ผนวก ค
การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1. วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objective)
1.1 เพื่อศึกษาระดับความรูและความเขาใจของผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูงของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่สนใจแนวความคิดธุรกิจกับความรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR)
1.2 เพื่อศึกษาทัศนคติและการนําแนวความคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
(CSR) มาใชในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการหรือผูบริหารระดับสูง
2. ขอบเขตการวิจัย (Scope)
2.1 เปนผูมีความสนใจและเขารวมสัมมนาแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอ
สังคม
2.2 เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มรี ายชื่อคัดสรร โดยพิจารณาการเปน
สมาชิก SVN (เครือขายธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม) และหรือเขารวม
สัมมนา CSR อยางนอย 1 ครั้ง
2.3 เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ไมไดเปนสมาชิก SVN แตนาํ แนวคิดมา
ใช โดยพิจารณาจากนิยามของวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
2.4 อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัดโดยมุง เนนบริเวณ
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดขางเคียงเปนหลัก เนื่องจากรายงาน
สถานการณวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2548 และแนวโนมป 2549
หนา 1-4 ระบุวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตัง้ อยูในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด
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3. กรอบความคิด (Conceptual Framework)
ภาพที่ ค.1 กรอบความคิดการวัดผลวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
H5
จํานวนปที่นํา
จํานวนปที่นํา
CSR ไปใช
CSR ไปใช

ความเขาใจ
ความรู แนวคิด
แนวคิดCSR
CCSR

H1
ทราบหรือไม
ทราบหรือไม
ทราบแนวคิ
ด CSR
ทราบแนวคิด

H2
ทัศนคติตอ
CSR

H6

H8
H7

H4

การนํ
า CSRไป
การนํ
า CSR
ใช ไปใช

4. วิธกี ารวิจัย (Research Methodology)
4.1 ตัวอยาง (Sampling)
4.1.1 ลักษณะตัวอยาง จากรายชือ่ ที่ไดกาํ หนดไว ((Listing) (ภาคผนวก “ก”)
4.1.2 จํานวนตัวอยาง นํารายชื่อ (Listing) ในภาคผนวก “ก” คัดจํานวน 30
ตัวอยาง
1.1.3 การกระจายตัวอยาง
เนื่องจากมีจํานวนจํากัดตัวอยางจึงกระจายทุกประเภท
เทาที่จะมีผูสนใจแนวคิดนี้
1.1.4 วิธีสุมตัวอยาง ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
4.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
4.2.1 ตัวแปรตน ไดแก จํานวนปที่นาํ แนวคิดไปใช
4.2.2 ตัวแปรตามไดแก ความเขาใจแนวคิด ทัศนคติ การทราบแนวคิด การ
นําไปใช
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2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ใชวิธีสํารวจ (Survey Method) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูลโดยมีลักษณะแบบสอบถามดังนี้
แบบสอบถามเปนคําถามปลายปด (Close-Ended Question) คือ
1) การวัดความเขาใจแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
2) ศึกษาทัศนคติและการนําแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมไปใช
3) จํานวนปทนี่ ําแนวคิดมาใช
4) การทราบและไมทราบวาการดําเนินงานเรียกวา วิสาหกิจกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม
5) เกณฑการวัด คือ มูลเหตุทนี่ ําแนวคิดมาใช ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
แบบสอบถามเปนคําถามปลายเปด (Open-Ended Question) เปนคําถามที่ผูตอบ
แบบสอบถามสามารถระบุความคิดเห็น ไดแกขอเสนอแนะ เปนตน
3. การวัดขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม (Level of Measurement)
จากแบบสอบถามที่เปนคําถามปลายปด (Closed Question) จะใชวิธีการวัดขอมูลดวย
• การวัดระดับกลุม (Norminal Scale) เปนการวัดคุณลักษณะของวิสาหกิจ เชน
ประเภทธุรกิจ เปนตน
• การวัดอันดับ (Ordinal Scale) เปนการวัดขอมูลโดยเรียงลําดับตามความมากนอย
ของประเภททีว่ ัด เชน เรียงลําดับความสําคัญ เปนตน
• การวัดระดับชวง (Interval Scale) เปนการวัดขอมูลที่สามารถเปรียบเทียบได
มากกวาหรือนอยกวา โดยระยะหางระหวางหนวยจะเทากัน ระยะดังกลาวเปนเชิง
เสนตรง เชนระยะการดําเนินงาน จํานวนพนักงาน เปนตน
• การวัดระดับอัตราสวน (Ratio Scale) เปนการวัดความสามารถเปรียบเทียบความ
แตกตางมากกวาหรือนอยกวา และสามารถเปรียบเทียบในลักษณะเปนเทาได เชน
การวัดความสําคัญของปจจัยความสําเร็จเปนตน
4. สมมุติฐาน
H1 : มีความสัมพันธระหวางความเขาใจกับการทราบวาความเขาใจนั้นคือ CSR
H2 : มีความสัมพันธระหวางความเขาใจ กับทัศนคติตอ CSR
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H3 : มีความแตกตางทางดานการนําแนวคิด CSR มาใชระหวางกลุมที่เขาใจ และไม
เขาใจแนวคิด CSR
H4 : มีความสัมพันธระหวางทัศนคติกับการนํา CSR มาใช
H5 : มีความสัมพันธระหวางความเขาใจกับจํานวนปทนี่ าํ แนวคิด CSR ไปใช
H6 : มีความสัมพันธระหวางความเขาใจกับ การนํา CSR ไปใช
H7 : มีความสัมพันธระหวางการนํา CSR ไปใชกับการทราบวาการนําแนวคิดไปใชคือ
CSR
H8 : มีความสัมพันธระหวางการนํา CSR ไปใชกับจํานวนปทนี่ ํา CSR ไปใช
5. การประมวลขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรม SPSS Window 11.5 และใชสถิติ T-Test และ ANOVA รวมทัง้ ChiSquare
การวิเคราะหขอ มูลดวยสถิตจิ ะเปนเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยแจกแจง
ความถี่ (Frequency) เปนคารอยละและเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยดูความสัมพันธ
และความแตกตางของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
6. คําถามในการวิจัย
สวนที่ 1 ประวัติความเปนมาของธุรกิจ
• ระยะเวลาดําเนินงาน
• ประเภทของธุรกิจ
• ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
• จํานวนพนักงานในองคกร

สวนที่ 2 ความรูความเขาใจแนวคิดธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
• ความเขาใจในแนวคิดโดยการตรวจสอบจากประโยคทีถ่ ูกและผิด
ตอบถูก 7-8 ขอ เขาใจดีมาก
ตอบถูก 6 ขอ เขาใจดี
ตอบถูก 5 ขอ เขาใจ
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•
•
•
•
•

ตอบถูก 3-4 ขอ พอเขาใจ
ตอบถูก 2 ขอ เขาใจนอย
ตอบถูก 1-0 ขอ ไมเขาใจเลย
ทัศนคติตอแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
การนําแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมไปใชในองคกร
ระยะเวลาในการนําแนวคิดไปใชในองคกร
ทราบหรือไมวา องคกรดําเนินวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
มูลเหตุของการนําแนวคิดนีม้ าใช

11.ผลการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
การรายงานผลแบงเปน 3 สวน ไดแก
1) การรายงานผลแบบแจกแจงความถี่ เปนรอยละ
2) การทดสอบสมมติฐาน โดยใช T-Test และ Chi-Square Tests
สวนที่ 1 ภาพรวมของตัวอยาง
แผนภูมิที่ ค.1
จํานวนและแสดงรอยละของระยะเวลาการดําเนินงาน

5.4%

13.5%

เวลา
1-3 ป

48.6%

4-5 ป
5-10 ป
32.4%

10 ปขึ้นไป

ขอ 1. จากตัวอยางทีท่ ําการศึกษา
สวนใหญ มีระยะเวลาการทํางาน 10
ปขึ้นไป รองลงมา 5-10 ป และนอย
สุด 1-3 ป
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แผนภูมิที่ ค.2
จํานวนและแสดงรอยละของลักษณะวิสาหกิจ

13.5%

ลัก ษณะธุรกิจ

5.4%
43.2%

ผลิตฯ
คาปลีก
บริก าร
สงออก

32.4%

5.4%

อื่นๆ

ขอ 2. จากตัวอยางทีท่ ําการศึกษา
สวนใหญ มีลกั ษณะวิสาหกิจของ
การผลิตและจัดจําหนาย รองลงมา
วิสาหกิจใหบริการและนอยสุด ธุรกิจ
อื่นๆ

แผนภูมิที่ ค.3
แสดงรอยละของลักษณะผลิตภัณฑ

5.4%

ลัก ษณะผลิตภัณฑ
32.4%

อุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรม

40.5%

บริก าร
21.6%

อื่นๆ

ขอ 3. จากตัวอยางทีท่ ําการศึกษา
สวนใหญ มีลกั ษณะผลิตภัณฑเปน
การบริการ รองลงมา สินคาอุปโภค
บริโภคและนอยสุด ผลิตภัณฑอื่น

แผนภูมิที่ ค.4
แสดงรอยละของพนักงานในวิสาหกิจ

31.4%

22.9%

จํานวนพนัก งาน
ต่ํากวา 20 คน
21-50 คน

17.1%

28.6%

51-100 คน
มากกวา 100

ขอ 4. จากตัวอยางทีท่ ําการ ศึกษา
สวนใหญ มีพนักงานมากกวา 100
คน รองลงมา 21-50 คนและนอย
สุด 51-100 คน
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สวนที่ 2 ความเขาใจแนวความคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
แผนภูมิที่ ค.5
แสดงรอยละของความเขาใจแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม

2.7%

ความเขาใจตอ
CSR
ไมเขาใจ

13.5%

16.2%
2.7%

เขาใจนอยมาก
พอเขาใจ

29.7%

35.1%

เขาใจ

ขอ 5. จากตัวอยางทีท่ ําการ
ศึกษาสวนใหญมีความเขาใจ
รองลงมา เขาใจดีและนอยสุด
ไมเขาใจและพอเขาใจ

เขาใจดี
เขาใจดีมาก

แผนภูมิที่ ค.6
แสดงรอยละของความคิดตอวิสาหกิจที่นาํ แนวความคิด CSR มาใชในองคกร

การนํา CSR มาใช
8.1%

8.1%

2.7% 5.4%
2.7%

ผูเสียสละ
13.5%

ผูทําบุญกุศล
ผูนําทางความคิด
ผูรับผิดชอบตอ สวนรวม
ผูตามกระแสสังคม

59.5%

ผูมองการณไ กล
อื่นๆ

ขอ 6.จากตัวอยางทีท่ ําการศึกษา
ความคิดตอวิสาหกิจทีน่ ําแนวความคิด
ของ CSR มาใชในองคกร สวนใหญ
เห็นวาเปนผูรบั ผิดชอบตอสวนรวม
รองลงมา เปนผูนาํ ทางความคิด และ
นอยสุด เปนผูน ําบุญกุศล
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แผนภูมิที่ ค.7
แสดงรอยละของทัศนคติที่ดตี อแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม

10.8%
5.4%

ทัศนคติ
ลบ
เฉย

ขอ 7. จากตัวอยางทีท่ ําการ
ศึกษาสวนใหญมีทัศนคติทดี่ ี
รองลงมา มีทศั นคติเชิงลบ

ดี
83.8%

แผนภูมิที่ ค.8
แสดงรอยละของการนําแนวความคิด CSR มาใชที่บริษทั

27%

นํา CSR มาใชที่บริษัท
ใช
73%

ไมใช

ขอ 8. จากตัวอยางทีท่ ําการศึกษา
สวนใหญมีการนําแนวความคิด CSR
มาใชที่บริษทั
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แผนภูมิที่ ค.9
แสดงรอยละของระยะเวลาที่นาํ แนวคิด CSR มาใชที่บริษัท

38.5%

38.5%

ระยะเวลาใช
CSR
1 ป
2-3 ป

0

ขอ 9. จากตัวอยางทีท่ ําการ
ศึกษาสวนใหญมีระยะเวลา
มากกวา 5 ปและ 1 ป รองลงมา
คือ 2-3 ป

4-5 ป

23.1%

มากกวา 5 ป

แผนภูมิที่ ค.10
แสดงรอยละของการทราบวาในการดําเนินวิสาหกิจเพื่อสังคม วิธกี ารนี้เรียกวา CSR หรือ
Corporate Social Responsibility

ธุรกิจเพือ
่ สังคม
เรียกวา CSR

11.1%

ทราบ

88.9%

ไมทราบ

ขอ 10. จากตัวอยางทีท่ าํ การ
ศึกษาสวนใหญทราบวาในการ
ดําเนินวิสาหกิจเพื่อสังคม
วิธีการนี้เรียกวา CSR หรือ
Corporate Social
Responsibility
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สวนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตอไปนี้คําวา CSR หมายถึง วิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social
Responsibility)
สมมติฐานขอ 1
H1 : มีความสัมพันธระหวางความเขาใจ CSR กับการรับทราบวา แนวคิดนี้เรียกวา CSR
ตารางที่ ค.1
ผลการทดสอบความสัมพันธ โดยใช Chi-Square Tests
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
1.483(a)
2.194
.777
36

Asymp. Sig.
(2-sided)
df
5
.915
5
.822
1
.378

a 9 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .11.
* ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษา จากตาราง (1.1) พบวา คา Pearson Chi-Square เทากับ 0.915 มีคามากกวา
0.05 จึงปฏิเสธ (Reject) H1 ดวยระดับนัยสําคัญ 0.05 กลาวคือ ไมมี
ความสัมพันธระหวางความเขาใจ CSR กับการรับทราบวา แนวคิดนี้เรียกวา CSR
คําวา CSR คือวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม(Corporate Social
Responsibility)
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สมมติฐานขอ 2
H2 : มีความสัมพันธระหวางความเขาใจกับทัศนคติตอ CSR
ตารางที่ ค-2
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความเขาใจกับทัศนคติตอ CSR โดยใช Chi-Square Tests
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
25.891(a)
15.843
6.156
37

Asymp. Sig.
(2-sided)
df
10
.004
10
.104
1
.013

a 15 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .05.
* ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษา จากตาราง (1.2) พบวา คา Pearson Chi-Square เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.05
จึงยอมรับ (Accept)H2 ดวยระดับนัยสําคัญ 0.05 กลาวคือ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ทีม่ ีความเขาใจเรื่อง ธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม มี
ความสัมพันธกับทัศนคติตอ CSR

248
สมมติฐานขอ 3
H3 : มีความแตกตางทางดานการนําแนวคิด CSR มาใชระหวางกลุมที่เขาใจและไมเขาใจแนวคิด
CSR
ตารางที่ ค.3
ผลการทดสอบความแตกตางการนําแนวคิด CSR มาใชระหวางกลุมที่เขาใจและไมเขาใจ แนวคิด
CSR โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA)
ANOVA

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
17.157
123.600
140.757

df
1
35
36

Mean
Square
17.157
3.531

F
4.858

Sig.
.034

* ระดับนัยสําคัญ 0.05
* การทดสอบความแตกตางโดยใช T-Test กับ ANOVA ใหผลเทากัน ในทีน่ ี้ใช ANOVA (มี
มากกวา 2 กลุม )
ผลการศึกษา จากตาราง (1.3) พบวา คา Between Groups เทากับ 0.034 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึง
ยอมรับ (Accept)H3 ดวยระดับนัยสําคัญ 0.05 กลาวคือ มีความแตกตางของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทีน่ าํ แนวคิด CSR มาใชในองคกร ระหวางกลุม
ที่เขาใจและไมเขาใจแนวคิด CSR
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สมมติฐานขอ 4
H4 : มีความสัมพันธระหวางทัศนคติกับการนํา CSR มาใช
ตารางที่ ค.4
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางทัศนคติกบั การนํา CSR มาใช
โดยใช Chi-Square Tests
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
5.719(a)
5.564
3.506
37

Asymp. Sig.
df
(2-sided)
2
.057
2
.062
1
.061

a 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .54.
* ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษา จากตาราง (1.4) พบวาคา Pearson Chi-Square มีคาเทากับ 0.057 ซึ่งมากกวา
0.05 จึงปฏิเสธ(Reject)H4 ดวยระดับนัยสําคัญ 0.05 กลาวคือ ไมมี
ความสัมพันธระหวางทัศนคติกับการนํา CSR มาใชในองคกร
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สมมติฐานขอ 5
H5 : มีความสัมพันธระหวางความเขาใจ CSR กับ จํานวนปทนี่ าํ แนวคิด CSR มาใช
ตารางที่ ค.5
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความเขาใจ CSR กับจํานวนปทนี่ ําแนวคิด CSR มาใช
โดยใช Chi-Square Tests
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
16.309(a)
19.524
1.229
26

Asymp. Sig.
df
(2-sided)
8
.038
8
.012
1
.268

a 15 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .23.
* ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษา จากตารางที่ (1.5) พบวา คา Pearson Chi-Square มีคาเทากับ 0.038 ซึ่งนอยกวา
0.05 จึงยอมรับ(Accept)H5 ดวยระดับนัยสําคัญ 0.05 กลาวคือ มีความสัมพันธ
ระหวางความเขาใจ CSR กับจํานวนปทนี่ าํ แนวคิด CSR มาใช
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สมมติฐานขอ 6
H6 : มีความสัมพันธระหวางความเขาใจกับการนํา CSR ไปใช
ตารางที่ ค.6
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความเขาใจกับการนํา CSR มาใช
โดยใชChi-Square Tests
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
10.705(a)
12.426
4.388
37

Asymp. Sig.
df
(2-sided)
5
.058
5
.029
1
.036

a 10 cells (83.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .27.
* ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษา จากตารางที่ (1.6) พบวาคา Pearson Chi-Square มีคาเทากับ 0.058 ซึ่งมากกวา
0.05 จึงปฏิเสธ (Reject) H6 ดวยระดับนัยสําคัญ 0.05 กลาวคือ ไมมี
ความสัมพันธระหวางความเขาใจกับการนํา CSR มาใชโดยใช Chi-Square Tests
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สมมติฐานขอ 7
H7 : มีความสัมพันธระหวางการนําแนวคิดไปใชกับการทราบวา แนวคิดนี้ เรียกวา CSR
ตารางที่ ค.7
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการนําแนวคิดไปใชกับการทราบวาแนวคิดนี้เรียกวา CSR
โดยใช Chi-Square Tests
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Continuity Correction(a)
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
.000(b)
.000
.000
.000
36

df
1
1
1
1

Exact
Exact
Asymp. Sig. Sig. (2- Sig. (1(2-sided)
sided)
sided)
1.000
1.000
1.000
1.000
.745
1.000

a Computed only for a 2x2 table
b 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.00.
ผลการศึกษา จากตารางที่ (1.7) เนื่องจากผลการศึกษา H7 พบวาไมมีความสัมพันธระหวาง
ความเขาใจ CSR กับการรับทราบวาแนวคิดนี้คือ CSR ทําใหการพิสูจน
ความสัมพันธที่ H7 คือความสัมพันธระหวางการนําแนวคิดนี้ไปใชกับการทราบ
วาแนวคิดนี้เรียกวา CSR ไมสามารถพิสจู นได ดังรายละเอียดในตารางที่ (ค.7)
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สมมติฐานขอ 8
H8 : มีความสัมพันธระหวางการนําแนวคิดไปใชกับจํานวนปทนี่ าํ CSR ไปใช
ตารางที่ ค.8
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการนําแนวคิดไปใชกับจํานวนปที่นาํ CSR ไปใช
โดยใช Chi-Square Tests
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value df
1.664(a) 2
1.976 2
1.470 1
26

Asymp. Sig.
(2-sided)
.435
.372
.225

a 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .23.
* ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษา จากตารางที่ (1.8) พบวาคา Pearson Chi-Square มีคาเทากับ 0.435 ซึ่งมากกวา
0.05 จึงปฏิเสธ (Reject) H8 ดวยระดับนัยสําคัญ 0.05 กลาวคือ ไมมี
ความสัมพันธระหวางการนําแนวคิดไปใชกับจํานวนปทนี่ ํา CSR ไปใชโดยใช ChiSquare Tests
สรุปผลการวิจยั เชิงปริมาณ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทีม่ ีความสนใจความรับผิดชอบตอสังคมสวนใหญมี
ระยะเวลาการทํางาน 10 ปขนึ้ ไป รองลงมา 5-10 ป เปนผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคและการบริการ
มีพนักงาน 100 คน เปนธุรกิจขนาดกลางและรองลงมามีพนักงาน 21-50 คน เปนวิสาหกิจขนาด
เล็ก สวนใหญมีความเขาใจวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม(CSR) ดี และมีทัศนคติที่ดีตอ
แนวความคิดนี้และเห็นวาเปนองคกรที่รับผิดชอบตอสังคมและเปนผูน ําทางความคิด สวนใหญได
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นําแนวคิด CSR มาใชที่องคกรของตนประมาณ 1 ป และ 5 ปขึ้นไป รองลงมา 2-3 ป และรูวา การ
ดําเนินงานนี้เรียกวา วิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR : Corporate Social
Responsibilities)
จากผลการทดสอบสมมติฐานมีความสัมพันธระหวางความเขาใจกับทัศนคติตอ CSR
และมีความสัมพันธตอการนําไปใช จํานวนปที่นาํ แนวความคิดนี้ไปใช นอกจากนี้มีความ
แตกตางการนําแนวความคิด CSR มาใชระหวางกลุมที่เขาใจและไมเขาใจ จากผลการศึกษาสรุป
ในกรอบการวิจัยไดดังนี้
ภาพที่ ค.2
ผลการทดสอบสมมุติฐานความสําเร็จวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
จํานวนปที่นํา
CSR ไปใช
ความเขาใจ
แนวคิด CSR
ทัศนคติตอ
CSR

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน ความเขาใจของผูประกอบการหรือผูบ ริหารระดับสูงจะ
สัมพันธกับจํานวนปทนี่ าํ แนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมมาใช และความเขาใจจะมี
ความสัมพันธกับทัศนคติตอแนวคิดวิสาหกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม แสดงวาแนวคิดนี้จะ
เกิดความเขาใจไดอยูที่การนําไปปฏิบัติและสงผลตอทัศนคติของผูประกอบการหรือผูบริหาร
ระดับสูง

