ผนวก ก
ระเบียบวิธกี ารวิจัย (Research Methodology)

1. ประเภทการวิจัย (Type of Research)
1. เปนวิธีการวิจยั แบบผสม (Mix Methodology)
2. เปนวิธีการวิจยั และพัฒนา (Research and Development Method)
2. แหลงที่มาขอมูล (Sources of Information)
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เชน การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
และ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการวิจัยแบบผสม
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาจากทฤษฎี (Theories) บทความ
(Articles) กรณีศึกษา (Case Study) และวิจัย (Research) จากหนวยงานที่เกีย่ วของ
3. วิธีการวิจัยแบบผสม (Mix Methodology) และ การวิจัยและพัฒนา ( Research and
Development Method)
วิธีการวิจัยแบบผสมเปนการหาขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Research) มีองคประกอบ
คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) และการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative
Approach) อยางมีขั้นตอน(Process) และเรียงลําดับ (Hierarchy) และพิจารณาแบบองครวม
(Holistic) ตลอดจนมีการพัฒนาองคความรู (Knowledge) จึงเปนการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development Method) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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4. วิธกี ารวิจยั แบบผสมเชิงพัฒนา (Development Mix Research Methodology)
ขั้นตอนการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development Method)

วิธีการวิจัยแบบผสม
(Mix Methodology)

ขั้นตอนที่ 1
การวิจัยแนวความคิด วิสาหกิจกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR Concept)

การวิจยั เชิงคุณภาพ
การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth / Focus
Interview) แบบ Non-Structure
Interview จํานวน 3 ราย เปนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ทีป่ ระสบ
ความสําเร็จในการนําแนวคิดไปใชและ
กลุมผูนาํ ทางความคิด จํานวน 6 ราย
เปนการสัมภาษณแบบ Structure
Interview

ขั้นตอนที่ 2
การวิจยั เพื่อศึกษารูปแบบ (Model) ที่
เหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (CSR Model for Small and
Medium Business Enterprises)

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ใชวิธีรวบรวมขอมูลที่แตกตางกันและ
ตัวอยางที่แตกตางกัน ดังนี้
วิธที ี่ 1 การสังเกตการณ
(Observation) จํานวน 3 ราย แบบไมมี
สวนรวม (Non-Participartion)
วิธที ี่ 2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth
Interview) โดยใชวิธี Non-Structure
Interview จํานวน 3 ราย
วิธที ี่ 3 สอบถามผูน ําทางความคิด
จํานวน 6 ราย แบบ Structure Interview
เปนผูทเี่ ขาใจดีในแนวความคิดวิสาหกิจ
กับความรับผิดชอบตอสังคมและหรือได
นําแนวความคิดมาใชในการดําเนินธุรกิจ
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ขั้นตอนที่ 3
การวิจยั เพื่อออกแบบกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการทําวิสาหกิจกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR Process
Design) และการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
กระบวนการ (Managing People in
Process) สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ใชวิธีรวบรวมขอมูลที่แตกตางกันและ
ตัวอยางที่แตกตางกัน ดังนี้
วิธที ี่ 1 การสังเกตการณ
(Observation) จํานวน 3 ราย
วิธที ี่ 2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth
Interview) โดยใชวิธี Non-Structure
Interview จํานวน 3 ราย
วิธที ี่ 3 สอบถามผูน ําทางความคิด
จํานวน 6 ราย แบบ Structure Interview
เปนผูทเี่ ขาใจดีในแนวความคิดวิสาหกิจ
กับความรับผิดชอบตอสังคมและหรือได
นําแนวความคิดมาใชในการดําเนินธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 4
ศึกษาความเขาใจ ทัศนคติ และการนํา
แนวคิดวิสหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
ไปใชของผูประกอบการหรือผูบริหาร
ระดับสูงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม

การวิจยั เชิงปริมาณ
เปนการสุม ตัวอยางจากกลุมผูสนใจ
แนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอ
สังคม จํานวน 30 ราย เนื่องดวยขนาด
ประชากรมีจาํ นวนจํากัด เพราะ
แนวความคิดนี้เพิง่ จะนิยมนํามาใชใน
วิสาหกิจขนาดใหญ เปนสวนใหญและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เริ่มมี
การนํามาใชบา ง รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก “ค”
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ขั้นตอนที่ 5
การวิจยั เพื่อศึกษาปจจัยชี้วดั ความสําเร็จ
ของการนําแนวคิดวิสาหกิจกับความ
รับผิดชอบตอสังคมมาใชในองคกร (CSR
Measurement)

การวิจัยเชิงคุณภาพ
ใชวิธีรวบรวมขอมูลที่แตกตางกันและ
ตัวอยางที่แตกตางกัน ดังนี้
วิธที ี่ 1 การสังเกตการณ
(Observation) จํานวน 3 ราย
วิธที ี่ 2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth
Interview) โดยใชวิธี Non-Structure
Interview จํานวน 3 ราย
วิธที ี่ 3 สอบถามผูน ําทางความคิด
จํานวน 6 ราย แบบ Structure Interview
เปนผูทเี่ ขาใจดีในแนวความคิดวิสาหกิจ
กับความรับผิดชอบตอสังคมและหรือได
นําแนวความคิดมาใชในการดําเนินธุรกิจ

หมายเหตุ
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1.1 ในขั้นตอน 1-3 และ5 ใชการวิจัยเชิงคุณภาพเพราะตรงกับลักษณะของวิธกี ารวิจยั เชิง
คุณภาพ ดังนี้
- เพื่อสรางทฤษฎีและขอเท็จจริงใหม เพราะทฤษฎีทางสังคมศาสตรอยูกับ
สภาพแวดลอม (Context) มิใชการทดลอง เชน CSR Model เปนตน
- เพื่อศึกษากระบวนการ ปรากฏการณที่เกิดขึ้น เชน CSR Process จําเปนตองอาศัย
การสังเกตการณและการสัมภาษณเชิงลึก
- เพื่อตองการความเขาใจอยางลึกซึ้งในปรากฏการณ เชน การดําเนินงาน
(Implementation) และการพัฒนาบุคลากร (Managing People in Process)
1.2 การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีชื่อเรียกหลายประการ ตามหนังสือวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพของ ศาสตราจารยสุภางค จันทวานิช พ.ศ.2545
- Qualitative Research
- Ethnographic Research
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- Anthropological Research
- Naturalistic Research
- Field Research
- Phenomenological Research
1.3 การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview) จะหมายถึงกรอบความคิดที่ได
จากกรอบนิยาม (Definition) กรณีศึกษา (Case Study) บทความ (Article) หรือการ
สัมภาษณ (Interview) อื่นๆ สําหรับการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Non-Structure
Interview) จะเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณใหขอมูลตามปรากฏการณที่เกิดจริง
1.4 การสังเกตการณ (Observation) เปนแบบ Non-Participant Observation เปนบริษัท
ที่ทาํ ธุรกิจเพื่อสังคมโดยการเริ่มดําเนินการนั้นไมไดนาํ ทฤษฎีมาเปนแนวทาง แตอาศัย
ความสนใจทีจ่ ะทําเพื่อสังคม จุดเริ่มตนในการเปนผูให ชอบชวยเหลือผูอื่นเปนประเด็น
หลัก และหาแนวทางใหธุรกิจและสังคมดําเนินอยูรวมกันไดภายใตธุรกิจเจริญเติบโต
(Growth) โดยมีการรักษาสมดุลการทําธุรกิจและทํากิจการเพื่อสังคมที่เหมาะสม เพื่อ
สรางกําลังใจและแรงผลักดันรวมกันใหธุรกิจประสบความสําเร็จทั้งธุรกิจและสังคม
2. การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธและความแตกตาง
ของตัวแปรในเรื่อง ความเขาใจ ทัศนคติ และการนําไปใชของผูประกอบการหรือผูบ ริหาร
ระดับสูง
3. การสรางระบบรายชื่อประชากรที่สนใจและเกี่ยวของกับวิสาหกิจเพื่อสังคม (CSR)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทีม่ ีการดําเนินงานเกิน 1 ปขึ้นไป ภายใตเงื่อนไขมี
ความสนใจทีจ่ ะดําเนินวิสาหกิจที่เกีย่ วกับสังคม ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร ดูแลโครงการ
วิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม และหรือเปนสมาชิก SVN (Social Venture Network)
กลุมที่ 1 กลุมผูบุกเบิกและดําเนินงานดวยแนวคิด CSR ไดรับยอมรับโดยพิจารณาจาก
1. รางวัลที่ไดรับ และ หรือ
2. ไดรับการยกยองกลาวถึงจากสาธารณชน และ หรือ
3. เปนผูนาํ อภิปรายบนเวทีวิชาการตางๆ มากกวา 2 ครั้ง
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ตาราง ก.1
รายชื่อกลุมผูบ ุกเบิกและเปนผูนาํ ทางความคิด วิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
ลําดับที่

ชื่อ

1

คุณปรีดา เตียสุวรรณ

2

คุณระริน อุทกะพันธุ

3
4
5

คุณ วัฒนา โอภานนทอมตะ
คุณวิริทธ จรูญนนท
คุณสุวิมล จิวาลักษณ

6
7
8

คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน
คุณพจนีย เขียนแกว
คุณบัณฑูร ล่ําซ่ํา

9
10

คุณประเสริฐ สลิลอําไพ
คุณพิพัฒน ยอดพฤติการ

11
12

คุณพรทิพา ประดิษฐสุขภาย
คุณวิสุทธิ์ วิทยฐานกรณ

13
14
15
16

คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง
คุณวีระเดช สมบูรณเวชชการ
คุณดุลย บุนนาค
คุณวัลลภา คุณติรานนท

ตําแหนง/บริษทั
ประธานกรรมการบริหาร/บริษัท แพรนดา จิวเวล
รี่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ /บริษัท อมรินทรพริน้ ติ้ง
แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด
รองกรรมการผูจัดการใหญ /บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด มหาชน
บ. โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จก.
บ. ปูนซิเมนต จก.(มหาชน)
รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส/บริษัท เอ
เชี่ยน ฮอนดา มอเตอร จํากัด
บริษัท บริดจสโตน จํากัด
กรรมการผูจัดการ /บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน)
สถาบันไทยพัฒน
ผูจัดารทั่วไปบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิรดส
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ /บริษัท วันเดอรเวิรล โปรดักส
จํากัด
บริษัท พีพวี ี โปรเกรสซีพ จํากัด
คําแสด รีสอรต จํากัด
ผูจัดการ / บริษัท สวนเงินมีมา จํากัด
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กลุมที่ 2 กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่สนใจ มีแนวโนมทีจ่ ะนําความคิดมาใช
หรือเริ่มนําแนวคิดมาใชโดยพิจารณาจาก
1. การเปนสมาชิก SVN และ หรือ
2. เขารวมสัมมนาเรื่อง CSR อยางนอย 1 ครัง้ และ หรือ
3. เริ่มนําแนวคิด CSR มาใช
ตาราง ก.2
รายชื่อกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีความสนใจในวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ

ตําแหนง/บริษทั
รองกรรมผูจัดการ / บริษัท ไทยคอนติเนนตัลแมท
เทรส จํากัด
คุณปราณี วสุตตมรัต
ประธานกรรมการ / บริษัท C.R.C. ครีเอชั่น จํากัด
คุณปรีชา สงวัฒนา
(มหาชน)
กรรมการบริหาร / บริษัท ดีดี เดคอร แอนด ดีไซน
คุณมณฑา ภูเพียนเลิศ
(1998) จํากัด
คุณวิชัย พูลวรลักษณ
บริษัท โฟกัส โกลบอล จํากัด
กรรมการผูจัดการ / บริษัท IDC MARKETING
SERVICE จํากัด
คุณศิวิไล แสงพุฒ
ผูอํานวยการ / TAI Institute of Research &
คุณสมบัติ บุญญาวานิชย Training
คุณสมลักษณ หุตานุวัตร บริษัท เบ็ซบิซ คอนซัลแท็นท จํากัด
คุณสายรุง เอกสมิทธิ์
กรรมการบริหาร / บริษัท คอมฟอรท เซ็นเตอร จํากัด
คุณสุนีรัตน วรปญญา
หางหุน สวนจํากัด ศิลาแผนดินทองเขาตําบล
กรรมการผูจัดการ / TIFFA EDI SERVICE
คุณอนุสรณ หลอวิจิตร
CO.,LTD.
คุณMr.Alex Kaufman
Director of Operations/Global Standards
กรรมการผูจัดการ / บริษัท ทรีโอ คอมมิวนิเคชั่นส
คุณสุธาสินี เกรียงศักดิพ์ ิชติ จํากัด
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ลําดับที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ
คุณวิบูลย อิงคากุล
คุณมรกต วิริยะทวีชัย
คุณสุวดี จงสถิตยวัฒนา
คุณสุริยน เภกะสุต
คุณมนตรี วงศเกษม
คุณชมพูนทุ โทสินธิติ
คุณไพโรจน โกสุมขจรเกียรติ
คุณรสสุคนธ บุญมี
คุณกาสชัย แจมขจรเกียรติ
คุณสุดารัตน ศิลปวิสุทธิ์
คุณโชฎึก คงสมของ
คุณธัญญา ผลอนันต
คุณนิคม วุฒกิ านากร
ดร.โสภณ พรโชคชัย
คุณคุณวิเชียร เจษฎากานต
คุณโกศล เลิศศักดิ์ดํารงกุล
คุณพูนรัตน ดุรงควิริยะ
คุณศิริพร ทองตระกูล
คุณประเสริฐ อังคณะวัฒนา
คุณนิศาชล ญาณะนนท
คุณธเนศ พรพิพัฒนไพศาล
คุณราชาวดี สงวนทรัพย
ดร.พิศมัย เอีย่ มสกุลรัตน
รตอ.ทวยเทพ วิบูลยศิลป

ตําแหนง/บริษทั
บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายอินเตอรเนท จํากัด
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟดู ส จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ / บริษัท นานมีบุคส จํากัด
บริษัท เดอะ กอลฟ สเตชัน่ จํากัด (ABOUT GOLF)
กรรมการผูจัดการ / Mengrai Containers Co.,Ltd.
หจก. ซี ที รีซอส
บริษัท สวายเรียง เชียงใหม จํากัด
บริษัท ทองโลกศิลปและวัฒนธรรม จํากัด
บริษัท แอพพาเรล แอ็ฟวีนวิ จํากัด
GEM PLACE CO., LTD.
เฮือนกาฬสินธุ
Buzan centre Thailand
บริษัท บานผางาม จํากัด
กรรมการผูจัดการ / Agency for Real Estate Affairs
บริษัท ฟก แฟมิลี่ จํากัด
กรรมการผูจัดการ / บริษัท เน็กซ โปรดักส จํากัด
บ. บอสเทค อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
บริษัท เฟสโต จํากัด
บริษัท ไทยแอ็กโกรเอ็กซเชนจ จํากัด
บ.อิเทอรนัลเอ็นเตอรไพรส จก. (สํานักงานใหญ)
IMEX International
กรรมการผูจัดการ/บริษทั เพาเวอรภัณฑ จํากัด
บริษัทเพื่อโลกสะอาด จํากัด
บริษัท เดอะ กาแฟ คารเต็ล จํากัด
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กลุมที่ 3 นักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยพิจารณา
1. ลักษณะงานและเปนวิทยากรในรายการที่เกี่ยวของ และหรือ
2. ความสนใจเขารวมโครงการสัมมนาและกิจกรรมที่เกีย่ วของ
ตาราง ก.3
รายชื่อนักวิชาการและหนวยงานทีม่ ีความสนใจในเรื่องวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ
ดร.สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุทธาสินี
รศ.กนิษฐา นาวารัตน
คุณกมล กมลตระกูล
ดร.เจิมศักดิ์ ปนทอง
คุณรัชนีภรณ คุปรัตน
คุณชลิดา ขาวเจริญศักดิ์
คุณปรีดา เตียสุวรรณ

ตําแหนง/บริษทั
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยชินวัตร
หนังสือพิมพคมชัดลึก
วุฒิสภา
ชมรมองคกรพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน
สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแหงเอเชีย
Social Venture Network : SVN
สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อาจารยอนันตชัย ประถมยูร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คุณนาถฤดี นาครวาจา
สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
คุณปารีดา ประยุกตวงศ
สถาบันคีนนั แหงเอเชีย
มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ
คุณพิพัฒน ยอดพฤติการ

