บทที่ 3
กรอบความคิด (Conceptual Framework)
วิธีการวิจัย (Research Methodology)
จากประเด็นปญหา วัตถุประสงคในการวิจัย จะตองมีการสรางกรอบความคิดและการ
นําไปวิจยั เพื่อหาขอเท็จจริง มีวิธกี ารอยู 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 การวิจัยเบื้องตน เพื่อสรางกรอบความคิด (Conceptual Framework)
สวนที่ 2 กรอบความคิด (Conceptual Framework)
สวนที่ 3 การวิจัยภาคสนาม เพื่อสรุปผลการศึกษา
3.1 การวิจยั เบื้องตน เพื่อสรางกรอบความคิด (Pre-Research for Conceptual Framework)
3.1.1 วัตถุประสงคเพื่อคนหาขอมูลเบื้องตนตามวัตถุประสงคดงั นี้
1. นิยาม (Definition)
2. รูปแบบวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Model)
3. การออกแบบกระบวนการวิ ส าหกิจกั บ ความรับผิดชอบตอสัง คม (CSR
Process Design)
4. การบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการ (Managing People in
Process)
5. การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation)
3.1.2 กลุมตัวอยาง เปนผูนาํ ความคิดหมายถึง ผูท ี่ริเริ่มนําแนวคิดวิสาหกิจกับความ
รับผิดชอบตอสังคมไปใชในองคกรและประสบความสําเร็จไดรับรางวัลการยอมรับในวงการ มี
จํานวน 4 รายประกอบดวยวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ ซึง่ เติบโตมาจาก
วิสาหกิจขนาดกลาง ที่มีการนําแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมไปใชเปนเวลามากกวา 5-10 ป
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3.1.3 วิธีการเก็บขอมูล
เปนการสัมภาษณเชิงลึก(Depth Interview)57
ผลการสัมภาษณเชิงลึกโดยสรุป
1. นิ ย าม (Definition) คํ า ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง ผู นํ า ทางความคิ ด มี ค วามเห็ น
สอดคลองกันเปนสวนใหญ
1.1 จิตวิญญาณ (Soul) เปนการกระทําดวยจิตวิญญาณทีม่ ากกวาสํานึก
(Conscious) คํานึงถึงสวนรวมทีม่ าจากจิตวิญญาณ ซึง่ บางทานใหนยิ ามวา จิตวิญญาณที่มีความ
ดี (Merit Soul) เห็นแกสวนรวมและสาธารณชนมากกวาประโยชนสว นตน (Public Soul / Socially
Responsible Soul)
1.2 อาสาสมัคร (Volunteer) หมายถึง ความสมัครใจ กระทําการโดยไมถูกบังคับ
เปนความเต็มใจที่เปนผูให
1.3 ผูริเริ่ม (Initiative) หมายถึง ผูเริ่มความคิด ผูทาํ ใหเกิดการปฏิบัติการธุรกิจ
กับความรับผิดชอบตอสังคม เปนเจาของกิจการหรือผูบริหารระดับสูง
1.4 ทีมงาน (Team Work) หมายถึง ทีมจิตอาสา (Volunteer Team)
1.5 ผูมสี วนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางออม ทั้งสวนดีและสวนเสีย ในระดับองคกรไดแก พนักงาน ผูถ ือหุน คูคา ครอบครัวของ
พนักงานสําหรับในระดับชุมชน ไดแก บริเวณโดยรอบใกลที่ทาํ งานและ โรงงาน ที่ไดรับผลกระทบ
ระดับประเทศและบางอยางมีผลกระทบในระดับสากล
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บทสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) ผูนําทางความคิด 4 ทาน และพนักงาน
บริษัทที่เกี่ยวของอีก 2 ทาน (รายชื่อผนวก “ก”)
1) คุ ณ ปรี ด า เตี ย สุ ว รรณ คุ ณ กั น ชิ ง เทพหั ส ดิ น ณ อยุ ธ ยา และ คุ ณ สมพร
หิรัญรัตน บริษัท แพนดา จิวเวอรี่ จํากัด วันที่ 15 มิถุนายน 2549
2) คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) วันที่ 28 มิถุนายน 2549.
3) คุ ณ วั ล ลภา คุ ณ ติ ร านนท สวนเงิ น มี ม า จํ า กั ด วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2549.
รายละเอียดไดสรุปไวบางสวนที่กรณีศึกษา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม หนา 2-71.
4) คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง วันเดอรเวิรล โปรดักส จํากัด วันที่ 5 กรกฎาคม 2549.
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1.6 ตองมีระบบ (System) และการบริหารทรัพยากร (Resources) หมายถึง ตอง
มีโครงสราง กระบวนการ และการบริหารภายในโครงสรางโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรภายใน
และภายนอกองคกร
1.7 เครือขาย (Network) การทํากิจกรรมไดสรางเครือขาย แนวความคิดธุรกิจกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมใหกระจายไปสูอ งคกรตางๆ เพื่อเกิดการผลักดันแนวคิดนีส้ ูสวนรวม
กระจายตัวในวงกวาง เพื่อสรางองคกรที่ดสี ูสังคมภายใตจิตวิญญาณ ความเต็มใจ และความ
เขาใจ มากกวาการทําเพราะเปนกระแสนิยม (ซึง่ ผูนาํ ทางความคิดทุกคนไมตองการใหเกิด
แนวความคิดเทียม คือ ทําดวยกระแสนิยม แตตองการใหเกิดโดยธรรมชาติในจิตวิญญาณ เปน
ความเต็มใจ และความเขาใจที่จะรับผิดชอบตอสังคมโดยแทจริง)
1.8 การเจริญเติบโตทางธุรกิจ (Business Growth) หมายถึง การเจริญเติบโต
ทางธุรกิจที่มีความพรอมในการนําแนวคิดมาใชในองคกร ซึ่งสวนใหญมีความเห็นเปน 2 ประการ
คือ บริษัทมีความเจริญเติบโตทางธุรกิจ คอยนําแนวคิดนี้มาใช อีกกระแสหนึง่ มุง ความสําคัญ การ
ดําเนินงานไดตลอดเวลา เริม่ ไดที่กระบวนการธุรกิจโดยไมตองรอใหธุรกิจเจริญเติบโต
1.9 ความสมดุล (Balance) หรือดุลยภาพ (Equilibrium) เปนการดูแล สนับสนุน
ซึ่งกันและกันใหอยูอยางพอเพียง และพอดี ทุกฝายที่เกีย่ วของมีความพอใจ มีความสุข ธุรกิจอยูได
บนความยัง่ ยืน ภายใตความรวมมืออยางเต็มใจ เอื้ออาทร สนับสนุนกันแบบสามัคคี (ซึ่งบางทาน
เห็นวา ความสมดุลจะอยูบนวิถธี รรมและวิธีทนุ หมายถึง ความสมดุลบนความเปนธรรมชาติ ตาม
ปรัชญาพุทธศาสนาและวิถที ุน คือทุนนิยมที่มีความโลภ เปนการบัญญัติ และครอบคลุมดวย
มนุษยมิใชความเปนธรรมชาติ และบางทานเห็นวาอยูบนพืน้ ฐานคุณธรรมความดี (Merit))
1.10 การพัฒนาอยางยัง่ ยืน (Sustainable Development) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงสูส ิ่งใหมที่ดีกวา อยางมีคุณภาพตอเนื่องในระยะยาว สวนใหญมีความเห็นวา การ
พัฒนาอยางยัง่ ยืนเปนวิถที างที่สอดคลองกับแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ใน
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
2. รูปแบบทางธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Business Model)
2.1 เปนรูปแบบผสม เชน โครงการที่อยูภายในและภายนอกองคกร หรืออยูใน
กระบวนการธุรกิจ (In Process) และหลังกระบวนการธุรกิจ (After Process) เปนตน
2.2 ตัวอยางที่สัมภาษณเชิงลึกทั้งหมด จะเนนกิจกรรมที่ดาํ เนินการผลักดันดวย
บริษัท (Corporate Driven) ไมมีรูปแบบผลักดันดวยองคกรทางสังคม (Social Driven) เชน
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บริจาคใหมูลนิธิเชนนี้ ผูนาํ ทางความคิดไมมีกิจกรรมประเภทนีเ้ ปนกิจกรรมหลัก แตทําผสมผสาน
ในบางโอกาส
2.3 รูปแบบทางธุรกิจ ขึ้นอยูกับลักษณะธุรกิจ ปญหา และสภาพสังคมทั้งใกล
และไกลที่เกีย่ วของ เชน น้าํ มันพืชไทย จะเปนโครงการภายหลังกระบวนการธุรกิจ โดยจัดทํา
โครงการภูมิปญ
 ญาอาหารไทย ปลูกพืชปลอดสารพิษ และสรางจิตสาธารณะกับชาวบาน โดย
ความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของ บริษทั ทางดานอัญมณีจะสรางความรู และทักษะในระบบการเรียนรู
โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาสรางหลักสูตรที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ เปดโอกาสใหคนที่สนใจ
แตขาดทุนทรัพยไดมีความรูโดยใหทนุ ที่พกั อาหาร และไมมีสัญญาผูกมัดที่จะตองทํางานใน
องคกร ตองสมัครใจและเต็มใจ การสรางคนใหมีคุณภาพสูอาชีพ สําหรับบริษัทที่เกี่ยวของกับของ
เลนเด็ก เนนสินคาที่มีคุณภาพปลอดภัย ใหความรู ความเพลิดเพลินตอลูกคา และจัดโครงการ
ฟนฟูพนักงานระดับแรงงาน ที่ติดยาเสพติด เนื่องจากชุมชนโดยรอบเกี่ยวของกับยาเสพติด เปนตน
2.4 การกําหนดรูปแบบขององคกรขนาดใหญ ผูบริหารระดับสูงจะกําหนด
นโยบายทางดานสังคม และมีงบประมาณสนับสนุน เชนเดียวกับบริษทั ตางประเทศที่อยูใน
ประเทศไทย สําหรับธุรกิจขนาดยอมมีงบประมาณจํากัดควรจะทํารูปแบบในกระบวนการธุรกิจ (In
Process) เพราะมีคาใชจา ยต่ํา และสามารถทําไดโดยไมรอใหมีความเจริญเติบโตเปนธุรกิจขนาด
ใหญ
2.5 ธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม ที่มีรูปแบบในกระบวนการธุรกิจ
ดําเนินการภายใตโครงสรางเดิมที่มีอยู และพัฒนาบุคลากรในโครงสรางขององคกรใหเกิดจิต
วิญญาณ หรือสํานึกตอความรับผิดชอบสังคม หรือตระหนักถึงผูอนื่ และสวนรวมมากขึ้น จะเปน
การพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจไปพรอมกับการพัฒนายกระดับจิตวิญญาณเพื่อรับผิดชอบ
ตอสังคมควบคูกันไป
3. การออกแบบความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR Business
Process Design)
การออกแบบกระบวนการธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมมีขั้นตอนที่เรียงลําดับที่
ใกลเคียงกัน เพียงแตรูปแบบแตกตางกันออกไปตามลักษณะธุรกิจ ปญหาและสภาพสังคมรอบ
ขางทั้งใกลและไกลที่เกี่ยวของ รูปแบบที่ผูนําทางความคิดเห็นวามีตนทุนต่ําคือ รูปแบบที่อยูใน
กระบวนทางธุรกิจ (In Process) และธุรกิจขนาดเล็กสามารถดําเนินการได ดังนั้น การออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ (Process Design) จึงประกอบดวย
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ขั้นตอนที่ 1

การกําหนดความรับผิดชอบตอสังคมที่เกีย่ วของกับกระบวนการทาง
ธุรกิจและกําหนดเปนเปาหมายในความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อใชในการ
ออกแบบกระบวนการตอไป (Defines Socially Responsible Goals)
ขั้นตอนที่ 2 เลือกสรรประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมที่สนับสนุนเปาหมายของ
องคกร และสอดคลองกับกระบวนทางธุรกิจ (Selecting Socially
Responsible Issues to Support Business Goals)
ขั้นตอนที่ 3 เลือกสรรผูริเริ่มในการดําเนินการตามประเด็นที่ไดกาํ หนดในขั้นตอนที่ 2
(Selecting Initiative Persons to Operate Socially Responsible
Issues)
ขั้นตอนที่ 4 สรางทีมอาสาและพัฒนาจิตวิญญาณสูความพอเพียง เพื่อเตรียมความ
พรอมสูความรับผิดชอบตอสังคมในระยะยาว (Building Volunteer
Team and Developing Socially Responsible Soul)
ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมที่รับผิดชอบตอสังคมใหสอดคลองกับ
เปาหมาย ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Developing Social
Responsible Activities and Programs) และพัฒนาบุคลากร (Socially
Responsible Human Resources Development)
ขั้นตอนที่ 6-7 การดําเนินงานและการประเมินผล (Implementation and Evaluation)
ในระดับการวัดผลจะกําหนดเปนปจจัยที่ใชในการวัด พอจะทําไดใน
ขณะนี้แตการประเมินผล (Evaluation) ตองมีการเก็บขอมูล เนื่องจาก
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมจะสงผลตอธุรกิจในแงการซื้อสินคา
เพิ่มขึ้น หรือความสุขของผูมสี วนไดสวนเสีย (Stakeholder) เพิ่มขึ้นจาก
เดิมยังไมมีองคกรใดบันทึกขอมูลอยางชัดเจน58
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ธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมในประเทศไทย เพิง่ ไดรับความนิยม ที่ผา นมาบาง
บริษัทไดดําเนินธุรกิจกับสังคมมาเปนเวลานาน อยางเชน บริษทั แพนดา จิวเวอรี่ จํากัด จากการ
สัมภาษณคุณปรีดา เตียสุวรรณ ไดใชแนวคิดนี้มานานกวา 33 ป ตัง้ แตบริษัทกอตั้งในป 2517
โดยบริษัทดูแลพนักงานเสมือนอยูในครอบครัวเดียวกัน เหมือนพี่ดูแลนอง และถายทอดเปน
วัฒนธรรมสูระบบในองคกรในการประเมินความรับผิดชอบตอสังคมมีผลตอการซือ้ สินคายังไมเปน
รูปธรรมและในตางประเทศกําลังศึกษาในประเด็นนี้อยู
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4. การจัดการบุคลากรในกระบวนการธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม (Managing
People in Socially Responsible Process)
สรางวัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) ใหเปนองคกรที่มีสว นรับผิดชอบตอ
สังคม เปนคุณคาหลักทางธุรกิจ (Core Business Value) และเปนองคกรแหงการเรียนรู
(Learning Organization) ใหเกิดการพัฒนาดวยตนเอง ใหพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียใน
โครงการมีสว นรวมออกความเห็น โดยผูบ ริหารและหรือเจาของกิจการจะแทรกคุณคาความ
รับผิดชอบตอสังคมในการดําเนินธุรกิจเพือ่ ทําใหเกิดวัฒนธรรมใหมในองคกร ผูบริหารและหรือ
เจาของกิจการจะมีความเปนผูนาํ ที่เปนแบบอยางใหกบั พนักงาน และผูที่เกีย่ วของ
ในการพัฒนาบุคลากร จะอยูที่ลักษณะของการออกแบบโครงสราง และระดับบุคลากร
ในองคกร อยางเชนระดับโรงงานที่มีแรงงาน จะมีปญหาดานยาเสพติด หนี้สนิ เมาสุรา เปนตน
ลักษณะเชนนี้ จะมีโครงการตางๆ มาพัฒนาระดับจิตใหหลุดพนจากตนเอง เพื่อมีจิตวิญญาณสู
ผูอื่น เชน โรงงานสีขาวรวมกับสํานักงานปราบปรามยาเสพติดและตํารวจทองถิ่น และลดหนี้สนิ
เพื่อครอบครัว เปนตน
โรงงานสีขาว

- ประชาสัมพันธใหโอกาส ลด ละ เลิก ภายใน 6 เดือน
- ถ า ตรวจพบใครติ ด ยา บํ า บั ด และไม เ ป ด เผยให ใ ครทราบ ถ า ใคร
จําหนายใหออกจากงาน ถาบําบัดไมเลิกใหลาออกจากงาน
- สรางคานิยมวาโรงงานนี้ดําเนินการจริงจัง มีมาตรการเขมงวดและ
สืบคนโดยใชวิธีสุมเช็ค
- ใหบริจาคเลือดปละ 2 ครั้ง และบริจาคอวัยวะดวยความสมัครใจ
ลดหนี้สินเพื่อครอบครัว
- โครงการออมทรัพย
- รวมซื้อสินคาราคาถูก
- เรียนรูทําอาชีพเสริมมาขายที่โรงงาน เชน เพาะเห็ด เปนตน
- ทําบัญชีรายจาย พิจารณาซื้อสิ่งไมจําเปนออก
- มีสถาบันการเงินรวมมือชวยเหลือปลอดดอกเบี้ย เพื่อปองกันกูยืมนอก
ระบบ
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ถาตองการพัฒนาพนักงานใหมีคุณภาพ มีความสัมพันธกับกระบวนการทางธุรกิจจะ
จัดทําโครงการโรงเรียนในโรงงาน เพื่อเตรียมคนกอนเขาทํางานจริง โดยใหนักเรียนผูสนใจประสงค
จะเขาโครงการโรงเรียนในโรงงานมีทุนการศึกษา ที่พัก และอาหารใหผูเรียนไดรับความสะดวกเพื่อ
สรางคนมีคุณภาพสูอุตสาหกรรม เปดโอกาสใหเรียนรูงานจากงานโดยตรง เมื่อสําเร็จการศึกษาจะ
ไดรับวุฒิการศึกษารองรับดวยกระทรวงศึกษาธิการ และเปดโอกาสใหทํางานที่บริษัทไดโดยสมัคร
ใจ ทั้งนี้ บริษัทสรางคุณภาพคนเพื่อสูสังคมสามารถไปทํางานในบริษัทคูแขงขันหรือบริษัทอื่นได
5. การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จากการสัมภาษณ
ประเด็นประเมินผลคงทําไมไดในชวงเวลานี้ เนื่องจากไมมีขอมูลจัดเก็บชัดเจนที่วัดไดวาเกิดผล
จากความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม แต ส ามารถกํ า หนดป จ จั ย วั ด ผลได เป น แนวคิ ด ที่ ไ ด จ ากการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ปจจัยหลักมีองคประกอบดังนี้
1. ความสม่ําเสมอตอเนื่อง
2. การแสดงออก การมีสวนรวม
3. มีผูเกี่ยวของรวมโครงการเพิ่มขึ้น
4. มีการสื่อสารอยางเปดเผยใหเกิดความรูความเขาใจ
5. มีความสุข ความภูมิใจ ของคนในองคกรและผูเกี่ยวของ
6. เปนประโยชนตอสังคมมากกวาธุรกิจ
7. ทีมอาสามีจิตเพื่อสังคม (Public Self) หรือจิตวิญญาณเพื่อสังคม (Public
Soul)
8. ผูนําเปนผูนําทางความคิด
9. การสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อสังคม
10. การพัฒนาเครือขายเพื่อสังคม
จากผลการสอบถามผูน ําความคิดเบื้องตนจะนําไปสรางกรอบความคิดใหสอดคลองกับ
ประเด็นปญหาและวัตถุประสงคทางการศึกษาตอไป
3.2 กรอบความคิด (Conceptual Framework)
จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมใิ นบทที่ 2 ในเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ การวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของรวมทัง้ กรณีศึกษาที่
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เกี่ยวของกับวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนการสัมภาษณ
ผูนําทางความคิดเบื้องตนในบทที่ 3 ไดนาํ มากรอบความคิด (Conceptual Framework) ใน
การศึกษาเพื่อสอดคลองกับประเด็นปญหาและเปนไปตามวัตถุประสงคทางการศึกษา ดังนี้
วัตถุประสงคขอ ที่ 1 แนวความคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (CSR Concept for SME’s)
ขอมูลเพื่อสรางกรอบความคิด
1. จากการสัมภาษณผูนําทางความคิด ประกอบดวยแนวคิดที่มอี งคประกอบ 9 คํา
ประกอบดวย
1.1 จิตวิญญาณความรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Soul) หรือ จิต
วิญญาณเพื่อสังคม (Public Soul)
1.2 ทีมงานอาสาสมัคร (Volunteer Team)
1.3 ผูริเริ่ม (Initiative) โดยเจาของกิจการหรือผูบริหารระดับสูง
1.4 ผูมีสวนเกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ระดับองคกรไดแก
ผูถือหุน ลูกคา คูคา ครอบครัวพนักงาน สังคมใกลไดแก ผูท ี่เกีย่ วของใน
ระดับชุมชน สังคมไกลไดแก ระดับสังคม
1.5 ระบบ (System) และทรัพยากร (Resources)
1.6 เครือขาย (Network)
1.7 การเจริญเติบโตทางธุรกิจ (Business Growth)
1.8 ความสมดุล (Balancer) หรือดุลยภาพ (Equilibrium)
1.9 การพัฒนาอยางยัง่ ยืน (Sustainable Development)
2. สถาบันไทยพัฒน (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 ทฤษฎีที่ 8) “การดําเนินกิจกรรม
ภายในและภายนอกองคกร ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับใกลและไกล ดวยการใช
ทรัพยากรทีม่ อี ยูในองคกร หรือทรัพยากรจากภายนอกองคกรในอันทีจ่ ะทําใหอยูรวมกันในสังคม
ไดอยางเปนปกติสุข”
3. European Commission Green Paper (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 ทฤษฎีที่ 8)
“การปฏิสัมพันธของผูเกี่ยวของ (Stakeholder) โดยสมัครใจ”
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4. World business Council on Sustainable Development (รายละเอียดบทที่ 2
หัวขอ 2.3 ทฤษฎีที่ 8) “คํามั่นของบริษทั ที่จะสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยทํา
รวมกับลูกจางและครอบครัวของพวกเขา ชุมชน และสังคมโดยกวางเพือ่ จะพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ของสังคมโดยรวม”
5. Inter American Development Bank (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 ทฤษฎีที่ 8)
“คํานึงถึงคุณภาพชีวิตในชุมชนโดยรอบ สรางพันธมิตรกับผูมีสวนไดสว นเสียที่สาํ คัญทั้งหมด”
6. Samuel C.Certo (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 ทฤษฎีที่ 8.2.1) “การรับผิดชอบ
ตอสังคม บทบาทผูบริหารจะแตกตางกันออกไป โดยผูบ ริหารมีสวนรวมในการตอบสนองสังคม
อยางรอบคอบ เพื่อลดหนีอ้ ันเกิดจากความไมรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท”
7. Keith Davis (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 ทฤษฎีที่ 8.2.1) “การดําเนินงานควร
พิจารณาในเรือ่ งเทคนิคและผลกําไรเชิงเศรษฐศาสตรและผลที่เกิดกับสังคมทัง้ ในระยะสั้นและ
ระยะยาว จากกิจกรรมทางธุรกิจทัง้ หมดกอนอยางรอบคอบกอนดําเนินการ และผลความ
รับผิดชอบตอสังคมที่มีตน ทุนเกิดขึ้นไมควรจะสงตอใหผบู ริโภค”
8. Mallen Baker and Micheal Hopkins (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 ทฤษฎีที่
8.6) “เนนความรับผิดชอบตอสังคมทางจิตวิญญาณ (Soul) มิใชทําตามกระแส”
9. กรณีศึกษา (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.4)
• แฮนดิคราฟทเพื่อคนพิการในอินโดนีเซีย โดยมีความเชือ่ วาคนพิการสามารถ
ทํางานบางประการไดดีกวาคนปรกติ และใหโอกาสฝกทักษะสรางอาชีพแกคน
พิการ
• ชวยเหลือชาวไรกาแฟพันธพื้นเมืองในฟลปิ ปนส พนจากความยากจน โดย
ความชวยเหลือสายพันธ สนับสนุนการวิจัยรับซื้อใหชาวไรมีรายไดโดยไมตัด
ตนกาแฟพืน้ เมืองทิง้ ซึ่งกอความเสียหายแกประเทศ
• ไอศรีมรับผิดชอบตอสังคมในอเมริกา โดยการผลิตไอศรีมไมมีสารปนเปอน
บรรจุภัณฑไมฟอกสี ชวยเหลือชุมชนทองถิ่นใหงบประมาณสนับสนุนสงเสริม
เกษตรกรรายยอย วิจัยระบบตูแชเย็นไมสรางปญหาสิ่งแวดลอม เปดรานไอ
ศรีมสงเคราะหผูดอยโอกาส และนําไฮครีมไปเลี้ยงหมูในฟารมและมีวันไอศรีม
ใหลูกคาทําใหเปนทีช่ ื่นชอบของชุมชน
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• รานจําหนายหนังสือในไทยที่เนนมุมมองสังคมและสิ่งแวดลอม จําหนาย
หัตถกรรมไมฟอกยอม เนนรายไดใหกับชาวบาน สงเสริมดานวิชาการใน
ประเด็นสังคมและสิ่งแวดลอม
จากบทสัมภาษณ นิยามขององคกรในประเทศไทยและตางประเทศ กรณีศึกษาและ
ทฤษฎีตลอดจนแนวคิดในตําราสามารถสรางกรอบแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังนี้
ภาพที่ 3.1
แสดงกรอบความคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
7. Sustainable Development
Growth and Balance
6.6.Business
Business Growth
5.5.System
Networkand Resources
4. Network
4. System
and Resources
3. Stakeholders
2. VolunteerTeam
1. Socially Responsible Soul / Public Soul

CSR Concept for SMEs
สวนที่ 1

อธิบายภาพที่ 3.1 แนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม เปนการดําเนินวิสาหกิจภายใตจิตวิญญาณเพื่อสังคม (Socially
Responsible Soul / Public Soul) (ผูนําทางความคิด กรณีศึกษาทัง้ 4 กรณี Mallen Baker and
Hopkins) โดยการสรางทีมอาสาสมัคร (Volunteer Team) ที่มีความเต็มใจในการดําเนินกิจกรรม
เพื่อสังคม (ผูนําทางความคิด, “World Business Council) สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม
แกผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในระดับองคกรไดแกพนักงาน ผูถือหุน คูคา ครอบครัว
ของพนักงาน ระดับสังคมอันใกลไดแกชุมชน บริเวณโดยรอบโรงงาน สํานักงาน ตลอดจนสังคม
อันไกลไดแก ในระดับประเทศและบางอยางมีผลกระทบเปนระดับสากล (ผูนําทางความคิด
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สถาบันไทยพัฒน, European Commission Green Paper, World Business Council,
Inter-American Development Bank, กรณีศึกษาไอศรีมเพื่อสังคม กาแฟพันธพนื้ เมือง ราน
จําหนายหนังสือ) ภายใตการสรางเครือขาย (Network) ที่มีสวนรวมในการดําเนินงานดวยแนวคิด
วิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีระบบ (System) หมายถึงการดําเนินงานทีม่ ี
โครงสรางของการจัดการที่มกี ระบวนการปฏิบัติงานมีขนั้ ตอนกอนหลังและมีการบริหารงานโดย
คํานึงถึงการใชทรัพยากร (Resources) ที่มีจํากัดภายในและภายนอกองคกร (ผูน ําทางความคิด
ไทยพัฒน) ผลักดันใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคม กระจายไปสูองคกรตางๆ เพือ่ ทําใหเกิด
ความรวมมือ แบงปนความรับผิดชอบตอสังคมดวยจิตวิญญาณทีม่ ีความเต็มใจและเขาใจแนวคิด
โดยปราศจากการกระทําที่เปนกระแสนิยม (ผูนาํ ทางความคิด Inter American Development
Bank, Certo, Baker and Hopkins, กรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี) และสามารถดําเนินการได โดยรอให
วิสาหกิจมีความมัน่ คง (Business Growth) (ผูนําทางความคิด) หรือดําเนินการไดทันที (ผูน ําทาง
ความคิด กรณีศึกษา แฮนดิคราฟทเพื่อคนพิการ) ภายใตการดําเนินงานที่มีความสมดุล
(Balance) หรือดุลยภาพ (Equilibrium) ระหวางธุรกิจกับสังคม ดวยความพอใจมีความสุขกับงาน
และธุรกิจเจริญเติบโต มีความรวมมือกันอยางเอื้ออาทร (ผูนาํ ทางความคิด, Keith Davis) นับได
วาเปนการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) อยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว
(ผูนําทางความคิด, World Business Council)
วัตถุประสงคการศึกษาขอที่ 2 จากแนวคิดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับความ
รับผิดชอบตอสังคมในสวนที่ 1 สามารถนําไปสรางกรอบแนวคิดเรื่องรูปแบบการออกแบบ
กระบวนการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทัง้ ความเขาใจทัศนคติและการนําแนวคิดไปใช
ของผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูงของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
วัตถุประสงคยอ ยขอที่ 2.1 กรอบความคิดเรื่องรูปแบบของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR Model)
ขอมูลเพื่อสรางกรอบแนวคิด
1. David Model ของ Keith Davis (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 8.2.1) “เปนรูปแบบที่
มีระบบเปด 2 ทาง คือรับปจจัยนําเขาของสังคมและการเปดเผยการปฏิบัติงานตอสาธารณชน
ตองรับฟงเพื่อปรับปรุงและสนับสนุนสวัสดิภาพทางสังคม”
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2. องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3
หัวขอยอยทฤษฎีที่ 5) “องคกรการเรียนรูเปนทฤษฎีใหมของการบริหารจัดการ เปนการพัฒนา
องคประกอบดวยความคิดเชิงระบบ (Thinking System) เปนความเขาใจในภาระหนาที่ของตน
และผูอื่น ตลอดจนภาระหนาที่ในการตอบสนองความตองการของลูกคา ภายใตการมีวิสัยทัศน
รวมกับมุง มัน่ บรรลุเปาหมายอยางจริงใจ มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจเพื่อแกปญหาขององคกร
ตลอดจนเรียนรูเปนทีม มีการแบงปนความรูและแกปญหารวมกัน”
3. ไทยพัฒน (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอยอย 8.2.2)
• รูปแบบใชทรัพยากรภายในองคกร เรียกวา Corporate Driven CSR
• รูปแบบใชทรัพยากรภายนอกองคกร เรียนวา Social Driven CSR
4. Kotler and Lee (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอยอย 8.2.2) ศึกษากรณีศกึ ษาใน
อเมริกา มี 6 รูปแบบคือ
รูปแบบที่ 1 Cause Promotion จัดหาทุนเพื่อบริจาคการกุศล
รูปแบบที่ 2 Cause-Related Marketing จัดสรรรายไดเพื่อการกุศลบนพืน้ ฐานการ
จําหนายสินคาและบริการ
รูปแบบที่ 3 Corporate Social Marketing พัฒนาและรณรงคใหเปลี่ยนพฤติกรรม
รูปแบบที่ 4 Corporate Philanthropy องคกรรับบริจาคเพื่อการกุศลโดยตรง
รูปแบบที่ 5 Community Volunteering องคกรสนับสนุนลูกคา หุน สวนการคา เพื่อ
สนับสนุนชุมชนในทองถิ่นดวยความสมัครใจ
รูปแบบที่ 6 Socially Responsible Business Practices องคกรดําเนินแนวคิดใน
กระบวนการธุรกิจ
5. รูปแบบ The Centre of Urban Planning and Environmental Management ของ
มหาวิทยาลัยฮองกง (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอยอย 8.2.4)
• ปฏิบัติภายในองคกรไมละเมิดมนุษยชนในองคกร
• มีระบบตรวจสอบผูผลิตและตัวแทนจัดจําหนายอยางโปรงใส
• มีความนาเชื่อถือ กําหนดระยะเวลาและรายงานผลความคืบหนาจากการ
ปฏิบัติงาน
จากขอมูลและวัตถุประสงคในการศึกษา สามารถสรางกรอบของวัตถุประสงคขอ 2
คือรูปแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับความรับผิดชอบตอสังคมดังนี้
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ในขั้นตอนแรก นําผลการศึกษาของ Kotler and Lee กับแนวคิดของไทยพัฒน มา
สรางรูปแบบสามารถจัดกลุม รูปแบบไดดังภาพที่ 3.2
ภาพที่ 3.2
แสดงรูปแบบของวิสาหกิจ กับความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม แบงตามทรัพยากรภายในองคกรและภายนอกองคกร
สวนที่ 2 : CSR Model for SMEs
Social Driven

Corporate Driven
1. Corporate Philanthropy
2. Community Volunteering
3. Socially Responsible
Business Practices

1. Cause Promotion
2. Cause Related Marketing
3. Corporate Social Marketing

ภาพที่ 3.2 เปนการแบงกลุม รูปแบบได 2 กลุม คือ กลุมที่ใชทรัพยากรภายในองคกร มี
3 กลุม และใชทรัพยากรภายนอกองคกรมี 3 กลุม เปนการจัดรูปแบบที่ยงั ไมละเอียด สามารถจัด
กลุมรูปแบบ (Business Model) ใหม ภายใตการนําปจจัยกระบวนการทางธุรกิจ (Business
Process) ประกอบดวย CSR in Process และ CSR after Process มาสรางแมทริกซเพื่อจัดกลุม
รูปแบบได 4 กลุมดังนี้
ภาพที่ 3.3
แสดงรูปแบบวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแบง
ตามกระบวนการทางธุรกิจและทรัพยากรภายในและภายนอกองคกร
สวนที่ 2 : CSR Model for SMEs
Business Resources

1. Socially Responsible
Business Practices

1. Corporate Social
Marketing

1. Corporate Philanthropy 1. Cause Promotion
2. Cause Related
2. Community
Marketing
Volunteering

Business Process

Social Driven
In Process After Process

Corporate Driven
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อธิบายภาพที่ 3.3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทีใ่ ชทรัพยากรภายในองคกรและ
อยูในกระบวนการธุรกิจคือ Socially Responsible Business Practices และกลุมที่อยูภายหลัง
กระบวนการทางธุรกิจมี 2 กลุมคือ Corporate Philanthropy และ Community Volunteering
สวนกลุม ที่ใชทรัพยากรภายนอกองคกรเชน มูลนิธิคนพิการ ชมรมผูสงู อายุ เปนตน ถาเปน
กิจกรรมที่สอดคลองกับกระบวนการทางธุรกิจคือ กลุม Corporate Social Marketing สําหรับ
กลุมสุดทายเปนกลุมที่ไมเกี่ยวกับทรัพยากรและกระบวนการทางธุรกิจคือ กลุม Cause Promotion
และ Cause Relate Marketing ในการสัมภาษณผูนําทางความคิดถึงรูปแบบที่กอใหเกิดความ
พัฒนาอยางยัง่ ยืน มีบางรายใหความเห็นวาควรจะอยูในกระบวนการธุรกิจและใชทรัพยากรของ
ธุรกิจคือ Social Responsible Business Practices เปนคําของ Kotler and Lee ในการศึกษาจะ
ขอยืมใชคํานี้เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาในภาคสนามตอไปจนกวาจะสรุปผลและมีคําใหมที่
เหมาะสม รูปแบบดังกลาวควรเปนรูปแบบที่มีระบบเปด 2 ทางคือ รับปจจัยนําเขาของสังคม รับ
ฟงเพื่อปรับปรุงและเปดเผยการปฏิบัติงานตอสาธารณชน สนับสนุนสวัสดิภาพทางสังคม (David
Model) และเปนรูปแบบที่สรางการเรียนรูใ นองคกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ซึง่ เปน
ประเด็นหลักของการศึกษา (บทนําบทที่ 1) สงเสริมใหเปนองคกรความคิดเชิงระบบ (Thinking
System) มีความเขาใจในภาระหนาที่ของตนและผูอนื่ ตลอดจนภาระหนาที่ในการตอบสนอง
ความตองการของลูกคา (กรณีศึกษาไอศรีมเพื่อสังคม) ภายใตวิสัยทัศนรวมกัน มุง มั่นบรรลุ
เปาหมายอยางจริงใจ มุง การแกปญหา มีการเรียนรูเปนทีมและมีการแบงปนความรูรวมกัน
(ทฤษฎีองคกรแหงการเรียนรู) นอกจากนี้รปู แบบที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จะตองไมละเมิดมนุษยชนในองคกร มีระบบตรวจสอบอยาง
โปรงใสและมีความนาเชื่อถือ (The Centre of Urban Planning and Environmental
Management)
นอกจากนี้ผนู าํ ทางความคิดใหแงคิดวารูปแบบอาจจะเปนแบบผสมหมายถึง โครงการ
จะอยูภายในองคกรและภายนอกองคกร หรืออยูในกระบวนธุรกิจหรือหลังกระบวนการได แต
รูปแบบที่ยั่งยืนจะเนนกิจกรรมที่ดําเนินการผลักดันดวยวิสาหกิจ (Corporate Driven) และอยูใน
กระบวนการธุรกิจสําหรับรายละเอียดของรูปแบบอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะธุรกิจ ปญหา
สภาพสังคมทัง้ ใกลและไกลที่เกีย่ วของ อยางน้าํ มันพืชไทย จัดทําโครงการภูมิปญญาอาหารไทย
ปลูกพืชปลอดสารพิษ บริษทั อัญมณีสรางความรูและทักษะในระบบการเรียนรูรวมกับ
สถาบันการศึกษา สรางหลักสูตรที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ เปนตน (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ
ยอย 2.5)
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วัตถุประสงคยอ ยขอที่ 2.2
กรอบความคิดเรื่องการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (CSR Process Design)
จากแนวคิดสูการกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาอยางยั่งยืน จะนํามาสู
การศึกษาเรื่องการออกแบบขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อเปนทิศทางขององคกรที่จะทําใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ รูปแบบธุรกิจ (Business Model) จําเปนตองมีกระบวนการธุรกิจ
(Business Process) เปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดทิศทาง (รายละเอียดบทที่ 2 ทฤษฎีที่ 7)
ที่มาของขอมูล
1. การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 หัวขอยอย
ทฤษฎีที่ 7) องคกรจําเปนตองเขาใจเรื่องรูปแบบธุรกิจ หลักกลยุทธและการวางตําแหนงกลยุทธ
เพื่อเปนทิศทางขององคกรทีจ่ ะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ รูปแบบธุรกิจจําเปนตองมี
กระบวนการธุรกิจ (Business Process) เปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดทิศทางที่
สอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร
2. กรณีศึกษา : โรงพยาบาลบํารุงราษฎร (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 หัวขอยอย
ทฤษฎีที่ 7) โรงพยาบาลมีการออกแบบกระบวนการเพื่อการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพโดยมี
ขั้นตอนการออกแบบดังนี้
• กําหนดองคประกอบของการใหบริการที่สาํ คัญคือ ความสามารถของแพทย
ความทันสมัยของเครื่องมือวินิจฉัยโรค และเครื่องมือรักษาพยาบาล งาน
บริการใหมีประสิทธิภาพ
• วิเคราะหความตองการของลูกคาทัง้ ในและตางประเทศ
• พิจารณาธุรกิจทั้งอุตสาหกรรมและการแขงขัน
• แสวงหาแนวทางในการจัดการการรักษาทีม่ ีประสิทธิภาพรวมทั้งหาขอมูลจาก
ทุกฝายเพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณ
• กําหนดรูปแบบการใหบริการและออกแบบกระบวนการที่สอดคลองกับรูปแบบ
และกลยุทธองคกร
• จัดกระบวนการบริการใหเหมาะสมกับรูปแบบและการออกแบบ เชน ดานการ
ตอนรับ การตรวจวินจิ ฉัย การรักษาพยาบาล
• ดูแลบริหารทรัพยากรบุคคล เชน แพทย เปนตน
• ติดตามพัฒนาระบบการใหบริการ เชน ระบบนัดแพทยลว งหนา
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3. การสัมภาษณผูนําทางความคิด (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.5) การออกแบบ
กระบวนการธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมมีขั้นตอนที่เรียงลําดับทีใ่ กลเคียงกัน เพียงแต
รูปแบบแตกตางกันออกไปตามลักษณะธุรกิจ ปญหาและสภาพสังคมรอบขางทัง้ ใกลและไกลที่
เกี่ยวของ รูปแบบที่ผูนาํ ทางความคิดเห็นวามีตน ทุนต่ําคือ รูปแบบที่อยูในกระบวนการทางธุรกิจ
(In Process) และธุรกิจขนาดเล็กสามารถดําเนินการได ดังนั้นการออกแบบกระบวนการทาง
ธุรกิจ (Process Design) จึงประกอบดวย ขัน้ ตอนการออกแบบกระบวนการมีอยูด วยกัน 7
ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดเปาหมายความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการ
ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมที่สนับสนุนเปาหมายและ
สอดคลองกับกระบวนการทางธุรกิจ
ขั้นตอนที่ 3 ผูริเริ่มโครงการในการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 4 สรางทีมอาสาสมัครและพัฒนาจิตสูความรับผิดชอบตอสังคม
ขั้นตอนที่ 5 พัฒนากิจกรรมและโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 6 นําไปปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 7 วัดผลและประเมินผล
จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูนําทางความคิด กรณีศึกษาและทฤษฎีการออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ สามารถสรางกรอบความคิดเรื่องการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจให
สอดคลองกับรูปแบบและแนวคิดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับความรับผิดชอบตอสังคม
ดังนื้ ขัน้ ตอนที่ 1-7 จากการสัมภาษณผูนําทางความคิด ขั้นตอนที่ 8 จากกรณีศึกษาโรงพยาบาล
บํารุงราษฎร
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ภาพที่ 3.4
แสดงการออกแบบกระบวนการ CSR และการปรับปรุงกระบวนการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
สวนที่ 3 : CSR Process Design
and Improvement for SMEs

Improvement Process
Step8

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

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

อธิบายภาพที่ 3.4 การออกแบบกระบวนการประกอบดวยขั้นตอน 8 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดความรับผิดชอบตอสังคมที่เกีย่ วของกับกระบวนการทาง
ธุรกิจและกําหนดเปนเปาหมายในความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อใชในการ
ออกแบบกระบวนการตอไป (Defines Socially Responsible Goals)
ขั้นตอนที่ 2 เลือกสรรประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมที่สนับสนุนเปาหมายของ
องคกร และสอดคลองกับกระบวนทางธุรกิจ (Selecting Socially
Responsible Issues to Support Business Goals)
ขั้นตอนที่ 3 เลือกสรรผูริเริ่มในการดําเนินการตามประเด็นที่ไดกาํ หนดในขั้นตอนที่ 2
(Selecting Initiative Persons To Operate Socially Responsible
Issues)
ขั้นตอนที่ 4 สรางทีมอาสาและพัฒนาจิตวิญญาณสูความพอเพียง เพื่อเตรียมความ
พรอมสูความรับผิดชอบตอสังคมในระยะยาว (Building Volunteer
Team and Developing Socially Responsible Soul)
ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมที่รับผิดชอบตอสังคมใหสอดคลองกับ
เปาหมาย ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Developing Social
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Responsible Activities and Programs) และพัฒนาบุคลากร (Socially
Responsible Human Resources Development)
ขั้นตอนที่ 6-7 การดําเนินงานและการประเมินผล (Implementation and Evaluation)
ในระดับการวัดผลจะกําหนดเปนปจจัยที่ใชในการวัด พอจะทําไดใน
ขณะนี้แตการประเมินผล (Evaluation) ตองมีการเก็บขอมูล เนื่องจาก
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมจะสงผลตอธุรกิจในแงการซื้อสินคา
เพิ่มขึ้น หรือความสุขของผูมสี วนไดสวนเสีย (Stakeholder) เพิ่มขึ้นจาก
เดิมยังไมมีองคกรใดบันทึกขอมูลอยางชัดเจน
ขั้นตอนที่ 8 การปรับปรุงกระบวนการจะดําเนินการเมือ่ มีการปฏิบัติงาน โดยนําผลที่
ไดจากการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายที่วางไว
วัตถุประสงคยอ ยขอที่ 2.3 เมื่อออกแบบกระบวนการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
รูปแบบและแนวคิดดังไดกลาวขางตน เพือ่ เกิดการบริหารจัดการใหมปี ระสิทธิภาพในกระบวนการ
ที่ออกแบบไวจะตองมีการพัฒนาบุคลากรที่เกีย่ วของทั้งผูบริหารระดับสูง หรือผูประกอบการและ
พนักงานรวมทั้งมีผูสว นเกี่ยวของใหเกิดความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่ดีและนําแนวคิดไปปฏิบัติ
ตามกิจกรรมและโปรแกรมทีว่ างไวในขัน้ ตอนการออกแบบกระบวนการเพื่อพัฒนาจิตจากความอยู
รอด การเห็นแกตนสูการเปลี่ยนแปลงเพื่อองคกร ชุมชนและสังคม
ขอมูลเพื่อสรางกรอบความคิด
1. ทฤษฎีผนู ํา (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 หัวขอยอยทฤษฎีที่ 7) ผูนาํ สมัยใหมมี
ลักษณะผสมผสาน ผูน ํา 4 แบบคือ ผูนาํ เชิงพี่เลีย้ ง ผูน าํ เชิงผูประกอบการ ผูนาํ เชิงการ
เปลี่ยนแปลง ผูนําเชิงผูน ํา
2. ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมองคกร (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 หัวขอยอยทฤษฎีที่ 2) เปน
ระบบความคิดรวมกันซึง่ ความคิดความเชือ่ มีสวนทําใหเกิดคานิยม และนําไปสูพ ฤติกรรมรวมใน
องคกร จะเปนบรรทัดฐานใหคนในองคกรไดปฏิบัติเพื่อบรรลุภารกิจเปนไปตามวิสยั ทัศน องคกร
สามารถปรับตัวอยูรอดในสถานการณตางๆ ทัง้ ภายนอกและภายในองคกร กอใหเกิดรูปแบบ
วัฒนธรรม (Culture Form) ไดแก รูปแบบสัญญาลักษณ เปนตน และแกนวัฒนธรรม
(Substance of Culture) ไดแก ความรูสกึ นึกคิด เปนตน และวัฒนธรรมสามารถเกิดความเขาใจ
รวมถายทอดพฤติกรรมได

90
3. ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคล (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 หัวขอยอยทฤษฎี
ที่ 3) การบริหารทรัพยากรบุคคลในปจจุบัน จะตองสรางทีมงานใหตรงกับความตองการของ
บริษัทและสรางกระบวนการพัฒนาบุคคลใหคิดเปน มีสํานึกที่ดี มีความรูสึกที่ดี และรวมอาสา
ดวยความเต็มใจ และมีการลงมือปฏิบัติใหเกิดความชํานาญ
4. กรณีศึกษา โซนี่ (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 หัวขอยอยทฤษฎี 3) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจะประกอบดวยการสรางระบบงานดวยการวางแผนกําลังคน สรรหาและคัดเลือก
คน สงเสริมความรู การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร สรางบรรยากาศความพึงพอใจในการ
ทํางาน ใหสวัสดิการและตรวจสอบความพึงพอใจ
5. ทฤษฎีความตองการและแรงจูงใจ (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 หัวขอยอยทฤษฎี
ที่ 4) มนุษยพยายามตอบสนองความตองการ 4 ดาน ไดแก กายภาพ อารมณ จิตใจ วิญญาณ
การสรางกระบวนการพัฒนาจิตจากความอยูรอดเห็นแกตนสูกระบวนการเปนการยกระดับจิตสู
สวนรวมเพื่อสังคมและชุมชน เชน เดียวกับผูนําตองมีภาวะผูน ําที่สอดคลองกับการสรางจิตสํานึก
ใหพนักงานเพือ่ เกิดความสมดุลและรวมพลังผลักดันองคกรใหเปนสมาชิกที่ดีแกชุมชนและสังคม
ภายใตจิตระดับผูนํามีความแตกตางกัน 7 ระดับ เชนเดียวกับพนักงาน มีการพัฒนาจากความอยู
รอดเพื่อตนเองสูสังคมในระดับ 7 แมนวามนุษยจะมีแรงจูงใจผลประโยชนสว นตน เมื่อไดรับ
แรงจูงใจจะเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองจากสวนตนสูสวนรวมและแรงจูงใจตองพนจากการเห็นแตตัว
ไปสูสวนรวม
6. กรณีศึกษา : โรงพยาบาลบํารุงราษฏร (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 หัวขอยอย
ทฤษฎีที่ 7) การดูแลบุคลากร 2 กลุม คือ แพทย พยาบาลและบุคคลทั่วไป ทางโรงพยาบาลดูแล
แพทยเหมือนคูคา ใหแพทยปกครองกันเอง มีระบบใหความรูและการพัฒนาติดตาม
ความกาวหนาดานวิชาการ สวนบุคคลากรทั่วไปสรางขวัญกําลังใจทุกระดับ เพื่อทักษะโดยการ
ฝกอบรม
7. ผูนําทางความคิด (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3) การสรางวัฒนธรรมใหองคกร
รับผิดชอบตอสังคมจะตองพัฒนา เปนการพัฒนาจิตดวยตนเองจึงจะเปนการสมัครใจที่จะทําเพือ่
สังคม ผูน าํ จะเปนแบบอยางที่ดีแกพนักงานและผูที่เกีย่ วของและเปนผูสรางวัฒนธรรมองคกรให
เห็นคุณคาของการรับผิดชอบตอสังคมดวย การออกแบบกระบวนการและพัฒนาบุคลากรให
สอดคลองกับลักษณะโครงสรางของกระบวนการ ลักษณะองคกรและลักษณะชุมชน รวมทั้ง
ลักษณะบุคลากรในองคกร ตลอดจนระดับปญหาแตละวิสาหกิจ อยางเชน โรงงานสีขาว ลด
หนี้สนิ จะเปนระดับคนงาน และโรงเรียนเพื่อฝกวิชาชีพดานอัญมณี เปนระดับชางเทคนิค เปนตน
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ในการศึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาดังกลาวมา
สรางกรอบแนวคิดที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในขอที่ 3 ดังนี้
กรอบแนวคิดเชิงรูปธรรม : ทางดานพฤติกรรมเพื่อสังคม (CSR Objective: Public
Behavior)

Person

Coa
ch

i ng

ภาพที่ 3.5
แสดงลักษณะผูนําในกระบวนการบริหารแนวคิดวิสาหกิจกับสังคม

Transformation

Entrepreneurial
Superleadership

ภาพที่ 3.5 แสดงใหเห็นการสรางกรอบความคิดของผูน ําซึง่ เปนปจเจกบุคคล (Person)
มีลักษณะ 4 ประการ คือ ผูน ําเชิงพีเ่ ลี้ยง ผูนําเชิงผูประกอบการ ผูนาํ เชิงการเปลี่ยนแปลง และ
ผูนําเชิงผูน ํา เปนลักษณะผูน ําในกระบวนการบริหารจัดการในแนวคิดนี้ (ทฤษฎีผูนาํ )

Interperson

ภาพที่ 3.6
แสดงทีมอาสาสมัครในองคกรที่มีแนวคิดวิสาหกิจกับสังคม

CSR Volunteer Team in
Organization

ภาพที่ 3.6 แสดงใหเห็นการสรางทีมอาสาสมัครเพื่อสังคมในองคกร เปนกิจกรรม
ระหวางบุคคล (Interpersonal) เพื่อสรางกลุมที่มีระบบคิดรวมกัน มีความเชื่อและคานิยมที่
นําไปสูพฤติกรรมรวมในองคกร มีความเชื่อและคานิยมที่นาํ ไปสูพฤติกรรมรวมในองคกร และเปน
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บรรทัดฐานใหคนในองคกรไดปฏิบัติ เพื่อบรรลุภารกิจใหเปนไปตามวิสัยทัศน ภายใตการสราง
รูปแบบวัฒนธรรม (Culture Form) คือ สัญญลักษณ กิจกรรม เปนตน และแกนวัฒนธรรม
(Substance of Culture) ไดแกความรูสกึ นึกคิด เปนตน และลักษณะพฤติกรรม มีการถายทอด
กันไดเปนวัฒนธรรมองคกร (ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมองคกร)

Interperson

ภาพที่ 3.7
แสดงการสรางเครือขายในองคกรที่มีแนวคิดวิสาหกิจกับสังคม

CSR Network with
Collective Behavior

ภาพที่ 3.7 แสดงใหเห็นการสรางเครือขาย (Network) บนพฤติกรรมความรวมมือ (with
Collective Behavior) ของกลุมแตละกลุม ซึ่งกันและกัน เชน โครงการโรงงานสีขาว เปนโครงการ
ปลอดยาเสพติดใหกับคนงานในองคกรและชุมชนรอบขางรวมทั้งใหความรวมมือกับ
หนวยงานของรัฐ ในการทําใหปลอดยาเสพติด เปนตน ดวยโครงกาทีก่ อความรวมมือของกลุม
ตางๆ จึงกลายเปนเครือขายบนกิจกรรมเพื่อสังคม (ผูนาํ ทางความคิด : โรงงานสีขาว)
ภาพที่ 3.8
แสดงกรอบแนวคิดเชิงนามธรรมทางดานจิตวิญญาณเพื่อสังคมของผูนําดานจิตวิญญาณ
Person

กายภาพ
1

2

อารมณ

จิตใจ

3

4

เผด็จการ ปกครอง ผูจัดการ

จิตวิญญาณ
5

6

7

สวนรวม หุนสวน ภูมิปญญา

ภาพที่ 3.8 แสดงใหเห็นการพัฒนาระดับจิตในระดับปจเจกบุคคลในระดับผูนํา มี 7
ระดับจากการเห็นแกสวนตนมากในระดับ 1 มีการพัฒนายกระดับจิตสูสวนรวมเพือ่ สังคมในระดับ
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7 เปนเรื่องภูมิปญญา (ทฤษฎีความตองการและแรงจูงใจ) โดยผูน ําในองคกรจะเปนผูพฒ
ั นาจิต
ตนเองกาวสูก ารกระทําเพื่อสวนรวมดวยจิตวิญญาณที่ไดรับการพัฒนา

Interperson

ภาพที่ 3.9
แสดงแนวคิดเชิงนามธรรมทางดานจิตวิญญาณเพื่อสังคมในระหวางบุคคล
กายภาพ
1

2

อารมณ

จิตใจ

3

4

จิตวิญญาณ
5

6

7

อยูรอด พวกพอง นับถือตนเอง องคกร

ชุมชน

สังคม

ภาพที่ 3.9 แสดงใหเห็นการพัฒนาระดับจิตในระหวางบุคคล เปนการพัฒนาที่รวมพลัง
ของพนักงานในองคกรดวยการสรางแรงจูงใจ แมนมนุษยจะพัฒนาจากความอยูรอดของตนเอง
แตองคกรสามารถสรางแรงจูงใจใหเปลีย่ นความตองการใหพน จากการเห็นแกตัวไปสูส วนรวมได
เปนการกาวขามจากระบบเดิมไปสูกระบวนความคิดใหมเพื่อสังคม ซึง่ การสรางแรงจูงใจ (ทฤษฎี
แรงจูงใจ) จะสอดคลองกับความตองการของกลุมแตละกลุม อยางเชน กรณีศึกษาโรงพยาบาล
บํารุงราษฎร สามารถสรางระดับแพทยและบุคคลทั่วไปที่แตกตางกัน เปนตน การสรางแรงจูงใจ
ใหเห็นคุณคา มีความแตกตางกันตามลักษณะโครงสราง กระบวนการ ลักษณะองคกร ลักษณะ
ชุมชนรวมทัง้ ลักษณะบุคลากรในองคกร ตลอดจนระดับปญหาของแตละวิสาหกิจ เชน การลด
หนี้สนิ ในโรงงานกับการฝกอาชีพในการศึกษา เปนตน (ผูนําทางความคิด).
นอกจากนีก้ ารพัฒนาระดับจิตในระหวางบุคคลนอกจากภาพรวมพลังของพนักงานใน
องคกรแลว ยังเปนการยกระดับจิตของเครือขายในการรวมมือกันทําใหองคกรไดแบงปน
(Sharing) รวมมือกันพัฒนาจิตเพื่อสังคมภายใตกิจกรรมรวมกัน เชน การฝกอาชีพใหกับนักเรียน
ที่สนใจเรียนดานอัญมณีและมีทนุ การศึกษา ดวยกิจกรรมดังกลาวของบริษัททําใหโรงเรียนสอน
วิชาชีพไดมีโอกาสมารวมโครงการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม ไดมีโอกาสพัฒนาจิตไปกับบริษัท ทํา
ใหเครือขายธุรกิจกับโรงเรียนไดเกิดการประสานความรวมมือเพื่อสังคม และเปนความรวมมือใน
ระยะยาวเพราะเปนเรื่องการศึกษา (ผูน ําทางความคิด)
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ภาพที่ 3.10
แสดงความคิดเชิงรูปธรรมที่มีความสัมพันธกับความคิดเชิงนามธรรมในปจเจกบุคคล

Transformati
on

กายภาพ

Entrepreneur
ial

1

Superleaders
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อารมณ

จิตใจ

3

4

2

เผด็จการ ปกครอง ผูจัดการ

จิตวิญญาณ
5

6

7

สวนรวม หุนสวน ภูมิปญญา

ภาพที่ 3.10 แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางรูปธรรมกับนามธรรมของปจเจกบุคคลใน
ระดับผูนํา โดยผูนําขององคกรที่มีแนวคิดเชิงสังคมจะมีลักษณะเปนผูน ํา 4 ประการดังไดกลาว
และผูนํา 4 ประการเปนลักษณะการแสดงพฤติกรรม การแสดงพฤติกรรม 4 ประการอาจจะอยูใน
ระดับเพื่อตนเองหรือระดับเพื่อสังคม มีความตางกัน 7 ระดับ ขึ้นอยูก ับภาวะผูน ําในขณะนัน้ กับ
การพัฒนาของตนเอง พฤติกรรมผูนํากับภาวะจิตวิญญาณมีผลซึ่งกันและกัน เมือ่ ผูนําไดพัฒนา
ภาวะผูน ําโดยผสมผสาน 4 ประการของการเปนผูน ําสมบูรณเทาไรการพัฒนาจิตจะพัฒนาตาม
ในขณะเดียวกันถาผูน าํ พัฒนาภาวะจิตวิญญาณภายในของตน ยกระดับจิตขึ้นจากการเห็นแกตวั
สูสวนรวมมากเทาไร ภาวะผูนํา 4 ประการจะสมบูรณเทานั้น (ทฤษฎีความตองการ จิตสํานึกและ
แรงจูงใจ)
ภาพที่ 3.11
แสดงความคิดเชิงรูปธรรมที่มีความสัมพันธกับความคิดเชิงนามธรรมในระหวางบุคคล
กายภาพ

Interperson

CSR Volunteer Team
in Organization

1
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จิตใจ

3

4

จิตวิญญาณ
5

6

7

อยูรอด พวกพอง นับถือตนเอง องคกร

ชุมชน

สังคม

กายภาพ
CSR Network with
Collective Behavior

อารมณ

1

2

อารมณ

จิตใจ

3

4

จิตวิญญาณ
5

6

7

อยูรอด พวกพอง นับถือตนเอง เครือขาย ชุมชน

สังคม

ภาพที่ 3.11 แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางรูปธรรมกับนามธรรมของระหวางบุคคล
ระหวางกลุมในระดับพนักงานที่เปนทีมงานและเครือขาย เปนความสัมพันธระหวางกิจกรรมของ
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โครงการ ทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมของกลุมหรือทีมอาสาสมัครในองคกรและเครือขาย ที่จะประสาน
ความรวมมือกันดําเนินกิจกรรมรวมกันและพัฒนาจิตวิญญาณไปกับการดําเนินการในกิจกรรม
รวมกัน จะทําใหจิตวิญญาณพัฒนาจากประโยชนสว นตนสูประโยชนสวนรวม เมื่อพฤติกรรมไดมี
การกระทํามากขึ้นจะทําใหจติ วิญญาณพัฒนาสูก ารขับเคลื่อนดวยความสมัครใจมากขึ้น มีความ
กระตือรือรนและเขารวมโครงการ โดยไมตองรับสมัครหรือจูงใจภาวะดังกลาวไดกลายเปนบรรทัด
ฐานที่นาํ ไปสูพ ฤติกรรมรวมในองคกรและเครือขายมีการปลูกถายพฤติกรรมจากคนในองคกร
(ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมองคกร) จากวิสาหกิจองคกรหนึง่ สูอีกองคกรหนึ่งเปนเครือขาย (ผูน ําทาง
ความคิด)
ภาพที่ 3.12
ความคิดการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เชิงรูปธรรมทีม่ ีความสัมพันธกับนามธรรมในระดับปจเจกบุคคลและระหวางบุคคล
สวนที่ 3 : Managing People in CSR Process for SMEs

ng
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Person

CSR Objective : Public Behavior
Entrepreneurial

Transformation

Superleadership

Interperson

CSR Volunteer Team in
Organization

CSR Network with
Collective Behavior

CSR Subjective : Public Soul
กายภาพ
1
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อารมณ

จิตใจ

3

4

เผด็จการ ปกครอง ผูจัดการ

กายภาพ
1

2

จิตวิญญาณ
5

6

7

สวนรวม หุนสวน ภูมิปญญา

อารมณ

จิตใจ

3

4

จิตวิญญาณ
5

6

7

อยูร อด พวกพอง นับถือตนเอง องคกร

ชุมชน

สังคม

กายภาพ
1

2

อารมณ

จิตใจ

3

4

จิตวิญญาณ
5

6

7

อยูร อด พวกพอง นับถือตนเอง เครือขาย ชุมชน

สังคม

ภาพที่ 3.12 แสดงใหเห็นในระดับปจเจกบุคคลนั้นพฤติกรรมความเปนผูนาํ 4 ประการ
จะสัมพันธกับการพัฒนาจิตทางภาวะผูนาํ ใหสูระดับขั้นที่ 7 ที่เปนภูมปิ ญญาเพื่อสังคม โดยผูน ํา
จะฝกตนและมีพฤติกรรมเปนแบบอยางทีด่ ี เพื่อสรางรูปวัฒนธรรมและแกนวัฒนธรรมที่เปน
ตัวอยางใหพนักงานไดประพฤติตาม (ทฤษฎีวัฒนธรรมองคกรและผูนาํ ทางความคิด) และสราง
กลุมหรือทีมอาสาสมัครใหเกิดขึ้นภายใตการมีรูปแบบหรือตัวอยางจากผูนาํ และทํางานรวมกันใน
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ตางระดับระหวางผูนาํ และพนักงานในองคกร โดยการรวมมือดําเนินกิจกรรมตามโครงสรางของ
กระบวนการทีไ่ ดออกแบบใหสอดคลองกับรูปแบบภารกิจและวิสัยทัศน ดังไดกลาวขางตน ดวย
กิจกรรมรวมกันในองคกรระหวางผูน ําและพนักงานจะกอใหเกิดความรวมมือและพัฒนายกระดับ
จิตไปดวยกันที่เรียกวาการสรางทีม (Team Building) เพื่อสังคม ผลจากการทํากิจกรรมและสราง
ทีมอาสาสมัครเพื่อสังคมในองคกรจะนําไปสูการทํางานรวมกับวิสาหกิจหรือองคกรอื่นที่มกี ิจกรรม
รวมกัน และจะเปนปจจัยในการพัฒนาจิตในระดับเครือขายใหกา วไปสูชุมชนและสังคมตอไป
วัตถุประสงคยอ ยขอที่ 2.4 จากรูปแบบและการออกแบบกระบวนการวิสาหกิจกับความ
รับผิดชอบตอสังคม จะตองมีการพัฒนาบุคลากรสอดคลองกับรูปแบบและกระบวนการ ทั้งนี้
ผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูง มีความสําคัญตอการริเริ่มโครงการและผลักดันใหเกิด
ประสิทธิผล ดังนัน้ ควรมีการศึกษาความเขาใจ ทัศนคติ การนําแนวคิดไปใชของผูประกอบการ
และผูบริหารระดับสูง
ภาพที่ 3.13
แสดงความเขาใจทัศนคติ และการนําแนวความคิดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมไปใชในองคกร
จํานวนปที่นํา
CSR ดําเนินการ
ความเขาใจ
CSR

ทราบ/ไมทราบ
คือ CSR

การ
นําไปใช

ทัศนคติตอ
CSR

ภาพที่ 3.13 แสดงความเขาใจทัศนคติ และการนําแนวคิดวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมกับความรับผิดชอบตอสังคมไปใชในองคกร ประกอบดวยปจจัย จํานวนปทนี่ ําแนวคิด
มาดําเนินการ ปจจัยการรับทราบ/ไมทราบวาแนวคิดนี้เรียกวา ซี เอส อาร ปจจัยทัศนคติตอความ
รับผิดชอบตอสังคม ปจจัยการนําไปใช
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วัตถุประสงคขอ ที่ 3 เพื่อศึกษาเกณฑที่ใชวัดความสําเร็จของการนําแนวความคิด
วิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมมาใชในการพัฒนาวิสาหกิจแบบยั่งยืน
ขอมูลเพื่อสรางกรอบความคิด
1. เครื่องมือตรวจสอบกิจการ (Diagnostic Benchmarking Tools) กลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมประเภทกิจการผลิตในประเทศ (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอยอย 2.2.2)
ปจจัยที่ใชวัดที่สําคัญ 6 อันดับแรกไดแก
• การมีสวนรวมในการมุง สูเปาหมายหลักของกิจการ
• การมีสวนรวมของพนักงานในการดําเนินงาน
• การใหความสําคัญกับลูกคา
• การแกปญหาในกิจการ
• การมีสวนรวมในการแกปญหา
• กลยุทธดานบริหาร/การพัฒนาบุคคล
2. วิธีการวัดผล (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 หัวขอยอยทฤษฎีที่ 6) การวัดผลใน
ระดับธุรกิจจะวัดจากความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก (Customer Satisfaction) สวนการทํา
ธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม จะวัดผลทางธุรกิจขณะเดียวกันเปนการสะสมทุนทางสังคม
(Social Capital) อีกดวยและเปนการวัดทีค่ ํานึงถึงความสมดุล (Balance) ทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร เพื่อทําใหเกิดการผลักดันรวมกันระหวางธุรกิจและสังคม โดยมีเปาหมายเพื่อสู
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในระยะยาว
3. เกณฑวัดความสําเร็จขององคกรที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมของ Kotler and Lee (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 หัวขอยอยทฤษฎีที่ 6) เปน
เกณฑวัดความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูในกระบวนการธุรกิจ (In Process) อยู 5 ประการ
• สามารถพิสูจนความเปนจริงจากการดําเนินงาน
• ดําเนินการได
• สื่อสารเปดเผย
• พัฒนากระบวนการอยางตอเนื่อง
• มีความนาเชื่อถือในการดําเนินงาน
4. เกณฑวัดผลวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม โดยฝายพัฒนาบุคคล ธนาคาร
แหงประเทศไทย (รายละเอียดบทที่ 2 หัวขอ 2.3 หัวขอยอยทฤษฎีที่ 6)

98
• สุขใจ ภูมิใจ
• ผลผลิตตอคนเพิ่มจากความสุขใจ ภูมิใจ
• การเขาออกพนักงานลดลง
• กิจการสรางความรูความเขาใจ
• การพัฒนาและอํานวยจิตอาสาเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
• จํานวนทีมอาสา
5. จากบทวิจยั เบือ้ งตน ผูน ําความคิดเรื่อง การวัดผลของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (การสัมภาษณมที ั้งหมดดวยกัน 10 ปจจัย)
จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถกําหนดปจจัยที่ใชในการวัดผลความสําเร็จของ
องคกรในการนําแนวคิดไปใชได 16 ปจจัย ดังแสดงในภาพที่ 3.14
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บทสรุปของการสรางกรอบความคิดใหสอดคลองกับประเด็นหลักในการศึกษาและ
วัตถุประสงคมีอยูดวยกัน 7 กรอบความคิด ซึ่งมีความสัมพันธกนั อยางมีขนั้ ตอน โดยเริ่มจาก
แนวความคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Concept) รูปแบบ (CSR Model) การ
ออกแบบกระบวนการ (Process Design) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Managing People in
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Process) ความเขาใจ ทัศนคติ การนําแนวคิดมาใชของผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูง และ
เกณฑการวัดความสําเร็จในการนําแนวคิดไปใช (CSR Success Factors for SME’s) ซึง่ แตละ
กรอบความคิดมีความสัมพันธอยางมีขนั้ ตอนตามที่ใหเหตุผลไวในบทนํา และการอธิบายการสราง
กรอบความคิดในแตละสวน ดังนัน้ กรอบความคิดแตละสวนสามารถสรุปเปนภาพรวมของกรอบ
ความคิด (Conceptual Framework) ในวิทยานิพนธ และจะนําไปทดสอบดวยการวิจยั แบบผสม
(Research Mix Methodology) ประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) พรอมทัง้ มีการนําเทคนิคการวิจัยแบบพัฒนา
(R&D Research) มาใชในการศึกษา
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ภาพที่ 3.15
ภาพรวมของกรอบความคิด (Conceptual Framework) ที่สัมพันธกับประเด็นปญหาและ
วัตถุประสงคในการศึกษา
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Business Growth
5.5.System
and
Network Resources

Business Resources
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ภาพที่ 3.15 แสดงภาพรวมของกรอบความคิดที่สอดคลองกับประเด็นปญหาและ
วัตถุประสงคในการวิจัย ภายใตแนวความคิดที่ครอบคลุมแนวความคิดที่หลากหลายทัง้
ตางประเทศและในประเทศ นํามาเปนบทสรุปแนวคิดทีจ่ ะนําไปวิจัยในภาคสนามตอไป ซึ่ง
แนวความคิดนี้มีรูปแบบอยู 4 กลุมหลักโดยใชปจจัยทรัพยากรในองคกรกับกระบวนการธุรกิจเปน
เกณฑในการแบง รูปแบบที่ไดรับการยอมรับจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนคือ รูปแบบการ
ผลักดันการใชทรัพยากรในองคกรภายใตกระบวนการทางธุรกิจ ซึง่ ใชคําของ Kotler and Lee
เรียกวา Socially Responsible Business Practices ซึ่งในการวิจยั ตอไปจะเรียกวา วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมกับความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการธุรกิจ (In Business
Process) ในทฤษฎีการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและการบริหารบุคคลในกระบวนการยุค
ใหม องคกรจําเปนตองเขาใจรูปแบบธุรกิจเพื่อเปนทิศทางขององคกรใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ รูปแบบธุรกิจจําเปนตองมีกระบวนการธุรกิจที่สอดคลองกับวิสยั ทัศนและภารกิจ
ซึ่งมีอยูดวยกัน 8 ขัน้ ตอน เพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไวจะตองมีการพัฒนาบุคลากรในระดับปจเจก
บุคคล ระดับกลุมในองคกรและเครือขาย และผูบริหารในฐานะเปนผูน ําในการสรางวัฒนธรรม
องคกรใหมตองมีพฤติกรรมและการพัฒนาจิตภายใตตองมีความรูความเขาใจ มีทศั นคติที่ดีและ
ตองนําแนวคิดนี้ไปใชในองคกร และองคกรที่จะประสบความสําเร็จในการนําแนวคิดวิสาหกิจกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมไปใชจะตองมีเกณฑในการวัดซึ่งเบื้องตนมีดวยกัน 16 ปจจัย ซึ่งทั้งหมด
ของกรอบความคิดนี้จะใชเปนแนวทางในการออกแบบระเบียบวิธวี ิจัยทีเ่ หมาะสมกับประเด็น
ปญหา วัตถุประสงคในการวิจัย และกรอบความคิดเพือ่ หาขอสรุปในการศึกษาครั้งนี้
3.3 วิธกี ารวิจยั ภาคสนาม (Research Methodology)
จากกรอบความคิดที่สอดคลองกับประเด็นปญหาและวัตถุประสงคของการศึกษา
จะตองมีการวิจัยเพื่อสรุปผลการศึกษาอยางมีนยั ยะสําคัญ ซึ่งวิธกี ารวิจัยจึงเปนประเด็นใน
การศึกษาและมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 ประเภทการวิจัย (Type of Research)
• เปนวิธีการวิจัยแบบผสม (Mix Methodology) เปนการหาขอมูลแบบปฐมภูมิ
(Primary Research) มีองคประกอบคือ การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) อยางมีขั้นตอน (Process) ที่สัมพันธและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการศึกษา ซึ่งมีการเรียงลําดับการศึกษากอนหลังตามกรอบความคิด
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• จากการวิจยั แบบผสมที่มกี ระบวนการและเรียงลําดับอยางมีขนั้ ตอนจะทําให
เกิดเปนการวิจัยเชิงพัฒนาองคความรู ทีเ่ รียกวา การวิจัยและพัฒนา (รายละเอียดในผนวก “ก”)
และตอไปนี้จะเรียกวาการวิจยั แบบผสมเชิงพัฒนา (Development Mix Research
Methodology)
3.3.2 วิธีการวิจัยแบบผสมเชิงพัฒนา (Development Mix Research Methodology)
ตารางที่ 3.1 แสดงวิธีการวิจยั แบบผสมเชิงพัฒนา
ขั้นตอนการวิจยั และพัฒนา
วัตถุประสงคการวิจัย ขอ 1: เพื่อวิจยั แนวคิด
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR Concept)

วิธีการวิจัยแบบผสม
ขอ 1) การวิจยั เชิงคุณภาพ (รายละเอียดผนวก
“ข”) 2 กลุม 2 วิธี
• การสัมภาษณเชิงลึก (Depth /Focus
Interview) เปนการสัมภาษณวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมทีน่ ําแนวคิดไปใชและ
ทราบวาแนวคิดนี้เรียกวา CSR Concept
ประสบความสําเร็จและไดรับรางวัล ไดรับการ
ยอมรับวาเปนองคกรที่ดําเนินการวิสาหกิจกับ
สังคม จํานวนตัวอยาง 3 ราย โดยแยกเปน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 ราย การบริการ 1
ราย ผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคและการคาปลีก
1 ราย เปนการกระจายตามนิยามของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่แบงเปน
3 ประเภท
• การสัมภาษณแบบมีโครงราง (Structure
Interview) ผูนําทางความคิด จํานวนตัวอยาง
6 ราย
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)
ขั้นตอนการวิจยั และพัฒนา
วัตถุประสงคการวิจัย ขอ 2.1: เพื่อวิจัยรูปแบบ
(CSR Model) ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR
Model for Small and Medium Business
Enterprises )

วิธีการวิจัยแบบผสม
ขอ 2.1-2.3 การวิจัยเชิงคุณภาพ (รายละเอียด
ผนวก “ข”)
• การวิจยั แบบวิเคราะหขอมูลดวยวิธีสามเสา
(Triangulation) โดยใชวิธีรวบรวมขอมูลที่
แตกตางกันและตัวอยางที่แตกตางกัน
(Methodological and Data
วัตถุประสงคการวิจัย 2.2 เพือ่ วิจัยการออกแบบ • Triangulation) วิธีการวิจัยจะเริ่มทีก่ าร
กระบวนการดําเนินงาน (Process Design)
สังเกตการณกอ นเพือ่ ไมเกิดการเบีย่ งเบนความ
เขาใจและจะทําการสัมภาษณเปนวิธกี ารตอมา
วัตถุประสงคการวิจัย 2.3 การพัฒนาบุคลากร วิธีสุดทายจะสัมภาษณแบบมีโครงรางเปนการ
(Managing People in Process)
วิจัยที่แตกตางกัน 3 กลุม 3 วิธี
วิธีที่ 1 การสังเกตการณ (Observation)
เปนกลุม ทีน่ าํ แนวคิดมาใช ประสบความสําเร็จ
เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน
3 ราย โดยวิธีสงั เกตการณแบบไมมีสว นรวม
(Non-Participant Observation) หลังจาก
สังเกตการณจะการสัมภาษณเชิงลึก
วิธีที่ 2 การสัมภาษณเชิงลึก (Depth /Focus
Interview) เปนกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ประสบความสําเร็จในการนําแนวคิด
มาใชไดรับการยกยอง จํานวนตัวอยาง 3 ราย
วิธีที่ 3 การสัมภาษณแบบมีโครงราง
(Structure Interview) กลุมผูนําทางความคิดมี
จํานวน 6 ราย และทําการสัมภาษณ 2 ครัง้ คือ
ครั้งแรก เปนการสอบถามแบบมีโครงรางที่ไดจาก
การสัมภาษณและนํามาสรางเปนโครงรางเพื่อ
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)
ขั้นตอนการวิจยั และพัฒนา

วิธีการวิจัยแบบผสม
สอบถามครัง้ ทีส่ อง
วัตถุประสงคการวิจัยขอ 2.4 ศึกษาวาผูน ําไดแก ขอ 2.4 การวิจยั เชิงปริมาณ
ผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูงมีความ
• ใชวิธีสอบถามโดยใชแบบสอบถาม
เขาใจ มีทัศนคติ ตอแนวคิดวิสาหกิจกับสังคม
(Questionnaire)
ตลอดจนการนําไปใช
• กลุมตัวอยางมีลักษณะเปนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ที่มีความสนใจ
แนวคิดนี้ โดยเขารวมสัมมนาแนวคิดนี้
อยางนอย 1 ครั้ง และเปนสมาชิกของ
เครือขายธุรกิจกับความรับผิดชอบตอ
สังคม (Social Venture Network :SVN)
หรือเปนผูท ี่นาํ แนวคิดมาใชในองคกร
• จํานวนตัวอยาง 30 ตัวอยาง (รายชื่ออยู
ผนวก “ก”)
• วิธีสุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
• ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก จํานวนปที่นาํ แนวคิดมาใช
ตัวแปรตาม ไดแก ความเขาใจ ทัศนคติ การ
ทราบแนวคิด และการนําไปใช
• สมมุติฐาน (Hypothesis) มีอยู 8 ขอดังนี้
กรอบความคิด
H5

สนใจแนวคิด
CSR

จํานวนปที่นํา
CSR ไปใช

ความรู แนวคิด
CSR

H1
ทราบหรือไม
ทราบแนวคิด
CSR

H2
ทัศนคติตอ
CSR

H6

H8
H7
การนํา CSR

H4

ไปใช
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วิธีการวิจัยแบบผสม
H1 : มีความสัมพันธระหวางความเขาใจ CSR
กับการรับทราบวา แนวคิดนีเ้ รียกวา CSR
H2 : มีความสัมพันธระหวางความเขาใจกับ
ทัศนคติตอ CSR
H3 : มีความแตกตางทางดานการนําแนวคิด
CSR มาใชระหวางกลุมทีเ่ ขาใจและไม
เขาใจแนวคิด CSR
H4 : มีความสัมพันธระหวางทัศนคติกับการนํา
CSR มาใช
H5 : มีความสัมพันธระหวางความเขาใจ CSR
กับ จํานวนปทนี่ ําแนวคิด CSR มาใช
H6 : มีความสัมพันธระหวางความเขาใจกับการ
นํา CSR ไปใช
H7 : มีความสัมพันธระหวางการนําแนวคิดไป
ใชกับการทราบวา แนวคิดนี้ เรียกวา CSR
H8 : มีความสัมพันธระหวางการนําแนวคิดไป
ใชกับจํานวนปที่นาํ CSR ไปใช
• การวิเคราะหขอ มูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS Window 11.5
• สถิติที่ใชทดสอบ T-Test ANOVA และ
Chi-Square
• คําถามในการวิจัย จะเปนประเด็นความ
เปนมาของวิสาหกิจ การทดสอบความ
เขาใจแนวคิด ทัศนคติตอแนวคิดและการ
นําไปใช
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วัตถุประสงคการวิจัย ขอ 3: เปนการศึกษา
ปจจัยชี้วัดความสําเร็จในการนําแนวคิดมาใช
ในองคกร (CSR Measurement)

วิธีการวิจัยแบบผสม
ขอ 3 การวิจยั เชิงคุณภาพ
ใชวิธีวิจยั เหมือนวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2.22.3

หมายเหตุ 1. รายละเอียดในผนวก “ก” “ข” และ “ค”
2. การวิเคราะหแบบสามเสา (Triangulation) โดยวิเคราะหขอมูล 3 แหลง คือจากการ
สัมภาษณ การสังเกตการณ และผูนาํ ทางความคิด (Triangulation) ศาสตราจารยสภุ างค
จันทรวานิช เรียกวา สามเสา เปนการตรวจสอบความแตกตางมี 3 วิธี คือวิธกี ารแตกตางกัน
(Methodological Triangulation) แหลงขอมูลที่แตกตางกัน (Data Triangulation) และวิธกี าร
ตรวจสอบโดยใชผูเก็บขอมูลที่แตกตางกัน (Investigator Triangulation) ซึ่งจะตรวจสอบวิธีใดก็ได
เพียง 3 ดาน ความจริงทางสังคมศาสตรไมมลี ักษณะเปนปรมัตถสัจจะ นักวิชาการกลุม
ปรากฏการณนิยม (Phenomenology) เห็นวาความจริงทางสังคมมี 2 สวน คือ ความจริงเชิงภววิสยั
(Objective Reality) คือขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นใหเห็น เชนลักษณะรูปแบบของธุรกิจ กระบวนการ
และการดําเนินงาน เปนตน ความจริงอีกสวนเรียกวา ความจริงเชิงอัตวิสัย (Subjective Reality)
การรับรูจากขอเท็จจริงทีป่ รากฏขึ้นใหเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ เชนผูประกอบการที่ดาํ เนินโครงการ
พนักงานในบริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุน ในองคกร ชุมชนที่เกี่ยวของ เปนตน
จากวิธีการวิจยั สามารถสรุปไดดังนี้
สวนที่ 1 นิยามความหมาย พิจารณาคําทีส่ ําคัญ (Key Words) จากนิยามของสถาบัน
องคกร หนวยงานและผูประกอบการทางวิสาหกิจที่เกีย่ วของกับแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมทีป่ ระสบความสําเร็จในการนําแนวคิดมาใชจากการสัมภาษณและความเห็นผูนําทาง
ความคิด
สวนที่ 2 รูปแบบ (CSR Model) กระบวนการ (CSR Process) และการบริหารบุคลากรใน
กระบวนการ (Managing People in Process) เรียกวา กระบวนการจากแหลงขอมูล 3 แหลง
(Triangulation)
สวนที่ 3 ปจจัยวัดความสําเร็จของการนําแนวคิดมาใช ใชการวิเคราะหจากการสัมภาษณ
และผูน ําทางความคิด

