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 การวนกยัเนร่ือค “รูปแบบการส่ือสารการด าเนนนนกนกกรรเเนืื่อสัคมเออคบรนษทั ปตท.ก ากัด 
(เหาชน) โมรคการรักษ์ป่า สร้าคมน 84 ต าบล วนถีือเนืียค”เนป็นการวนกยัเนชนคมุณภาืเนืื่อศึกษาถึค
รูปแบบกนกกรรเเนืื่อสัคมเภายใต้มวาเรับผนดชอบต่อสัคมเออคอคม์กรธุรกนกและศึกษาถึค
กระบวนการส่ือสารในโมรคการรักษ์ป่า สร้าคมน 84 ต าบล วนถีือเนืียครวเทั้คศึกษาถึคการรับรู้
กนกกรรเเนืื่อสคัมเตาเเุเเอคออคมนในชุเชนต าบลแเ่ทา อ  าเนภอแเ่ออน กคัหวดัเนชียคใหเ่ท่ีเีต่อ 
บรนษทั ปตท.ก ากดั (เหาชน)  
  รูปแบบกนกกรรเเนืื่อสัคมเภายใตม้วาเรับต่อสัคมเออคอคม์กรธุรกนก (CSR) ออค  บรนษทั 
ปตท. ก  ากดั (เหาชน) ในโมรคการรักษป่์า สร้าคมน 84 ต าบล วนถีือเนืียค กรณีศึกษา: ต  าบลแเ่ทา 
อ  าเนภอแเ่ออน กัคหวัดเนชียคใหเ่ เนป็นการด าเนนนนกนกกรรเท่ีแยกกากการด าเนนนนธุรกนกท่ี เนป็น
กระบวนการหลกัออคกนกการ เนืื่อสร้าคประโยชน์ให้เนกนดแก่สัคมเ ชุเชน ในดา้นต่าคๆรวเถึคการ
น้อเน าหลกัปรัชญาเนศรษฐกนกือเนืียคออคืระบาทสเเนด็กืระเนกา้อยู่หัวฯ เาประยุกต์ใชใ้นการ
ด าเนนนนกนกกรรเเนืื่อสคัมเ โดยเุ่คเนนน้การืฒันามนเนป็นศนูยก์ลาค กล่าวมือ ประชาชนรับรู้ถึคปัญหา 
เนอา้ใก เนอา้ถึคและร่วเแกไ้อปัญหา ตลอดกนการก าหนด โมรคสร้าค กลไก และเนมร่ือคเือในการ
กดัการทรัืยากรใหอ้ยูอ่ยา่คือเนืียคซ่ึคกะเนอ้ือใหชุ้เชน สคัมเ ทอ้คถน่นเีมวาเสาเารถในการกดัการ
ตนเนอคไดอ้ยา่คย ัค่ยนื  

ในเนร่ือคกระบวนการส่ือสารมวาเรับผนดชอบต่อสคัมเออคอคมก์รธุรกนก (CSR) ในโมรคการ
รักษป่์า สร้าคมน 84 ต าบล วนถีือเนืียค กรณีศึกษา: ต  าบลแเ่ทา อ  าเนภอแเ่ออน กคัหวดัเนชียคใหเ่ เี
กระบวนการ 2 อั้นตอน มือ 

1) กระบวนการส่ือสารกากผูรั้บผนดชอบโมรคการฯ ไปยคั ผูน้  าและแกนน า 
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2) กระบวนการส่ือสารกากผูน้  าและแกนน าไปยคัชุเชน ต าบลแเ่ทา อ  าเนภอแเ่ออน กคัหวดั
เนชียคใหเ่ 
   ส่วนเนร่ือคการรับรู้ออคมนในชุเชนต าบลแเ่ทา อ  าเนภอแเ่ออน กัคหวดัเนชียคใหเ่ท่ีเีต่อ
โมรคการรักษป่์า สร้าคมน 84 ต าบล  วนถีือเนืียคออค บรนษทั ปตท. ก  ากดั (เหาชน)นั้น ืบว่า ส่ือท่ีเี
ประสนทธนภาืในการประชาสเัืนัธก์นกกรรเออคโมรคการฯสูคสุดมือ ส่ือบุมมล ไดแ้ก่ ผูน้  าและแกน
น า ลกูหลานในชุเชน เนกา้หนา้ท่ีประก าต าบล มณะกรรเการโมรคการต าบล เนกา้หน้าท่ีประก าภาม 
และหน่วยคานภามีืฒันาในทอ้คถน่น รอคลคเามือ  ส่ือชุเชน เนช่น หอกระกายอ่าว ศูนยว์นทยุชุเชน
มนฮกัแเ่ทา และส่ือสน่ค นืเืรู์ปแบบกดหเายอ่าว ตาเล าดับ ในอณะท่ีส่ือท่ีเีประสนทธนภาืน้อย
ท่ีสุด มือ ส่ือสคัมเออนไลน์ เนืราะชาวบา้นส่วนใหญ่ยคัไเ่สาเารถเนอา้ถึคอนนเนทอร์เนน็ตและส่ือสัคมเ
ออนไลน์อย่าคทัว่ถึค ส่วนในเนร่ือคการรับรู้ดา้นเนน้ือหาประชาสัเืนัธ์ออคโมรคการฯ นั้น บรนษัท 
ปตท. ก  ากัด (เหาชน) ต้อคการส่ือสารแนวมนด “ืลนกใกให้ือเนืียค เนื่ือสุอท่ีย ัค่ยืน” ตาเหลกั
ปรัชญาเนศรษฐกนกือเนืียค  ซ่ึค ชาวบา้นต าบลแเ่ทา เนอา้ใกและรับรู้ว่าโมรคการฯ ตอ้คการให้เนกนดการ
ปรับเนปล่ียนืฤตนกรรเกนน าไปสู่มวาเือเนืียคและท่ีส ามัญต้อคการให้เนกนดการร่วเเือ ร่วเใก 
ภายในชุเชนในการสร้าคมวาเสุออยา่คย ัค่ยืน ซ่ึคสอดมลอ้คกบัเนกตนารเณ์ออคบรนษทั ปตท. ก  ากดั 
(เหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis The Communication Process in Activities for corporate social 
responsibility (CSR) of PTT Public Company Limited in “The 84 
Tambons on A Path to Sufficiency Project for King”                     

Author  Mr. Kampon Termkijanan 
Degree  Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year  2013 
 

 
     The objective of this research is to study the process of activities for corporate social 
responsibility (CSR), to study the process of communication in “The 84 Tambons on A Path to 
Sufficiency Project for King” and to study how the communication effect to those the perception 
of Mae Tha District, Chiang Mai province peoples. The research is a qualitative based study 
covering defining qualitative methodology and data collection from public related documents and 
in-depth interviews to 3 selected sample groups. The first group is PTT's Executive and Corporate 
Communications Officers, the second group is the Opinion Leader of Mae Tha District, Chiang 
Mai province. And the third group is people of Mae Tha District, Chiang Mai province. 
 The research results that the process of activities for community social responsibility of 
PTT Public Company Limited in “The 84 Tambons on A Path to Sufficiency Project for King” 
Case Study: Mae Tha District, Chiang Mai province. The 84 Tambons on a Sufficient Path 
Project is an extension of a plethora of CSR programs undertaken by PTT for the common 
interest of the society and also to apply the King’s sustainable living to the society. This research 
is centered to the people in each society to understand the sustainable living meaning being able 
to use it to sustain and manage the resources in the society. 

The Process of Communication in Activities for corporate social responsibility (CSR) of 
PTT Public Company Limited in “The 84 Tambons on A Path to Sufficiency Project for King”  
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are divided into 2 Steps; Step 1. The process in this communication is the Mae Tha District 
officer communicates to send the message to opinion leader of Mae Tha District. And Step 2. The 
process in this communication is the opinion leader of Mae Tha District communicates to send 
the message to Mae Tha District peoples. 

Regarding the perception of Mae Tha District, Chiang Mai province peoples toward “The 
84 Tambons on Path to Sufficiency Project for King”, they are confirmed that the most effective 
way of publicizing this research is via human resources especially the leaders and the authorities 
in the society. The second most effective method is the local media such as the local broadcast 
tower, Kon Huk Mae Tha community radio, and printing media. While the least effective public 
relation is online media since the people here still cannot access to the online media. For the 
content of this research, the main message that PTT wants to convey is “Sustainable living for the 
sustainable happiness”, which the Mae Tha villagers get the message and is prepared to adjust 
their way of living to be conform to the intention of  PTT. 
 
 



 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉ์บบัน้ีไดส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความเมตตากรุณาและความช่วยเหลือ
เอาใจใส่อยา่งดียิง่ ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งขอขอบพระคุณไว ้ ณ  ท่ีน้ี  คือ ดร.พรพรรณ  ประจกัษเ์นตร อาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์ตลอดจน รศ.อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์  และ
ดร.นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ กรรมการวิทยานิพนธ์  ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา  และให้ขอ้คิดเห็น
ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานวิจยัคร้ังน้ีดว้ยดีมาตลอด  ท่ีขาดไม่ไดผู้ว้ิจยัตอ้งขอขอบคุณ
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกท่าน  เพราะวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะส าเร็จไม่ได้หากไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก 
ทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาในการให้ขอ้มูลเพื่อการวิจัยเป็นอย่างดี  ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ
อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พ่ีนอ้งและเพื่อนๆ ท่ีคอยให้ค  าปรึกษาและสนับสนุน
การท าวิจยัคร้ังน้ีมาโดยตลอด  และขอบคุณ คุณปานทิพย ์พยพัพานนท์  ส าหรับค าแนะน าในการท า
วิทยานิพนธฉ์บบัน้ีจนท าใหว้ิทยานิพนธฉ์บบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี รวมถึงผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ
ทุกท่านท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จทั้งท่ีไดก้ล่าวนาม  และไม่ไดก้ล่าวนามมา ณ ท่ีน้ีดว้ย  

สุดท้ายน้ี หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นควา้ของผูท่ี้
สนใจ  ผูว้ิจยัยนิดีใหน้ าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป แต่หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด  ผูว้ิจยัขอนอ้มรับแต่
เพียงผูเ้ดียว   
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ท่ี
แพร่หลายอยู่ในขณะน้ี มีจุดเร่ิมต้นจากการประชุมสุดยอดระดับโลกด้านส่ิงแวดล้อม (Earth 
Summit) ท่ีจดัข้ึนในปี พ.ศ. 2535 โดยมีการประกาศทิศทางใหม่ในการพฒันาว่าเป็น  การพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื หรือ Sustainable Development  ท่ีธุรกิจควรค านึงถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและสังคม เช่น ปัญหา
โลกร้อน ภยัพิบติัจากธรรมชาติ นอกเหนือจากประโยชน์เศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว และในปี พ.ศ. 
2542 กระแสแนวคิด  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ไดม้ีการพฒันาท่ีชดัเจน
มากยิง่ข้ึน เม่ือนายโคฟี อนันนั เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้น ไดอ้อกมาเรียกร้องใหธุ้รกิจทัว่
โลกแสดงความเป็นพลเมืองท่ีดีของโลก (Good Global Citizenship) รวมทั้งประกาศ The UN 
Global Compact  เพื่อใชเ้ป็นกรอบการด าเนินการพฒันาท่ีย ัง่ยืนส าหรับองค์กรธุรกิจ ในปีต่อมา
องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Co-operation 
and Development: OECD) ไดอ้อกแนวปฏิบติัส าหรับบรรษทัขา้มชาติ (The OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises) เสนอแนะให้บรรษทัขา้มชาติของประเทศสมาชิก OECD ด าเนินธุรกิจ
โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR)  และติดต่อคา้ขาย
เฉพาะกบัคู่คา้ท่ีด  าเนินธุรกิจท่ีมีนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) 
เท่านั้น (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2550 : 2)  

พิพฒัน์ ยอดพฤติการณ์ (2553: 8) ให้ค  านิยาม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมีการอธิบายแยกเป็นค าศพัท ์ดงัน้ี 
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Corporate หมายถึง กิจกรรมท่ีด าเนินไปเพื่อแสวงหาผลก าไร 
Social หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีความสมัพนัธก์นั หรือมีวิถีร่วมกนัทั้งโดยธรรมชาติและเจตนา 

ร่วมถึงส่ิงมีชีวิตอ่ืนและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่ายรอบประกอบ  
Responsibility หมายถึง การยอมรับทั้งผลท่ีไม่ดีและผลท่ีดีในกิจกรรมท่ีไดท้ าลงไปหรือท่ี

อยู่ในความดูแลของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเป็นธุรกิจด าเนินการป้องกันและ
ปรับปรุงแกไ้ขผลท่ีไม่ดีรวมถึงการสร้างสรรค์และบ ารุงผลท่ีดีซ่ึงส่งผลกระทบไปยงัผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ  

ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR)  ในประเทศไทยนั้นมีมานานแลว้ ก็ดว้ย
เพราะบริบทของสงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีมีความโอบออ้มอารี มีน ้ าใจ เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัมาชา้นาน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศไทย มีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีทรงเป็นตน้แบบ ความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR)  ของโลกมา กว่า 60 ปี ดว้ยโครงการพระราชด ารินบัพนัโครงการ
ท่ีสร้างคุณูปการให้กบัประชาชนชาวไทยทัว่ทุกสารทิศของแผ่นดิน ดัง่เช่นกระแสพระราชด ารัส 
“ขาดทุน คือ ก  าไร” ซ่ึงหมายความว่า แมกิ้จการจะขาดทุน แต่หากประชาชนและสังคมไดรั้บ
ประโยชน์สูงสุด นั่นก็คือก  าไรของกิจการนั้น ซ่ึงมีค่ากว่าก  าไรท่ีเป็นตวัเงิน และดว้ยพระมหา
กรุณาธิคุณอนัหาท่ีสุดมิได้ของพระองค์  จึงก่อให้เกิดความซึมซบัเป็นแบบอย่างให้กับองค์กร
มากมาย น าไปปฏิบติัตามรอยพระยุคลบาท จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของสังคมไทย  (สถาบนัธุรกิจ
เพื่อสังคม, 2554) ในปีพ.ศ. 2550 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ไดรั้บความ
สนใจจากทุกภาคส่วนในสงัคมไทย โดยถกูก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ ซ่ึงนายไพบูลย ์วฒันศิริธรรม 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
ในขณะนั้น ก าหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลในการให้ความส าคญัและพร้อมท่ีจะส่งเสริมให้เกิด
จิตส านึกและการปฏิบติัท่ีแสดงถึงความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งกวา้งขวาง รวมทั้ง
ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานศนูยส่์งเสริมธุรกิจเพ่ือสงัคม ข้ึนในกระทรวงพฒันาสงัคมฯ เพื่อผลกัดนัเร่ืองการ
ส่งเสริมใหม้ีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนข้ึนเป็นการเฉพาะ เพ่ือร่วมท างาน
พร้อมกบัภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน (ศรัณย ูตนัติเสรี, 2552) 

ปัจจุบนัการด าเนินดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ในประเทศไทย ส่วน
ใหญ่จะเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคต่์อไปน้ี (พิพฒัน์ ยอดพฤติการณ์และคณะ, 2551) 

1)  เพื่อการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร ส่วนใหญ่จะเนน้การท ากิจกรรมในรูปแบบของการ
ด าเนินการดา้นการส่ือสารทางการตลาดผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น การแจกของใหผู้ป้ระสบภยั การให้
ทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ การจดัระดมทุนเพ่ือช่วยซ้ืออุปกรณ์การศึกษาให้เด็กในชนบท เป็นตน้ 
โดยจะเนน้การประชาสมัพนัธว์่า ธุรกิจไดท้ ากิจกรรมเพื่อสงัคมผา่นส่ือต่างๆ ควบคู่ไปด้วย แต่เมื่อ
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กิจกรรมส้ินสุดถือว่าเป็นการส้ินสุดภารกิจ ปัญหาสงัคมไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง
ผูรั้บความช่วยเหลือยงัคงตอ้งรอคอย “ผูใ้จบุญ” คนต่อไปท่ีจะมาให้ความช่วยเหลือ การแกปั้ญหา
ของคนเหล่าน้ีไม่ย ัง่ยนื 

2) ใชเ้พื่อพฒันาช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ และตราสินคา้ ขององค์กร การด าเนินงานความ
รับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR)  ดว้ยแรงจูงใจในลกัษณะน้ี มีจุดประสงค์คลา้ยกบัขอ้
แรก แต่แตกต่างกนัท่ีประเภทหลงัจะเน้นการด าเนินกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองมากกว่า มกัเป็นโครงการ
ระยะยาว เพื่อหวงัผลท่ีจะได้รับในระยะยาว เช่น การจัดโครงการกวดวิชาสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย 
โครงการเนน้การใหทุ้นการศึกษาและใหบ้ณัฑิตกลบัไปท างานพฒันาทอ้งถ่ินบา้นเกิด เป็นตน้ ซ่ึง
บริษทัก็จะไดท้ั้ งการประชาสัมพนัธ์ และการเข้าไปช่วยเหลือหรือแกปั้ญหาบางอย่างในสังคม 
โครงการในลกัษณะน้ีใหป้ระโยชน์ต่อเน่ืองมากกว่าในลกัษณะแรก แต่ก็ยงัไม่ไดส่้งผลให้เกิดการ
แกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยนื เพราะไม่ไดมี้กลไกท่ีรับประกนัความต่อเน่ืองในระยะยาวของกิจกรรม 

3) ใชเ้พื่อลดความเส่ียงในการท าธุรกิจ มกัเป็นองค์กรท่ีการด าเนินธุรกิจอาจส่งผล
กระทบเชิงลบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งสูง ทศันคติหรือความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสียท่ีมีต่อบริษทั จึงมีผลอยา่งมากต่อการยอมใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจในชุมชนนั้นได ้หากบริษทัถูก
ต่อตา้นจากชุมชนจะท าใหก้ารด าเนินงานของบริษทัเป็นไปดว้ยความยากล าบาก และหากเกิดการ
ต่อตา้นในจุดหน่ึงก็จะเกิดการขยายผลไปยงัจุดอ่ืนตามมา ดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าวจึง
พยายามอยา่งยิง่ท่ีจะท าใหบ้ริษทัเป็นท่ียอมรับจากสงัคม ลกัษณะกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม
ขององคก์รธุรกิจ (CSR)   มกัจะด าเนินการในพ้ืนท่ีท่ีบริษทัตั้งอยูห่รือด าเนินงานอยู ่เช่น การบริจาค
เงินให้ชุมชน การจดัท าโครงการพฒันาชุมชน การพฒันาอาชีพของชาวบา้นในชุมชน การฟ้ืนฟู
สภาพแวดลอ้มในชุมชน การจา้งคนในชุมชนใหท้ างานในโครงการท่ีบริษทัริเร่ิมข้ึน เป็นตน้ 

อดีตท่ีผ่านมาองค์กรส่วนใหญ่มกัท ากิจกรรมในรูปแบบของการให้ในลกัษณะ “การ 
บริจาค” เพื่อการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร แต่ในปัจจุบนัการบริจาคอยา่งเดียวไม่เพียงพอ พฒันาการท่ี 
มีแนวโนม้ว่าจะเกิดข้ึนในล าดบัต่อไป คือ การท าความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ เชิงกล
ยทุธเ์พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดของ องค์กรคือ การสร้างคุณค่าให้กบัองค์กรและสังคม (อานันท ์
ปันยารชุน, 2551) 

บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ก็เป็นองค์กรหน่ึงท่ีให้ความส าคญักบัการด าเนินงานท่ีเน้น
นโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ปตท. เป็นบริษทัพลงังานของไทย ท่ีประกอบธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติและน ้ ามนัครบวงจร และธุรกิจปิโตรเคมีท่ีเน้นการใชก้๊าซธรรมชาติเป็นหลกั รวมทั้ง
ธุรกิจต่อเน่ือง มุ่งไปสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization)  และเป็นผูน้  าใน
ภูมิภาค ดว้ยความรับผดิชอบ เป็นธรรม และใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย  
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นอกเหนือจากเป้าหมายเชิงพาณิชยใ์นการท ารายไดแ้ละก าไรจากธุรกิจ การสร้างความสามารถใน 
การแข่งขนัในระดบัสากล และมีการบริหารจดัการ การก ากบัดูแลท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสาธารณชน
ดงักล่าว บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ยงัคงมุ่งมัน่ดูแลและเก้ือกูลสังคม รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มอย่าง 
ต่อเน่ืองจริงจงั ดังจรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และได้มีการ
จดัสรรงบประมาณเพ่ืองานน้ีโดยเฉพาะ มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชดัเจน ท่ีตอกย  ้าแนวคิดท่ีว่า 
ธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคัญต้องเป็นนโยบายของบริษทั ท่ีเกิดจากจิตส านึกของ 
ผูบ้ริหารระดบัสูง ดว้ยกระแสท่ีก  าลงัมาแรงของ ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) 
และได้น าเร่ือง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) มาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการ
ขบัเคล่ือนธุรกิจ (สญัญา ศุภกิจอ  านวย และดุลยปวีณ กรณฑแ์สง, 2552: 157) 

ในฐานะบริษทัพลงังานแห่งชาติ ปตท. ไดน้้อมน าแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว มาเป็นปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ  และท ากิจกรรมเพื่อสังคม
ตลอด 30 ปีท่ีผ่านมา สามารถสั่งสม องค์ความรู้ ด้านการพึ่งตนเองทางพลงังาน การพฒันา
มาตรฐานผลิตภณัฑแ์ละบริการ การพฒันาธุรกิจโดยคนไทย รวมทั้ง ร่วมสร้างสงัคมไทยใหเ้ขม้แข็ง 
พึ่งตนเองไดผ้่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ลา้นไร่ โครงการ
รางวลัลูกโลกสีเขียว โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  โครงการสวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการวิจยัทองผาภูมิตะวนัตก และโครงการอ่ืนๆ จนท าให้ บริษทั ปตท. 
จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั ดา้นธุรกิจขนาดใหญ่ ในการจดัประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง ของส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เมื่อ
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ท่ีผา่นมา (บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน), 2555)  

โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง  เป็นหน่ึงในโครงการท่ี บริษทั ปตท. จ  ากดั 
(มหาชน) ร่วมสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  ซ่ึงเกิดข้ึนจากความ
ตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของกลุ่ม ปตท. ดว้ยเล็งเห็น
ถึงทุนทางศกัยภาพขององคก์รท่ีสามารถด าเนินโครงการเพื่อสงัคมระดบัประเทศ โดยมีฐานทุนทาง
ความรู้ และประสบการณ์ดา้นการด าเนินงานสงัคมหรือมวลชน ตลอดจนการสัง่สมเครือข่ายชุมชน
และหน่วยงานราชการ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ตลอดท่ีผ่านมา อาทิ 
โครงการปลกูป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ลา้นไร่ โครงการหมู่บา้น ปตท.พฒันา รางวลัลูกโลกสี
เขียว โครงการพฒันาและรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝกอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการทองผา
ภูมิตะวนัตก ฯลฯ จากแนวคิดเชิงนามธรรมจึงน ามาสู่การคิดค้นโครงการท่ีเป็นประโยชน์ โดย
ร่วมกนัทบทวนความรู้และสรุปบทเรียนจากการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า การจะดูแลรักษาผืนป่า
ใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืควรเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีใชป้ระโยชน์จากผนืป่า แต่หากคนยงัเกิด
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ปัญหาหน้ีสิน ก็ยงัไม่มีเหตุปัจจยั ท่ีจะท าให้คนท าหน้าท่ีดูแลป่าได ้ดงันั้น ถา้จะรักษาป่าให้อยู่ได ้
คนก็ต้องอยู่ได้ดว้ย เพื่อท่ีคนจะไม่เข้ามาท าลายผืนป่า  จากบทเรียนดังกล่าวจึงท าให้ ปตท. เกิด
แนวคิดการน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานของโครงการ รักษ์ป่า 
สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง  โดยการระดมความคิดจากผูน้  าชุมชน ผูท้รงคุณวุฒิ  มาก าหนด
แนวทางในการท างานโดยก าหนด เป้าหมายและ วตัถุประสงค์เพื่อน้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลกัในการด าเนินชีวิตพร้อมทั้งพฒันาสู่ต าบลตน้แบบ  นอกจากน้ีโครงการฯ ยึด
เป้าหมายในการด าเนินงาน โดยน าตัวเลข 84 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 7 รอบ หรือ 84 พรรษา ในปีพ.ศ. 2554 มาเป็นธงน าในการด าเนินงาน ในการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมโดยโครงการมุ่งเนน้กระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม จากทุกภาค
ส่วนในชุมชน ทั้งผูน้  าชุมชน แกนน าชุมชนและหน่วยงานภาคี  โดยเป็นการขบัเคล่ือนดว้ยตวัของ
ชุมชนเอง เป็น การพฒันาจากภายในสู่ภายนอก ใหชุ้มชนเกิดความตั้งใจท่ีจะพฒันาดว้ยตนเอง กา้ว
ไปสู่การไดร่้วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมแกปั้ญหา ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ภายใต้
กรอบการด าเนินงานในโครงการ โดยมีเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ เป็นเพียงผูส้ร้างเหตุปัจจยัให้ชุมชนฉุก
คิดช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการคน้หาแนวทางแกไ้ขเพ่ือใหก้ารเปล่ียนวิถีชีวิตเกิดข้ึนจากศรัทธาและความ
ปรารถนาจากใจของชุมชนเป็นท่ีตั้ง สร้างพลงัการเปล่ียนแปลงชีวิตสู่วิถีพอเพียงอย่างย ัง่ยืนจนเกิด
การเรียนรู้ และก าหนดแนวทางในการพฒันาท่ีเหมาะสมของตนเองและชุมชน อนัก่อเกิดการ
ท างานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งต  าบล ซ่ึงอยู่ภายใต้พนัธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ของการ
ด าเนินการ โครงการ รักษ์ป่าสร้างคน 84ต าบล วิถีพอเพียง ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาและส่งเสริมให้
ชุมชนปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ส่งเสริม
ชุมชนใหเ้กิดความเขม้แข็ง ครอบคลุมวิถีชีวิตในเร่ืองหลกั 8 เป้าหมาย 6 ยทุธศาสตร์ ดงัรายละเอียด
ในภาคผนวก 

การด าเนินงานโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต  าบล วิถีพอเพียง ภายใตก้ารบริหารจดัการ 
โดยบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) โครงการน้ีไดน้ าตวัเลข 84 มาจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวท่ี
ทรงเจริญพระชนมายคุรบ 7 รอบ หรือ 84 พรรษา ในปีพ.ศ. 2554 ซ่ึงประจวบเหมาะกบัระยะเวลา
การด าเนินงานโครงการทัว่ไปท่ีใชเ้วลาประมาณ 5 ปี คือตั้งแต่ปี 2550 - 2554 โดยในปีพ.ศ. 2550 
ซ่ึงเป็นปีแรกในการด าเนินโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต  าบล วิถีพอเพียงของ บริษทั ปตท. จ  ากดั 
(มหาชน) โดยไดเ้ขา้ไปด าเนินการระยะแรกถึง 7 จงัหวดัและ 9 ต  าบลน าร่อง ไดแ้ก่ ต.ศิลาแลง จ.
น่าน, ต.แม่ทา และ ต.แม่นะ จ.เชียงใหม่, ต.นาขอม และ ต.วงัน ้ าลดั จ.นครสวรรค,์ ต.ทุ่งควายกิน จ.
ระยอง, ต.ท่ามะขาม   จ.กาญจนบุรี, ต.เขาคอก จ.บุรีรัมย ์และ ต.ปากทรง จ.ชุมพร  ซ่ึงจากการเก็บ
ขอ้มลูของ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ต าบลเหล่าน้ีมีจุดแข็งดา้นความพร้อมของผูน้  าและชุมชน 
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แต่ละชุมชนมีทรัพยากรท่ีสมบูรณ์ แต่จุดอ่อน คือหน้ีสินของครัวเรือน ยงัมีปัญหามาก มีการว่างงาน 
เน้นการพึ่งพาตลาดภายนอก มีการใชชี้วิตท่ีไม่พอเพียง  ชุมชนทั้ง 9 ต  าบล จึงปรารถนาจะเรียนรู้
ร่วมกบั ปตท.และเครือข่าย เพื่อพฒันาชุมชนไปสู่วิถีพอเพียงในอนาคต โดยในระหว่างการระดม
ความคิดน้ี ไดมี้การพูดคุยกนัถึงแนวทางท่ีจะท าให้ชาวบา้นมีความเข้มแข็งและพฒันาตนเองได้
อยา่งย ัง่ยนืนั้น โดยการด าเนินการตอ้งเร่ิมจาก  

1) การท าให้ชาวบ้านรู้จักตนเองและพึ่งพาตนเองคน้หาจุดอ่อนจุดแข็งของตนจน
น าไปสู่การไปแกปั้ญหา   

2) ส่งเสริมศกัยภาพในการด ารงชีวิตดว้ยการพฒันาอาชีพท่ีชุมชนมีอยู่   
3) ท าความรู้จกั เขา้ใจและดูแลทรัพยากรดิน น ้ า ป่า ในชุมชนของตน เพ่ือใชป้ระโยชน์

อยา่งพ่ึงพาและมีประสิทธิภาพ 
4) การจดัการทรัพยากรภายในชุมชน เช่น การใชพ้ลงังานทดแทนภายในครัวเรือนและ

ภายในชุมชน   
5) การพฒันาจิตใจ สร้างคุณธรรม จริยธรรมใหเ้กิดข้ึนในชุมชน  
6) การบริหารความรู้ในทอ้งถ่ินโดยมุ่งเนน้ไปท่ีโรงเรียน นกัเรียนเพ่ือเพ่ิมทกัษะความรู้   
7) ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มชุมชน สร้างจิตส านึกในการด ารงชีวิตอย่างเก้ือกูลต่อ

ธรรมชาติ  
8) สร้างความรู้ในการบริหารจดัการกองทุนเพื่อให้เงินท่ีมีอยู่ใช้ประโยชน์ได้อย่าง

เต็มท่ี   
ซ่ึงการด าเ นินการดังก ล่าวสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จึงเป็นแนวคิดของโครงการฯ ท่ีมุ่งเนน้การพฒันา “คน” ดว้ยการเติม
เต็มและต่อยอดความรู้ให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ตนเองได ้ เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงกรอบ
ความคิด (Mindset) และวิถีการด าเนินชีวิตแบบพ่ึงตนเอง (บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน), 2555)  

จากความส าคญัของโครงการดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษา รูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม
ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต  าบล วิถีพอเพียง ของ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) โดยผูว้ิจัย
เลือกศึกษา ต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 9 ต  าบล
น าร่องเมื่อปี พ.ศ. 2550 ดว้ยศกัยภาพของแกนน าและคณะท างานท่ีเขม้แข็งจากต าบลท่ีเคยไดรั้บ
ผลกระทบจากการพฒันาประเทศ การเปิดพ้ืนท่ีป่าสมัปทาน ตน้ไมถ้กูโค่นท าลาย แม่น ้ าในต าบลแม่
ทาท่ีเคยเป็นแหล่งท าการเกษตร พ้ืนท่ีการเพาะปลูกไม่สามารถปลูกไดต้ามฤดูกาล ซ่ึงเหตุการณ์
เหล่าน้ีจึงเกิดการร่วมกลุ่ม โดยความร่วมมือของคนในชุมชนช่วยกนัแกปั้ญหาเร่ืองป่าไมต้ลอดจน
การกินการอยู่ของคนในชุมชนโดยหันกลบัมาอยู่แบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกันและกัน ประกอบกับ
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กิจกรรมและแนวทางการพฒันาท่ีมุ่งไปสู่ความพอเพียงของชุมชน และเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายของการ
ท างานของโครงการฯ เพ่ือนอ้มเกลา้ฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในปี พ.ศ. 2554 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงวิธีการท่ีใชใ้นการส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนักบัผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในโครงการฯ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานของโครงการฯ อย่างชดัเจน
เพื่อจะท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามท่ีแผนท่ีก  าหนดไวแ้ละบรรลุผลตรงตามเป้าหมาย จึงท าให้
เป็นท่ีน่าสนใจของผูว้ิจยัท่ีจะศึกษาการท ากิจกรรมเพื่อสังคมภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจ (CSR) ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต  าบลวิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา 
อ  าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ โดยผูว้ิจัยต้องการศึกษาถึงรูปแบบ และกระบวนการส่ือสาร
กิจกรรมเพื่อสงัคมท่ีเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) และผลท่ี
ไดจ้ากการส่ือสารท่ีมีต่อการรับรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมใน โครงการ
รักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ของ 
บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน)  
 

1.2  ปัญหาน าในการวจิยั 
 

1) รูปแบบกิจกรรมเพื่อสงัคมภายใตค้วามรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ใน
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่เป็นอยา่งไร 

2) กระบวนการส่ือสารในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต  าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: 
ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่เป็นอยา่งไร 

3) การรับรู้กิจกรรมเพื่อสังคมตามมุมมองของคนในชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต  าบล วิถีพอเพียงของ บริษัท ปตท.จ ากัด 
(มหาชน) เป็นอยา่งไร 
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1.3  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1) เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมเพื่อสงัคมภายใต ้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 
ในโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ ของบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 

2) เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารเก่ียวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 
(CSR) ในโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต  าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

3) เพื่อศึกษาการรับรู้กิจกรรมเพื่อสงัคมตามมุมมองของคนในชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่
ออน จังหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีต่อโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต  าบล วิถีพอเพียงของ บริษทั ปตท. 
จ  ากดั (มหาชน) 
 

1.4  ขอบเขตของการวจิยั 
 

การศึกษาเร่ือง รูปแบบการส่ือสารการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั ปตท.จ ากัด 
(มหาชน) โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต  าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน 
จังหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการศึกษาได้แก่ วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
สังเกตการณ์ และศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ หนังสือและเอกสารท่ีเก่ี ยวข้อง นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อประกอบการศึกษา โดยใช้ระยะเวลาในศึกษา ตั้งแต่เดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 – มีนาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 4 เดือน 
 

1.5  กรอบแนวความคดิการวจิยั 
 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาถึงรูปแบบ และกระบวนการส่ือสารกิจกรรมเพื่อสังคมใน 
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต  าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อสงัคมของ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) และผลท่ีไดจ้ากการ
ส่ือสารท่ีมีต่อการรับรู้และความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั ปตท.จ ากดั  
(มหาชน) ตามมุมของคนในชุมชนกรณีศึกษา: ต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดก้  าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัน้ี 



9 
 

 
ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

1.6  นิยามศัพท์ 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) 
หมายถึง  ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) ของ บริษทั ปตท. จ  ากดั. (มหาชน) ใน
ดา้นกิจกรรม เพื่อสงัคม หรือ การด าเนินกิจกรรมขององคก์ร เพื่อสร้างใหเ้กิดประโยชน์แก่สงัคมใน
ดา้นต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR)  

 รูปแบบกิจกรรมเพื่อสงัคม หมายถึง รูปแบบการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์รธุรกิจ (CSR) โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต  าบล วิถีพอเพียง ของ บริษทั ปตท. จ  ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นกระบวนการในการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบติัตามแผน และการ
ประเมินโครงการ ตั้งแต่ระดบัโครงการและระดบัต าบล   

กระบวนการส่ือสาร หมายถึง การส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
โครงการฯ ถึงวตัถุประสงค ์เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานของโครงการฯ อย่างชดัเจน จะท าให้
การด าเนินงานเป็นไปตามท่ีวางไวแ้ละบรรลุผลตรงตามเป้าหมาย   ซ่ึงในงานวิจยัช้ินน้ี ผูส่้งสาร
หมายถึง ผูบ้ริหาร นกัส่ือสารองคก์รของบริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) และผูน้  า แกนน าชุมชนท่ีจะ

รูปแบบกิจกรรมเพื่อสงัคมโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต  าบล       
วิถีพอเพียง กรณีศกึษา ต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

Message 
เน้ือหาและ
รูปแบบสาร

ประชาสมัพนัธ์
โครงการ 

Channel 
ส่ือ

ประชาสมัพนัธ์
โครงการ 

การรับรู้รูปแบบ 

Sender 
พนกังานส่ือสาร
องคก์รของ
บริษทั ปตท. 

จ  ากดั (มหาชน) 
 

Receiver 
ผูรั้บสาร 

  ชุมชน ต.แม่ทา 
อ.แม่ออน        
จ.เชียงใหม ่
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ส่ือสารประเด็นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างไร เพื่อถ่ายทอดแนวคิด แนวทางปฏิบติัไปยงัผูรั้บสาร
หมายถึง คนในชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลแต่ละคนมีการแปลความหมายจากการสัมผสัโดย
เร่ิมตั้งแต่การมีส่ิงเร้า (สาร) มากระทบกบัสมัผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การไดย้นิ การมองเห็น การล้ิมรส การ
ไดก้ล่ินและการสัมผสัเคล่ือนไหว ก่อให้เกิดความคิด ความเขา้ใจ การรู้สึก การเรียนรู้และการ
ตดัสินใจ  

โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง หมายถึง กิจกรรมเพื่อสงัคมท่ีบริษทั ปตท.
จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบัภาคีเครือข่ายร่วมท างานจากเครือข่ายรางวลัลูกโลกสีเขียว มาสู่โครงการ
พฒันาและรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝก อนัเน่ืองจากพระราชด าริในท่ีน้ี หมายถึง ต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่
ออน จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 9 ต  าบลน าร่องเมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้วย
ศกัยภาพของแกนน าและคณะท างานท่ีเขม้แข็ง ประกอบกบักิจกรรมและแนวทางการพฒันาท่ีมุ่ง
ไปสู่ความพอเพียงของชุมชน โดยมีระยะเวลาด าเนินงานท่ีใชเ้วลาประมาณ 5 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2550 -  2554 
 

1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
(1)  เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคมของ

องคก์รธุรกิจในโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต  าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่
ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้ารบริหารจดัการโดยบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 

(2)  เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการส่ือสารในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต  าบล วิถี
พอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

2) ประโยชน์ในเชิงการน าไปประยกุตใ์ช ้
(1)  เพื่อน าผลวิจยัท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการปรับปรุงบทบาทและขยายผลสู่การวาง

กลยทุธค์วามรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ ของ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 

(2)  ผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าไปเป็นแนวทางขององค์กรอ่ืนๆในการด าเนิน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมในอนาคตต่อไป 



บทที ่2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ืองการวิจยั รูปแบบการส่ือสารการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม
ของบริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ใน “โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบลวิถีพอเพียง” กรณีศึกษา: 
ต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจัยได้ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อก  าหนด กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ประกอบการศึกษาดงัน้ี 
 

2.1 แนวคิดการจดักิจกรรมเพื่อสงัคม (Activity of  Corporate Social Responsibility) 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบักระบวนการส่ือสาร (Communication Process) 
2.4 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation) 
2.5 ทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ (Perception Theory) 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิการจดักิจกรรมเพือ่สังคม (Activity of Corporate Social Responsibility) 
 
หวัขอ้น้ีผูว้ิจยัอธิบายถึง นิยามความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR)  ผูม้ีส่วน

ไดส่้วนเสีย (Stakeholder) รูปแบบความสัมพนัธ์ขององค์กรกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย แนวทางการ
ด าเนินการความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ  บนัไดขั้นท่ีหน่ึงธุรกิจตอ้งพฒันาตนเองเพ่ือ
ด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน  รูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ประเภทความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดของแนวคิดความ
รับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) 

องคก์รต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีแนวโนม้ท่ีใหค้วามส าคญักบัการด าเนินความ
รับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) จนท าใหแ้นวคิดน้ีกลายเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจ 
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มากข้ึนในปัจจุบนั แนวคิดเร่ืองการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) นั้น
ไม่ไดเ้ป็นเพียงส่ิงท่ีองคก์รควรค านึงว่าอะไรคือส่ิงท่ีควรแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมเท่านั้น แต่
ยงัหมายถึงว่าองค์กรควรท าอย่างไรเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และควรมองถึงความ
ต้องการของพนักงานและคนในชุมชน รวมถึงค านึงถึงความต้องการของนักลงทุนด้วย และ
กิจกรรมท่ีแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมนั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงแต่เป็นกิจกรรมท่ีองค์กรถูกบงัคบัให้
ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือด าเนินการโดยวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดให้กบันักลงทุน
เท่านั้ น แต่เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารต้องแสดงความรับผิดชอบและตอบสนองต่อความต้องการและ
คาดหวงัของนกัลงทุนและเพื่อสงัคมส่วนร่วมดว้ย  (Reich,1998 ) 
 

2.1.1  ค านิยาม เกีย่วกบั ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ (CSR)   
ในปัจจุบนัองค์กรทั้งในระดบันานาชาติและระดบัชาติ ก  าหนดค านิยามและให้ค  าจ  ากัด

ความของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) อย่างหลากหลายและแตกต่างกนัไป
ตามทศันคติและมุมมองของแต่ละองคก์ร ดงัน้ี  

 Kotler and Lee (2005: 8) นิยาม  ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ว่าคือ  
“ความมุ่งหมายท่ีจะพฒันาการกินดีอยู่ดีของชุมชน ดว้ยการด าเนินธุรกิจอย่างมีวิจารณญาณ และ
จดัสรรทรัพยากรของบริษทัเพื่อใหค้วามช่วยเหลือ” 

Mondy (1980: 22) นิยาม ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) “เป็นขอ้ผกูมดั
ของผูบ้ริหารในการหาวิธีท่ีจะรักษาหรือปกป้องผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าผลประโยชน์
ขององคก์รอยา่งเดียว” 

การประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยการคา้และการพฒันา (United Nations Conference on 
Trade and Development: UNCTAD) ใหค้วามหมายของความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ 
(CSR) ว่าคือ “การท่ีบริษทัเขา้ไปเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบเชิงบวกต่อความตอ้งการและเป้าหมาย
ของสงัคม” (พิพฒัน์ นนทนาธรณ์, 2553)  

คณะกรรมาธิการยโุรป (The European Commission)  นิยามความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจ (CSR) ว่า “เป็นแนวคิดท่ีผสมผสานความห่วงใยต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มไวใ้น
กระบวนการด าเนินธุรกิจ และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใตพ้ื้นฐานการกระท า 
ดว้ยความสมคัรใจ” (พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ , 2553: 12) 

สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพฒันาย ัง่ยืน (The World Business Council for Sustainable 
Development : WBCSD) (สุทธิศกัด์ิ ไกรสรสุธาสินี , 2556: 42) ใหค้วามหมายของความรับผดิชอบ
ต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) ว่า คือ “ความมุ่งมัน่ขององค์กรต่อการปฏิบติัตามพนัธสัญญาใน
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การด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม  เพื่อสร้างความเจริญกา้วหนา้ต่อการพฒันาเศรษฐกิจพร้อมไปกบั
การพฒันาคุณภาพชีวิตของ พนกังานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนและสงัคม”    

องค์กรเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Industrial 
Develoment Organization:UNIDO) นิยามความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ไวว้่า 
“แนวคิดการจดัการท่ีมุ่งใหว้ิสาหกิจผสานด าเนินธุรกิจกบัความห่วงใยดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหลาย” (กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge Essential, 2552: 22) 

องคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐาน (International Organization for Standardization: 
ISO) นิยามความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) ว่าคือ 

 
องคก์รตอบสนองต่อประเด็น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มโดย

มุ่งท่ีการใหป้ระโยชน์กบั คน ชุมชน และสงัคม นอกจากน้ียงัเป็นเร่ืองของบทบาท
ขององคก์รธุรกิจในสังคม และความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ โดย
จะตอ้งท าดว้ยความสมคัรใจ และผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
ต่างๆ โดยสามารถวดัผลไดใ้น 3 มิติ คือ การวดัผลทางเศรษฐกิจ   สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม น าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (พิพฒัน์ นนทนาธรณ์,2553)   

 
ไชยยศ  บุญญากิจ (2549:  3) ให้ความหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 

(CSR)  คือ  
 

การแสดงถึงความมุ่งมัน่อย่างต่อเน่ืองขององค์กรในการบริหารจดัการ
อยา่งรับผดิชอบต่อสงัคม โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การใชห้ลกัธรรมาภิ
บาล การผลิตสินค้าและบริการท่ีปลอดภัยและ เป็นมิตรต่อผู ้บริโภคและ
ส่ิงแวดลอ้ม การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงานและความเท่าเทียมในสังคม การ
สร้างคุณค่าให้กับองค์กรจากการด าเนินงานท่ีโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความ
รับผดิชอบต่อการสนับสนุนให้เกิดการพฒันาทาง การคา้ การลงทุนเพื่อชุมชนท่ี
องค์กรอยู่ร่วม ทั้งจากการสนับสนุนทางดา้นการพฒันาในด้านต่างๆ เช่น การ
ส่งเสริมการสร้างรายได ้การศึกษารวมถึงสุขภาพของคนในทอ้งถ่ินท่ีองค์กรอยู่
ร่วมดว้ย ทั้งน้ี ตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจท่ีองค์กรด าเนินการ และเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองคก์ร 
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นภาพร ขนัธนภา และศานิต ด่านศมสถิต (2547: 61) ให้ความหมายความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ไวว้่า หมายถึง “ขอ้ผกูพนัท่ีองค์กรจะตอ้งท าให้เกิดผลกระทบใน 
ทางบวกต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ใหม้ากท่ีสุด (ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ลกูคา้ เจา้ของ กิจการ 
พนกังาน ชุมชน supplier และรัฐบาล)  และจะตอ้งจ ากดัผลกระทบทางลบใหน้อ้ยท่ีสุด” 

พิพฒัน์ ยอดพฤติการณ์ และคณะ (2551) ศึกษาวิจยัเร่ืองความรับผิดชอบของภาคธุรกิจต่อ
สงัคม โดยส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ใหค้วามหมายของความรับผดิชอบต่อสงัคม
ขององค์กรธุรกิจ (CSR) ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงบรรษทั หมายถึง “การด าเนินกิจกรรม
ภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีค  านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดบัใกลแ้ละระดบัไกล ดว้ยการ
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอนัท่ีจะท าให้อยู่ร่วมกันใน
สงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข” 

รมณีย์ แก้วกิริยา  (2551: 3) องค์กรธุรกิจเพื่อบริบาลสังคม  (Business for Social 
Responsibility) ใหค้วามหมายว่า ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) คือ “พฤติกรรม
ในการด าเนินธุรกิจท่ีไดม้าตรฐานทางจริยธรรม กฎหมาย การพาณิชยแ์ละความคาดหวงัของ
สาธารณชน”  

เครือข่ายความรู้ CSR (Knowledge Network on CSR) คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อ   
ส่ิงแวดลอ้มไทย (Thailand Business Council for Sustainable Development - TBCSD)   สถาบนั
ส่ิงแวดลอ้มไทย นิยามความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) หมายถึง     

 
การแสดงถึงความมุ่งมัน่อย่างต่อเน่ืองขององค์กรในการบริหารจดัการ

อยา่งรับผดิชอบต่อสงัคม โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การใชห้ลกัธรรมาภิ
บาล การผลิตสินค้าและบริการท่ีปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ  ผู ้บริโภคและ
ส่ิงแวดลอ้ม การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงานและความเท่าเทียมในสังคม การ
สร้างคุณค่าให้กบั องค์กรจากการด าเนินการท่ีโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความ
รับผดิชอบต่อการสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาทาง การคา้ และการลงทุนเพื่อชุมชน
ท่ีองค์กรอยู่ร่วม ทั้งจากการสนับสนุนทางดา้นการพฒันาในดา้นต่างๆ เช่น การ  
ส่งเสริมการสร้างรายได ้การศึกษา รวมถึงสุขภาพของคนในทอ้งถ่ินท่ีองค์กรอยู่
ร่วมดว้ย ทั้งน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบั ลกัษณะของธุรกิจท่ีองค์กรด าเนินการและเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคคลากรในองคก์ร ซ่ึงนอกเหนือจากการให ้บริจาค โดยโปรย
เมด็เงินลงไปสู่ชุมชนเพ่ือภาพลกัษณ์ขององค์กร ตรงท่ีมีความย ัง่ยืนกว่า (สถาบนั
ธุรกิจเพื่อสงัคม 2555: 11) 
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อ านาจ ธีระวนิช (2547: 390) ใหค้วามหมายของความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ 
(CSR) ไวว้่า คือ “พนัธะการรับรู้เก่ียวกบับทบาทของธุรกิจในสังคมใหม่ นักธุรกิจยุคใหม่ท่ีเป็น
เสมือนผูพิ้ทักษ์ผลประโยชน์ของลูกค้า บุคลากร ผูจ้ ัดหา เจ้าหน้ี รัฐ ชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและ    
สาธารณะควบคู่กบัการแสงหาก าไร” 

หากพิจารณาความหมายขา้งตน้ สามารถสรุปสาระของความส าคญัของความรับผดิชอบต่อ
สงัคมขององคก์รธุรกิจไดด้งัน้ี 

1) เป็นกิจกรรมท่ีใหค้วามส าคญัทั้งดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
2) เป็นไปเพื่อพฒันาองคก์รและพฒันาสงัคมร่วมกนั 
3) เป็นการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

 
2.1.2  ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
องคป์ระกอบส าคญัประการหน่ึงของการจดักิจกรรมเพื่อสงัคม คือ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของ

องค์กร ได้แก่ พนักงานของบริษัท ลูกค้า คนในชุมชนท่ีองค์กรตั้ งอยู่ และพลเมืองในสังคม
โดยทัว่ไป ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่การคิด
วางแผน การตดัสินใจเร่ืองการด าเนินการดา้นการส่ือสารการตลาด การประชาสัมพนัธ์ และการ
ด าเนินงานขององค์กรท่ีค  านึงถึงผลกระทบต่อสังคม โดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในและ
ภายนอกองคก์ร เพื่อใหอ้งคก์รสามารถอยูร่่วมกบัสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข 

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder)  หมายถึง  “บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีผลหรือไดรั้บผล
จากการด าเนินการขององคก์ร”  ดงันั้น ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จึงหมายความถึง พนักงาน ลูกคา้ ผูถื้อ
หุ้น ชุมชน นักลงทุน คู่คา้ พนักงานในห่วงโซ่อุปทาน (Employee in the supply chain) องค์กร
พฒันาเอกชน รัฐบาล ฯลฯ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร  (สุทธิศกัด์ิ ไกรสรสุธาสินี , 2006: 54)  

สถาบนัไทยพฒัน์ (2555)  อธิบายล าดบัขั้นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระดบัต่างๆ (ภาพท่ี 
2.1) ว่าในการด าเนินธุรกิจขององค์กร ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียไม่ใช่แค่ผูป้ระกอบการหรือผูถื้อหุ้น
เท่านั้น แต่ยงัรวมถึง พนกังาน  ชุมชน และสงัคม  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ค  าว่า “สังคม” ในความหมาย
ของความรับผิดชอบต่อสังคมองค์กรธุรกิจ (CSR) จะรวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียในองค์กร ไดแ้ก่ ผูถื้อ
หุน้  ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียนอกองคก์ร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 

1) สงัคมใกล ้คือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัองคก์รโดยตรง ไดแ้ก่ ลกูคา้ คู่คา้ 
ครอบครัวของพนกังาน ชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยู ่ซ่ึงรวมถึงส่ิงแวดลอ้มหรือระบบนิเวศ 

2) สงัคมไกล คือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคก์รโดยออ้ม ไดแ้ก่ คู่แข่งขนัทางธุรกิจ ประชาชน
ทัว่ไป เป็นตน้ 
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ภาพที่ 2.1  แสดงภาพล าดบัชั้นของผูม้ีส่วนไดเ้สียในระดบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อ
      สงัคมขององคก์ร   
แหล่งที่มา:  ดดัแปลงจาก สถาบนัไทยพฒัน์,  2556. 
 

การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder Engagement) เป็นช่องทางท่ีท าให้
องคก์รไดรั้บขอ้มูลและความคิดเห็นส าคญัๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ ใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบกระบวนการตดัสินใจ เสริมสร้างความไวว้างใจ และความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูม้ีส่วนได ้
ส่วนเสีย ซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคก์รไดอ้ยา่งครอบคลุม รวมทั้งสามารถช่วยเผยแพร่ช่ือเสียง 
ตวัตน และภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รไปพร้อมๆ กนั 

ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัถึงประโยชน์ท่ีองคก์รไดรั้บผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย คือ กลุ่มชุมชนอนัเป็นสถานท่ีตั้งขององคก์ร หากองคก์รใหค้วามส าคญักบัชุมชนรอบขา้ง 
สร้างช่องทางให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับองค์กร ชุมชนย่อมมีความสัมพนัธ์อนั ดีกับองค์กรอนั
น าไปสู่การยอมรับเสมือนการไดรั้บอนุญาต (A license to Operate) ใหด้  าเนินธุรกิจในชุมชนต่อไป
ได ้เช่นเดียวกบักลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ หากองค์กรมีการพฒันากลไกการมีส่วนร่วมสร้าง
ช่องทางใหเ้กิดการร่วมมือระหว่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยอ่มส่งผลดีต่อองค์กร นอกจากน้ีการ
มีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเท่ากบัเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารประเด็นท่ีอาจจะ
มีผลต่อการด าเนินการขององคก์ร 
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กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ 
1) การระบุผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร (Identification) องคก์รควรระบุผูม้ีส่วนเสีย

ขององคก์รใหช้ดัเจน และครอบคลุมกระบวนการด าเนินธุรกิจในทุกขั้นตอน ทั้งปัจจุบนัและแผน
กิจการอนาคต  

2) จดัล  าดบัความส าคญัและก าหนดบทบาท (Prioritization)  การประเมินกลุ่มผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มและก าหนดล าดบัความส าคญั เพื่อก  าหนดบทบาทของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียแต่
ละกลุ่ม ดงัน้ี 

(1)  ความรับผิดชอบ (Responsibility) ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าว ถือเป็นความ
รับผิดชอบโดยตรงขององค์กรหรือไม่ โดยให้พิจารณาจากพ้ืนฐานกฎหมาย ทางการเงินและใน
กระบวนการด าเนินธุรกิจ ทั้งปัจจุบนัและแผนงานในอนาคต 

(2)  ความใกลชิ้ด (Proximity) ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าว มีปฎิสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบั
องคก์รมากนอ้ยเพียงใด โดยใหพิ้จารณาทั้งส่วนท่ีเป็นกลุ่มภายในและภายนอก 

(3)  ความเป็นตวัแทน (Representative) ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าว ถือเป็นตวั
แทนท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นคนส่วนใหญ่ในสงัคมหรือไม่ 

(4)  ความมีอิทธิพลหรือมีอ  านาจในการโน้มน้าว (Influence) ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ดงักล่าว มีอิทธิพลหรือมีอ  านาจในการตดัสินใจเพียงใด 

(5)  ความพึ่งพิง (Dependency) ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียดงักล่าว เป็นผูพ้ึ่ งพิงอาศยั
กระบวนการ ด าเนินธุรกิจองคก์รในทางตรงหรือทางออ้ม มากนอ้ยเพียงใด 

(6)  การส่งเสริมใหใ้ชศ้กัยภาพทีมีอยู ่(Empowerment) ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าว 
ส่งเสริมใหอ้งคก์รไดใ้ชศ้กัยภาพท่ีมีอยูห่รือไม่ 

3) การสร้างความร่วมมือให้เกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) วิธีการสร้างความ
ร่วมมือหรือช่องทางการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอนตายตวั อีกทั้งกลุ่มผู ้
มีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มเหมาะกบัวิธีการท่ีแตกต่างกนัไป อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมกบัผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม มกัจะมีพ้ืนฐานท่ีเหมือนกนั คือจะมีคนกลางท่ีเป็นคนนอกองคก์รและนอกกลุ่ม
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย เป็นผูป้ระสานงานความร่วมมือ ดว้ยวิธีการพดูคุยแบบเห็นหนา้ค่าตากนั (Face-
to-face)  หรือการประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) การส ารวจความคิดเห็น ฯลฯ ท่ีส าคญัคือ องค์กร
ควรจะมีรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลายท่ีจะสร้างความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมกบักลุ่มผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งก  าหนดตัวช้ีวดัความส าเร็จท่ีเป็นระบบ ตลอดจนมีรายงานความคืบหน้าของ
โครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือใดๆ ใหม้ีผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบอยา่งต่อเน่ือง 
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4) วิเคราะห์แผนท่ีความสัมพนัธ์ (Map Concerns) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
องค์กรกับกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย จากผลตอบรับต่างๆท่ีองค์กรได้เพื่อพฒันาโครงการหรือ
กิจกรรมความร่วมมือ การด าเนินธุรกิจ รวมไปถึงนโยบายขององค์กรให้สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งน้ี อาศยัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาล าดบัความส าคญัของกลุ่มผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งน้ี โดยอาศยัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาล าดบัความส าคญัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย เพื่อประกอบการวิเคราะห์แผนท่ีความสมัพนัธ์ 

5) ทบทวนความสัมพนัธ์ (Review Concerns) องค์กรจ าเป็นตอ้งทบทวนความสัมพนัธ์
และความส าคัญของกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียตลอดเวลา เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจว่าควรจะ
ตอบสนองต่อเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มมีความเห็นไม่ตรงกนั ในกรณี
ท่ีองคก์รไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการหรือความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มได้
จะตอ้งมีเหตุผลในการตดัสินใจท่ีเป็นเหตุเป็นผล โปร่งใส และตรวจสอบได ้

6) การตอบสนองต่อความสัมพนัธ์ (Respond to Concerns) ขั้นตอนสุดทา้ยของการ
สร้างการมีส่วนร่วมกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย คือ การส่ือสารกลบัไปยงัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียถึงภาพรวม
การด าเนินการขององค์กร ภายใต้บทบาทและสิทธิของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  ถึงภาพรวมการ
ด าเนินการขององคก์รไดก้  าหนดไว ้โดยองคก์รควรรายงานผลการปฏิบติังานเทียบกบัเป้าหมายท่ีได้
วางไวโ้ดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับเปล่ียนกระบวนการหรือขั้นตอนด าเนินธุรกิจเพ่ือประสาน
ประโยชน์กลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อความคาดหวงัและ
ความตอ้งการของสงัคมส่วนรวม 

ทั้งหมดน้ีแสดงให้เห็นว่า องค์กรจะไม่สามารถพฒันากลยุทธ์การด าเนินการธุรกิจท่ี
รับผดิชอบต่อสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากไม่พฒันากลไกการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสียไปพร้อมกัน ซ่ึงการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียน้ี จะเป็นหัวใจท่ีท าให้กระบวนการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อสงัคมเกิดข้ึนและด ารงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืในองคก์ร ท าใหอ้งคก์รสามารถ
ส่ือสารถึง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ได้อย่างเป็นรูปธรรม ท่ีสามารถวดัความส าเร็จและ
ประเมินผลไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 

2.1.3  รูปแบบความสัมพนัธ์ขององค์กรกบัผู้มส่ีวนได้เสีย 
Welford (2006: 15) เสนอว่ารูปแบบความสมัพนัธข์องผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย มีได ้3 รูปแบบ

คือ 
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1)  รูปแบบตามล าดบับังคับบัญชา (Hierarchy) เป็นความสัมพนัธ์แบบทางเดียว 
ตามล าดบับงัคบับญัชา จากบนลงล่าง การไหลของข่าวสารเป็นทางเดียว (One –way  Information 
Flow) 

2)  รูปแบบการมีส่วนร่วม  (Engagement) เป็นความสัมพนัธ์แบบสองทาง องค์กร
และผู ้มีส่วนไดส่้วนเสียมีปฏิสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนั  การไหลของข่าวสารเป็นสองทาง (Two – way 
Information Flow) 

3)  รูปแบบเครือข่ายแห่งความไวว้างใจ (Network of Trust) เป็นความสัมพนัธ์แบบ 
เครือข่ายท่ีองค์กร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงกนัและกันอย่างทัว่ถึง เป็น เครือข่าย
ความสมัพนัธแ์ห่งความไวว้างใจกนั  

ในการด า เนินธุรกิจ องค์กรอาจต้องสร้างข้อผูกพันร่วมกับผู ้มี ส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) ทั้งน้ีองคก์รธุรกิจไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินกิจกรรม ใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่มพร้อม
กนั แต่ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของธุรกิจ ขนาดของกิจการ และความพร้อมขององค์กร ส าหรับธุรกิจท่ีมี
กระบวนการผลิตซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อาจตอ้งใหค้วามส าคญักบัชุมชนหรือระบบนิเวศ
ท่ีอยู่รายรอบโรงงานเป็นพิเศษ ส าหรับกิจการขนาดเล็กท่ีต้องอาศยัพนักงานเป็นหัวใจแห่ง
ความส าเร็จ อาจตอ้งสร้างกิจกรรม ความรับผดิชอบต่อสงัคมของพนกังานเป็นส าคญั ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ า
แนวคิดดงักล่าวท่ีไดร้วบรวมไวม้าเป็นแนวทางในการวิเคราะห์การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ 
บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
 

2.1.4  แนวทางการด าเนินการความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ  
การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ มีนักวิชาการหลายท่าน

อธิบายและเสนอแนะแนวทางในการด าเนินธุรกิจของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ท่ีมุ่งเน้น
เร่ืองทรัพยากรบุคคล โดย นายแพทยป์ระเวศ วะสี (2551)  เสนอว่า ผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กรควร
เขา้ไปสมัผสัรับรู้ถึงความยากล าบากของผูทุ้กขย์าก  

นอกจากน้ี อานนัท ์ปันยารชุน (2551)  เสนอว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่หน้าท่ีของ
ผูป้ระกอบการอย่างเดียว แต่ในทางกลบักันหากผูป้ระกอบการด าเนินธุรกิจในทางท่ีดี สังคม
โดยรอบจะไดรั้บประโยชน์ ซ่ึงเสนอแนวคิดบนัได 3 ขั้น ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองค์กรธุรกิจ
อย่างย ัง่ยึน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และการใชส่ื้ออย่างสร้างสรรค์เพ่ือแสดงความ
รับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1) บนัไดขั้นท่ีหน่ึง ธุรกิจตอ้งพฒันาตนเองเพ่ือด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื  
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ธุรกิจตอ้งมีความรับผดิชอบ ไม่เบียดเบียนสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยตอ้งเร่ิมจาก
ภายในองคก์ร ในการบูรณาการความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) สู่กระบวนการ
เพ่ือใหเ้กิดความย ัง่ยนืทั้งดา้นธุรกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เช่น ISO 14000 หรือระบบการจดัการ
ส าหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

2) บนัไดขั้นท่ีสอง ธุรกิจตอ้งสร้างชุมชนน่าอยูแ่ละสงัคมเขม้แข็ง  
การพฒันาองคก์รกบัสงัคม องคก์รจะตอ้งประสานเช่ือมโยงเขา้สู่ชุมชนและสงัคมซ่ึง

เป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน บนพ้ืนฐานแนวคิดธุรกิจและสังคมไม่สามารถแยกจากกนั การสร้างความ
เขม้แข็งใหก้บัชุมชนและสงัคม ไม่เพียงเป็นประโยชน์จากการคืนก าไรกบัสงัคม แต่ยงัเป็นการสร้าง
ความเขม้แข็งใหอ้งคก์รอยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว  

3) บนัไดขั้นท่ีสาม คือการใชส่ื้อสร้างสรรคเ์พ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  
การสร้างสรรคส่ื์อโฆษณาประชาสมัพนัธท่ี์มีคุณภาพเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กรธุรกิจ (CSR) ในอีกรูปแบบหน่ึง คือ การใช้ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีสร้างสรรค์
สงัคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ซ่ึงเป็นการบรรลุประโยชน์ทั้งสองทาง ไดแ้ก่ (1) การตอบสนอง
เป้าหมายสร้างความนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคและส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และ (2) การท าหน้าท่ีเป็น
ส่ือแห่งการเรียนรู้ ท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ 

การใช้ส่ือเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการส่ือสารจากองค์กรไปสู่สังคม  ซ่ึงจะมีผลไม่เพียง
เผยแพร่ผลงานขององคก์รในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) หากแต่
เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการกระตุน้เตือนสงัคมในการใหค้วามส าคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
และการรับผดิชอบต่อสงัคมใหม้ากข้ึน การใชส่ื้อโฆษณาประชาสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัใน
การส่ือสารองคก์รไปสู่สงัคม ซ่ึงไม่เป็นเพียงแต่การเผยแพร่ขอ้มูลการด าเนินงานขององค์กร และ
แสดงเจตจ านงในการรับผดิชอบต่อสงัคมเท่านั้น สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุน้เตือนใหส้งัคมหนั
มาใหค้วามส าคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและรับผดิชอบต่อสงัคมใหม้ากข้ึนดว้ย 

ดงันั้น การสร้างสรรค์ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีมีคุณภาพ จึงเป็นความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ในอีกรูปแบบหน่ึง เน่ืองจากการใชส่ื้อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ี
สร้างสรรคส์งัคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์รนั้น นับเป็นการบรรลุประโยชน์ทั้งสองทาง กล่าวคือ 
สามารถตอบสนองเป้าหมายในเชิงธุรกิจเพื่อสร้างความนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคและสร้างความโดด
เด่นเหนือคู่แข่ง แต่เมื่อพิจารณาอีกมุมหน่ึง จะเห็นไดว้่า ส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ยงัท าหนา้ท่ีเป็น
ส่ือแห่งการเรียนรู้ ท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก ปัจจุบนัเป็นยุค
ของขอ้มลูข่าวสาร การบริโภคส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือโทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์วิทยุ ฯลฯ จึงเป็น
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ส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัท่ีขาดไม่ได ้ของผูค้นส่วนใหญ่ในสงัคม ท าใหส่ื้อโฆษณาประชาสัมพนัธ์มี
ศกัยภาพในการสร้างผลกระทบต่อผูบ้ริโภคอยา่งท่ีเราคาดไม่ถึง 

"บนัไดขั้นท่ี สาม" จึงเป็นบนัไดท่ีสร้างผลประโยชน์ใน 2 ทาง ประการหน่ึงเป็นการสร้าง
ความนิยมและสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ประการท่ีสองการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมจะช่วยขบัเคล่ือนใหผู้ค้นสังคมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม อนัจะน าไปสู่
การมีส่วนร่วมในการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของทุกภาคส่วนไดต่้อไประยะยาว 

จากบนัไดทั้งสามสรุปไดว้่า การพฒันา ไม่ไดห้มายความถึง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แต่เพียงอยา่งเดียว แต่จะตอ้งพฒันาทั้งในดา้นมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม องค์กรจะตอ้ง
สร้างบทบาทในการพฒันาประเทศ รวมทั้งวางกติกาและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐาน
ของความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือพิสูจน์ว่าธุรกิจท่ีเคารพในจริยธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ี
เอ้ือต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริงในระยะยาว ไม่ใช่การท าธุรกิจเพียงฉาบฉวยท่ีเน้นผลก าไรแต่
ท าร้ายสงัคม ฉะนั้นการด าเนินการจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความมุ่งมัน่
และตระหนกัต่อความรับผดิชอบขององค์กรต่อสังคมอย่างแทจ้ริง ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานให้ภาคธุรกิจ
สามารถแสดงศกัยภาพในการด าเนินงานท่ีจะรับผิดชอบต่อสังคมไดอ้ย่างเหมาะสมและก่อให้เกิด
การเก้ือกลูและสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหว่างธุรกิจกบัชุมชนและสังคม ซ่ึงจะเป็นส่วน
หน่ึงท่ีจะส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
 

2.1.5  รูปแบบของความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ 
รูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไดม้ีนักวิชาการหลายท่านอธิบาย  

โดยจ าแนกตามทรัพยากรของบริษทัและประเด็นปัญหาทางสังคมหรือตามลกัษณะการด าเนินงาน
ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีหลายองคก์รด าเนินการอยูใ่นขณะน้ี 

Kotler and Lee (อา้งถึงในนงลกัษณ์ จารุวฒัน์, 2556: 18)ไดจ้  าแนกรูปแบบของความ
รับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) ไว ้6 รูปแบบ ดงัน้ี 

1)  การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจดัหา
เงินทุน วสัดุส่ิงของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององค์กร เพ่ือขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็น
ปัญหาทางสงัคมนั้น ตลอดจนสนบัสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหาอาสาสมคัร
เพ่ือการดงักล่าว องคก์รธุรกิจอาจริเร่ิมและบริหารงานส่งเสริมนั้นดว้ยตนเอง หรือร่วมมือกบัองคก์ร
หน่ึงองคก์รใด หรือกบัหลายๆ องคก์รก็ได ้เช่น โครงการ ปตท. มอบถุงยงัชีพช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
น ้ าท่วม ฯลฯ 
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2)  การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นการ
อุดหนุนหรือการบริจาครายไดส่้วนหน่ึงจากการขายผลิตภณัฑเ์พื่อช่วยเหลือหรือร่วมแกไ้ขประเด็น
ปัญหาทางสังคมจ าเพาะหน่ึงๆ ซ่ึงมกัมีช่วงเวลาท่ีจ  ากัดแน่นอน หรือด าเนินการแบบจ าเพาะ
ผลิตภณัฑ ์หรือใหแ้ก่การกุศลท่ีระบุไวเ้ท่านั้น กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
ชนิดน้ี องค์กรธุรกิจมกัร่วมมือกบัองค์กรท่ีไม่มีวตัถุประสงค์หาก าไรเพ่ือสร้างสัมพนัธภาพใน
ประโยชน์ร่วมกนั ดว้ยวิธีการเพ่ิมยอดขายผลิตภณัฑ์ เพ่ือน าเงินรายไดไ้ปสนับสนุนกิจกรรมการ
กุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกนัก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผูบ้ริโภคไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือการ
กุศลผา่นทางการซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใดเพ่ิมเติม เช่น โครงการ 20 บาท สร้าง
หอ้งน ้ าเพ่ือนอ้ง ซ่ึงเป็นโครงการท่ี ปตท.สมทบทุนเพ่ิมยอดบริจาค จากผูใ้ชบ้ริการห้องน ้ าในสถานี
บริการน ้ ามนั ปตท.ฯลฯ 

3) การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการ
สนับสนุนการพฒันาหรือการท าให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้าน
สาธารณสุข ดา้นความปลอดภยั ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือดา้นสุขภาวะ ความแตกต่างส าคญัระหว่าง
การตลาดเพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหาสงัคมกบัการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาด
เพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสงัคมจะเนน้ท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลกั ในขณะ
ท่ีการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นท่ีการสร้างความตระหนัก (Awareness) 
ตลอดจนการสนบัสนุนทรัพยากรดา้นทุนและอาสาสมคัรเพ่ือใหรั้บรู้ถึงประเด็นปัญหาดงักล่าว เช่น
โครงการขบัข่ีปลอดภยัรักวินยัจราจรกบั ปตท.และ  โครงการ PTT Tune Up ฯลฯ 

4) การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือโดยมุ่ง
ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปแบบการบริจาคเงินหรือวตัถุส่ิงของ เป็นกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจท่ีพบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิจ และโดยมากมกัจะเป็นไป
ตามกระแสความตอ้งการจากภายนอกหรือมีผูเ้สนอให้ท า มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือ
ออกแบบกิจกรรมจากภายในองคก์รเอง ท าใหไ้ม่เกิดการเช่ือมโยงเขา้กบัเป้าหมายหรือพนัธกิจของ
องคก์รเท่าใด เช่น โครงการ  PTT Thailand Open ฯลฯ 

5) การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูง
ใจให้พนักงาน คู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชนท่ีองค์กรตั้งอยู่และเพ่ือ
ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีองค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็น
ผูด้  าเนินการเองโดยล าพงั หรือร่วมมือกบัองคก์รหน่ึงองคก์รใด และอาจเป็นผูก้  าหนดกิจกรรมอาสา
ดงักล่าวนั้นเอง หรือใหพ้นกังานเป็นผูค้ดัเลือกกิจกรรมแลว้น าเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาให้การ
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สนับสนุน โดยท่ีพนักงานสามารถไดรั้บการชดเชยในรูปของวนัหยุดหรือวนัลาเพ่ิมเติม เช่น
โครงการ ปตท.พลงัไทย ใจอาสา ฯลฯ 

6) การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business 
Practices) เป็นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยา่งพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกนัดว้ยการหลีกเล่ียง
การก่อใหเ้กิดปัญหาทางสงัคม หรือในเชิงร่วมกนัแกไ้ขดว้ยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคม
นั้นๆ ดว้ยกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือการยกระดบัสุขภาวะของชุมชนและการพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม 
โดยท่ีองคก์รธุรกิจสามารถท่ีจะด าเนินการเอง หรือเลือกท่ีจะร่วมมือกบัพนัธมิตรภายนอกก็ได ้เช่น
โครงการ ปตท.โรงเรียนเรียนในฝัน โครงการ ปตท.อาสาสมคัรพิทกัษป่์า ฯลฯ  

พิพฒัน์ ยอดพฤติการณ์ และคณะ (2551) แบ่งรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคม ตาม
ทรัพยากรท่ีใชใ้นการด าเนินการดงัน้ี ประกอบดว้ย 

1) Corporate-driven CSR เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ภายใน
องคก์รเป็นหลกั ตวัอยา่งเช่น องคก์รบริจาคท่ีไดจ้ากก าไรในกิจการหรือบริจาคสินคา้ และบริการ
ของบริษทัเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั หรือการน าพนกังานไปลงพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั เป็นการเสียสละทรัพยากรด้านเวลา หรือเป็นการลงแรง นอกจากการลงเงินหรือให้
เป็นส่ิงของตามปกติทัว่ไป เป็นตน้ ทั้งน้ีหากพิจารณาโดยยึดท่ีตวักระบวนการทางธุรกิจเป็นหลกั
สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี  

(1)  CSR-after-process  เป็นการด าเนินกิจกรรมท่ีแยกต่างหากจากการด าเนินธุรกิจ
ท่ีเป็นกระบวนการหลักของกิจการ เช่น การแจกจ่ายส่ิงของบรรเทาสาธารณภัย การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารณะ และการเยยีวยาชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ 

(2)  CSR-in-process  เป็นการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจท่ี
อยู่ในกระบวนหลกัของกิจการหรือเป็นการท าธุรกิจท่ีหาก าไรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การ
ป้องกนั หรือก าจดัมลพิษในกระบวนการผลิตเพ่ือไม่ใหส่้งผลกระทบต่อชุมชน การผลิตสินคา้และ
บริการท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามขอ้ก าหนดในฉลากผลิตภณัฑ์ การเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑ์
ต่อผูบ้ริโภคอยา่งถกูตอ้งครบถว้น การชดเชยความเสียหายใหแ้ก่ลกูค้าท่ีเกิดจากความผิดพลาดและ
ความบกพร่องของพนกังาน ซ่ึงการด าเนินความรับผดิชอบขององคก์รธุรกิจเหล่าน้ี ถือเป็นกิจกรรม
ท่ีอยูเ่วลาท างานปกติของกิจการ 

(3)  CSR-as-process เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินงานโดยองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไรให้กบั
ตนเอง เป็นหน่วยงานท่ีก่อตั้งข้ึนเพ่ือมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสงัคมเป็นดา้นหลกั เช่น มลูนิธิ / สมาคมการ
กุศล ท่ีเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ องคก์รประชาชนและส่วนราชการ 
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2)  Social-driven CSR เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใชท้รัพยากรนอกองค์กรเป็นหลกั 
เช่น การเชิญชวนใหล้กูคา้ซ้ือสินคา้และบริการของบริษทัในช่วงเวลาการณรงค์โดยบริจาครายได้
จากการขายสินค้าและบริการส่วนหน่ึงต่อทุกๆการซ้ือแต่ละคร้ังให้แก่หน่วยงานหรือมูลนิธิท่ี
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เป็นการระดมเงินจาการซ้ือของลูกคา้และมอบให้ผูอ่ื้นท่ีมิใช่พนักงานใน
องคก์ร ลงแรงช่วยเหลือในพ้ืนท่ีเป็นตน้ 

จากการศึกษาตามแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบของความรับผดิชอบต่อสงัคม พบว่า รูปแบบของ
ความรับผดิชอบต่อสงัคมไดถ้กูรวบรวมไวด้ว้ยกนั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

แนวคิดของ  Kotler และ  Lee ซ่ึงก  าหนดรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมไวท้ั้งหมด 
6 รูปแบบ ประกอบดว้ย 1)  การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม 2) การตลาดท่ีเก่ียวโยง
กบัประเด็นทางสงัคม 3) การตลาดเพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหาทางสงัคม 4) การบริจาคเพื่อการกุศล 5) การ
อาสาช่วยเหลือชุมชน 6) การประกอบธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อสงัคม 

พิพฒัน์ ยอดพฤติการณ์ และคณะ  ไดแ้บ่งรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมไว ้โดย
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 1) Corporate-driven CSR ประกอบดว้ย 1.1) CSR-after-process  1.2) CSR-
in-process และ 1.3) CSR-as-process  2) Social-driven CSR 

รูปแบบของการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อสงัคม ท่ีน าไปสู่การอยู่ร่วมกนัในสังคมได้
อยา่งปกติสุขนั้น จะตอ้งสามารถเช่ือมร้อยกิจกรรมทางธุรกิจใหม้ีส่วนประสมของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR)ไดอ้ย่างเป็นเน้ือเดียวกนั  ส าหรับงานวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจ ัยไดศึ้กษา
รูปแบบ โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต  าบล วิถีพอเพียง ของ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือ
เป็นการจดักิจกรรมเพื่อสังคมท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) 
ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัชุมชนและสังคม เป็นการด าเนินกิจกรรมท่ีแยกต่างจากการด าเนินธุรกิจท่ี
เป็นกระบวนการหลกัขององคก์ร อยา่งไรก็ดี การด าเนินการของโครงการมิไดมุ้่งเนน้เพียงแค่ความ
รับผดิชอบต่อสงัคมเป็นอยา่งเดียวหากแต่สอดแทรกแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด าเนินการดว้ย ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้ธิบายแนวคิดดงักล่าวไวใ้นหวัขอ้ถดัไป 
 

2.2  แนวคดิเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง (Concept of Sufficiency Economy) 
 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัส
ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัไดท้รงเน้นย  ้าแนวทางการแกไ้ขเพ่ือให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช ้ และสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คงและย ัง่ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และความ
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เปล่ียนแปลงต่างๆ ซ่ึงในหัวขอ้น้ีผูว้ิจยัจะอธิบายถึง นิยามและองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ใน
รูปแบบโครงการ รักษป่์า สร้างคน 84ต าบล วิถีพอเพียง 
 

2.2.1  ค านิยามเกีย่วกบั ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดม้ีหน่วยงาน องค์กร นักวิชาการหลายท่านอธิบายและ

เสนอแนะแนวทาง โดย ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เสนอว่า 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การด าเนินชีวิตในทางสายกลางและสอดคล้องกับบริบท
สังคมไทย  มูลนิธิชัยพฒันา เสนอว่า หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนรากฐานของ
ความมั่นคงในสังคม ในขณะท่ีนักวิชาการอีก 2 ท่านได้เสนอแนะแนวทาง ดังน้ี นายอนันต ์     
อนันตกูล เสนอว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกลไกในการพฒันาประเทศให้เข้มแข็ง โดยยึดหลกั
ประชาชน เพื่อประชาชน และนายแพทยป์ระเวศ วะสี เสนอว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพึ่งพา
ตนเองโดยเป็นการสร้างความเขม้แข็งจากรากฐานล่าง 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไดพ้ระราชทานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และไดพ้ระราชทานนิยามของเศรษฐกิจพอเพียง  ว่า 

 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของ
ประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งใน
การพฒันาและบริหารประเทศ ใหด้  าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภิว ัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี
พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งน้ี จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั อยา่งยิง่
ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ี
ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดบั ให้มีส านึก คุณธรรมความซ่ือสัตย ์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน  ความ
เพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
วฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี (สมบติั กุสุมาวลี, 2551: 86 – 88) 
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ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552: 11) ให้ค  านิยาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า  
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อให้ชีวิตด าเนินไป
ในทางสายกลางท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวิถีความเป็นอยู่อนัเรียบง่ายของคนไทย 
ซ่ึงสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัประชาชนทุกระดบั สศช. จึงไดน้้อม
น าหลกัปรัชญาฯ และอญัเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสในวาระโอกาส
ต่างๆ มาจดัพิมพใ์นสมุดบนัทึก  “เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” เผยแพร่ เพื่อช่วย
เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
เพื่อใหทุ้กภาคส่วนไดเ้ห็นคุณค่าและยึดถือเป็นแนวปฏิบติั  ให้สามารถพึ่งตนเอง
ไดอ้ยา่งเขม้แข็งพฒันาไปสู่ “สังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั” อย่างมัน่คงและย ัง่ยืน
ต่อไป 

  

อนนัต ์อนนัตกลู (2541: 136) ใหค้  านิยามเศรษฐกิจพอเพียงว่า  
 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาการพฒันาและเป็นพนัธกิจแห่งชาติ ท่ีทุก
ฝ่ายสามารถยึดถือปฏิบัติเพื่อตอบสนองให้เป็นไปตามเป้าหมายและค่านิยม
แห่งชาติ ท่ีส าคญัคือ จะเป็นกลไกการพฒันาทางการเมืองของประเทศท่ีเขม้แข็ง 
เพราะยดึหลกัการของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การพฒันาบนพ้ืนฐานภูมิศาสตร์ การพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
การเสริมสร้างพลงัประชาชน และการส่งเสริมพฒันาทุนทางสงัคม 

  
ประเวศ วะสี (2540: 18) ใหค้  านิยามเศรษฐกิจพอเพียงว่า  

 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแห่งการพึ่งพาตนเอง การพึ่งพาตนเองได ้

คือ ความเขม้แข็ง ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งสร้างความเขม้แข็งจากรากฐานล่าง 
การสร้างความเขม้แข็งจึงจ าเป็นตอ้งมีเศรษฐกิจบูรณาการ หรือการเป็นองค์รวมมี
ความเช่ือมโยงระหว่าง เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มและ
การเมืองพร้อมกนัไปในตวั 
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2.2.2  องค์ประกอบหลกัของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552) ได้อธิบาย

ความหมายองคป์ระกอบหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ ซ่ึงจะอธิบายตาม (ภาพท่ี 2.2) ดงัน้ี 
1)  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ไม่

สุดโต่งเกินไป ขณะเดียวกนัความพอดีนั้นก็จะตอ้งเป็นไปในลกัษณะท่ีไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดบัพอประมาณ รู้ว่าส่ิงใดควรจ่ายออกไป และส่ิงใด
ควรรักษาไว  ้โดยใชก้ารประมาณ ทั้งประมาณตน และประมาณสถานการณ์ ประมาณตนให้รู้ว่า
ตนเองตอ้งการอะไร มีความจ าเป็นส าหรับตนมากแค่ไหน และในสถานการณ์ท่ีก  าลงัเผชิญอยู่ตอ้ง
ท าอย่างไรถึงจะพอเพียงกบัตนเอง ซ่ึงการประมาณตนเองและสถานการณ์ เพื่อวิเคราะห์ว่าความ
พอดีของตนนั้น ท่ีว่าไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป อยู่ท่ีระดบัใด หลายคร้ังจากกระแสพระราช
ด ารัส กล่าวถึงสถานการณ์รอบดา้นในสังคม เป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจถึงระดบัความพอดี
ของบุคคล องคก์าร หรือสงัคม เพราะฉะนั้นถา้หากถามว่าความพอประมาณคือพอประมาณขนาด
ไหน ก็ตอ้งใชก้ารประมาณปัจจยัต่าง ๆ รอบดา้น ทั้งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่ิงแวดลอ้มเป็น
เหตุผลใหท้ราบถึง “ความพอประมาณ” ในระดบัพอประมาณนั้น ๆ 

2)  ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอย่าง
มีเหตุผล โดยใชค้วามเป็นกลาง เท่ียงตรง ปราศจากอคติ เพราะการวิเคราะห์วิจารณ์ใด ๆ ท่ีไดช่ื้อว่า
มีเหตุผลแลว้นั้น ส าคญัอยา่งยิง่ตอ้งใชค้วามเป็นกลาง ความไม่มีอคติ แลว้จะสามารถพิจารณาเหตุ
ผลไดร้อบดา้น และมีการตดัสินใจอยา่งรอบคอบท่ีสุด ความมีเหตุผล ความเป็นกลาง การปราศจาก
อคตินั้น จะเกิดข้ึนไดก้็ตอ้งมีภูมิคุม้กนัท่ีดีคอยถ่วงน ้ าหนกั ไม่ใหเ้อียงไปทางดา้นใดดา้นหน่ึง ทั้งยงั
เป็นการเตรียมความพร้อมถึงความเส่ียงท่ีจะมีข้ึน 

3)  การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล เตรียมความพร้อมในทุก ๆ
ดา้น เราจะเห็นถึงการคลอ้งเก่ียวกนัอยูข่องทั้งสามห่วง กล่าวคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลก็
เป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างใหเ้กิดภูมิคุม้กนั ในขณะเดียวกนัการมีภูมิคุม้กนัท่ีดีก็เป็นรากฐานส าคญัท่ีท า
ให้ความพอประมาณ สามารถประมาณไดอ้ย่างเหมาะสม เพราะไม่ประมาทมีการเตรียมพร้อม
ตรวจสอบความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อยูเ่สมอ เช่นเดียวกบัการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี อย่างเช่น ความมีสติรู้
และความสงบภายในใจอยูเ่สมอ ก็ท าให้เกิดพุทธิปัญญา วิจารณญาณ ในการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ
เพื่อตดัสินระดบัความพอเพียงได ้ 

4)  เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการ
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วางแผนและความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั การเรียนรู้อย่างรอบดา้น คือ การเรียนรู้ตั้งแต่ รู้เขา้ใจ
และประยุกต์หรือบูรณาการ ใช่รู้ คือ รู้ในหลกัวิชาตามท่ีไดศ้ึกษามาเป็นอย่างดี จากนั้นจึงน ามา
พิจารณาให้เกิดการเขา้ใจ  กลายเป็นความรู้ของตนเอง  และน าไปปฏิบติัประยุกต์ใชใ้ห้เขา้กับ
สถานการณ์ การปฏิบติัความรู้จนเกิดผล ก็เป็นการเรียนรู้อย่างหน่ึง เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนรู้จาก
สถานการณ์จริง และจะเกิดเป็นองคค์วามรู้ จึงถือว่าเป็นความรู้ท่ีส าคญัยิง่เพราะเป็นความรู้ท่ีเกิดจาก
เม่ือใชก้ารเรียนรู้ใหเ้กิดประโยชน์ก็ไดค้วามรู้จากการใชน้ั้น ๆ 

5)  ในส่วนของเง่ือนไขคุณธรรม ประกอบดว้ยความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต และคุณธรรมต่าง ๆ ท่ี
ช่วยก ากบัการด าเนินชีวิตให้อยู่ในครรลองท่ีเหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็นความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความ
รับผดิชอบ ความเสียสละ เป็นตน้ 
 

 
 
ภาพที่ 2.2  หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แหล่งที่มา:  คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ 

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,  2552. 
 

จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช้ีถึงการด ารงและปฏิบติัตน
ของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา
และบริหารประเทศ  โดยเฉพาะ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
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ทรงช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติแก่ประชาชน โดยยึดหลกั “ทางสายกลาง” 
ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจท่ีต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายสรุปได้ 5 
ประการ ดงัน้ี 

1)  ความพอเพียง คือ รู้จกัพอประมาณ พออยู่ พอมี พอกิน พอใช ้ประหยดั และไม่
เบียดเบียนผูอ่ื้น 

2)  ความมีเหตุผล คือ ตดัสินใจกระท าส่ิงต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความพอเพียงตอ้งใชเ้หตุผล 
และพิจารณาดว้ยความรอบคอบ 

3)  การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี คือ เตรียมใจใหพ้ร้อมรับผลกระทบและความเปล่ียนแปลงท่ีจะ 
เกิดข้ึนในอนาคต 

4)  การมีความรู้ คือ น าความรู้มาใชใ้นการวางแผนและด าเนินชีวิต  
5)  การมีคุณธรรม คือ มีความซ่ือสตัยสุ์จริต สามคัคี และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั   

 

ดงันั้นการศึกษารูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจ (CSR)  ใน โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง ของ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) 
ไดน้ าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเ้ป็นกรอบในการวิเคราะห์เพื่อพฒันาชุมชนไปสู่วิถี
พอเพียงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  คือ ความพอเพียง 
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี การมีความรู้และการมีคุณธรรม 

 
2.2.3  การจดัการของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ต าบล วถิีพอเพยีง ทีน่ าหลกัปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการขบัเคลือ่นโครงการฯ 
แนวทางในการพฒันาชุมชน อนัก่อใหเ้กิดการท างานแบบบูรณาการร่วมกนัทั้งต  าบล ซ่ึงอยู่

ภายใตพ้นัธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ของการด าเนินการของ โครงการ รักษ์ป่าสร้างคน 84
ต าบล วิถีพอเพียง ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาและส่งเสริมให้ชุมชนปฏิบัติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ส่งเสริมชุมชนให้เกิดความเขม้แข็ง ครอบคลุม
วิถีชีวิตในเร่ืองหลกั 8 เป้าหมาย 6 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี  

2.2.3.1  เป้าหมาย 8 ประการ สู่วิถีพอเพียง 

1)  วิเคราะห์ชุมชน ส่งเสริมใหรู้้จกัคิดวิเคราะห์ใหรู้้จกัตนเอง ชุมชน สงัคม 
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกระดบั รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวม การใช ้
การปรับปรุง การแลกเปล่ียน และการตรวจสอบขอ้มูลอย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่การจดัท าแผน
ชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน  



30 
 

2)  ทกัษะชุมชน ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในการด ารงชีวิตดา้นปัจจยั4  การ
ประกอบอาชีพ บนพ้ืนฐานของความถนัด ความสามารถและทรัพยากรท่ีมีอยู่ พัฒนาสู่การ
รวมกลุ่มกิจกรรม เพื่อสร้างรายไดแ้ละสร้างสัมพนัธ์ภายในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้มีกลไก
คณะท างานเพื่อชุมชนท่ีหลากหลาย ต่อเน่ือง มีการสืบทอด สร้างผูน้  ารุ่นใหม่ มีระบบบริหาร
จดัการท่ีมีธรรมาภิบาล และมีการพฒันาศกัยภาพของคณะท างาน การระดมทุนจากภายในและ
ภายนอก สร้างภาคีเครือข่ายทั้งระดบัต าบลและระดบัภาค  

3)  ทรัพยากรชุมชน การรู้จกั รู้ใชแ้ละรู้เพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ 
ดิน น ้ า ป่า ใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน สร้างสมดุลและฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ   

4)  พลงังานชุมชน ส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่า เปล่ียนแปลงวิธีคิด
และพฤติกรรมการใชพ้ลงังานสู่การพึ่งตนเองดา้นพลงังาน พฒันาแหล่งพลงังานทางเลือกใน
ชุมชน เช่น พลงังานชีวมวล พลงังานจากแก๊สชีวภาพ พลงังานไบโอดีเซล และเตาประหยดั
พลงังานประเภทต่างๆ   

5)  พฒันาจิตใจ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในตวับุคคล
และชุมชน ทั้งความซ่ือสัตยสุ์จริต ความขยนัอดทน การแบ่งปัน การเสียสละเพื่อส่วนร่วม มีจิต
อาสา ค  านึงถึงสังคม ส่ิงแวดลอ้มและลูกหลาน ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

6)  โรงเรียน ครู เยาวชน บริหารจดัการความรู้ในทอ้งถ่ิน และความรู้
เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่การคน้หา รวบรวม พฒันา ประยุกต์ใช ้และเผยแพร่ เช่น การ
จดัท าสาระการเรียนรู้/หลกัสูตรทอ้งถ่ิน หลกัสูตรการเรียนรู้ชุมชน โรงเรียนตน้แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นตน้  

7)  ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาวะ บริหารจดัการเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม
ชุมชนและสุขอนามยัของคน สร้างจิตส านึกในการด ารงชีวิตอยา่งเก้ือกลู  ส่งเสริมอาชีพ วิธีการ การ
ผลิต พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ เช่น การท าเกษตรอินทรีย ์และใชน้ ้ าส้มควนั
ไมเ้พื่อลดการใชส้ารเคมี สมุนไพร หรือการจดัการขยะ ก่อใหเ้กิดสุขภาวะท่ีดี 

8)  ทุนชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกองทุนทั้งท่ีอยู่ในรูปตวัเงิน และมิใช่ตวัเงิน 
สร้างให้ชุมชนเขม้แข็ง ให้เกิดตลาดข้ึนภายในชุมชน พร้อมทั้งสร้างความรู้ในการบริหารจดัการ
กองทุนเพื่อให้เกิดการออม เงินทุนหมุนเวียน และระบบสวสัดิการชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น 
กองทุนกูย้มื กองทุนสวสัดิการ ซ่ึงจะเป็นระบบภูมิคุม้กนัใหก้บัชุมชน 

2.2.3.2  ยทุธศาสตร์โครงการ 
1)  ต  าบลวิถีพอเพียง  
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เป้าหมาย : เกิดต าบลต้นแบบวิถีพอเพียงทั้งหมด 84 ต  าบล โดยมีต  าบล
ตน้แบบเพ่ือการเรียนรู้ระดับ ต าบลทัว่ประเทศ เพ่ือออกแบบ สนับสนุน ส่งเสริมท่ีเหมาะสมกับ
ความเขม้แข็งของชุมชนในแต่ละระดบั รวมถึงเกิดแหล่งเรียนรู้ดูงาน  เพื่อเป็นแหล่งพึ่งพาตนเอง
ของต าบล  

กลยุทธ์ : การพฒันาต าบลตน้แบบวิถีพอเพียง ให้กลายเป็นต าบลตน้แบบ
เพ่ือการเรียนรู้ การพฒันาแหล่งเรียนรู้ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการ
สร้างเครือข่ายต าบลวิถีพอเพียง  

2)  ครัวเรือนพอเพียงอาสา 
เป้าหมาย : สร้างครัวเรือนพอเพียงอาสา ซ่ึงมีวิธีคิดตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งเป็นรูปธรรม โดยสามารถวิเคราะห์ตนเอง และปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
กลยทุธ ์: ส่งเสริมให้ครัวเรือนพอเพียงอาสาสามารถจดัการตนเองได ้โดย

เนน้การวิเคราะห์ตนเอง ทกัษะอาชีพ และการออม การพฒันาเครือข่ายครัวเรือนพอเพียงอาสา และ
การพฒันาครัวเรือนเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน/ต าบล  

3)  พลงังานชุมชน  
เป้าหมาย : สร้างจิตส านึกและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของชุมชนสู่การใช้

พลงังานอย่างรู้คุณค่า และส่งเสริมการใช้พลงังานทางเลือกท่ีสอดคลอ้งกับศกัยภาพต าบลในทุก
ต าบล  

กลยุทธ์ : สร้างจิตส านึกสู่การประหยดัพลงังานและมุ่งใชพ้ลงังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การพฒันาจุดเรียนรู้พลงังานในชุมชน บริหารจดัการและสร้างความรู้ดา้นพลงังาน
ชุมชนส าหรับต าบล และการพฒันาต าบลใหก้ลายแหล่งเรียนรู้ดา้นพลงังานชุมชน  

4)  การจดัการความรู้วิถีพอเพียง 
เป้าหมาย : เกิดการจดัการความรู้เร่ืองวิถีพอเพียงระดับต าบล และระดับ

โครงการ ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ภายในต าบลเป้าหมาย รวมทั้งสามารถขยายผลสู่ต าบล 
สงัคม และประเทศต่อไป 

กลยุทธ์ : สังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการภายใตก้ารยึด
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาและการขยายผลการใชป้ระโยชน์องค์ความรู้วิ ถีพอเพียง 
การจดัการความรู้ของต าบลโดยต าบล   

5)  การพฒันาคน  
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เป้าหมาย : บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ (Change Agent) ได้แก่ 
เจา้หนา้ท่ี และแกนน าชุมชน ปรับเปล่ียนทศันคติ พฤติกรรม และเป็นแบบอย่างการเปล่ียนแปลงสู่
แนวทางวิถีพอเพียง 

กลยุทธ์ : พฒันาศกัยภาพของบุคลากรโครงการฯ (Change Agent) ให้มี
ทศันคติและพฤติกรรมตามแนววิถีพอเพียง และการพฒันาแกนน าชุมชนเขม้แข็ง 

6)  การส่ือสารสาธารณะ 
เป้าหมาย : สาธารณชนเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจมิติความพอเพียงจาก

ผลส าเร็จของโครงการ 
กลยทุธ ์: การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ปตท. ในกิจกรรมจิตอาสา 

"วิถีพอเพียง" และการสร้างการรับรู้แนวทางวิถีพอเพียงสู่สาธารณชน 
 

2.3  แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวกับกระบวนการส่ือสาร  (Communication Process) 
 

การส่ือสาร (Communication) ถือเป็นส่ิงจ  าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นสังคม เพราะ
การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นส่ือกลางท่ีมนุษย์ใช้ติดต่อส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ ความคิด และความเขา้ใจ รวมถึงการส่ือสารครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมท่ีไม่ใช่ภาษา
พดูและภาษาเขียน บางคร้ังพฤติกรรมของมนุษยส์ามารถส่ือสารความหมายออกมาไดท้ั้งท่ีเจตนา
และไม่เจตนาซ่ึงในหวัขอ้น้ีผูว้ิจยัจะอธิบายถึง นิยามและความหมายของการส่ือสาร องค์ประกอบ
ของกระบวนการส่ือสาร รูปแบบและประเภทของการส่ือสาร  
 

2.3.1  ค านิยามและความหมายของการส่ือสาร 
Schramm (1969) ใหค้วามหมายว่า การส่ือสารคือ “การมีความเขา้ใจร่วมกนัต่อเคร่ืองหมาย

ท่ีใชแ้สดงข่าวสาร” 
Weaver (1949) อธิบายว่า “การส่ือสารมีความหมายกวา้ง ครอบคลุมถึงกระบวนการทุก

อยา่งท่ีจิตใจของคนๆ หน่ึง อาจมีผลต่อจิตใจของอีกคนหน่ึง ไม่ใช่เพียงการพูดและการเขียน แต่
รวมถึงสญัลกัษณ์อ่ืนๆ เช่น ดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมของมนุษยด์ว้ย” 

Rogers (1995) ใหค้วามหมายว่า “การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีความคิดหรือข่าวสารถูก
ส่งจากแหล่งสารไปยงัผูรั้บสาร โดยมีเจตนาท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บสาร” 

พชันี เชยจรรยา เมตตา วิวฒันากูล และถิรนันท์ อนวชัศิริวงศ์ (2538) อธิบายว่า “การส่ือ
ความหมายในทางใดทางหน่ึง ซ่ึงมีลกัษณะของการส่งและการรับสาร ไม่ว่าจะเป็นภายในตวัเอง 
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ระหว่างผูห้น่ึงกบัอีกผูห้น่ึง ระหว่างกลุ่มกบักลุ่ม ภายในบริบทหรือสภาพแวดลอ้มหน่ึง ซ่ึงตั้งอยูบ่น
หลกัแห่งความสมัพนัธ”์ 

จึงอาจกล่าวไดว้่า การส่ือสารเป็นกระบวนการส่งผา่นข่าวสารหรือความคิดระหว่างบุคคล
หน่ึงเรียกว่าผูส่้งสาร และอีกบุคคลหน่ึงเรียกว่าผูรั้บสาร โดยอาศยัการพดู การเขียน และสัญลกัษณ์
อ่ืนๆ เพื่อท าใหส้องฝ่ายเกิดความเขา้ใจร่วมกนั และเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง 

 
2.3.2  องค์ประกอบกระบวนการส่ือสาร 
การส่ือสาร มีลกัษณะเป็น “กระบวนการ” เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมี

การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ในแต่ละองคป์ระกอบก็ลว้นแต่มีความส าคญัต่อผลของการส่ือสาร
ทั้งส้ิน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะกล่าวถึงแบบจ าลองและองคป์ระกอบของการส่ือสาร 

Berlo (1960) นิยามการส่ือสารประกอบดว้ยองค์ประกอบส าคญั 4 อย่าง ไดแ้ก่ “ผูส่้งสาร 
(Source) สาร (Message) ส่ือ (Channel) และผูรั้บสาร (Receiver) แบบจ าลองน้ีนิยมเรียกกนัอย่าง
แพร่หลายว่า S-M-C-R Model” ซ่ึงสามารถอธิบายแต่ละองคป์ระกอบ (ภาพ2.3) ดงัน้ี 
 

        
 
ภาพที ่2.3  แบบจ าลองการส่ือสาร  
แหล่งที่มา:  The Process of Communication ของ Berlo,  1960.  
 

องคป์ระกอบของการส่ือสารประกอบดว้ย 
1)  ผูส่้งสาร (Source) 
2)  สาร (Message) 
3)  ส่ือ (Media) 
4)  ผูรั้บสาร (Receiver) 
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ซ่ึงองค์ประกอบ 4 ประการนั้ นต้องเอ้ืออ  านวยและสอดรับซ่ึงกันและกันจึงจะเกิด
ผลสัมฤทธ์ิ แต่หากพิจารณาจากทิศทางการไหลของข่าวสาร (Flow of Information) แลว้ อาจ
พิจารณาไดว้่าเป็นการส่ือสารแบบทางเดียว (One – Way Communication) ซ่ึงการส่ือสารท่ีดีควร
เป็นการส่ือสารแบบสองทาง ( Two – Way Communication) การส่ือสารแบบสองทางนั้น จะมีผลดี
กว่าการไหลแบบทางเดียวเน่ืองจากจะทราบผลปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) จากผูรั้บสารท าให้ผู ้
ส่งสารสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนท่าทีหรือพฤติกรรมการส่งสารเสียใหม่ เพื่อตอ้งการให้ผูรั้บสารได้
ตอบสนองและปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ 

หากพิจารณาเร่ืองการตอบกลบั (Feedback) แลว้ มีนักวิชาการไดน้ าเสนอแบบจ าลองของ
การส่ือสารแบบสองทางไวด้งัน้ี 

Rogers (1995) ไดเ้สนอทศันะเก่ียวกบัองคป์ระกอบเพ่ิมเติมจากแบบจ าลองของ Berlo โดย
ใหค้รอบคลุมถึง “ปฏิกิริยาตอบกลบัหรือผลสะทอ้นกลบั (Feedback)” เขา้ไวด้ว้ย 

 

     
 

ภาพที ่2.4   แบบจ าลององคป์ระกอบการส่ือสาร 
แหล่งที่มา:  ดดัแปลงจากแบบจ าลองกระบวนการส่ือสารของ Rogers  
  

กมลรัฐ อินทรทศัน์ (2543: 88 – 90) กล่าวไวว้่าองค์ประกอบของการส่ือสารท่ีส าคญัมี
ทั้งส้ิน 6 อยา่งคือ ผูส่้งสาร (Source) สาร (Message) ส่ือ (Channel) ผูรั้บสาร (Receiver) ผลของการ
ส่ือสาร (Effect) และปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) ซ่ึงสามารถอธิบายแต่ละองคป์ระกอบ (จากภาพ 
2.4) ไดด้งัน้ี 

1) ผูส่้งสาร (Source)  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือองคก์รท่ีตอ้งการท าการส่ือสารความ
คิดเห็น ความรู้สึก ความตอ้งการหรือการแสดงออกบริบทวาทกรรมออกมาในรูปแบบ เช่น การพูด 
การเขียน ฯลฯ แต่อย่างน้อยต้องครบองค์ประกอบการส่ือสาร ส าหรับผูส่้งสารต้องข้ึนอยู่ก ับ
ความสามารถในการส่ือสาร เช่น ทกัษะการส่ือสาร ทศันคติ ความรู้ และระบบสังคม วฒันธรรม 
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การส่ือสารอาจจะมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนหากผูส่้งสารและผูรั้บสารมีคุณลกัษณะท่ีคลา้ยกนั หลกั
ส าคญัของผูส่้งสารมี 7 ประการ คือ  

(1) มีความน่าเช่ือถือ 
(2) มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
(3) เน้ือหาสาระน่าสนใจ 
(4) มีความชดัเจน 
(5) ความต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
(6) ช่องทางในการส่ือสาร 
(7) ความสามรถของผูรั้บสาร 

แต่ก่อนท่ีจะส่งสาร ผูส่้งสารต้องมีกลยุทธ์ในการส่งสารของตัวเอง นั่นคือมีข้อมูลท่ี
ตอ้งการส่ง คิดหาวิธีการส่ือท่ีเหมาะสมซ่ึงข้ึนอยูท่ี่ประสบการณ์ ความรู้และการถ่ายทอดโดยอาศยั
ทกัษะต่างๆเช่นการพดู การเขียน 

2) สารหรือข่าวสาร (Message) หมายถึง เน้ือหาสาระหรือส่ิงเร้าต่างๆท่ีผูส่้งสาร
ตอ้งการจะใหผู้รั้บสารทราบ อาจจะมีความซบัซอ้นหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงอาจเป็นการเขา้รหสั (Code) ซ่ึง
จะตอ้งแปลความหมายเฉพาะตวั อาจเป็นสัญลกัษณ์ หรืออาจเป็นกิริยาท่าทางหรือข่าวสารท่ีเป็น
เน้ือหา (Content) เป็นข่าวสารท่ีถกูส่งออกมาตรงๆ เพื่อใหผู้รั้บสารแปลความหมายและยงัตอ้งมีการ
จดัการสารดว้ย 

3) ช่องทางการส่ือสาร (Channel) ไดแ้ก่ ช่องทางท่ีประสาททั้ง5 สามารถสมัผสัได ้เช่น 
การเห็น ไดย้ิน สัมผสั ดมกล่ิน ล้ิมรส ซ่ึงผูส่้งสารตอ้งคิดคน้ถึงวิธีท่ีจะตอ้งส่งสารให้กบัผูรั้บสาร
เพื่อความเหมาะสมเก่ียวกบัความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผูรั้บสาร ซ่ึงอาจจะมีวิธีการ
ส่ือสารไดแ้ก่ การส่ือสารโดยใชภ้าษา (Verbal Combination) เช่นภาษาพูดและภาษาเขียน และการ
ส่ือสารโดยไม่ใชภ้าษา (Non - Verbal Combination) เช่นการแสดงออกกิริยาอาการต่างๆ 

4) ผูรั้บสาร (Receiver) อาจเป็นใครก็ไดไ้ม่ว่าเป็นองค์กรหรือบุคคล การท่ีจะรับสาร
ไดดี้แค่ไหนข้ึนอยูก่บัทกัษะการส่ือสาร ทศันคติ ความรู้ และระบบของสังคม วฒันธรรม กล่าวคือ 
มีปัจจยัส าคญัอยู ่2  ประการคือ  

(1) ทกัษะในการส่ือสาร 
(2) ทศันคติ เช่นเดียวกนักบัผูส่้งสาร 

เมื่อข่าวสารถกูส่งมาผูรั้บสารจะมาถอดรหัส ตีความ วิเคราะห์ดว้ยภูมิปัญญาของผูรั้บสาร
เองและจะท าความเขา้ใจกบัสารนั้น หากจะวดัว่าผูรั้บสารจะเขา้ใจหรือไม่ คงตอ้งดูผลยอ้นกลบัเป็น
ตวัช้ีวดัว่าผูรั้บสารมีความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด 
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5) ปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) เป็นข่าวสารท่ีผูรั้บสารส่งให้แก่ผูส่้งสารและยงัเป็น
ตวัตรวจสอบว่าผูรั้บสารนั้นไดเ้ข่าใจตรงกนักบัผูส่้งสารหรือไม่ ถา้หากไม่ถกูตอ้งก็ตอ้งจะตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนการส่งสารดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมต่อไป 

2.3.2.1  รูปแบบของการส่ือสาร 
ในการด าเนินกิจกรรมบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่ม ในกระบวนการด าเนินงานจะตอ้งมี

การติดต่อส่ือสารระหว่างกันของ สมาชิก หรือบุคคลภายนอกซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปดว้ยความราบร่ืนและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยอาศยัรูปแบบการส่ือสาร
ในหลายลกัษณะ ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึงรูปแบบการส่ือสาร 4  ลกัษณะ  

1)  จ าแนกตามทิศทางการส่ือสาร แบ่งออกเป็น 2รูปแบบ 
(1) การส่ือสารแบบทางเดียว (One – Way Communication) เป็นการ

ส่ือสารท่ีผูส่้งสารถ่ายทอดขอ้มลูข่าวสารไปยงัผูรั้บสารแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่เปิดโอกาสให้ผูรั้บ
สารสะทอ้นความคิดเห็น หรือปฏิกิริยาป้อนกลบั (Feedback) เป็นการส่ือสารลกัษณะสั่งการ หรือ
อบรม ผา่นส่ือต่างๆ เช่น ส่ิงพิมพ ์เอกสาร หอกระจายข่าว 

(2)  การส่ือสารแบบสองทาง (Two – Way Communication) เป็นการ
ส่ือสารท่ีมีการส่ือสารกลบัหรือโตต้อบระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร ซ่ึงผูรั้บสารและผูส่้งสารจะมี
โอกาสเป็นทั้งผูส่้งและผูรั้บสารไดใ้นขณะเดียวกนั สามารถสร้างความเขา้ใจอย่างชดัเจน ท าให้การ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และน าไปปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาและวิธีการส่ือสารได ้การส่ือสาร
สองทางยงัจ าแนกออกไดเ้ป็น 

ก) การส่ือสารสองทางท่ีไม่เป็นการช้ีน า โดยท่ีผูส่ื้อสารทั้งสองฝ่าย
ต่างมีโอกาสในการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนข่าวสารไดอ้ยา่งเต็มท่ี ไม่มีลกัษณะการช้ีน าแอบแฝง 

ข) การส่ือสารสองทางท่ีเป็นการช้ีน า ผูส่ื้อสารทั้งสองฝ่ายต่างมี
โอกาสในการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนข่าวสารไดอ้ย่างไม่เต็มท่ี มีจุดมุ่งหมายลกัษณะกรช้ีน าแอบ
แฝง 

2.3.2.2 จ าแนกตามลกัษณะการใชง้าน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ  
1) การส่ือสารแบบเป็นทางการ (Formal Communication) เป็นการส่ือสาร

ท่ีมีระเบียบ แบบแผน ค านึงถึงบทบาทหน้าท่ีระหว่างผูรั้บสารและผูส่้งสารเป็นหลกั เช่น การ
ส่ือสารท่ีเป็นลานลกัษณ์อกัษร ค  าสัง่ 

2) การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) เป็นการ
ส่ือสารกับบุคคลอ่ืนโดยไม่มีระเบียบแบบแผน และเป็นการส่ือสารใน ทุกๆทิศทาง เน้ือหามี
ลกัษณะไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นการส่ือสารกนับุคคลท่ีมีความเก่ียวพนักนั 
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3) จ าแนกตามสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสาร แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ  
(1) ก า ร ส่ื อ ส า ร แ บ บ ใ ช้ ถ้ อ ย ค า ห รื อ แ บ บ ว จ น ะ  (Verbal 

Communication) คือ การส่ือสารท่ีใชค้  าพูดหรือตวัเลขเป็นสัญลกัษณ์ของข่าวสารเช่นใช้ในการ
สนทนา เป็นการสมัภาษณ์ การเขียนบนัทึก ฯลฯ 

(2) การส่ือสารแบบไม่ใช้ถ้อยค าหรือแบบอวจนะ  (Non-verbal 
Communication) คือ การส่ือสารโดยไม่ใชค้  าพดู แต่แสดงท่าทาง สีหน้า หรือการเคล่ือนไหว ส่วน 
ใดส่วนหน่ึงของร่างกาย เช่น การพยกัหนา้ตอบรับ  

(3) จ าแนกตามทิศทางการไหลของข่าวสาร แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 
ก) การส่ือสารในแนวด่ิงหรือจากบนลงล่าง (Top – Dow 

Communication) คือ การส่งสารจากบุคคลท่ีมีต  าแหน่งสูงกว่า มุ่งหมายมายงัผูท่ี้มีต  าแหน่งต ่ากว่า
มกัจะแสดงออกในรูปของนโยบาย แผนงาน ท าให้ผูรั้บสารไม่มีส่วนร่วมและไม่มีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น 

ข) การส่ือสารจากล่างข้ึนบน (Bottom – Up Communication) คือ
การส่งสารจากผูท่ี้มตี  าแหน่งต ่ากว่าไปยงัผูท่ี้มีต  าแหน่งสูงกว่า มีลกัษณะเป็นการประชุม 
ปรึกษาหารือ หรือการร้องทุกข ์การส่ือสารในลกัษณะจะก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
อยา่งเต็มท่ี 

ค )  ก า ร ส่ื อสา รต ามแนวนอนห รือแนวราบ  (Horizontal 
Communication) คือ การส่งสารระหว่างผูท่ี้มีต  าแหน่งในระดบัเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกันโดยจะ
อาศยัความสมัพนัธส่์วนตวั การส่ือสารลกัษณะน้ีจะใชใ้ห้เกิดความร่วมมือและสร้างความสัมพนัธ์
อนัดี 

2.3.2.3  ประเภทของการส่ือสาร 
ปรมะ สตะเวทิน (2538) ไดจ้  าแนกประเภทของการส่ือสารไวห้ลายรูปแบบ  ผูว้ิจยั

ขอกล่าวรายละเอียดเฉพาะประเภทของการส่ือสารท่ีจะน ามาวิเคราะห์ในการวิจยัคร้ังน้ีไดอ้ย่าง
ชดัเจน  ดงัน้ี 

1)  การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) คือ การ
ส่ือสารท่ีประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มาท าการส่ือสารกนัในลกัษณะตวัต่อตวั (Person –
to-person) กล่าวคือ ทั้งฝ่ายผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถท่ีจะติดต่อแลกเปล่ียนสารกันไดโ้ดย 
(Direct) ในขณะท่ีคนหน่ึงจะท าหนา้ท่ีเป็นผูส่้งสาร คนอ่ืน ๆ จะท าหนา้ท่ีเป็นผูรั้บสาร  ดงันั้น  การ
ส่ือสารระหว่างบุคคลจึงเกิดข้ึนไดท้ั้งในกรณีคน 2 คน  และในกรณีของกลุ่มยอ่ย (Small Group)  
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2)  การส่ือสารกลุ่มใหญ่ (Large Group Communication) เป็นการส่ือสาร
ระหว่างคนจ านวนมากซ่ึงอยูใ่นท่ีเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั เช่น  การอภิปรายในหอประชุม  การ
พดูการหาเสียงเลือกตั้ง  การสอนท่ีมีกลุ่มผูเ้รียนจ านวนมาก  ซ่ึงอยู่ในหลายห้องเรียน จ  าเป็นตอ้ง
อาศยัส่ือการสอน เช่น โทรทัศน์วงจรปิดเข้าช่วย และการปราศรัย   ในงานสังคม เป็นต้น การ
ส่ือสารในกลุ่มใหญ่น้ีโอกาสท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารจะติดต่อแลกเปล่ียนสารกนัโดยตรงมีอยู่น้อย   
และขาดลกัษณะของการส่ือสารแบบตวัต่อตวั  (Person–to-Person) 

3)  การส่ือสารมวลชน  (Mass Communication) เป็นการส่ือสารท่ีผูส่้งสาร
ซ่ึงอาจเป็นบุคคลเดียว หรือกลุ่มบุคคลท่ีสามารถส่งข้อมูลข่าวสารไปยงัผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมาย
จ านวนมาก และอยูก่นัอยา่งกระจดักระจายไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว  เช่น  วิทย ุโทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์
นิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพ ์อินเตอร์เน็ต  เป็นตน้ 

จากแนวคิดดงักล่าวจะช่วยในประกอบการศึกษาถึง กระบวนการส่ือสาร การด าเนิน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมของ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) เป็นอยา่งไรและศึกษาว่าบริษทั
ส่ือสารประเด็นกิจกรรมเพื่อสงัคมไปยงัคนในชุมชนอย่างไร  ซ่ึงแนวคิดน้ีจะช่วยให้เห็นถึงกรอบ
ในการศึกษาและตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 คือ เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารความรับผิดชอบต่อ
สงัคม (CSR) ในโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต  าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา : ต  าบลแม่ทา จงัหวดั
เชียงใหม่ 
 

2.4  ทฤษฎกีารแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation)  
 

แนวคิดเร่ืองการแพร่กระจายนวตักรรม เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัมนุษยใ์นการ
ยอมรับหรือปฏิเสธ โดยมีพ้ืนฐานจากความรู้ หรือความเขา้ใจทั้งทางตรงและทางออ้ม ในขณะท่ี 
Hornor (1998) กล่าวถึง “การยอมรับนวตักรรมนั้นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบของการแพร่กระจายทาง
นวตักรรม เพ่ือน าไปสู่การยอมรับเทคโนโลยแีละนวตักรรมนั้น”  ซ่ึงในหัวขอ้น้ีผูว้ิจยัจะอธิบายถึง 
นิยามการแพร่กระจายนวตักรรมและองคป์ระกอบของการแพร่กระจายนวตักรรม     
 

2.4.1  นิยามการแพร่กระจายนวตักรรม  
Rogers (1995) กล่าวว่า Innovation (นวตักรรมหรือนวกรรม) หมายถึง “การเปล่ียนแปลง

สังคมและวฒันธรรมเกิดข้ึนจากการแพร่กระจายของส่ิงใหม่ๆ จากสังคมหน่ึงไปยงัสังคมหน่ึงและ
สังคมนั้นรับเขา้ไปใช”้ ส่ิงใหม่ๆ น้ี คือ นวตักรรม ซ่ึงเป็นทั้งความรู้ ความคิด เทคนิควิธีการ และ
เทคโนโลยใีหม่ๆ 
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Rogers (1995) กล่าวว่า Diffusion (การแพร่กระจาย) หมายถึง กระบวนการเผยแพร่
นวตักรรมผา่นช่องทางส่ือสารต่างๆไปสู่สมาชิกในสังคม อนัจะท าให้สมาชิกในสังคมกา้วสู่ความ
ทนัสมยั หรือกล่าวอีกในนยัหน่ึง “การท่ีบุคคลหน่ึงเปล่ียนแปลงจากการมีชีวิตท่ีดั้งเดิม ไปสู่การใช้
ชีวิตท่ีซบัซอ้นข้ึน เต็มไปดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบชีวิตอยา่งรวดเร็ว” 
 

2.4.2  องค์ประกอบการแพร่กระจายนวตักรรม 
Roger (1995) ใหค้  าจ  ากดัความถึงองคป์ระกอบของการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion 

of Innovation) ว่าคือ “กระบวนการ (Process) ซ่ึงเป็นนวตักรรม (Innovation) ซ่ึงถกูส่ือสารผา่น ไป
ตามช่องทางการส่ือสารต่างๆ (Channels) ระหว่างคนกลุ่มหน่ึงไปสู่อีกกลุ่มหน่ึงในสังคม” ซ่ึง
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

2.4.2.1 นวตักรรม (Innovation) นวตักรรมท่ีจะแพร่กระจายและเป็นท่ียอมรับของ
คนในสงัคมนั้น โดยทัว่ไปประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นความคิดและส่วนท่ีเป็น
วตัถุ นวตักรรมใดจะถกูยอมรับหรือไม่นั้น นอกจากจะเก่ียวขอ้งกบัตวัผูรั้บ ระบบสงัคม และรับการ
ส่ือสารแลว้ ตวัของนวตักรรมเองก็มีความส าคญั 

2.4.2.2 การส่ือสารโดยผ่านส่ือทางใดทางหน่ึง (Types of Communication) เพื่อให้
คนในสงัคมไดรั้บรู้ระบบการส่ือสาร การส่ือสาร คือ การติดต่อระหว่างผูส่้งข่าวสารกบัผูรั้บข่าวสาร 
โดยผา่นส่ือหรือตวักลางใดตวักลางหน่ึงท่ีนวตักรรมนั้นแพร่กระจายจากแหล่งก าเนิดไปสู่ผูใ้ชห้รือ
ผูย้อมรับนวตักรรม อนัเป็นกระบวนการกระท าระหว่างกนัของมนุษย ์การส่ือสารจึงมีความส าคญั
ต่อการรับนวตักรรมมาก 

2.4.2.3 ช่วงเวลาของการยอมรับนวตักรรม (Time of Rate of Adoption) เพื่อให้คน
ในสงัคมไดรู้้จกันวตักรรม แนวคิดใหม่หรือมีการใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยู่แลว้มาใชใ้นรูปแบบ
ใหม่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และกระบวนการแพร่กระจายนวตักรรมต้องอาศัย
ระยะเวลาและมีล  าดบัขั้นตอนใหบุ้คคลปรับตวัและยอมรับนวตักรรมหรือแนวคิดใหม่ 

2.4.2.4 ระบบสังคม (Social System) โดยการแพร่กระจายเขา้สู่สมาชิกของสังคม
ระบบสงัคมจะมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายและการรับนวตักรรม กล่าวคือ สังคมสมยัใหม่ระบบ
ของสงัคมจะเอ้ือต่อการรับนวตักรรม ทั้งรวดเร็วและช่วงเวลาของการยอมรับ (Rate of Adoption) 
เพราะมีบรรทดัฐานและค่านิยมของสังคมท่ีสนับสนุนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
ดงันั้น เม่ือมีการแพร่กระจายส่ิงใหม่เขา้มา สงัคมสมยัใหม่จะยอมรับไดง่้าย ส่วนสังคมโบราณหรือ
สงัคมท่ีติดยดึกบัความเช่ือต่างๆ เป็นสงัคมลา้หลงัจะมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัสังคมสมยัใหม่ความ
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รวดเร็วของการแพร่กระจายและปริมาณท่ีรับนวตักรรมจึงเกิดไดช้า้กว่าและนอ้ยกว่าหรืออาจจะไม่
ยอมรับเลยก็ได ้

ดงันั้น อาจกล่าวสรุปไดว้่าแนวคิดการแพร่กระจายนวตักรรม หมายถึง การเผยแพร่
ความคิด การปฏิบติัใหม่ หรือส่ิงใหม่ท่ีสมาชิกในระบบสงัคมเห็นว่าเป็นของใหม่ ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองท่ี
เคยไดย้ินหรือเห็นมาก่อนแต่ยงัไม่เกิดทัศนคติชอบหรือไม่ชอบ เป็นการศึกษาถึงช่องทางสาร 
(Channel) ในการเผยแพร่ส่ิงใหม่จากผูส่้งสารถึงผูรั้บสารในช่วงเวลาหน่ึงๆ เพ่ือให้ผูรั้บสารยอมรับ
นวตักรรมใหม่นั้น  ดงันั้นประสิทธิภาพของการแพร่กระจาย จึงข้ึนกบัช่องทางในการส่งสารไปยงั
ผูรั้บสาร ซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ีผูว้ิจยัหมายถึงผูน้  าท่ีส่งผ่านความคิดไปยงัคนในชุมชนต าบลแม่ท่า โดย
ประสิทธิภาพของช่องทางส่งสารข้ึนกบัความน่าเช่ือถือ (Channel Credibility) หมายถึง ความน่า
ไวว้างใจของผูส่้งสารในความรู้สึกของผูรั้บสาร และปฏิกิ ริยาตอบสนองผ่านช่องทาง (Channel 
Feedback) หมายถึง โอกาสท่ีช่องทางไดเ้ปิดใหผู้รั้บสารไดต้อบสนองกลบัอยา่งเต็มท่ีทนัท่วงที อนั 
ก่อให้เกิดการปรับปรุงการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การวิจัยช้ินน้ีสอดคลอ้งกับงานวิจัย 
กาญจนา แกว้เทพ (2543 : 28 -29)  “ ส่ือท่ีมีขนาดยิ่งเล็กกระจายอ านาจไปใกลชิ้ดประชาชน ยิ่งมี
คุณประโยชน์ต่อชาวบา้นในชนบทมากยิง่ข้ึน  ส่ือมวลชนใหญ่เกินไปท่ีจะช่วยกระตุน้หรือหนุนน า
ใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในเชิงพฤติกรรมของคนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี” ส่ือขนาดเลก็ท่ีใกลชิ้ดใน
ชุมชน สามารถเขา้ถึงทศันคติ ความตอ้งการ และมีฐานความคิด ความเช่ือ วฒันธรรม ประสบการณ์
ท่ีใกลเ้คียงกนัระหว่างผูส่้งสาร และผูรั้บสารในชุมชน  ผูน้  าทางความคิดสามารถมีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น ส่งผลให้บุคคลนั้นๆยอมรับส่ิงท่ีผูน้  าทางความคิดช้ีแนะและน ามาซ่ึงการปฏิบติั
ตาม จึงได้รับความเช่ือถือจากคนส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในสังคมเดียวกัน ซ่ึงผูน้  าทางความคิดถือเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของการแพร่กระจายนวตักรรม ซ่ึงในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะอธิบายถึงความหมายของผูน้  า
ความคิด คุณลกัษณะและบทบาทของผูน้  าความคิด 
 

2.4.3  ผู้น าความคดิ (Opinion Leader) 
Rogers (1995: 271) ผูน้  าความคิด (Opinion Leader) หมายถึง “บุคคลท่ีสามารถมีอิทธิพล

ต่อความคิดเห็นของผูอ่ื้น”  
Womgnom (1980) ผูน้  าความคิด คือ บุคคลซ่ึงผูอ่ื้นจะมาให้ค  าแนะน าและขอ้มูลข่าวสาร 

โดยเป็นบุคคลในสงัคมซ่ึงติดต่อกบับุคคลอ่ืนๆในลกัษณะความสมัพนัธแ์บบใกลชิ้ด หรือแบบกลุ่ม
ปฐมภูมิ เช่น เป็นญาติ เป็นเพื่อนบา้น หรือเพื่อนร่วมงาน และมีอิทธิพลในลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการ
เก่ียวกบัความคิดเห็นหรือการตดัสินใจในเร่ืองราวต่างๆ ผูน้  าทางความคิดในเร่ืองหน่ึงหรือกิจกรรม
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หน่ึงอาจไม่ใช่ผูน้  าทางความคิดเห็นในอีกเร่ืองหน่ึงหรือกิจกรรมหน่ึง เช่น ผูน้  าทางความคิด เห็น
ทางการเมือง จะไม่ใช่ผูน้  าทางความคิดเห็นดา้นแฟชัน่ความงาม  

Katz and Lazarsfeld (1955) กล่าวว่า ผูน้  าความคิด คือ บุคคลท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ
แลว้ท าการสนทนาไปยงับุคคล อ่ืนๆ และเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกับเร่ืองต่างๆมากมาย  อีกทั้ง
ขอ้เสนอแนะของเขายงัมีผลกระทบ อย่างจริงจงักบับุคคลอ่ืน ซ่ึง (Solomon, 1994) กล่าวว่า ผูน้  า
ความคิดมกัจะเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักลุ่มทางสงัคม และผลกระทบของผูน้  าความคิด จะมีผลกระทบ
ต่อ บุคคลอ่ืนมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัสถานะของผูรั้บของกลุ่มท่ีมีต่อผูน้  าความคิด รวมทั้งการศึกษา
ของกลุ่มท่ีผูน้  าความคิดเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ย นอกจากน้ีผูน้  าทางความคิดยงัถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่มทางสงัคมอีกดว้ย ซ่ึงผูน้  าความคิดพบไดใ้นทุกกลุ่มของสงัคม  

พชันี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒันากูล และถิรนันท์ อนวชัศิริวงศ์ (2538: 191) กล่าวว่า 
ความหมายของผูน้  าความคิด คือ “บุคคลท่ีได้รับความเช่ือถือจากบุคคลอ่ืนในสังคม ผูน้  าทาง
ความคิดคิดเห็นมีภารกิจท่ีจะตอ้งแจง้ข่าวสาร เสนอความคิดเห็นและการตดัสินใจต่อกลุ่มต่างๆ” 

เสถียร เชยประทบั (2530: 43) กล่าวว่า ผูน้  าความคิด คือ “ระดับท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึง
สามารถมีอิทธิพลต่อทศันคติ และพฤติกรรมท่ีเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนๆ ตามท่ีบุคคลนั้นตอ้งการโดย
อาศยัวิธีท่ีไม่เป็นทางการและสามารถมีอิทธิพลเช่นน้ีไดค่้อนขา้งบ่อย”   

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้อาจกล่าวไดว้่า ผูน้  าความคิด คือ บุคคลท่ีไดก้ารยอมรับหรือยกยอ่งให้
เป็นหัวหน้าจากสมาชิกในกลุ่มท้องถ่ินนั้นๆ โดยอาศยัความสามารถพิเศษเฉพาะตัวซ่ึงเป็นท่ี
ตอ้งการในสถานการณ์นั้นๆ เพ่ือให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวโ้ดยกลุ่มคนในทอ้งถ่ินท่ีมี
ความสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนัในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม 
 

2.4.4  คุณลกัษณะของผู้น าความคดิ 
เน่ืองจากผูน้  าความคิด สามารถมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผูอ่ื้น ส่งผลให้บุคคลนั้นๆ 

ยอมรับส่ิงท่ีผูน้  าความคิดช้ีแนะและน ามาซ่ึงการปฏิบติัตาม ดงันั้นจึงตอ้งมีการวิเคราะห์คุณลกัษณะ
ของผูน้  าความคิดว่าเป็นอยา่งไร จึงไดรั้บความเช่ือถือจากคนส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นสงัคมเดียวกนั 

Rogers (1995: 282) ไดก้  าหนดคุณลกัษณะของผูน้  าความคิด (Characteristics : of Opinion 
Leaders)  ซ่ึงประกอบดว้ย 

2.4.4.1  การส่ือสารภายนอก ( External Communication) ก าหนดหลกัไวด้งัต่อไปน้ี 
1) ผูน้  าความคิดสามารถเขา้ถึงส่ือมวลชนไดม้ากกว่าผูต้ามทางความคิด 
2) ผูน้  าความคิดมีลกัษณะสากลมากกว่าผูต้ามทางความคิด 
3) ผูน้  าความคิดมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีพฒันามากกว่าผูต้าม 
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2.4.4.2 การเขา้ถึง (Accessibility) 
ผูน้  าความคิดตอ้งสามารถพูดคุยไดโ้ดยตรงกบัผูอ่ื้น หรือมีส่วนร่วมในสังคมทั้งท่ี

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
2.4.4.3 สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ (Socio – Economic) 
ผูน้  าความคิดมีสถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจสูงกว่าผูต้าม 
2.4.4.4 ความเร็วในการรับนวตักรรม (Innovation) 

1) ผูน้  าความคิดจะยอมรับนวตักรรมไดเ้ร็วกว่าผูต้ามทางความคิด 
2) เม่ือในสงัคมมีบรรทดัฐานท่ีเอ้ืออ  านวยต่อการเปล่ียนแปลง ผูน้  าความคิด

จะยอมรับ  นวตักรรมไดเ้ร็วกว่าแต่ถา้บรรทดัฐานของระบบสงัคมไม่เอ้ืออ  านวยต่อการเปล่ียนแปลง
ผูน้  าความคิดจะไม่ยอมรับนวตักรรม 

วิษณุ สุวรรณเพ่ิม (2525 : 147)  กล่าวว่า ผูน้  าความคิดมีอิทธิพลต่อประชาชนในชุมชน
นั้นๆ และมีส่วนส าคัญต่อบุคคลซ่ึงไม่สามารถจะรับข่าวสารจากส่ือมวลชนได้ ซ่ึงมีลักษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

1) ผูน้  าความคิดหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลในชุมชนใดๆ ยอ่มมีลกัษณะทางการใหข่้าวสาร
แก่ชุมชนนั้น เป็นผูแ้สวงหาข่าวสารใหม่ มาป้อนใหก้บักลุ่มชนอยูเ่สมอ 

2) ผูน้  าความคิดโดยมากจะเป็นผูรั้บสารส่ือมวลชนมากกว่าผูอ่ื้นในชุมชนของตน ซ่ึง
จะฟังมาก เห็นมาก อ่านมาก 

3) ผูน้  าความคิดเป็นศูนยก์ลางของการส่ือสาร เป็นเครือข่ายของการส่ือความหมาย 
บางคร้ังเป็นตุลาการทางความคิด ผูต้ ัดสินในข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ของสมาชิก บางที เป็นผูน้  า
ความคิดของกลุ่มอ่ืนอีกต่อหน่ึง 
 

2.4.5  บทบาทและหน้าที่ของผู้น าความคดิ 
โดยทัว่ไปผูน้  าความคิด ตอ้งมีบทบาทในการจดัการบริหารงานในกิจกรรม  การเขา้ร่วมใน

กิจกรรมเพื่อเป็นการโน้มน้าวให้สมาชิกภายในกลุ่มเกิดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ สร้าง
วิสยัทศัน์ร่วมกนั แต่ผูน้  าบางคนถึงแมจ้ะมีต าแหน่งหนา้ท่ีในกิจกรรมนั้นแต่ไม่เขา้ร่วมในกิจกรรม 
ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารก็ไม่ถือว่าเป็นผูน้  าอยา่งแทจ้ริง 

จนัทร์ทิพย ์ปาละนนัทน์ (2545: 25) อธิบายบทบาทและหนา้ท่ีของผูน้  าความคิดดงัน้ี 
1) ผูน้  าความคิดตอ้งช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาใหผู้อ่ื้น 
2) ผูน้  าความคิดตอ้งแนะน าเสนอแนะผูอ่ื้นอยา่งชาญฉลาด 



43 
 

3) ผูน้  าความคิดตอ้งช้ีให้เห็นถึงหนทางท่ีจะก่อให้เกิดการร่วมมือกนัอย่างกลมกลืน
ภายในกลุ่ม 

4) ผูน้  าความคิดพร้อมท่ีจะยอมรับว่าไม่สามารถท่ีจะตอบค าถามไดท้ั้งหมด 
5) ผูน้  าความคิดตอ้งมีความซ่ือสตัยม์ีเมตตา 
6) ผูน้  าความคิดไม่ใชต้  าแหน่งในทางท่ีจะเอาเปรียบหรือข่มขู่ผูอ่ื้น 
7) ผูน้  าความคิดตอ้งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

ดงันั้นอาจกล่าวโดยสรุป ผูน้  าความคิด หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บความเช่ือมัน่และไวว้างใจ
จากสมาชิกในกลุ่มในการเป็นผูข้บัเคล่ือนงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม โดยมีลกัษณะเฉพาะตวั
หรือมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสุขุมรอบคอบ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง รวมไปถึงบทบาทหรืออิทธิพล
ในการชกัน าบุคคลอ่ืนใหป้ฏิบติัตาม และน ามาซ่ึงในการบรรลุเป้าหมายและน ามาซ่ึงการพฒันาและ
ผลกัดนัใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ในกิจกรรม 

การศึกษาคร้ังน้ี จึงมุ่งศึกษาผูน้  าชุมชนซ่ึงเป็นผูน้  าความคิด โดยศึกษาว่าผูน้  าชุมชนให้
ค  าแนะน าหรือขอ้มลู ตลอดจนการส่ือสารภายในชุมชนถึงรูปแบบกิจกรมโครงการรักษป่์า สร้างคน  
84ต าบล วิถีพอเพียง ตามวตัถุประสงคข์อ้ 2 มากนอ้ยเพียงใด  

ดังนั้น การเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาจากความทันสมัยนิยม (Modernization 
Paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์เชิงทางเลือก (Alternative Paradigm) ในช่วงทศวรรษท่ี 70 จึงส่งผล
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัมุมมองดา้นการส่ือสารเพื่อการพฒันาในประเทศต่างๆ นับตั้งแต่
ช่วงทศวรรษท่ี 80 เป็นตน้มา โดยการส่ือสารภายใตก้ระบวนทศัน์ใหม่ไดเ้น้นความส าคญัของการ
ส่ือสารแบบสองทิศทาง (Two-way Communication Process) ซ่ึงให้ความส าคญักบัการส่ือสารใน
แนวระนาบ (Horizontal Communication) ท่ีเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม (Participation)  ในการ
ส่ือสาร บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกนั (Equality) โดยเฉพาะในการติดต่อหรือ ปฏิสัมพนัธ์กนั 
ในฐานะ “คู่ส่ือสาร” มิใช่ในฐานะผูส่้งสารหรือผูรั้บสารเท่านั้น นอกจากนั้นการส่ือสารเชิงทางเลือก
ดงักล่าวยงัใหค้วามส าคญักบัเน้ือหาของสาร และบทบาทของ การส่ือสารในฐานะการแลกเปล่ียน
ความหมาย (Information Exchange) ต่างๆ อนัจะน าไปสู่การ พฒันาความเขา้ใจร่วมกนั (Mutual 
Understanding)  

การส่ือสารเชิงทางเลือกยงัใหค้วามส าคญักบัการกระตุน้ประชาชน ระดบัพ้ืนฐาน (Grass-
Roots) ให้ตระหนักถึงการพฒันาด้วยตนเอง (Self-Development)  โดยเฉพาะในด้านการสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีของตนในการพฒันาชุมชนท่ีตนอยู่อาศยั โดย
การส่ือสารจะท าหน้าท่ีเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนความ  คิดเห็นของประชาชน 
โดยเฉพาะในการศึกษาปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในชุมชน และการคน้หาวิธีการในการ
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แกไ้ขปัญหาดงักล่าว ตลอดจนการกระตุน้ใหป้ระชาชนรู้สึกเป็นเจา้ของ โครงการพฒันาในพ้ืนท่ีตน
กระตือรือร้นท่ีจะอาสาเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการตลอดจนเอาใจใส่ดูแลโครงการต่างๆ ในพ้ืนท่ี
ตน หรือหากเรากล่าวอีกนัยหน่ึง ก็คือ การส่ือสารภายใต้กระบวนทัศน์  เชิงทางเลือกเป็น
กระบวนการท่ีเน้นการสร้างพลังประชาชน หรือการถ่ายโอนอ านาจต่างๆ ไปสู่ประชาชน 
(Empowerment)  

ในขณะเดียวกนั ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม ซ่ึงพฒันาข้ึนมาภายใตก้ระบวนทศัน์
ความทนัสมยันิยม จึงจ าเป็นตอ้งปรับตวัในดา้นต่างๆ อาทิ 

ในด้านนิยามของนวัตกรรม นวัตกรรมภายใต้กระบวนทัศน์ความทันสมัยนิยม มัก
ครอบคลุมเก่ียวกับเร่ืองราวท่ีริเร่ิมจากสังคมภายนอกและเข้ามาสู่สังคมหน่ึงๆ แต่ในขณะท่ี
นวตักรรมภายใตนิ้ยามใหม่ มิจ  าเป็นตอ้งเกิดข้ึนจากสงัคมภายนอก แต่อาจเกิดข้ึนจากภายในสังคม
หน่ึงๆ ก็ได ้

ในด้านทิศทางการแพร่กระจายของนวตักรรมการแพร่กระจายของนวตักรรมภายใต้
กระบวนทศัน์ความทนัสมยันิยม มกัใหค้วามสนใจกบันวตักรรมท่ีแพร่จากสังคมภายนอก เขา้มาสู่
สงัคมหน่ึงๆ ภายใตก้รอบวิธีคิดเก่ียวกบัการส่ือสารในทิศทางเดียว (One-way Communication) และ
มีลกัษณะเป็นเสน้ตรง (Linear Model) แต่การแพร่ของนวตักรรมภายใตก้ระบวนทศันท์างเลือก อาจ
เป็นเร่ืองท่ีแพร่หลายอยู่ภายใต้สังคมหน่ึงๆ ภายใต้ระบบการแพร่กระจายแบบรวม ศูนย ์
(Centralized Diffusion Systems) และแบบกระจายศนูย ์(Decentralized Diffusion Systems) ก็ได ้ 

 
2.5  ทฤษฎเีกี่ยวกับการรับรู้ (Perception Theory) 
 

การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนรอบๆตัวบุคคล เม่ือมีส่ิงใดส่ิงหน่ึงมากระทบกับ
ประสาทสัมผสัส่วนใดส่วนหน่ึง แมเ้พียงเล็กน้อยอาจก่อนให้เกิดการรับรู้ได้  การรับรู้เป็นส่ิงท่ี
ก  าหนดความตอ้งการ แรงจูงใจ และการกระท าในทางพฤติกรรมต่างๆให้เกิดข้ึน  พชันี เชยจรรยา
และคณะ (2543) กล่าวว่า “การรับรู้เป็นกระบวนการเลือกรับข่าวสาร การจดัสารเขา้ดว้ยกนั และ
ตีความท่ีได้รับจากความเข้าใจและความรู้สึกของตนเอง”  ซ่ึงในหัวข้อน้ีผูว้ิจ ัยจะอธิบายถึง 
ความหมายของการรับรู้  กระบวนการรับรู้และปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 
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2.5.1  ความหมายของการรับรู้ 
ดารา ทีปะปาล (2546 : 7) ให้ความหมายไวว้่า การรับรู้ หมายถึง “กระบวนการท่ีมนุษย์

เลือกรับจดัองค์ประกอบ แลว้แปลความหมายของส่ิงเร้าท่ีผ่านมาทางประสาทสัมผสั โดยอาศยั
ความรูและประสบการณ์เดิมเป็นเคร่ืองมือ” 

เสรี วงษม์ณฑา (2542 : 79)  ใหค้วามหมายไวว้่า การรับรู้ หมายถึง “กระบวนการท่ีมนุษย์
เลือกท่ีจะรับรู้ สรุป ตีความหมายการรับรู้ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสมัผสั เพ่ือท่ีจะสร้างภาพในสมองให้เป็น
ภาพท่ีมีความหมายและกลมกลืน” 

ธงชยั สนัติวงษ ์และชยัยศ สนัติวงษ ์(2546) ไดใ้หค้วามหมายโดยสรุปว่าการรับรู้หมายถึง 
การท่ีคนเราไดรั้บเอาตวักระตุน้เขา้มาทางประสาทรับความรู้ทั้ง 5 คือ  การมองดว้ยตา ไดย้ินดว้ยหู 
การล้ิมรส การสูดดมกล่ิน และการสัมผสันั้น เป็นส่ิงท่ีแสดงขอ้เท็จจริงเท่านั้น  แต่หากมีการจัด
ระเบียบ และตีความขอ้เท็จจริง ท่ีไดรั้บโดยอาศยักลไกทางชีวภาพประสบการณ์ในอดีต ค่านิยมและ
ทศันคติของเราแลว้ เราเรียกว่าเป็นความเขา้ใจจาการรับรู้ 

มาลินี จุฑะรพ (2537: 22) การรับรู้ หมายถึง “กระบวนการแปลความหมายจากการสัมผสั
ต่อส่ิงเร้า ซ่ึงตอ้งอาศยัประสบการณ์เดิมประกอบในการแปลความหมาย” 
 

2.5.2  กระบวนการรับรู้ 
NovaBizz (2009, อา้งถึงใน สิโรรส รุ่งดอนทราย, 2552: 18) กระบวนการของการรับรู้ 

(Process) เป็นกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกันระหว่างเร่ืองความเข้าใจ การคิด การรู้สึก (Sensing) 
ความจ า (Memory) การเรียนรู้ (Learning) และการตดัสินใจ (Decision making)  

 

ภาพที่ 2.5  กระบวนการเรียนรู้ 
  

กระบวนการเรียนรู้ จะเกิดไดต้อ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
1) มีส่ิงเร้า (Stimulus) ท่ีจะท าใหเ้กิด การรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ 

ส่ิงแวดลอ้มรอบกาย ท่ีเป็น คน สตัวแ์ละส่ิงของ 
2) ประสาทสมัผสั (Sense Organs) ท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกสมัผสั เช่น ตาดู หูฟัง จมกู

ไดก้ล่ิน ล้ินรู้รส และผวิหนงัรู้ร้อนหนาว 
3) ประสบการณ์ หรือความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเร้าท่ีเราสมัผสั  
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4) การแปลความหมายของส่ิงท่ีเราสมัผสั ส่ิงท่ีเคยพบเห็นมาแลว้ยอ่มจะอยูใ่นความ
ทรงจ าของสมอง เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงเร้า สมองก็จะท าหนา้ท่ีทบทวนกบัความรู้สึกท่ีมีอยูเ่ดิมว่า ส่ิง
เร้านั้นคืออะไร 
 

2.5.3  ปัจจยัที่มผีลต่อการรับรู้ 
การรับรู้ของคนเรามีความแตกต่างกัน จากองค์ประกอบต่างๆ หลายองค์ประกอบ ท่ีมี

อิทธิพลต่อการรับรู้ ซ่ึงนกัวิชาการหลายท่าน อธิบายว่า องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้  
ฉลอง ภิรมณ์รัตน์ (2521: 27) ไดส้รุปไวว้่าการรับรู้ หรือการวินิจฉัยต่อส่ิงเร้า ผูรั้บรู้จะ

วินิจฉยัออกไปในรูปใดนั้นข้ึนอยูก่บั 

1) ประสบการณ์ของผูรั้บรู้ อิทธิพลของประสบการณ์ท่ีมีมาก่อน จะชกัจูงให้บุคคล
วินิจฉยัส่ิงเร้านั้นออกไป ในทางท่ีไดเ้คยพบเห็นมาก่อน 

2) ความตอ้งการ อิทธิพลของความตอ้งการทั้งร่างกายและสังคม จะชกัน าบุคคลให้
มีการรับรู้ไดดี้ข้ึน 

3) อิทธิพลของสงัคม  ความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแตกต่างกนั จะท าให้
การรับรู้ของบุคคลในส่ิงต่างๆแตกต่างกนัดว้ย 

4) ความตั้งใจ การรับรู้ต่อส่ิงต่างๆ ข้ึนอยู่กบัความตั้งใจหรือสนใจของบุคคลต่อส่ิง
นั้นดว้ย ถา้หากไม่มีการสนใจหรือตั้งใจต่อส่ิงเร้านั้นๆ การรับรู้ก็อาจไม่เกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแต่ไม่
ชดัเจน 

5) ลกัษณะเด่นหรือคุณค่าของส่ิงเร้า บุคคลจะรับรู้ส่ิงเร้าท่ีมีลกัษณะเด่นมีจุดสนใจ
เรียกร้อง ใหมี้การรับรู้ไดดี้กว่า ส่ิงปกติธรรมดา 

6) ทศันคติ โดยปกติบุคคลท่ีนิยมชมชอบส่ิงอนัใด หรือมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงใด มกัจะ
รับรู้ต่อส่ิงนั้นไดดี้ แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลท่ีมีทศันคติไม่ดีต่อส่ิงใด เม่ือไดพ้บเห็นส่ิงนั้นก็จะได้
รับรู้ไดดี้เช่นกนั จึงสรุปไดว้่า ทศันคติมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 

7) ภาษา  ในชุมชนมกัมีความแตกต่างกันในเร่ืองของภาษา บุคคลย่อมไม่เข้าใจ
ความหมายของภาษาอ่ืน หรือส านวนการพดูท่ีแตกต่าง ท าใหไ้ม่เขา้ใจความหมาย การรับรู้ในเร่ือง
นั้นจึงไม่เกิดข้ึน แต่ถา้เป็นภาษาเดียวกนัท่ีใชอ้ยู ่ยอ่มมีการรับรู้ไดดี้กว่า 

กนัยา สุวรรณแสง (2542 : 150 -153) เสนอความคิดเห็นว่า มนุษยเ์ราจะรับรู้ไดดี้หรือไม่
ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบใหญ่ 2 ประการ คือ  

1) คุณสมบัติและลกัษณะของผูรั้บ อนัได้แก่ ประสาทสัมผสั สภาพอารมณ์ เชาว์
ปัญญาและประสบการณ์ 
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2) คุณสมบติัและลกัษณะของส่ิงเร้าท่ีท าให้เกิดการับรู้ เน่ืองจากคนเราจะเกิดการ
รับรู้ไดที้ละส่ิงเดียว จึงท าใหบุ้คคลเลือกรับรู้ส่ิงเร้าท่ีดีกว่า แปลก ใหม่ เด่น น่าสนใจ มากกว่าส่ิงเร้า
ท่ีไม่น่าสนใจ  

ดงันั้นปัจจยัการรับรู้จะเกิดข้ึนได ้ข้ึนอยู่กบักระบวนการของผูรั้บสารจะท าหน้าท่ีในการ
กลัน่กรองข่าวสารในการรับรู้ของบุคคล โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1) องคป์ระกอบทางดา้นจิตใจ นบัเป็นองคป์ระกอบแรกท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากไม่
ว่าข่าวสารจะมีมากเพียงใด หากผูรั้บสารไม่มีความสนใจและไม่รับข่าวสารนั้น ระบบของการ
ส่ือสารเพ่ือจะรับรู้ก็จะไม่เกิดข้ึนเลย โดยบางคร้ังกระบวนการท่ีผูรั้บสารแต่ละบุคคลจะเลือกรับ
ข่าวสาร จะตอ้งมีขั้นตอนท่ีส าคญั 3 ขั้นตอน 

(1) การเลือกเปิดรับสารหรือเลือกสนใจ เป็นกระบวนภายในบุคคลท่ีพิจารณา
ว่าพร้อมท่ีจะเปิดรับข่าวสารนั้นหรือไม่ จะเลือกรับสารประเภทใด จากส่ือใด หรือเลือกท่ีเปิดรับส่ือ
ท่ีมีความสนใจกบัสารท่ีสอดคลอ้งของแต่ละบุคคล โดยแนวโน้มท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจ หรือ
เปิดรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดท่ีมีอยูด่ว้ยกนัหลายแห่ง ซ่ึงบุคคลมกัจะแสวงหาข่าวสารเพื่อ
สนบัสนุนทศันะเดิมท่ีตนมีอยู ่และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 

(2) การเลือกรับรู้หรือตีความ เป็นกระบวนการกลัน่กรองข้ึนมา เม่ือบุคคลเลือก
เปิดรับข่าวสาร จากแหล่งหน่ึงแหล่งใดแลว้ รับสารแต่ละคนอาจจะตีความหมายข่าวสารท่ีได้มา
แตกต่างกนัจากคนอ่ืน โดยแต่ละคนจะเลือกรับสารและเลือกตีความตามความเขา้ใจของตนเอง 
หรือทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ และสภาวะทางอารมณ์ แต่ทั้งน้ีเม่ือบุคคลเลือก
รับข่าวสารแหล่งหน่ึงแหล่งใดแลว้ ก็ใช่ว่าข่าวสารนั้นจะถูกรับรู้ไปตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสาร
ทั้งหมด ทั้งน้ีอาจข้ึนอยูก่บักระบวนการคิดและตดัสินใจของผูรั้บสารเองดว้ย 

2) การเลือกจดจ า เป็นกระบวนการกลัน่กรองขั้นสุดทา้ยท่ีมีผลต่อการส่งสารไปยงัผูรั้บ
สาร หากความเขา้ใจนั้นจะพฒันาต่อไปเป็นการยอมรับท่ีถาวร พร้อมท่ีจะจดจ าในระยะยาว บุคคล
ต่างๆจะมีพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารดว้ยสาเหตุต่างๆไดแ้ก่ ความเหงา ความอยากรู้อยากเห็น 
ดงันั้นจึงเป็นลกัษณะของทศันคติท่ีผูรั้บสาร ตั้งใจท่ีจะเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการตามทศันะของตนเอง และมกัจะลืมในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจหรือไม่เห็นดว้ยไดง่้ายกว่า 

3) องค์ประกอบด้านสังคม เ ป็นตัวแปลท่ีมี อิทธิพลทางอ้อม ท่ีสามารถสร้าง
ประสบการณ์และปลกูฝังทศันคติ ความคิด รวมทั้งพฤติกรรมทัว่ไปของผูรั้บสาร องค์ประกอบท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ 
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(1) สภาพแวดล้อม นับเป็นสถาบันหน่ึงท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคม 
โดยเฉพาะทางสภาพแวดลอ้มทางครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นตวัก  าหนดส่ิงเร้า หรือตวัข่าวสารท่ีบุคคล
ควรจะรับรู้หรือตอบสนองต่างๆรวมทั้งการคาดคะเนผลท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

(2) ครอบครัว นับเป็นสถาบันแรกท่ีมีความใกล้ชิดท่ีสุดของมนุษย์ ถึงแมว้่า
บทบาทของครอบครัวจะมีความแตกต่างกันไป ภายใตร้ะบบสังคมขนาดใหญ่ สังคมเมือง หรือ
สังคมชนบทแต่ครอบครัวกับมีผลต่อการสร้างพฤติกรรม และการรับรู้ของแต่ละบุคคลเสมอ 
เน่ืองจากครอบครัวเปรียบเสมือนส่ือกลาง เพื่อท่ีจะท าหา้ท่ีควบคุม ก ากบั ดูแลความประพฤติ จึงท า
ให้ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านกระบวนการทางดา้นค่านิยม ทศันคติ ความ
เขา้ใจ 

(3) กลุ่มเพื่อน เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีการพบปะเป็นประจ า การไดพ้บปะหรือพูดคุย 
ท่ีท าให้เกิดการสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้ การให้ค  าปรึกษา การสร้างกระบวนการ
ความรู้สึกนึกคิดและเป็นเสมือนการก าหนดพ้ืนฐานเสน้ทางเพ่ือเขา้ไปสู่สังคมให้กบัตนเอง บุคคล
จะสามารถพบเพื่อนไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนสนิท  เพื่อนต่างเพศ 

(4) วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สภาวฒันธรรมของสังคม ในแต่ละ
สงัคมลว้นแลว้แต่เป็นเคร่ืองกล่อมเกลากระบวนการทางความคิด ค่านิยม ทศันคติ และสัญลกัษณ์
อ่ืนๆท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึนมา เพ่ือด าเนินการจดัการกบัรูปแบบพฤติกรรมของตนเองซ่ึงพฤติกรรมท่ี
ไดรั้บการถ่ายทอด จะสามารถเช่ือมความสัมพนัธ์จากช่วงอายุเวลาหน่ึงไปสู่อีกช่วงเวลาหน่ึงได ้
หากส่ิงใดท่ีขดัต่อวฒันธรรมของสงัคมอยา่งรุนแรง ก็ไดรั้บการต่อตา้นจากบุคคลในสังคมนั้น และ
เมื่อวฒันธรรมจะมีอิทธิพลต่อพฒันาการบุคลิกภาพของบุคคล โดยจะก าหนดหรือวางเง่ือนไขว่า
อะไรท่ีเด็กเกิดมาแลว้ ควรจะไดรั้บการสั่งสอนและอะไรบา้งท่ีแต่ละบุคคลจะตอ้งเรียนรู้ แต่ละ
วฒันธรรมจะมุ่งหวงัอบรมสมาชิก ให้พฤติกรรมปฏิบติัตามแนวทางท่ีเป็นท่ียอมรับภายในสังคม
นั้นๆ ทั้งน้ีวฒันธรรมแต่ละสงัคมมกัจะก าหนดไวว้่า พ่อแม่จะตอ้งเล้ียงดูบุตรของตน แต่วิธีการเล้ียง
ดูจะแตกต่างกนัไป บางคร้ังอาจจะใชว้ิธีการละมุนละม่อม หรือใชว้ิธีการรุนแรง ซ่ึงผลลพัธ์ของ
วธีิการแต่ละแบบ จะปรากฏท่ีพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็กและความแตกต่างของวฒันธรรม
ในการเล้ียงดูบุตร จะก่อใหเ้กิดบรรทดัฐานทางสงัคมท่ีแตกต่างกนัไป 

(5) อาย ุอาชีพ เพศ การศึกษาและรายได ้สามารถเป็นตวัก  าหนดความสนใจในการ
แสวงหาข่าวสารของผูรั้บสาร และมีส่วนในการสร้างองคป์ระกอบทางดา้นจิตใจ และองค์ประกอบ
ทางด่านสงัคม จึงท าใหเ้กิดกระวนการในการเลือกสรรข้ึน 

การรับรู้ยงัสามารถอธิบายไดอ้ยา่งง่ายๆ หมายถึง “กระบวนการการตีความท่ีผ่านประสาท
สมัผสัใดๆ โดยตรง”  ซ่ึงจากความหมายน้ีค  าท่ีจะส่ือความหมายเดียวกบัการรับรู้ การ สัมผสัรู้ อนั
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เป็นการรู้ท่ีเกิดจากการรับความรู้สึกเขา้มาทางประสาทสัมผสัเกิดเป็นความเขา้ใจหรือ ความรู้สึก
ภายในของบุคคล แต่อยา่งไรก็ตามจะขอใชค้  าว่าการรับรู้ตลอดทั้งบทต่อไป ดงันั้นกล่าวอีกอย่างคือ 
การรับรู้ หมายถึง “การตีความหมายใจจิตใจของบุคคลท่ีจะท าใหเ้กิดการไดรู้้ไดเ้ขา้ใจ”    

ดงันั้นการรับรู้ทุกคร้ังท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งมีบุคคลเขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ เพื่อท าการตีความบาง 
ส่ิงบางอยา่ง หรือเหตุการณ์ หรือความสมัพนัธใ์นฐานะเป็นส่ิงท่ีสมัผสัรู้อะไรมาก็ตามท่ีเก่ียวขอ้งใน
ฐานะเป็นส่ิงท่ีสมัผสัรู้  โดยการผา่นประสาทสมัผสั มนุษยทุ์กคนรู้ทุกส่ิงในโลกโดยผ่านเขา้มาทาง 
ประสาทสมัผสั เม่ือผูบ้ริโภคบอกว่า หา้งสรรพสินคา้แห่งน้ีใหข้อ้เสนอท่ีดีกว่าในการซ้ือขาย แสดง
ว่าบุคคลไดบ้อกถึงบางส่ิงบางอย่างท่ีบุคคลไดส้ัมผสัรู้มาจากประสบการณ์ท่ีผ่านเขา้มาทางการ
สัมผสั วิธีการท่ีผูบ้ริโภคคิดและกระท าจะเป็นผลมาจากการรับรู้ถึงส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปใน
ส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ วิธีการน้ีผูบ้ริโภคมีการจดัการกบัขอ้มูลใหม่ๆ ท่ีรับเขา้มาโดยการประมวลและ
ตีความถึงส่ิงกระตุน้ท่ีเขา้มากระทบประสาทสมัผสัของผูบ้ริโภค ซ่ึงก็คือ การรับรู้นัน่เอง 

แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้จะเป็นแนวทางส าคญัท่ีน าไปสู่ความคิดเห็น ทศันคติ และใชเ้ป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ถึงการรับรู้ของคนในชุมชน ต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี
มีต่อโครงการ รักษป่์าสร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง ของ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
 

2.6  งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 

ผูว้ิจยัไดศ้ึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการส่ือสาร เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจ (CSR) ซ่ึงผูว้ิจัยได้จ  าแนกงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบการวิจยัคร้ังน้ีดงัต่อไปน้ี 

ไชยรัตน์ ปราณี (2551) พบว่า ชุมชนตน้แบบท่ีน าแนวทางเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
แกไ้ขปัญหาความยากจนอย่างย ัง่ยืน คือ 1.ทุนทางสังคม ซ่ึงถือเป็นปัจจัยภายในท่ีปรากฎอยู่ใน
ชุมชนแต่ละชุมชนเอง ซ่ึงก่อใหเ้กิดพลงัความร่วมมือท่ีจะขับเคล่ือนชุมชนเพื่อแกไ้ขและพฒันาให้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งพอเพียงและย ัง่ยืน  ซ่ึงแบ่งออกเป็น ทุนมนุษย ์ทุนทางสถาบนั 
กลุ่ม/เครือข่ายและทุนทางวฒันธรรม 2.ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ท าเล
ท่ีตั้งของชุมชนท่ีอยูใ่นภูมิประเทศท่ีสภาพทางภูมิศาสตร์อุดมสมบูรณ์หรือยงัสามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ู
ทรัพยากรเหล่านั้ นให้เป็นฐานในการด ารงชีวิตของชุมชน รวมทั้ งการเข้าถึงหรือจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 3.ทุนทางความรู้ สติปัญญา เทคโนโลยี หมายถึง 
องคค์วามรู้ท่ีเป็นทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและองคค์วามรู้ท่ีเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมี
อยู่ในชุมชนและมีการถ่ายทอด แลกเปล่ียนเรียนรู้กันภายในชุมชนเองและจากการยอมรับจาก
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ภายนอก 4.นโยบาย/กระบวนการพฒันาจากภายนอก หมายถึง กระบวนการทางนโยบายจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากภายนอกชุมชน ท่ีไดถู้กน าไปใชใ้นชุมชนหรือทอ้งถ่ินซ่ึงปรากฎ
อยู่ในรูปของการด าเนินการตามแผนและยุทธศาสตร์หรือการท าโครงการต่างๆซ่ึงส่งผลกระทบ
โดยตรงกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 

ดนุวศิน เจริญ (2552) พบว่า การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
ร้อยละ 15.5 หรือประมาณ 9.3 ลา้นคน หากแยกเป็นภูมิภาคพบว่า ภาคเหนือมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตคิด
เป็นร้อยละ 15.7 ซ่ึงมีปริมาณน้อยกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของคนกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 29.9  
สาเหตุส่วนหน่ึงของความเหล่ือมล ้าในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในภูมิภาคและคนกรุงเทพ คือ 1.
ปัจจยัของความแตกต่างในดา้นการศึกษา สังคม อายุและทางกายภาพของประชากร ความไม่เท่า
เทียมกนัของระดับการศึกษาอาจน าไปสู่ขอ้จ  ากดัของทกัษะการใชง้านอินเทอร์เน็ต 2.ปัจจยัของ
นโยบายภาครัฐและภาคเอกชน 3.ปัจจยัของผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต ตน้ทุนการลงทุนไม่สอดคลอ้ง
กบัอุปสงคก์ารลงทุนระบบเครือข่าย โดยเฉพาะในชนบทหรือพ้ืนท่ีผลตอบแทนการลงทุนต ่าแทบ
ไม่มีความเป็นไปไดท้างธุรกิจ 4.ปัจจยัในดา้นอตัราค่าบริการ การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัยงั
จ  าเป็นท่ีตอ้งมีค่าใชจ่้าย โดยเฉพาะการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจ าเป็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีสูง
เกินกว่าท่ีประชาชนผูม้ีรายไดน้อ้ยจะสามารถเขา้ถึงได ้       

ปานทิพย ์พยพัพานนท์ (2552) พบว่า กระบวนการส่ือสารการด าเนินกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) นั้นมีแนวทางการประชาสัมพนัธ์ คือ เร่ิมตน้
จากการส่ือสารภายใน กล่าวคือ ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดนโยบายใหช้ดัเจน จากนั้นส่ือสารให้พนักงาน
ทุกระดับรับทราบให้ทั่วถึง โดยเลือกวิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ อาทิ ส่ือบุคคล เช่น การ
ประชุมในระดับส่วนต่างๆ, ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น วารสารบ้านเรา PTT Spirit, ส่ือเฉพาะกิจ เช่น 
โปสเตอร์ ใบปลิว, ส่ือเสียงตามสาย, และการใชส่ื้อภายในองค์กรในการส่ือสาร เช่น ส่ือ Online 
(Intranet, PTT what’s new, E-Mail) 

พลอยรัตน์ พวงชมภู  (2555) พบว่า กระบวนการส่ือสารของแกนน า (อาสาสมัคร
ภาคสนาม) สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยมีผูส่้งสารเป็นแกนน า (อาสาสมคัรภาคสนาม) ท่ี
คดัเลือกจากกลุ่มวยัรุ่นชายท่ีมีเพศสมัพนัธก์บัชาย แกนน ามีลกัษณะมีความน่าเช่ือถือ มีทศันคติท่ีดี 
มีแรงจูงใจ และมีทักษะความรู้ เน้ือหาท่ีส่ือสารเป็นความรู้เอดส์ การป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ ทักษะการใช้ถุงยางอนามยัและสารหล่อล่ืน การส่งต่อเพื่อตรวจสุขภาพทางเพศ 
กิจกรรมและวิธีการส่ือสารของแกนน ามีการจดักิจกรรมลงพ้ืนท่ีและกิจกรรมในศูนยด์ร็อบอิน 
(ศนูยเ์พื่อน) ดว้ยการส่ือสารระหว่างบุคคล (Two – Way Communication) ผูรั้บสารของสมาคมฟ้าสี
รุ้งแห่งประเทศไทยเป็นกลุ่มวัย รุ่นชายท่ีมี เพศสัมพันธ์กับชายท่ีมี  อายุ  15 -25ปี ในเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีขาดความรู้เก่ียวกบัเอดส์และมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือจาก
การมีความสมัพนัธท์างเพศ ผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมายใหค้วามเช่ือถือแกนน า ไดรั้บความรู้ มีทศันคติท่ี
ดี มีการทบทวนข่าวสารท่ีไดรั้บ ท าใหเ้กิดการเปล่ียนทศันคติ และพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ ์เขา้รับบริการตรวจสุขภาพทางเพศตามท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งการ 

Pornpun Prajknate (2012) ท่ีศึกษาการด าเนินงานโครงการป้องกนัโรคเอดส์ในประเทศ
ไทย และพบว่า แกนน าชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนภาคเหนือ และภาคอีสานสามารถริเร่ิมโครงการ
ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและแกนน าชุมชนในภาคใต้สามารถขอ
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกได้เอง ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะแกนน าเหล่าน้ีอาศยัอยู่ในชุมชนท่ีมี
ความเขา้ใจปัญหาท่ีเกิดในพ้ืนท่ีอยา่งแทจ้ริงท าใหส้ามารถสร้างและด าเนินการโครงการป้องกนัโรค
เอดส์ในระยะยาวมากกว่ากลุ่มคนหรือองคก์รภายนอกท่ีสามารถด าเนินโครงการในระยะสั้นเท่านั้น  

พชัรี นิวฒัเจริญชยักุล (2546:  96 -101) ไดศ้ึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของพนกังานบริษทั เทเลคอมเอเชียคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั(มหาชน) และบริษทัในเครือ มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมท่ีพนกังานเขา้ร่วม ปัจจยัท่ีส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและศึกษาทศันะของพนักงานต่อการแนวทางการมีส่วนร่วม โดยงานวิจยัช้ินน้ีศึกษาเชิง
ปริมาณ จากการศึกษาพบว่า พนกังานในบริษทัไดเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมเพื่อสงัคม อนัไดแ้ก่ โครงการ
บริจาคเงินหรือส่ิงของเพ่ือช่วยเหลือแก่สถานสงเคราะห์มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ โครงการบริจาค
เงินหรือส่ิงของเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ปัจจยัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมของพนักงานส่วนใหญ่เขา้ร่วม
เพราะตอ้งการใหส้งัคมดีข้ึน ส่วนในเร่ืองแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม พนักงาน
บริษทัส่วนใหญ่มีทศันะคติเห็นดว้ยต่อการมีส่วนร่วม ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ ดา้นนโบายองค์กร 
บริษทัควรมีนโยบายสมัพนัธ ์บริษทัควรมีการเผยแพร่ข่าวสาร/การประชาสมัพนัธท่ี์เก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมเพื่อสงัคมเป็นระยะ ดา้นการเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็น โดยพนักงานส่วน
ใหญ่เห็นควรใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นและดา้นรางวลัจูงใจ พนกังานส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบั
แนวทางการส่งเสริมดา้นรางวลัจูงใจ ท่ีท าให้พนักงานตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สงัคม 

วศินี นพคุณ (2551) ผูศ้ึกษาเร่ือง กลยทุธก์ารส่ือสารเร่ืองความรับผดิชอบต่อสงัคม และการ
มีส่วนร่วมของชุมชนดา้นส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน พบว่า กลยทุธก์ารส่ือสารเร่ือง
ความรับผดิชอบต่อสังคมของกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน ไดแ้ก่ กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อให้ความรู้ 
กลยทุธก์ารส่ือสารเพื่อโนม้นา้วใจ กลยทุธก์ารใชส่ื้อ และกลยทุธก์ารส่ือสารเพื่อการสร้างเครือข่าย 
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1) กลยทุธก์ารส่ือสารเพื่อใหค้วามรู้ คือ การใหค้วามรู้ดา้นการด าเนินความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมดา้นส่ิงแวดของบริษทัแก่พนักงาน เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั และพนักงานสามารถ
ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัไดใ้นทิศทางเดียวกนั 

2) กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการโน้มน้าวใจ เป็นการพูดโน้มน้าวใจให้พนักงานเห็น
ความส าคญัของการด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้พนักงานเกิด
ความสนใจในการเขา้ร่วมโครงการ และเกิดการบอกกนัปากต่อปากใหเ้กิดเป็นเครือข่ายภายในข้ึน 

3) กลยุทธ์การใช้ส่ือ พบว่าส่ือท่ีใช้ในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเฉพาะกิจและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงส่ือบุคคลเป็นส่ือท่ี
ส าคญัท่ีสุด จากการวิจยัพบว่าควรมีการใชส่ื้ออ่ืนเป็นส่ือผสมมากกว่าน้ีในการส่ือสารกับชุมชน
เพ่ือใหเ้กิดความสนใจมากยิง่ข้ึน 

4) กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อสร้างเครือข่าย แบ่งการสร้างเครือข่ายภายในบริษทั ไดแ้ก่ 
(1) ความสนใจในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสงัคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม (2) การส่ือสารผา่นส่ือและการ 

5) ส่ือสารตวัต่อตวั (3) ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และ
การสร้างเครือข่ายภายนอกไดแ้ก่ (1) การร่วมมือกบัองค์กรอ่ืนท่ีท าโครงการความรับผิดชอบเพื่อ
สงัคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม (2) การส่ือสารผา่นส่ือและการส่ือสารตวัต่อตวั 

สุดารัตน์ แผลวมจัฉะ และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2553) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานความรับผดิชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม :  กรณีศึกษา กลุ่มบริษทัอูเบะ 
(ประเทศไทย) ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มบริษทัฯมีการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจ มานานแลว้ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งองค์องค์กร แต่ท าในลกัษณะเป็นส่วนหน่ึงของงานใน
หน่วยงานต่างๆ ไม่ไดแ้ยกออกมาอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะการด าเนินงานกบัชุมชนซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ 
ไดเ้ขา้ไป เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนตั้งแต่แรกของการด าเนินงานโดยไม่ไดอ้ยู่ในรูปของการลงทุน
โดยใชง้บประมาณแต่อยู่ในรูปของการลงแรง การมีส่วนร่วม การเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 
การเป็นลกูหลานชุมชน จึงส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีความสมัพนัธอ์นัดีกบัชุมชนในพ้ืนท่ีตั้งของกลุ่ม
บริษทั ฯ นอกเหนือจากการด าเนินงานดา้นชุมชนท่ีดีแลว้กลุ่มบริษทั ฯ ยงัไดใ้ห้ความส าคญักบัผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆและมีการพฒันาการด าเนินงานให้ไดต้ามมาตรฐานการด าเนินงานต่างๆ อนั
ไดแ้ก่ ISO 9001, ISO 4001, OHSAS 18001 นอกจากน้ียงัมีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตและการ
บ าบดัของเสีย มีโครงการต่าง  ๆดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น CDM มีการจดัการความรู้ และมี Management Tool 
ต่าง  ๆเป็นตน้ และพฒันาองคก์รใหม้ีความกา้วหน้าอยู่เสมอ เมื่อเปรียบเทียบการด าเนินความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ ท่ีผา่นมาของกลุ่มบริษทัฯ พบว่ามีความสอดคลอ้งทุกประเด็นหลกัตามเกณฑ์
การปฏิบติัตามมาตรฐานความรับผดิชอบชองผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม พ.ศ. 2552  



 

 

บทที่ 3  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการส่ือสารการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนศึกษาและรายละเอียด
ดงัน้ี 

3.1 แหล่งขอ้มลูวิจยั ประชากรและผูใ้หข้อ้มลูส าคญั 
3.2 วิธีการเขา้ถึงและเก็บขอ้มลู 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.5 การวิเคราะห์ขอ้มลูและการน าเสนอขอ้มลู 

 

3.1  แหล่งข้อมูลวจิยั ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
 

3.1.1  แหล่งข้อมูลวจิยั (Research Resources) 
แหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 

1) ประเภทบุคคล ใชว้ิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth interview) ทั้งหมด 3 
กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริหารและนกัส่ือสารองคก์รของ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) และกลุ่มท่ี 2 
ผูน้  า แกนน าในชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึง เจา้หน้าท่ีประจ าต าบล 
คณะกรรมการโครงการต าบล เจา้หน้าท่ีประจ าภาค หน่วยงานภาคีพฒันาในทอ้งถ่ิน และกลุ่มท่ี 3 
ชาวบา้นชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม ่

2) ประเภทรายงาน วิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากเอกสาร 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ รักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง 
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3.1.2  ประชากร (Population) 
ประชากรและผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ ในการศึกษาคร้ังน้ีมีทั้ งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 

ผูบ้ริหารและนกัส่ือสารองคก์รของ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) จ  านวน 4 ท่าน และกลุ่มท่ี 2 ผูน้  า  
แกนน าในชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ รวมถึง เจ้าหน้าท่ีประจ าต าบล 
คณะกรรมการโครงการต าบล เจา้หนา้ท่ีประจ าภาค หน่วยงานภาคีพฒันาในทอ้งถ่ิน ทั้งหมด 9 ท่าน 
และกลุ่มท่ี 3 ชาวบา้นชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ทั้งหมด 6 ท่าน 
 

3.1.3  การได้มาของผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informant) 
การไดม้าของผูใ้หข้อ้มลูส าคญั คือท าการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

แบ่งกลุ่มผูใ้หส้มัภาษณ์เจาะลึก 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
1) กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มผูบ้ริหารและนักส่ือสารองค์กรของ บริษัท ปตท. จ  ากัด 

(มหาชน) ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) และมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท างานทางดา้นการส่ือสารเพื่อให้ชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมในงานวิจัยช้ินน้ี คือ โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง และท า
หนา้ท่ีคดัเลือก ก  าหนดประเด็นส่ือสารกิจกรรมเพื่อสงัคมภายใตค้วามรับผดิชอบต่อสังคม การผลิต
เน้ือหาในการส่ือสารกบัชุมชนต าบลแม่ทา ท่ีเป็นผูรั้บสาร 

ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) และสัมภาษณ์แบบ
ทางการ  (Formal Interview) เพื่อน ามารวบรวม ขอ้มลู ความคิดเห็นและทิศทางการก าหนดนโยบาย
ของบริษัท ปตท. จ  ากัด (มหาชน) ตลอดจนสามารถค้นคว้าหาความหมาย ว ัตถุประสงค์
กระบวนการส่ือสารของรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจ (CSR) ในโครงการ รักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง ดงัน้ี 

(1) ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ส่ือสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ท าหน้าท่ี
รับผดิชอบงานดา้นกลยทุธแ์ละการจดัการการส่ือสารองคก์ร 

(2) ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการเพื่อสงัคม ท าหน้าท่ีรับผิดชอบดา้นการกิจการเพื่อสังคม
โครงการรักษป่์า สร้างคน 84ต าบล วิถีพอเพียง 

(3) ผูจ้ดัการส่วนสร้างสรรคแ์ละผลิตส่ือ ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นผลิตส่ือ 
(4) พนกังานกิจกรรมเพื่อสงัคม  ส่วนแผนพฒันากิจการเพื่อสงัคม 

2) กลุ่มท่ี 2  คือ  ผูน้  าและแกนน าชุมชน ต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการท่ีด าเนินงาน รวมถึง เจา้หน้าท่ีประจ าต าบล คณะกรรมการโครงการ
ต าบล เจา้หน้าท่ีประจ าภาค หน่วยงานภาคีพฒันาในทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นบุคคลส าคญัในการ
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พฒันาและคอยประสานงานกบัคนในชุมชนตลอดจนการกระบวนการส่ือสาร ถ่ายทอดเร่ืองราว
ต่างๆ ภายในชุมชน ทั้งน้ีผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  (Informal Interview) และ
สมัภาษณ์แบบทางการ  (Formal Interview) เพื่อตอบวตัถุประสงคง์านวิจยัขอ้ท่ี 2 โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

ผูน้  าชุมชน 
(1) ประธานคณะกรรมการกลางต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
(2) ผูบุ้กเบิกงานเกษตรกรรมย ัง่ยนืต าบลแม่ทา 
แกนน าชุมชน 
(3) แกนน าดา้นทรัพยากร 
(4) แกนน าดา้นพลงังาน 
(5) แกนน าดา้นเกษตรย ัง่ยนื 
เจา้หนา้ท่ีประจ าต าบล 
เจา้หนา้ท่ีประจ าภาค 

3) กลุ่มท่ี 3 คือ ชาวบ้านชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ ใน
งานวิจยัช้ินน้ี คดัเลือกจากชาวบา้นท่ีเคยเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคม โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84
ต าบล วิถีพอเพียงอย่างสม ่าเสมอตลอดทั้งโครงการ โดยผูว้ิจัยจะใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ  (Informal Interview) และสัมภาษณ์แบบทางการ  (Formal Interview) เพื่อตอบ
วตัถุประสงคง์านวิจยัขอ้ท่ี 3 
 

3.2  วธีิการเข้าถึงข้อมูล 
 

1) ติดต่อขอศึกษาบทความ เอกสารรายงานประจ าปี บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน)  เอกสาร
ส่ือประชาสมัพนัธโ์ครงการรักษป่์า สร้างคน 84ต าบล วิถีพอเพียงและส่ิงพิมพเ์ผยแพร่ต่าง ๆ 

2) เจา้หนา้ประจ าต าบลเพ่ือขอขอ้มลูพ้ืนฐานซ่ึงไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมาของกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรผูถู้กสัมภาษณ์ วตัถุประสงค์โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียงและการ
ด าเนินงาน 

3) นัดสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผูบ้ริหารและนักส่ือสารองค์กรของ บริษทั ปตท. จ  ากัด 
(มหาชน) 

4) นดัและเดินทางไปสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูน้  าและแกนน าชุมชน ต าบลแม่ทา อ  าเภอ
แม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการท่ีด าเนินงาน รวมถึง เจา้หน้าท่ีประจ าต าบล 
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คณะกรรมการโครงการต าบล เจา้หนา้ท่ีประจ าภาค หน่วยงานภาคีพฒันาในทอ้งถ่ิน และชาวบา้น
ต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

5) การเก็บรวบรวมขอ้มลู แบ่งเป็น 2 วิธี คือ 
(1)  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก   ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจากสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) ท่ีเป็น การไดม้าของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key 
Informants) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผูบ้ริหารและนักส่ือสารองค์กร ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่ือสารเพื่อเชิญชวนใหชุ้มชนเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม และ ผูน้  าและแกนน าชุมชน ต าบลแม่ทา 
อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการท่ีด าเนินงาน รวมถึง เจา้หน้าท่ีประจ า
ต าบล คณะกรรมการโครงการต าบล เจา้หน้าท่ีประจ าภาค หน่วยงานภาคีพฒันาในทอ้งถ่ินและ
ชาวบา้นต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อมุ่งจะได้
ค  าตอบจากผูใ้หข้อ้มลูเป็นรายบุคคล 

(2)  การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการศึกษาคน้ควา้เอกสารต่างๆ (Document Study) จาก
แหล่งขอ้มลู ไดแ้ก่ 

ก)  รายงานประจ าปี 2550-2555 เน่ืองดว้ยโครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84ต าบล วิถี
พอเพียงเป็นโครงการระยะยาวท่ีด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 

ข)  เวบ็ไซตข์ององคก์ร www.pttplc.com 
ค)  เวบ็ไซตข์องโครงการ รักษป่์า สร้างคน 84ต าบล วิถีพอเพียง 

www.84tambonsforking.com 
ง)  การส ารวจเอกสารส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ี ไดแ้ก่ บทความจากส่ือ

ต่างๆ รวมถึงหนังสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้การวิจยั จะน ามาประกอบเพ่ือให้งานวิจยัช้ินน้ีสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน 

 

3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 

3.3.1  แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการสมัภาษณ์
ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีไดอ้อกแบบโดยการศึกษาจากแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
กล่าวไวใ้นบทท่ี 2 และเทคนิคในการสร้างแบบสมัภาษณ์  จะมีลกัษณะเป็นค าถามท่ีเขา้ใจง่าย  เป็น
ค าถามปลายเปิด  (Open Ended Question) เพื่อให้เกิดการตอบค าถามไดอ้ย่างอิสระ  แสดงความ
คิดเห็นไดเ้ต็มท่ี  แนวค าถามการสมัภาษณ์จะครอบคลุมกรอบแนวคิด  ทฤษฎีและอยูภ่ายใตข้อบเขต
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การวิจยัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไว ้โดยผูว้ิจยัไดอ้อกแบบแนวค าถามปลายเปิดซ่ึงมี
กรอบก าหนดไวเ้ป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.3.1.1  แนวค าถามส าหรับการสมัภาษณ์แบบเจาะเชิงลึก 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีปฏิบติัในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง ของบริษทั 
ปตท.จ ากดั (มหาชน) 

 

   ส่วนท่ี 2 แนวค าถามของกลุ่มผูบ้ริหารและนักส่ือสารองค์กรของ บริษทั 
ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทั 
ปตท.จ ากดั (มหาชน) และมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท างานทางดา้นการส่ือสารเพื่อให้ชุมชน
เขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสงัคมในงานวิจยัช้ินน้ี คือ โครงการ รักษป่์า สร้างคน 84ต าบล วิถีพอเพียง และ
ท าหนา้ท่ีคดัเลือก ก  าหนดประเด็นส่ือสารกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคม การ
ผลิตเน้ือหาในการส่ือสารกบัชุมชนต าบลแม่ทา ท่ีเป็นผูรั้บสาร ทั้งหมดน้ี เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการ
ส่ือสารในโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

1) นโยบายขององค์กรท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ต่อสงัคมของ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) เป็นอยา่งไร 

2) รูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม  ใน
โครงการรักษป่์า สร้างคน 84ต าบล วิถีพอเพียง ของ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) เป็นอยา่งไร 

3) มีวิธีการการคดัเลือกคุณสมบติัของชุมชนตน้แบบในโครงการ รักษ์ป่า 
สร้างคน 84ต าบล วิถีพอเพียง อยา่งไร 

4) มีวิธีและการวางแผนใชส่ื้อประชาสมัพนัธอ์ยา่งไร 
5) มีวิธีการเขา้ถึงชุมชนและการเตรียมความพร้อมอยา่งไร 
6) มีวิธีการ หลกัการท่ีใชใ้นการก าหนดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างไรท่ีเขา้

ไปจดัการความรู้ภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท าใหชุ้มชนมีความรู้ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ไปสู่วิถีพอเพียง 

7) มีกระบวนการหนุนเสริมต่อยอดความรู้และพฒันาความคิด ไปสู่การ
พึ่งตนเอง โดยให้ความส าคญักบัการพฒันายกระดบักิจกรรมเดิมของต าบลแม่ทาท่ีด าเนินงานอยู่
แลว้ เพื่อใหเ้กิดการขยายผลสู่ต าบลวิถีพอเพียง 
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8) ใช้ยุทธศาสตร์อย่างไรกับต าบลแม่ทา จนต าบลแม่ทาได้รับการ
คดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 9  ต  าบลน าร่องเมื่อปี พ.ศ. 2550  ดว้ยศกัยภาพของแกนน าและคณะท างานท่ี
เขม้แข็ง  ประกอบกบักิจกรรมและแนวทางการพฒันาท่ีมุ่งไปสู่ความพอเพียงของชุมชน 

9) มีการประเมินผลท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
   ส่วนท่ี 3 แนวค าถามส าหรับ ผูน้  าและแกนน าชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่
ออน จังหวดัเชียงใหม่ท่ีอาศยัอยู่ใน พ้ืนท่ีโครงการท่ีด าเนินงานซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นกลุ่มผูน้  าทาง
ความคิดของสังคม (Opinion Leader) และเจา้หน้าท่ีประจ าต าบล  คณะกรรมการโครงการต าบล 
เจา้หนา้ท่ีประจ าภาค  หน่วยงานภาคี พฒันาในทอ้งถ่ิน ท่ีท าหนา้ท่ีถ่ายทอดข่าวสารจากบริษทั ปตท.
จ ากดั (มหาชน) ไปยงัชุมชนเพื่อให ้เกิดการรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการรักษ์ป่า 
สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมดน้ี
เพื่อศึกษาถึงกระบวนการส่ือสารในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: 
ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

1) บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) มีวิธีการถ่ายทอดส่ือสาร โครงการรักษ์
ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กบัชุมชนแม่ทาอยา่งไรบา้ง 

2) ส่ือใดท่ีท่านคิดว่า ปตท. ส่ือสารกบัชุมชนประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเหตุใด 

3) ส่ือใดท่ีท่านคิดว่าปตท. ควรจะตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงในการส่ือสาร
กบัชุมชนอยา่งไร เพราะเหตุใด 

4) ท่านมีวิธีถ่ายทอดและกระบวนการวางแผนอย่างไร เพื่อส่ือสารให้
ชาวบา้นเร่ิมปรับตวั เปล่ียนแปลงและยอมรับการเขา้ร่วมกิจกรรม 

5) ขั้นตอนการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารของผูน้  าและแกนน ากบัชาวบา้น
เป็นอยา่งไร 

6) ท่านมีขั้นตอนการวางแผนและเลือกใชส่ื้อประชาสมัพนัธเ์พื่อถ่ายทอด
ข่าวสารจาก ปตท. เพื่อให้ชาวบา้นรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างไร และเหตุใดจึง
เลือกใชส่ื้อน้ี 

 

   ส่วนท่ี 4 แนวค าถามส าหรับชาวบา้นชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ในงานวิจยัช้ินน้ี จะท าการคดัเลือกจากชาวบา้นท่ีเคยเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคม 
โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84ต าบล วิถีพอเพียงอย่างสม ่าเสมอตลอดทั้ งโครงการ เพ่ือตอบ
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วตัถุประสงคง์านวิจยัขอ้ท่ี 3 ท่ีศึกษาการรับรู้ของคนในชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีมีต่อกิจกรรมเพื่อสงัคมของ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน)โดยมีแนวค าถามดงัน้ี 

1) ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84ต าบล วิถี
พอเพียงของ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) หรือไม่ อยา่งไร 

2) เหตุใดถึงเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84ต าบล วิถี
พอเพียงของ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) 

3) ท่านรับรู้และเขา้ใจในกิจกรรมในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต  าบล 
วิถีพอเพียงมากนอ้ยเพียงใด และอะไรบา้งท่ีรับรู้ จดจ าได ้

4) ท่านคิดว่าอะไรท่ีท าใหผู้น้  าและแกนน าชุมชนกบัชาวบา้น เกิดสมัพนัธ์
และทศันคติต่อ โครงการ รักษป่์า สร้างคน 84ต าบล วิถีพอเพียง 

5) ท่านคิดว่าส่ือใดท่ีประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุดในดา้น
การส่ือสารท่ีท าใหท่้านอยากเขา้ร่วมกิจกรรมเพราะเหตุใด 

6) ท่านคิดว่าส่ือใดท่ีก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจท าให้ท่านไม่
อยากเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

3.3.2  แบบสนทนา ซ่ึงจะเป็นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ใช้
การสนทนาเพ่ือไม่ใหเ้กิดความรู้สึกเกร็งในระหว่างการสมัภาษณ์  รวมทั้งการสัมภาษณ์ดว้ยทั้งการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ท าให้ผูว้ิจยัไดรั้บการยอมรับและสนิทสนมกบั
กลุ่มท่ีจะศึกษา โดยท่ีผูถู้กสังเกตไม่รู้ตัวว่าถูกสังเกตหรือเฝ้าดู จึงมีพฤติกรรมท่ีเป็นไปตาม
ธรรมชาติ ท าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง  รวมถึงการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 
Observation) คือการสงัเกตท่ีผูว้ิจยัเฝ้าสังเกตอยู่ภายนอก ทั้งน้ีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ
สงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนั้น ต่างมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

3.3.3  ใช้เทปบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ และแบบจดบันทึกขณะสัมภาษณ์ (Field 
note) เพื่อดูลกัษณะท่าทางของผูใ้หข้อ้มูล เป็นการช่วยอา้งอิงในการตีความ อย่างไรก็ตามส าหรับ
ประเด็นการตั้งค  าถามเพ่ือสัมภาษณ์โดยอิงโครงสร้างปานกลาง คือมีการตั้งค  าถามไวใ้นประเด็น
ค าถามเฉพาะท่ีตอ้งการค าตอบไวจ้  านวนหน่ึง เพื่อให้ไดข้อ้มูลถูกตอ้งและตรงประเด็นท่ีตอ้งการ
ศึกษา แต่ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผูถู้กสัมภาษณ์สามารถพูดรายละเอียดเพ่ิมเติม และผูว้ิจัย
สามารถขยายผลจากแนวค าตอบท่ีไดเ้ป็นค าถามต่อไป เป็นการยืดหยุ่นไดต้ามสถานการณ์เฉพาะ
หนา้ 
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3.4  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 
ผูว้ิจยัไดน้ าเคร่ืองมือการวิจยัทั้ง  3 ประเภทไดแ้ก่แบบสมัภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) 

แบบสนทนา ซ่ึงจะเป็นการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ (Informal Interview)  และแบบจดบนัทึก
ขณะสมัภาษณ์ (Field note) โดยการสมัภาษณ์ จากการสังเกตการณ์ และคน้หาเอกสารเพ่ิมเติม ซ่ึง
อยู่ภายใต้การแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาในงานวิจัยช้ินน้ี เพ่ือพิจารณาถึงความถูกต้องและ
เหมาะสม     ทั้งน้ีประเด็นค าถามจะตอ้งครอบคลุมวตัถุประสงค์ท่ีมุ่งศึกษา อีกทั้งผูว้ิจ ัยจะต้อง
ฝึกฝนการสังเกตปฏิกิริยาของผูถู้กสัมภาษณ์ และผูร่้วมสนทนาท่ีมีต่อการตอบค าถามในแต่ละ  
ประเด็นค าถาม และหากพบว่าขอ้ค  าถามในเคร่ืองมือนั้นมีข้อบกพร่องเกิดข้ึนจะน ามาปรับปรุง 
แกไ้ขเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดก่อนจะน าไปเก็บขอ้มลูจริงจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 
3.4.1  ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
เน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Data  

Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัไดม้านั้นถกูตอ้ง หรือไม่ วิธีการตรวจสอบของขอ้มูล
นั้น จะตอ้งตรวจสอบแหล่งท่ีมา 3 แหล่ง ไดแ้ก่ เวลา สถานท่ี และบุคคล 

1)  การตรวจแหล่งเวลา หมายถึง การตรวจสอบว่าตวัแปรอยูใ่นช่วงเวลาต่างกนั หรือ 
เหมือนกนั ถา้เหมือนกนัควรตรวจสอบในช่วงเวลาท่ีต่างกนัดว้ย   

2)  การตรวจสอบสถานท่ี หมายถึง การตรวจสอบตวัแปรในสถานท่ีเดียวกนัหรือไม ่
หากมา จากสถานท่ีเดียวกนัมีผลออกมาเหมือนกนัควรตรวจสอบในแหล่งสถานท่ีๆแตกต่างกนัดว้ย  

3)  การตรวจสอบบุคคล หมายถึง ถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มลูเปล่ียนไป ขอ้มลูจะเหมือนเดิม
หรือไม ่

วรรณี  แกมเกตุ(2551: 201) กล่าวถึง การเพ่ิมความน่าเช่ือถือของผลการวิจยัเชิงคุณภาพมี
หลายวิธี วิธีหน่ึงคือ การตรวจสอบแบบสามเส้าชิงคุณภาพมีหลายวิธี คือ (Triangulation)  เป็น
แนวคิดท่ีถ่ายทอดมาจากแนวคิดของการส ารวจหรือการช้ีทิศในการเดินเรือ ซ่ึงถา้รู้จุดตรึงบนแผนท่ี
สองจุด แลว้ลากเสน้จากจุดทั้งสองมาตดักนัก็จะไดทิ้ศทาง หรือถา้รู้จุดตรึงเพียงจุดเดียว ผูส้ังเกตก็
จะรู้ว่าเราควรจะอยู่ในทิศทางระนาบใดๆของเส้นนั้นๆ วิธีการตรวจสอบสามเส้าน้ีเปรียบเสมือน
การตรึงความจริง ณ จุดหน่ึง แลว้ก็จะรู้ถึงความจริงอ่ืนๆ ซ่ีงสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดห้ลายวิธี 

ดว้ยใช้การเก็บขอ้มูลในประเด็นเดียวกันจากหลากหลายกลุ่ม  เพื่อตรวจสอบว่าขอ้มูล
ตรงกันหรือไม่ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างมาก ดังนั้น ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 
ตลอดจนการตรวจสอบขอ้มลูก่อนการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัจะมีการตรวจสอบขอ้มลูในขณะท่ีเก็บขอ้มูล
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อยูภ่าคสนาม และเมื่อออกจากภาคสนามแลว้ผูว้ิจยัจะมีการตรวจสอบขอ้มลูว่ามีความน่าเช่ือเพียงใด
โดยวิธีการเก็บรวบรวมแบบหลากหลายวิธี (Methodological Triangulation) คือ การพิจารณาถึง
ความน่าเช่ือถือของขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบ
หลายวิธีดว้ยกัน  คือ  การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จาก
เอกสารต่าง ๆ  การสมัภาษณ์เชิงลึกและการสนทนาทั้งน้ีเพ่ือตรวจสอบขอ้มลูซ่ึงกนัและกนัจากกลุ่ม
ตวัอย่าง  และพิจารณาว่าข้อมูลท่ีได้รับนั้นถูกต้องตรงกันและสอดคลอ้งกันอย่างไร  เพ่ือท าให้
ขอ้มลูท่ีไดรั้บมีความน่าเช่ือถือ  รวมทั้งใชว้ิธีการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมควบคู่ไปกบัการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือใหม้ากท่ีสุด 
 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
 

ในการด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ใชว้ิธีการจ าแนกประเภทของขอ้มูลตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎีท่ีก  าหนดไวแ้ละใชว้ิธีการตีความขอ้มลู (Interpretation) เพื่อสรุปรวบรวมประเด็นส าคญัและ
น าเสนอเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา การน าข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวมาวิเคราะห์หาข้อสรุป แยกแยะ
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีมุ่งจะศึกษาและตีความ อธิบายเพื่อตอบปัญหาน าวิจยัท่ีก  าหนดไว้
โดยวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฎีท่ีอา้งอิงในบทท่ี 2 

 
3.5.1 การวเิคราะห์ข้อมูล  

3.5.1.1 การวิเคราะห์ขอ้มลูในแต่ละประเด็นท่ีศึกษา  ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บขอ้มูล
หลาย   รูปแบบ  ทั้งข้อมูลท่ีมาจากเอกสาร  การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสนทนา  ข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม  โดยเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็น  ทศันคติท่ีมีต่อ
ประเด็นต่าง ๆ และขอ้มลูท่ีไดรั้บนั้น  ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์โดยการตีความหมาย  รวมทั้งจดัเป็น
ระบบหมวดหมู่ตามความเก่ียวขอ้งของขอบเขตการวิจยั 

3.5.1.2 การวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นท่ีศึกษาโดยการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง
มารวบรวมเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุป  ซ่ึงในแต่ละประเด็นจะตอ้งตีความของขอ้มลูเพื่อน าไปสร้างขอ้สรุป
แบบอุปนยั (Inductive Method) และเพื่อตอบค าถามตามปัญหาน าวิจยัท่ีก  าหนดไว ้
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3.5.2  การน าเสนอข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มลูท่ีสรุปและรวบรวมประเด็นจากการวิเคราะห์ตามกรอบ

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาเขียนในรูปแบบพรรณนาและบรรยายตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยัคร้ังน้ี โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน คือ 

3.5.2.1 รูปแบบกิจกรรมเพื่อสงัคมภายใตค้วามรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ 
(CSR) ของ  บริษัท ปตท. จ  ากัด (มหาชน) ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84  ต าบล วิถีพอเพียง 
กรณีศึกษา: ต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.5.2.2 กระบวนการส่ือสารเก่ียวกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 
(CSR) ในโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.5.2.3 การรับรู้กิจกรรมเพื่อสงัคมตามมุมมองของคนในชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอ
แม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียงของ บริษทั ปตท. 
จ  ากดั (มหาชน) 

 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาเร่ือง รูปแบบการส่ือสารการดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั ปตท.จาํกัด 
(มหาชน) โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีผูว้ิจัยมุ่งศึกษารูปแบบและ
กระบวนการส่ือสารกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง 
กรณีศึกษา: ตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) และการรับรู้
และความคิดเห็นของคนในชุมชนท่ีมีต่อโครงการ โดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
ตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 – มีนาคม พ.ศ. 2557 เคร่ืองมือท่ีใช้ไดแ้ก่ การศึกษาเชิงเอกสาร 
ไดแ้ก่ หนงัสือและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์และเว็บไซต์ต่างๆ และการสัมภาษณ์
เชิงลึกโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

1) กลุ่มผูบ้ริหารและนกัส่ือสารองคก์รของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กับการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน) มีหน้าท่ี
รับผดิชอบดา้นการส่ือสารเพื่อสงัคมใหชุ้มชนเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสงัคม โครงการ รักษป่์า สร้างคน  
84 ตาํบล วิถีพอเพียงและทาํหนา้ท่ีคดัเลือกกาํหนดประเด็นส่ือสารกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตค้วาม 
รับผิดชอบต่อสังคม ไดแ้ก่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ส่ือสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม  
ผูจ้ดัการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ผูจ้ ัดการส่วนสร้างสรรค์และผลิตส่ือและพนักงานกิจกรรมเพื่อ 
สังคม เพื่อตอบคาํถามนําวิจัยข้อท่ี2 เร่ืองกระบวนการส่ือสารกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความ
รับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) ในโครงการรักษป่์า สร้างคน 84ตาํบล วิถีพอเพียง  

2) กลุ่มผูน้าํและแกนนาํชุมชน ตาํบลแม่ทา จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีโครงการท่ี
ดาํเนินงาน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการกลางตําบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ ผูบุ้กเบิกงาน
เกษตรกรรมย ัง่ยนืตาํบลแม่ทา แกนนาํดา้นทรัพยากร แกนนาํดา้นพลงังาน แกนนาํดา้นเกษตรย ัง่ยืน
และเจา้หนา้ท่ีพนกังานของ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เพื่อตอบคาํถามนาํวิจยัขอ้ท่ี  1 และ 2 
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เร่ืองรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของ
โครงการรักษป่์า สร้างคน 84ตาํบล วิถีพอเพียง ตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  และ
กระบวนการส่ือสารกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ( CSR) 
ของโครงการฯ 

3) กลุ่มชาวบ้านชุมชน ตําบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการท่ี
ดาํเนินงานเพื่อตอบคาํถามนาํวิจยัขอ้ท่ี 3 เร่ืองการรับรู้และความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการ 

 

4.1  ผลการวจิยั 
 

การศึกษาเร่ือง รูปแบบการส่ือสารการดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั ปตท.จาํกัด 
(มหาชน) โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัแบ่งการนาํเสนอรายงานผลการวิจยัเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

1) ขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  
2) ผลการวิจยัตามปัญหานาํการวิจยั 

(1) รูปแบบกิจกรรมเพื่อสงัคมภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 
(CSR) ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 48ตาํบล วิถีพอเพียง ตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่ออน จังหวดั
เชียงใหม่ 

(2) กระบวนการส่ือสาร ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ใน
โครงการรักษป่์า สร้างคน 48ตาํบล วิถีพอเพียง ตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

(3) การรับรู้กิจกรรมเพื่อสงัคมตามมุมมองของคนในชุมชนตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่
ออน จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อโครงการรักษป่์า สร้างคน 48  ตาํบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา  :ตาํบลแม่
ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

4.2  ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 ผูว้ิจยันาํเสนอขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัความเป็นมาของตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่ออน 
จังหวดัเชียงใหม่ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการทําความเข้าใจถึงสาเหตุท่ีบริษัท ปตท. จ ํากัด 
(มหาชน) เลือกให้เป็นพ้ืนท่ีนาํร่องในการดาํเนินโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง 
และเพ่ือใหเ้ขา้ใจเหตุผลท่ีผูว้ิจยัเลือกพ้ืนท่ีน้ีในการดาํเนินการวิจยั 
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4.2.1 ลกัษณะทางภูมศิาสตร์ 
จากการศึกษารายงานเอกสารสถาบนัพฒันาทรัพยากรและเกษตรกรรมย ัง่ยืน พบว่า ตาํบล

แม่ทาเป็นหน่ึงใน 6 ตาํบลของอาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในแอ่งท่ีราบขนาดเล็กตามท่ี
ราบลุ่มนํ้ าแม่ทา ยาวตามแนวเหนือใต ้ เวา้แหว่งตามแนวลาํห้วย อยู่ห่างจากอาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
ประมาณ 75  กิโลเมตร มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเล 500 – 1200 เมตร พ้ืนท่ีมีลกัษณะเป็นหุบเขา
ลอ้มรอบดว้ยภูเขา มีวิวทิวทศัน์ท่ีงดงาม เป็นท่ีตั้งของป่าตน้นํ้ าก่อกาํเนิดเป็นลาํห้วยเล็กๆ ไหลมา
บรรจบกนัเป็นแม่นํ้ าท่ีสาํคญั คือ แม่นํ้ าแม่ทา ซ่ึงไหลผ่านตาํบลทาเหนือ ตาํบลแม่ทา และผ่านเขต
จงัหวดัลาํพนูไปรวมกบัแม่นํ้ าปิง  รวมระยะทางยาวประมาณ 95 กิโลเมตร ตาํบลแม่ทามีอาณาเขต
ติดต่อกบัพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ดงัน้ี ทิศเหนือ  ติดกบั ตาํบลทาเหนือ อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศตะวนัออก  ติดกบัตาํบลบา้นเอ้ือม อาํเภอห้างฉัตร และตาํบลทุ่งกว๋าว  อาํเภอแจห่้ม จงัหวดั
ลาํปาง ทิศตะวนัตกติดกบัตาํบลหว้ยยาบ ก่ิงอาํเภอบา้นธิ   จงัหวดัลาํพูน ทิศใตติ้ดกบัตาํบลทาปลา
ดุก อาํเภอแม่ทา จงัหวดัลาํพนู  

สภาพทางภูมิศาสตร์ในตาํบลแม่ทาส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่าไมถึ้ง 79.9 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 4,9937.5 ไร่ มีพ้ืนท่ีทาํกิน 22.2  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,875 ไร่ พ้ืนท่ีอยู่อาศยั 
5.9 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,687.5 ไร่ รวมพ้ืนท่ีทั้งหมด 108  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
67,500 ไร่ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสาํหรับการเพาะปลูก 
พืช ผกั ผลไม ้ 

 
4.2.2 ลกัษณะทางประชากร  
ตาํบลแม่ทา มีหมู่บา้นในตาํบลทั้งหมด 7 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1บา้นทาม่อน หมู่ 2 บา้นท่า

ขา้ม หมู่ 3 บา้นคอ้กลาง หมู่ 4 บา้นหว้ยทราย หมู่ 5 บา้นป่านอต  หมู่ 6 บา้นดอนชยั และหมู่ 7 บา้น
ใหม่ดอนชยั ในตาํบลมีประชากรจาํนวนทั้งหมด 4,926 คน แยกเป็นชาย 2,507 คน หญิง 2,419 คน 
มีครัวเรือน 1,495 ครัวเรือน และมีความหนาแน่นเฉล่ีย 46 คน ต่อตารางกิโลเมตร  

4.2.3 ลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคม 
หวัขอ้น้ีผูว้ิจยั กล่าวถึง ปัญหาและความเป็นมา แหล่งของรายได ้อาชีพและทรัพยากรใน

ตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือใหท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและกระบวนการจดัการ
กบัปัญหาในรูปแบบต่างๆของคนในชุมชน 

จากขอ้มลูรายงานเอกสาร  สถาบนัพฒันาทรัพยากรและเกษตรกรรมย ัง่ยนื ในอดีตตาํบลแม่
ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ มีประวติัศาสตร์ท่ียาวนานไม่ต ํ่ากว่า 300 ปี  พ่อแก่แม่เฒ่าใน
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ชุมชนเล่าว่าราวปี พ.ศ.2186 ชุมชนชาวกะเหร่ียง  (ปกาเกอะญอ) หนีสงครามมาตั้งรกรากถ่ินฐานอยู่
บริเวณหว้ยยางคาเป็นกลุ่มแรก  แต่ตอนหลงัไดอ้พยพข้ึนไปตน้นํ้ าแม่ทาทางตอนเหนือเน่ืองจากเช่ือ
ว่าเจา้ท่ีแรง (ผ)ี ร่วมเขา้กบัคนเผา่ลั้วขุนคง อพยพมาจากแจ่งหัวริน (เมืองเชียงใหม่) เพ่ือหนีภาษี 4 
บาทและชาวเชียงแสน (จ.เชียงราย) หนีสงครามและภยัแลง้  มาตั้งรกรากท่ีบา้นป่าหมาก (บา้นหัว
ทุ่ง) พร้อมกบัชนเผา่ยองจากลาํพนู  และเผา่ล้ือจากบา้นธิท่ีอพยพเขา้มาอยู่บา้นป่านอด และดอนชยั 
ต่อมารัฐบาลไดเ้ปิดสัมปทานป่าขุนทาทาํให้ชาวละกอนจากเมืองเขลางนคร (ลาํปาง) กบักลุ่มขมุ 
อพยพเขา้มารับจา้งตดัไม ้  เพราะคนทั้งสองกลุ่มน้ีมีความรู้เร่ืองการทาํไมแ้ละการใชช้า้งชกัลากไม ้
หลงัจากหมดสมัปทานป่าไมจึ้งตั้งรกรากในตาํบลอยา่งถาวร  ทาํให้ตาํบลแม่ทามีความหลากหลาย
ของกลุ่มคนต่างชาติพนัธุ ์

ในปี พ.ศ.2535 เกิดวิกฤตภยัแลง้ของประเทศ ชาวบา้นในตาํบลแม่ทาไม่ต ํ่ากว่า 4 หมู่บา้น
ทาํนาไดไ้ม่ถึงร้อยละ 50 ส่วนหมู่ท่ี 5 – 6 ไม่ไดท้าํนาเลย ทาํให้ชุมชนเร่ิมตระหนักถึงการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้กลบัคืนมา โดยมีการตั้ งด่านสกัดไม้เถ่ือนไม่ให้ออกจากพ้ืนท่ี ออก
กฎระเบียบของชุมชนในการจดัการป่า จนสามารถท่ีจะรักษาป่าเอาไวไ้ดจ้ากนายทุนภายนอก 
หลงัจากนั้นแม่ทามีการทาํงานเร่ืองการจดัการทรัพยากรโดยแกนนาํชุมชนทาํความเขา้ใจภายในและ
ต่อสูใ้นเชิงนโยบายท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดป่าชุมชน  
 

ดว้ยวิกฤตปัญหาต่าง ๆ ถาโถมเขา้มา ทาํใหเ้หล่าชาวแม่ทาตอ้งเผชิญ    ทั้ง
วิกฤติทางดา้นเศรษฐกิจ วิกฤตสุขภาพ ปัญหาทางสังคม และสภาพแวดลอ้มท่ี
เส่ือมโทรม ปัญหาเหล่าน้ีทาํใหช้าวบา้นเร่ิมทบทวนตนเอง และไดข้อ้สรุปร่วมกนั
ว่าชุมชนกาํลงัเดินผิดทาง จึงทาํให้ชาวบา้นเร่ิมปรับตวั เปล่ียนแปลง และทา้ทาย
กบัปัญหาต่าง ๆ ถือเป็นจุดเปล่ียนสาํคญั (เทพ, ผูน้าํชุมชน, 21 มกราคม 2557) 

 
ชุมชนแม่ทาจะล่มสลายแน่นอนถา้ยงัเป็นหน้ีอยู ่ถา้จะแกปั้ญหาทางออกท่ี

ดีท่ีสุด คือ ตอ้งทาํเกษตรย ัง่ยนื (กอ้ง, แกนนาํเกษตรย ัง่ยนื, 21 มกราคม 2557) 
 
ถ้าไม่มีผูน้ ํา ท่ีเข้มแข็ง ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าริ เร่ิมในอดีต ก็ไม่ รู้

เหมือนกนัว่าลกูหลานแม่ทาในวนัน้ีจะเป็นยงัไง (เทิด, แกนนาํดา้นทรัพยากร, 21 
มกราคม 2557) 
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ผลจากการศึกษารายงานเอกสารสถาบนัพฒันาทรัพยากรและเกษตรกรรมย ัง่ยืน พบว่า ใน
ปี พ.ศ. 2540 ถึง 2550 เกิดกลุ่มต่าง ๆ มากมาย อาทิ กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มธนาคารขา้ว กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มแม่บา้น ตลอดจนกลุ่มอาชีพ และกลุ่มเชิงประเด็นต่าง ๆ ทั้งในระดับหมู่บา้น 
ชุมชนหรือตาํบล เพื่อแกไ้ขปัญหาใหก้บัสมาชิกในกลุ่ม การมีกลุ่มท่ีหลากหลายก่อใหเ้กิดประโยชน์
ต่อสมาชิกกลุ่มในดา้นหน่ึง แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้่าการทาํงานท่ีเป็นเอกภาพของแต่ละกลุ่มทาํให้แต่ละ
กลุ่มขาดการติดต่อ ประสาน แลกเปล่ียนขอ้มลู การร่วมกนัทาํงานในบางประเด็นแมใ้นประเด็นท่ี
ใกลเ้คียงกนั จากเหตุผลน้ี นาํมาสู่การเร่ิมตน้ของการสร้างเอกภาพใหก้บักลุ่มต่าง ๆ ในระดบัตาํบล
เพ่ือทาํงานร่วมกนัใหเ้ป็นระบบท่ีมีบูรณาการมากข้ึน โดยในปี พ.ศ.2543 ตาํบลแม่ทาไดย้กระดบั
ตนเองข้ึนเป็นสถาบนัการเรียนรู้ ทาํหนา้ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคนภายนอก ซ่ึงดาํเนินการโดยกลุ่ม
เกษตรทางเลือก และในช่วงต่อจากนั้นเองทางเครือข่ายคณะกรรมการกลางของกลุ่มไดห้าแนวทาง
ในการจดัตั้งองคก์รใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายเพ่ือสร้างการยอมรับของภาครัฐ และไดจ้ดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลในนามสหกรณ์การเกษตรย ัง่ยนืแม่ทา จาํกดั ทาํใหมี้การรวมตวักนัอย่างถูกตอ้งและมีทุน
ในการดาํเนินงานผลกัดนัเกษตรกรรมย ัง่ยืนในแม่ทา ส่งผลให้มีคนเขา้มาศึกษาดูงานแลกเปล่ียน
ประสบการณ์อย่างต่อเน่ือง ทั้งในเร่ืองเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีการ
ประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายทั้งภายในและเครือข่ายภายนอก มีการแบ่งกลุ่มกนัทาํงาน 
อยา่งไรก็ดีมีการประสานงานกนันอ้ยจึงทาํใหเ้กิดปัญหาการทาํงานซํ้ าซอ้น เพ่ือแกปั้ญหาน้ีจึงไดมี้
สรุปบทเรียนกนั ผลจากการสรุปบทเรียนทาํให้เกิดการรวมตวักนัระหว่างเครือข่ายทรัพยากรและ
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและพฒันาเป็น “สถาบนัพฒันาทรัพยากรและเกษตรกรรมย ัง่ยืนแม่
ทา” โดยมีตวัแทนจากส่วนต่าง ๆ เขา้ร่วมทุกองค์กรในตาํบล เพื่อเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือน
งานพฒันาของตาํบลแม่ทา ทาํใหต้าํบลแม่ทามีเอกภาพในการทาํงานพฒันาชุมชน ทาํใหเ้กิดผลดีคือ
การทาํงานของกลุ่มครอบคลุมทุกประเด็นท่ีจะนําพาแม่ทาไปสู่ความสุขอย่างย ัง่ยืน ทั้งในการ
จดัการทรัพยากรโดยชุมชน การทาํเกษตรกรรมย ัง่ยืน การรวมกลุ่มแก้ไขปัญหา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ประเพณีวฒันธรรมและการรวบรวมองคค์วามรู้ในตาํบล รวมถึงการขยายผลความรู้สู่คนรุ่นใหม่ 

จากการท่ีคนในชุมชนสามารถจดัการปัญหาไดภ้ายในชุมชนตนเอง สามารถพึ่งพาตนเอง
ได ้จึงเป็นสาเหตุสาํคญัให้ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เลือกตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีนาํร่องในการดาํเนินโครงการรักษป่์า สร้างคน 84ตาํบล วิถีพอเพียงและ
ผูว้ิจัยเลือกเป็นพ้ืนท่ีท่ีศึกษารูปแบบการส่ือสารการดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและการรับรู้ของ
โครงการ 
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4.3  ผลการวจิยัตามปัญหาน าการวจิยั 
 

4.3.1  รูปแบบกจิกรรมเพือ่สังคมภายใต้ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) 
ของ  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถี
พอเพยีง กรณศึีกษา: ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจ ของบริษทั ปตท. ในโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 

4.3.1.1  การดาํเนินกิจกรรมท่ีแยกจากการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นกระบวนการหลกัของ
กิจการ (CSR after  Process) 

4.3.1.2  การประยุกต์หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาํเนินการของ
โครงการฯ 

ผลจากการศึกษาจากเอกสารรายงานประจาํปี ความย ัง่ยนืและการสมัภาษณ์เชิงลึกในหัวขอ้
น้ี ผูว้ิจยัพบว่ารูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตค้วามรับต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของ  
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ในโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ตาํบล
แม่ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการดาํเนินกิจกรรมท่ีแยกจากการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็น
กระบวนการหลกัของกิจการ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม ชุมชน ในดา้นต่างๆ (CSR after  
Process) รวมทั้งไดน้้อมนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ มา
ประยุกต์ใช้ในการดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นการพฒันาคนเป็นศูนยก์ลาง กล่าวคือ 
ประชาชนรับรู้ถึงปัญหา เขา้ใจ เขา้ถึงและร่วมแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการกาํหนด โครงสร้าง กลไก 
และเคร่ืองมือในการจัดการทรัพยากรให้อยู่อย่างพอเพียง ซ่ึงจะเอ้ือให้ชุมชน สังคม ท้องถ่ินมี
ความสามารถในการจดัการตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงผูว้ิจยัจะอธิบาย ดงัน้ี  

ผลจากการศึกษา เอกสารรายงานโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง พบว่า 
บริษัท ปตท. จ ํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงภารกิจของบริษัทพลงังานของชาติ และยึดมั่นใน
เจตนารมณ์การดาํเนินธุรกิจควบคู่กบัการดูแลสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยยึดถือการพฒันาตามรอย
เบ้ืองพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ โดยประยุกต์ใช้ “หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นแนวทางในการดาํเนินงานของ “โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง”  ท่ี
มุ่งเป้าสู่การสร้าง “ชุมชนวิถีพอเพียง” ดว้ยการเพ่ิมความรู้และความเขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นแนวทางการดาํรงชีวิตท่ีจะนาํไปสู่ความสุขสมดุลในครอบครัว ความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ และสงัคมชุมชนท่ีย ัง่ยนื ดงักล่าวของรองประธานคณะกรรมการโครงการรักษ์ป่า สร้าง
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คน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง ใหส้มัภาษณ์ไวใ้นเอกสารโครงการรักษป่์า สร้างคน 84ตาํบล วิถีพอเพียง 
เมื่อวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2554 ว่า 
 

ในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเจริญพระชนมาย ุ80 พรรษา 
กลุ่ม ปตท. และภาคีเครือข่าย ได้ผนึกกาํลงัในวาระอนัยิ่งใหญ่ ในการนาํหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหวัใจในการดาํเนินโครงการฯ ซ่ึงมีเป้าหมาย การ
ดาํเนินงานเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อนอ้มถวายตาํบลวิถีพอเพียงในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยยึดหลกัแนวทางในการเปล่ียนความคิด ปรับ
พฤติกรรมของคน ให้ตระหนักถึงส่ิงท่ีเป็นความสุขท่ีแทจ้ริง พอเพียง พอเหมาะ
กบัตน ดว้ยกาํลงั ดว้ยทรัพยากรท่ีมี  

 
ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัทั้งผูน้าํและแกนนาํ มีทิศทางสอดคลอ้งกบั

รายงานเอกสาร กา้วเดิน ดว้ยความพอเพียง พบว่า ปลายปี 2550 ตาํบลแม่ทาไดรั้บคดัเลือกเป็น 1ใน
9ตาํบลนาํร่อง ท่ีไดรั้บคดัเลือกเป็นพ้ืนท่ีริเร่ิมการทาํงานของโครงการรักษป่์า สร้างคน 84ตาํบล วิถี
พอเพียง เน่ืองจากเป็นตาํบลท่ีมีศกัยภาพอยูใ่นเกณฑก์ารคดัเลือกของโครงการฯ ตลอดจนการมีแกน
นาํท่ีเขม้แข็ง มีกิจกรรมและโครงการพฒันาท่ีมีทิศทางความพอเพียงและอีกเหตุผลประการหน่ึงคือ 
ตาํบลแม่ทาเป็นหน่ึงในเครือข่ายลูกโลกสีเขียวของ ปตท. จึงทาํให้ตาํบลแม่ทาเขา้ใจหลกัแนวคิด
การทาํงานของ ปตท. ซ่ึงถือเป็นฐานทุนเดิม แต่การท่ีโครงการรักษป่์าสร้างคน 84ตาํบล วิถีพอเพียง  
จะเขา้มาทาํงานในพ้ืนท่ีก็ตอ้งผา่นการพิจารณาตามกระบวนการของชุมชนท่ีจะตอ้งมีการนาํเสนอ
เร่ือง เขา้สู่ท่ีประชุมคณะกรรมการสถาบนัทรัพยากรและเกษตรกรรมย ัง่ยืนแม่ทา เพ่ือให้ตวัแทน
ของชุมชนไดรั้บรู้ ถึงวตัถุประสงคข์องโครงการ และร่วมกนัพิจารณาว่า โครงการท่ีเขา้มาน้ีจะต่อ
ยอดหรือหนุนเสริมบนฐานงานพฒันาของตาํบลแม่ทาเพื่อพฒันาให้แม่ทาเป็นสุขอย่างไรและ ดว้ย
ความเช่ือท่ีตรงกนัระหว่างคนในชุมชน และทางบริษทั ปตท. ในเร่ือง”แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 
ตามกระแสพระราชดาํรัสของพระเจา้อยูห่วั ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีทาํใหช้าวตาํบลแม่ทาตดัสินใจเขา้
ร่วมโครงการรักษป่์า สร้างคน 84ตาํบล วิถีพอเพียง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบนั
พฒันาทรัพยากรและเกษตรกรรมย ัง่ยนืแม่ทา  

รายงานเอกสารกา้วเดินดว้ยความพอเพียง เอกสารโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตาํบล วิถี
พอเพียง พบว่า กระบวนการในการดาํเนินงานของโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง 
แบ่งออกเป็น3ระยะ คือ การเตรียมการดาํเนินงาน ระหว่างการดาํเนินงานและสรุปประมวลผล 

ระยะท่ี 1 การเตรียมการดาํเนินโครงการ (ระหว่าง มิ.ย. – ธ.ค. 2550)  



71 
 

การดาํเนินงานในระยะน้ีเป็นการเตรียมการดาํเนินโครงการ เร่ิมตั้งแต่การจดัทาํโครงสร้าง
การดาํเนินงาน จดัทีมงาน กาํหนดกรอบการดาํเนินงาน จากนั้นจึงทาํการวิเคราะห์เพ่ือการจดัองค์
ความรู้ กาํหนดแบบจาํลอง (Model) การดาํเนินโครงการฯ ท่ีมี 8 เป้าหมายเป็นส่วนสาํคญัของ
โมเดลการพฒันาชุมชนวิถีพอเพียง รวมไปถึงการพฒันาเคร่ืองมือและเกณฑ์การช้ีวดั เมื่อทุกอย่าง
พร้อมจึงดาํเนินการคดัเลือกตาํบลเป้าหมายระยะแรก 9 ตาํบลนาํร่อง และลงพ้ืนท่ีเพ่ือทดลองการใช้
เคร่ืองมือ ฝึกทกัษะทีมงานในดา้นการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ชุมชน โดยการกาํหนดแบบจาํลอง
ของโครงการฯ ในช่วงแรก เป็นการออกแบบกระบวนการดําเนินงานอย่างกว้างๆ ตั้ งแต่
กระบวนการเร่ิมแรกท่ีมุ่งเน้นการนําเข้าของข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล เข้าสู่
กระบวนการดาํเนินกิจกรรมตามเป้าหมายอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน จนเกิดผลลพัธ์ท่ีเป็นแผนการ
ดาํเนินงานของตาํบลท่ีสอดคลอ้งกบั 8 เป้าหมายของโครงการฯ ระบบการบริหารจดัการในตาํบล 
และรูปธรรมวิถีพอเพียงท่ีมีการรวบรวมเป็นองค์ความรู้และพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
เพื่อใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้ท่ีช่วยสร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่ชุมชน ใหส้ามารถเอาชนะต่อวิกฤติปัญหา
ต่างๆ ท่ีนาํมาซ่ึงความสุขในครัวเรือน ชุมชน และตาํบล ซ่ึงเป็นความย ัง่ยืนของชุมชนตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระยะท่ี 2 ดาํเนินโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง (ระหว่าง 2551-2552) 
การดาํเนินโครงการฯ ในช่วงปี 2551 ถึงประมาณกลางปี 2552 คงเน้นกระบวนการเตรียม

พ้ืนท่ี เตรียมเจา้หนา้ท่ีโครงการฯและกลไกคณะทาํงานในพ้ืนท่ี และเตรียมการบริหารจดัการภายใน
พ้ืนท่ี ดว้ยการนาํเคร่ืองมือของโครงการฯ มาเก็บรวบรวมขอ้มูลในพ้ืนท่ี และจดัทาํเป็นฐานขอ้มูล
ชุมชน เพื่อใชว้ิเคราะห์ศกัยภาพและสภาพปัญหาของชุมชน ตลอดจนการจัดทาํแผนตาํบลวิถี
พอเพียงท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาของชุมชน โดยในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2552 
จึงเร่ิมมีการดาํเนินกิจกรรมตามแผนตาํบลวิถีพอเพียงอยา่งเขม้ขน้ ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
และการสรุปบทเรียนเพื่อแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง 

ระยะท่ี 3  สรุปประมวลผล รวบรวมองคค์วามรู้ เพื่อการขยายผล  (ระหว่าง 2553-2554) 
การดาํเนินงานโครงการฯ ในระยะน้ี เนน้การต่อยอดการดาํเนินกิจกรรมทุกตาํบลอยา่งครบ

วงจร ใหพ้ร้อมท่ีจะขยายผลไปสู่การพฒันาจุดเรียนรู้ ศนูยเ์รียนรู้ชุมชน ตลอดจนการพฒันายกระดบั
ใหเ้ป็นตาํบลตน้แบบเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นศนูยก์ลางใหต้าํบลอ่ืนๆ ไดร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ดาํเนินชีวติวิถีพอเพียง รวมถึงการจดังานมหกรรมวิถีพอเพียงทั้ง 4 ภาค เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้วิถีพอเพียง และมีการนาํเสนอรูปธรรมความรู้จากภายในตาํบลมาเผยแพร่ใหเ้ป็นท่ีประจกัษสู่์
สาธารณะ นอกจากน้ี โครงการฯ ยงัเนน้การถอดบทเรียนความรู้จากการดาํเนินงานตลอดท่ีผา่นมา 



72 
 

เพื่อรวบรวมและสงัเคราะห์องคค์วามรู้จากทุกๆ ตาํบลควบคู่ไปกบัการจดัทาํส่ือเผยแพร่อยา่ง
หลากหลาย เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในเดือนธนัวาคม 2554  

รายงานเอกสารกา้วเดินดว้ยความพอเพียง เอกสารโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตาํบล วิถี
พอเพียงและเอกสารรายงานประจาํปี ความย ัง่ยนื  พบว่า หลงัจากท่ีตาํบลแม่ทาไดเ้ขา้ร่วมโครงการ
รักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิ ถีพอเพียง ทางแกนนําตําบลได้ร่วมกันออกแบบโครงสร้าง
คณะกรรมการโครงการรักษป่์าสร้างคน 84ตาํบล วิถีพอเพียง ตาํบลแม่ทา โดยมีกระบวนการในการ
ดาํเนินการ การจดัเตรียมคน การสรรหาและกระบวนการในการขบัเคล่ือนกลไกการทาํงานภายใน
ตาํบล โดยทาง ปตท.ซ่ึงเป็นเจ้าของโครงการฯ เป็นเพียงผูส้ังเกตการณ์และคอยให้คาํปรึกษา 
แนะนาํ สนับสนุน ตลอดจนร่วมเรียนรู้เพื่อแกปั้ญหากบัชุมชน โดยส่งทีมงานภาคสนามลงพ้ืนท่ี
เพื่อเกิดการเรียนรู้และสามารถใหโ้ครงการฯขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งราบร่ืน โดยแบ่งรายละเอียดไดด้งัน้ี 

1) ท่ีปรึกษาภาค เป็นเสมือนผูก้าํกบัทิศทางใหบ้รรลุตวัช้ีวดัของโครงการรักษป่์า สร้าง
คน 84ตาํบล วิถีพอเพียง สาํหรับบทบาทการทาํงานในพ้ืนท่ีแม่ทา จะเน้นการสร้างความเขา้ใจใน
หลกัการทาํงานของโครงการฯ รวมถึงการนาํเสนอรูปธรรมความพอเพียงเพื่อยกระดบัความคิดให้
คณะกรรมการโครงการฯตาํบลแม่ทา มีส่วนช่วยสร้างการเรียนรู้ผ่านเวที การแลกเปล่ียน และเป็น
ตวัเช่ือมโยงเชิงนโยบายการทาํงานเพื่อให้สอดคลอ้งกับหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามท่ี
โครงการรักษป่์า สร้างคน 84ตาํบล วิถีพอเพียง กาํหนดทิศทางไว ้

2) เจา้หนา้ท่ีประจาํภาค ซ่ึงมีบทบาทในการจดักระบวนการเรียนรู้ ใหค้าํปรึกษาในการ
ดาํเนินกิจกรรม การยกร่างแผน การติดตามและประเมินผลการทาํงาน รวมถึง กาํกบัทิศทางของ
ตาํบลและโครงการฯ ใหด้าํเนินตามเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละ คอยคล่ีคลายปัญหาหรือขอ้จาํกดัในการ
ทาํงาน  

3) เจา้หนา้ท่ีประจาํตาํบลซ่ึงเกิดจากการคดัเลือกบุคคลในทอ้งถ่ินและมีความคุน้เคย
กบัชุมชนเป็นอย่างดี โดยมีบทบาทในการประสานงานและจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการ
ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากชุมชนและโครงการรักษป่์า สร้างคน 84ตาํบล วิถีพอเพียง   

นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้ “กระบวนการดาํเนินงานอยา่งมีส่วนร่วม” จากทุกภาคส่วนในชุมชน 
ทั้งผูน้าํชุมชน แกนนาํชาวบา้น และหน่วยงานภาคีพฒันาในทอ้งถ่ิน ฯลฯ และเป็นการขบัเคล่ือน
ดว้ยตวัของชุมชนเองอยา่งเป็น “เจา้ของ” ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจ ร่วม
รับผลประโยชน์ ภายใตก้รอบหลกัการดาํเนินงานโครงการฯ โดยมีเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ เป็นเพียง
ผูส้ร้างเหตุปัจจยัใหชุ้มชนฉุกคิด ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการคน้หาแนวทางแกไ้ขปัญหา เพื่อใหก้าร
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเกิดข้ึนจากความศรัทธาและความปรารถนาจากใจของชุมชนเป็นท่ีตั้งและสร้าง
พลงัการเปล่ียนแปลงชีวิตสู่วิถีพอเพียงอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
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ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์เชิงเอกสารและ
คาํตอบจากผูน้าํชุมชนและแกนนาํมีทิศทางเดียวกนัท่ีตอ้งการให้การพฒันาต่างๆในชุมชนตอ้งเกิด
มาจากการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในการริเร่ิมปัญหาและดาํเนินโครงการ ดงัท่ีผูน้าํชุมชนกล่าวถึง 

 
สถาบนัฯ เปรียบเสมือนหวัรถจกัร โครงการต่างๆท่ีเขา้มาหา หากว่าตรง

กบัยทุธศาสตร์ในการทาํงาน ก็เหมือนเป็นตูร้ถไฟ ท่ีเขา้มาก็ต่อตูก้นั ให้เป็นขบวน
ท่ีมีคนแม่ทาทาํหนา้ท่ีควบคุม ดงันั้นโครงการต่างๆท่ีเขา้มา ไม่เนน้ว่าเงินมากหรือ 
นอ้ย หากว่าเงินมาก แต่จะมากาํหนด ควบคุมเรา เราก็ไม่เอา คนแม่ทาตอ้งกาํหนด
ตนเอง ไม่ใช่ให้คนข้างนอกมากาํหนดทิศทางให้กับเรา  (เทพ, ผูน้ ําชุมชน, 21 
มกราคม 2557)  

 
จากวิกฤตไดก้ลายมาเป็นโอกาสในการเร่ิมตน้ของคนในชุมชนแม่ทา ใน

การลุกข้ึนมาทวงสิทธ์ิความเป็นแม่ทา โดยเฉพาะการร่วมมือของคนในชุมชนท่ี
เป็นหลกัท่ีร่วมกนัฝ่าฟันวิกฤตจากปัจจยัภายนอกและนักพฒันาจากเอกชนท่ีช่วย
จุดประกายในการพฒันาให้แม่ทาเป็นอย่างปัจจุบนั (กอ้ง, แกนนาํชุมชนเกษตร
ย ัง่ยนื,  21มกราคม 2557) 

 
จากปัญหาป่า มาสู่การแกปั้ญหาเร่ืองการกินการอยู่ คนในแม่ทาตอ้งรวม

ใจลุกข้ึนมาจดัการตนเอง หันกลบัมาอยู่แบบพ่ึงพาอาศยักนัและดาํเนินชีวิตดว้ย
ความพอเพียงเช่นในอดีต เพ่ือสู่ความสุขตามวิถีเดิม (กก, แกนนาํดา้นพลงังาน, 22 
มกราคม 2557)  

 
ผลจากการศึกษารายงานเอกสาร รายงานประจาํปี ความย ัง่ยนืและเอกสารโครงการรักษ์ป่า 

สร้างคน  84ตาํบล วิถีพอเพียง  พบว่า การท่ีจะใหชุ้มชนมุ่งสู่ ชุมชนวิถีพอเพียง จะตอ้งมุ่งเป้าสู่การ
สร้าง การเรียนรู้ และพฒันาความเขา้ใจต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นแนวทางการดาํรงชีวิตท่ี
จะนาํไปสู่ความสุขความสมดุลและความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชน โดยภายใตก้ระบวนการ
สร้างชุมชนวิถีพอเพียงของโครงการฯ ไดย้ดึ “แนวทางการขบัเคล่ือนงานบนฐานความรู้”ตั้งแต่การ
ส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่ชุมชน การสร้างกระบวนการทดลองปฏิบติัผ่านกิจกรรมท่ีมีความสอดคลอ้ง
กบัวิถีของชุมชน เพ่ือใหชุ้มชนเกิดการเรียนรู้รูปแบบหรือวิถีการดาํเนินชีวิตประจาํวนัตามแนวทาง
ความพอเพียงอยา่งเป็นรูปธรรมและ การร่วมสรุปบทเรียนจากการทดลองปฏิบติัเพื่อให้เกิดความ
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ประจกัษด์ว้ยตนเอง นาํสู่การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดาํเนิน
ชีวิตตามแนววิถีพอเพียง ตลอดจนการนาํความรู้มาพฒันาต่อยอดและปรับประยกุตใ์ห้เหมาะสมกบั
ชุมชน 

ผลจากการศึกษารายงานเอกสาร รายงานประจาํปี ความย ัง่ยืน พบว่า จากการท่ีโครงการ
รักษ์ป่า สร้างคน 84ตาํบล วิถีพอเพียง ไดเ้ล็งเห็นถึงศกัยภาพในงานพฒันาของตาํบลแม่ทา ทาง
โครงการรักษ์ป่าฯ จึงไดเ้ข้ามาต่อยอดและเติมเต็มกระบวนการทาํงานต่างๆ จนเกิดผลงานเชิง
รูปธรรม จนตาํบลแม่ทาก็เดินเข้าสู่วิถีแห่งความพอเพียง ท่ีชาวตาํบลแม่ทาไดใ้ห้คาํนิยามไวซ่ึ้ง
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ ความพอเพียงระดบัครัวเรือน “พออยู่ พอกิน ประหยดั ออม
เงิน ทาํเกษตรอินทรีย ์เกษตรย ัง่ยนื บนัทึกบญัชีครัวเรือน ลด ละ เลิก อบายมุข ปลอดหน้ี ครอบครัว
อบอุ่น ไม่ตามกระแส” และระดบัตาํบล “ความเช่ือมัน่เร่ืองความปลอดภยั  การจดัการการเมือง
ทอ้งถ่ิน ดิน นํ้ า ป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ ไร้มลพิษ สารพิษ  สืบทอดวฒันธรรม การเขา้ถึงการศึกษา ผูน้าํ
เขม้แข็ง มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  มีความสามคัคี แบ่งปัน เอ้ืออาทร  อาชีพมัน่คง”  

 
ภาพ 4.1  หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แหล่งที่มา:  คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ   
       เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ,  2552. 
 

ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัทั้งผูน้าํและแกนนาํ  มีทิศทางสอดคลอ้ง
กับรายงานเอกสาร โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตาํบล  วิถีพอเพียง พบว่า ในแง่ของความ
พอประมาณ คือ การรู้จกัประมาณตนและประมาณสถานการณ์รอบดา้นเพ่ือวิเคราะห์ความพอดีของ
ตนเองไม่มากเกินไปและไม่นอ้ยเกินไป เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ ทบทวนและเกิดการปรับเปล่ียน
ความคิดมุมมองต่อการดาํเนินชีวิต  โดยท่ีทาง โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง ส่ง
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เคร่ืองมือ “ครัวเรือนอาสา” กล่าวคือ  การทบทวนและการรู้จกัตนเอง โดยการใช ้“ขอ้มูล” รายรับ 
รายจ่าย จากการบนัทึกบญัชีครัวเรือนมาเป็นเคร่ืองมือในการทบทวนตนเอง อนันาํไปสู่การกาํหนด
แผนชีวิตของตนเองและครอบครัว โดยลกัษณะของผูท่ี้จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดจ้ะตอ้งมีความ
เช่ือมัน่และศรัทธาต่อวิถีพ่ึงตนเอง “เกิดการระเบิดจากขา้งใน” และเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะของคนท่ี
สนใจใฝ่รู้ มีการเรียนรู้ มีความขยนั อดทน ประหยดั เก็บออม มีความรับผดิชอบ รวมถึงตอ้งเป็นผูท่ี้ 
“รักษาสจัจะ” มีความซ่ือสตัยต่์อตนเองและผูอ่ื้น  

ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัทั้งผูน้าํและแกนนาํ จาก3ใน5 กล่าวถึงการ
รับรู้ความพอประมาณ มีทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั 

1) การพอประมาณในการใชชี้วิต เนน้การพึ่งพาตนเอง ปลกูอยูป่ลกูกินอยา่งต่อเน่ือง มีการ
จดัการไร่นาสวนของตนเองใหเ้ป็นแหล่งอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรือนตนเองและมีรายไดจ้ากการ
เก็บพืชผลของตนเองไปจาํหน่าย ซํ้ายงัรู้จกัแบ่งปันใหค้นรอบขา้งอีกดว้ย 
 
และ2 ในแกนนาํใหส้มัภาษณ์ไวว้่า   
 

ก่อนหน้าน้ีปลูกพืชเชิงเด่ียว ทั้งข้าวโพดฝักอ่อน ยาสูบ พริก ขิง แต่อยู่
ไม่ได้ ดินก็เสีย ปลูกไม่ข้ึน จึงเปล่ียนมาปลูกพืชผสมผสานในปี 2536  ทดลอง
ปรับปรุงดิน 1 ไร่ ปลกูถัว่ ใส่ปุ๋ยหมกั ทาํควบคู่ไปกบัพืชเชิงเด่ียวอีก 3 ไร่และเก็บ
ขอ้มูลเปรียบเทียบระหว่างพืชผสมผสานและพืชเชิงเด่ียว จึงได้เห็นทางออกว่า 
การปลกูผสมผสานเพียง 1 ไร่ มีตน้ทุนตํ่า และไดผ้ลผลิตมากกว่า จนปี 2543 จึง
ตดัสินใจปรับปรุงบาํรุงดินทั้ง 3 ไร่ท่ีเหลือ และพฒันาพนัธุพ์ืชให้หลากหลาย และ
เพียง 4-5 ปีก็สามารถจดัการหน้ีสินกว่า 60,000 บาทได ้(กอ้ง, แกนนาํเกษตรย ัง่ยนื, 
22 มกราคม 2557) และ 

การทาํบญัชีครัวเรือน คือ ส่ิงท่ีช่วยทาํให้เห็นตวัตนท่ีแทจ้ริง ทาํให้รู้เร่ือง
รายรับรายจ่ายท่ีไม่เคยจะมองเห็น (เทิด, แกนนาํทรัพยากร, 22 มกราคม 2557) 

 
2) การมีเหตุและผล คือ การเติบเต็มความรู้ให้กบัตนเองอย่างสมํ่าเสมอและการตดัสินใจ

กบัความพอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุมีผล โดยท่ีทางโครงการรักษป่์า สร้างคน 84ตาํบล วิถี
พอเพียง  ส่งเสริมใหก้ารจดัการความรู้ ประยุกต์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีความรู้สมยัใหม่ 
ทั้งจากภายในชุมชนและนอกชุมชน มาปรับใชใ้นครัวเรือนไดอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดการพฒันา
ทกัษะอาชีพ ทั้งอาชีพหลกัและอาชีพเสริมใหก้บักลุ่มครัวเรือนพอเพียงอาสา โดยกระบวนการเติม
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เต็มความรู้ ไดแ้ก่ การศึกษาดูงานพ้ืนท่ีรูปธรรมการพ่ึงตนเองจากศูนยเ์รียนรู้ หรือปราชญ์ชาวบา้น 
การอบรมเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ เป็นตน้ ซ่ึงการศึกษาดูงานทาํใหค้รัวเรือนพอเพียงอาสาเห็นตวัอยา่งท่ี
ดี เกิดแรงบนัดาลใจและนาํความรู้ไปปรับประยกุตใ์ชใ้นครัวเรือน  

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัทั้งผูน้าํและแกนนาํจาก 2 ใน 5 กล่าวถึง 
การรับรู้ถึงการมีเหตุและผล มีทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั 
 

มีเหตุผล เป็นหลกัสาํคญัในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น การจดบนัทึก
บญัชีครัวเรือนท่ีทาํต่อเน่ือง จนทาํใหม้องเห็นว่าการตดัสินใจจบัจ่ายใชส้อยว่าส่ิง
ใดนั้น บ่อยคร้ังท่ีเป็นไปเพ่ือตอบสนองกิเลส หาใช่เป็นไปเพ่ือความจาํเป็นแก่การ
ดาํรงชีพ ซ่ึงเป็นผลเสียต่อสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ท่ีต้องมีรายจ่าย
มากมาย  ขอ้มลูท่ีสะทอ้นผา่นบญัชีครัวเรือนว่าแต่ละปีครอบครัวชาวแม่ทาเสียเงิน
ไปกบัการซ้ือหวยเป็นจาํนวนไม่น้อย เม่ือชาวแม่ทาใชค้วามมีเหตุผลเขา้ไปเป็น
เคร่ืองมือในการคิดใคร่ครวญ จึงหันมานาํเงินท่ีเล่นหวยมาเป็นเงินออมเพื่อสร้าง
ความมัน่คงในชีวิตของตนเองและครอบครัว 

 
และ 4 ในแกนนาํใหส้มัภาษณ์ไวว้่า  
 

แต่ก่อนไม่ไดท้าํบญัชีครัวเรือน ทาํใหรู้้สึกว่ามีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเลย มี
แต่ลงทุนและมีแต่การกู้ยืมเงินเขามาลงทุน พอมาทาํบัญชีครัวเรือนทาํให้ลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้ และมีเงินเก็บพอใชห้น้ีสินบางส่วน ค่าใช้จ่ายด้าน
การเกษตรลดลง ตอนน้ีทาํนาขา้วก็ลดตน้ทุนการใชปุ๋้ยโดยใชน้ํ้ าหมกั ทาํงานตอ้ง
สนุกจะมีความสุขกบังาน และควรเก็บออม ไม่ฟุ้ งเฟ้อ ควบคู่ไปกบัมีธรรมะ โดย
ทั้งงานและชีวิตตอ้งเป็นจงัหวะสอดคลอ้งกนัไป ไม่ตอ้งเขา้งาน 8 โมงเชา้ เลิก 5 
โมงเยน็ ไม่ตอ้งเกลียดวนัจนัทร์ รักวนัศุกร์ หยาดเหง่ือนํ้ าแรงท่ีลงไปใหผ้ลเก็บ กิน 
ขาย และเหลือแจก (เทพ, ผูน้าํชุมชน, 21 มกราคม 2557) 

 
เม่ือชาวบา้นรับรู้ถึงปัญหาภาระหน้ีสิน  จนไดเ้จอกบัผูรู้้ และเร่ิมศึกษาดู

งาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ก็จะ เกิดการทดลองจนเร่ิมปฏิบัติได้จริง (เทิด, แกนนํา
ทรัพยากร, 22 มกราคม 2557) 
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การวิ เคราะห์ถึงปัญหาต้นทุนการผลิตท่ีสูง แ ต่ราคาผลผลิตตํ่ า จน
ปรับเปล่ียนวิธีการผลิตจากศึกษาจากผูรู้้และดูงาน (ก้อง, แกนนําเกษตรย ัง่ยืน,     
22 มกราคม 2557) 

 
การดาํเนินวิถีชีวิตอย่างพอเพียงช่วยให้ครอบครัวมีความสุขและการ

ช่วยเหลืองานของส่วนรวมทาํให้ครอบครัวอยู่ในสังคมท่ีสงบสุขและย ัง่ยืน (กก, 
แกนนาํพลงังาน, 22 มกราคม 2557) 
 
3) การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี คือ การเตรียมตวัให้พร้อมกบัผลกระทบท่ีเปล่ียนแปลง หรือ

กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การสร้างพลงัความร่วมมือ ความเช่ือมั่นและการมีส่วนร่วมของคนใน
ครอบครัว โดยท่ีทางโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตาํบล วิถีพอเพียง  ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู้จากการศึกษาดูงานให้คนในครอบครัวไดรั้บรู้ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเท่าเทียมกนั  เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจร่วมกนัของคนในครอบครัวและมีความเช่ือมัน่ร่วมกนัเห็นความสาํคญัถึงประโยชน์ว่า
จะเกิดข้ึนกบัครอบครัวเพ่ือใหค้นในครอบครัวร่วมกนัเป็นพลงัสาํคญัทั้งทางดา้นกาํลงัใจและกาย
โดยมีการพูดคุยกนัอย่างสมํ่าเสมอของคนในครอบครัว ตลอดจนลูกหลานเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกนัของคนในครอบครัว มีการทาํเป็นตวัอยา่ง ทาํใหดู้ อยูใ่หเ้ห็น สอนลกูหลานอยา่งต่อเน่ือง  

ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัทั้งผูน้าํและแกนนาํจาก 2ใน5 กล่าวถึง การ
รับรู้ถึงการมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี มีทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั 
 

ชาวแม่ทาถามหาหลกัประกนัสาํคญัท่ีจะทาํใหเ้กิดความมัน่คงในชีวิตและ
ไดแ้สดงให้เห็นว่าชีวิตท่ีมัน่คงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือคนเรามีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตัว 
อยา่งกรณี เกษตรกรชาวแม่ทามีการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีให้แก่ชีวิตโดยการจดัให้ไร่
นาสวนมีความมัน่คงทางดา้นอาหาร มีพืชและสตัวเ์ล้ียงไวบ้ริโภคตลอดปี สามารถ
แบ่งปันใหเ้ครือญาติได ้มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายพืชผกัแสดงถึงความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ 

 
และ 3 ในแกนนาํใหส้มัภาษณ์ไวว้่า 
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การแกปั้ญหาของหน้ีสิน ตอ้งเร่ิมจากการทาํบญัชีครัวเรือน จะทาํให้รู้ถึง
ปัญหา แลว้จึงเร่ิมแกไ้ข เรียนรู้ พฒันาตนเองดว้ยตน้ทุนท่ีตวัเองมีอยู่ (เทพ, ผูน้าํ
ชุมชน, 21มกราคม 2557) 

 
เมื่อรู้จกักินทุกอยา่งท่ีปลกูและรู้จกัปลกูทุกอยา่งท่ีกิน จะทาํให้ชีวิตเขา้ใจ

ความหมายของคาํว่าพอเพียง (ตน้,แกนนาํเกษตรอินทรีย,์ 21มกราคม 2557) 
 
ทาํเงินนอ้ย ใหเ้ป็นเงินใหญ่ ดว้ยสวนซะป๊ะซะปะ คือ การปลูกพืชสวนท่ี

หลากหลาย (กอ้ง, แกนนาํเกษตรย ัง่ยนื, 22 มกราคม 2557) 
 

4)  เง่ือนไขความรู้ คือ การนาํความรู้มาใชใ้นการวางแผนและดาํเนินชีวิต หรือกล่าวอีกนัย
หน่ึง คือ การลงมือปฏิบติัโดยการจดัระบบวิถีการผลิตในครอบครัวเพื่อท่ีตอบสนองปัจจยั 4และ
ประโยชน์อยา่งครบวงจร โดยท่ีทางโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตาํบล วิถีพอเพียงมุ่งส่งเสริมให้
เกิดการผลิตในครอบครัวให้มีความหลากหลายทั้งพืชและสัตว์ สามารถเป็นแหล่งอาหารใน
ครัวเรือนไม่เนน้การผลิตเชิงเด่ียวเพื่อสร้างรายไดเ้พียงอย่างเดียว  แต่มีการปรับระบบการผลิตท่ีมี
ความหลากหลาย แบบครบวงจร เช่น ปลูกพืช เล้ียงสัตว ์แปรรูปการผลิต โดยมีการวางแผนการ
ผลิตท่ีสร้างรายได ้ทั้งแบบรายวนั รายเดือนและรายปี   

ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัทั้งผูน้าํและแกนนาํจาก3ใน5 กล่าวถึง การ
รับรู้ถึง เง่ือนไขของความรู้ มีทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั  
 

การจดัสรรการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินของตนเองท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของการ
ผลิตท่ีมีความเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตามธรรมชาติ ดิน นํ้ า ป่า เป็นต้นทุนท่ีสาํคญั การ
ผลิตท่ีลดการใชส้ารเคมี เนน้การพึ่งตนเอง เช่น การทาํปุ๋ยอินทรีย ์ชีวภาพ ปุ๋ยหมกั 
สารไล่แมลง เป็นตน้ ในการปรับระบบการผลิตจะต้องเป็นคนชอบสังเกต ขยนั 
กลา้ทดลอง และลงมือทาํดว้ยตนเอง เร่ิมจากส่ิงท่ีตวัเองมีอยู ่และกระตือรือร้น หา
ความรู้ใหม่ๆ เติมเต็มตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ 

 
และ2 ในแกนนาํใหส้มัภาษณ์ไวว้่า 
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เลือกใชว้สัดุในทอ้งถ่ินท่ีเคยถกูท้ิงขวา้งอยา่งไร้ค่า นาํมาปรับเป็นพลงังาน 
เช่น การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพจากข้ีววัและข้ีหมู ซ่ึงผลิตไดท้ั้งในระดบัครัวเรือน
และระดบัฟาร์มหรือแมแ้ต่การทาํเตาชีวมวลท่ีใชแ้กลบมาเป็นเช้ือเพลิง (กก, แกน
นาํพลงังาน, 22 มกราคม 2557) 

 
การทาํเกษตรผสมผสานช่วยสร้างสมดุลใหก้บัระบบนิเวศและรายไดข้อง

ครอบครัว (ตน้, แกนนาํเกษตรอินทรีย,์ 22 มกราคม 2557) 
  

5) การมีคุณธรรม คือ ความตระหนักถึงคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริตและอดทน โดยท่ี 
ทางโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียงมุ่งส่งเสริมการจดัระบบการเงินในครอบครัว 
สร้างภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจ รายรับ รายจ่าย มีการวางระบบการออมของครอบครัว ทั้งรายเดือน 
เช่น ออมในกลุ่มออมทรัพย ์และการออมเพื่อสวสัดิการของคนในครอบครัว มีการบริหารจดัการท่ีดี
ภายในครอบครัว ตอ้งโปร่งใส   สมาชิกในครัวเรือนรับรู้สถานะทางการเงินในครอบครัว  

ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัทั้งผูน้าํและแกนนาํจาก2ใน5 กล่าวถึง การ
รับรู้ถึงการมีคุณธรรม มีทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั  

 
การใช้ชีวิตในรูปของความพอเพียง คงเป็นแนวทางของคนในชุมชนท่ีจะต้อง
คน้หาทางออกของรายได ้รายจ่ายในครอบครัวใหเ้ขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง   หากเขา้ใจถึง
รายได ้รายจ่ายก็จะเกิดการออม มีระเบียบวินยัในการใชจ่้าย ซ่ึงในการดาํเนินชีวิต
ใหเ้ดินไปพร้อมกนัจึงจะหลุดพน้จากปัญหา 
 

 และ 3 ในแกนนาํใหส้มัภาษณ์ไวว้่า 
 

การทาํบญัชีครัวเรือนทาํใหรู้้ท่ีมาท่ีไป ของรายได ้รายจ่าย ก่อให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการอยู่การกิน หากรายไดสู้งกว่ารายจ่าย ก็จะเกิดการออม 
หลุดพน้จากปัญหาต่างๆ (เทพ, ผูน้าํชุมชน, 21 มกราคม 2557) 

 

การทาํบญัชีครัวเรือนเป็นส่ิงท่ีช่วยเตือนใหเ้รารู้จกัพ่ึงพาตนเอง (ตน้, แกน
นาํเกษตรอินทรีย,์ 22 มกราคม 2557) 
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ครอบครัวจะอยู่อย่างมีความสุขและย ัง่ยืนได ้ตอ้งยึดหลกัคาํว่า พอเพียง 
การท่ีมีเงินมากก็ไม่ใช่ความสุขท่ีแทจ้ริง (กก, แกนนาํพลงังาน, 22 มกราคม 2557) 

 
ความพอเพียงท่ีหย ัง่รากลึกลงในตาํบลแม่ทาทุกวนัน้ีเกิดข้ึนไดเ้พราะหลายสาเหตุหลาย

ปัจ จัย  แ ต่ ส่ิ ง ท่ี สํา คัญ เห นือ อ่ื นใด คือ  ก าร ท่ีตําบ ลแ ม่ท า มีค วา มคิ ดในเ ร่ือ งก าร รัก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติโดยใชร้ะบบชุมชนในจดัการป่าของตนเอง และการทาํเกษตรกรรมย ัง่ยนื ซ่ึงวิถี
เช่นน้ี แทจ้ริงแลว้ก็เป็นวิถีความพอเพียง จึงกล่าวไดว้่าการเขา้มาของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 
ตาํบล วิถีพอเพียง เป็นการทาํใหค้วามพอเพียงของชาวแม่ทาเขม้แข็ง ย ัง่ยืน และมีระบบแบบแผนท่ี
ชดัเจน ตลอดจนสามารถ เผยแพร่แนวคิดเร่ืองความพอเพียงให้กวา้งขวางสู่ตาํบล ชุมชน สังคม
ต่อไป 
 

4.4.4  กระบวนการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ในโครงการ
รักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่   

ผลการวิจยัเพื่อศึกษากระบวนการส่ือสาร พบว่า กระบวนการส่ือสารความรับผิดชอบต่อ
สงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) ในโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ตาํบล
แม่ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่    มีกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ 

4.2.2.1 กระบวนการส่ือสารจากผูรั้บผดิชอบโครงการฯ ไปยงั ผูน้าํและแกนนาํ 
4.2.2.2 กระบวนการส่ือสารจากผูน้าํและแกนนาํไปยงัชุมชน ตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่

ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพ 4.2  กระบวนการส่ือสารจากผูรั้บผดิชอบโครงการฯ ไปยงั ผูน้าํและแกนนาํ 
แหล่งที่มา:  จากการสมัภาษณ์ 
  

M 

แนวคิด หลกัการ
เป้าหมาย 

วตัถุประสงคข์อง
โครงการ 

S 

ผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีส่วนกลาง 

ปตท. 

C 

ส่ือ
ประชาสมัพนัธ์
โครงการ ไดแ้ก่ 
- ส่ือบุคคล 
- ส่ือส่ิงพิมพ ์
- ส่ือสงัคม
ออนไลน์ 

 
 

R 

  ผูน้าํและแกน
นาํชุมชน 

M 

แนวคิดวตัถุประสงค ์
หลกัการดาํเนินการ หลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

S 

ผูน้าํและแกน
นาํชุมชน 

C 

ส่ือ
ประชาสมัพนัธ์
โครงการ ไดแ้ก่ 

- ส่ือบุคคล 
- ส่ือชุมชน 
 

R 

  ชุมชนตาํบล
แม่ทา จงัหวดั

เชียงใหม่ 
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ภาพ 4.3  กระบวนการส่ือสารจากผูน้าํและแกนนาํไปยงัชุมชน ตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดั

เชียงใหม่ 
แหล่งที่มา:  จากการสมัภาษณ์ 

 
ผูส่้งสาร หมายถึง ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีส่วนกลางของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) จะทาํ

หนา้ท่ีในการส่ือสารแนวคิด หลกัการ เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการดาํเนินการของโครงการฯ 
ไปยงัผูรั้บสาร หมายถึง ผูน้ ําและแกนนํา ต ําบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ช่องทางส่ือ
ประชาสมัพนัธ ์หมายถึง ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือสงัคมออนไลน์ 

1) ผลการศึกษาถึงผูส่้งสาร (Source) 
ผลการศึกษาถึงผูส่้งสาร (Source) พบว่า ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ส่ือสารองค์กรและ

กิจการเพื่อสังคมจะทาํหน้าท่ีในการส่งสาร ประเด็น แนวทาง แนวคิด ตลอดจนแนวทางในการ
ปฏิบติัการดาํเนินธุรกิจความรับผิดชอบต่อสังคม ในโครงการฯไปยงัฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและ
ส่วนสร้างสรรคแ์ละผลิตส่ือเพื่อร่วมกาํหนดทิศทางและแนวทางกระบวนการส่ือสารไปยงัคนใน
ชุมชน  

นอกจากน้ี ผลจากการศึกษาเอกสารบนัทึกเดินทางคนพอเพียง เอกสารโครงการรักษ์ป่า 
สร้างคน   84ตาํบล วิถีพอเพียงและเอกสารรายงานประจาํปีความย ัง่ยืน พบว่า ในการถ่ายทอด 
เน้ือหา เร่ืองราว ตลอดจนวิธีการส่ือสาร ท่ีมาของโครงการฯ และ วตัถุประสงคข์องโครงการฯ เพื่อ
นาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหัวใจหลกัในการ
ถ่ายทอดใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมผ่านการดาํเนินงานกิจกรรมต่างๆ  ดว้ยการตระหนักดีว่า หากทุกคน
เปล่ียนความคิด ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และหันมาดาํเนินชีวิตตามแนววิถีพอเพียง จะเป็นหลกั
สาํคญัในการคน้พบความสุขท่ีย ัง่ยนื  

 

M 

แนวคิด หลกัการ
เป้าหมาย 

วตัถุประสงคข์อง
โครงการ 

S 

ผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีส่วนกลาง 

ปตท. 

C 

ส่ือ
ประชาสมัพนัธ์
โครงการ ไดแ้ก่ 
- ส่ือบุคคล 
- ส่ือส่ิงพิมพ ์
- ส่ือสงัคม
ออนไลน์ 

 
 

R 

  ผูน้าํและแกน
นาํชุมชน 
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ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มลูสาํคญักลุ่มท่ี1 พบว่า สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์
เชิงเอกสารและคาํตอบจากสมัภาษณ์เชิงลึกผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ส่ือสารองคก์รและกิจกรรม
เพื่อสังคม  ผูจ้ดัการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและพนักงานกิจกรรมเพื่อสังคม  มีทิศทางเดียวกันท่ี
ตอ้งการใหก้ารส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นภายในพนักงานกนัเองหรือภายนอก ตอ้งมีทิศทางและแนวคิด
ในทางเดียวกนั หากต่างคนต่างส่ือสาร ต่างวิธีปฏิบติั วตัถุประสงคห์รือโครงการก็จะผดิไปจากเดิม 

 
หน่ึงในยุทธศาสตร์ของการส่ือความ คือ ไม่ตอ้งการให้คนเขา้มาทาํงาน

ในโครงการแลว้เสร็จ แต่ตอ้งการให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกบัโครงการฯ  ซ่ึงจะ
ทาํให้เขา้ใจในเร่ืองของทฤษฎีและจะนาํไปสู่การปฏิบัติตามวิถีพอเพียง  (ใหญ่, 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ส่ือสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม, 6 มกราคม 
2557) 

 
การส่ือสารของโครงการฯจะตอ้งไปในแนวทางเดียวกบัองคก์ร พนักงาน

จะตอ้งเขา้ใจและเขา้ถึงของโครงการฯก่อน ถึงจะนาํไปสู่การเร่ิมปฏิบติังาน (สุม, 
ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการเพื่อสงัคม,7 มกราคม 2557) 

 
หวัใจหลกัของโครงการฯน้ี คือ การถ่ายทอดข่าวสารยงัไงใหค้นในชุมชน

เกิดรับรู้ เขา้ใจ และเขา้ถึงหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามช่ือโครงการฯ  (นุ้ย, 
พนกังานกิจกรรมเพื่อสงัคมส่วนแผนพฒันากิจการเพื่อสงัคม, 8 มกราคม 2557) 
 

2) ผลการศึกษาถึงสาร (Message) 
ผลการศึกษาถึงสาร (Message) พบว่า ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ส่ือสารองคก์รและกิจกรรม

เพื่อสงัคม จะทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายดา้นกลยทุธ ์ และแนวทางการส่ือสาร ในขณะเดียวกนัฝ่าย
กิจกรรมเพื่อสังคม  และฝ่ายส่ือสารองค์กรจะทาํหน้าท่ีออกแบบแผนงานทางด้านการส่ือสารเพื่อ
ประชาสมัพนัธข์องโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

(1) สร้างภาพลกัษณ์ของโครงการใหแ้ตกต่างจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอ่ืนๆ 
ดึงส่ิงท่ีเป็น แนวทางหลกัของโครงการฯ เป็นตวัประชาสมัพนัธ์ ดว้ยวิธีการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย  โดย
มุ่งเนน้ท่ีแนวทางการทาํงาน และเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม 

(2) สร้างช่องทางในการขยายองคค์วามรู้ของโครงการฯใหเ้ขา้ใจง่ายสู่ประชาชนทัว่
ประเทศ สามารถเขา้มาศึกษาและนาํไปประยกุตใ์ชก้บัตวัเองได ้
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แนวคิดหลกัของการส่ือสาร  (Theme) คือ  นําเสนอผ่านกิจกรรมต่างๆ  เพื่อให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและเกิดการร่วมมือร่วมใจในการสร้างความสุขอย่างย ัง่ยืน   คือ    “พลิกใจให้
พอเพียง เพ่ือสุขท่ีย ัง่ยนื”  

ผลจากการศึกษาเอกสารโครงการรักษ์ป่า สร้างคน   84 ตาํบล วิถีพอเพียง เอกสารรายงาน
ประจาํปี ความย ัง่ยนื เอกสารบนัทึกพอเพียงและเวบ็ไซต ์พบว่า แนวคิดหลกัของโครงการฯ มุ่งเน้น
ท่ี 3 ส่วน  

1) “รักษป่์า”  ซ่ึงเป็นตวัแทนของทรัพยากรท่ีสาํคญั คือ ดิน นํ้ า ป่า   
2) “สร้างคน” คือ มุ่งเน้นพฒันาคนให้รู้ถึงศกัยภาพของตนเอง ศกัยภาพของชุมชน 

สามารถพ่ึงพาตนเองได ้มีองคค์วามรู้ สามารถใชค้วามรู้ในการแกไ้ขปัญหา และเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผผู่อ่ื้น   
3) “วิถีพอเพียง”คือ การนาํแนวพระราชดาํริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง

ปฏิบติั ซ่ึงจากแนวคิดดงักล่าวเป็นท่ีมาของแนวคิดการส่ือสาร คือ “พลิกใจให้พอเพียง เพื่อสุขท่ี
ย ัง่ยนื” โดยมีแนวทางในการปรับเปล่ียนความคิด ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคน ให้ตระหนักถึง
ความสุขท่ีแทจ้ริง พอเพียง พอเหมาะ ดว้ยกาํลงัและทรัพยากรท่ีมี 

ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญักลุ่มท่ี1ไดส้อดคลอ้งกบัการวิเคราะห์เชิง
เอกสารและคาํตอบจากการสมัภาษณ์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ส่ือสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อ
สงัคม ผูจ้ดัการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคมและผูจ้ดัการส่วนสร้างสรรค์และผลิตส่ือ  มีทิศทางเดียวกนัท่ี
ตอ้งการใหเ้น้ือหาของสารหรือหวัขอ้ (Theme) เกิดการรับรู้ เกิดการขยายผล  

 
แนวคิดหลกัของ หวัขอ้น้ี (Theme) คือ ออกแบบสารยงัไงใหผู้รั้บสารรับรู้

แลว้เขา้ใจดว้ยภาษาชาวบา้นแบบประโยคคาํสั้นๆ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ส่ือสารองคก์รและกิจกรรมเพื่อสงัคมใหญ่, 6 มกราคม 2557) 

 

ในปี 2554 ในโอกาสท่ีในหลวงทรงครบ 84 พรรษา เราเอง (กลุ่ม ปตท.) 
จะทาํยงัไงใหโ้ครงการฯ เกิดการรับรู้อยา่งกวา้งขวาง ไม่เฉพาะแค่คนในชุมชน แต่
ตอ้งการให้เกิดการขยายผลมายงัคนในเมืองดว้ย  (สุม, ผูจ้ดัการฝ่ายกิจกรรมเพื่อ
สงัคม, 7 มกราคม 2557) 

 

ในตอนท่ีไดรั้บโจทย ์เราจะทาํส่ือยงัไงให ้ตรงใจกบัคนในชุมชนและคน
ในเมือง (ชู, ผูจ้ดัการส่วนสร้างสรรคแ์ละผลิตส่ือ, 8 มกราคม 2557)  

3) ผลการศึกษาถึงส่ือ (Media) หรือ ช่องทางการส่ือสาร (Channel)  
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ในการทาํแผนประชาสัมพนัธ์ของโครงการฯ ไดแ้บ่งการประชาสัมพนัธ์ของโครงการฯ
ออกเป็น 2ช่วง ช่วงแรก คือ ช่วงระยะเร่ิมโครงการฯ โดยใชส่ื้อบุคคลในการประชาสัมพนัธ์ท่ีมา
และ วตัถุประสงคข์องโครงการฯ  ช่วงสอง ใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์ส่ือเวบ็ไซต ์เพ่ือใหเ้กิดการขยายการรับรู้
ในวงกวา้ง   
  ระยะเร่ิมโครงการฯ 
  ผลจากการศึกษาเอกสารโครงการรักษ์ป่า สร้างคน   84 ตําบล วิ ถีพอเพียง 
เอกสารรายงานประจาํปี ความย ัง่ยืน เอกสารบนัทึกพอเพียงและเว็บไซต์ พบว่า   ในระยะเร่ิม
โครงการนั้นมีส่วนงานหน่วยแผนและบริหารส่ือสารองค์กรของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) จะ
ทาํหนา้ท่ีถ่ายทอดฐานความคิดเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ในวตัถุประสงค์ หลกัการดาํเนินงาน 
นโยบายของโครงการฯ โดยจะใชส่ื้อบุคคลเป็นหลกั ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีประจาํตาํบล,  คณะกรรมการ
โครงการตาํบล, เจ้าหน้าท่ีประจําภาค   ซ่ึงถือได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญในการพัฒนาและคอย
ประสานงานกบัคนในชุมชนตลอดจนกระบวนการส่ือสาร ถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ภายในชุมชน 
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจต่อโครงการฯ อยา่งถกูตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั   เพื่อถ่ายทอดไปยงั
ชุมชนตาํบลแม่ทา สาํหรับการส่ือสารระดบัตาํบลนั้นจะมีการเปิดเวทีช้ีแจงโครงการฯ เพ่ือสร้าง
ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ หลกัการการดาํเนินงาน เป้าหมาย และกรอบแนวทางการสนับสนุน
กิจกรรมของโครงการฯ กบัคณะกรรมการโครงการฯ ตาํบล แกนนาํชุมชน เพื่อให้การจดัทาํแผน
ตาํบลวิถีพอเพียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงกบัความต้องการของชุมชน และสอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ หลงัจากนั้นคณะกรรมการโครงการฯ ตาํบล จะมีการอบรมศึกษาดูงาน 
ณ พ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้ท่ีมีรูปธรรมความสําเร็จในการพึ่งพาตนเองและการจัดทาํแผนชุมชน เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และเกิดการจุดประกายความคิดเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาชุมชนสู่วิถีพอเพียง 
และนาํมาความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานมาสรุปบทเรียนร่วมกนั เพ่ือปรับใหม้ีแนวทางใหเ้หมาะสม
กบับริบทชุมชนของตนเอง 

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญักลุ่มท่ี1 สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์เชิง
เอกสารและคาํตอบจากผูจ้ดัการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ผูจ้ดัการส่วนสร้างสรรค์และผลิตส่ือและ
พนกังานกิจกรรมเพื่อสงัคม มีทิศทางเดียวกนัท่ีตอ้งการใหก้ารประชาสมัพนัธข์องโครงการฯ เกิดจา
การส่ือสาร เพื่อสร้างความเขา้ใจ วตัถุประสงค ์กนัภายในชุมชนก่อน 
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การดาํเนินงานของโครงการฯ มีขอบเขตการทาํงานทัว่ประเทศ ซ่ึงอาจทาํ
ให้เกิดการส่ือสารท่ีมีความคลาดเคล่ือนได้ ประกอบกับเพื่อการขยายผลทาง
ความรู้จากการดาํเนินงานในโครงการฯ และสานกระชบัความสมัพนัธข์องสมาชิก
โครงการฯ  ให้เขา้มาใกลก้ันมากข้ึน (สุม,ผูจ้ ัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม, 7 
มกราคม 2557) 

 

การประชาสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย จะตอ้งมีวิธีการส่ือสารและการใช้
ส่ือท่ีแตกต่างกนัออกไป  โดยกลยทุธห์ลกัท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ คือ   กลยุทธ์
การใชส่ื้อแบบผสมผสาน อาทิ การใชส่ื้อบุคคล ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือสงัคมออนไลน์  
(ชู, ผูจ้ดัการส่วนสร้างสรรคแ์ละผลิตส่ือ, 8 มกราคม 2557) 

 

แรกเร่ิมการดาํเนินงานของโครงการฯนั้น เราจะใชต้วัแทนหรือส่ือบุคคล
ในการส่ือสารเพื่อใหเ้ป็นไปทางเดียวกนั ไม่คลาดเคล่ือน” (นุย้, พนักงานกิจกรรม
เพื่อสงัคม, 8 มกราคม 2557) 

 
  ระยะท่ี 2 ดาํเนินโครงการฯ 
  ผลจากการศึกษาเอกสารโครงการรักษ์ป่า สร้างคน   84 ตาํบล วิถีพอเพียง เอกสารบนัทึก
พอเพียง หนงัสือบนัทึกเดินทางคนพอเพียงและเวบ็ไซต ์พบว่า หลงัจากท่ีโครงการฯ ขบัเคล่ือนไป
ระยะหน่ึงแลว้ โครงการฯ เร่ิมปรับแผนการประชาสัมพนัธ์โดยการใช้ส่ือแบบผสมผสานเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ส่ือประเภทส่ิงพิมพ์ มีการจดัทาํในรูปแบบของ
หนังสือและจดหมายข่าว เช่น หนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของสังคมไทย” เพื่อนาํเสนอ
แนวคิดการดาํเนินงานโครงการฯ ท่ีมีการนอ้มนาํแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบติั 
และ หนงัสือ “บนัทึกเดินทางคนพอเพียง” นาํเสนอเร่ืองราวและบทเรียนรู้การปรับเปล่ียนวิถีชีวิต
ทั้งในระดบัตนเอง ระดบัครอบครัว และระดบัชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการฯ ท่ีเกิดข้ึน ส่วนส่ือส่ิงพิมพ์
ในรูปแบบจดหมายข่าว เป็นเคร่ืองมือเพื่อการส่ือสารระหว่างส่วนกลางและชุมชน เพื่อถ่ายทอด
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกเดือน ทั้งในรูปแบบของเน้ือหา 
แนวคิด และตวัอยา่งรูปธรรมความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ียงัมีพ้ืนท่ีสาํหรับเปิดโอกาสใหส้มาชิก
โครงการฯ ท่ีมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัโครงการฯไดส้อบถาม โดยทางกองบรรณาธิการจะเป็นผูไ้ขขอ้ขอ้ง
ใจ ในหนา้ถาม - ตอบ 
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ภาพ 4.4  แสดงภาพหนงัสือ “บนัทึกเดินทางคนพอเพียง” ของโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ตาํบล 

วิถีพอเพียง 
แหล่งที่มา:  โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง  
 

สําหรับส่ือสมยัใหม่ ได้แก่ ส่ือเว็บไซด์ของโครงการ   www.pttplc.com/84district ท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นการส่ือความกบัเจา้หน้าท่ีโครงการฯ เป็นหลกั คือ เพื่อสร้างการรับรู้เร่ืองราวของ
โครงการฯ ใหต้รงกนั เพ่ือประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของโครงการฯ เพื่อให้เจา้หน้าท่ีโครงการฯ ใช้
รูปแบบการรายงานข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงคู่มือการใช้งานต่างๆ ท่ีจ ําเป็ นสําหรับ
โครงการฯ เช่น คู่มือการใช ้EC-EN, งบการเงิน, การส่งรายงานงวด เป็นตน้ และเพื่อการบริหาร
จดัการบุคลากรของโครงการฯ โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีทุกภาค
ส่วน ดว้ยการจดัส่งแผนงาน รายงานงวด การเงิน บนัทึกแผนงานบนัทึกปฏิทินการทาํงาน และผล
การดาํเนินงานผา่นทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้ นอกจากน้ี ภายในโครงการฯ ยงัมีการส่ือสารผ่านจดหมาย
อีเลคทรอนิคส์ คือ 84tambons@pttplc.com เพื่อประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและการดาํเนินกิจกรรม
โครงการฯ ใหส้มาชิกในโครงการฯ รับรู้ข่าวสารอยา่งทัว่ถึงกนั 

นอกจากจะมีการส่ือสารภายในโครงการฯ แลว้ ทางฝ่ายส่ือสารองค์กรของ บริษทั ปตท. 
จาํกัด (มหาชน) ยงัไดป้ระชาสัมพนัธ์โครงการฯผ่านส่ือต่างๆ เพื่อให้บุคคลภายนอก ได้รับรู้
เร่ืองราวการดาํเนินงานโครงการฯ และเพื่อกระตุน้ใหส้งัคมเกิดการปรับเปล่ียนการดาํเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลยทุธคื์อ 

1) สร้างการรับรู้จากแคมเปญผา่นส่ือออนไลน์และ Social Network 
2) เรียนรู้ผา่นการมีส่วนร่วมในโลกออนไลน์และขยายผลไปสู่การลงมือปฏิบติัจริง 
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ภาพ 4.5  แผนภาพขา้งตน้มีรายละเอียดของส่ือเวบ็ไซด ์www.84tambonsforking.com 
แหล่งที่มา:  จากการสมัภาษณ์ 
 

                      
 
ภาพ 4.6  โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง 
แหล่งที่มา: โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง  
 

ส่ือ Facebook โดยใชช่ื้อ WE LOVE PTT ซ่ึงเป็นส่ือสาํหรับกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท  .โดย
ใช ้หวัขอ้(Theme) “พลิกใจ” เพื่อรักษาและขยายเครือข่าย CSR 
 



89 
 

              
 
ภาพ 4.7  แสดงภาพส่ือ Facebook ของโครงการฯ 
แหล่งที่มา:  We Love PTT, 2550. 

 
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัสอดคลอ้งกลุ่มท่ี1 กบัการวิเคราะห์เชิง

เอกสารและคาํตอบจากผูจ้ ัดการส่วนสร้างสรรค์และผลิตส่ือและพนักงานกิจกรรมเพื่อสังคม มี
ทิศทางเดียวกนัท่ีตอ้งการให้การประชาสัมพนัธ์ของโครงการฯ เกิดการรับรู้ จากคนตน้แบบของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ และเพ่ือใหค้นในพ้ืนท่ีอ่ืนเกิดการรับรู้และปรับเปล่ียน ตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการฯ 

 
ทุกวนัน้ีสงัคมเปล่ียนแปลงไปเร็วมาก การจะเขา้ถึงคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงก็

ต้องเลือกใช้ส่ือให้เหมาะกับสถานะนั้ น เช่นเดียวกัน ชุมชนในเมืองก็ใช้ส่ือ
ประเภทหน่ึง ชุมชนนอกเมืองก็ตอ้งเลือกใชส่ื้ออีกประเภทหน่ึง (สุม, ผูจ้ดัการฝ่าย
กิจกรรมเพื่อสงัคม, 7 มกราคม 2557) 

 
ส่ือประเภทส่ิงพิมพเ์หล่าน้ีเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวโครงการฯ ทั้งหมดผ่าน

ตวัอกัษร ผ่านภาพ คลา้ยๆเป็นการบนัทึกเร่ืองราว โดยเน้ือหาหลกัจะเป็นการ
ดาํเนินงานของ ปตท. ในโครงการฯ น้ี (ชู, ผูจ้ดัการส่วนสร้างสรรคแ์ละผลิตส่ือ, 8 
มกราคม 2557) 
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การเลือกส่ือ ตอ้งดูตามความเหมาะสม เพราะส่ือแต่ประเภทมีขอ้ดี ขอ้เสีย
ท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นในช่วงการใชส่ื้อตอ้งดูจงัหวะและเวลาท่ีเหมาะสม ส่ือ
ถึงจะใชแ้ลว้ประสบความสาํเร็จ (นุ้ย, พนักงานกิจกรรมเพื่อสังคม, 8 มกราคม 
2557) 

 
4.2.3 กระบวนการส่ือสารจากผู้น าและแกนน าไปยังชุมชน ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูส่้งสาร หมายถึง ผูน้าํและแกนนาํชุมชน ตาํบลแม่ทา จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงกลุ่มน้ีถือไดว้่า
เป็นบุคคลสาํคญัในการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ของโครงการฯ แนวคิด วตัถุประสงค์ แนวทางการ
ดาํเนินการฯและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปยงัผูรั้บสาร หมายถึง ชุมชนตาํบลแม่ทา จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยใชช่้องทางส่ือประชาสมัพนัธ ์หมายถึง ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือชุมชน  

1) ผูส่้งสาร (Source) คือ ผูน้าํและแกนนาํชุมชน ตาํบลแม่ทา จงัหวัดเชียงใหม่ ท่ีอาศยัอยู่
ในพ้ืนท่ีโครงการท่ีดาํเนินงาน รวมถึง   เจ้าหน้าท่ีประจาํตาํบล คณะกรรมการโครงการตาํบล 
เจา้หนา้ท่ีประจาํภาค หน่วยงานภาคีพฒันาในทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นบุคคลสาํคญัในการพฒันาและ
คอยประสานงานกบัคนในชุมชนมีกระบวนการส่ือสาร ถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ภายในชุมชน 

ผลจากการศึกษาเอกสารโครงการรักษ์ป่า สร้างคน   84 ตาํบล วิถีพอเพียง  เอกสารบนัทึก
พอเพียง หนังสือบนัทึกเดินทางคนพอเพียงและเอกสารสานพลงัชุมชน พบว่า   ในการดาํเนินงาน
โครงการฯ มุ่งเนน้ กระบวนการดาํเนินงานอยา่งมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งผูน้าํชุมชน 
แกนนาํ และหน่วยงานภาคีพฒันาในทอ้งถ่ิน ฯลฯ และเป็นการขบัเคล่ือนดว้ยตวัของชุมชนเองอยา่ง
เป็น "เจา้ของ  "ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ ภายใต้
กรอบหลกัการดาํเนินงานในโครงการฯ โดยจะมีการเปิดเวทีช้ีแจงโครงการฯ เพื่อสร้างความเขา้ใจ
ถึงวตัถุประสงค ์หลกัการการดาํเนินงาน เป้าหมายและกรอบแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมของ

M 

แนวคิดวตัถุประสงค ์
หลกัการดาํเนินการ หลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

S 

ผูน้าํและแกน
นาํชุมชน 

C 

ส่ือ
ประชาสมัพนัธ์
โครงการ ไดแ้ก่ 

- ส่ือบุคคล 
- ส่ือชุมชน 
 

R 

  ชุมชนตาํบล
แม่ทา จงัหวดั

เชียงใหม่ 
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โครงการฯ   หลงัจากนั้นมีการอบรม ศึกษาดูงาน ณ  พ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้ท่ีมีรูปธรรมความสาํเร็จใน
การพึ่งพาตนเองและการจดัทาํแผนชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และเกิดการจุดประกายความคิด
เก่ียวกบัแนว ทางการพฒันาชุมชนสู่วิถีพอเพียง   และนาํมาความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงานมาสรุป
บทเรียนร่วมกนั เพ่ือปรับใหม้ีแนวทางเหมาะสมกบับริบทชุมชนของตน 

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญักลุ่มท่ี2 สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์เชิง
เอกสารและคาํตอบจากผูน้าํ แกนนาํ เจา้หนา้ท่ีประจาํตาํบล เจา้หนา้ท่ีประจาํภาค มีทิศทางเดียวกนัท่ี
ต้องการให้การส่ือสารต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวมถึงการดําเนินงาน 
วตัถุประสงค ์ของโครงการฯ ท่ีตอ้งการให้มีทิศทางเดียวกนั ซ่ึง   3 ใน 5 ของผูน้าํชุมชน ผูบุ้กเบิก
เกษตรย ัง่ยนื และแกนนาํเกษตรย ัง่ยนื 

 
การมาของโครงการฯ เปรียบเสมือนตู ้ต่อขบวนรถไฟ หากขบวนของ

รถไฟไม่สอดรับกบัแนวทางของคนในชุมชนซ่ึงเป็นหัวจกัร ขบวนนั้นก็วิ่งต่อไป
ไม่ได ้(ผูน้าํชุมชนและแกนนาํ, 21 มกราคม 2557) 

 
และ 2 ใน 5 ใหค้าํตอบสอดคลอ้งกนั  
 

ก่อนท่ีเราถ่ายทอดข่าวสารไปยงัชุมชน ทาง ปตท. จะเรียกประชุมระดบั
ผูน้าํและแกนนาํชุมชน เพื่ออธิบายและถ่ายทอดแนวคิดของโครงการฯตลอดจน
การส่ือสาร เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  (แกนนําพลังงานและแกนนํา
ทรัพยากร, 22 มกราคม 2557) 

 
ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีภาคจะส่ือสารยงัไงให้โครงการฯและชุมชน

เช่ือมโยงกนัได ้(ตอ้ง, เจา้หนา้ท่ีประจาํภาค, 22 มกราคม 2557) 
 
เราเองตอ้งสร้างสมัพนัธก์บัชุมชนเพื่อใหเ้กิดความใกลชิ้ด เพราะการท่ีเรา

จะมาพูดคุยหรือนําเสนออะไรก็แล้วแต่ เ ร่ืองของความเช่ือถือ ระหว่างผู ้
ประสานงานกบัชุมชนถือไดว้่าสาํคญั (หน่อย, เจา้หนา้ท่ีประจาํตาํบล, 22 มกราคม 
2557) 
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2) สาร (Message)   คือ การส่งต่อหรือถ่ายทอดข่าวสารจากผูน้ ําและแกนนํา เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์หลกัการดาํเนินงานและรูปธรรมท่ีเกิดข้ึนในโครงการรักษ์ป่า 
สร้างคน 48ตาํบล วิถีพอเพียง  

ผลจากการศึกษาเอกสารโครงการรักษป่์า สร้างคน   84 ตาํบล วิถีพอเพียง เอกสารสานพลงั
ชุมชนและหนงัสือบนัทึกเดินทางคนพอเพียง พบว่า หวัใจหลกัในการดาํเนินการ ตามวตัถุประสงค์
ของโครงการฯ คือ การนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาเป็นแนวทางในการยดึ
เหน่ียวในการดาํเนินชีวิต โดยผูน้ ําและแกนนํา  (ผูส่้งสาร) ต้องมีแนวทางเดียวกบัการขบัเคล่ือน
โครงการฯ ท่ีอยูบ่นความเช่ือท่ีว่า เมื่อความคิดของคนเราเปล่ียน พฤติกรรมก็จะเปล่ียนตามไปดว้ย 
ดงันั้น  จะทาํอย่างไรให้คนในชุมชนเปล่ียนความคิดจากไม่รู้จักพอ มาให้รู้จกัพอ จากท่ีเคยเห็น
ประโยชน์ของตนเป็นหลกั มาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากข้ึน  

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญักลุ่มท่ี 2 สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์เชิง
เอกสารและคาํตอบจากผูน้าํ แกนนาํ เจา้หนา้ท่ีประจาํตาํบล เจา้หนา้ท่ีประจาํภาค มีทิศทางเดียวกนั 

 
โครงการฯไดเ้ปิดโอกาสใหพ้วกเราทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ทุกฐานะอาชีพ 

ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม   ไดเ้ขา้มามีบทบาท   มีพ้ืนท่ีแสดงตวัตนในการพฒันาพ้ืนดิน
ถ่ินเกิด  ท่ีไม่ใช่เฉพาะบทบาทของผูน้าํท่ีมีตาํแหน่งทางการเท่านั้น   และท่ีสาํคญั
คือทาํใหพ้วกเราไดท้าํในส่ิงท่ีเราอยากจะทาํ ในขณะท่ีบางคร้ังการสนับสนุนของ
หน่วยงานอ่ืนๆ  จะมาบอกว่าใหเ้ราทาํอยา่งนั้นอยา่งน้ี เร่ิมจากหน่ึง สอง สาม และ
ส่ี ทาํใหเ้ราขยบัตวัลาํบาก ทาํใหเ้ราไม่ไดท้าํในส่ิงท่ีเราอยากทาํ (เทพ, ผูน้าํชุมชน, 
21 มกราคม 2557) 

 
ก่อนท่ีเราจะส่งสารอะไรไปให้ชาวบา้น  เราเองตอ้งเข้าใจก่อนว่า    ... ทุก

วนัน้ีเราไดรู้้ว่าท่ีผา่นมาทาํไม เราถึงเหน่ือยใจแทบขาด  เด๋ียวน้ีครอบครัวเราพูดคุย
กนั และเข้าใจกันมากข้ึน  เรารู้แลว้ว่าอนาคตครอบครัวของเราจะเป็นอย่างไร  
ตอ้งเร่ิมท่ีเรา เร่ิมท่ีใจเราก่อน ไม่ต้องรอใคร ดังนั้นก่อนท่ีเราจะส่งสารไปให้
ชาวบา้น เราตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจอย่างถ่องแทก่้อน (นึก,  ผูบุ้กเบิกเกษตร
ย ัง่ยนื, 21 มกราคม 2557) 

 
วิธีการท่ีเราจะใหช้าวบา้นเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องโครงการฯจริงๆ ก็คือ 

การมีตวัอยา่งหรือขอ้เปรียบเทียบใหเ้ห็นว่า การมีอาหารกินครบ 3   ม้ือ มีท่ีหลบัท่ี
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นอน รู้สึกพอใจและพอเพียงกบัส่ิงท่ีมีอยู ่ไม่ตอ้งด้ินรนมากมาย นั่นคือความสุขท่ี
พอเพียงใช่ไหม ในทางกลบักนั บางคนจบปริญญามาสูง แต่ด้ินรนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
เงินทองมากมาย ต้องทํางานหามรุ่งหามคํ่ า ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว บาง
คนทาํงานจนลม้ป่วย แลว้นัน่คือ ความสุขจริงๆ หรอ (กก,แกนนาํดา้นพลงังาน, 22 
มกราคม 2557) 

 
เราไดก้าํหนดเป้าหมาย วิสยัทศัน์ ไดนิ้ยามใหค้วามหมายคาํว่าวิถีพอเพียง

ในแบบฉบบัของเรา เราจะค่อยๆ   เดินไปตามทางท่ีเราไดก้าํหนดไวร่้วมกนัอย่าง
มัน่คง  เราจะหาทางประสานกบัทุกฝ่ายเพื่อใหเ้ป้าหมายของเราบรรลุใหไ้ด”้ (ตอ้ง, 
เจา้หนา้ท่ีประจาํภาค, 22 มกราคม 2557) 

 
การมาโครงการฯ ท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์แน่นอน ท่ีไม่ตอ้งเอาเงินนาํหน้า ถือ

ได้ว่าเป็นวิธีคิดและวิธีทาํงานท่ีถูกต้อง อยากให้ทุกหน่วยงานนําไปใช้ในการ
ทาํงาน ทาํให้พวกเราเกิดการเรียนรู้ว่า   ท่ีผ่านมางานพฒันาท่ีลม้เหลวเป็นเพราะ
อะไร” (หน่อย, เจา้หนา้ท่ีประจาํภาค, 22 มกราคม 2557)   

 
3) ส่ือ (Media) หรือ ช่องทางการส่ือสาร (Channel) คือ การส่ือสารกิจกรรมข่าวสาร ของ

โครงการฯ ซ่ึงในโครงการฯมีการเลือกใชส่ื้อท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบับริบทในชุมชนนั้นๆ แต่
ในกรณีของตาํบลแม่ทา ผูน้าํและแกนนาํ มีการเลือกใชส่ื้อหลกัอยู่ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ส่ือบุคคล ส่ือ
หอกระจายข่าวหมู่บา้นและส่ือเสียงตามสาย เพื่อส่ือสารไปยงัคนในชุมชน 

ผลจากการศึกษาเอกสารโครงการรักษ์ป่า สร้างคน   84 ตาํบล วิถีพอเพียง เอกสารบนัทึก
พอเพียง หนังสือบันทึกเดินทางคนพอเพียงและเอกสารสานพลงัชุมชน พบว่า ผูน้าํและแกนนํา
ชุมชน จะใหค้วามสาํคญักบัส่ือบุคคลเป็นอนัดบัแรก โดยจะใชว้ิธีการพูดคุยก่อน หลงัจากนั้นคอย
จดัเวทีการประชุมในระดบัต่างๆ  ซ่ึงเปรียบเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดข่าวสาร เร่ืองราว    จาก
องคก์รหรือหน่วยงานท่ีตอ้งการเผยแพร่ไปสู่ชาวบา้นไดโ้ดยตรงและเป็น การส่ือสารในลกัษณะท่ีมี
ความยดืหยุ่นสามารถปรับให้เขา้กบัชาวบา้น  รวมถึงสามารถชกันาํความรู้สึกนึกคิดของชาวบา้น
ออกมาใหไ้ดท้ราบและเขา้ใจ เพราะ ช่องทางการส่ือสารระหว่างบุคคล   นับเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ี
ไดรั้บความสนใจในฐานะผูถ่้ายทอดข่าวสาร  เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีเสถียรภาพ มีความน่าไวว้างใจ
สูง   และไดรั้บความน่าเช่ือถือในแง่เน้ือหาของสารค่อนขา้งสูงจากผูส่้งสาร ส่ือรองลงมา คือ ส่ือหอ
กระจายข่าวหมู่บา้น ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีกระจายข่าวสารสู่คนในชุมชน เป็นส่ือท่ีมีความใกลชิ้ดกบัคนใน
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พ้ืนท่ี สามารถเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารสู่ประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็วและกระจายเสียงครอบคลุมพ้ืนท่ี
ไดอ้ย่างกวา้งขวาง   ทาํให้สามารถส่งข่าวสารไปยงัผูฟั้งไดจ้าํนวนมาก  โดยผูน้าํชุมชนจะส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลต่างๆ กิจกรรมของโครงการฯ ตลอดจนข่าวสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
หลงัจากนั้นแกนนาํจะส่ือสารอีกทีเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัคนในชุมชน  ส่ือสุดทา้ย คือ ส่ือเสียง
ตามสายท่ีกระจายสู่ชุมชน  คล่ืนวิทย ุFM 99.5 MHz สาํหรับคนรักแม่ทา หรือ “ศูนยว์ิทยุชุมชนคน
ฮกัแม่ทา” ศนูยว์ิทยุชุมชนน้ีไดถื้อกาํเนิดพร้อมกบัการจดัทาํแผนการสร้าง “ศาลาพอเพียง” ท่ีทาง
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียง เขา้มาสนับสนุนร่วมกบัหน่วยงานท้องถ่ิน และ
ชุมชนแม่ทา   มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการประชาสมัพนัธข่์าวสารใหชุ้มชนไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง อีกทั้ง
ยงัเป็นช่องทางการส่ือสารรูปแบบหน่ึงในชุมชน และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในประเด็น
สาธารณะแก่ชุมชน โดยในการผลิตวิทยุเพ่ือชุมชนของแม่ทานั้น โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84  
ตาํบล วิถีพอเพียง ไดเ้ขา้มาสนบัสนุนในทุกขั้นตอน   ตั้งแต่การสาํรวจความคิดเห็นจากชาวบา้นใน
การจดัทาํผงัรายการวิทย ุ  การศึกษาดูงานท่ีศนูยว์ิทยุชุมชนคนเหนือเข่ือน  การเปิดเวทีสร้างความ
เขา้ใจกบัชุมชน การอบรมจดัทาํผงัรายการและบริหารจดัการวิทยชุุมชน  การจดัเวทีประชาพิจารณ์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นชุมชน   ตลอดจนการสร้างและจดัทาํห้องส่งกระจายเสียงเพื่อถ่ายทอดสด 
โดยชุมชนแม่ทาไดเ้ปิดศนูยว์ิทยชุุมชนอยา่งเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2551 

ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์เชิงเอกสารและ
คาํตอบจากผูน้าํ แกนนาํ เจา้หนา้ท่ีประจาํตาํบล เจา้หนา้ท่ีประจาํภาค มีทิศทางเดียวกนั 
 

อย่าไปคิดอะไรให้ไกลตวั ใชว้ิธีส่ือสารแบบเห็นหน้าค่าตา ปากต่อปาก 
จะไดรู้้ว่าชอบไม่ชอบ เพราะอะไร (เทพ,ผูน้าํชุมชน, 21 มกราคม 2557) 

 
เราเองเป็นคนรุ่นเก่า ถา้จะใหใ้ชส่ื้ออยา่งทุกวนัน้ี คงทาํไม่เป็น คงตอ้งให้

คนรุ่นใหม่มาช่วยกระจายข่าวสารแทน (นึก, ผูบุ้กเบิกเกษตรย ัง่ยืน, 21 มกราคม 
2557) 

 
ทุกวนัน้ีชุมชนเราใช ้หอกระจายข่าวกบัวิทยุมากท่ีสุด เพราะทัว่ถึงคนใน

ชุมชน อีกอย่างประหยดัตน้ทุนมากท่ีสุด (เทิด, แกนนาํทรัพยากร, 22 มกราคม 
2557) 
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หอกระจายเสียง ทาํให้ชุมชนส่วนใหญ่รับรู้ถึงข่าวสาร เพราะ ชาวบา้น
บางคนเองก็ไม่ไดรู้้หนังสือกนัทุกคน แต่หอกระจายข่าวจะทาํให้ชาวบา้นเองได้
รับรู้ข่าวสารกนัอยา่งทัว่ถึง (กอ้ง, แกนนาํเกษตรย ัง่ยนื, 22 มกราคม 2557) 

ส่ือวิทยกุ็เหมือนกบัหอกระจายข่าว แต่ขอ้เสียของส่ือวิทยุ บางคนไม่ได้
เปิด ณ ช่วงเวลาท่ีตอ้งการกระจายข่าวสารให้ชุมชนรู้ แต่หอกระจายข่าวจะมีการ
กาํหนดช่วงเวลาท่ีแน่นอน และทัว่ถึง (กก, แกนนาํพลงังาน, 22 มกราคม 2557) 

 
กลยุทธ์ในการใชส่ื้อในตาํบลแม่ทา คือ สร้างความเขา้ใจร่วมกนัในวง

สนทนา 3-4คนก่อน  หลงัจากนั้นแกนนาํจะขยายความไปยงัสมาชิกในกลุ่ม ต่อ
ด้วยระดับหมู่บ้านแลว้ขยายมาเป็นระดับตาํบล เพื่อเป็นการถ่ายทอดข่าวสาร  
(หน่อย, เจา้หนา้ท่ีประจาํภาค, 22 มกราคม 2557) 

 
แกนนํา หรือผูน้ ํา เปรียบเสมือนคนกลางท่ีนําข่าวสาร เร่ืองราว จาก

องคก์รหรือหน่วยงานไปสู่ชาวบา้นอยูแ่ลว้  ส่ือบุคคลจึงเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทุก
คนคุน้เคยกนัดีอยู่แลว้และไดรั้บการยอมรับค่อนขา้งสูง  (ตอ้ง, เจา้หน้าท่ีประจาํ
ตาํบล, 22 มกราคม 2557) 

 
สรุปงานวิจยัหวัขอ้น้ี พบว่า ในการดาํเนินโครงการฯตามวตัถุประสงคข์องโครงการรักษป่์า 

สร้างคน 84ตําบล วิถีพอเพียง โดยในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ  ได้ใช้ส่ือ
หลากหลาย อาทิ ส่ือบุคคล ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือสังคมออนไลน์  ซ่ึงในงานวิจัยพบว่า ส่ือ
บุคคล มีความโดดเด่นและมีประสิทธิภาพในแง่ของการส่ือสารระหว่างชุมชน  โดยในหัวขอ้ต่อไป
ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาว่าชาวบา้นมีการรับรู้ว่าส่ือของโครงการและสารท่ีส่งมีประสิทธิภาพหรือไม่  
เพื่อท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาส่ือต่อไป 
 

4.2.4 การรับรู้ของคนในชุมชนต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ที่มต่ีอโครงการ
รักษ์ป่า สร้างคน 48 ต าบล  วถิีพอเพยีงของ บริษัท ปตท .จ ากดั )มหาชน(   

ผูว้ิจัยจึงแบ่งผลการศึกษาในด้านการรับรู้ออกเป็น 2 ส่วน คือ การรับรู้ด้านส่ือ
ประชาสมัพนัธข์องโครงการ และ การรับรู้ดา้นเน้ือหาประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ เพื่อใหท้ราบถึงผล
การส่ือสารและการรับรู้ของชุมชน และนาํผลวิจยัท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการปรับปรุงบทบาทและ
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ขยายผลสู่การวางกลยทุธค์วามรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ ของ  บริษทั  ปตท .จาํกดั (มหาชน) ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ซ่ึงผลการวิจยัการรับรู้ของคนในชุมชน พบว่า 

4.2.3.1  การรับรู้ดา้นส่ือประชาสมัพนัธข์องโครงการฯ ส่ือบุคคลมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดในแง่ของการส่ือสารเพื่อใหเ้กิดการรับรู้ 

4.2.3.2  การรับรู้ด้านเน้ือหาประชาสัมพนัธ์ของโครงการฯ ชาวบ้านตาํบลแม่ทา 
เขา้ใจและรับรู้ว่าโครงการฯ ตอ้งการใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมแนวทางการดาํรงชีวิตอย่าง
พอเพียง  

1)  การรับรู้ดา้นส่ือประชาสมัพนัธข์องโครงการรักษป่์า สร้างคน 84
ตาํบล  วิถีพอเพียง 

การประชาสมัพนัธท่ี์มาและวตัถุประสงคข์องโครงการรักษป่์า สร้างคน 84ตาํบล วิถี
พอเพียง ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มีการใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์หลากหลาย อาทิ ส่ือบุคคล 
ส่ือวิทย ุส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือสงัคมออนไลน์  

ในเร่ืองการรับรู้ด้านส่ือประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมของโครงการฯ พบว่า คนใน
ชุมชนตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีการรับรู้เก่ียวกบัโครงการรักษ์ป่า 
สร้างคน 84 ตาํบล วิถีพอเพียงของ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) จากส่ือบุคคล ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์
และส่ือสงัคมออนไลน์  ตามลาํดบั โดยจากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบว่า  ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญักลุ่มท่ี3  มี
ความเห็นตรงกันว่า ส่ือบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีประจาํตาํบล, คณะกรรมการโครงการตาํบล, 
เจ้าหน้าท่ีประจาํภาค และหน่วยงานภาคีพฒันาในท้องถ่ิน เป็นการส่ือสารท่ีค่อนข้างท่ีจะได้มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงในการดาํเนินโครงการฯ และวตัถุประสงค์ ปตท.เป็นเพียงบุคคลภายนอกท่ีทาํ
หนา้ท่ีในการส่ือสารผา่นผูน้าํชุมชนและแกนนาํ ซ่ึงจะมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัชุมชน ทาํให้การ
โนน้นา้วใจในโครงการฯ ของ ปตท. เกิดความน่าเช่ือ นอกจากน้ีการใชค้นพ้ืนท่ีในชุมชนทาํงาน
ร่วมกบัโครงการฯทาํใหรู้้สึกถึงความเป็นเจา้ของโครงการฯ  

โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ตาํบล  วิถีพอเพียงของ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
นอกจากจะใชเ้จา้หนา้ท่ีในระดบัทอ้งถ่ินและหน่วยงานภาคีพฒันาในทอ้งถ่ินแลว้ ยงัชกัจูงให้ผูท่ี้อยู่
ในชุมชน ไดแ้ก่   ผูน้ ําชุมชน แกนนําชุมชนและลูกหลานมาร่วมทาํงานกับโครงการฯ โดยผล
การศึกษาพบว่า ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัท่ีเป็นชาวบา้น 4ใน6 มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกนัว่า การนาํ
ลกูหลานของชุมชนมาเป็นเจา้หนา้ท่ีประจาํตาํบล รวมถึงกลยทุธก์ารทาํงานท่ีส่งคนฝังตวัอยูใ่นพ้ืนท่ี 
เพื่อเป็นสายสมัพนัธท่ี์ดีกบัชุมชน ทาํให ้ปตท. สามารถเขา้ถึงชุมชนไดง่้ายและสามารถติดตามความ
เคล่ือนไหวและหนุนช่วยใหก้ารดาํเนินงานราบร่ืนและเกิดการยอมรับในโครงการฯ ซ่ึงภายหลงัท่ี
ผา่นกระบวนการดาํเนินงานโครงการฯ ร่วมกบัชุมชน จะทาํใหเ้กิดคนทาํงานดา้นพฒันาชุมชนท่ีอยู่
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ในพ้ืนท่ี รวมถึงความรู้  และความสามารถในการประกอบอาชีพเพ่ือใหเ้กิดรายได ้เกิดการสาํนึกรัก
บา้นเกิด และทาํใหรู้้สึกถึงความเป็นเจา้ของโครงการฯ จนทาํให้เกิดความย ัง่ยืนในการสานต่องาน
พฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีต่อไปเน่ืองดว้ย การดาํเนินงานโครงการฯ ท่ีมีระยะเวลาต่อเน่ืองกนัถึง 5 ปี 
เป็นเง่ือนไขของระยะเวลาท่ีทาํให้ชุมชนและเจ้าหน้าท่ีโครงการฯ มีพฒันาการการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการรับรู้และปรับเปล่ียนความคิด พฤติกรรมสู่วิถีพ อเพียงได ้4ใน6ท่ีมีความ
คิดเห็นในทิศทางเดียวกนั 
 

พี่ว่า ส่ิงหน่ึงท่ีทาํให้ชุมชนตดัสินใจร่วมโครงการคือ เอาคนในพ้ืนท่ี มา
เป็นจุดเช่ือมระหว่างตาํบลและโครงการฯ ทาํให้เขา้ถึงชุมชนไดง่้าย  รู้สึกเป็น
กนัเอง ใกลชิ้ด (รุ่ง, ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 3 มกราคม 2557) 

 
ส่ิงท่ีเขา้ถึงชุมชนและทาํให้พี่ยอมรับในโครงการฯ น่าจะเป็นวิธีท่ี ปตท.

มาศึกษาพ้ืนท่ี และคลุกคลีกบัชาวบา้นจนรู้สึกกลมกลืนเป็นกนัเอง ไม่รู้สึกว่าเขา
เป็นเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ (เจ๊ียบ, ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557) 

 
การเขา้มาของโครงการฯ ของปตท. ทาํใหล้กูหลานมีอาชีพ มีรายได ้และ

ท่ีสาํคญัลูกหลานไม่ท้ิงบา้นเกิดไปสู่เมืองหลวง (กนัย,์ ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 23 
มกราคม 2557) 

 
เม่ือโครงการฯ ส้ินสุด ส่ิงท่ีไปคือตวัโครงการฯ แต่ส่ิงท่ียงัอยู่ คือ ความรู้

และเจา้หนา้ตาํบลท่ีเป็นคนในพ้ืนท่ีท่ีไดร่้วมโครงการฯ (น้อย, ชาวบา้นชุมชนแม่
ทา, 23 มกราคม 2557)   

 
ส่ือวิทยชุุมชนเป็นส่ือท่ีผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัเห็นความสาํคญัรองลงมา โดยผลการศึกษา

พบว่า ส่ือวิทยชุุมชน ศนูยว์ิทยชุุมชนคนฮกัแม่ทา เป็นส่ือท่ีสามารถส่งข่าวไดร้วดเร็ว กวา้งขวาง แต่
อยา่งไรก็ดี ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญับางคนรายงานว่าถา้ผูรั้บสารไม่สนใจอยา่งจริงจงั ในเวลาท่ีตอ้งการจะ
ฟัง ก็จะไม่ไดรั้บสารจากส่ือเสียงดงักล่าว 4ใน6 ของชาวบา้นใหค้วามคิดเห็นในทิศทางเดียวกนั  คือ  
 

พี่ฟังทุกเชา้นะ...วิทยชุุมชน พี่ว่ามนั เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงข่าวไดร้วดเร็วดีและ
เขา้ถึงชาวบา้นไดเ้ป็นจาํนวนมาก แต่มีขอ้เสียถา้หากชาวบา้นไม่อยู ่ไม่ไดฟั้ง ก็ไม่รู้
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เหมือนกนัว่า หมู่บา้นนั้นทาํอะไร มีกิจกรรมอะไรกนั ทุกวนัน้ีท่ีชุมชนเราสามคัคี
กนัไดส่้วนหน่ึงก็เพราะจากข่าววิทยชุุมชนน้ีแระ เวลามีกิจกรรมเขาก็เป่าประกาศ
ให้พวกเรารู้ พวกเราก็จะไปช่วยเหลืองานกนั  (เจ๊ียบ, ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 23 
มกราคม 2557) 

 
พี่ว่าวิทยุชุมชนทําให้ชาวบ้านอย่างพี่ ท่ีไม่ รู้จักหนังสือ ได้รู้ข่าวสาร

บา้นเมือง ข่าวสารในตาํบล และท่ีสาํคญัทาํใหพ้ี่จากท่ีไม่รู้เร่ืองเกษตรผสมผสานก็
มารู้ว่าทาํกนัยงัปลกูแลว้มีประโยชน์ยงัไง (แจง, ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 
2557) 

 
วิทยชุุมชน เกิดข้ึนเพราะ ส่วนหน่ึงมาจากการสนับสนุนของ ปตท. และ

การเขา้มามีส่วนร่วมกบัคนในชุมชน แต่ส่ิงท่ีพ่ีฟังวิทยไุม่ใช่ฟังแค่ข่าวสารกิจกรรม
โครงการหรืออะไรก็แลว้แต่! แต่ท่ีพี่ฟังวิทยุคือ ชาวบา้นลูกหลานของเราเน่ียสิท่ี
ร่วมกนัทาํรายการ  เปิดเพลง ใหข้อ้มลูข่าวสารและพดูภาษาบา้นเรา (รุ่ง, ชาวบา้น
ชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557) 

 
พี่ว่า . . . บางคร้ังวิทยุชุมชนก็ไม่ไดแ้ค่ให้ขอ้มูล ข่าวสารอย่างเดียว บาง

เวลาก็ใหค้วามบนัเทิงกบัตาํบลเราดว้ย (ออ้ย, ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 
2557) 

 
ส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นส่ือท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัเห็นความสาํคญัต่อจากส่ือบุคคลและส่ือวิทยุ

ชมชน ผลการศึกษาพบว่า 4ใน6 ของผูใ้หข้อ้มลูสาํคญักล่าวถึง ส่ือส่ิงพิมพ ์ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเพ่ือการ
ส่ือสารระหว่างส่วนกลางและชุมชน เพื่อถ่ายทอดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง
เป็นประจาํทุกเดือน แต่ดว้ยขอ้จาํกดัในการขนส่งของ ปตท. ทาํให้ประสิทธิภาพของส่ือส่ิงพิมพ ์
เกิดความล่าชา้ และประสิทธิภาพการส่ือสารลดนอ้ยลงไป 
 

4 ใน 6 ของชาวบา้นใหค้วามคิดเห็นในทิศทางเดียวกนั  คือ 
 

พี่ว่าหนังสือ วารสารของโครงการฯ ท่ีแจกตามตาํบล เป็นคู่มือท่ีทาํให้
ชาวบา้นอยา่งเรายงัคงทาํตามกนัอยู ่ส่วนหน่ึงมาจากความสาํเร็จท่ีผ่านมา และอีก
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ส่วนหน่ึงใชดู้เพื่อเป็นตวัอยา่งของตาํบลอ่ืนท่ีประสบความสาํเร็จ (เจ๊ียบ, ชาวบา้น
ชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557) 

 
พี่ว่าขอ้จาํกดัของส่ือส่ิงพิมพ ์คือ ความล่าชา้ กว่าจะส่งมาถึงตาํบลพ่ีก็เกือบ

เดือนถึงจะไดอ่้าน พี่ว่าหากเปรียบเทียบกบัส่ืออ่ืนพี่ว่าส่ืออ่ืนยงัดีกว่าถึงแมว้่าจะ
เก็บไวไ้ดน้าน (แจง, ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557) 

 
ในการประชาสัมพนัธ์ของโครงการฯ ในตอนนั้นส่วนใหญ่ตัวพ่ีรับรู้

ข่าวสารของโครงการฯ จากคนอ่ืนนะ พวกส่ือส่ิงพิมพก์ว่าจะไดอ่้านอีกทีตอนท่ีมา
ประชุมโครงการฯ ดงันั้น พ่ีว่า ปตท.เองควรจะเน้นเร่ืองการใชส่ื้อน้ีให้มาก (รุ่ง,
ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557) 

 
พี่ว่า ปตท. ควรจะแจกจ่ายหนังสือ วารสาร ให้พ้ืนท่ีอ่ืนให้เกิดการรับรู้

มากยิง่ข้ึน ท่ีสาํคญัควรแจกผา่นเครือข่ายของตาํบลหรือหน่วยงานท่ีเนน้การพฒันา
ชุมชน เพราะพี่คิดว่า หนังสือ วารสาร เก็บไวไ้ดน้านและท่ีสาํคญัทุกคนสามารถ
หยบิหาอ่านไดส้ะดวก (ออ้ย, ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557)  

 
ส่ือสังคมออนไลน์ จากการศึกษาพบว่า ปตท. เลือกใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการ

นาํเสนอขอ้มลูสาํคญัของโครงการฯ และตอ้งการใหม้ีการโตต้อบแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือสังคม
และผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีส่วนกลางเช่ือว่าเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ในความเป็นจริง 
ผลจากการศึกษามีความขดัแยง้กบัความเขา้ใจของ ปตท. โดยพบว่า ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัท่ีเป็นชาวบา้น 
5ใน6 แสดงความคิดเห็นในทิศทางตรงกันขา้มกับมุมมองของ ปตท. โดยให้เหตุผลว่า   ยงัมี
ชาวบา้นอีกจาํนวนมากท่ียงัไม่สามารถเขา้ถึงส่ือสงัคมออนไลน์น้ี ดว้ยขอ้จาํกดั เช่น ความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มลู เทคโนโลยท่ีีไม่สอดรับกบัสภาพสงัคม ชุมชนและค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

พีม่องว่าส่ือสงัคมออนไลน์ส่งข่าวสารไดเ้ร็วจริง อย่างลูกสาวพ่ี ทุกวนัน้ี
ใชอิ้นเทอร์เน็ตติดต่อข่าวสาร ส่งเมลทาํงาน คน้หาขอ้มูล ติดต่อส่ือสาร แต่ขอ้เสีย
ของมนัคือสญัญาณอินเทอร์มนัไม่ค่อยมี มนัชา้ ค่าใชจ่้ายก็สูงท่าจะติดตั้งมนั (แจง, 
ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557) 
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สาํหรับพ่ีแลว้ ความน่าเช่ือมถือของส่ือสงัคมออนไลน์มีความน่าเช่ือถือตํ่า 
อยา่งข่าวสารท่ีออกทุกวนัน้ี ชาวบา้นท่ีไม่รู้หนงัสือหนงัหา ถูกลอกตั้งเยอะตั้งแยะ 
ไหนจะใชช่ื้อปลอม ใหข้อ้มลูท่ีผดิๆ ทาํใหใ้หช้าวบา้นอย่างเรารับรู้ข่าวสารท่ีผิดๆ
ไปดว้ย (นอ้ย, ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557) 

 
พูดถึงการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ สําหรับพี่แล้วไม่เหมาะท่ีจะใช้กับ

ชาวบา้นอยา่งเรา ตอ้งอยา่ลืมนะว่า เราอยูก่บัดิน อยูก่บันํ้ า อยู่กบัป่า ตั้งแต่ปู่ ย่า ตา 
ยาย อยู่ๆ จะใหม้าใชอ้ะไรไม่รู้มาแทนการพดูคุยกนัอยา่งท่ีพ่อกาํนันทาํอยู่ ท่ีสาํคญั
นะพ่ีว่าส่ือพวกน้ีควรจะใชก้บัคนรุ่นใหม่ คนในเมือง (ออ้ย, ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 
23 มกราคม 2557) 

 
พี่เขา้ใจนะว่าโครงการฯต้องการจะให้คนส่วนใหญ่รับรู้และต่ืนตวักับ 

ความพอเพียง ตามแนวคิดท่ี ปตท. ไดว้างไว ้แต่การท่ีจะใชส่ื้อสมยัใหม่กบัตาํบล
แม่ทาพี่ก็เห็นดว้ย แต่แค่เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือมนัไม่พร้อม ไหนจะตอ้งเรียนรู้กบัการ
ใช ้พี่ว่าไม่เหมาะกบัท่ีคนรุ่นอยา่งพี่ คงตอ้งให้ลูกสาวพี่ใช้ (กนัย,์ ชาวบา้นชุมชน
แม่ทา, 23 มกราคม 2557) 

 
มนัก็ดีนะทาํให้คนรู้เร่ืองโครงการฯ ไดม้ากข้ึน แต่คนท่ีน่ีเป็นคนเก่าแก่  

ชาวบ้านอย่างเราๆ คงไม่จาํเป็น ไม่รู้เร่ืองและท่ีสําคัญพี่เองก็ยงัใช้ไม่เป็นด้วย 
(เจ๊ียบ, ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557) 

 
สรุปคือ คนในชุมชนตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ มีการรับรู้ว่า ส่ือท่ี

มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ ส่ือบุคคล ไดแ้ก่ ลกูหลานในชุมชน เจา้หนา้ท่ีประจาํตาํบล, คณะกรรมการ
โครงการตาํบล, เจา้หนา้ท่ีประจาํภาค, หน่วยงานภาคีพฒันาในทอ้งถ่ิน รองลงมาคือ  ส่ือชุมชน ศนูย์
วิทยุชุมชนคนฮักแม่ทา และส่ือส่ิงพิมพ์รูปแบบจดหมายข่าว  ตามลาํดับ ในขณะท่ีส่ือท่ีมี
ประสิทธิภาพน้อยท่ีสุด คือ ส่ือสังคมออนไลน์ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งทัว่ถึง 

2) การรับรู้ดา้นเน้ือหาประชาสัมพนัธ์ของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84
ตาํบล วิถีพอเพียง  



101 
 

จากเอกสารโครงการรักษป่์า สร้างคน 84ตาํบล วิถีพอเพียง เอกสารรายงานประจาํปี 
ความย ัง่ยนื พบว่า แนวทางการส่ือสาร โครงการ รักษป่์า สร้างคน 84ตาํบล วิถีพอเพียง ของบริษทั 
ปตท. จาํกัด (มหาชน) มีหลกัการในการส่ือสารโดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
แนวทางในการพฒันาท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลางเอ้ือให้ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีความสามารถในการจัดการ
ตนเองและ การนาํเสนอผ่านกระบวนการทาํงานท่ีทุกตาํบลต้องเขา้ร่วม (การวิเคราะห์ตนเอง -
ชุมชน) ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และการร่วมมือร่วมใจในการสร้างความสุข
อยา่งย ัง่ยนื ตามหลกัการท่ีว่า “ พลิกใจใหพ้อเพียง เพ่ือสุขท่ีย ัง่ยนื” 

ผลจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านชุมชนแม่ทามีความสอดคลอ้งกับ เจตนารมณ์ของ
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดย 6ใน6 ของผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัรับรู้ว่า บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
ตอ้งการส่ือสารแนวคิด “พลิกใจใหพ้อเพียง เพ่ือสุขท่ีย ัง่ยนื” ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ต้องยอ้นไปสมยัท่ีโครงการฯ เข้ามาใหม่ๆมีหลกัการวิธีคิดเยอะแยะ
มากมาย  แต่พี่ว่า หลกัการง่ายๆของความพอเพียง คือ สุขแต่พอดี พอใจในส่ิงท่ีตวั
มีอยู่  และใชส่ิ้งนั้นให้เกิดประโยชน์กบัตวัเราเองและคนอ่ืนให้มากท่ีสุด (น้อย, 
ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557) 

 
โครงการฯ เขาเนน้เร่ืองของการเรียนรู้ ส่งเสริมความรู้ เขาบอกว่า เขาจะ

เป็นเคร่ืองมือใหก้บัเรา นาํไปสู่ความพอเพียง พอพูดถึงความพอเพียง เขาก็ถามว่า 
พอเพียงคืออะไร เราก็ตอบว่า พอเพียงคือ ไม่มีหน้ี มีเงินออม พออยู่พอกิน ไม่
เบียดเบียนผูอ่ื้น แบ่งกนักิน สงัคมสงบสุข ป่าสมบูรณ์ ปลอดยาเสพติด ฯลฯ เขาก็
เลยแนะนาํเราว่า ก่อนอ่ืนเราน่าจะรู้จกัตวัเราเองก่อน โดยชวนเราทาํบนัทึกรายรับ
รายจ่ายครัวเรือนให้รู้ตวัรู้ตนเสียก่อน เพื่อจะได้แกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกจุด จะรู้ว่า
สามารถลดรายจ่ายในดา้นใด เพ่ือลดการเป็นหน้ี (ออ้ย, ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 23 
มกราคม 2557) 

 
การมาของโครงการฯ ของ ปตท. ท่ีเขา้มาสนับสนุนชุมชนทาํให้พวกเรา

เองเปล่ียนวิธีคิดใหดู้เรียบง่ายข้ึนแค่ ตวัเรามีความสุข ดาํเนินชีวิตเรียบง่าย ไม่ทาํ
ให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน พอใจในส่ิงท่ีเป็น อย่าอยากไดใ้นส่ิงท่ีไม่จาํเป็น แค่น้ีชีวิตก็มี
ความสุขอยา่งพอดีและพอเพียง (แจง, ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557) 
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พี่ว่าหลายคนๆคิดท่ีว่าความพอเพียง หมายถึง การทาํเกษตรกรรม ทาํนา 
ทาํไร่ เล้ียงเป็ด เล้ียงไก่ แต่จริงๆแลว้ความพอเพียงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจท่ีใน
หลวงให้ไว ้คือ การสร้างสมดุล มีเหตุ มีผล ในการดาํเนินชีวิต  (เจ๊ียบ, ชาวบา้น
ชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557) 

 
จริงแลว้ๆชาวบา้นทุกคนรู้อยู่แลว้ว่า พอเพียง คืออะไร คือ อย่าได้ อย่า

อยาก อย่าตามกระแส อยู่อย่างพอดี อนัน้ีคือหลกัการท่ีทุกคนรู้ แต่ ปตท. แค่มา
ช่วยใหลุ้งเขา้ใจและใหเ้ห็นเป็นภาพเท่านั้น เช่น ทาํครัวเรือนอาสา ทาํปุ๋ยหมกั ทาํ
พลงังานเตาถ่าน (กนัย,์ ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557) 

 
พี่ว่าความพอเพียง ท่ีในหลวงดาํริไว ้คือ แก่นแทข้องความสุขในการใช้

ชีวิตนะ ตอ้งขอบคุณ ปตท. ท่ีช่วยส่งเสริมใหช้าวบา้นในแม่ทาเราเขา้ใจมากยิ่งข้ึน 
(รุ่ง, ชาวบา้นชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557) 

 
สรุป การรับรู้ดา้นเน้ือหาประชาสมัพนัธข์องโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตาํบล วิถี

พอเพียง นั้น บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ตอ้งการส่ือสารแนวคิด “พลิกใจให้พอเพียง เพื่อสุขท่ี
ย ัง่ยนื” ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ ชาวบา้นตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
เขา้ใจและรับรู้ว่าโครงการฯ ตอ้งการใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจนนาํไปสู่ความพอเพียงและ
ท่ีสําคัญต้องการให้เกิดการร่วมมือ ร่วมใจ ภายในชุมชนในการสร้างความสุขอย่ างย ัง่ยืน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  
 



 
 

บทที่ 5   
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง รูปแบบการส่ือสารการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั ปตท.จ ากัด 
(มหาชน) โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์คือ 

1) เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมเพื่อสงัคมภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 
(CSR) ของ  บริษัท ปตท. จ  ากัด (มหาชน) ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง 
กรณีศึกษา: ต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

2) เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสาร ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ใน
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ 

3) เพื่อศึกษาการรับรู้กิจกรรมเพื่อสงัคมตามมุมมองของคนในชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่
ออน จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่
ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชร้ะยะเวลาเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม ตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 – มีนาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 4 เดือน มี
วิธีการศึกษาไดแ้ก่ ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ไดแ้ก่ หนังสือและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง นิตยสาร 
หนงัสือพิมพ ์และเวบ็ไซตต่์างๆ เพื่อประกอบการศึกษา และการสมัภาษณ์เชิงลึกโดยแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มผูบ้ริหารและนักส่ือสารองค์กรของ บริษัท ปตท. จ  ากัด 
(มหาชน) กลุ่มท่ี 2 คือ ผูน้  าและแกนน าชุมชน ต าบลแม่ทา จังหวดัเชียงใหม่และกลุ่มท่ี 3 คือ 
ชาวบา้นชุมชน ต าบลแม่ทา จงัหวดัเชียงใหม่ 
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5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

  5.1.1  ประวตัแิละความเป็นมา 
  ต าบลแม่ทาเป็นหน่ึงใน 6 ต าบลของอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในท่ีราบลุ่มน ้ า
แม่ทา พ้ืนท่ีมีลกัษณะเป็นหุบเขาลอ้มรอบโดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ 79.9 ตร.กม. เป็นพ้ืนท่ีป่าประมาณ 
4,9937.5 ไร่ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะส าหรับการ
เพาะปลกู พืช ผกั ผลไม ้ในต าบลมีประชากรจ านวนทั้งหมด 4,926 คน แยกเป็นชาย 2,507 คน หญิง 
2,419 คน มีครัวเรือน 1,495 ครัวเรือน และมีความหนาแน่นเฉล่ีย 46 คน ต่อตารางกิโลเมตร  
  ต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ มีประวติัศาสตร์ท่ียาวนานไม่ต  ่ากว่า 300 ปี 
ราวปี พ.ศ.2186 ชุมชนชาวกะเหร่ียง  (ปกาเกอะญอ) หนีสงครามมาตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณห้วยยางคา
เป็นกลุ่มแรก  ใน พ.ศ.2535 เกิดวิกฤตภัยแลง้ของประเทศ ชาวบา้นในต าบลแม่ทาไม่ต  ่ากว่า 4 
หมู่บ้านท านาไดไ้ม่ถึงร้อยละ 50 ท าให้ชุมชนเร่ิมตระหนักถึงการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้
กลบัคืนมา โดยมีการตั้งด่านสกดัไมเ้ถ่ือนไม่ให้ออกจากพ้ืนท่ี ออกกฎระเบียบของชุมชนในการ
จดัการป่า จนสามารถท่ีจะรักษาป่าเอาไวไ้ด ้จากนั้นแม่ทามีการท างานเร่ืองการจดัการทรัพยากรโดย
แกนน าชุมชนท าความเขา้ใจภายในและต่อสูใ้นเชิงนโยบายท่ีจะผลกัดนัให้เกิดป่าชุมชน ในปี พ.ศ. 
2540 ถึง 2550 เกิดกลุ่มต่าง ๆ มากมาย เพ่ือแกไ้ขปัญหาใหก้บัสมาชิกในกลุ่มและเร่ิมท างานร่วมกนั
ให้เป็นระบบท่ีมีบูรณาการมากข้ึน โดยในปี พ.ศ.2543 ต าบลแม่ทาได้ยกระดับตนเองข้ึนเป็น
สถาบนัการเรียนรู้  ซ่ึงด าเนินการโดยกลุ่มเกษตรทางเลือก และไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม
สหกรณ์การเกษตรย ัง่ยนืแม่ทา จ  ากดั ท าให้มีการรวมตวักนัอย่างถูกตอ้งและ ส่งผลให้มีคนเขา้มา
ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์อย่างต่อเน่ือง ทั้งในเร่ืองเกษตรกรรมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไรก็ดีมีการประสานงานกนัน้อยจึงท าให้เกิดปัญหาการท างานซ ้ าซอ้น 
เพื่อแกปั้ญหาน้ีจึงไดมี้สรุปบทเรียนกนั ผลจากการสรุปบทเรียนท าให้เกิดการรวมตวักนัระหว่าง
เครือข่ายทรัพยากรและเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและพฒันาเป็น “สถาบนัพฒันาทรัพยากร
และเกษตรกรรมย ัง่ยนืแม่ทา” 
  จากการท่ีคนในชุมชนสามารถจดัการปัญหาไดภ้ายในชุมชนตนเอง สามารถพึ่งพาตนเอง
ได ้จึงเป็นท่ีมาให ้บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) เลือกต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีน าร่องในการด าเนินโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียงและผูว้ิจยั
เลือกเป็นพ้ืนท่ีท่ีศึกษารูปแบบการส่ือสารการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมและการรับรู้ของโครงการฯ 
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5.1.1.1  รูปแบบกิจกรรมเพื่อสงัคมภายใตค้วามรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ 
(CSR) ของ  บริษัท ปตท. จ  ากัด (มหาชน) ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง 
กรณีศึกษา: ต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

รูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตค้วามรับต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของ  
บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ในโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบล
แม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการด าเนินกิจกรรมท่ีแยกจากการด าเนินธุรกิจท่ีเป็น
กระบวนการหลกัของกิจการ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม ชุมชน ในดา้นต่างๆ (CSR after  
Process) รวมทั้งไดน้้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ มา
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นการพฒันาคนเป็นศูนยก์ลางท่ีประชาชน
รับรู้ถึงปัญหา เข้าใจ เข้าถึงและร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนด โครงสร้าง กลไก และ
เคร่ืองมือในการจัดการทรัพยากรให้อยู่อย่างพอเพียง ซ่ึงจะเอ้ือให้ชุมชน สังคม ท้องถ่ินมี
ความสามารถในการจดัการตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

เมื่อปลายปี 2550 ต าบลแม่ทาไดรั้บคดัเลือกเป็น 1ใน 9 ต าบลน าร่อง ท่ีไดรั้บคดัเลือก
เป็นพ้ืนท่ีริเร่ิมการท างานของโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบลวิถีพอเพียง เน่ืองจากเป็นต าบลท่ีมี
ศกัยภาพ ตลอดจนการมีแกนน าท่ีเขม้แข็ง มีกิจกรรมและโครงการพฒันาท่ีมีทิศทางความพอเพียง
และอีกเหตุผลประการหน่ึงคือ ต าบลแม่ทาเป็นหน่ึงในเครือข่ายลูกโลกสีเขียวของ ปตท. จึงท าให้
ต  าบลแม่ทาเขา้ใจหลกัแนวคิดการท างานของ ปตท. แต่การท่ีโครงการรักษป่์าสร้างคน 84 ต าบล วิถี
พอเพียง  จะเขา้มาท างานในพ้ืนท่ีก็ตอ้งผา่นการพิจารณาตามกระบวนการของชุมชน เพ่ือใหต้วัแทน
ของชุมชนไดรั้บรู้ ถึงวตัถุประสงค์ของโครงการฯ และร่วมกนัพิจารณาการท่ีจะให้ชุมชนมุ่งสู่ 
ชุมชนวิถีพอเพียง จะตอ้งมุ่งเป้าสู่การสร้าง การเรียนรู้ และพฒันาความเขา้ใจต่อปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงเป็นแนวทางการด ารงชีวิตท่ีจะน าไปสู่ความสุขความสมดุลและความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ สงัคม ชุมชน โดยภายใตก้ระบวนการสร้างชุมชนวิถีพอเพียงของโครงการฯ ไดย้ึด “แนว
ทางการขบัเคล่ือนงานบนฐานความรู้” ตั้งแต่การส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่ชุมชน การสร้างกระบวนการ
ทดลองปฏิบติัผา่นกิจกรรมท่ีมีความสอดคลอ้งกบัวถีิของชุมชน เพ่ือใหชุ้มชนเกิดการเรียนรู้รูปแบบ
หรือวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวนัตามแนวทางความพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและ การร่วมสรุป
บทเรียนจากการทดลองปฏิบติัเพื่อให้เกิดความประจกัษ์ดว้ยตนเอง น าสู่การปรับเปล่ียนกระบวน
ทศัน์และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนววิถีพอเพียง ตลอดจนการน าความรู้มา
พฒันาต่อยอดและปรับประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุม้กนัในตวั เง่ือนไขความรู้ และการมีคุณธรรม 
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1) ความพอประมาณ ทาง โครงการฯ ส่งเคร่ืองมือ “ครัวเรือนอาสา” เพื่อ
การทบทวนและการรู้จกัตนเอง โดยการใช ้“ขอ้มลู” รายรับ รายจ่าย จากการบนัทึกบญัชีครัวเรือน
มาเป็นเคร่ืองมือในการทบทวนตนเอง อนัน าไปสู่การก าหนดแผนชีวิตของตนเองและครอบครัว  

2) การมีเหตุและผล ทางโครงการฯ ส่งเสริมใหก้ารจดัการความรู้ ประยุกต์
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีความรู้สมยัใหม่ ทั้งจากภายในชุมชนและนอกชุมชน มาปรับใช้
ในครัวเรือนไดอ้ย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพฒันาทกัษะอาชีพ ทั้งอาชีพหลกัและอาชีพเสริม
ใหก้บักลุ่มครัวเรือนพอเพียงอาสา  

3) การมีภูมิคุ ้มกันในตวัท่ีดี ทางโครงการฯ ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู้จากการศึกษาดูงานให้คนในครอบครัวไดรั้บรู้ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเท่าเทียมกนั  เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจและมีความเช่ือมัน่ร่วมกนัและเห็นความส าคญัถึงประโยชน์ว่าจะเกิดข้ึนกบัครอบครัว 
ตลอดจนลกูหลานเรียนรู้จากการปฏิบติัร่วมกนัของคนในครอบครัว มีการท าเป็นตวัอย่าง ท าให้ดู 
อยูใ่หเ้ห็น สอนลกูหลานอยา่งต่อเน่ือง   

4) เง่ือนไขความรู้ ทางโครงการฯ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการผลิตในครอบครัว
ใหมี้ความหลากหลายทั้งพืชและสตัว ์สามารถเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนไม่เนน้การผลิตเชิงเด่ียว
เพื่อสร้างรายไดเ้พียงอย่างเดียว  แต่มีการปรับระบบการผลิตท่ีมีความหลากหลาย แบบครบวงจร 
เช่น ปลกูพืช เล้ียงสตัว ์แปรรูปการผลิต  

5) การมีคุณธรรม ทางโครงการฯ มุ่งส่งเสริมการจัดระบบการเงินใน
ครอบครัว สร้างภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจ รายรับ รายจ่าย มีการวางระบบการออมของครอบครัว ทั้ง
รายเดือน เช่น ออมในกลุ่มออมทรัพย ์และการออมเพื่อสวสัดิการของคนในครอบครัว   

5.1.1.2  กระบวนการส่ือสาร ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ใน
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ 

ในเร่ืองกระบวนการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) ใน
โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศกึษา: ต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการส่ือสารในโครงการฯ มีกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ 

1) กระบวนการส่ือสารจากผูรั้บผดิชอบโครงการฯ ไปยงั ผูน้  าและแกนน า 
2)กระบวนการส่ือสารจากผูน้  าและแกนน าไปยงัชุมชน ต าบลแม่ทา อ าเภอ

แม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ขั้นที่ 1  
 กระบวนการส่ือสารจากผูรั้บผิดชอบโครงการฯไปยงัผูน้  าและแกนน า ซ่ึงผูบ้ริหารจะท า

หนา้ท่ีในการส่งสาร ประเด็น แนวทาง แนวคิดในการปฏิบติัการด าเนินธุรกิจความรับผิดชอบต่อ
สังคมในโครงการฯ ไปยงัเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางของ ปตท. เพื่อร่วมก าหนดทิศทางและแนวทาง
กระบวนการส่ือสารโดยก าหนดแผนประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ืออาทิ ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
สงัคมออนไลน์เพื่อส่ือสารโครงการฯและวตัถุประสงค์ไปยงัคนในชุมชนไดแ้ก่  ผูน้  าและแกนน า, 
เจา้หน้าท่ีประจ าต าบล, คณะกรรมการโครงการต าบล, เจา้หน้าท่ีประจ าภาค และหน่วยงานภาคี
พฒันาในทอ้งถ่ิน 

ขั้นที่ 2  
กระบวนการส่ือสารจากผูน้  าและแกนน าไปยงัชาวบา้นชุมชนต าบลแม่ทา  โดยเจา้หน้าท่ี

ส่วนกลางของ ปตท.ท าหน้าท่ีในการส่ือสารโครงการฯและวตัถุประสงค์ไปยงั ผูน้  าและแกนน า
ชุมชน ต าบลแม่ทา จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อจากนั้นจะท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ของ
โครงการฯ แนวคิด แนวทางการปฏิบติั การด าเนินการของโครงการฯ ผา่นส่ือต่างๆ อาทิ ส่ือบุคคล
ไดแ้ก่ ลกูหลานในชุมชน เจา้หนา้ท่ีประจ าต าบล, คณะกรรมการโครงการต าบล, เจา้หน้าท่ีประจ า
ภาค,  ส่ือหอกระจายข่าวและส่ือเสียงตามสาย เพื่อถ่ายทอดถ่ายทอดเร่ืองราว ข่าวสารไปยงั คนใน
ชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

5.1.1.3 การรับรู้กิจกรรมเพื่อสังคมตามมุมมองของคนในชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอ
แม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบล
แม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

ในเร่ืองการรับรู้ของคนในชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อ
โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล  วิถีพอเพียงของ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) พบว่า ดา้นส่ือ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของโครงการฯ ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ ส่ือบุคคล ได้แก่ 
ลูกหลานในชุมชน เจา้หน้าท่ีประจ าต าบล, คณะกรรมการโครงการต าบล, เจา้หน้าท่ีประจ าภาค, 
หน่วยงานภาคีพฒันาในทอ้งถ่ิน เป็นการส่ือสารท่ีค่อนขา้งท่ีจะไดมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงในการด าเนิน
โครงการฯ และวตัถุประสงค์ ปตท.เป็นเพียงบุคคลภายนอกท่ีท าหน้าท่ีในการส่ือสารผ่านผูน้  า
ชุมชนและแกนน า ซ่ึงจะมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัชุมชน ท าให้การโน้นน้าวใจในโครงการฯ 
ของ ปตท. เกิดความน่าเช่ือ นอกจากน้ีการใชค้นพ้ืนท่ีในชุมชนท างานร่วมกบัโครงการฯท าให้รู้สึก
ถึงความเป็นเจ้าของโครงการฯ รวมถึงกลยุทธ์การท างานท่ีส่งคนฝังตวัอยู่ในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นสาย
สมัพนัธท่ี์ดีกบัชุมชน ท าให ้ปตท. สามารถเขา้ถึงชุมชนไดง่้ายและสามารถติดตามความเคล่ือนไหว
และหนุนช่วยใหก้ารด าเนินงานราบร่ืนและเกิดการยอมรับในโครงการฯ  รองลงมาคือ  ส่ือชุมชน 
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ศนูยว์ิทยชุุมชนคนฮกัแม่ทา เป็นส่ือท่ีสามารถส่งข่าวไดร้วดเร็ว กวา้งขวาง แต่อยา่งไรก็ดีถา้ผูรั้บสาร
ไม่สนใจอยา่งจริงจงั ในเวลาท่ีตอ้งการจะฟัง ก็จะไม่ไดรั้บสารจากส่ือเสียงดงักล่าว และส่ือส่ิงพิมพ์
รูปแบบจดหมายข่าว ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเพื่อการส่ือสารระหว่างส่วนกลางและชุมชน เพื่อถ่ายทอด
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกเดือน แต่ดว้ยขอ้จ ากดัในการขนส่ง
ของ ปตท. ท าให้ประสิทธิภาพของส่ือส่ิงพิมพ ์เกิดความล่าชา้ และประสิทธิภาพการส่ือสารลด
นอ้ยลงในขณะท่ีส่ือท่ีมีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด คือ ส่ือสังคมออนไลน์ เพราะชาวบา้นส่วนใหญ่ยงั
ไม่สามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งทัว่ถึง  

ดา้นเน้ือหาประชาสมัพนัธข์องโครงการฯ นั้น บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ตอ้งการ
ส่ือสารแนวคิด “พลิกใจให้พอเพียง เพื่อสุขท่ีย ัง่ยืน” ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ 
ชาวบา้นต าบลแม่ทา เขา้ใจและรับรู้ว่าโครงการฯ ตอ้งการให้เกิดการปรับเปล่ียนจนน าไปสู่ความ
พอเพียงและท่ีส าคญัต้องการให้เกิดการร่วมมือ ร่วมใจ ภายในชุมชนในการสร้างความสุขอย่าง
ย ัง่ยนื ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
 

5.2 อภปิรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาเร่ือง รูปแบบการส่ือสารการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ เมื่อพิจารณาผลการศึกษา พบว่า มีหลายประเด็นท่ีจะน ามาอภิปราย เพื่อให้เกิด
ความชดัเจนและเป็นประโยชน์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ากรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาตรวจสอบ โดยสามารถอภิปรายผลการวิจยัเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัได้
ดงัน้ี 

 
5.2.1  รูปแบบกจิกรรมเพือ่สังคมภายใต้ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) 

ของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถี
พอเพยีง กรณศึีกษา: ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจุบนัมีหลายองค์กรหันมาให้ความส าคญักบัการแสดงออกถึงการท าประโยชน์ให้แก่
สังคม การตอบแทนสังคม โดยน ามาเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายในการด าเนินการ ซ่ึงข้ึนอยู่ก ับ
องค์กรนั้นๆ ว่าจะมองเห็นความส าคัญในระดับไหน บางองค์กรอาจระบุไว้ตั้ งแต่ในระดับ 
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ซ่ึงตอ้งมีการก าหนดท่ีชดัเจนอนัจะน าไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงั ซ่ึงในหัวขอ้น้ี
ผูว้ิจยัจะอภิปราย 2 ส่วน คือ  
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1) รูปแบบกิจกรรมในความรับผดิชอบต่อสงัคมในโครงการฯ 
กิจกรรมภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของ  บริษัท 

ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ในโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา 
อ  าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีรูปแบบการด าเนินงานท่ีแยกจากการด าเนินธุรกิจท่ีเป็น
กระบวนการหลักของกิจการ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม ชุมชน ในด้านต่างๆ  ซ่ึง
สอดคลอ้งแนวคิดของ อานันท์ ปันยารชุน (2551) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
เป็นพนัธสญัญาขององคก์รท่ีจะตอ้งมีความรับผดิชอบในการปรับปรุง แกไ้ข ส่งเสริมสงัคมท่ีตนเอง
ด ารงอยูใ่หมี้ความเป็นสุขท่ีดีข้ึนและสนบัสนุนช่วยเหลือดว้ยทรัพยากรของบริษทัดว้ยความสมคัร
ใจ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาการกินดีอยู่ดีของชุมชน ดว้ยการด าเนินธุรกิจอย่างมีวิจารณญาณ 
และจดัสรรทรัพยากรของบริษัทเพื่อให้ความช่วยเหลือ,  สภาธุรกิจโลกเพื่อการพฒันา (Kotle, 
Hessekiel and lee, 2013: 8) 

2) การด าเนินการของโครงการฯ 
โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต  าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่

ออน จังหวัดเชียงใหม่   พบว่า โครงการฯ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ มาใชใ้นการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม โดยมุ่งเนน้การพฒันาคนเป็น
ศนูยก์ลาง คือ ประชาชนรับรู้ถึงปัญหา เขา้ใจ เขา้ถึงและร่วมแกไ้ขปัญหาและใชเ้คร่ืองมือท่ีมีอยู่ใน
การจดัการทรัพยากรใหอ้ยูอ่ยา่งพอเพียง เพื่อท่ีจะเอ้ือใหชุ้มชน สงัคมทอ้งถ่ินมีการจดัการตนเองได้
อย่างย ัง่ยืนซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดประเวศ วะสี (2540: 18) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เศรษฐกิจแห่งการพ่ึงพาตนเอง การพ่ึงพาตนเอง คือ ความเขม้แข็ง ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งสร้าง
ความเขม้แข็งจากรากฐานล่าง และการสร้างความเขม้แข็งจ าเป็นตอ้งมีเศรษฐกิจแบบบูรณาการ หรือ
การเป็นองค์รวมมีความเช่ือมโยงระหว่าง เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มและ
การเมืองพร้อมกันไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประธินพร แพทยรั์งสี (2545: 71)  การ
ประเมินผลโครงการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองแบบพอเพียง ตามแนวพระราชด าริใน
โครงการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ศึกษาเฉพาะเกษตรกรอ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า เมื่อมี
การด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ในดา้นความสามคัคีเกษตรกรจะมีการแบ่งงานกนัท า มี
ความสามคัคีและช่วยเหลือระหว่างกนัและกนั มีการแลกเปล่ียนเก้ือหนุนทรัพยากรให้แก่กนั ส่วน
ดา้นจิตใจ พบว่า เกิดความรักใคร่กลมเกลียวข้ึนในชุมชน มีการช่วยเหลือกนัและกนัมากข้ึน และมี
แนวโน้มว่าโครงการดังกล่าวจะท าให้สภาพโดยทั่วไปของสังคมดีข้ึน ประชาชนมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผซ่ึ่งกนัและกนัมากข้ึนกว่าเดิม   
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5.2.2  กระบวนการส่ือสารความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ (CSR) ในโครงการ 
          รักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วถิีพอเพยีง กรณศึีกษา: ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน  
          จงัหวดัเชียงใหม่ 
ในหัวข้อน้ีผูว้ิจยัจะอภิปรายถึงกระบวนการส่ือสารของโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 

ขั้นตอน คือ  
1) กระบวนการส่ือสารจากผูรั้บผดิชอบโครงการฯไปยงัผูน้  าและแกนน า   
ในการด าเนินการโครงการต่างๆ ของบริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ในขั้นแรกจะตอ้ง

มีการก าหนดแนวคิด แนวทาง การด าเนินการ วตัถุประสงค์ของโครงการฯ ดงันั้นกระบวนการ
ส่ือสารในส่วนแรกของโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง  คือ เร่ิมตน้จากการส่ือสาร
ภายใน กล่าวคือ ผูบ้ริหารจะท าหนา้ท่ีในก าหนดนโยบาย ประเด็น แนวทาง แนวคิดในโครงการฯ 
ไปยงัเจา้หนา้ท่ีส่วนกลางของ ปตท. ไดแ้ก่  ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม ส่วนสร้างสรรคแ์ละผลิตส่ือและ
พนกังานกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อร่วมก าหนดทิศทางและแนวทางกระบวนการส่ือสารไปยงัคนใน
ชุมชนโดยเลือกวิธีการส่ือสารอาทิ ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือสังคมออนไลน์ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ Schramm (1974) กล่าวว่า การส่ือสารคือ การสร้างความเขา้ใจร่วมกนัต่อเคร่ืองหมายท่ี
ใช้แสดงข่าวสาร  Rogers (1973, อา้งถึงในกมลรัฐ อินทรทศัน์, 2543: 88 - 90)  กล่าวว่า 
องค์ประกอบของการส่ือสารท่ีส าคญัมีทั้งส้ิน 6 อย่างคือ ผูส่้งสาร (Source) สาร (Message) ส่ือ 
(Channel) ผูรั้บสาร (Receiver) ผลของการส่ือสาร (Effect) ปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปานทิพย ์พยพัพานนท์ (2552) พบว่า กระบวนการส่ือสารการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) นั้ นมีแนวทางการ
ประชาสมัพนัธ ์คือ เร่ิมตน้จากการส่ือสารภายใน กล่าวคือ ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดนโยบายให้ชดัเจน 
จากนั้นส่ือสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบให้ทัว่ถึง โดยเลือกวิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
อาทิ ส่ือบุคคล เช่น การประชุมในระดบัส่วนต่างๆ, ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น วารสารบา้นเรา PTT Spirit, ส่ือ
เฉพาะกิจ เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว, ส่ือเสียงตามสาย, และการใชส่ื้อภายในองค์กรในการส่ือสาร เช่น 
ส่ือ Online (Intranet, PTT what’s new, E-Mail) 

2)  กระบวนการส่ือสารจากผูน้  าและแกนน าไปยงัชาวบา้นชุมชนต าบลแม่ทา   
กระบวนการส่ือสารของโครงการฯ ภายในชุมชน  จากผูน้  าและแกนน าท่ีท าหน้าท่ี

ในการส่ือสารไปยงัชุมชน ต าบลแม่ทา  จากการพิจารณากระบวนการส่ือสารส่วนน้ี พบว่า เป็น
กระบวนการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม คือ กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Berrigan (1979 ,อา้งถึงใน
กาญจนา แกว้เทพ,  2543) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม (Participation) คือ การเขา้ไปมีส่วนร่วมในระบบ
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การส่ือสารในทุกระดบั กล่าวคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนทั้งกระบวนการผลิตรายการ 
บริหารจัดการ วางแผนระบบการส่ือสารต่างๆในชุมชน และ ปาริชาต สถาปิตานนท์และคณะ 
(2549) กล่าวว่า การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการฝึกสมาธิในสงัคมเก่ียวกบักระบวนการ
เร่ิมคิด ร่วมกันฟัง และเคารพในความคิดของผูอ่ื้น ตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีของตน ร่วม
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสงัคม แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนร่วมกนัคน้หาแนวทางและ
การตดัสินใจร่วมกนับนพ้ืนฐานของขอ้มลู  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรยุทธ หลิมตระกูล (2544) 
พบว่า พฒันาการของการจดัการป่าชุมชนบา้นห้วยสะพานเกิดจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 ประการ 
ได้แก่ การต่อตา้นการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติจากบุคคลภายนอก และความต้องการรักษา
ทรัพยากรป่าไมไ้วใ้นชุมชนเพื่อสนองความตอ้งการเก่ียวกบัการอุปโภค บริโภคน ้ า กระบวนการใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมข้องชุมชนในช่วงแรกใชค้วามสัมพนัธ์เครือญาติ การเคารพผูอ้าวุโส 
และความเช่ือทางศาสนาและพิธีกรรม ต่อมาเมื่อมีการบุกรุกจากภายนอก ไดป้รับเปล่ียนกลยุทธ์ใน
การรักษาป่า โดยการจดัตั้งองค์กรชุมชนรักษาป่าน าไปสู่ความเป็นประชาคมท่ีเขม้แข็งในท่ีสุด 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ป่าชุมชนบา้นห้วย
สะพานมี 3 ประการ ไดแ้ก่การมีผูน้  าท่ีจริงใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม การท่ีชุมชนมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมสู้ง และการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  

Rogers (1983: 271) กล่าวว่า ผูน้  าความคิด (Opinion Leader) หมายถึง บุคคลท่ี
สามารถมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผูอ่ื้น และจนัทร์ทิพย ์ปาละนนัทน์ (2545: 25) อธิบายบทบาท
และหนา้ท่ีของผูน้  าความคิดไว ้คือ บุคคลท่ีไดรั้บความเช่ือมัน่และไวว้างใจจากสมาชิกในกลุ่มใน
การเป็นผูข้บัเคล่ือนงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม โดยมีลกัษณะเฉพาะตวัหรือมีบุคลิกภาพท่ีดี มี
ความสุขุมรอบคอบ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง รวมไปถึงบทบาทหรืออิทธิพลในการชกัน าบุคคลอ่ืน
ใหป้ฏิบติัตาม และน ามาซ่ึงในการบรรลุเป้าหมายและน ามาซ่ึงการพฒันาและผลกัดนัให้เกิดความ
เจริญกา้วหนา้ในกิจกรรม กระบวนการส่ือสารของโครงการฯไดใ้ช ้ส่ือบุคคล คือ ผูน้  าและแกนน า
ชุมชน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นบุคคลส าคญัในการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ของโครงการฯ แนวคิด แนว
ทางการปฏิบติัไปยงั คนในชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจะมีความใกลชิ้ด
สนิทสนมกบัชุมชน ท าใหก้ารโนน้นา้วใจในโครงการฯ ของ ปตท. เกิดความน่าเช่ือ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของพลอยรัตน์ พวงชมภู  (2555) พบว่า กระบวนการส่ือสารของแกนน า (อาสาสมคัร
ภาคสนาม) สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยมีผูส่้งสารเป็นแกนน า (อาสาสมคัรภาคสนาม) ท่ี
คดัเลือกจากกลุ่มวยัรุ่นชายท่ีมีเพศสมัพนัธก์บัชาย แกนน ามีลกัษณะมีความน่าเช่ือถือ มีทศันคติท่ีดี 
มีแรงจูงใจ และมีทักษะความรู้ เน้ือหาท่ีส่ือสารเป็นความรู้เอดส์ การป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ ทักษะการใช้ถุงยางอนามยัและสารหล่อล่ืน การส่งต่อเพื่อตรวจสุขภาพทางเพศ 
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กิจกรรมและวิธีการส่ือสารของแกนน ามีการจดักิจกรรมลงพ้ืนท่ีและกิจกรรมในศูนยด์ร็อบอิน 
(ศนูยเ์พื่อน) ดว้ยการส่ือสารระหว่างบุคคล (Two – Way Communication) ผูรั้บสารของสมาคมฟ้าสี
รุ้งแห่งประเทศไทยเป็นกลุ่มวัย รุ่นชายท่ีมี เพศสัมพันธ์กับชายท่ีมี  อายุ  15 -25ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีขาดความรู้เก่ียวกบัเอดส์และมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือจาก
การมีความสมัพนัธท์างเพศ ผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมายใหค้วามเช่ือถือแกนน า ไดรั้บความรู้ มีทศันคติท่ี
ดี มีการทบทวนข่าวสารท่ีไดรั้บ ท าใหเ้กิดการเปล่ียนทศันคติ และพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ ์เขา้รับบริการตรวจสุขภาพทางเพศตามท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งการ  

นอกจากโครงการฯ ยงัจะมุ่งให้ความส าคัญกบัส่ือบุคคลเป็นอนัดบัแรก  ยงัใชส่ื้อ
ชุมชน คือ ส่ือหอกระจายข่าวหมู่บา้น ซ่ึง  เป็นส่ือท่ีมีความใกลชิ้ดกบัคนในพ้ืนท่ี  สามารถเผยแพร่
ขอ้มลูข่าวสารสู่ประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็วและกระจายเสียงครอบคลุมพ้ืนท่ีไดอ้ย่างกวา้งขวาง และ
ส่ือเสียงตามสายท่ีกระจายสู่ชุมชน  ผ่านคล่ืนวิทยุ FM 99.5 MHz ส าหรับคนรักแม่ทา หรือ “ศูนย์
วิทยชุุมชนคนฮกัแม่ทา” โดยทางโครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง เขา้มาสนับสนุน
ร่วมกบัหน่วยงานท้องถ่ิน และชุมชนแม่ทา    มีวตัถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้
ชุมชนไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง อีกทั้งยงัเป็นช่องทางการส่ือสารรูปแบบหน่ึงในชุมชน และเป็นการ
สร้างการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะแก่ชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรี กวางคีรี 
(2551) พบว่าวิทยชุุมชนเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีคนในชุมชนสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เป็นกระบวนการ
ส่ือสารท่ีไม่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพในการท างานกับชุมชนมากกว่าส่ืออ่ืนๆ วิทยุชุมชน
เปรียบเสมือนเวทีสาธารณะท่ีเปิดโอกาสใหค้นทุกคนไดเ้ขา้มาเรียนรู้ แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น 
เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีขยายแนวคิดกลุ่มสู่สาธารณชนและเปิดรับขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
เพื่อน ามาพฒันากลุ่มองคก์รของตน 
 

5.2.3  การรับรู้กจิกรรมเพือ่สังคมตามมุมมองของคนในชุมชนต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน  
จงัหวดัเชียงใหม่ที่มต่ีอโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: 
ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลจากการศึกษาการรับรู้ดา้นส่ือประชาสัมพนัธ์ของโครงการฯ พบว่า ชาวบ้านชุมชน
ต าบล แม่ทา มีการรับรู้ผา่นส่ือประชาสมัพนัธข์องโครงการฯ หลากหลาย อาทิ ส่ือบุคคล ส่ือชุมชน 
ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือท่ีชาวบ้านรับรู้การประชาสัมพันธ์
โครงการฯและมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ส่ือบุคคล ได้แก่ ผูน้  าและแกนน า, ลูกหลานในชุมชน, 
เจา้หนา้ท่ีประจ าต าบล, คณะกรรมการโครงการต าบล, เจา้หน้าท่ีประจ าภาค ซ่ึงพนักงานกิจกรรม
เพื่อสงัคม (เจา้หนา้ท่ีปตท.)เป็นเพียงบุคคลภายนอกเปรียบเสมือนผูแ้ทนการเปล่ียนแปลง (Change 
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Agent) ท่ีมีความแตกต่างจากชาวชุมชนและมีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัพ้ืนท่ีและชาวชุมชนน้อย จึง
ฝังตวัท างานอยู่ในพ้ืนท่ี เพ่ือสร้างสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูน้  าทางความคิด (Opinion leader) ท่ีคนใน
ชุมชนเช่ือและมีความเหมือนและใกลชิ้ดกบัชุมชน ซ่ึงตามบริบทในโครงการน้ีคือ ผูน้  าชุมชนและ
แกนน ามีความสนิทสนมกบัสมาชิกชุมชน ท าให้การโน้นน้าวใจในโครงการฯ ของ ปตท. เกิด
ประสิทธิผลและชาวชุมชนเกิดความเช่ือถือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุดารัตน์ แผลวมจัฉะ 
และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2553) พบว่า ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัอเูบะ (ประเทศไทย) กบัชุมชน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไป เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนตั้งแต่แรกของการด าเนินงานโดยไม่ไดอ้ยู่ในรูป
ของการลงทุนโดยใชง้บประมาณแต่อยู่ในรูปของการลงแรง การมีส่วนร่วม การเขา้ไปเป็นส่วน
หน่ึงของชุมชน การเป็นลกูหลานชุมชน จึงส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนใน
พ้ืนท่ีตั้งของกลุ่มบริษทั ฯ นอกเหนือจากการด าเนินงานดา้นชุมชนท่ีดีแลว้กลุ่มบริษทั ฯ ยงัไดใ้ห้
ความส าคญักบัการพฒันาการด าเนินงานใหไ้ดต้ามมาตรฐานการด าเนินงานต่างๆ  

นอกจากน้ีการใชค้นพ้ืนท่ีในชุมชนท างานร่วมกบัโครงการฯ ท าให้เขา้ใจปัญหาท่ี
เกิดในพ้ืนท่ีตนเอง และร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนท าให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ
โครงการฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรพรรณ ประจกัษ์เนตร  (2555) ท่ีศึกษาการด าเนินงาน
โครงการป้องกนัโรคเอดส์ในประเทศไทย และพบว่า แกนน าชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนภาคเหนือ 
และภาคอีสานสามารถริเร่ิมโครงการป้องกนัโรคเอดส์ในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและแกนน า
ชุมชนในภาคใตส้ามารถของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกไดเ้อง ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะแกนน า
เหล่าน้ีอาศยัอยู่ในชุมชนท่ีมีความเขา้ใจปัญหาท่ีเกิดในพ้ืนท่ีอย่างแทจ้ริงท าให้สามารถสร้างและ
ด าเนินการโครงการป้องกนัโรคเอดส์ในระยะยาวมากกว่ากลุ่มคนหรือองค์กรภายนอกท่ีสามารถ
ด าเนินโครงการในระยะสั้นเท่านั้น  

ชาวชุมชนต าบลแม่ทา มีการรับรู้การประชาสัมพนัธ์โครงการฯผ่านส่ือสังคมน้อย
ท่ีสุดถึงแมว้่า ปตท. เลือกใชส่ื้อสังคมอาทิ Facebook Youtube และเว็บไซต์ต่างๆ ในการน าเสนอ
ขอ้มลูส าคญัของโครงการฯ และตอ้งการใหม้ีการโตต้อบแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือสังคมฯ แต่ใน
ความเป็นจริง ชาวชุมชนต าบลแม่ทาไม่สามารถเขา้ถึงส่ือสงัคม ดว้ยขอ้จ ากดั เช่น ค่าใชจ่้ายในการ 
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และชาวชุมชนแม่ทาส่วนใหญ่ไม่ใชอิ้นเทอร์เน็ตและส่ือสังคม ซ่ึง สอดคลอ้ง
กบัดนุวศิน เจริญ (2552) พบว่า การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตร้อยละ 
15.5 หรือประมาณ 9.3 ลา้นคน หากแยกเป็นภูมิภาคพบว่า ภาคเหนือมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อย
ละ 15.7 ซ่ึงมีปริมาณนอ้ยกว่าการใชอิ้นเทอร์เน็ตของคนกรุงเทพฯ คิดเป็นร้อยละ 29.9  สาเหตุส่วน
หน่ึงของความเหล่ือมล ้าในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในภูมิภาคและคนกรุงเทพ คือ 1.ปัจจัยของ
ความแตกต่างในดา้นการศึกษา สงัคม อายแุละทางกายภาพของประชากร ความไม่เท่าเทียมกนัของ



114 
 

  

ระดบัการศึกษาอาจน าไปสู่ขอ้จ  ากดัของทกัษะการใชง้านอินเทอร์เน็ต 2.ปัจจยัของนโยบายภาครัฐ
และภาคเอกชน 3.ปัจจยัของผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต ตน้ทุนการลงทุนไม่สอดคลอ้งกบัอุปสงค์การ
ลงทุนระบบเครือข่าย โดยเฉพาะในชนบทหรือพ้ืนท่ีผลตอบแทนการลงทุนต ่าแทบไม่มีความ
เป็นไปไดท้างธุรกิจ 4.ปัจจยัในดา้นอตัราค่าบริการ การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัยงัจ  าเป็นท่ี
ตอ้งมีค่าใชจ่้าย โดยเฉพาะการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจ าเป็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีสูงเกินกว่า
ท่ีประชาชนผูม้ีรายไดน้อ้ยจะสามารถเขา้ถึงได ้       

ดา้นเน้ือหาประชาสมัพนัธข์องโครงการฯ นั้น บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ตอ้งการ
ส่ือสารแนวคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ ชาวบ้านต าบลแม่ทา เข้าใจและรับรู้ว่า
โครงการฯ ตอ้งการใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจนน าไปสู่ความพอเพียงและท่ีส าคญัตอ้งการ
ใหเ้กิดการร่วมมือ ร่วมใจ ภายในชุมชนในการสร้างความสุขอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของไชยรัตน์ ปราณี (2551) พบว่า ชุมชนตน้แบบท่ีน าแนวทางเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแ้กไ้ข
ปัญหาความยากจนอยา่งย ัง่ยนื คือ 1.ทุนทางสงัคม ซ่ึงถือเป็นปัจจยัภายในท่ีปรากฎอยู่ในชุมชนแต่
ละชุมชนเอง ซ่ึงก่อให้เกิดพลงัความร่วมมือท่ีจะขบัเคล่ือนชุมชนเพื่อแกไ้ขและพฒันาให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งพอเพียงและย ัง่ยืน  ซ่ึงแบ่งออกเป็น ทุนมนุษย ์ทุนทางสถาบนั กลุ่ม/
เครือข่ายและทุนทางวฒันธรรม 2.ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ท าเลท่ีตั้ง
ของชุมชนท่ีอยู่ในภูมิประเทศท่ีสภาพทางภูมิศาสตร์อุดมสมบูรณ์หรือยงัสามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ู
ทรัพยากรเหล่านั้ นให้เป็นฐานในการด ารงชีวิตของชุมชน รวมทั้ งการเข้าถึงหรือจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 3.ทุนทางความรู้ สติปัญญา เทคโนโลยี หมายถึง 
องคค์วามรู้ท่ีเป็นทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและองคค์วามรู้ท่ีเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมี
อยู่ในชุมชนและมีการถ่ายทอด แลกเปล่ียนเรียนรู้กันภายในชุมชนเองและจากการยอมรับจาก
ภายนอก 4.นโยบาย/กระบวนการพฒันาจากภายนอก หมายถึง กระบวนการทางนโยบายจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากภายนอกชุมชน ท่ีไดถู้กน าไปใชใ้นชุมชนหรือทอ้งถ่ินซ่ึงปรากฎ
อยู่ในรูปของการด าเนินการตามแผนและยุทธศาสตร์หรือการท าโครงการต่างๆซ่ึงส่งผลกระทบ
โดยตรงกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 

อย่างไรก็ตามจากผลจากการรับรู้กิจกรรมเพื่อสังคมตามมุมมองของคนในชุมชน
ต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง
นั้น จะสามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงการวางแผนการส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ชดัเจนและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนในอนาคต 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะในงานวจิยั 
จากการศึกษารูปแบบการส่ือสารการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั ปตท.จ ากัด 

(มหาชน) โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ต  าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม ดงัน้ี 

5.3.1.1  ถึงแมว้่าส่ือสงัคม เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมและสามารถติดต่อส่ือสารถึงกนั
ได้อย่างรวดเร็ว แต่ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า ส่ือสังคมไม่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูล
โครงการรักษป่์า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง แก่สมาชิกชุมชนต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ กลุ่มผูรั้บสารยงัไม่เปิดรับส่ือน้ีเท่าท่ีควร ดังนั้ นจึงขอเสนอแนะให้องค์กรท่ีด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสงัคมวางแผนการใชส่ื้อประชาสมัพนัธโ์ดยค านึงถึงความสามารถในการเขา้ถึงส่ือและ
รูปแบบการใชส่ื้อของกลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3.1.2  ผลการวิจัย พบว่า ส่ือบุคคลเป็นการส่ือท่ีมีประสิทธิภาพเพราะ มีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกับชุมชน ท าให้ เกิดการโน้มน้าวใจและสามารถสร้างความน่าเช่ือถือได ้
นอกจากน้ีการใช้คนพ้ืนท่ีในชุมชนท างานร่วมกับโครงการฯท าให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
โครงการฯ ดงันั้นส่ือบุคคลจึงเหมาะท่ีจะใชใ้นการด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม  

5.3.1.3  ผลการวิจยัพบว่า การประยกุตใ์ชแ้นวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การด าเนินโครงการสามารถสะทอ้นเป็นตวัอยา่งใหชุ้มชนอ่ืนเกิดความเขา้ใจ เขา้ถึง ในการด าเนิน
ชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาที่เกีย่วข้องในอนาคต 
5.3.2.1  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีมุ่งศึกษา

เฉพาะโครงการท่ีด าเนินการในต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างเดียว แต่ในความ
เป็นจริงแลว้ยงัมีอีก 86 ต าบลในโครงการฯ ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัเสนอแนะให้มีการศึกษา
ต าบลอ่ืนๆ เพ่ือให้ครอบคลุมโครงการฯน้ีทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการส่ือสาร
โครงการฯและรูปแบบกิจกรรมเพื่อสงัคมภายใตค้วามรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ  (CSR) 
ภายใตบ้ริบทท่ีแตกต่างกนั  

5.3.2.2  การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงผลจากการรับรู้กิจกรรมเพ่ือสังคมภายใต้
ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) ตามมุมมองของคนในชุมชนต าบลแม่ทาซ่ึงเป็น
การวิจัยคุณภาพ ดังนั้นในการวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและควรศึกษาการรับรู้
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กิจกรรมเพื่อสังคมภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ขององค์กรอ่ืนท่ีมี
รูปแบบการปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) เพื่อเป็นน าไปสู่การพฒันาตน้แบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้
ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกิจ (CSR) อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3.2.3  การวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาวิจยัคุณภาพ รูปแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ในโครงการอ่ืนๆของ บริษัท ปตท. จ  ากัด 
(มหาชน) ท่ีก่อประโยชน์ใหแ้ก่สงัคม อาทิ โครงการปลกูแฝกอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการ
ปลกูป่าชายเลนศนูยสิ์รินาถราชินี ฯลฯ  อีกทั้งควรศึกษา แนวทางการสร้างประโยชน์ร่วมกนัให้แก่
สงัคม (Creating Shared Value : CSV) ซ่ึงเป็น การสร้างความย ัง่ยืนให้กบัสังคมและธุรกิจร่วมกนั
ขององค์กรต่างๆ ซ่ึงเป็นทิศทางการด าเนินงานดา้นสังคมขององค์กรธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมใน
ปัจจุบนั 
 

5.4  ข้อจ ากัดในการท าวจิยั 
 

1) รูปแบบของการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีรายละเอียดท่ีมาก ซ่ึง
ผูว้ิจัยเลือกศึกษาเฉพาะส่วนหน่ึงของกิจกรรมเพื่อสังคม ท าให้ไดข้้อมูลเพียงบางส่วนของการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) เท่านั้น 

2) ในงานวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ  ากดัในเร่ืองของการเก็บขอ้มูลเชิงสังเกตเน่ืองจากระยะเวลา
ในการด าเนินโครงการฯได้ส้ินสุดโครงการแล้ว ดังนั้ นในการเก็บข้อมูลเชิงสังเกตจึงอาจไม่
ครอบคลุมในพ้ืนท่ี ท่ีโครงการเคยด าเนินการ อีกทั้งในช่วงการลงพ้ืนท่ีของผูว้ิจยั ไม่มีชุมชนอ่ืนเขา้
มาศึกษาดูงานในต าบลแม่ทา อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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  ภาคผนวก  
ประวตัขิองบริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) 

 
ความเป็นมา 
 
 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  (ปตท.)จัดตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2521 ตาม
พระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 เพื่อด าเนินธุรกิจหลกัดา้นปิโตรเลียม
และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม 
 ภายใต้สภาวะแข่งขันท่ีสูงข้ึน รัฐบาลได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการเพ่ิมบทบาทของ
ภาคเอกชนในกิจการพลงังาน เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2544 คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเห็นชอบเร่ืองการ
แปลงทุนเป็นทุนเรือนหุ้นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยให้จดัตั้งบริษทั ปตท.จ ากัด 
(มหาชน) (ปตท.) โดยให้ภาครัฐคงสัดส่วนการถือหุ้นใน ปตท. ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
และให ้ปตท. คงสถานะเป็นบริษทัน ้ ามนัแห่งชาติ 

ต่อมา ปตท. ไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ภายใตพ้ระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542  โดยไดจ้ดัตั้ง บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) (ปตท.) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 ดว้ยทุน
จดทะเบียนเร่ิมแรก 20,000 ลา้นบาท และ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 
6 ธนัวาคม 2544 โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ คงสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจในการก ากบั
ดูแลของกระทรวงพลงังาน 
 
 
สัญลกัษณ์องค์กร 

 
 

ในช่วงแรกของการก่อตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สัญลกัษณ์ท่ีใชอ้ยู่ขณะนั้นไม่
เหมือนปัจจุบนั กล่าวคือเป็นเพียงตวัอกัษรยอ่ค าว่า “ปตท.” และ “PTT” เท่านั้น ต่อมา ดร.ทองฉัตร 
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หงศล์ดารมภ ์ผูว้่าการ ปตท. ไดม้อบหมายให้คณะท างานศิลปกรรมซ่ึงข้ึนกบังานประชาสัมพนัธ ์
ออกแบบสญัลกัษณ์ใหม่ เพื่อใหม้ีคุณค่าทางศิลปะและก่อประโยชน์ทางการคา้ คือ ให้มีสีสันสะดุด
ตาจ าง่ายและส่ือความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 

พ.ศ. 2523 นายระยอง ยิม้สะอาด พนักงาน ไดอ้อกแบบสัญลกัษณ์ ปตท. ไวท้ั้งส้ิน 30 -40 
แบบ ดร.ทองฉตัร ไดค้ดัเลือกและใหค้  าแนะน าเพื่อแกไ้ขในรายละเอียดต่างๆอีก จนกระทัง่ไดแ้บบ
สญัลกัษณ์ท่ีดีท่ีสุด และในช่วงซ่ึงมีพลเอก เปรม ติณสูลานนท ์เป็นประธาน  

พ.ศ. 2524 ไดม้ีการจดทะเบียนเป็นเคร่ืองการคา้กบักระทรวงพาณิชย ์และใชเ้ป็นสญัลกัษณ์
นั้นมาตลอดจนถึงปัจจุบันสัญลกัษณ์ของ ปตท. ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการค้นพบแหล่ง
ปิโตรเลียม อนัเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิง่ของประเทศ ก่อให้เกิดจินตนาการเก่ียวเน่ืองถึงรูปแบบของ
คบเพลิงท่ีมีโครงสร้างแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง อนัเกิดจากการผสมผสานของพลงังาน ในรูป
เปลวเพลิงของก๊าซธรรมชาติสีฟ้าสดใส ลอ้มรอบหยดน ้ ามนั สีน ้ าเงินเขม้ รวมทั้งแสดงถึงอานุภาพ
ของพลงังานดว้ยสีแดงเพลิงภายใน 

PTT Group Vision: วสัิยทัศน์ 

 Thai Premier Multinational Energy Company เป็นบริษทัพลงังานไทยขา้มชาติชั้นน า 

PTT Group Mission: พนัธกจิ 

ต่อประเทศ :  ด  าเนินการสร้างความมัน่คงทางพลงังานในระยะยาว โดยการจดัหาปริมาณท่ี
เพียงพอ มีคุณภาพไดม้าตรฐาน และราคาเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ต่อสังคมชุมชน : เป็นองคก์รท่ีดีของสงัคมในการด าเนินกิจการ โดยปกป้องผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มภายใตม้าตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพท่ีดีแก่สงัคมชุมชน 

ต่อผู้ถือหุ้น :  ด  าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย ์สามารถสร้างก าไรเพื่อผลตอบแทนท่ีดี และให้มีการ
เจริญเติบโตต่อเน่ืองอยา่งย ัง่ยนื 

ต่อลูกค้า :  สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ โดยผ่านการน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมี
คุณภาพสูงในระดบัมาตรฐานสากล ดว้ยราคาเป็นธรรม 

ต่อคู่ค้า :  ด  าเนินธุรกิจร่วมกันโดยพ้ืนฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้าง
ความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือท่ีดี เพื่อพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกนั
ในระยะยาว 
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ต่อพนักงาน :  สนบัสนุนการพฒันาความสามารถการท างานระดบัมืออาชีพอย่างต่อเน่ือง 
ใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานทดัเทียมบริษทัชั้นน า 

 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

Create Value Through business Chain  

 

  

กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาต ิ 

ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 
ปตท.ลงทุนในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ผา่นบริษทัในกลุ่ม คือ บริษทั ปตท. ส ารวจ

และผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.  โดยด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ประกอบดว้ย ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน ้ ามนัดิบจากแหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
สนองความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ และสร้างความมัน่คงทางพลงังานใหก้บัประเทศในระยะยาว  
รวมทั้งน ารายไดก้ลบัสู่ประเทศ   ปัจจุบนั  ปตท. สผ. มีโครงการธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม
จ านวน 41 โครงการใน 12 ประเทศ ประกอบดว้ย โครงการลงทุนในประเทศ 16 โครงการ พ้ืนท่ี
คาบเก่ียว 1 โครงการ พ้ืนท่ีพฒันาร่วม 1 โครงการ และลงทุนในต่างประเทศ 23 โครงการ  ไดแ้ก่ 
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สหภาพพม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย กมัพชูา  เวียดนาม โอมาน อียปิต ์แอลจีเรีย บาห์เรน  ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด ์และแคนาดา 

 
Technology : 

-  ไดรั้บสิทธิบตัรจากการคิดคน้เทคนิค “Deeplift”  ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
น ้ ามนัดิบใหไ้ดป้ริมาณมากข้ึนดว้ยตน้ทุนท่ีลดลง  

-  วางแผนการพฒันาโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวลอยน ้ า (FLNG : Floating Liquefied 
Natural Gas)  ในทะเลติมอร์ ทางเหนือของประเทศออสเตรเลีย   

-  ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งทรายน ้ ามนั (Oil sands) ซ่ึงเป็นแหล่งปิโตรเลียม
รูปแบบใหม่ (Unconventional petroleum) ในรัฐอลัเบอร์ตา้ ประเทศแคนนาดา ร่วมกบับริษทั
พนัธมิตรต่างชาติ 
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กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย  

ธุรกจิน า้มนั 
 ธุรกิจน ้ ามนัของ ปตท. ประกอบดว้ยการการจดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ผา่นช่องทาง
ตลาดคา้ปลีกในสถานีบริการทัว่ประเทศ โดยครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดของประเทศต่อเน่ืองมากว่า18 
ปี และช่องทางตลาดพาณิชยอ์นัไดแ้ก่ กลุ่มลกูคา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม สายการบิน เรือ
ขนส่ง/ประมง โรงบรรจุก๊าซและร้านคา้ก๊าซ นอกจากน้ียงัมีระบบคลงัส ารองผลิตภณัฑ ์เพ่ือความมัน่คง
ทางพลงังานของประเทศ และขยายธุรกิจ non-oil อาทิร้านสะดวกซ้ือ และร้านเคร่ืองด่ืมคาเฟ่อเมซอน
จ านวน  630 สาขาในปัจจุบนั เพ่ือเสริมใหส้ถานีบริการเป็น life style station ท่ีน าความสุขและความ
สะดวกสบายมาสู่ผูใ้ชบ้ริการ 
Green : ผลกัดนัและสนบัสนุนพลงังานทดแทน อาทิ ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอล และหลงัคาโซล่าร์เซลใน
สถานีบริการ 
รวมถึงแกว้ยอ่ยสลายได ้100% Amazon Bio Cup 
Technology :  เช้ือเพลิงส าเร็จรูป blue innovation 
  i-station สถานีบริการท่ีใหบ้ริการตรวจขอ้มลูการคา้อิเลคโทรนิกส์ผา่นระบบ wi-fi 
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ธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 
 ปตท. ด าเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศอยา่งครบวงจร โดยมีธุรกรรมการคา้กบัพนัธมิตรและ
บริษทัคู่คา้ในประเทศต่างๆ มากกว่า 5 ประเทศทัว่โลก และมีส านกังานตวัแทนอยูใ่นสิงคโปร์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซ่ึงครอบคลุมการซ้ือขายเพ่ือการน าเขา้ ส่งออก 
และซ้ือมาขายไป ของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี พร้อมกบัการบริหารความเส่ียงทางการคา้ 
และการจดัหาเรือขนส่งต่างประเทศ 
Technology : ใชร้ะบบควบคุมและตรวจสอบการคา้อิเลก็ทรอนิกส์ Trading Control System ZTCS) 
แบบ real time 
 
ธุรกจิการกลัน่ 
 ปตท. ลงทุนในธุรกิจการกลัน่ผา่น 5 บริษทัในกลุ่ม ปตท. โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหาน ้ ามนัดิบและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ ามนัส าเร็จรูปในปริมาณตามสดัส่วนการถือหุน้ของ ปตท. ในโรงกลัน่นั้นๆ  โรง
กลัน่ทั้ง 5 เป็นโรงกลัน่แบบ complex refining ท่ีมีความทนัสมยัมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยงัมีการขยายสู่
ธุรกิจต่อเน่ืองอนัไดแ้ก่ ปิโตรเคมี น ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน ผลิตไฟฟ้า สารท าละลาย และพลงังานทดแทน 
อาทิ ไบโอดีเซลและเอธานอล 
จากจ านวนโรงกลัน่ของไทยทั้งหมด 7 โรง รวมก าลงัการกลัน่ทั้งหมด 1.2 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ปตท. ถือ
หุน้ในโรงกลัน่ 5 โรง มีก  าลงัการกลัน่ตามสดัส่วนการถือหุน้ 35% หรือ 438,000 บาร์เรลต่อวนั 
 

                               
 
Green : ผลิตน ้ ามนัส าเร็จรูปมาตรฐานยโูร 4 และพลงังานทดแทน อาทิ ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอล และ
ไฟฟ้าจากโซล่าร์เซล  
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ธุรกจิปิโตรเคม ี
 ปตท. ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีอยา่งครบวงจรผา่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ีครอบคลุมการผลิต
และจ าหน่ายตั้งแต่ผลิตภณัฑข์ั้นตน้ ขั้นกลาง และขั้นปลาย จนมีก าลงัการผลิตใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆใน
ภูมิภาคเอเชีย ดว้ยก าลงัการผลิตโอเลฟินส์ 2.7 ลา้นตนัต่อปี อะโรเมติกส์ 2.4 ลา้นตนัต่อปี และโพลิเมอร์ 
2 ลา้นตนัต่อปี  นอกจากน้ียงัผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์อลีโอเคมี พร้อมกบัการใหบ้ริการระบบโลจิ
สติกส์ของเมด็พลาสติก ระบบสาธารณูปโภค การบริการซ่อมบ ารุงและวิศวกรรม และท่ีปรึกษาเทคนิค
วิศวกรรม 
Green : green ABS ท่ีมีส่วนผสมของยางธรรมชาติรายแรกของโลก 
 พลาสติกชีวภาพชนิด PLA และ PBS ท่ีผลิตจากน ้ าตาลแห่งแรกของโลก 
Technology : สิทธิบตัร polyethylene catalyst  
 

        
 
ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ 

              ปตท. ด าเนินธุรกิจพลงังานในต่างประเทศเพื่อแสวงหาแหล่งพลงังานใหม่ๆ และแหล่ง
พลงังานทดแทน เพ่ือสร้างความมัน่คงในการจัดหาพลงังานให้กบัประเทศ และเป็นการต่อยอด
ธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัโดยอาศยัความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ของบุคลากรในการขยาย
การลงทุนในต่างประเทศ โดย ปตท. ลงทุนผา่นบริษทั ปตท. อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั (PTTI)  และ
บริษทั พีทีที กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั (PTTGE) โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ในทั้งสองบริษทั  ปัจจุบัน 
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PTTI ไดล้งทุนด าเนินธุรกิจถ่านหินในประเทศอียิปต์ และ PTTGE ด าเนินธุรกิจปลูกปาล์มใน
ประเทศอินโดนีเซีย                                 

HR : พนักงาน ฟันเฟืองส าคญัขององค์กร 

เพื่อใหอ้งคก์รพฒันาไปสู่การเป็นองคก์รแห่งความเป็นเลิศ  ตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้
มา ปตท.ไดพ้ฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะพฒันาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรบุคคลใหเ้ต็มศกัยภาพ 
เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ และสนบัสนุนใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถของตนเองอยา่งเต็มท่ี รวมถึงการมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และเติบโตไป
พร้อมๆ กบัความส าเร็จขององคก์รดว้ย  เช่น   

 พฒันาองค์กรอย่างยัง่ยนื ด้วยกลไก Learning Organization  
  ปตท. ไดพ้ฒันาระบบส าหรับจดัเก็บขอ้มลูองคค์วามรู้ (Knowledge 

Management) ท่ีส าคญัขององคก์ร โดยสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนกังานมี
การจดัเก็บขอ้มลูองคค์วามรู้ใหเ้ป็นระบบและเป็นปัจจุบนั รวมทั้งเปิดโอกาส
ใหพ้นกังานทุกระดบัสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ากระบบฐานขอ้มลูดงักล่าว  
ซ่ึงจะช่วยใหพ้นกังานสามารถเรียนรู้ แกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานพฒันาศกัยภาพไดด้ว้ยตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง  ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัในการน าไปสู่การเป็นองคก์รแห่งความเป็น
เลิศ ดงันั้น “การท่ีเราจะมุ่งไปสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศไดน้ั้น ก็ดว้ยก  าลงั 
สติปัญญาของคน Learning เป็น Lifetime หยดุไม่ได”้  
         ทั้งน้ี ปตท. มีโปรแกรมอบรมและพฒันาใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังาน
อยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่แรกเขา้จนถึงเกษียณอายกุารท างาน เพ่ือเตรียมความพร้อม
และสร้างขีดความสามารถตามทิศทางขององคก์รและหน่วยงานตอ้งการ  

 สร้างพนักงานให้เป็น คนเก่ง และ คนดี ขององค์กรและสังคม 
  นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมุ่งเนน้พฒันาพนกังาน 

ปตท. ใหเ้ป็น คนเก่ง หรือเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพสามารถตอบสนองต่อความ
คาดหวงัขององคก์รในการด าเนินธุรกิจไดแ้ลว้ ปตท. ยงัใหค้วามส าคญัต่อการ
พฒันาพนกังานใหเ้ป็นคนดี  มีส่วนร่วมในการดูแลสงัคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility) รวมทั้งยดึหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี (Corporate Governance) เป็นกรอบใหผู้บ้ริหารและพนกังานถือ
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ปฏิบติั   ทั้งน้ี ปตท. มีความเช่ือมัน่ว่าการพฒันาพนกังานใหเ้ป็นคนดี และคน
เก่งนั้น จะช่วยใหอ้งคก์รเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืในระยะยาว 

 ก าหนดให้มค่ีานิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Value) 
 ค่านิยมกลุ่ม ปตท.คือ SPIRIT ซ่ึงผูบ้ริหารและพนกังานกลุ่ม ปตท.มีความ
เช่ือร่วมกนัว่า ค่านิยม SPIRIT จะเป็นตวัช่วยใหบ้ริษทัในกลุ่ม ปตท. ผูบ้ริหาร 
พนกังาน เกิดวิถีการท างานร่วมกนั มีทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั มีความเช่ือ
ร่วมกนั และจะช่วยสร้างความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไปสู่สายตาคน
ภายนอกและน าองคก์รสู่การเป็นองคก์รแห่งความเป็นเลิศอยา่งย ัง่ยนืได ้ โดย
เรายดึค่านิยม SPIRIT เป็นแนวทางในการสร้างกรอบความคิด และความเช่ือท่ี
จะน าไปสู่พฤติกรรมและแนวทางปฏิบติั ค่านิยมกลุ่ม ปตท.จึงเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อการเกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีเขม้แขง็ เป็นตวัช่วยพวก
เราในการตดัสินใจสร้างความไวว้างใจกนัและกนั และสร้างความรู้สึกร่วมกนั
ในการเป็นกลุ่มเดียวกนั ค่านิยมจึงเป็นตวัผลกัดนัท่ีส าคญัต่อวิธีการคิดและ
การปฏิบติัใหพ้นกังานในกลุ่ม ปตท. เป็นทั้งคนเก่งและคนดี. ซ่ึงค่านิยม 
SPIRIT ประกอบดว้ย: 

Synergy         =  สร้างพลงัร่วมอนัยิง่ใหญ่ 
Performance Excellence         =  ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
Innovation         =  ร่วมสร้างนวตักรรม 
Responsibility for Society         =  ร่วมรับผดิชอบต่อสงัคม 
Integrity & Ethics         =  ร่วมสร้างพลงัความดี 
Trust & Respect         =  ร่วมสร้างความเช่ือมัน่ 

 

CG : ยัง่ยนื ภายใต้บรรษัทภิบาล 

ปตท. ยดึมัน่อุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม  โดย
ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  ภายใตจ้รรยาบรรณในการท างานท่ีโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้ และยนิดีเปิดเผยขอ้มลูการท างานทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน  แมส้ภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ  สงัคม จะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร  นโยบายดา้นบรรษทัภิบาลของ ปตท. ยงัคงเป็นส่วน
หน่ึงของนโยบายในการด าเนินธุรกิจของ ปตท. ท่ีแผแ่นวคิดและวิธีการปฏิบติัไปยงับริษทัในกลุ่ม 
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ปตท. อีกดว้ย   เพราะในภารกิจอนัยิง่ใหญ่ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แลเร่ืองพลงังานของชาติ เราจึงท า
อยา่งเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติไทยโดยรวม  เพราะ ปตท. เช่ือมัน่ว่าระบบ
การก ากบัดูแลตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นแรงผลกัใหอ้งคก์รมีศกัยภาพในการ
แข่งขนัท่ีดี  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพราะจะช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่ใหน้กัลงทุน สถาบนั
การเงิน และพนัธมิตรธุรกิจ ในการด าเนินธุรกิจร่วมกนั  อนัน าไปสู่การเพ่ิมมลูค่าใหผู้ถื้อหุน้ และ
ประโยชน์ท่ีสมดุลร่วมกนั ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายรวมถึงสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื
ตลอดไป 

หลกัส าคญัในการด าเนินธุรกจิ และการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีของ ปตท. 
1. Accountability – ความรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าของตนเอง สามรรถ

ช้ีแจง/อธิบายได ้
2. Responsibility – ความรับผอิชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถและ

ประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
3. Equitable Treatment – การปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรมต่อทุก

ฝ่าย และมีค  าอธิบายได ้
4. Transparency – ความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได ้และมีการ

เปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปร่งใส แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
5. Vision to Create Long Term Value – การมีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูค่าเพ่ิมแก่กิจการ

ในระยะยาว 

6. Ethics  - การมีจริยธรรม /จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

CSR : เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

พลงัไทยเพือ่สังคมไทยที่ยัง่ยนื 
 
 ปตท. ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อปัญหาสงัคมทั้งใน
ปัจจุบนัและในอนาคต ตั้งแต่ระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน จนถึงระดบัสงัคมในภาพรวม เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชนและสงัคมใหดี้ยิง่ข้ึนในระยะยาว จึงริเร่ิมและด าเนินโครงการ
เพื่อสงัคมอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
 ปัจจุบนั ปตท. ด  าเนินโครงการท่ีส าคญัในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ในทุกพ้ืนท่ี
ท่ี ปตท. เขา้ไปด าเนินธุรกิจ ทั้งดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาชุมชนและสงัคม และการ
พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกว่า 30 โครงการส าคญั  
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ทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนและสังคม ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สร้างเยาวชนคนเก่งคนดี
ใหก้บัประเทศ ใหค้วามส าคญั
กบัการพฒันาการศกึษารอบ
ดา้น ตั้งแต่โครงสร้างพ้ืนฐาน 
คุณภาพโรงเรียน ใหโ้อกาส
เพ่ิมทกัษะ ตลอดจนคุณธรรม
จริยธรรม 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
สร้างความเขม้แข็งใหก้บั
ชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเ้กิด
การพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื  
 

คืนความสมบูรณ์แก่ระบบ
นิเวศ พร้อมสร้างจิตส านึกดูแล
รักษาป่า และร่วมกบัชุมชนทุก
ภาคส่วน ในการฟ้ืนฟอูนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของทอ้งถ่ิน และพ้ืนท่ีทัว่
ประเทศ 

โรงเรียนวทิย์ 
- จดัตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

“โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ระยอง  

สถาบันอุดมศึกษา 
- จดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษา
เฉพาะทางท่ี จ.ระยอง 
สถาบนัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยรีะยอง  

วถิีพอเพยีง 
- ต่อยอดโครงการรักษป่์า 
สร้างคน ๘๔ ต าบล วิถี
พอเพียง สู่สังคมต้นแบบ
พอเพยีงลดโลกร้อน และ
ขยายเครือข่าย  

-เศรษฐกจิชุมชน - ปรับ
กระบวนการผลิตและบริโภค 
/พฒันาวิสาหกิจชุมชน 

- -พลงังานชุมชน -ส่งเสริม
การใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และพลงังาน
ทดแทนระดบัชุมชน 

-ทรัพยากร –  ส่งเสริมการ
จดัการท่ีดิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
รับมือภยัพิบติั   
-ส่ิงแวดล้อม  - จดัการของ
เสียในชุมชน  
 

ปลูกป่า 1 ล้านไร่ 
- จดัตั้งสถาบนัปลกูป่า ปตท. 
เพื่อด าเนินการปลกูป่า 1 ลา้น
ไร่ และดูแลรักษาป่าตาม
โครงการปลกูป่าถาวรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั เน่ืองใน
วโรกาสทรงครองราชย ์    
ปีท่ี 50 จ  านวน 1 ลา้นไร่ 

- ส่งเสริมการปลกูป่าชุมชน  
- เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชน
เมือง 
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รางวลั.....แห่งความส าเร็จ 

ตลอดระยะเวลา 35 ปี ปตท. มุ่งมัน่และทุ่มเทในการด าเนินงาน มีการพฒันาเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนั ปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งคนทั้งระบบ เนน้ความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก
ฝ่าย ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อ
ประเทศและคนไทย การด าเนินงานของ ปตท. ท่ีเป็นมืออาชีพไดรั้บการยอมรับจากหลากหลาย
สถาบนั ทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล ทุกรางวลันบัเป็นแรงบนัดาลใจให ้ปตท. กา้วต่อไป
เพ่ือน ามาซ่ึงความมัน่คงทางพลงังาน มัง่คัง่ทางเศรษฐกิจของประเทศ และประเทศและองคก์รย ัง่ยนื
ตลอดไป 
 
รางวลัระดับสากล 

 นับเป็นบริษทัไทยแห่งแรกท่ีติดอนัดบั 1 ใน 100 บริษทัท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดของโลก โดย

ล่าสุด  ปตท. ไดรั้บการจดัอนัดบัท่ี 95 จาก 500 บริษทัขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลกใน Fortune 

Global 500 ประจ าปี 2555 ซ่ึงเป็นนิตยสารดา้นเศรษฐกิจการเงิน ท่ีทรงอิทธิพลมากท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลก ได้พิจารณาขอ้มูลผลประกอบการของบริษทั นับเป็นบริษทัไทยเพียง

บริษทัเดียวท่ีติดอนัดบั แสดงถึงศกัยภาพของ ปตท. ท่ีสร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังาน 

และสร้างความมัน่ใจในระบบเศรษฐกิจของไทยให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

รวมถึงสะทอ้นไดอ้ย่างชดัเจนว่า ปตท. ไดก้า้วไปสู่การเป็นบริษทัไทยขา้มชาติในระดับ

สากลอยา่งแทจ้ริง 

 ปตท. ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นล าดบัท่ี 167 จาก 2,000 บริษทัชั้นน าทัว่โลกท่ีมีขนาดใหญ่

และทรงอิทธิพลท่ีสุด ประจ าปี 2555 จากการส ารวจ Forbes Global 2000 โดยนิตยสาร

ฟอร์บ ซ่ึงเป็นนิตยสารการเงินและการธนาคารชั้ นน าของโลก  ซ่ึงวิ เคราะห์จาก

องคป์ระกอบดา้นการเงินต่างๆ ไดแ้ก่ ยอดขาย ก าไร มลูค่าทรัพยสิ์นและมลูค่าตลาด  

 ปตท. คือ 1 ในเพียง 2 บริษทัไทยท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้ติดอยู่ในดชันีความย ัง่ยืนของดาว

โจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ซ่ึงเป็นดชันีหลกัทรัพยท่ี์ใชป้ระเมิน

ประสิทธิผลการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัชั้นน าระดบัโลก 

โดยกองทุนต่างๆ จากทัว่โลกใชเ้ป็นเกณฑท่ี์ส าคญัในการพิจารณาการลงทุนกบับริษทัหรือ
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องคก์รนั้นๆ เพราะมัน่ใจไดว้่าบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัให้อยู่ใน DJSI จะสามารถสร้าง

ผลตอบแทนท่ีดีและย ัง่ยนืใหก้บัผูล้งทุน โดยดชันี DJSI สามารถช้ีวดัการเติบโตอย่างย ัง่ยืน

ในด้านการด าเนินธุรกิจ ท่ีมีความสัมพนัธ์กันระหว่างมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใชเ้ป็นดชันีอา้งอิงเปรียบเทียบกนัระหว่างบริษทัชั้นน าต่างๆ ทัว่โลก 

 ปตท. เป็นบริษทัไทยแห่งเดียวท่ีติดอนัดบั Green Ranking ในปีท่ีผ่านมา จดัโดยนิตยสาร

นิวส์วีค ซ่ึงเป็นนิตยสารช่ือดังของสหรัฐอเมริกาดว้ยการใช้ตัวช้ีวดัดา้นผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอ้ม  การบริหารจดัการด้านส่ิงแวดลอ้ม และความโปร่งใสในดา้นการบริหาร

จดัการ ทั้งน้ี ในหมวดบริษทักลุ่มพลงังาน  ปตท. ติดอนัดบัท่ี 16  จาก 37  บริษทัพลงังาน

ชั้นน าทั่วโลก ซ่ึงสะท้อนถึงศกัยภาพในการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในระดับ

มาตรฐานสากล  และนบัเป็นความภาคภูมิใจของ ปตท. ในการเป็นตวัแทนของประเทศท่ี

ไดรั้บการยกยอ่งในเวทีโลกว่าเป็นบริษทัไทยท่ีด าเนินธุรกิจ โดยให้ความส าคญัในการใส่

ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มทดัเทียมระดบัสากล 

 ปตท.ได้รับรางวัล Platts Top 250 Global Energy Company ประเภท Overall 

Performance in Asia/Pacific 2012 ในอนัดบัท่ี 6 จากการจดัอนัดบับริษทัพลงังานจ านวน 

250 บริษทัทัว่โลกท่ีมีผลประกอบการท่ีดี ซ่ึงแสดงถึงศกัยภาพของ ปตท. ในฐานะบริษทั

พลงังานไทยขา้มชาติชั้นน า ท่ียงัคงมุ่งมัน่พฒันาศกัยภาพและความแข็งแกร่ง เพ่ือให้คน

ไทยมีพลงังานใชอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื และยงัแสดงถึงความพร้อมของ ปตท. ในการกา้ว

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการแข่งขันในเวทีโลก ทั้งน้ี รางวลั Platts Top 250 

Global Energy Company จดัโดย บริษทั PLATTS ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีไดรั้บการยอมรับใน

ฐานะผูน้  าการใหบ้ริการดา้นเครือข่ายขอ้มลูข่าวสารพลงังานระดบัโลก 

 ปตท.ไดรั้บมอบรางวลัจาก นิตยสาร Corporate Governance Asia อยา่งต่อเน่ืองติดต่อกนั

หลายปี โดยในปี 2012  ปตท.รับางวลั Corporate Governance Asia Awards รวม 6 รางวลั 

ไดแ้ก่ รางวลัซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งปี รางวลัซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเซีย รางวลันักลงทุน

สัมพนัธ์ยอดเยี่ยม รางวลัเว็ปไซต์หรือการโปรโมตข่าวสารนักลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยี่ยม 

รางวัลบริษัทไทยด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม และรางวัลความรับผิดชอบต่อ
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ส่ิงแวดลอ้มยอดเยีย่ม สะทอ้นศกัยภาพบริหารงานองคก์ร และความมัน่ใจของนกัลงทุนต่อ 

ปตท.  

 รางวลัองค์กรดีเลิศระดับแพลทตินั่ม The Asset’s Platinum Award for All-Round 

Excellence ต่อเน่ืองติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 จากนิตยสาร The Asset พิจารณาจากผลส ารวจ

ความคิดเห็นของนกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมจากสถาบนัชั้นน า

ทัว่โลกท่ีลงทุนในตลาดทุนเอเชียใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ สถานะทางการเงิน การก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดี ความรับผดิชอบต่อสงัคม ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และการเปิดเผยขอ้มูลผ่าน

หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

 นิตยสาร The Asian Banker เป็นนิตยสารดา้นการเงินการธนาคารชั้นน าของเอเชีย มอบ

รางวลัสุดยอดผูน้  าดีเด่นท่ีประสบความส าเร็จสูงสุดแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจ าปี 

2555 (The Leadership Achievement Award for the Asia Pacific region) และไดรั้บ

คดัเลือกใหเ้ป็นองคก์รชั้นน าท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุดของประเทศไทย (The Leading 

Corporations in Thailand) ในฐานะองคก์รยอดเยีย่มท่ีสามารถบริหารจดัการร่วมกบั

พนัธมิตรทางธุรกิจดา้นการเงิน ในการสร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้บัธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ครบวงจร  

 นิตยสารไฟแนนซ ์เอเชีย (FinanceAsia) ซ่ึงเป็นนิตยสารการเงินการลงทุนชั้นน าของเอเชีย 

มอบรางวลัให ้ปตท. 7 ประเภทรางวลัจากทั้งหมด 9 ประเภทรางวลั ประกอบดว้ย รางวลั

ผูน้  าองคก์รยอดเยีย่ม (Best CEO) รางวลัผูบ้ริหารการเงินยอดเยี่ยม (Best CFO รางวลัการ

บริหารจดัการองค์กรยอดเยี่ยม (Best Managed Company) รางวลับริษทัธรรมาภิบาลยอด

เยี่ยม (Best Corporate Governance) รางวลักิจกรรมเพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate 

Social Responsibility) รางวลัผูล้งทุนสัมพนัธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations) และ

รางวลันโยบายผลตอบแทนต่อนักลงทุนยอดเยี่ยม (Most Committed to a strong dividend 

policy)  
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 สถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ไดรั้บรางวลั Trusted Brands Awards 2012 จากนิตยสาร 

Reader’s Digest ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 12 และยงัไดรั้บการโหวตให้เป็นแบรนด์สุดยอดระดบั 

Platinum ในหมวดสถานีบริการน ้ ามนั ซ่ึงเป็นรางวลัสูงสุดเพียงรายเดียวของประเทศไทย

ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี4 นอกจากนั้นจากการส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในหมวดผลิตภณัฑ์

หล่อล่ืน ปตท. ยงัไดรั้บรางวลัในระดบั Gold เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนัซ่ึงถือว่าสูงสุดในประเทศ  

 ปตท. รับรางวลั Superbrands Thailand 2011 ซ่ึงเป็นองคก์รอิสระหน่วยงานเดียวของ

โลกท่ีมีมาตรฐานสูงสุดในการประเมินความส าเร็จดา้นการสร้างแบรนด ์แสดงใหเ้ห็นถึง

ศกัยภาพในการบริหารงานของ ปตท. จนไดรั้บความเช่ือมัน่และความไวว้างใจจาก

ผูบ้ริโภค  

รางวลัองค์กรระดับประเทศ 
 รางวลัพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate 

Excellence Awards 2011 ประเภท ความเป็นเลิศดา้นผูน้  า (Leadership Excellence) และ

รางวลัความเป็นเลิศดา้นการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) 

รวมถึงไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศในการเสนอช่ือเขา้ชิงอีก 3 ประเภทรางวลั คือ ดา้นการ

จดัการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence)  ดา้นนวตักรรมและ

การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ (Innovation Excellence) และ ดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม 

(Corporate Social Responsibility Excellence) จดัโดย สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศ

ไทย ร่วมกบั สถาบันบัณฑติบริหารธุรกจิศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 กระทรวงพลงังานมอบรางวลั Thailand Energy Award 2011 และรางวลับุคลากรดีเด่น

ดา้นพลงังาน ประเภทผูบ้ริหารโรงงานควบคุม ใหแ้ก่ ดร.ไพรินทร์ ชโูชติถาวร ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) ในฐานะท่ี ปตท. 

มีผลงานดีเด่นทั้งในดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและการพฒันาพลงังานทดแทน 

 รางวลั “รัษฎากรพพิฒัน”์ ประจ าปี 2554 จดัโดย กรมสรรพากร ในฐานะท่ีเป็นผูเ้สียภาษี

คุณภาพท่ีมคีวามรับผดิชอบต่อการท าหนา้ท่ีเสียภาษีใหแ้ก่ประเทศ อีกทั้ง เป็นแบบอยา่งท่ีดี
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ในการปฏิบติัการเสียภาษีตามหลกับรรษทัภิบาลและก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัเก็บภาษีในภาพรวม 

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจน ้ ามนั และ ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ไดรั้บรางวลัการบริหาร

สู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจ าปี 2554 จากส านักงานรางวัล

คุณภาพแห่งชาตวิ่า แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการด าเนินงานของ ปตท. ว่ามีมาตรฐานสูง

ระดบัสากลเทียบเคียงนานาชาติ  

 รับใบรับรองการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขท่ี 

22301-2553 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เป็นรายแรกของประเทศและ

แสดงถึงศกัยภาพในการบริหารจดัการองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะวกิฤต เพ่ือใหทุ้กธุรกิจภายใตก้ารด าเนินงานของ ปตท. เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

(Business Continuity Management – BCM) และยงัสามารถบริหารจดัการใหป้ระเทศมี

ความมัน่คงดา้นพลงังานอีกดว้ย 

 สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) มอบรางวลัยอดเยีย่มส าหรับผูอ้อกตราสารหน้ี 

(Best Investor Relations Issuer) ให ้ปตท. แสดงถึงศกัยภาพของ ปตท. ในงานดา้นผูล้งทุน

สมัพนัธ ์ท่ีมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งและโปร่งใสใหแ้ก่นกัลงทุน อีกทั้งมีการจดั

กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ืองเป็นท่ีพึงพอใจของนกัลงทุนตราสารหน้ีของ ปตท. 

เป็นอยา่งดี 

 สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. รับรางวลัชนะเลิศ  “STI Thailand Award 2012 on 

Green Innovation” ประเภทรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ระดบัประเทศ ในฐานะองค์กรท่ีมี

ความเป็นเลิศดา้นการบริหารจดัการนวตักรรม มีผลงานวิจยัโดดเด่นเป็นท่ียอมรับ สามารถ

น าไปสร้างมลูค่าเชิงพาณิชยไ์ด ้และมีผลงานนวตักรรมท่ีสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจท่ีเป็น

มิตรต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 

 ไดรั้บรางวลั SET Awards จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง  เป็นรางวลั
ท่ีพิจารณาจากขอ้มลูการปฏิบติังานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกฝ่าย 
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ทั้งพนกังาน ผูบ้ริโภค ผูถื้อหุน้ สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม โดยการแกไ้ขป้องกนัปัญหา
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจหรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักระบวนการในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั หรือการท่ีบริษทัไดมี้การด าเนินการเพ่ิมเติมคุณภาพของสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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