่ พบว่า
เมื่อบริ ษัทมีการทา CSR และมีความสัมพันธ์ ที่ดีกับพนักงานนอกจากจะช่วยลดการลาออกของ
พนัก งานแล้ ว ยัง มี ส่ว นช่ วยในการเพิ่ ม แรงจูง ใจในการท างาน และบริ ษั ท เองก็ ส ามารถใช้
ความสัมพันธ์ที่ดีนีใ้ นการดึงดูดพนักงานใหม่ ๆ ได้ หรืองานศึกษาของ อัฟริ ดี คาคาห์เฮล และฟา
เยซ (Afridi, Kakakhel, & Fayaz, 2012) ที่ได้ ทาการศึกษาผลของการทา CSR ในสถานศึกษาใน
ประเทศปากีสถานต่อจานวนการลาออกของพนักงานและพบว่ามีผลในทิศทางเดียวกันว่า การทา
CSR มีผลต่อการลดจานวนการลาออกของพนักงานได้ นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาของ กีคอนจีและ
คามารา (Gekonge & Kamaara. 2016) ที่ ท าการศึ ก ษา CSR ในด้ า นการเติ บ โตที่ ยั่ งยื น ใน
ประเทศเคนยา และพบผลในอีกมุมมองหนึ่งว่าปั จจัยภายในซึ่งรวมถึงพนักงานมีอิทธิพลต่อบริษัท
ในการนา CSR มาปฏิบตั ิด้วย
ตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงในอัน ดับต่อมาคือ ความเชื่ อด้ านประโยชน์ต่อสังคมด้ าน
เศรษฐกิจ ที่จะมองว่าการทาให้ CSR จะทาให้ สงั คมดีขึ ้น เช่น การว่างงานลดลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ธุรกิจจากการขายสินค้ าได้ เพิ่มขึ ้น (สัมประสิทธิ์ 0.79) ซึ่งผลการศึกษาจะเป็ นการยินยืนความเชื่อ
ของผู้ป ระกอบการที่ ส อดคล้ องกับ ความเห็ น ของเดวิด (David, 1973) ที่ เ ห็ น ว่าการท า CSR
นอกจากจะช่วยเหลือสังคมแล้ ว ยังมีสว่ นช่วยเหลือในทางเศรษฐกิจอันเป็ นผลทาให้ คนมีรายได้ จะ
ทาอัตราการเกิดอาชญากรรมลดลง ผลที่เกิดขึ ้นคือ บริษัทจะได้ รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับคืน
มาด้ วย เช่น เสียค่าใช่จ่ายในการป้องกันทรัพย์สินลดลง และสอดคล้ องกับความเห็นของพอร์เตอร์
และเครมเมอร์ (Porter & Kramer, 2006) ที่เห็นว่า “สังคมที่มีสขุ ภาพดีจะสร้ างอุปสงค์ต่อสินค้ า
และบริ การของภาคธุรกิจ และเมื่อความต้ องการของมนุษย์ได้ รับการตอบสนองจะกระตุ้นให้ เกิด
ความต้ องการที่มากหรือในระดับที่สงู ขึ ้นอีก ” แม้ ว่าตัวแปรนีจ้ ะเป็ นตัวแปรในกลุ่มประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ แต่การที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรนีส้ งู แสดงให้ เห็นว่าในการตัดสินใจทา CSR
ผู้ป ระกอบการโดยเปรี ยบเทียบแล้ วจะให้ ความสาคัญ กับด้ านสังคม มากกว่าด้ านประโยชน์ของ
บริ ษั ท เอง เนื่ องจากบริ ษั ท จะให้ ความสาคัญ กับ การดาเนิ น การเพื่ อประโยชน์ ท างสังคมก่ อ น
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของบริษัทที่จะได้ รับในระยะยาว
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ตัวแปรที่มีนา้ หนักมากในลาดับต่อมาคือความเชื่อด้ านภาพลักษณ์บริษัท ที่มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.78 ในส่วนนี ้จะเชื่อว่าการทา CSR จะทาให้ เกิดภาพพจน์ที่ดีตอ่ บริษัท
โดยเมื่อบริษัททากิจกรรม CSR อาทิ การบริจาค การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ นการกระทาที่ดีต่อ
สังคม จะทาให้ ผ้ บู ริโภคเห็นว่าบริษัทที่ทา CSR นันเป็
้ นบริษัทที่ดี เมื่อผู้บริโภคเลือกซื ้อสินค้ า หาก
มีสิน ค้ าที่ มีค ุณ ภาพหรื อราคาที่ ใกล้ เคีย งกัน ผู้บริ โภคมีโอกาสที่ จะเลือกซือ้ สินค้ าจากบริ ษั ทที่ มี
ชื่อเสียงในทางที่ดีก่อน ผลการศึกษานอกจากจะเป็ นตัวช่วยยืนยันว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อใน
เรื่ องดังกล่าว ในด้ านผลของการทา CSR ต่อภาพลักษณ์ของบริษัท มีการศึกษาอย่างกว้ างขวาง
เช่ น การศึ ก ษาของ บรามเมอร์ แ ละมิ ล ลิ ง ก์ ตั น (Brammer และ & Millington, 2005) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาบริ ษัทขนาดใหญ่ในสหราชอาณาจักรและพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช่จ่ายใน
การ CSR มีค วามสัมพันธ์ เชิงบวกกับ ชื่อเสียงบริ ษั ท หรื อมารูฟ (Maruf, 2013) ที่ ท าการศึกษา
อิทธิพลของการทา CSR ต่อภาพลักษณ์ของบริ ษัทโดยแบ่ง CSR ของเป็ นกลุ่มต่าง ๆ ได้ แก่ ด้ าน
จริ ย ธรรม ด้ า นกฎหมาย ด้ านจิ ต กุ ศ ลและด้ านเศรษฐกิ จ และพบว่า การท า CSR มี ผ ลต่ อ
ภาพลัก ษณ์ ข องบริ ษั ท โดยด้ า นจริ ย ธรรมจะมี ผ ลมากที่ สุด นอกจากนี ย้ ัง สอดคล้ อ งกับ ผล
การศึกษาของอาสลานและซามาน (Arslan & Zaman, 2014) ที่ ได้ ทาการศึก ษาความสัมพัน ธ์
ระหว่างการท า CSR กับ ภาพลัก ษณ์ ของตรายี่ ห้ อสิน ค้ าของบริ ก ารโทรคมนาคมในประเทศ
ปากีสถานและพบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างภาพลักษณ์ของตราสินค้ ากับการทา CSR
ความเชื่อที่มีอิทธิพลสูงลาดับต่อมาคือความเชื่อด้ านการมีประสิทธิภาพและลด
ต้ นทุนของบริ ษัท ที่มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ 0.76 โดยผลการศึกษาจะช่วยทาการยืนยันความ
สอดคล้ องของเห็นของผู้ประกอบการ SMEs ถึงผลของการทา CSR กับความเห็นของนักวิชาการ
ด้ านธุรกิจ ที่เห็นว่าการทา CSR จะช่วยส่งผลให้ การบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ ้น อาทิ ความเห็น
ของคราฟลอนด์ และมาเซอริ ว -เวนเดอดัน ชาวเท็ น (Graafland & Mazereeuw-Van der Duijn
Schouten, 2012) ที่ เห็นว่าการท า CSR ด้ านธรรมภิบ าลจากการปรับ ปรุงระบบการบริ ห ารให้ มี
ความโปร่งใส จะส่งผลท าให้ ระบบบริห ารภายในของบริ ษัท มีประสิทธิภาพ หรื อในกิจกรรมด้ าน
สิ่งแวดล้ อมเมื่อบริษัทให้ ความสาคัญกับการอนุรักษ์ ทรัพยากร เช่น การใช้ พลังงาน น ้า วัตถุดิบต่าง
ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดต้ นทุนด้ านพลังงานและของเสียที่ลดลง หรื อแนวคิดของนักการ
ตลาดเช่น พอร์ เตอร์ และเครมเมอร์ (Porter & Kramer, 2006) ที่เห็น ว่า CSR นอกจากจะทาให้
สถานที่ทางานที่ปลอดภัยนัน้ ไม่เพียงจะดึงดูดต่อลูกจ้ างเท่านัน้ แต่ยังช่วยลดต้ นทุนภายในที่เกิด
จากอุบัติเหตุ การใช้ ที่ดิน นา้ พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพจะทาให้ บริษัทมี
ผลิตภาพมากขึ ้น ธรรมาภิบาล (Good Governance) และหลักนิติธรรม (Rule of Law) และการ
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ปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาจะทาให้ บริษัทมีประสิทธิภาพและมีนวัตกรรมเพิ่มขึ ้น และการมี
ระเบียบข้ อบังคับด้ านมาตรฐานที่เข้ มแข้ งจะช่วยปกป้องทังผู
้ ้ บริโภคและผู้ผลิตที่มีความสามารถใน
การแข่งขันจากผู้ที่ไม่กระทาตาม ความเห็นของนักวิชการข้ างต้ นสอดคล้ องกับผลการศึกษาของอิ
วาโนวิค -จูคิ ค และลีโปจี วิค (Ivanovic-Djukic & Lepojevic. 2015) ที่ ทาการศึก ษาเปรี ยบเทีย บ
ระดับประสิทธิภาพโดยใช้ ผลทางด้ านการเงินเป็ นตัววัดประสิทธิภาพของบริษัทในประเทศเซอร์เบีย
และพบความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับระดับการทา CSR โดยบริ ษัทที่มีการทา
CSR ในระดับที่สงู กว่าจะมีประสิทธิภาพในด้ านการเงินที่ดีกว่า
ปั จจัย เชิ งสาเหตุต่อมาคือ ความเชื่ อประโยชน์ ด้านความแตกต่างสิน ค้ า และ
ความเชื่ อการทาความดี ที่ มีสัมประสิท ธิ์ อิท ธิ พลเท่ากัน ที่ 0.71 ผลการศึก ษานี จ้ ะเป็ น การช่วย
ยืนยันความเชื่อที่มีความสอดคล้ องระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ของนักวิชาการเช่น การ์ริกาและ
เมเล (Garriga & Melé, 2004) ที่ มีความเห็น ว่า CSR จะท าให้ สิน ค้ าของบริ ษั ทมีความแตกต่าง
จากคูแ่ ข่ง (Product Differentiation) ซึ่งอาจเป็ นความแตกต่างในเชิงภาพลักษณ์ อาทิ เป็ นสินค้ า
ของบริ ษั ท ที่ ซื่ อ สัต ย์ สิ น ค้ าที่ ผ ลิ ต มี คุณ ภาพดี หรื อ ความเห็ น ของแม็ ค วิ ล เลี่ ย มและซี เ กล
(McWilliams & Siegel, 2001) ที่ ความเห็น ของ CSR อาจเป็ น สิน ค้ ามีความแตกต่างจริ ง อาทิ
สินค้ าที่ปลอดภัย ผลไม้ ที่ปราศจากยาฆ่าแมลง พืชผักที่ปลูกโดยปุ๋ ยชีวภาพ หรืออาจสามารถมอง
ในแง่ของกลยุทธ์ ซึ่งในส่วนนีน้ กั วิชาการยังมีค วามเห็นเพิ่มเติมว่าผู้ประกอบการสามารถนา CSR
มาใช้ เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบอิงการกุศล ซึ่งในมุมมองนี ้ CSR จะเป็ นการทาการตลาดอย่าง
หนึ่งที่จะทาให้ บริ ษัทสามารถบรรลุเป้ าหมายด้ านการเพิ่ มยอดขาย โดยการสร้ างนาเอามิติด้าน
สังคมเข้ ามาสร้ างภาพพจน์ที่ดีต่อบริ ษัท และทาให้ สินค้ ามีความแตกต่าง และเมื่อสินค้ ามีความ
แตกต่างที่เหนือกว่าสินค้ าของคู่แข่งจะท าให้ ขายได้ มากกว่าหรื อตัง้ ราคาได้ สูงกว่าคู่แข่ง ซึ่งจะ
ส่งผลให้ กาไรของบริษัทเพิ่มขึ ้น ผลการศึกษานีส้ อดคล้ องกับงานวิจยั ของ โบห์ และครูซ (Boehe &
Cruz. 2010) ที่ ท าการศึกษาผลของการท าให้ สินค้ ามีความแตกต่างในกลุ่ม SMEs ในประเทศ
บราซิล และพบว่าการทาให้ สินค้ ามีความแตกต่างด้ วย CSR มีผลดีตอ่ การส่งออกสินค้ ามากกว่า
การทาให้ สินค้ ามีความแตกต่างกันจริง
สาหรับ ความเชื่ อการท าความดี เป็ น ความเชื่อว่าการที่ บริ ษัท ท า CSR เพราะ
ธุรกิจต้ องการทาความดี ซึ่งการกระทาดังกล่าวอาจเกิดจากแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) คือ
ความไม่เห็นแก่ตวั (Altruism) ของผู้จดั การ โดย “ผู้จดั การอาจทา CSR เนื่องจากมีความสุขในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น หรื อต้ องการสร้ างให้ เกิ ดความดีต่อส่วนรวมจากความห่วงใยที่ แท้ จ ริ งต่อความ
เป็ นอยู่ของผู้อื่น” ซึ่งอาจมีทงความไม่
ั้
เห็นแก่ตวั ที่บริสทุ ธิ์ (Pure Altruism) เพื่อให้ เกิดผลดีตอ่ สังคม
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จริง ๆ หรือความไม่เห็นแก่ตวั ที่ไม่บริสทุ ธิ์ (Impure Altruism) ที่เกิดจากผู้บริหารเองที่เกิดความสุข
จากการท าความดี ห รื อ ท า CSR ก็ ไ ด้ (Graafland & Mazereeuw-Van der Duijn Schouten,
2012) ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ คอ่ นข้ างมีความสอดคล้ องกับการศึกษาของเดนนิส บุชโฮลทซ์และบัทส์
(Dennis, Buchholtz, & Butts, 2007) ที่ได้ ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนศึกษาปัจจัยที่ทาให้ บริษัท
มี ก ารท าการกุศ ล (Corporate Philanthropy) โดยพบว่า เจตคติ ด้ า นเศรษฐกิ จ ในการกระท า
พฤติ กรรม การรับ รู้ถึงแรงผลักดันทางการเมืองของผู้บริ หาร หน้ าที่ด้านศีลธรรม และความรับ รู้
ความสามารถในการกระทาพฤติกรรม ไม่มีผลต่อการตัดสินใจทากิจกรรมการกุศลของบริษัท หรื อ
อาจกล่าวได้ ว่าการที่บริ ษัท ทาการกุศลไม่สามารถระบุได้ ว่าเป็ นเพราะประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ใช่
เป็ นแรงกดดันจากสังคม และความยากง่ายในการกุศลก็ไม่ใช่ประเด็นสาคัญในการตัดสินใจทา
การกุศล รวมทัง้ เป้าหมายการทาการกุศลก็ไม่ใช่ประเด็นที่ผ้ บู ริหารคิดว่าเป็ นหน้ าที่ทางศีลธรรม
แต่ก ารศึก ษานี พ้ บว่ามี ปั จ จัย อื่น ที่ ไกล้ เคีย งกับ การท าความดีคื อ อัตลัก ษณ์ ของตัวเอง (Selfidentity) ของผู้จัดการด้ านการทาความดี โดยหากผู้จัดการคิดว่าการทาความดีหรื อการกุศลเป็ น
ส่วนประกอบสาคัญของอัตลักษณ์ความเป็ นตัวตนของเขา จะมีโอกาสที่บริ ษัทของเขาจะเข้ าร่วม
กิจกรรมการกุศลมากขึ ้น
ตัวแปรที่มีนาหนักอิทธิพลในอันดับสุดท้ ายจะได้ แก่ความเชื่อด้ านประโยชน์ด้าน
การลดระเบียบข้ อบังคับและการต่อต้ านจากชุมชน ที่มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.67 โดยใน
ด้ านการลดการออกระเบียบข้ อบังคับมักจะมีการทาในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบสูง ฟรายนาส
(Frynas.2012) ได้ ทาการศึกษาในอุตสาหกรรมนา้ มันที่มกั จะมีการปล่อยน ้ามันไหล (Oil Spill) ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมมาก ในอุตสาหกรรมนีภ้ าครัฐมีแนวโน้ มการออกมาตรการมาบังคับ
มาก ภาคเอกชนจึงมีการใช้ มาตการตามความสมัครใจภายใต้ ชื่ อของการทา CSR ออกมาเป็ น
จ านวนมาก ส าหรับ มุม มองด้ านการลดการต่อ ต้ านของสังคมและชุม ชน บริ ษั ท ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสังคมโดยเฉพาะชุมชนรอบข้ างจะถูกต่อต้ าน ซึ่งเป็ นผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง เป็ น
เรื่องที่การให้ ความสนใจมากขึ ้นโดยพาะในกลุม่ อุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้ อมและชุมชน
สูง จนเกิดแนวคิดที่ใกล้ เคียงกับ CSR คือ Social License to Operate ที่โดยทัว่ ไปจะหมายถึงการ
ได้ รับอนุญาตหรื อยินยอมอย่างไม่เป็ นทางการจากสังคม ชุมชน หรื อองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ ในการ
ดาเนิ นธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่ จะเกิดขึ ้นในอุตสาหกรรมที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชน เช่น การขุด
เจาะน ้ามัน การทาเหมืองแร่ เนื่องจากมีแรงกดดันจากภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ไม่ดีของบริ ษัทในด้ าน
การขุด เจาะ และความสนใจสิ่ ง แวดล้ อมที่ ม ากขึ น้ ของสัง คม (Edwards, Lacey, Wyatt &
Williams. 2018) ซึ่งหากธุรกิจไม่ได้ รับความเห็นชอบในการทาธุรกิจจากชุม ชุน อาจเกิดผลกระทบ
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ต่อการทาธุรกิจ เห็นได้ จากกรณีเหมืองทองคาชาตรี จังหวัดพิจิตร ที่ประชาชนที่ได้ รับผลกระทบ
จากการดาเนิ นการได้ มีก ารต่อต้ าน ทาให้ มีการร้ องเรี ย นต่อภาครัฐ เป็ นผลให้ ธุรกิจต้ องยุติการ
ดาเนินการเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ มีมติยตุ ิการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสารวจแร่ทองคาและ
ประทานบัตรทาเหมืองแร่ทองคา รวมถึงคาขอต่ออายุประทานบัตรของเหมืองทองดังกล่าว จาก
ตัวอย่ างดังกล่าวแสดงถึงความสาคัญ ของ การทา CSR เพื่ อชุมชน โดยหากบริ ษั ทสามารถท า
CSR โดยมีการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น มีการสร้ างความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องแก่ชุมชนใน
เรื่ องการดาเนินการที่ปลอดภัยของบริ ษัท โดยให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจ ปั ญ หา
ต่าง ๆ เหล่านีอ้ าจไม่เกิดขึ ้น เป็ นต้ น
4. การศึกษาไม่พบว่าการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงในการทา CSR มีอิทธิพลทางตรงต่อ
เจตนาในการทา CSR ซึ่งมีความสอดคล้ องกับการศึกษาของเดนนิส บุชโฮลทซ์และบัทส์ (Dennis,
Buchholtz, & Butts, 2007) ที่ได้ ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนศึกษาปั จจัยที่ทาให้ บริ ษัทมีการทา
การกุศ ล (Corporate Philanthropy) โดยพบว่าการรับรู้ถึงแรงผลัก ดันทางการเมืองของผู้บ ริห าร
ไม่มีผลต่อการตัด สิน ใจท ากิ จกรรมการกุศลของบริ ษั ท ซึ่งประเด็นนี น้ ่าสนใจที่ควรมีการศึก ษา
เพิ่มเติม ซึ่งมีความเป็ นไปได้ วา่ การตัดสินทา CSR ส่วนใหญ่ของบริ ษัทที่เป็ น SMEs มักจะทาโดย
บุคคล ๆ เดียว และ SMEs เป็ นบริ ษัทขนาดเล็กที่ไม่มีผลกระทบต่อสังคม การเรี ยกร้ องจากกลุ่ม
ต่าง ๆ ถึงผู้ประกอบการ SMEs จึงไม่มีความสาคัญในการพิจารณาตัดสินทาหรื อไม่ทา CSR จึง
อาจไม่มีการนาความต้ องการของกลุม่ อ้ างอิงหรือผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมาเป็ นส่วนในการตัดสินใจทา
CSR ของผู้ประกอบการ SMEs
5. สาหรับความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง (Normative Belief) หรือความเชื่อว่าบุคคล
ที่มีความสาคัญรอบข้ างมีความต้ องการให้ บุคคลนัน้ กระทาพฤติกรรมนัน้ ๆ หรื อไม่ โดยได้ นาคิด
สาคัญด้ านการบริหารธุรกิจได้ แก่ “ทฤษฎีผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสีย (Stakeholder Theory)” ของฟรี แมน
มาใช้ พบว่ากลุ่มผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียต่าง ๆ เป็ นกลุ่มอ้ างอิงที่ สาคัญของผู้ประกอบการ SMEs ใน
ด้ าน CSR โดยมีลาดับความสาคัญ 3 อันดับแรกได้ แก่ ผู้ถือหุ้น คูแ่ ข่ง และสังคมโดยรวม ที่มีค่า
สัมประสิทธิ์ อิทธิพลเท่ากันที่ 0.84 กลุ่มอ้ างอิงที่มีอิทธิพลในอันดับ ต่อมา ได้ แก่ ลูกค้ า พนักงาน
ชุมชน สมาคมที่เป็ นสมาชิก ภาครัฐ และผู้ขายสินค้ า (Supplier) ที่มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ 0.83
0.82 0.79 0.78 0.64 และ 0.59 ตามล าดับ ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ประกอบการ SMEs ให้
ความสาคัญกับเจ้ าของกิจการและการแข่งขันที่สงู ในขณะที่ให้ ความสาคัญ กับการทา CSR แก่
พนักงานหรื อคนภายในค่อนข้ างน้ อย และที่น่าสนใจคื อการมีอิทธิพลของภาครัฐที่มีค่อนข้ างต่า
กว่ากลุ่มอ้ างอิงอื่นโดยเปรี ยบเที ยบ แสดงให้ เห็นบทบาทของภาครัฐที่ยังมีน้อยในด้ าน CSR ทัง้
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ด้ านการออกกฎหมายระเบี ยบข้ อบังคับต่าง ๆ และด้ านการกระตุ้นส่งเสริ มให้ มีการทากิจ กรรม
CSR
6. ความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม พบว่าไม่มีอิทธิพลกับเจตนาใน
การทา CSR แต่มีอิทธิพลโดยตรงกับการทาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ที่ 0.11 ซึ่งเป็ นไปได้ วา่ อุปสรรคหรือสิ่งที่ช่วยสนับสนุนแม้ วา่ จะไม่มีผลในการอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของเจตนาในการทา CSR ทังนี
้ ้อาจเป็ นไปได้ วา่ ความเชื่อด้ านอุปสรรคและปัญหา
ไม่ใช่ประเด็นที่ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการ SMEs มีการเปลี่ยนแปลงระดับ การคาดการณ์ ความมุ่งมัน่
และความพยายามในการทา CSR อันเป็ นองค์ประกอบของเจตนาในการทา CSR ในการศึกษานี ้
แต่ปัญหาและอุปสรรคจะมีผลต่อการทา CSR โดยตรง
7. เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบของความเชื่อเกี่ย วกับ ปั จจัยควบคุม ความเชื่อที่ มี
อิทธิพลสูงสุดจะได้ แก่ความเชื่อด้ านขนาดบริ ษัท ที่มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.89 ซึ่งความ
เชื่อด้ านขนาดของธุรกิจ บริ ษั ทขนาดเล็กมักจะคิดว่าตนเองไม่มีความสาคัญ ไม่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิ จและสังคม และไม่มีค วามสามารถในการท า CSR สอดคล้ องกับการศึกษาของโฮรวัท
(Horvat, 2015) ที่ได้ มีได้ มีการศึกษา SMEs ในประเทศสโลวีเนีย และพบว่าขนาดของบริ ษัทมีผล
ต่อการตัดสินใจทา CSR โดยบริษัทที่มีขนาดเล็กจานวนมากจะไม่ทา CSR โดยมีเหตุผลว่าตนเอง
ไม่มีความสามารถ เนื่องจากข้ อจากัดทังด้
้ านงบประมาณ เวลาและบุคลากร
ปัจจัยรองลงมาคือข้ อจากัดในด้ านงบประมาณ ที่มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ
0.79 โดยในด้ านข้ อจ ากัด ด้ านงบประมาณ เป็ น ประเด็น สืบ เนื่ องจากขนาดของบริ ษั ท ที่ กล่าว
ข้ างต้ น ซึ่งในประเด็น นี พ้ บว่าบริ ษั ท ที่ มีขนาดเล็กอาจมีข้อจากัดในเรื่ องงบประมาณในการท า
กิ จ กรรม CSR ซึ่ ง นอกจากจะคล้ อ งกั บ งานศึก ษาของโฮรวัท ดัง กล่ า วแล้ ว ปริ น ซิ ค ฟอยด์
และบอนแฮม (Princic, Floyd, & Bonham, 2003) ได้ ทาการสารวจ SMEs ในประเทศแคนาดา
และพบผลการศึกษาที่มีความสอดคล้ องกันว่า ค่าใช้ จ่ายในการทา CSR เป็ นอุปสรรคสาคัญที่ทา
ให้ บริษัทขนาดเล็กไม่นา CSR มาปฏิบตั ิ
ปัจจัยที่มีน ้าหนักของสัมประสิทธิ์ต่าสุดในเรื่องปัจจัยควบคุมด้ านความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ ที่ มีค่าสัมประสิท ธิ์ อิท ธิพลที่ 0.52 ทัง้ นี ก้ ารสนับ สนุน จากภาครัฐ การส่งเสริ มจาก
ภาครัฐจะสามารถเป็ นปั จจัยเชิงบวกต่อความสามารถในการกระทา CSR ได้ อาทิ การให้ สิ่งจูงใจ
ทางภาษี แก่บริษัทที่ทา CSR จะช่วยลดลงของข้ อจากัดทางด้ านงบประมาณของบริษัท ซึ่งจากค่าที่
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมีคา่ ต่ากว่าปัจจัยอื่น ๆ อาจเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นบทบาทของภาครัฐในการ
ช่วยเหลือ SMEs ในอดีตที่อาจยังไม่ทวั่ ถึงเพียงพอ ซึ่งเมื่อนามาพิจารณาร่วมกับผลการสารวจของ
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กลุ่ม (Peer) ในเรื่องความรู้ อาทิ การจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) ในเรื่องวิธีการทา
CSR ต้ องการคาแนะน าด้ านกลยุท ธ์ ตลอดจนต้ องการทราบถึ งวิธีในการคาดการณ์ ถึ งผลของ
CSR ที่ เกิ ดขึน้ จะเห็นได้ ว่าภาครัฐของไทยที่มีหน้ าที่ ในการส่งเสริ มให้ มีการท า CSR ควรมีการ
ปรับปรุงบทบาท โดยเพิ่มการช่วยเหลือโดยเฉพาะในด้ านคาแนะนาให้ มากยิ่งขึ ้น
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ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.ในการวิจัยครัง้ นีพ้ บว่าปั จจัยที่มีผลสูงสุดต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร คือเจตนาในการทา CSR โดยมีอิทธิพลโดยตรงกับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร และมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพลที่ 0.71 แม้ วา่ ตัวแปรนีเ้ ป็ นตัวแปรขันกลางที
้
่ไม่ใช่ปัจจัย
เชิงสาเหตุโดยตรง แต่ผลการศึกษานีจ้ ึงทาให้ ทราบเบือ้ งต้ นว่า ปั จจัยที่มีอิทธิต่อ พฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จะมีผลผ่านเจตนาในการทา CSR ดังนัน้ หากมีความต้ องการให้ มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้ องมีการเน้ นไปที่ตวั แปรหรือปัจจัยที่มีผลกับเจตนาในการทา CSR ซึ่ง
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ผลต่อเจตนาในการทา CSR มีเพียงด้ านเดียวคือ เจตคติในการทา
CSR ผลการศึกษานีแ้ สดงให้ เห็นว่าปั จจัยเชิงสาเหตุ ใน 3 ปั จจัยหลักของทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน เจตคติในการทา CSR เป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.68 ดังนัน้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการส่งเสริ มให้ มีการท า
CSR เช่น กรมโรงงานอุต สาหกรรม ที่ มี ก ารส่งเสริ มให้ ภาคอุ ตสาหกรรมมีก ารน าเอา CSR ไป
ปฏิบตั ิ ภายใต้ โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่าง
ยัง่ ยืน (Corporate Social Responsibility-Department of Industrial Works: CSR-DIW) ที่มีการ
ฝึ ก อบรมแก่ ผ้ ปู ระกอบการถึ งเกณฑ์ มาตรฐานสากล (ISO26000: Social Responsibility) เพื่ อ
ส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูเข้ าร่วมโครงการมีก ารน า CSR ไปปฏิบัติต่อไปหลังจากจบจากโครงการแล้ ว ผล
การศึกษาในครัง้ นี ้ ทาให้ ทราบว่าในการออกแบบการฝึ กอบรมด้ าน CSR เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรม
ความรับ ผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในกลุ่มผู้ป ระกอบการ SMEs ของไทย จาเป็ น ต้ องเน้ นการ
สร้ างเจตคติในทางบวกต่อ CSR โดยควรให้ ความรู้อบรมถึงประโยชน์ในด้ านต่าง ๆ ของ CSR ที่
นอกจากบริษัทจะเป็ นพลเมืองที่ดี ที่ให้ การช่วยเหลือผู้อื่นแล้ ว ยังก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ธุรกิจเอง
เช่น การลดการลาออก การหาพนักงานได้ ง่าย เป็ นต้ น
2.ตัวแปรที่ มีอิท ธิพลต่อพฤติก รรมความรับ ผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในลาดับ
ต่อไปคือ ความเชื่อเกี่ยวกับผลการทา CSR ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
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องค์กรรวมที่ 0.66 ซึ่งความเชื่อเหล่านี ้ จะเป็ นองค์ประกอบของความเชื่อของ CSR ในด้ านต่าง ๆ
ซึ่งผลการวิเคราะห์ในส่วนนี ้จะสามารถนามาใช้ ในการออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมหรือการให้
ความรู้ ในการส่งเสริ มให้ มีก ารท า CSR ทัง้ ของภาครัฐ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรื อของ
ภาคเอกชน เช่น สานักงานเลขานุการคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้ อมไทย ที่ตงขึ
ั ้ ้นมาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและการเผยแพร่ข้อมูลด้ าน
CSR และส่งเสริ มให้ มีการน าเอา CSR ไปปฏิบัติเพื่อเพิ่ มคุณ ค่าแก่องค์การ ซึ่งเมื่อพิจ ารณาค่า
นา้ หนัก ปั จ จัย จะพบว่าความเชื่อที่มีน า้ หนักสูงสุด คือ การทาหน้ าที่พลเมืองของบริ ษั ท ที่มีค่า
น ้าหนักปั จจัยที่ 0.85 ดังนัน้ ในการออกแบบหลักสูตรหรือการให้ ความรู้ ควรเน้ นให้ เกิดความเชื่อ
ที่ว่าการท า CSR เป็ นหน้ าที่ของผู้ประกอบการ SMEs ในฐานะที่เป็ น สมาชิก ของสังคมหรื อเป็ น
พลเมืองของไทย สาหรับ ตัวแปรที่มีน า้ หนัก ปั จ จัย ที่ มีความสาคัญ รองลงมาคือ ประโยชน์ ด้าน
แรงงาน ในการออกแบบการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ ควรพยายามชี ้ให้ เห็นว่าการทา CSR จะช่วย
ในการหาพนัก งานและสามารถช่วยลดการลาออกของพนักงานได้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ บ ริ ษั ท มี
ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมพนักงานใหม่ลดลง มีพนักงานที่มีประสบการณ์ทางาน รวมทัง้ สามารถ
หาพนักงานใหม่ได้ ง่ายขึ ้นเมื่อบริษัทมีชื่อเสียงที่ดีด้านในด้ านการดูแลพนักงาน ประเด็นที่ควรให้
ความสาคัญลาดับต่อมาคือ ประโยชน์จากสังคมทางเศรษฐกิจที่มีคา่ น ้าหนักปัจจัยที่ 0.79 โดยควร
มีการให้ ความรู้ว่าการทา CSR นอกจากจะเป็ นการช่วยเหลือทาความดีตามที่บริ ษัทมีความตังใจ
้
แล้ ว สังคมที่ดีขึ ้นจะส่งผลที่ ดีต่อธุรกิจกลับมาด้ วย เช่น เมื่อคนมีงานทา จะทาให้ มีรายได้ มาซื อ้
สินค้ าของบริ ษัท การที่สงั คมมีอาชญากรรมน้ อย จะทาให้ บริ ษัทไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในด้ านการ
รักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น
3. สาหรับ ในด้ านความรับ รู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม พบว่ามีอิท ธิ
ทางตรงกับพฤติกรรมความรับ ผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยมีค่าอิทธิพลที่ 0.11 ซึ่งค่อนข้ าง
น้ อยเมื่อเทียบกับในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับ เจตคติ อย่างไรก็ตามเรื่ องดังกล่าวจะเกี่ยวข้ องกับ ความ
รับรู้หรื อความเชื่อเรื่องปั ญหาอุปสรรคในการทา CSR ซึ่งเป็ นประเด็นที่โดยปกติแล้ วหน่วยงานที่ มี
หน้ าที่ เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริม CSR ให้ ความสาคัญมาก จึงสามารถนาข้ อมูลในส่วนนี ้มาช่วยใน
การกาหนดมาตรการในการให้ ความรู้หรื อให้ ความช่วยเหลือ SMEs ในการทา CSR ได้ โดยเมื่อ
พิจารณาในเรื่องความเชื่อด้ านปัจจัยควบคุม ซึ่งพบว่าเป็ นตัวแปรที่มีอิท ธิพลกับพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยมีอิทธิพลรวม 0.10 พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบภายใต้ ปัจจัย
นี ้ ความเชื่อที่มีคา่ น ้าหนักสูงสุดคือ ความเชื่อด้ านขนาดและความสาคัญของ SMEs ที่มีคา่ น ้าหนัก
ปัจจัยที่ 0.89 สูงมากกว่าความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถทางเงินที่มีค่าน ้าหนักปัจจัยที่ 0.79 และ
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ความเชื่อด้ านการส่งเสริมของภาครัฐที่มีคา่ น ้าหนักปัจจัยที่ 0.52 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าปัญหาสาคัญที่
SMEs มีการทา CSR น้ อยจะเป็ นปั จจัยในด้ านความเชื่อเกี่ยวกับขนาดบริ ษัทมากกว่า ความเชื่ อ
ด้ านข้ อจ ากัด ด้ านการเงิน หรื อความเชื่ อด้ านการสนับสนุ น จากภาครัฐ ดังนี แ้ นวทางในการให้
ส่งเสริ มให้ มีก ารท า SMEs จึงควรเน้ น ที่ ก ารสร้ างความเข้ าใจว่า SMEs มีความสามารถและมี
ความส าคัญ ต่อสังคม การท า CSR ของบริ ษั ท ขนาดกลางและขนาดย่ อมมีค วามสาคัญ และ
สามารถสร้ างประโยชน์ตอ่ สังคมได้ เช่นเดียวกันกับบริษัทขนาดใหญ่
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
1. เนื่องจากการศึกษาครัง้ นีไ้ ม่พบความสัมพัน ธ์ระหว่างการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
กับเจตนาในการทา CSR และพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในขณะเดียวกันกับ
การพบว่าความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิงมีอิท ธิพลต่อการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง จึงเป็ นประเด็นที่
น่าสนใจ ในการศึกษานีพ้ บว่ากลุม่ อ้ างอิงที่มีคา่ นา้ หนักอิทธิพลสูงจะได้ แก่ ผู้ถือหุ้น สังคมโดยรวม
และคูแ่ ข่ง จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมของบทบาทของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ซึ่งเป็ นกลุม่ ที่ธรุ กิจ SMEs
ในไทยให้ ความสาคัญ โดยเฉพาะสาเหตุที่ทาแรงกดดันจากกลุม่ อ้ างอิงเหล่านี ้ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจด้ าน CSR ของ SMEs ข้ อมูลดังกล่าวนอกจากจะช่วยท าให้ มีความเข้ าใจถึงพฤติกรรม
ความรับ ผิ ด ชอบต่อสังคมขององค์ก รของ SMEs ได้ มากขึน้ แล้ ว ยัง จะมีส่วนช่วยในการน าไป
ปรับปรุงแนวทางในการส่งเสริ มให้ ก ลุ่มอ้ างอิงเหล่านี ส้ ามารถเป็ น แรงกดดัน ให้ SMEs มีการน า
CSR มาใช้ มากขึ ้น จะเป็ นประโยชน์ในการส่งเสริมให้ มีการทา CSR มากขึ ้นต่อไปในอนาคต
2. ควรมีการวิจยั เพิ่มเติมกับผู้ประกอบการในกลุม่ สินค้ าประเภทอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบ
ความแม่นยาหรือความน่าเชื่อถือของแบบจาลองและปัจจัยเชิงสาเหตุ เนื่องจากในงานวิจยั ครัง้ นี ้มี
ข้ อ จ ากัด ด้ านกลุ่ม ตัว อย่ า งผู้ประกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ใน 6 กลุ่ม
อุตสาหกรรม ซึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลืออาจมีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรที่แตกต่างจากกันก็ได้
3. ตัวแปรภายใต้ แบบจาลองตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนส่วนใหญ่จะจากัดเพียง
ตัวแปรใน 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้ แก่ กลุ่มที่เกี่ยวข้ องกับเจตคติ ที่เป็ นการประเมิน ถึงผลเมื่อมีการท า
พฤติ กรรม กลุ่มการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง ที่เป็ นการพิจารณาถึ งอิทธิพลของกลุ่มบุคคลสาคัญ
ต่าง ๆ ต่อการทาพฤติ กรรม และกลุ่มความรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งเป็ น
ประเมินในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับความรับรู้ถึงปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคหรือสนับสนุนต่อการทาพฤติกรรมที่
ทาการศึกษา การศึกษาพฤติกรรมภายใต้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในช่วงที่ผ่านมาจึงได้ มีความ
พยามในการขยายทฤษฎี โดยการเพิ่มตัวแปรในการอธิบายหรื อพยากรณ์พฤติกรรมเพิ่มเติม เช่น
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ประสบการณ์การทาพฤติกรรมในอดีต ดังนันในการการศึ
้
กษาพฤติกรรมทางธุรกิจ อาทิ พฤติกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร อาจมีการเพิ่มเติมตัวแปรที่เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปั จจัยในเชิงธุรกิจต่าง อาทิ ระดับการแข่งขันของธุรกิจ ระดับการส่งผลกระทบต่อสังคม
หรื อสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจ ระดับความเชื่อมโยงภายใต้ ห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ของโลก
ซึ่งตัวแปรเหล่านีอ้ าจมีส่วนช่วยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนให้ สามารถพยากรณ์พฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้ ดียิ่งขึ ้น
8. การศึกษาในเรื่องนี ้ จะเน้ นที่มมุ มองของธุรกิจ ทัง้ ในด้ านประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
การกระทาเพื่อสังคม ซึ่งพบว่าสามารถช่วยในการอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรได้ ดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาพบว่าผู้มีอานาจตัดสินใจใน
การทากิจกรรม CSR ของบริ ษัทมักจะเป็ นบุคคลที่ผ้ บู ริหารระดับสูง ที่ส่วนหนึ่งเป็ นการตัดสินใจ
จากมุมมองส่วนบุค คล ดังนัน้ เพื่ อให้ สามารถอธิ บ ายพฤติก รรมความรับ ผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรมากขึ ้น ในการศึกษาในอนาคตอาจมีการปรับปรุงแบบโดยเพิ่มปัจจัยส่วนบุคคลในการช่วย
อธิบาย โดยปั จจัยเหล่านี ้ จะได้ แก่ ระดับการศึกษา ระดับความรู้ในด้ าน CSR ศาสนา อัตลักษณ์
(Self-Identity) ในด้ านการทาความดีหรือศีลธรรม เป็ นต้ น
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี สุวรรณคีรี
5 .อาจารย์ ดร.มรกต มุทตุ า

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
คุณทหารลาดกระบัง
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบสอบถาม เรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กร
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมของไทย

158
เลขที่ ........................
แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติ กรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ของผู้ประกอบการวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
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แบบสอบถามชุดนี้จดั ทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
ในการตัดสินใจในการทากิจกรรมด้านรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR) ขององค์กรที่เป็ น วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) โดยงานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อความรูค้ วามเข้าใจในด้านการตัดสินใจทา CSR ของผูป้ ระกอบการ SMEs ของไทย ซึง่ จะมี
ส่วนช่วยในด้านการวางแผนส่งเสริม CSR ของภาครัฐให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ทางผู้วจิ ยั จึง ขอความร่ วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม ในการให้ข้อมูลที่ตรงกับ
สภาพความเป็ นจริงมากที่สุด โดยที่ขอ้ มูลทัง้ หมดของท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับ และใช้เพื่อ
ประโยชน์ ท างการศึกษาเท่ านัน้ และขอขอบพระคุณ ทุ ก ท่ านที่ก รุ ณ าสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้
นายอนุวตั ร จุลนิ ทร
นิสติ ปริญญาเอก สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
--------------------------------------------------------ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั ่วไป
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย “✓” หน้าข้อความทีต่ รงกับสภาพความเป็ นจริงของท่านมากทีส่ ุด
หรือตอบคาถามในช่อง
1. ประเภทของกิจการ
 กิจการเจ้าของคนเดียว
 ห้ า งหุ้ น ส่ ว น (ทัง้ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามัญ และห้ า ง
หุน้ ส่วนจากัด)
 บริษทั จากัด
 บริษทั มหาชนจากัด หรือ
 อื่น ๆ (ระบุ) ..................................
2. ประเภทของอุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรมอาหาร
 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
 อุตสาหกรรมเคมี
 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
 อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้ า
 อุตสาหกรรมยางและพลาสติก
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3. สินค้าที่บริษทั ท่านผลิต (ชนิดของสินค้าที่ผลิต เช่น เสื้อ อาหารกระป๋ อง สารเคมี ฯลฯ หาก
ผลิตมากกว่า 1 ชนิด ให้ระบุ 3 ชนิดสินค้า ทีม่ ยี อดขายสูงสุด)
(1) …………………………………………..
(2) …………………………………………..
(3) …………………………………………..
4. ผูม้ อี านาจของบริษทั ท่านในการตัดสินใจทา CSR และเลือกชนิดของกิจกรรม CSR คือ
 เจ้าของกิจการ
 คณะกรรมการบริษทั (ระบุช่อื คณะกรรมการ) .............................................................
 กรรมการผูจ้ ดั การ
 ผูจ้ ดั การ (ระบุช่อื ตาแหน่ง) ........................................................................................
 หัวหน้าแผนก (ระบุตาแหน่ง) ....................................................................................
 อื่น ๆ (ระบุ) ..............................................................................................................
6. บริษทั ของท่านมีจานวนพนักงาน
 น้อยกว่า 50 คน
 50 แต่ไม่เกิน 200 คน
 200 คนขึน้ ไป
7. บริษทั ของท่านมีการส่งออกสินค้าสินค้าไปยังต่างประเทศหรือไม่
 มีการส่งออก
 ไม่ มกี ารส่งออก (นับเฉพาะการส่งออกโดยตรงของบริษทั โดยไม่รวมการส่งออกผ่าน
บริษทั อื่น ๆ)
ส่วนที่ 2 : การทากิ จกรรม CSR ของบริษทั
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย “✓” ในกรณีท่บี ริษ ัทไม่มีกจิ กรรมที่เกี่ยวข้อง หรือเต็มตัวเลข
จานวนกิจกรรมด้านรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ในด้านต่าง
ๆ ทีบ่ ริษทั ได้ดาเนินการ
คาถาม ในรอบระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา บริษทั ของท่านได้มกี ารดาเนินทากิจกรรมต่าง
ๆ ตามที่ระบุเหล่านี้หรือไม่ และหากมี มีการดาเนินการจานวนกี่ครัง้ โดยนับเฉพาะกิจกรรมที่
เป็ นการดาเนินงานของบริษทั เอง โดยไม่ได้เป็ นการบังคับตามกฎหมาย หรือในกรณีทเ่ี ป็ นการ
ปฏิบตั กิ ฎหมายกาหนด ให้นบั เฉพาะการดาเนินการทีบ่ ริษทั ปฏิบตั ดิ กี ว่าทีก่ ฎหมายระบุไว้ (เช่น
กฎหมายกาหนดให้มกี ารจ้างคนพิการเข้าทางาน 1 คนต่อคนงาน 100 คน จะนับว่าได้เนินการ
ในกรณีทม่ี กี ารจ้างงานคนพิการ มากกว่า 1 คน และนับเป็ น 1 กิจกรรมไม่วา่ จะมีการจ้างกีค่ นก็
ตาม) ในกรณี ท่มี ีการดาเนิ น การ การออกนโยบายอยู่แ ล้ว เช่ น การนโยบายการให้ค่ าจ้าง
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แรงงานทีเ่ ป็ นธรรม ให้นบั เฉพาะนโยบายที่มกี ารออกใหม่ หรือมีการปรับปรุงในรอบ 1 ทีผ่ ่านมา
เท่านัน้
กิจกรรม
ไม่มกี าร มีการดาเนินการ
ดาเนินการ
1. ด้านธรรมาภิบาลขององค์กร

 .............
เช่น การปรับปรุงระบบการบริหารให้มปี ระสิทธิภาพ การ
ครัง้
ปรับปรุงการดาเนินการให้มคี วามโปร่งใส การทากิจกรรม
ทีส่ ่งเสริมให้เกิด CSR อย่างถาวร การทากิจกรรมส่งเสริม
ให้มปี ฏิบตั ติ ามกฎหมาย การทากิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ผมู้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบริษทั
2. ด้านสิทธิมนุษยชน

 .............
เช่ น การออกหรือ ปรับ ปรุ ง นโยบายที่เกี่ย วข้อ งกับ สิท ธิ
ครัง้
มนุ ษยชน (เช่น นโยบายการไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อต่อการจ้าง
งานทัง้ ด้านเชื้อชาติ ศาสนา หรือ อื่น ๆ (เช่ น ผู้ป่ วยโรค
เอดส์) การออกหรือปรับปรุง นโยบายให้ความช่ วยเหลือ
กลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส เช่ น สตรีและผู้พิการ กิจกรรมร่ วมมือ
ด้านสิทธิมนุษย์ชนกับองค์กรหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ด้านแรงงาน

 .............
เช่ น การออกหรือปรับปรุง นโยบายการจ้างแรงงานที่เป็ น
ครัง้
ธรรม การปรับปรุง สถานที่ท างานให้มีความปลอดภัย มี
สุขอนามัยที่ดี การปรับปรุงสวัสดิการในระดับที่สูงกว่าที่
กฎหมายกาหนด การทากิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลกร
4. ด้านสิง่ แวดล้อม

 .............
เช่น การปรับปรุงการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม เช่น การ
ครัง้
ลดการปล่อยของเสีย การปรับปรุงสินค้าให้เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม การปรับปรุงกระบวนการผลิตทีเ่ ป็ นมิตรต่อส่ง
แวดล้อม การลดการปล่อยสารพิษ/คาร์บอน การลดความ
สิน้ เปลืองในการผลิต การลดการใช้พลังงาน การลดภาวะ
โลกร้อน การอนุรกั ษ์น้า การใช้พลังงานทางเลือก วัสดุ
Recycle ในการผลิต การขจัดขยะ
5. ด้านการดาเนินงานอย่างเป็ นธรรม
 .............

เช่น การทากิจกรรมด้านการต่อต้านการคอรัปชั ่นและการ
ครัง้
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รับสินบน การปรับปรุงระบบการชาระเงินทีถ่ ูกต้องตรงเวลา
การทากิจกรรมหรือออกนโยบายสนับสนุนการแข่งขันที่
เปิ ดกว้างและเป็ นธรรม และการออกนโยบายหรือการทา
กิจกรรมส่งเสริมการไม่ให้มกี ารละเมิดสิทธิทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา
6. ด้านผูบ้ ริโภค
เช่น การปรับปรุงสินค้าให้มปี ลอดภัยมากขึน้ การปรับราคา
สินค้าให้มคี วามเป็ นธรรม การปรับปรุงการการรับประกัน
สินค้าให้ดยี งิ่ ขึน้ การปรับปรุงหรือเพิม่ มีกลไกการเรียกคืน
สินค้า การเพิม่ ช่องทางการให้ขอ้ มูลสินค้าแก่ผบู้ ริโภค
ผูบ้ ริโภค การดาเนินการด้านการปกป้ องข้อมูลลูกค้า
7. ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน
เช่น การเข้าร่วมทากิจกรรมของชุมชน การเพิม่ โอกาสใน
การจ้างงานแก่ชุมชน การมีกจิ กรรมในการช่วยพัฒนา
สิง่ แวดล้อมชุมชน กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษา
สุขอนามัย และวัฒนธรรมของชุมชน
8. ด้านการช่วยเหลือสังคม
เช่น การบริจาค ทาบุญ การทากิจกรรมต่างทีส่ นับสนุน
ด้านการศึกษา วัฒนธรรม ด้านการบรรเทาความยากจน
การช่วยรักษาสภาพแวดล้อม แก่สงั คมโดยรวม



 .............
ครัง้



 .............
ครัง้



 .............
ครัง้

ส่วนที่ 3 : เจตนาในการทา CSR
คาชี้แจง กรุณาอ่านข้อความในตารางข้างล่าง และโปรดทาเครื่องหมาย “” ตัวเลข 1-7 ว่า
ท่านเห็นด้วยกับข้อความทีร่ ะบุหรือไม่ในระดับใด โดย 1 หมายถึงไม่เห็นด้วยด้วยอย่างยิง่ และ
7 หมายถึงเห็นด้วยอย่างยิง่
1) ฉันคาดการณ์วา่ บริษทั ของฉันจะทากิจกรรมด้าน CSR เพิม่ ขึน้ ในอนาคต
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 1
2
3
4
5
6
7 เห็นด้วยอย่างยิง่
2) ฉันมุ่งมั ่นตังใจให้
้
บริษทั ของฉันทากิจกรรมด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 1
2
3
4
5
6
7 เห็นด้วยอย่างยิง่
3) ฉันมีความพยายามทีจ่ ะให้บริษทั ทากิจกรรม CSR มากขึน้
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 1
2
3
4
5
6
7 เห็นด้วยอย่างยิง่

162
ส่วนที่ 4 : ผลของการทา CSR และโอกาสที่จะกระทาแล้วได้ผลตามที่คาดหวัง
คาชี้แจง กรุณาอ่านข้อความในตารางข้างล่าง และทาการประเมินข้อความดังกล่าวตามเกณฑ์ท่ี
สอบถามว่าอยูใ่ นระดับใด และทาเครื่องหมาย “” ทีต่ วั เลข 1-7 ตามระดับทีท่ าทาการประเมิน
โดยในระดับที่ 1 จะหมายถึงมีผลน้อยหรือมีโอกาสผลตามที่คาดต่า ในขณะที่ระดับที่สูงขึน้ จะ
แสดงถึงการมีผลทีม่ ากหรือมีโอกาสทีจ่ ะเกิดผลตามทีค่ าดสูงขึน้ โดย 7 คือระดับทีส่ งู สุด
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1. ท่านคิดว่าการทา CSR จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั และคุม้ กับต้นทุนทีเ่ สียไป
ไม่เป็ นประโยชน์ 1
2
3
4
5
6
7 เป็ นประโยชน์อย่างยิง่
2. ท่านคิดว่าการทา CSR จะทาให้ภาพลักษณ์ของบริษทั ดีขน้ึ
ไม่ดขี น้ึ 1
2
3
4
5
6
7 ดีขน้ึ มาก
3. ท่านคิดว่าหากบริษทั ท่านทา CSR จะมีโอกาสทีท่ าให้ช่อื เสียงหรือภาพลักษณ์ของบริษทั ดีขน้ึ
มีโอกาสต่ามาก
1
2
3
4
5
6
7 มีโอกาสสูงมาก
4. ท่านคิดว่าการทา CSR จะทาให้ลกู ค้าของท่านเห็นว่าสินค้าของบริษทั มีความแตกต่างจาก
สินค้าคู่แข่งอย่างชัดเจน
มีความแตกต่างน้อย 1
2
3
4
5
6
7 มีความแตกต่างมาก
5. ท่านคิดว่าเมื่อบริษทั ของท่านทา CSR แล้วโอกาสทีล่ กู ค้าจะเห็นว่าสินค้าของบริษทั มีความ
แตกต่างสินค้าคู่แข่งจริง
มีโอกาสต่ามาก 1
2
3
4
5
6
7 มีโอกาสสูงมาก
6. ท่านคิดว่าการทา CSR จะช่วยให้บริษทั หาพนักงานได้งา่ ยขึน้ และช่วยลดการลาออกของ
พนักงานได้
ไม่มสี ่วนช่วย 1
2
3
4
5
6
7 มีส่วนช่วยอย่างมาก
7. ท่านคิดว่าการทา CSR จะช่วยทาให้บริษทั หาพนักงานได้ง่ายขึน้ หรือช่วยลดการลาออกได้จริง
มีโอกาสต่ามาก 1
2
3
4
5
6
7 มีโอกาสสูงมาก
8. ท่านคิดว่าการทา CSR จะทาให้บริษทั มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ (จากการมีระบบทีโ่ ปร่งใส การ
ประหยัดพลังงาน หรือจากการทางานทีด่ ขี น้ึ ของพนักงาน )
ไม่เพิม่ ขึน้
1
2
3
4
5
6
7 เพิม่ ขึน้ มาก
9. ท่านคิดว่าการทา CSR จะทาให้บริษทั ของท่านมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ สาเร็จได้จริง
มีโอกาสต่ามาก 1
2
3
4
5
6
7 มีโอกาสสูงมาก
10. ท่านคิดว่าการทา CSR ซึง่ จะให้สงั คมดีขน้ึ (เช่น ลูกค้ามีรายได้มากขึน้ อาชญากรรมกรรมลด)
จะส่งผลดีต่อบริษทั ของท่าน
ไม่มผี ลดี 1
2
3
4
5
6
7 มีผลดีมาก
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11. ท่านคิดว่าโอกาสทีเ่ มื่อทา CSR แล้วมีโอกาสทีส่ งั คมทีด่ ขี น้ึ และส่งผลดีของบริษทั ได้จริง
มีโอกาสต่ามาก 1
2
3
4
5
6
7 มีโอกาสสูงมาก
12. ท่านคิดว่าการทา CSR จะทาให้ภาครัฐมีการลดการออกกฎระเบียบทีม่ ผี ลกระทบกับบริษทั
(เช่น การเพิม่ การบังคับการจ้างงานคนพิการ การติดตัง้ เครื่องกาจัดของเสีย ฯลฯ) และลดการ
ต่อต้านต่อต้านจากชุมชน
ไม่ลดลง 1
2
3
4
5
6
7 ลดลงมาก
13. ท่านคิดว่าการทา CSR จะมีโอกาสทีท่ าให้ภาครัฐจะมีการลดการออกกฎระเบียบทีม่ ผี ลกระทบ
กับบริษทั รวมทัง้ มีโอกาสทีจ่ ะลดการต่อต้านจากชุมชนได้จริง
มีโอกาสต่ามาก 1
2
3
4
5
6
7 มีโอกาสสูงมาก
14. ท่านคิดว่าการทา CSR เป็ นหน้าทีท่ างสังคมทีบ่ ริษทั จาเป็ นต้องทา
ไม่เป็ นหน้าที่ 1
2
3
4
5
6
7 เป็ นหน้าทีท่ ส่ี าคัญ
15. ท่านคิดว่าเมื่อบริษทั ทา CSR แล้วโอกาสทีส่ งั คมจะเห็นว่าบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีท่ างสังคมได้
สาเร็จครบถ้วนแล้ว
มีโอกาสต่ามาก 1
2
3
4
5
6
7 มีโอกาสสูงมาก
16. ท่านคิดว่าการทา CSR ถือว่าเป็ นการทาความดีหรือการกุศล
ไม่เป็ นการทาความดี 1
2
3
4
5
6
7 ทาความดีอย่างมาก
17. ท่านคิดว่าเมื่อบริษทั ทา โอกาสทีจ่ ะเกิดความดีหรือเกิดกุศลทีแ่ ท้จริง
มีโอกาสต่ามาก 1
2
3
4
5
6
7 มีโอกาสสูงมาก
ส่วนที่ 5: ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษทั ในการที่บริษทั กระทากิ จกรรม
CSR
คาชี้แจง กรุณาอ่านข้อความในตารางข้างล่าง และโปรดทาเครื่องหมาย “” ที่ตวั เลข 1-7 ว่า
ท่านเห็นด้วยกับข้อความทีร่ ะบุในระดับใด โดยในข้อ 2 – 9 จะแบ่งคาถามเป็ นสองส่วน ส่วนที่
(X.1) จะเป็ นความเห็น ของท่านว่าบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษทั มีความประสงค์ให้
บริษทั ท่านทา CSR ในระดับใด โดย 1 หมายถึงน้อยและ 7 หมายถึงมาก และ (X.2) จะถามถึง
ความจาเป็ นของบริษทั ที่ต้องทาตามความต้องการของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ เหล่านัน้ โดย 1 จะ
หมายถึงบริษทั ไม่จาเป็ นต้องทาตาม และ 7 หมายถึงบริษทั มีความจาเป็ นต้องทาตามมาก
1) ท่านคิดว่าบุคคลกลุ่มต่าง ๆ (Stakeholder) ทีม่ คี วามสาคัญต่อบริษทั ของท่าน โดยรวมมี
ความประสงค์ให้บริษทั ของท่านทา CSR ระดับใด
มีความประสงค์ต่า 1
2
3
4
5
6
7 มีความประสงค์สงู
2.1 ท่านคิดว่าถือหุน้ ของของบริษทั ท่าน มีความประสงค์ให้บริษทั ของท่านทา CSR ระดับใด
มีความประสงค์ต่า 1
2
3
4
5
6
7 มีความประสงค์สงู
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2.2 ท่านเห็นว่าบริษทั มีความจาเป็ นต้องดาเนินการตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ในระดับใด
มีความจาเป็ นต่า 1
2
3
4
5
6
7 มีความจาเป็ นสูง
3.1 ท่านคิดว่าลูกค้าของท่าน มีความประสงค์ให้บริษทั ของท่านทา CSR ระดับใด
มีความประสงค์ต่า 1
2
3
4
5
6
7 มีความประสงค์สงู
3.2 ท่านเห็นว่าบริษทั มีความจาเป็ นต้องดาเนินการตามความประสงค์ของลูกค้าในระดับใด
มีความจาเป็ นต่า 1
2
3
4
5
6
7 มีความจาเป็ นสูง
4.1 ท่านคิดว่าพนักงานของบริษทั มีความประสงค์ให้บริษทั ของท่านทา CSR ในระดับใด
มีความประสงค์ต่า
1
2
3
4
5
6
7 มีความประสงค์สงู
4.2 ท่านเห็นว่าบริษทั มีความจาเป็ นต้องดาเนินการตามความประสงค์พนักงานในระดับใด
มีความจาเป็ นต่า 1
2
3
4
5
6
7 มีความจาเป็ นสูง
5.1 ท่านคิดว่าผูข้ ายสินค้าให้ท่าน (Supplier) มีความประสงค์ให้บริษทั ของท่านทา CSR ใน
ระดับใด
มีความประสงค์ต่า 1
2
3
4
5
6
7 มีความประสงค์สงู
5.2 ท่านเห็นว่าบริษทั มีความจาเป็ นต้องดาเนินการตามความประสงค์ของผูข้ ายสินค้า
(Supplier) ในระดับใด
มีความจาเป็ นต่า 1
2
3
4
5
6
7 มีความจาเป็ นสูง
6.1 ท่านคิดว่าหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของท่าน มีความประสงค์ให้บริษทั ของท่าน
ทา CSR ในระดับใด
มีความประสงค์ต่า 1
2
3
4
5
6
7 มีความประสงค์สงู
6.2 ท่านเห็นว่าบริษทั มีความจาเป็ นต้องดาเนินการตามความประสงค์ของหน่วยงานราชการที่
เกีย่ วข้องในระดับใด
มีความจาเป็ นต่า 1
2
3
4
5
6
7 มีความจาเป็ นสูง
7.1 ท่านคิดว่าคู่แข่งของบริษทั ท่านมีการทา CSR ในระดับใด
ทาน้อยมาก 1
2
3
4
5
6
7 ทาอย่างมาก
7.2 ท่านเห็นว่าบริษทั มีความจาเป็ นต้องดาเนินการเพื่อเป็ นการแข่งขันกับคู่แข่งในระดับใด
มีความจาเป็ นต่า 1
2
3
4
5
6
7 มีความจาเป็ นสูง
8.1 ท่านคิดว่าสมาคมต่าง ๆ ทีท่ ่านเป็ นสมาชิก (เช่น สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้า) มี
ความประสงค์ให้บริษทั ของท่านทา CSR ในระดับใด (หากไม่ได้เป็ นสมาชิกสมาคมใด ๆ
ข้ามไปข้อ 9.1)
มีความประสงค์ต่า
1
2
3
4
5
6
7 มีความประสงค์สงู
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มีความจาเป็ นต่า
1
2
3
4
5
6
7 มีความจาเป็ นสูง
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9.1 ท่านคิดว่าชุมชนทีบ่ ริษทั ท่านตัง้ อยู่ มีความประสงค์ให้บริษทั ของท่านทา CSR ในระดับใด
มีความประสงค์ต่า 1
2
3
4
5
6
7 มีความประสงค์สงู
9.2 ท่านเห็นว่าบริษทั มีความจาเป็ นต้องดาเนินการตามความประสงค์ชุมชนในระดับใด
มีความจาเป็ นต่า 1
2
3
4
5
6
7 มีความจาเป็ นสูง
10.1 ท่านคิดว่าสังคมโดยรวม มีความประสงค์ให้บริษทั ของท่านทา CSR
มีความประสงค์ต่า 1
2
3
4
5
6
7 มีความประสงค์สงู
10.2 ท่านเห็นว่าบริษทั มีความจาเป็ นต้องดาเนินการตามความประสงค์ของสังคมโดยรวมระดับ
ใด
มีความจาเป็ นต่า 1
2
3
4
5
6
7 มีความจาเป็ นสูง
ส่วนที่ 6 : ปัญหาและข้อจากัดของการ CSR
คาชี้แจง กรุณาอ่านข้อความในตารางข้างล่าง และโปรดทาเครื่องหมาย “” ที่ตวั เลข 1-7 ว่า
ท่านเห็นด้วยกับข้อความที่ระบุในระดับใด โดย 1 จะหมายถึงน้อยหรือมีโอกาสต่า 7 หมายถึง
มากหรือมีโอกาสสูง
1) สาหรับบริษทั ท่าน การทากิจกรรม CSR เป็ นสิง่ ทีย่ ากหรือง่าย
เป็ นสิง่ ทีง่ ่ายมาก 1
2
3
4
5
6
7 เป็ นสิง่ ทีย่ ากมาก
2) งบประมาณเป็ นอุปสรรคสาคัญในการทากิจกรรม CSR มากน้อยเพียงใด
เป็ นอุปสรรคน้อย 1
2
3
4
5
6
7 เป็ นอุปสรรคมาก
3) ท่านคิดว่าบริษทั ของท่านปัญหาด้านมีงบประมาณในการทากิจกรรม CSR หรือไม่
ไม่เป็ นปัญหา 1
2
3
4
5
6
7 เป็ นปัญหามาก
4) ท่านคิดว่าทีท่ ่านเป็ นบริษทั ขนาดกลางหรือขนาดย่อม มีผลในการทา CSR ทังในด้
้ าน
อุปสรรคต่อความสาเร็จและความสาคัญในการทา
มีผลมาก 1
2
3
4
5
6
7 มีผลมาก
5) ท่านคิดว่ามีโอกาสทีบ่ ริษทั ขนาดกลางและขนาดย่อมจะดาเนินกิจกรรม CSR ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์มคี วามสาคัญได้สาเร็จ
มีโอกาสต่า 1
2
3
4
5
6
7 มีโอกาสสูง
6) ท่านคิดว่าการช่วยเหลือหรือสนับสนุนของภาครัฐจะมีส่วนช่วยให้ทากิจกรรม CSR ได้สาเร็จ
หรือไม่
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ช่วยได้น้อย 1
2
3
4
5
6
7 ช่วยได้มาก
7) ท่านคิดว่ามีโอกาสทีภ่ าครัฐการทีภ่ าครัฐจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ท่านทา
CSR หรือไม่
มีโอกาสต่า
1
2
3
4
5
6มีโอกาสสู
7 ง

2483154823

SWU iThesis gs561150056 dissertation / recv: 17072562 17:51:20 / seq: 58

167

2483154823

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย

SWU iThesis gs561150056 dissertation / recv: 17072562 17:51:20 / seq: 58

ภาคผนวก ง

168

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ตาราง 12 ค่าอานาจจาแนกรายข้ อและค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร

2483154823
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ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ค่าอานาจจาแนก
.384
.647
.608
.633
.352
.445
.767
.654
ค่าความเชื่อมัน่ รวมทังฉบั
้ บ เท่ากับ .797

ตาราง 13 ค่าอานาจจาแนกรายข้ อและค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดเจตนาในการทา CSR
ข้ อที่
1
2
3

ค่าอานาจจาแนก
.976
.968
.945
ค่าความเชื่อมัน่ รวมทังฉบั
้ บ เท่ากับ .982

169
ตาราง 14 ค่าอานาจจาแนกรายข้ อและค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับผลการทา
CSR

2483154823
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ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ค่าอานาจจาแนก
.665
.721
.795
.821
.795
.702
.772
.551
ค่าความเชื่อมัน่ รวมทังฉบั
้ บ เท่ากับ .917

ตาราง 15 ค่าอานาจจาแนกรายข้ อและค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ค่าอานาจจาแนก
.794
.807
.835
.611
.619
.816
.780
.796
.856
ค่าความเชื่อมัน่ รวมทังฉบั
้ บ เท่ากับ .939

170
ตาราง 16 ค่าอานาจจาแนกรายข้ อและค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัย
ควบคุม

2483154823

ข้ อที่
1
2
3

ค่าอานาจจาแนก
.689
.609
.445
ค่าความเชื่อมัน่ รวมทังฉบั
้ บ เท่ากับ
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ภาพประกอบ 12 โมเดลการวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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2483154823
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ภาพประกอบ 13 โมเดลการวัดเจตนาในการทา CSR

ภาพประกอบ 14 โมเดลการวัดความเชื่อเกี่ยวกับผลการทา CSR

172

2483154823

SWU iThesis gs561150056 dissertation / recv: 17072562 17:51:20 / seq: 58

ภาพประกอบ 15 โมเดลการวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง

ภาพประกอบ 16 โมเดลการวัดความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม

ประวัติ ผู้ เขี ยน

ประวัตผิ ้ เู ขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
2483154823
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