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บทคัดย่อ

 
 การศึกษานี้ต้องการจะศึกษารูปแบบลักษณะของความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจกับชุมชนโดยการ
รวบรวมความรู้จากการจดัประชมุกลุม่ธรุกจิจากชมุชน20แหง่และการสมัภาษณ์เชงิลกึธรุกจิรวม9แหง่ 
เปน็ธรุกจิขนาดเลก็5แหง่ขนาดกลาง2แหง่และขนาดใหญ่2แหง่ผลการศกึษาพบวา่ความรบัผดิชอบตอ่
สงัคมชมุชนของธรุกจิอยู่ในหลายรปูแบบซึง่รปูแบบที่ปฏบิตัิมากทีส่ดุจะอยู่ในรปูแบบของการบรจิาคเงนิ 
ผลิตภัณฑ์และสิ่งของให้แก่ชุมชน ทั้งในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น การบริจาคผลิตภัณฑ์ส่วนมากจะ
เป็นการนำเอาผลผลิตของธุรกิจเองให้ชุมชน ธุรกิจขนาดใหญ่จะมีการให้ทุนการศึกษา การสนับสนุน
การทำโครงการขนาดใหญ่อาทิเช่นการสร้างห้องสมุดในโรงเรียนด้อยโอกาสการให้บริการน้ำประปา
แก่ชุมชนเป็นต้นนอกจากนั้นจะเป็นในรูปแบบของการสร้างงานอาชีพและรายได้แทบธุรกิจเห็นว่า 
ธุรกิจของตนเป็นแหล่งรองรับแรงงานในท้องถิ่น ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพทั้งที่เป็นงานประจำและ 
อาชพีเสรมิและสรา้งรายได้ให้แก่คนในทอ้งถิน่ธรุกจิสว่นใหญ่จะใช้วตัถดุบิในทอ้งถิน่แทบจะทกุธรุกจิ
เห็นว่าธุรกิจของตนมีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นผลบวกต่อชุมชนมากกว่าผลเสียกล่าวคือดำเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคสำหรับรูปแบบการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมธุรกิจส่วนใหญ่
เห็นว่าธุรกิจของตนได้คำนึงถึงภาวะมลพิษที่ที่จะมีต่อชุมชนธุรกิจที่มีการผลิตเกือบทั้งหมดมีการบำบัด
ของเสียจากกระบวนการผลิตก่อนทิ้ง  ส่วนรูปแบบของการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นสะท้อนออกมาในรูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเช่นการ
เผาอฐิได้นำแกลบมาทดแทนไม้ในการเผาเปน็ตน้รปูแบบที่ธรุกจิดำเนนิการนอ้ยไดแ้ก่การใหก้ารเรยีนรู้ 
แก่สังคม โดยส่วนใหญ่เน้นที่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เป็นแหล่งศึกษาดูงานของคนภายนอก
การเปน็วทิยากรถา่ยทอดความรู้ในดา้นกระบวนการผลติโดยเฉพาะในธรุกจิขนาดเลก็แต่ในธรุกจิขนาด
ใหญ่มักเป็นการรับเด็กมาช่วยฝึกงานเท่านั้น
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Abstract

 
  This   study   sought   to   understand   the   forms   of   business   enterprise - community   linkage .   
Theessencewasdrawnfromthebusinessgroupmeetingsin20communitiesandthe 
in-depthinterviewwith9businessenterprisesencompassing5small,2medium,and2large
firms .   The   study   found   that   the   social   responsibility   for   community   of   the   business   enterprises   
tookvariousformsandthemostcommonpracticewasdonationintermsofmoney,products, 
 and   other   tangible   things   to   communities   both   inside   and   outside   the   local   areas .   Products   
for   donation   were   generally   the   outputs   produced   by   the   business   enterprises   themselves .  
Thelarge-sizedenterprisesalsograntedscholarshipstostudents,providedfundingsupport
forconstructionoflargeprojectslikeschoollibraryinmarginalareas,communitywater 
 supply   systems .   One   form   of   linkage   was   the   community   income   and   employment   generation  
 by   the   business   enterprise’s   operation .   Almost   every   business   considered   its   operation   to   
be   the   source   of   labour   absorption   or   employment   from   local   area   both   full   time   and   part   
time.Moreover,mostbusinessesutilizedlocalrawmaterialsandreckonedtheiroperation
beneficial   rather   than   harmful   to   the   community   as   they   conducted   their   business   with    
fairnesswithouttakinganyadvantagesoftheconsumers.Intheenvironmentalaspect,most
enterprises   regarded   their   business   operation   had   already   taken   into   account   the   pollution   
which   might   affect   the   community   by   adopting   the   practice   of   waste   treatment   before   final   
wastedischargetotheenvironment.Thebusiness-communitylinkageintheformofsocial,
cultural,andlocalknowledgedevelopmentwasreflectedintheapplicationoflocalknowledge
in   the   present   day   production   process   namely   the   use   of   rice   husk   in   place   of   wood   as   fuel   
in   brick   making   factory .   To   the   least   extent   was   the   involvement   of   business   enterprises   in   
social   learning   experience .   What   they   had   done   was   limited   to   acting   as   community   learning   
center   for   outside   visitors   or   as   resource   person   in   knowledge   transfer   concerning   production   
process,particularlythesmallenterprises.Thelargeenterprises,however,wouldonlyoffer
opportunity   for   young   persons   to   get   practical   training .
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1.บทนำ

 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกับชุมชนนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง
เนื่องจากองค์กรบริษัท ห้างร้าน ได้เข้ามามีส่วนในการสร้างความเข้มแข็ง และการพึ่งตนเองในทาง
เศรษฐกจิของชมุชนในโลกยคุโลกาภวิฒัน์โดยภาคธรุกจิจะนำเอาความรู้ความชำนาญทัง้ในเชงิเทคนคิ
และเทคโนโลยี่ของหน่วยงานของตนไปใช้ในชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรของ
ชมุชนในรปูของการใช้วตัถดุบิการใช้แรงงานกอ่ให้เกดิการพฒันาชมุชนการเพิม่ผลผลติการสรา้งงาน 
การสร้างรายได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นยิ่งไปกว่านั้นการถ่ายทอดดังกล่าวยังเกิด
ผลทางบวกทางสังคมตามมา ก็คือการลดปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการอพยพแรงงานจากชนบท 
เข้าสู่เมืองหลวง นอกจากนั้นแล้วภาคธุรกิจยังมีความรับผิดชอบต่อชุมชนในรูปการถ่ายทอดความรู้ 
ตลอดจนการบริจาคเงินสินค้าหรือบริการให้แก่ชุมชนอีกด้วย
 การสรา้งองค์ความรู้ของการเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ของความรบัผดิชอบตอ่สงัคมกบัชมุชนนัน้เปน็
สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้องค์กร บริษัท ห้างร้านได้เข้ามามีส่วนในการสร้างความเข้มแข็ง สามารถ
พึง่พาตนเองได้ให้กบัชมุชนพรอ้มทัง้สรา้งความเจรญิทางเศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนืดงัเชน่โครงการให้ความ
รู้แก่เกษตรกรเลีย้งไก่ของเครอืซีพีที่มุง่เนน้ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำฟารม์ไก่อยา่งถกูสขุลกัษณะ
มีถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต 
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร รวมทั้งเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานฟาร์ม
เลี้ยงไก่ให้เทียบเท่ามาตรฐานการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความรับผิดชอบต่อสังคมกับชุมชนโดยมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนมุ่งเน้นให้เกิดผลทางบวกแก่สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนโดยที่
กิจกรรมมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความรับผิดชอบต่อสังคมกับชุมชน ดังกรณีตัวอย่างข้างต้น
ได้สะท้อนให้เห็นถึงการนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และความสามารถพึ่งพาตนเองของชุมชนได้และการ
สร้างความสัมพันธ์ของธุรกิจต่างๆอย่างยั่งยืนต่อธุรกิจในอนาคต
 ปจัจบุนัประเทศไทยยงัไมม่ีการวจิยัอยา่งชดัเจนทัง้ดา้นรปูแบบของการมีความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความรับผิดชอบต่อสังคม และการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวก เชิงลบ 
ที่เกิดขึ้นกับสังคมอย่างไร ดังนั้น การศึกษาวิจัย จึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูล 
ที่ได้จากการวิจัยมารวบรวมจัดทำเป็นเนื้อหาเพื่อการพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดธุรกิจคุณธรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
 ในการศึกษานี้จึงได้รวบรวมองค์ความรู้จากในประเทศเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างที่ดี(BestPractice) 
ในการลงทุนทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชน(CSRcommunitylingkage)และถอดองค์
ความรู้จากบรษิทัจดทะเบยีนที่มีการดำเนนิงานกจิกรรมความรบัผดิชอบตอ่สงัคมที่มีคณุธรรมเพือ่นำมา
ทำเป็นกรณีศึกษาให้กับบริษัทหรือผู้ที่สนใจอื่นๆต่อไป
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2   ดร.โสภณ พรโชคชัย.CSR ที่แท้. เอกสารออนไลน์http://thaisocialwork.files.wordpress.com/2009/06/text-csr-2552n1_3.pdf.(22 มิถุนายน 
 2552)
3 สำนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติฉบบัที่9.เอกสารออนไลน์http://www.nesdb.go.th/ 
 Default.aspx?tabid=91.
 4  สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. รู้จักซีเอสอาร์.http://thaicsr.blogspot.com/2008/01/blog-post_07. 
 html

 2.กรอบแนวคิดของการศึกษา

 ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสนใจต่อประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท/วิสาหกิจ ต่างๆ
ดังจะเห็นได้จากการที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดกรอบการดำเนินงานหรือที่เรียกว่าUNGlobal
Compact2สำหรับให้วิสาหกิจดำเนินตามหลักการ10ประการที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชนมาตรฐาน
แรงงานสิ่งแวดล้อมและการไม่ยอมรับการโกงกิน-สินบน
 สำหรับในประเทศไทย ซึ่งได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในพัฒนาประเทศ ซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่93เป็นต้นมาอีกทั้งยังระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา
83ว่ารัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
 ซึ่งหนึ่งในคุณลักษณะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(สามห่วงสองเงื่อนไข) คือการมีคุณธรรม
เหลา่นี้ลว้นสะทอ้นถงึการให้ความสำคญัของความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของธรุกจิอนัควรจะพงึมีตอ่ชมุชน
ทั้งสิ้น
 บรรษัทบริบาลหรือความรับผิดชอบต่อสังคม มาจากภาษาอังกฤษว่า CorporateSocial 
Responsibility(CSR)4หมายถึงการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบ 
ต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอก
องค์กรในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข
 หากพจิารณาแยกเปน็รายคำศพัท์คำวา่Corporateมุง่หมายถงึกจิการที่ดำเนนิไปเพือ่แสวงหาผล
กำไรส่วนคำว่าSocialในที่นี้มุ่งหมายถึงกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีวิถีร่วมกันทั้งโดยธรรมชาติ
หรือโดยเจตนา รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบประกอบ และคำว่าResponsibility 
มุ่งหมายถึงการยอมรับทั้งผลที่ไม่ดีและผลที่ดีในกิจการที่ได้ทำลงไปหรือที่อยู่ในความดูแลของ 
กิจการนั้นๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเป็นธุระดำเนินการป้องกันและปรับปรุงแก้ไขผลที่ไม่ดี รวมถึง
การสร้างสรรค์และบำรุงรักษาผลที่ดีซึ่งส่งกระทบไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงได้ 
ดังภาพที่1
 ในระดับของชุมชนและสภาพแวดล้อม ตัวอย่างซีเอสอาร์ของกิจการ ได้แก่ การสงเคราะห์
เกื้อกูลชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ การส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร 
การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการเปิดเผย 
ข้อมูลการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขเป็นต้น
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 ในระดบัของประชาสงัคมตวัอยา่งซีเอสอาร์ของกจิการไดแ้ก่การสรา้งความรว่มมอืระหวา่งกลุม่
หรือเครือข่ายอื่นๆในการพัฒนาสังคมการตรวจตราดูแลมิให้กิจการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วง
ละเมดิสทิธิมนษุยชนการรบัฟงัขอ้มลูหรอืทำประชาพจิารณ์ตอ่การดำเนนิกจิการที่สง่ผลกระทบตอ่สงัคม
โดยรวมและการทำหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมาเป็นต้น
 ทั้งนี้ ศ.ฟิลิป คอตเลอร์ แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น และแนนซี่ ลี อาจารย์สมทบแห่ง
มหาวิทยาลัยวอชิงตันและมหาวิทยาลัยซีแอตเติ้ลได้จำแนกซีเอสอาร์ไว้เป็น6ชนิด(type)กิจกรรม
ได้แก่

	 1	.		 	การ	ส่ง	เสริม	การ	รับ	รู้	ประเด็น	ปัญหา	ทาง	สังคม			(	Cause			Promotion	)		 เป็นการจัดหาเงินทุน 
วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอื่นขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทาง
สังคมนั้นตลอดจนสนับสนุนการระดมทุนการมีส่วนร่วมหรือการเฟ้นหาอาสาสมัครเพื่อการดังกล่าว
องค์กรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานส่งเสริมนั้นด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด 
หรือกับหลายๆองค์กรก็ได้
 	2	.		 	การ	ตลาด	ที่	เกี่ยว	โยง	กับ	ประเด็น	ทาง	สังคม			(	Cause	-	Related			Marketing	)	 เป็นการอุดหนุน 
หรือการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาทาง
สังคมจำเพาะหนึ่งๆซึ่งมักมีช่วงเวลาที่จำกัดแน่นอนหรือดำเนินการแบบจำเพาะผลิตภัณฑ์หรือให้แก่
การกุศลที่ระบุไว้เท่านั้นกิจกรรมซีเอสอาร์ชนิดนี้องค์กรธุรกิจมักร่วมมือกับองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์

ผู้ถือหุ้น
ผู้บริหาร
พนักงาน

ประชาชนทั่วไป คู่แข่งขันทางธุรกิจ

ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของพนักงาน
ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ สิ่งแวดล้อมรอบข้าง

สังคมใกล้

สังคมไกล

องค์กร

ภาพที่1ลำดับชั้นของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับซีเอสอาร์
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หากำไรเพื่อสร้างสัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกันด้วยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่อนำเงินรายได้ 
ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วม 
ในการช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม
  3	.		 	การ	ตลาด	เพื่อ	มุ่ง	แก้ไข	ปัญหา	สังคม			(	Corporate			Social			Marketing	) เป็นการสนับสนุน 
การพฒันาหรอืการทำให้เกดิผลจากการรณรงค์เพือ่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในดา้นสาธารณสขุดา้นความ 
ปลอดภยัดา้นสิง่แวดลอ้มหรอืดา้นสขุภาวะความแตกตา่งสำคญัระหวา่งการตลาดเพือ่มุง่แกไ้ขปญัหา
สังคมกับการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมคือการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมจะเน้นที่
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม(BehaviorChange)เปน็หลกัในขณะที่การสง่เสรมิการรบัรู้ประเดน็ปญัหา
ทางสังคมจะเน้นที่การสร้างความตระหนัก(Awareness)ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและ
อาสาสมัครเพื่อให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว
  4	.		 	การ	บริจาค	เพื่อ	การ	กุศล			(	Corporate			Philanthropy	)	 เป็นการช่วยเหลือไปที่ประเด็นปัญหา
ทางสังคมโดยตรงในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของเป็นกิจกรรมซีเอสอาร์ที่พบเห็นในแทบทุก
องคก์รธรุกจิและโดยมากมกัจะเปน็ไปตามกระแสความตอ้งการจากภายนอกหรอืมีผู้เสนอให้ทำมากกวา่
จะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเอง ทำให้ไม่เกิดการเชื่อมโยงเข้ากับ 
เป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กรเท่าใดนัก
  5	.			การ	อาสา	ชว่ย	เหลอื	ชมุชน			(	Community			Volunteering	)	เปน็การสนบัสนนุหรอืจงูใจให้พนกังาน
คู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการทำงานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่และเพื่อตอบสนองต่อประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็นผู้ดำเนินการเองโดยลำพัง 
หรอืรว่มมอืกบัองคก์รหนึง่องคก์รใดและอาจเปน็ผู้กำหนดกจิกรรมอาสาดงักลา่วนัน้เองหรอืให้พนกังาน
เป็นผู้คัดเลือกกิจกรรมแล้วนำเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถ 
ได้รับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม
  6	.		 	การ	ประกอบ	ธุรกิจ	อย่าง	รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	สังคม			(	Socially			Responsible			Business			Practices	)	 
เป็นการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิด 
ปญัหาทางสงัคมหรอืในเชงิรว่มกนัแกไ้ขดว้ยการชว่ยเหลอืเยยีวยาปญัหาทางสงัคมนัน้ๆดว้ยกระบวนการ
ทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยที่องค์กรธุรกิจสามารถ 
ที่จะดำเนินการเองหรือเลือกที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้
 

 3.วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1.เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบของความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจกับชุมชน
 2.เพื่อศึกษาถึงลักษณะของความเชื่อมโยงดังกล่าว
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4.วิธีการศึกษา

  
		 	1	.		 	รวบรวม	องค์	ความ	รู้	จาก	ธุรกิจ	กรณี	ตัวอย่าง	ที่	เป็น	แบบ	อย่าง	ที่	ดี			(	Best			Practice	)	 ที่มีการทำ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชน(CSRcommunitylingkage)จากการจัดประชุมกลุ่มย่อย
จากงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ“ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม”ในประเด็นธุรกิจเชื่อมโยงกับชุมชน
(CommunityLinkage)ในวันที่29พฤษภาคม2552โดยการเชิญกลุ่มธุรกิจจากชุมชนต่างๆเข้ามา
ร่วมให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
		 	2	.			การ	สมัภาษณ์	เชงิ	ลกึ	จาก	ธรุกจิ	ขนาด	ตา่งๆ	ถอดองค์ความรู้จากบรษิทัจดทะเบยีนที่มีการดำเนนิ
งานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีคุณธรรมเพื่อนำมาทำเป็นกรณีศึกษา




5.ผลการศึกษา

  
		 5.1			จาก	การ	จดั	ประชมุ	กลุม่	ยอ่ย	จาก	งาน	สมชัชา	คณุธรรม	ภาค	เหนอื			“	ฝา่	วกิฤต	ดว้ย	ธรุกจิ	คณุธรรม	”	  
ในประเด็นธุรกิจเชื่อมโยงกับชุมชน(CommunityLinkage)”ในวันที่29พฤษภาคม2552โดยการ
เชิญกลุ่มธุรกิจจากชุมชนต่างๆเข้ามาร่วมให้ข้อคิดเห็นโดยมีกลุ่มธุรกิจเข้าร่วม20ธุรกิจได้ข้อสรุปใน
รูปแบบต่างๆของความเชื่อมโยงของธุรกิจกับสังคมชุมชน ภายใต้หลักของความมีคุณธรรมในประเด็น
ต่างๆคือ
 1. ประเด็นเทคนิค เทคโนโลยีเพื่อต้องการจะดูว่าธุรกิจได้นำเทคนิคการผลิตอย่างไรมาใช้เพื่อ
เป็นการพัฒนาชุมชนมีการใช้วัตถุดิบอะไรในชุมชนบ้าง
 2. ประเด็นการให้ความรู้เพื่อต้องการจะรู้ว่าธุรกิจมีการถ่ายทอดเทคนิคการผลิตหรือขบวนการ
การผลิตเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะใดบ้าง
 3. ประเดน็การบรจิาคเงนิสนิคา้และบรกิารเพือ่ตอ้งการจะรู้วา่จากการที่ธรุกจิประสบผลสำเรจ็
ในการดำเนินธุรกิจแล้วนั้นได้ให้อะไรแก่ชุมชนเป็นการตอบแทนบ้างในลักษณะเช่นใด
 4. ประเด็นการสร้างแรงงานอาชีพรายได้เพื่อต้องการจะรู้ว่าธุรกิจมีการใช้ทรัพยากรแรงงาน
ในชุมชนในลักษณะไหนบ้าง และจากการใช้ทรัพยากรดังกล่าวก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ให้แก่ชุมชนอย่างไร
 5. ประเด็นการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต้องการจะรู้ว่าธุรกิจได้นำ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในกิจการอย่างไร ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
อย่างไร
 6. ประเด็นกิจกรรมที่สร้างผลบวกแก่ชุมชนเพื่อต้องการจะรู้ว่าได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 
มากน้อยเพียงใดมีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่
 7. ประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อต้องการจะรู้ว่าธุรกิจได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหากับชุมชน และธุรกิจได้มีการจัดการเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้
อย่างไร
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 ซึง่จากการสมัมนาธรุกจิสว่นใหญ่เหน็วา่การแสดงถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคมสามารถดำเนนิการ 
ด้วยการเลือกใช้แรงงานหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นก่อนโดยเฉพาะวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่ธุรกิจจะ
มีบทบาทในความรับผิดชอบต่อสังคมได้ จะต้องทราบระดับตลาดและขนาดของธุรกิจของตัวเองก่อน 
และปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงไปสู่ชุมชนได้คือองค์ความรู้ของธุรกิจและการนำภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นมาปรับใช้ในการผลิต ตลอดจนการสร้างเครือข่ายธุรกิจไปยังชุมชน เหล่านี้ จะมีส่วนช่วย
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับชุมชนมากยิ่งขึ้น นอกเหนือไปจากการมีคุณธรรมและซื่อสัตย์ 
ในการดำเนินการแล้ว
 ในส่วนของเสียงสะท้อนของชุมชน จากผู้นำท้องถิ่นเห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
ที่มีต่อชุมชนมักอยู่ในรูปการบริจาคสิ่งของและตัวเงินสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและได้แสดงความ 
คดิเหน็ตอ่รปูแบบของการรบัผดิชอบตอ่สงัคมของธรุกจินา่จะเปน็การมีจติสำนกึไม่สรา้งปญัหาตอ่ชมุชน
ซึ่งเป็นที่ตั้งของธุรกิจนั้น โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม แม้ว่าการที่ธุรกิจจะช่วยสร้างงานในชุมชนได้ 
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความไม่เอารัดเอาเปรียบคนในชุมชนด้วย ทั้งด้านการจ้างงานและราคาสินค้า 
จึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมได้


		 5.2	 จาก	ประเด็น	ที่	ได้	จาก	การ	สัมมนา	 คณะทำงานนำมากำหนดเป็นหัวข้อคำถามเพื่อใช้ใน 
การสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากธุรกิจ โดยได้ทำการสัมภาษณ์ธุรกิจรวม9 ธุรกิจ แบ่งเป็นธุรกิจขนาด
เล็ก5 แห่ง ขนาดกลาง2 แห่ง และขนาดใหญ่2 แห่งจากการสัมภาษณ์ พบว่าความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคมของธรุกจิที่มีตอ่ชมุชนอยู่ในรปูแบบของการบรจิาคเงนิผลติภณัฑ์และสิง่ของให้แก่ชมุชนทัง้ใน
ทอ้งถิน่และนอกทอ้งถิน่รองลงมาไดแ้ก่การเปน็แหลง่รองรบัแรงงานในทอ้งถิน่และชว่ยสรา้งงานสรา้ง
อาชพีให้แก่คนในทอ้งถิน่ได้และเหน็วา่ธรุกจิมีการดำเนนิกจิกรรมที่เปน็ผลบวกตอ่ชมุชนมากกวา่ผลเสยี 
สว่นการดำเนนิการที่มีนอ้ยไดแ้ก่การใหก้ารเรยีนรู้โดยสว่นใหญ่เนน้ที่การเปน็ศนูย์การเรยีนรู้ของชมุชน
โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดเล็ก แต่ในธุรกิจขนาดใหญ่มักเป็นการรับเด็กมาช่วยฝึกงานเท่านั้น สามารถ
สรุปรูปแบบการรับผิดชอบต่อสังคมตามประเด็นต่างๆได้ดังนี้
 
	 	5.2.1		 	ประเดน็	การ	บรจิาค	เงนิ			สนิคา้	และ	บรกิาร	การบรจิาคทัง้ในรปูตวัเงนิและสิง่ของเปน็รปูแบบ 
ที่ธุรกิจสามารถปฏิบัติได้ง่าย และทำได้จริง แต่จำนวนการให้จะแตกต่างไปตามขนาดของธุรกิจ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการบริจาคในรูปเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชนบางแห่งยังไม่มีทุนทรัพย์
เพยีงพอก็จะให้เปน็ผลติภณัฑ์ของกลุม่สว่นในธรุกจิขนาดใหญ่เชน่กสท.มีการให้ทนุการศกึษาตลอดจน 
ทำโครงการสนับสนุนขนาดใหญ่ เช่นการสร้างห้องสมุดในโรงเรียนด้อยโอกาส และการมอบ 
จานดาวเทียมไว้เพื่อใช้รับสื่อการสอนต่างๆ เป็นต้น ในขณะที่บริษัทวนัสนันท์ฯ ได้เอื้อประโยชน์ 
ด้วยการเป็นแหล่งน้ำประปาของชุมชนเนื่องจากในชุมชนยังไม่มีระบบน้ำประปาใช้ได้(ตารางที่1และ
ตารางที่2)
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ตารางที่2การดำเนินงานของธุรกิจด้านการบริจาคเงินสินค้าและบริการ

ที่ ชื่อกิจการ รายละเอียดการดำเนินการ
1 วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มประกาศกิจการสุรา
เนื่องจากกิจการผลิตสินค้าซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการจึงไม่นิยมบริจาค
สินค้านอกจากจะมีการขอให้ไปร่วมออกร้านในงานจัดแสดงสินค้าต่างๆ และมี
การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน

2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อำเภอสารภี

เนือ่งจากเครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชนเปน็กลุม่ที่มไิด้แสดงหาผลประโยชน์ในรปูของ
กำไรเป็นหลัก อีกทั้งยังมีเงินหมุนเวียนน้อยจึงยังไม่มีการบริจาคในรูปของเงิน
สินค้าหรือบริการแต่จะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้แก่ชุมชนเป็นหลัก

 3 วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เกษตรกรบ้านสันกอเก็ต

ส่วนใหญ่จะเป็นการบริจาคสินค้าของกลุ่มให้กับชุมชน เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ
งานบุญงานวัดเป็นต้น

 4 วิสาหกิจชุมชนทำขนมจีน
บ้านบวกเปา

กจิการจะเนน้การบรจิาคสนิคา้เชน่ขนมจนีนำ้พรกิทำขนมจนีให้กบัชมุชนตาม
ช่วงเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปี

5 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่(ทำอิฐมอญ)

ทางกลุ่มไม่มีการบริจาคเงินหรือสินค้าแต่หากในชุมชนไหนต้องการให้ไปเผย
แพร่วิธีการทำอิฐมอนทางกลุ่มก็ยินดีไปให้ความรู้

6 บริษัทกษมาเทรดดิ้งจำกัด
(ผลิตและจำหน่ายศิลาดล)

บริษัทฯ จะบริจาคเงินในรูปแบบการเป็นสปอนเซอร์ให้กับการทำกิจกรรม 
ทัง้ภายในชมุชนและนอกชมุชนโดยเฉพาะในชมุชนจะมีการบรจิาคเงนิชว่ยเหลอื
กิจกรรมส่วนรวมของชุมชนบริจาคเงินให้กับวัดในชุมชนเป็นต้น

 7 บริษัทPureHandknitจำกัด
(ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

บริษัทมีการบริจาคเงินให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียง แจกอุปกรณ์การเรียนให้
แก่เด็กๆ ในงานวันเด็ก รวมทั้งมีการบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนที่อยู่ในถิ่น
ทุรกันดารในจังหวัดเชียงใหม่

 8 สำนักงานบริการลูกค้า
บริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัด
(มหาชน)จังหวัดเชียงใหม่

กสท.มีการให้ทนุการศกึษาแก่บตุรพนกังานปีละ1ครัง้นอกจากนี้ยงัมีการมอบ
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในเขตทุรกันดารเช่นการบริจาค 
จานดาวเทียมให้แก่โรงเรียนด้อยโอกาสสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนทาง
ไกลผ่านดาวเทียมเป็นต้น

9 บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์จำกัด มีการบรจิาคเงนิสนิคา้ให้กบัชมุชนที่อยู่ใกล้เคยีงบรเิวณโรงงานตามงานเทศกาล
ต่างๆ
เน่ืองจากบริเวณท่ีต้ังโรงงานน้ันยังไม่มีน้ำประปาทางโรงงานจึงสร้างประปาใช้เอง 
และบริการให้แก่ชุมชนที่อยู่บริเวณโรงงานฟรีเพื่อใช้ในการอุปโภค
มีการแจกข้าวสารอาหารแห้งจำนวน2,000ชุดให้แก่ผู้ยากไร้เป็นประจำทุกปี
รวมทั้งตั้งโรงทานในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจด้วย
บรจิาคเงนิให้กบัโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่และโรงพยาบาลสนัปา่ตอง
รวมทั้งวัดต่างๆเป็นประจำทุกปี

ที่มา:จากการสัมภาษณ์

ตารางที่1จำนวนคำตอบประเด็นการบริจาคเงินสินค้าและบริการ

ประเด็นการบริจาคเงินสินค้าและบริการ จำนวนคำตอบ ร้อยละ
บริจาคเงิน 5 55.56
บริจาคสิ่งของ 2 22.22
บริจาคผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ 2 22.22
ให้ความรู้ 2 22.22
ทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนการสอน 1 11.11
บริการน้ำประปาให้แก่ชุมชน 1 11.11
ที่มา:จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ:คำนวณร้อยละต่อจำนวนกลุ่ม/กิจการ
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	 5.2.2			ประเด็น	การ	สร้าง	งาน			อาชีพ			และ	ราย	ได้	ในด้านการสร้างงานอาชีพและรายได้เสริมนั้น
แทบทุกธุรกิจเห็นว่าธุรกิจของตนมีส่วนช่วยสร้างงานในท้องถิ่นทั้งงานประจำและอาชีพเสริมโดยเน้น
การใช้แรงงานในทอ้งถิน่เปน็อนัดบัแรกมีเพยีงธรุกจิเดยีวที่ใช้แรงงานตา่งดา้วเปน็หลกัโดยให้เหตผุลวา่
แรงงานในท้องถิ่นหายากรายละเอียดแสดงดังตารางที่3และตารางที่4

ตารางที่3จำนวนคำตอบประเด็นการสร้างแรงงานอาชีพและรายได้

ประเด็นการสร้างแรงงานอาชีพรายได้ จำนวนคำตอบ ร้อยละ
ใช้แรงงานในท้องถิ่น  4  44.44 
มีคุณธรรม 1 11.11
มีสวัสดิการให้แก่พนักงาน 1 11.11
สร้างงานในท้องถิ่น 1 11.11
สร้างงานในท้องถิ่นและลดปัญหาการย้ายถิ่นของแรงงาน 1 11.11
สร้างงานและใช้แรงงานในท้องถิ่น 1 11.11
สร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชน 1 11.11
ที่มา:จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ:คำนวณร้อยละต่อจำนวนกลุ่ม/กิจการ

ตารางที่4การดำเนินงานของธุรกิจด้านการสร้างแรงงานอาชีพและรายได้

ที่ ชื่อกิจการ รายละเอียดการดำเนินการ
1 วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มประกาศกิจการสุรา
มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นมาช่วยในการผลิตเฉพาะช่วงที่มีorderเข้ามามาก
ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม

2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อำเภอสารภี

เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชนทำให้คนในชมุชนมีอาชพีและรายได้เสรมิสง่ผลให้ระบบ
เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

 3 วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เกษตรกรบ้านสันกอเก็ต

เป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะได้รับรายได้
ในรูปของเงินปันผล และได้รายได้จากการที่ทางกลุ่มรับซื้อผลผลิตของสมาชิก
มาแปรรูป

 4 วิสาหกิจชุมชน
ทำขนมจีนบ้านบวกเปา

เนื่องจากว่างานในการทำเส้นขนมจีนเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก และต้องตื่น 
มาทำงานตั้งแต่ตอนตี1 เสร็จงานประมาณตอนเที่ยง จึงต้องจ้างแรงงาน 
ชาวต่างด้าวเนื่องจากไม่เกี่ยงงานและสามารถทำงานหนักได้และไม่มีเงื่อนไข
ในเรื่องของการขอหยุดงานช่วงหน้าเทศกาลงานบุญต่างๆมากนัก

5 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่(ทำอิฐมอญ)

เริ่มแรกทางกลุ่มมีการจ้างแรงงานในชุมชนเป็นหลัก แต่ในช่วงหลังแรงงานใน
ชุมชนเริ่มหายาก เนื่องจากไม่ชอบทำงานหนักค่าตอบแทนน้อย จึงจำเป็นต้อง
จ้างแรงงานต่างด้าวเพราะสามารถทำงานได้ทุกรูปแบบโดยไม่เกี่ยงว่าเป็นงาน
หนักหรือเบา
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ที่ ชื่อกิจการ รายละเอียดการดำเนินการ

6 บริษัทกษมาเทรดดิ้งจำกัด
(ผลิตและจำหน่ายศิลาดล)

บริษัทฯ จ้างแรงงานในชุมชนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นการสร้างงาน และ 
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ลดปัญหาแรงงานย้ายไปทำงานในถิ่นอื่นได้ใน
ระดับหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้แก่พนักงาน 
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันส่วนการจ้างแรงงานเป็นการจ้างแบบรายวัน
ในขณะที่ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังประสบกับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำทำให้
orderสินค้าลดน้อยลงแต่บริษัทฯก็พยายามรักษาพนักงานทุกคนไว้เนื่องจาก
เป็นพนักงานที่ทำงานกับบริษัทมานาน อีกทั้งยังเป็นแรงงานมีฝีมือ บริษัทจึง 
มนีโยบายให้ลดวนัทำงานของพนกังานลงจาก6วนัตอ่สปัดาห์เหลอืทำงานเพยีง
5วันต่อสัปดาห์และไม่มีการทำO.T.เพื่อเป็นการลดต้นทุน

 7 บริษัทPureHandknitจำกัด
(ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

บริษัทฯ มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่
คนในชุมชน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจ้างฐานการผลิตที่เป็นกลุ่มแม่บ้าน
หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย
และพะเยา เป็นฐานการผลิตหลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้แก่
ชุมชนอย่างแท้จริง

 8 สำนักงานบริการลูกค้า
บริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัด
(มหาชน)จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริการลูกค้ากสท.ในเขตภูมิภาคมีนโยบายเน้นการรับพนักงานใน
พื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่จบสาขาช่างelectronicเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้
ให้แก่คนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนค่าที่พักพนักงานให้แก่บริษัทด้วย
กสท.ได้มีการจดัทำสหกรณ์ออมทรพัย์ขึน้เพือ่ชว่ยเหลอืพนกังานของบรษิทัเชน่
ให้พนกังานสามารถกู้เงนิได้โดยเสยีดอกเบีย้ตำ่กวา่ธนาคารพาณชิย์ให้พนกังาน
กู้พิเศษในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่บุตรหลายเป็นต้น

9 บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์จำกัด บริษัทฯ เน้นการจ้างแรงงานในพื้นที่ โดยจ้างแรงงานต่างด้าวเพียงแค่5%
เท่านั้น
บริษัทฯมีการจัดต้ังสหกรณ์เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงินและหลีกเล่ียง 
หนี้นอกระบบ โดยให้พนักงานสามารถกู้เงินกับสหกรณ์ของบริษัทได้ในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
นอกจากนี้บรษิทัฯยงัใหก้ารดแูลพนกังานเปน็อยา่งดีโดยมนีโยบายจา้งพนกังาน
ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบอีกมากให้มาทำงานต่อโดยลด
ภาระงานให้นอ้ยลงเพือ่เปน็การตอบแทนพนกังานที่ทำงานให้แก่บรษิทัมาตลอด
ระยะเวลายาวนาน

ที่มา:จากการสัมภาษณ์

	 5.2.3		 	ประเด็น	สิ่ง	แวดล้อม	 ธุรกิจที่มีการผลิต เกือบทั้งหมดมีการบำบัดหรือกำจัดของเสียจาก
กระบวนการผลิตก่อนทิ้ง เช่นกิจการผลิตสุราได้บำบัดน้ำเสียก่อนทิ้ง และนำกากไปทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ 
ในการเกษตรต่อไป ส่วนกิจการเผาอิฐมอญ ได้นำแกลบซึ่งเป็นของเหลือจากการผลิตในหมู่บ้านมาใช้
เป็นเชื้อเพลิงได้มีเพียงธุรกิจวนัสนันท์ฯเท่านั้นที่ยังมีกลิ่นเหม็นจากการผลิตที่ยังไม่สามารถกำจัดได้
แต่กจิการได้แสวงหาความรว่มมอืจากสถาบนัการศกึษาในพืน้ที่(มหาวทิยาลยัแม่โจ้)เพือ่ทำการวจิยัเพือ่
ลดกลิ่นจากการผลิตต่อเนื่องอยู่รายละเอียดแสดงดังตารางที่5และตารางที่6
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ตารางที่5จำนวนคำตอบประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นสิ่งแวดล้อม จำนวนคำตอบ ร้อยละ
กระบวนการผลิตมีการบำบัด/กำจัดของเสียก่อนทิ้ง 2 22.22
นำของเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นทำปุ๋ย 2 22.22
ใช้ของเสียในท้องถิ่นมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตซึ่งช่วยลดมลภาวะในชุมชน 1 11.11
ผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมี 1 11.11
มีโครงการปลูกป่า 1 11.11
ไม่สร้างมลภาวะให้ชุมชน 1 11.11
ไม่สร้างมลภาวะให้ชุมชนและนำของเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 1 11.11
ยังมีไม่สามารถแก้ปัญหากลิ่นจากโรงงานได้ 1 11.11
ที่มา:จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ:คำนวณร้อยละต่อจำนวนกลุ่ม/กิจการ

ตารางที่6การดำเนินงานของธุรกิจสิ่งแวดล้อม

ที่ ชื่อกิจการ รายละเอียดการดำเนินการ
1 วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มประกาศกิจการสุรา
เนือ่งจากสถานที่ที่ใช้ในการผลติหา่งไกลจากชมุชนทำให้กลิน่ที่เกดิจากการหมกั
สุราไม่รบกวนชาวบ้านที่อาศัยในชุมชน
ของเสียที่ได้จากการกลั่น เช่น กากจะนำไปทำปุ๋ย ส่วนน้ำหมักจะนำไปรดน้ำ
ต้นไม้หรือใช้ฉีดเป็นยาฆ่าแมลงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อำเภอสารภี

เนื่องจากทางกลุ่มมีการรณรงค์ให้ทำการเกษตรแบบปลอดสารเคมี การลด
มลพิษทางอากาศอยู่แล้วจึงทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อม

 3 วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เกษตรกรบ้านสันกอเก็ต

เนื่องจากเป็นกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้นเศษวัสดุเหลือใช้ 
จึงสามารถนำมาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ให้สมาชิกในกลุ่มนำไปใช้ในสวนตัว
เองได้

  4 วิสาหกิจชุมชน
ทำขนมจีนบ้านบวกเปา

กิจการได้มีการจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย และมีการนำจุลินทรีย์ที่ช่วยในการกำจัด
กลิ่นมาใช้ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ข้างเคียง

5 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่(ทำอิฐมอญ)

จากการที่ทางกลุ่มมีการเผาอิฐอยู่ตลอดจึงทำให้เกิดควันจากการเผาไหม้ 
แต่เนื่องจากทางกลุ่มใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงซึ่งทำให้เกิดควันน้อยอีกทั้งเตาเผา 
ตั้งอยู่ไกลจากชุมชนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนมากนัก ส่วนขี้เถ้า 
ที่เหลอืจากการเผาอฐิแลว้ก็สามารถนำไปถมดนิหรอืนำไปเปน็สว่นผสมในการทำ 
ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพได้อีกด้วย
เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของกลุ่มเป็นบริเวณที่มีโรงสีเป็นจำนวนมาก จึงมีแกลบ
ทีท่างโรงสีเหลา่นัน้ทิง้จนเกดิกลิน่เนา่เหมน็สง่ผลกระทบตอ่คนในชมุชนทางกลุม่ 
จึงนำแกลบที่ทิ้งแล้วเหล่านั้นมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาอิฐ ซึ่งช่วยลดปัญหา
กลิ่นเน่าเหม็นลงได้

6 บริษัทกษมาเทรดดิ้งจำกัด
(ผลิตและจำหน่ายศิลาดล)

ในกระบวนการเผาศิลาดลนั้นอาจจะมีศิลาดลบางชิ้นมีตำหนิซึ่งทางบริษัทฯ 
จะนำไปทำลายทิ้งทั้งหมดโดยการทุบให้แตกแล้วนำไปฝังดินซึ่งไม่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีสารเคมีเจือปนในทุกขั้นตอนการผลิต อีกทั้งการ
เผาศิลาดลก็ไม่มีมลพิษรบกวนชุมชนเนื่องจากใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการเผา
ทำให้ไม่มีควัน

 7 บริษัทPureHandknitจำกัด
(ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าบริษัทฯเป็นเพียงตัวกลางในการรับorderการผลิต
เท่านั้น ไม่ได้มีโรงงานการผลิตเป็นของตนเอง อีกทั้งยังตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน 
จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิ้น
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	 5.2.4			ประเดน็	การ	พฒันา	สงัคม			วฒันธรรม	และ	ภมูปิญัญา	ทอ้ง	ถิน่	การดำเนนิการในดา้นวฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น สะท้อนออกมาในจากนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ผลิตเช่นการเผาอิฐการเคลือบเซรามิคแบบศิลาดลเป็นต้นส่วนของการพัฒนาสังคมนั้นได้มีธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ กสท. ได้ดำเนินโครงการสอนอินเตอร์เน็ตให้กับ 
เดก็ดอ้ยโอกาสโครงการ76คนดีสว่นบรษิทัวนสันนัท์ได้ใหก้ารอปุการะเดก็ตดิเชือ้HIVซึง่รายละเอยีด 
แสดงดังตารางที่7และตารางที่8

ตารางที่7จำนวนคำตอบประเด็นการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนคำตอบ ร้อยละ
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้  7  77.78   
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม 1 11.11
อุปการะเด็กติดเชื้อHIV 1 11.11
ที่มา:จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ:คำนวณร้อยละต่อจำนวนกลุ่ม/กิจการ

ตารางที่8การดำเนินงานของธุรกิจด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ ชื่อกิจการ รายละเอียดการดำเนินการ
1 วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มประกาศกิจการสุรา
มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการหมักสุรามาประยุกต์ใช้ ทำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากท้องตลาดทั่วไป โดยการนำสินค้าเกษตร เช่น
ลิ้นจี่ลำไยมันฝรั่งมะม่วงสตอเบอรี่ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิต ทำให้สุรากลั่นที่ได้มีกลิ่นแตกต่างกันไปตามวัตถุดิบที่ใช้ 
ในการหมัก

2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อำเภอสารภี

ทางกลุ่มได้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี 
สมัยใหม่เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตให้ได้มากยิ่งขึ้น

 3 วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เกษตรกรบ้านสันกอเก็ต

ทางกลุ่มมีเทคนิคการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้สามารถอยู่ได้นานโดยไม่ต้องใช้ 
สารกันบูดซึ่งเป็นการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์

ที่ ชื่อกิจการ รายละเอียดการดำเนินการ
 8 สำนักงานบริการลูกค้า

บริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัด
(มหาชน)จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เชียงใหม่ได้จัดทำโครงการปลูกป่าร่วมกับ
ชุมชนที่จังหวัดแพร่ น่าน ลำพูน และจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยลดภาวะโลกร้อน

9 บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์จำกัด เนื่องจากโรงงานของบริษัทฯ เป็นโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใน
ลักษณะการดอง การแช่อิ่ม จึงทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องของกลิ่นที่อาจ
จะสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนบรเิวณใกล้เคยีงได้รวมทัง้ยงัมีปญัหาเรือ่งการจดัการ
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ยังไม่ได้มาตรฐานทางบริษัทฯก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหา
ดังกล่าวซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยขอความช่วยเหลือ
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับทางโรงงาน

ที่มา:จากการสัมภาษณ์
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ที่ ชื่อกิจการ รายละเอียดการดำเนินการ
 4 วิสาหกิจชุมชน

ทำขนมจีนบ้านบวกเปา
การทำเส้นขนมจีนถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอดกันมาเป็นระยะ
เวลานานกิจการได้นำภูมิปัญญาดังกล่าวมาสานต่อและมีการปรับปรุงพัฒนา 
เพื่อให้เหมาะกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

5 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่(ทำอิฐมอญ)

ทางกลุ่มได้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเตาสำหรับ
การเผาอิฐ และพัฒนาในด้านของการผสมส่วนผสมให้มีความคงทนแข็งแรง
เหมาะแก่การใช้งาน

6 บริษัทกษมาเทรดดิ้งจำกัด
(ผลิตและจำหน่ายศิลาดล)

ศิลาดลเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาที่มีการสั่งสมและสืบทอดกันมา
ยาวนาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือ โดยอาศัยประสบการณ์ ความชำนาญ
และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตการที่บริษัทฯมีการจ้างแรงงานในชุมชนมา
ทำงานนอกจากเปน็การสรา้งงานสรา้งอาชพีสรา้งรายได้ให้กบัคนในชมุชนแลว้
ยังเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนเหล่านั้นด้วย

 7 บริษัทPureHandknitจำกัด
(ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

การที่บริษัทฯมีการจ้างกลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นฐานการผลิตของ
บริษัทนั้นเป็นการช่วยลดปัญญาเรื่องการว่างงานของคนในชุมชนที่ไม่สามารถ
ออกไปทำงานนอกชมุชนได้ทำให้กลุม่คนเหลา่นี้มีอาชพีมีรายได้เสรมิสามารถ
ช่วยเหลือครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

 8 สำนักงานบริการลูกค้า
บริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัด
(มหาชน)จังหวัดเชียงใหม่

กสท.จะเนน้การทำกจิกรรมเพือ่พฒันาสงัคมเชน่โครงการสอนอนิเตอรเ์นต็ให้
กับเด็กด้อยโอกาสโครงการ76คนดีนำทางแผ่นดินซึ่งเป็นโครงการหาบุคคล
สำคัญ76คนจาก76จังหวัดที่ขับเคลื่อนเมืองไทยให้ดีขึ้นเป็นต้น

9 บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์จำกัด ในแง่ของการพัฒนาสังคมนั้น บริษัทฯ ได้มีการอุปการะเด็กจำนวน10 คนที่ 
พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ โดยส่งเสียให้เรียนจนจบปริญญาตรีโดยไม่มี
เงื่อนไขผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระให้กับสังคมได้ในระดับหนึ่ง 
และเป็นการให้โอกาสแก่เด็กเหล่านี้ได้มีสิทธิเท่าเทียมกับเด็กทั่วๆไป
สำหรับการผลิตแหนมนั้นถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวบ้านทางภาคเหนือ
ของไทยอยู่แล้ว บริษัทฯ ได้นำเอาภูมิปัญญาดังกล่าวมาสืบทอดและพัฒนา 
ให้เกิดความแตกต่างและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ที่มา:จากการสัมภาษณ์

		 5.2.5		 	ประเด็น	การ	ให้	ความ	รู้	ธุรกิจขนาดเล็กเน้นการเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เป็นแหล่งศึกษา
ดูงานของคนภายนอก อีกทั้งสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในด้านกระบวนการผลิตได้ อย่างไร
ก็ดีในธุรกิจขนาดใหญ่ยังคงไม่เปิดเผยให้ดูงานเนื่องจากเหตุผลทางด้านธุรกิจแต่ให้โอกาสนักศึกษา
มาฝึกงานได้และกสท.ก็ยังมีโครงการที่เป็นรูปธรรมในการให้ความรู้แก่ท้องถิ่นอีกด้วยรายละเอียด
แสดงดังตารางที่9และตารางที่10
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ตารางที่10การดำเนินงานของธุรกิจด้านการให้ความรู้

ที่ ชื่อกิจการ รายละเอียดการดำเนินการ
1 วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มประกาศกิจการสุรา
มีการถา่ยทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจทัง้ในและนอกสถานที่โดยเฉพาะสถานศกึษา 
มีการส่งนักศึกษามาศึกษาดูงานทั้งในส่วนของกระบวนการกลั่นสุรา และการ
สร้างเครื่องกลั่นสุรา

2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อำเภอสารภี

ทางกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจะเน้นการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และเป็น
ที่ปรึกษาให้กับคนในชุมชน มีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้ไปศึกษาดูงานตาม 
สถานที่ตา่งๆให้แก่กลุม่สมาชกิในเครอืขา่ยนอกจากนี้ทางเครอืขา่ยยงัมีการจดั
ตัง้ศนูย์การเรยีนรู้ชมุชนเพือ่เปดิโอกาสให้กลุม่บคุคลตา่งๆทัง้ภาครฐัและเอกชน
สามารถเข้ามาศึกษาดูงานและฝึกอบรมได้

 3 วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เกษตรกรบ้านสันกอเก็ต

กลุ่มเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน โดยจะมีกลุ่มบุคคล นักเรียนนักศึกษา 
เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานอยู่ตลอด อีกทั้งยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรทั้งใน
และนอกพื้นที่

 4 วิสาหกิจชุมชน
ทำขนมจีนบ้านบวกเปา

มีกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในและนอกชุมชนเข้ามาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำอีกทั้ง 
ยังเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่อยู่ในชุมชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และลองทำ
ขนมจีนได้ด้วยตนเองอีกด้วย

5 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่(ทำอิฐมอญ)

หากชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นชุมชนใกล้เคียง หรือชุมชนอื่นๆ ต้องการให้ทางกลุ่ม
ถ่ายทอดความรู้ให้ทางกลุ่มก็ยินดีที่จะถ่ายทอดให้โดยไม่มีการปิดบัง

6 บริษัทกษมาเทรดดิ้งจำกัด
(ผลิตและจำหน่ายศิลาดล)

มีการอนุญาตให้นักศึกษามาฝึกงานที่บริษัทฯ แต่ยังไม่มีการให้บุคคลภายนอก
เข้ามาศึกษาดูงานเนื่องจากเป็นความลับทางธุรกิจ

7 บริษัทPureHandknitจำกัด
(ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

บริษัทฯ ยังไม่มีกิจกรรมการให้ความรู้แก่ชุมชน แต่จะเน้นการให้ความรู้ 
แก่พนกังานโดยการสอนภาษาองักฤษให้กบัพนกังานให้ทนุการศกึษาแก่พนกังาน 
ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท

 8 สำนักงานบริการลูกค้า
บริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัด
(มหาชน)จังหวัดเชียงใหม่

กสท. มีโครงการสร้างห้องสมุดโรงเรียนให้กับโรงเรียนทั่วทั้งประเทศ สำหรับ
สำนกังานบรกิารลกูคา้กสท.เชยีงใหม่รบัผดิชอบหอ้งสมดุโรงเรยีนที่จงัหวดัแพร่ 
รวมทั้งจัดทำหนังสือ84พรรณไม้ถวายในหลวงมอบให้แก่ห้องสมุดทั่วประเทศ
รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ

9 บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์จำกัด ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เนื่องจาก
เป็นความลับทางธุรกิจ แต่จะให้ความรู้ในแง่การส่งเสียเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ 
เสียชีวิตจากโรคเอดส์ให้เรียนจนจบปริญญา

ที่มา:จากการสัมภาษณ์

ตารางที่9จำนวนคำตอบประเด็นการให้ความรู้

ประเด็นการให้ความรู้ จำนวนคำตอบ ร้อยละ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 2 22.22
เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  3  33.33 
มีโครงการสร้างห้องสมุดโรงเรียน 1 11.11
ไม่มีกิจกรรม 1 11.11
ยังไม่เปิดให้ดูงาน 1 11.11
รับนักศึกษาฝึกงาน(แต่ไม่เปิดให้ศึกษาดูงาน) 1 11.11
ที่มา:จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ:คำนวณร้อยละต่อจำนวนกลุ่ม/กิจการ
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	 5.2.6			ประเด็น	เทคโนโลยี	ใน	การ	ดำเนิน	งาน	ในด้านนี้คำตอบส่วนใหญ่จะเป็นการให้รายละเอียด
ถึงการใช้เทคโนโลยีในการผลิตของตน และมีส่วนที่เกี่ยวข้องต่อชุมชนคือการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
บางแหง่ระบุวา่ผลติภณัฑ์ของตนเปน็ผลติภณัฑ์ที่ปลอดภยัตอ่ผู้บรโิภคและในดา้นนี้กสท.ยงัคงมีบทบาท
ในการดำเนินโครงการสนับสนุนแก่สังคมโดยให้บริการดาวเทียม ไอพีสตาร์ สำหรับชุมชนด้อยโอกาส
รายละเอียดแสดงดังตารางที่11และตารางที่12

ตารางที่11จำนวนคำตอบประเด็นเทคโนโลยี

ประเด็นเทคนิคเทคโนโลยี จำนวนคำตอบ ร้อยละ
กรรมวิธีการผลิตช่วยประหยัดพลังงาน 1 11.11
จัดทำโครงการเพื่อชุมชนที่ด้อยโอกาส 1 11.11
ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดมลภาวะ 1 11.11
ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 2 22.22
ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 2 22.22
ที่มา:จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ:คำนวณร้อยละต่อจำนวนกลุ่ม/กิจการ

ตารางที่12การดำเนินงานของธุรกิจด้านเทคโนโลยี

ที่ ชื่อกิจการ รายละเอียดการดำเนินการ
1 วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มประกาศกิจการสุรา
กิจการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น ลำไย ลิ้นจี่ 
มนัฝรัง่มะมว่งสตอเบอรี่เปน็ตน้เพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกรในทอ้งถิน่ซึง่มีปญัหา
เกี่ยวกับสินค้าเกษตรล้นตลาด โดยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าว 
ที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ทำให้ได้สุรากลิ่นต่างๆ
ตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์
กจิการมีการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้อาทิเทคโนโลยีการกลัน่สรุา 
ซึ่งเจ้าของกิจการได้เดินทางไปดูงานที่ประเทศสก็อตแลนด์แล้วนำความรู้ที่ได้
มาปรับใช้กับกิจการเช่นการย่อขนาดเครื่องกลั่นสุราให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับขนาดกิจการแต่สามารถกลั่นสุราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อำเภอสารภี

มีการนำเทคโนโลยีเขา้มาชว่ยในการผลติเพิม่มากขึน้โดยเฉพาะในสว่นของกลุม่
ปุย๋หมกัซึง่มีการนำระบบกองเตมิอากาศเขา้มาชว่ยทำให้สามารถผลติปุย๋หมกัได้
เพิ่มขึ้นและลดการใช้แรงงานลง

 3 วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เกษตรกรบ้านสันกอเก็ต

ทางกลุ่มนำเอาเทคโนโลยีในด้านต่างๆมาใช้เช่นนำเครื่องอบลำไยระบบเป่า
ลมรอ้นมาแปรรปูเพือ่ทำลำไยอบแหง้เนือ้สีทองนำเครือ่งแพค็สญุญากาศมาใช้
เพื่อยืดอายุของสินค้าให้สามารถเก็บได้นานขึ้นเป็นต้น

 4 วิสาหกิจชุมชน
ทำขนมจีนบ้านบวกเปา

ในการทำเส้นขนมจีนจะมีการใช้เทคนิคเฉพาะตัว ซึ่งทางกลุ่มได้ไปศึกษาดูงาน 
จากจงัหวดัอืน่แลว้มาปรบัใช้ให้เหมาะสมกบักจิการเชน่เตาสำหรบัใช้ทำขนมจนี
ได้มีการคิดคน้ลองผิดลองถกูจนสามารถใช้งานได้อยา่งมีประสทิธภิาพมาจนถงึ
ปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังมีการนำเทคนิคในการหมักเชื้อจุลินทรีย์มาช่วยในการกำจัดกลิ่น 
ที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกลิ่นจากบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นต้น
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ที่ ชื่อกิจการ รายละเอียดการดำเนินการ
5 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

จังหวัดเชียงใหม่(ทำอิฐมอญ)
มีการพฒันากระบวนการผลติอฐิมอญโดยในชว่งแรกจะใช้มอืปัน้อฐิแต่ปจัจบุนั
เริ่มมีการนำเอาเทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มากขึ้นเช่นนำเครื่องจักร 
มาช่วยในการผสมส่วนผสมเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดียิ่งขึ้น สำหรับเตาเผา 
ก็มีการพัฒนาให้สามารถบรรจุอิฐได้เพิ่มขึ้นทำให้ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในการ
เผาได้

6 บริษัทกษมาเทรดดิ้งจำกัด
(ผลิตและจำหน่ายศิลาดล)

การผลิตศิลาดลโดยทั่วไปจะใช้วิธีการเพ้นท์ลาย แต่บริษัทฯ มีการพัฒนาลาย
โดยใช้เทคนิคการทำฟอสซิลมาใช้ในการประดิษฐ์ลวดลายที่แตกต่างไปจาก 
ทอ้งตลาดทำให้เปน็ที่ตอ้งการของลกูคา้เนือ่งจากมีความแปลกใหม่และไม่ซำ้ใคร 
เช่นการนำใบของต้นฉำฉา ซึ่งมีอยู่ในชุมชนมามาทำซอสซิล โดยการเอาใบไม้ 
ดังกล่าวเข้าไปใส่เป็นลวดลายแล้วเผาเคลือบแทนการเพ้นท์ลายเป็นต้น
เนือ่งจากศลิาดลเปน็เครือ่งปัน้ดนิเผาที่มีการเคลอืบแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้สาร
เคมี จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกายทำให้นิยมใช้สำหรับใส่อาหาร
อีกทั้งสีที่ใช้ในการเพ้นท์ลวดลายนั้นทำมาจากขี้เถ้าซึ้งไม่มีสารพิษเจือปนเช่น
เดียวกันจึงปลอดภัยต่อผู้บริโภคร้อยเปอร์เซ็นต์

 7 บริษัทPureHandknitจำกัด
(ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ผลิตสินค้าเองโดยตรงเพียงแค่รับorder แล้วกระจาย 
ให้ฐานผลิตจึงทำให้ไม่ค่อยได้ใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีในด้านการผลิตมากนัก 
แต่จะเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารงานในส่วนของ
สำนักงาน เช่น ใช้ระบบIT เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าของ 
บริษัทฯเป็นต้น

 8 สำนักงานบริการลูกค้า
บริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัด
(มหาชน)จังหวัดเชียงใหม่

กสท. มีการจัดทำโครงการดาวเทียมไอพีสตาร์(IPSTAR) ซึ่งเป็นบริการระบบ
สื่อสารความเร็วสูงผ่านดาวเทียมเพื่อชุมชนที่ด้อยโอกาสโดยทางกสท.จะนำ 
จานดาวเทียมไปติดต้ังและเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตให้แก่สถานศึกษาท่ีด้อยโอกาส

9 บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์จำกัด บริษัทฯซื้องานวิจัยเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลิตแหนมไบโอเทคจากสวทช.และมี
การจดสิทธิบัตรไว้ด้วย
มีการนำเทคโนโลยีด้านการบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาหรือคงสภาพผลิตภัณฑ์
โดยไม่ใช้สารกันบูดทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ
ในส่วนของสำนักงานขาย เช่น ใช้E-mail แทนการส่งFax เพื่อลดเป็นการ 
ลดต้นทุนเป็นต้น

ที่มา:จากการสัมภาษณ์

		 5.2.7		 	ประเด็น	การ	เรียน	รู้	และ	สื่อ	 ในประเด็นนี้เป็นไปในทำนองเดียวกับด้านเทคโนโลยีการผลิต
คือธุรกิจส่วนใหญ่ให้คำตอบในแง่ของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนผ่านสื่อต่างๆ อย่างไร
ก็ดี ได้มีบางธุรกิจที่มีการดำเนินงานในด้านการเรียนรู้และสื่อ โดยการให้ความรู้แก่คนในชุมชนที่เป็น
ผู้รับจ้างผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น และ กสท. ได้ดำเนินโครงการสร้างห้องสมุด 
ให้แก่โรงเรียนด้อยโอกาสรายละเอียดแสดงดังตารางที่13และตารางที่14
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ตารางที่13จำนวนคำตอบประเด็นการเรียนรู้และสื่อ

ประเด็นกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อ จำนวนคำตอบ ร้อยละ
จ้างวิทยากรมาสอนกรรมวิธีการผลิตให้คนในชุมชนที่เป็นผู้รับจ้างผลิตของโรงงาน 1 11.11
ถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านสื่อท้องถิ่น 1 11.11
แผ่นพับ 1 11.11
มีบริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนด้อยโอกาส 1 11.11
ที่มา:จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ:คำนวณร้อยละต่อจำนวนกลุ่ม/กิจการ

ตารางที่14การดำเนินงานของธุรกิจด้านการเรียนรู้และสื่อ

ที่ ชื่อกิจการ รายละเอียดการดำเนินการ
1 วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มประกาศกิจการสุรา
มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นต้น

2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อำเภอสารภี

แต่ละกลุ่มจะมีการจัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของตนเองให้แก่กลุ่มบุคคล
ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

 3 วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เกษตรกรบ้านสันกอเก็ต

ทางกลุ่มได้จัดทำแผ่นผับเพื่อแจกให้แก่บุคคลที่เข้ามาดูงาน หรือแจกเวลาไป
ออกงานตามสถานที่ต่างๆนอกจากนี้ได้มีสื่อท้องถิ่นเช่นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
โทรทัศน์ท้องถิ่น เข้ามาขอสัมภาษณ์และถ่ายทำรายการเพื่อนำไปเผยแพร่ 
ต่อไป

 4 วิสาหกิจชุมชน
ทำขนมจีนบ้านบวกเปา

มีสื่อมาสัมภาษณ์จากส่วนกลาง ได้แก่ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และวิทยุ
กรุงเทพมหานครFM92.50เป็นต้นนอกจากนี้ทางกลุ่มได้มีการจัดทำแผ่นพับ
เพื่อเผยแพร่ด้วย

5 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่(ทำอิฐมอญ)

เริ่มแรกของการผลิตอิฐมอนทางกลุ่มได้มีการจ้างผู้มีความรู้ในเรื่องการปั้นอิฐ
มอนจากตำบลแม่เหียะมาสอนชาวบา้นในชมุชนทำให้ปจัจบุนัคนในชมุชนมีอาชพี
การทำอิฐมอนเป็นอาชีพหลักสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน

6 บริษัทกษมาเทรดดิ้งจำกัด
(ผลิตและจำหน่ายศิลาดล)

บรษิทัฯยงัไมม่ีกจิกรรมการเรยีนรู้หรอืการถา่ยทอดภมูปิญัญา/ความรู้เกีย่วกบั 
การผลิตสินค้าผ่านสื่อเนื่องจากเป็นความลับทางธุรกิจ มีเฉพาะการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ที่ทำผ่านสื่อท้องถิ่นเช่นArtandCultureNorthMagazineและ
การออกบูธทั้งในและต่างประเทศ

 7 บริษัทPureHandknitจำกัด
(ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นเพียงตัวกลางในการรับorder การผลิตเท่านั้น จึงไม่มี
กิจกรรมการเรียนรู้หรือสื่อสารผ่านการโฆษณาใดๆทั้งสิ้นเพราะทางผู้สั่งซื้อ
จะเป็นผู้ดำเนินการเอง

 8 สำนักงานบริการลูกค้า
บริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัด
(มหาชน)จังหวัดเชียงใหม่

กสท. มีการให้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อชุมชน และโรงเรียน 
ดอ้ยโอกาสทำให้เดก็นกัเรยีนรวมทัง้คนในชมุชนหา่งไกลมีโอกาสได้รบัรู้เรยีนรู้ 
เท่าเทียมกันกับชุมชนที่มีความเจริญแล้ว

9 บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์จำกัด ทางบรษิทัฯมีการไปศกึษาดูงานจากสถานที่ตา่งๆแลว้นำความรู้ที่ได้มาลองผดิ
ลองถูกปรับใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ
มีการทำwebsize ของบริษัท ทำหนังสือเกี่ยวกับบริษัทแจก โฆษณาผ่าน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีสื่อโทรทัศน์ช่องต่างๆมาขอถ่ายทำรายการ
เช่นรายการหมึกแดงเป็นต้น

ที่มา:จากการสัมภาษณ์
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	 5.2.8		 	ประเด็น	การ	สร้าง	ผล	บวก	แก่	ชุมชน	 ในส่วนนี้ ธุรกิจได้แสดงความคิดเห็นถึงสิ่งที่คิดว่า 
ธุรกิจมีบทบาทในด้านดีแก่ชุมชนซึ่งด้านที่เห็นชัดเจนที่สุดเป็นการเป็นแหล่งรองรับผลผลิตจากชุมชน/
ท้องถิ่นและการได้เป็นส่วนสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนซึ่งรายละเอียดแสดงดังตารางที่15และ
ตารางที่16

ตารางที่16การดำเนินงานของธุรกิจด้านการบริจาคเงินสินค้าและบริการ

ที่ ชื่อกิจการ รายละเอียดการดำเนินการ
1 วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มประกาศกิจการสุรา
การที่กิจการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในชุมชนที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
เชน่ผลผลติที่ตกเกรดทำให้เกษตรกรในชมุชนมีตลาดรองรบัผลผลติในลกัษณะ
ดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้จากการขายผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อำเภอสารภี

ทางกลุ่มสร้างผลบวกให้แก่ชุมชนในแง่ของการให้ความรู้ทั้งในเรื่องการเกษตร
และอื่นๆรวมทั้งการสร้างอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชนด้วย

 3 วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เกษตรกรบ้านสันกอเก็ต

ทางกลุ่มเป็นตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกในกลุ่มเช่นรับซื้อ
ลำไยกล้วยฯลฯมาแปรรูปทำให้สมาชิกมั่นใจได้ว่าสินค้าเกษตรที่ตนเองผลิต
มีตลาดรองรับที่แน่นอน

 4 วิสาหกิจชุมชน
ทำขนมจีนบ้านบวกเปา

กจิการจะเนน้การมีสว่นรวมกบัชมุชนโดยการชว่ยเหลอืในดา้นการบรจิาคสนิคา้
ช่วยงานต่างๆของชุมชน

5 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่(ทำอิฐมอญ)

การทีท่างกลุม่รูจ้กันำสิง่ที่เหลอืใช้ในชมุชนมาใช้ให้เกดิประโยชน์อาทินำแกลบ
ที่ไม่ใช้แลว้มาเปน็เชือ้เพลงิในการเผาอฐิมีประโยชน์ทัง้ในดา้นของการลดตน้ทนุ
ให้แก่กลุ่ม และเป็นการกำจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเน่าเสียของแกลบทำให้
ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

6 บริษัทกษมาเทรดดิ้งจำกัด
(ผลิตและจำหน่ายศิลาดล)

ในแง่ของการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน

นอกจากประเด็นดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายรับซื้อสินค้าของชุมชนที่ 
เกี่ยวเนื่องกับบริษัทเช่นรับซื้อกล่องกระดาษสาสำหรับทำบรรจุภัณฑ์เป็นต้น

 7 บริษัทPureHandknitจำกัด
(ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป)

การสรา้งผลบวกให้แก่ชมุชนที่มองเหน็ได้อยา่งชดัเจนคอืการจา้งกลุม่แม่บา้น/ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มาเป็นฐานการผลิตให้กับบริษัท ซึ่งเป็นการกระจาย 
รายได้ลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริง

ตารางที่15จำนวนคำตอบประเด็นการเรียนรู้และสื่อ

ประเด็นกิจกรรมที่สร้างผลบวกแก่ชุมชน จำนวนคำตอบ ร้อยละ
เป็นแหล่งรองรับผลผลิตของชุมชน  3  33.33 
สร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน 2 22.22
ให้บริการดาวเทียมไอพีสตาร์การจัดสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียน 1 11.11
นำคนในชุมชนมาเป็นเครือข่ายในการผลิต 1 11.11
เน้นการมีส่วนร่วมในชุมชนร่วมกิจกรรมของชุมชน 1 11.11
เป็นแหล่งรองรับของเสียของชุมชน 1 11.11
ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้ของชุมชนและสร้างอาชีพเสริมให้คนในชุมชน 1 11.11
ที่มา:จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ:คำนวณร้อยละต่อจำนวนกลุ่ม/กิจการ
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ที่ ชื่อกิจการ รายละเอียดการดำเนินการ
 8 สำนักงานบริการลูกค้า

บริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัด
(มหาชน)จังหวัดเชียงใหม่

ทุกโครงการที่ กสท. ได้ทำล้วนมีผลบวกแก่ชุมชนและสังคมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการให้บริการดาวเทียมไอพีสตาร์ การจัดสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียน
การให้โอกาสแก่ชุมชนด้อยโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกับชุมชนที่เจริญแล้ว 
การสรา้งงานสรา้งรายได้ให้แก่คนในพืน้ที่การพฒันาสงัคมรวมทัง้การอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9 บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์จำกัด บริษัทฯทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
ที่มา:จากการสัมภาษณ์

6.ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น

 จากการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงบทบาทของกิจการ/ธุรกิจ 
และการให้ความสำคัญของธุรกิจ ตลอดจน แนวทางอันจะนำไปสู่การปฏิบัติจริงของความรับผิดชอบ 
ต่อชุมชนโดยแยกเป็นสองประเด็นดังรายละเอียดต่อไปนี้


6.1บทบาทของธุรกิจที่มีต่อชุมชนและสังคม

 1. ธุรกิจควรจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ไม่สร้างมลพิษทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ อันเนื่อง 
มาจากกระบวนการผลิต  เช่น การสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำเสียลงสู่ชุมชน การจัดการขยะ
อย่างถูกวิธีและแยกขยะเป็นพิษเพื่อลดการปนเปื้อน
 2. ธุรกิจควรจะช่วยกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน เช่น การรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนและ 
นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
 3. ธุรกิจควรจะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของชุมชน เช่น การร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ สิ่งของ 
และเงนิให้กบัชมุชนในวนัที่ชมุชนจดังานเทศกาลหรอืวาระโอกาสพเิศษตา่งๆเชน่วนัเดก็วนัเขา้พรรษา
วันปีใหม่งานโรงเรียนของชุมชนเป็นต้น
 4. ธุรกิจควรจะมีจิตสำนึกที่ดีต่อการรับผิดชอบต่อชุมชน ไม่เพิกเฉยหากชุมชนร้องขอความ 
ช่วยเหลือความร่วมมือต่างๆและธุรกิจชุมชนสามารถให้ความช่วยเหลือได้
 5. ธุรกิจควรจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน/สังคมอย่างเคร่งครัด
 6. ธุรกิจควรให้ความสำคัญต่อบทบาทที่มีต่อชุมชนและสังคมโดยกำหนดเป็นแนวนโยบายและ 
ระบุในแผนปฏิบัติการของบริษัท
 7. ธุรกิจควรสร้างความเข้าใจแก่พนักงาน แรงงาน ลูกจ้างถึงบทบาทนโยบาย แผนการปฏิบัติ 
ของธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎของชุมชน เพื่อให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและประปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้อง
 8. ธุรกิจควรช่วยก่อให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่นโดยใช้แรงงานจากท้องถิ่น และจัดสวัสดิการ 
ให้แก่แรงงาน/ลูกจ้างอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
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 9. ธุรกิจควรมีส่วนช่วยพัฒนาทางด้านองค์ความรู้ให้กับชุมชนเช่นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก
นักเรียนเยาวชนในชุมชน
 10.ธุรกิจควรจะสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและชุมชน
 
6.2แนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริงในสังคม

 1. ธุรกิจจะต้องมีแนวนโยบายและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนทางด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน 
เพื่อแสดงให้เห็นการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
 2. การสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกต่อเจ้าของ พนักงาน ลูกจ้างธุรกิจชุมชน ในการแสดงความ 
รับผิดชอบต่อชุมชนและในเรื่องความซื่อสัตย์และจริงใจต่อผู้บริโภค
 3. ธุรกิจจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆและมีการนำเอาภูมิปัญญาท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต 
และสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ชุมชนได้
 4. รัฐบาลควรช่วยเหลือในด้านการส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชนให้มากขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือ 
ในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ
 5. ธรุกจิจะตอ้งรู้วา่ตลาดสนิคา้ของตนอยู่ในระดบัใดเพือ่จะได้ผลติสนิคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของตลาด และในกรณีที่ธุรกิจไม่มีความชำนาญในด้านการตลาด จะต้องมีการสร้างเครือข่าย เช่น 
การเชื่อมโยงเครือข่ายกับSMEs เพื่อที่ว่าตนเองจะเป็นผู้ผลิตและส่งต่อให้SMEs เป็นผู้ดำเนินการ 
ทางดา้นการตลาดนอกจากนัน้แลว้ธรุกจิขนาดเลก็ทัง้หลายจะตอ้งมีการรวมกลุม่กนัเพือ่จะได้ผลติสนิคา้
ได้ตามคำสั่งซื้อขนาดใหญ่
 6. ธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจชุมชนจะต้องสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกัน
พัฒนาเทคนิคการผลิตและเพื่อเป็นการศูนย์เรียนรู้ทางการผลิต
 7. ธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจชุมชนควรสนับสนุนให้ลูกหลานในชุมชนสืบทอดภูมิปัญญา 
ของท้องถิ่น เพื่อจะได้มีการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูก และเป็นการรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นไว้
ได้อย่างยั่งยืน
 8. ธรุกจิควรใหก้ารชว่ยเหลอืชมุชนทัง้ในรปูของการจา้งงานการกระจายรายได้และการบรจิาคเงนิ 
สิ่งของ ผลผลิตเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน  และการให้การเรียนรู้แก่ชุมชน เช่น การเปิดให้ 
เข้าชมศึกษาดูงาน
 9. ธุรกิจที่จะยั่งยืนได้จะต้องมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไม่ค้ากำไรเกินควรผลิตสินค้า
ให้มีคุณภาพและไม่เอารัดเอาเปรียบแรงงาน
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