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การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้าง

คณุค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
และ (2) เพ่ือศกึษาวิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ท่ีมี
ผลตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน (3) เพ่ือศกึษาทศันคติและการยอมรับของผู้ มีส่วนได้
สว่นเสียภายนอกท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ซึ่งเป็นผลมาจาก
การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ด้วยการวิจยั
เชิงคณุภาพ ได้แก่ การศกึษารวบรวมข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกจาก
ผู้บริหารระดบัสูง บุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านฝ่ายส่ือสารตราสินค้าและฝ่ายประชาสมัพนัธ์องค์กร 
และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ านวน 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรท่ีปลูกต้นกระดาษ ผู้ บริโภค
ผลิตภณัฑ์ และส่ือมวลชน โดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และการตีความข้อมลู 
(Interpretation) เพ่ือสรุปรวมประเดน็ส าคญัตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

ผลการวิจัยพบว่า (1) บริษัทฯ มีนโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
สอดคล้องกบัแนวคิดการสร้างคณุคา่ร่วมและพฒันารูปแบบจนเกิดเป็นโมเดลธุรกิจท่ีเรียกว่า การ
สร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” (Paper from KHAN-NA Innovation) และมี
การบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ด้วย
องค์ประกอบตา่งๆ ได้แก่ การจดัองค์กร การวางแผน การก าหนดเป้าหมาย และการสนบัสนนุของ
องค์กร ซึง่เป็นการด าเนินอยา่งมีหลกัการเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์  

(2) วิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ประกอบ 
ด้วยกลยทุธ์การสร้างสาร (Message Strategy) ซึ่งมีสาร 2 ประเภท ได้แก่ สารท่ีเก่ียวกบัแบรนด์



(4) 
 

กระดาษดับ๊เบิล้ เอ เพ่ือส่ือสารกับผู้บริโภค และสารท่ีเก่ียวกับต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เพ่ือส่ือสาร
กบัเกษตรกร และกลยทุธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy) ซึ่งมีลกัษณะการเลือกใช้ส่ือแบบผสมผสาน 
(Media Mix) วิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” นัน้ มีผล
ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ในด้านการเพิ่มยอดขายจากผู้บริโภคกระดาษและการเพิ่มยอด
เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ รวมไปถึงด้านทศันคติและพฤติกรรมของ
กลุม่เป้าหมายท่ีมีตอ่บริษัทฯ อีกด้วย 

(3) ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทัง้ 3 กลุ่มมีทศันคติและการยอมรับท่ีแตกต่างกนัออกไป 
โดยท่ีเกษตรกรท่ีปลูกต้นกระดาษเกิดทศันคติในทางบวกและยอมรับในด้านการสร้างรายได้เสริม
ให้กับเกษตรกรไทย ส่วนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์มีทศันคติในทางบวกและยอมรับเร่ืองการใช้วตัถุดิบ
จากไม้ปลูกและการช่วยลดโลกร้อน แต่ยงัไม่เช่ือว่าต้นกระดาษจะมีความแตกต่างจากต้นยูคา
ลิปตลัสายพนัธุ์เก่าและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจริง และส่ือมวลชนมีทัง้ทศันคติในทางบวก
และทางลบ ซึง่ผู้ ท่ีมีทศันคตใินทางบวกจะเกิดการยอมรับและมีพฤตกิรรมบริโภคผลิตภณัฑ์และท า
หน้าท่ีชว่ยเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ไปยงักลุม่เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
Title of Thesis Communication Strategy for Creating Shared Value of the  

Double A (1991) Public Company Limited: A Practical Model of 
“Paper from KHAN-NA” Innovation 

Author   Miss Patinee Satthathammakul 
Degree   Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year   2014 
 

 
The purposes of the study of this research are (1) to study the commutation 

management for creating shared value with “Paper from KHAN-NA” Innovation of the 
Double A (1991) Public Company Limited and (2) to study the communication methods 
for Creating Shared Value with “Paper from KHAN-NA” Innovation which affects the 
business of the company including (3) to study attitudes and adoption of external 
stakeholders on the Creating Shared Value with “Paper from KHAN-NA” Innovation of 
the company with a qualitative research and correcting data from a variety of 
documents and in-depth interviews of senior executives and staffs who are responsible 
for branding communication and public relation and 3 groups of external stakeholders 
are farmers, presses, and consumers by using a content analysis and an interpretation 
to summarize main issues as the purposed objectives. 

It is found that (1) the company has policies and forms of the business of the 
company which conform with the concept of Creating Shared Value and developed to 
be a business model called Creating Shared Value with "Paper from KHAN-NA" 
Innovation and the company has a communication management with elements such as 
organizing, planning, goal setting, and corporate support which is an operation with a 
principle to achieve the objectives.  



(6) 
 

(2) The communication methods for Creating Shared Value with "Paper from 
KHAN-NA" Innovation consist of Message Strategy which has two types of message: 
message about Double A paper brand to communicate with consumers and message 
about Double A paper tree to communicate with farmers and Media Strategy which are 
characterized by the use of mixed media. The communication methods for Creating 
Shared Value with “Paper from KHAN-NA” Innovation affect the business of the 
company in terms of increased sales of paper and number of participating farmers in 
the project, including the attitudes and behaviors of external stakeholders as well. 

(3) Attitudes and adoption of 3 external stakeholders will be different because of 
a communication. Farmers have positive attitudes and accept that to grow paper trees 
can create extra income to farmers. Consumers have positive attitudes and accept that 
papers are made from planting wood and can help reduce global warming but they do 
not believe that paper trees are different from the old variety of eucalyptus and farmers 
can earn extra by growing paper trees is real. Presses have both good and bad 
attitudes. Whoever has good attitudes, will accept and use Double A Product and help 
the company to spread news out. 
 
 



 
กิตตกิรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีเน่ืองมาจากผู้ วิจยัได้รับความช่วยเหลือใน
การให้ข้อมูล ค าปรึกษา ข้อแนะน า ความคิดเห็น ก าลงัใจและการสนบัสนุนจากบคุคลหลายท่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิก้กิน้ส์ อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ของผู้วิจยั ท่ีได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท าวิทยานิพนธ์ใน
ทกุขัน้ตอน ตลอดจนเอาใจใส่ผู้วิจยัอย่างใกล้ชิดและคอยสอบถามความคืบหน้าในการท างานอยู่
เสมอ เรียกได้ว่าท่านอาจารย์ถือเป็นแรงส าคญัในการกระตุ้นเตือนให้แก่ผู้ วิจยัเสมอมา ผู้ วิจยัจึง
ขอขอบพระคณุทา่นอาจารย์มา ณ ท่ีนีด้้วย 
 นอกจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ผู้วิจยัขอขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ดร.กลุ
ทิพย์ ศาสตระรุจิ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลีลา เตีย้งสงูเนิน 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึน้ 
ตลอดจนยินดีให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ของผู้วิจยั 
 ขอขอบพระคณุผู้ ให้สมัภาษณ์ทกุท่านจากบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) และ
ผู้ให้สมัภาษณ์จากกลุม่เกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษ กลุม่ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ และกลุ่มส่ือมวลชน ท่ี
กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบค าถาม ซึง่ท าให้ผู้วิจยัได้รับข้อมลูมาใช้ส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ท่ี
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้วิจยั และขอขอบพระคณุเจ้าหน้าท่ีประจ าคณะทุกท่านท่ีให้ช่วยเหลือและ
แจ้งข่าวสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี และขอขอบคณุเพ่ือนๆ ท่ีรักทุกคน ส าหรับก าลงัใจและ
ความชว่ยเหลือทัง้หมดท่ีมีให้แก่กนั 
 สดุท้ายนี ้ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุและมอบความส าเร็จทัง้หมดให้แด่คณุดารารัตน์ ศรัทธา
ธรรมกลุ ผู้ซึ่งเป็นทัง้คณุพ่อและคณุแม่ คณุศิราวธุ เจริญวงษ์ ตลอดจนครอบครัวของผู้วิจยั ท่ีเป็น
ผู้ ช่วยส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแรงผลักดนัท่ีส าคญัยิ่งมาโดยตลอด จนท าให้ผู้ วิจัยสามารถ
ประสบความส าเร็จได้ตามท่ีตัง้ใจ 
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บทที่ 1 

 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ทุกวันนีอุ้ตสาหกรรมกระดาษ ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีมีส่วนในการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างสิน้เปลือง เพราะกระดาษท าจากเย่ือไม้ และการใช้ท่ีแพร่หลายด้วยปริมาณท่ี
เพิ่มขึน้ ย่อมส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ น้เปลืองเพิ่มขึน้อย่างเล่ียงไม่ได้ ด้วยเหตุนี ้
แนวคิดเร่ืองการลดใช้กระดาษ (Reduce) หรือการใช้ซ า้ (Reuse) หรือการแปรสภาพเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จึงกลายเป็นโจทย์ส าคญัให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ หน่วย
ราชการ หรือแม้กระทัง่ผู้บริโภคทัว่ไป ท่ีต้องน าแนวทางนีม้าใช้เพ่ือช่วยลดการใช้กระดาษ หรือใน
นยัหนึง่ก็คือเพ่ือชว่ยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ(“ต้นกระดาษบนคนันา,” 2556: 9) 

กระดาษเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ท่ีปริมาณการบริโภคมีสูง จากการคาดการณ์ของบริษัท 
ศนูย์วิจยักสิกรไทย จ ากัด (2554) ระบุว่า ปริมาณความต้องการบริโภคกระดาษในประเทศไทยปี 
2554 อยู่ท่ี 3.65-3.75 ล้านตนั ขยายตวัเพิ่มขึน้ 5-7% โดยท่ีมีกระดาษคราฟท์และกระดาษพิมพ์
เขียน เป็นสินค้าหลักท่ีผลกัดนัให้ตลาดในประเทศเติบโต รวมไปถึงการท่ีประเทศไทยจะก้าวขึน้
เป็นศนูย์กลาง (hub) ด้านการพิมพ์ เม่ือเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ท าให้
ผู้ผลิตหลายรายเร่ิมวางแผนขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการท่ีเพิ่มขึน้จากการเข้ามาลงทนุของ
บริษัทต่างชาติ (ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555: 134) จากการขยายตวัดงักล่าว จึง
สามารถสรุปได้ว่า กระดาษยงัคงเป็นอุตสาหกรรมท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง จึงไม่อาจท าให้แนวคิด
เร่ืองการลดการใช้กระดาษนัน้เกิดประสิทธิผลขึน้ได้ ดังนัน้ แนวทางท่ีจะลดการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ จึงควรกลายมาเป็นหน้าท่ีของผู้ ผลิตเป็นหลัก ซึ่งผู้ ผลิตจะต้องน าแนวคิดเร่ือง
กระบวนการผลิตท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาพฒันาการด าเนินธุรกิจให้ก้าวหน้า
และเป็นไปอยา่งยัง่ยืน 

การด าเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จนัน้  จ าต้องอาศัยกลยุทธ์ต่างๆ 
ผสมผสานกัน เพ่ือผลกัดนัยอดขายและสร้างก าไรให้แก่องค์กรและผู้ ถือหุ้น หากแต่ยอดขายหรือ
ก าไรไมไ่ด้เป็นเคร่ืองชีว้ดัวา่องค์กรจะสามารถด าเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน เพราะองค์กรธุรกิจถือเป็น
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สว่นประกอบหนึง่ของสงัคม และไมไ่ด้จดัตัง้ขึน้มาเพ่ือแสวงหาก าไรเพียงอย่างเดียว แตย่งัมีหน้าท่ี
สร้างสรรค์ประโยชน์สู่สงัคม ด้วยการผลิตสินค้าหรือบริการท่ีมีคณุภาพ การบริหารผลกระทบของ
องค์กรธุรกิจท่ีมีต่อสังคม และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งหน้าท่ีเหล่านี ้
ล้วนเป็นความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจโดยตรง และมีผลต่อความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจใน
อนาคตทัง้สิน้ องค์กรธุรกิจจึงควรเร่ิมตระหนกัว่าความส าเร็จและความยัง่ยืนจ าเป็นต้องได้รับการ
ยอมรับจากสงัคมด้วย เน่ืองจากผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) จากการด าเนินธุรกิจขององค์กร
ไมไ่ด้มีแตเ่พียงผู้ ถือหุ้น แตย่งัรวมถึงพนกังาน ลกูค้า ผู้บริโภค คูค้่า ชมุชน และองค์กรทัง้ท่ีแสวงหา
ผลก าไรและไมแ่สวงหาก าไรรายอ่ืนๆ ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจไมม่ากก็น้อย 

บทบาทขององค์กรธุรกิจจึงถูกก าหนดจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นมากกว่าการสร้าง
รายได้ ซึ่งจากผลการส ารวจทศันคติผู้บริโภคใน 10 ประเทศทัว่โลกท่ีจดัท าขึน้เม่ือปี ค.ศ. 2011 
โดย Cone/Echo Global CR Opportunity Study บริษัทท่ีปรึกษาทางด้านการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ชัน้น าแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เช่ือว่า นอกจากการสร้าง
ก าไรแล้ว องค์กรธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วย โดยแสดงบทบาทในการเปล่ียนวิธีการ
ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและสิ่งแวดล้อม บทบาทในการแก้ไขปัญหา
ของสังคม และบทบาทในการส่งเสริมให้สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ (Kotler, 
Hessekiel, and Lee, 2013: 6) ด้วยเหตนีุ ้“บรรษัทบริบาลหรือความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ
องค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR)” จึงถกูพฒันาเป็นแนวคิดในการบริหารจดัการ
ท่ีองค์กรธุรกิจให้ความสนใจและตอบรับกนัอย่างแพร่หลาย และกระแสความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ยังถูกสนับสนุนด้วยผลการวิจัยจากนักวิชาการต่างๆ ว่า องค์กรธุรกิจจะได้รับประโยชน์หลาย
ประการ หากมีองค์กรนโยบายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ยอดขายและส่วนแบ่ง
การตลาดเพิ่มขึน้ ต าแหน่งตราสินค้าเข้มแข็งและชดัเจนขึน้ ภาพลกัษณ์องค์กรดีขึน้ มีอิทธิพลต่อ
ความคิดของผู้บริโภคมากขึน้ เพิ่มความสามารถในการดึงดูดและจูงใจให้พนักงานท างานกับ
องค์กร เพิ่มความนา่สนใจในสายตาของผู้ลงทนุและนกัวิเคราะห์การเงิน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การน าแนวคิดความรับผิดชอบตอ่สงัคมมาใช้นัน้ ก็ยงัมีค าถามอยู่เสมอว่า
กิจกรรมท่ีท ากันอยู่ในปัจจุบนัมีประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริงต่อสงัคมและองค์กร
หรือไม ่หรือเป็นเพียงแคก่ารท าไปเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ การท าให้ตนเองรู้สึกดีท่ีได้ช่วยเหลือสงัคม 
หรือการเพิ่มยอดขายเท่านัน้ (พสุ เดชะรินทร์, 2554) เพราะการโฆษณาประชาสมัพนัธ์กิจกรรม
และโครงการตา่งๆ ขององค์กรธุรกิจเพ่ือสร้างสรรค์สงัคมของหลายองค์กรธุรกิจ ใช้งบประมาณใน
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์กิจกรรมสูงกว่างบประมาณท่ีใช้ในการจดักิจกรรมเสียอีก (จ าลกัษณ์ 
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ขนุพลแก้ว, 2550 อ้างถึงใน รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ, 2556: 76) และองค์กรธุรกิจหลายรายก็มีการ
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมว่า บริษัทมีมูลค่าทางการเงิน
เพิ่มขึน้จากการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว (Kotler et al., 2013: 20) สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของ
องค์กรธุรกิจท่ีมองว่า ความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นแนวคิดท่ีเกิดขึน้เพ่ือลดภาวะแรงกดดนัจาก
ภายนอก โดยถกูใช้เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ช่ือเสียงให้กบัองค์กร และไม่ได้
ชว่ยเพิ่มคณุคา่เชิงเศรษฐกิจให้แก่องค์กรได้ในระยะยาว ดงันัน้ การแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ขององค์กร จึงเป็นแค่กลยุทธ์ทางการตลาดแบบใหม่มากกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
แท้จริง  

ในขณะท่ีองค์กรธุรกิจสว่นใหญ่ยงัยดึติดกบัแนวคิดความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีมองปัญหา
ทางสงัคมเป็นแคเ่ปลือกนอก Porter and Kramer (2006) ก็ได้แสดงทศันะในเชิงแย้งเป็นครัง้แรก
ว่า การด าเนินธุรกิจควรมีความคิดท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม นัน่คือ ความคิดเร่ือง “ค่านิยมร่วม 
(Shared Value)” ท่ีให้ความส าคญักับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพ่ือสร้างประโยชน์หรือเพิ่ม
มลูคา่แก่สงัคม (Social’s Value-added Benefits) และส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแข่งขนั
แก่องค์กร (Competitive Advantage) โดยเป็นไปในลกัษณะสง่เสริมไปด้วยกนั  

ต่อมา Porter and Kramer (2011) ได้เสนอแนวคิด “การสร้างคณุค่าร่วม (Creating 
Shared Value: CSV)” ท่ีแสดงให้เห็นว่าองค์กรธุรกิจสามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value) ไปพร้อมกบัการสร้างคณุคา่ทางสงัคม (Societal Value) การสร้างคณุคา่ร่วม
จึงหมายถึง นโยบาย แนวทาง และกิจกรรมท่ีองค์กรธุรกิจจัดท าขึน้ เ พ่ือไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรธุรกิจ และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคม
ของชุมชนโดยรอบท่ีองค์กรธุรกิจด าเนินงานอยู่ ซึ่งสามารถท าได้ 3 ทางด้วยกัน คือ (1) การ
ปรับเปล่ียนแนวคิดเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์ใหม่ (2) การปรับปรุงผลิตภาพใหม่ในห่วงโซ่คณุค่า 
และ (3) การพฒันาศกัยภาพของกลุม่ชมุชนท้องถ่ิน (รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ, 2556: 77)  

แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมจึงน่าจะเป็นกรอบแนวคิดของนวัตกรรมการด าเนินธุรกิจ
รูปแบบใหม ่ท่ีให้ความส าคญักบัการน าวิธีการทางธุรกิจมาใช้ในการพฒันาและแก้ไขปัญหาสงัคม 
โดยค านึงถึงการน าทรัพยากรและความเช่ียวชาญหลักของธุรกิจ มาสร้างให้เกิดเป็นคุณค่าเชิง
เศรษฐกิจและสงัคมไปพร้อมกนั (สถาบนัไทยพฒัน์, 2557) และด้วยคณุลกัษณะท่ีส าคญัของการ
สร้างคุณค่าร่วม คือ “ภาวะคู่กัน (Duality)” ของประโยชน์ท่ีควรเกิดขึน้ทัง้ต่อองค์กรและสังคม
ควบคูก่นัไป มิใชเ่กิดขึน้กบัฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เพียงภายเดียว ดงันัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า แนวคิดการ
สร้างคุณค่าร่วม ไม่ได้ถูกพัฒนาขึน้เพ่ือมาทดแทนแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม หากแต่มี
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แนวคดิความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นองค์ประกอบ แนวคิดการสร้างคณุคา่ร่วมจึงเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งท่ีองค์กรธุรกิจอาจน ามาประยกุต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจไทยท่ีต้องการ
ความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  

วารุณี สนุทรเจริญนนท์ (2556) ได้เขียนบทความเร่ือง “CSV ส่งเสริมความยัง่ยืนของแบ
รนด์พร้อมกับเศรษฐกิจและสังคม” และยกตวัอย่างองค์กรธุรกิจชัน้น าของไทยท่ีเร่ิมต้นการน า
แนวคิดการสร้างคณุค่าร่วมมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ อาทิเช่น (1) บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) ท่ี
จดัท าโครงการรวมพลงัคนไทย พลิกใจ เพื่อสขุท่ียัง่ยืน เพ่ือขยายผลหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และบรูณาการองค์ความรู้การพึ่งตนเองไปยงัคนไทยทกุภาคส่วน พร้อมท าการส่ือสารโดยการน า
นักแสดงชัน้น ามาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ท่ีเข้าไปเรียนรู้วิธีคิดบนวิถีพอเพียงและถ่ายทอดผ่าน
ภาพยนตร์โฆษณา หรือ (2) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) กับโครงการปลกูปัญญา ท่ี
น าเอาเทคโนโลยีการส่ือสารมาใช้เพ่ือมุ่งสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา หรือ (3) บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ 
(1991) จ ากัด (มหาชน) ท่ี ส่ือสารกับเกษตรกรให้ปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ ตามคันนา ใน
โครงการต้นกระดาษบนคันนา เพ่ือเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว และมีส่วนช่วยดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ ลดโลกร้อน เป็นต้น และยงัอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า องค์ประกอบส าคญัท่ีจะท า
ให้การด าเนินธุรกิจโดยใช้แนวคดิการสร้างคณุคา่ร่วมประสบความส าเร็จคือ การส่ือสารในรูปแบบ
ต่างๆ เพราะแม้ว่ากิจกรรมขององค์กรธุรกิจจะประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี แต่หากขาดการ
ส่ือสาร ผลงานขององค์กรก็อาจจะไม่มีใครรับรู้ องค์กรธุรกิจจึงหนัมาสนใจและให้ความส าคญักบั
การส่ือสารเพิ่มขึน้เร่ือยๆ เพราะต่างก็ต้องการให้สมาชิกขององค์กร ตลอดจนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กร ได้มีส่วนร่วมและยอมรับสนับสนุน ขณะเดียวกันก็ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์
องค์กรและภารกิจต่างๆ ขององค์กรให้สังคมเห็น (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554: 5) และเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้อง พร้อมทัง้ก่อให้เกิดทศันคติท่ีดีและน าไปสู่เป้าหมายท่ีพึงปรารถนาของ
องค์กรธุรกิจ การส่ือสารต้องอาศยัวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถน ามาใช้ให้เกิดผลต่างๆ 
ตามท่ีได้วางเป้าหมายไว้  

จากการยกตวัอย่างของวารุณี สนุทรเจริญนนท์ (2556) แสดงให้เห็นว่า บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ 
(1991) จ ากัด (มหาชน) หรือผู้ผลิตกระดาษแบรนด์ “ดับ๊เบิล้ เอ” เป็นอีกองค์กรธุรกิจหนึ่งท่ีใช้
แนวคิดการสร้างคณุคา่ร่วม (Creating Shared Value: CSV) มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ เร่ิมตัง้แต่
แนวคิดในการออกแบบกระบวนการผลิตท่ียึดหลกัการท า “ของเสียไม่ให้เสียของ” และ “การใช้
พลังงานอย่างยั่งยืน” และได้พัฒนารูปแบบอย่างต่อเน่ืองจนเกิดเป็นรูปธรรม ภายใต้นวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา (Paper from KHAN-NA) ท่ีเป็นโมเดลธุรกิจแห่งการพฒันาท่ียั่งยืน ทัง้
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ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม และท าให้ดับ๊เบิล้ เอ คว้ารางวลัในระดบันานาชาติมากมาย (บริษัท 
ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน), 2555ก) รางวลัเหล่านี ้ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสะท้อนการมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาของประชาชนในสงัคม ในฐานะของการเป็นองค์กรท่ีมุ่งมั่นสร้างความ
สมดลุระหวา่งก าไรจากการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ส่วนรวม 

การท่ีดั๊บเบิล้ เอ เร่ิมต้นท าธุรกิจกระดาษท่ีมีความแตกต่างจากทั่วไป คือ การเลือกใช้
วตัถุดิบจากไม้ปลกู และไม่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติโดยเด็ดขาด ท าให้แนวทางการด าเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของดับ๊เบิล้ เอ เรียกว่าอยู่ในลักษณะธุรกิจเพ่ือสงัคม (CSR in 
Process) หมายถึง การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยู่ในกระบวนการท างานหลักของ
กิจการ หรือเป็นการท าธุรกิจท่ีหาก าไรอย่างมีความรับผิดชอบ (สถาบนัไทยพัฒน์, 2551) ซึ่ง
ดับ๊เบิล้ เอ ได้ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งมีกลยทุธ์ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยรูปแบบของกิจกรรมท่ีล้วนมีเป้าหมายก่อให้เกิด
ประโยชน์ทัง้ต่อบริษัทฯ และสงัคมโดยรวม เช่น การคดัเลือกวตัถุดิบจากไม้ปลูก ไม่ใช้ไม้จากป่า 
โครงการท่ีสง่เสริมให้ชมุชนปลกูต้นกระดาษท่ีบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากต้นกระดาษท่ีเป็นวตัถดุิบ
ในการผลิต ส่วนชมุชนท่ีร่วมกิจกรรมก็จะได้รายได้เสริมไปใช้ในการพฒันาคณุภาพชีวิตตอ่ไป ซึ่ง
จดุนีถื้อเป็นข้อได้เปรียบเชิงการแขง่ขนั (Competitive Advantage) ของบริษัทฯ 

ปัจจยัความส าเร็จ (Key Success Factor) ในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่
สงัคมมาจาก (1) การได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรภายใต้นโยบายท่ีชดัเจน 
ดั๊บเบิล้ เอ จึงถูกออกแบบขึน้บนขัน้ตอนท่ีสมดุลระหว่างคุณภาพ การดูแลรักษาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ (2) การด าเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างมีกลยทุธ์ โดยเป็นการด าเนินการภายใต้กลยทุธ์ “Win-Win Strategy” ซึ่ง
เป็นการด าเนินกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ตอ่องค์กรและสงัคมควบคู่กนัไป (3) การประเมิน
ความต้องการทัง้ภายในและภายนอกองค์กรก่อนท่ีจะด าเนินกิจกรรม (วสพุงศ์ ศรีสภุมาส, 2552: 
106-112) และการขบัเคล่ือนธุรกิจในลกัษณะธุรกิจเพ่ือสงัคมก็เป็นหนทางท่ีเอือ้ให้เกิดแนวคิดการ
สร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” โมเดลธุรกิจใหม่ในการด าเนินความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม อนัสง่ผลตอ่ทัง้ตวัองค์กรและสงัคมโดยรวม 

แนวคิดท่ีมาของนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ดังกล่าว มาจากการประเมินความ
ต้องการภายในองค์กร ท าให้ตระหนกัดีว่า ต้นกระดาษคือวตัถดุิบหลกัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งใน
กระบวนการผลิต ซึ่งการท่ีบริษัทฯ มีแผนการขยายการส่งออกไปต่างประเทศทัว่โลกนัน้ ย่อมจะ
ส่งผลให้ความต้องการใช้วตัถุดิบในอนาคตมีเพิ่มมากยิ่งขึน้เป็นทวีคณู บริษัทฯ จึงมองหาแหล่ง
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ผลิตวัตถุดิบใหม่  และส ารวจพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชากร
มากกว่า 40% มีอาชีพเกษตรกรและปลูกข้าวเป็นหลกั ท าให้มีพืน้ท่ีว่างรอบนาข้าวค่อนข้างมาก 
หรือท่ีเรียกว่า “คนันา” ซึ่งถูกปล่อยว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร (บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน), 2555ก) ประกอบกับการส ารวจสถานการณ์ในแง่ความต้องการทางสงัคมของคนใน
ท้องถ่ินโดยเฉพาะเกษตรกรท่ีต้องการอาชีพเสริม และเพ่ือลดอัตราการอพยพของคนท้องถ่ินท่ี
ต้องการเข้ามาหางานในเมือง จนกลายเป็นต้นเหตขุองปัญหาสงัคมอ่ืนๆ ท่ีตามมา (วสพุงศ์ ศรีสภุ
มาส, 2552: 110) บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสด้านอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร เพ่ือสร้างรายได้เสริมและ
สร้างแหล่งดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์จากพืน้ท่ีว่างเปล่าอย่างคนันาท่ีไม่ได้ท าประโยชน์ ให้กลบัมี
ต้นไม้เพิ่มขึน้  

นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของดับ๊เบิล้ เอ เร่ิมต้นส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
เกษตรกรก่อนเป็นอนัดบัแรกในปี พ.ศ. 2550 ด้วยภาพยนตร์โฆษณาชดุ “เทวดา” เพ่ือส่ือสารถึง
ประโยชน์หลกั (Core Benefit) ในด้านการสร้างรายได้เสริมให้กบัเกษตรกร หลงัจากนัน้ช่วงปี พ.ศ. 
2551 ดั๊บเบิล้ เอ ก็ได้ส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมายต่อไปคือกลุ่มผู้ บริโภคและคนทั่วไป ด้วย
ภาพยนตร์โฆษณาท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว (Animation) เพ่ืออธิบายท่ีมาของกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ว่า
มาจากต้นกระดาษบนคันนา ถือเป็นการปลูกต้นไม้เพิ่มบนพืน้ท่ีว่าง ท าให้มีส่วนช่วยลด
คาร์บอนไดออกไซด์มากขึน้ จึงช่วยลดภาวะโลกร้อนได้มากขึน้  ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาทัง้สองชุด
เป็นจุดเร่ิมต้นของการส่ือสารนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” และแสดงให้เห็นถึงพฒันาการการ
ด าเนินธุรกิจของดับ๊เบิล้ เอ ท่ีค านึงถึงความส าคญัของสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตัง้แต่เร่ิมแรกของ
การออกแบบธุรกิจจนสามารถเช่ือมโยงและตอบโจทย์สร้างความยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนใน
สงัคมไทยประโยชน์หลกั (Core Benefit) ทัง้ 3 ด้าน คือ การสร้างรายได้เสริมให้กบัเกษตรกรไทย 
การลดโลกร้อน และการสร้างพลงังาน (บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน), 2555ก) ดงันี ้

1.  กระดาษสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรไทย เร่ิมต้นจากการท่ีประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชากรส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรและปลูกข้าว ท าให้มีพืน้ท่ีท่ีเรียกว่า 
“คนันา” ซึ่งถูกปล่อยว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ด้วยเหตุนี ้ดับ๊เบิล้ เอ จึงส่งเสริมการปลูกต้น
กระดาษบนคนันา เพ่ือชว่ยสร้างรายได้เสริมให้กบัเกษตรกรอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการปลกูพืช
หลกั ทัง้นี ้จากข้อมลูของดับ๊เบิล้ เอ มีเกษตรกรร่วมปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ แล้วกว่า 1.5 ล้าน
ราย และสามารถชว่ยสร้างรายได้กวา่ 5,000 ล้านบาทตอ่ปี 

2.  กระดาษลดโลกร้อน โดยการสร้างความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม และวางแผนธุรกิจท่ี
ค านึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ควบคู่กับกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเกือ้กูลต่อ
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สงัคมโดยเลือกใช้วตัถุดิบจากไม้ปลกู ธุรกิจของดับ๊เบิล้ เอ จึงเร่ิมต้นจากการวิจยัและพฒันาพนัธุ์
ไม้ท่ีจะใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตกระดาษ ให้เหมาะสมกบัภูมิประเทศ และภูมิอากาศของประเทศ
ไทย และได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนาหรือพืน้ท่ีว่างเปล่า จึงเป็นการช่วย
อนุรักษ์ไม้จากป่าธรรมชาติ และยังเป็นการสร้างแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะเปล่ียน
พืน้ท่ีว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ให้กลับมีต้นไม้เพิ่มขึน้  ซึ่งจากสถิติกระดาษดั๊บเบิล้ เอ 1 
รีม สามารถดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12.5 กิโลกรัมหรือปีละ 6.7 ล้านตนั  

3.  กระดาษสร้างพลังงาน โดยในกระบวนการผลิตเย่ือกระดาษ จะท าให้เกิดของเหลือ 
ได้แก่ เศษไม้ เปลือกไม้ และน า้มนัยางด า ดับ๊เบิล้ เอ จึงน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการแปร
สภาพเป็นเชือ้เพลิงชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้าหมนุเวียน เพ่ือใช้ภายในโรงงาน ท าให้สามารถ
ประหยดัต้นทนุการผลิต และยงัมีไฟฟ้าเพียงพอส าหรับในชมุชนได้อีกกวา่ 400,000 ครัวเรือน 

จากการศกึษานวตักรรมดงักล่าว ท าให้ผู้ศกึษามีความสนใจว่าบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) 
จ ากดั (มหาชน) มีการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษ
จากคนันา” อย่างไร และมีวิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั
นา” ท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ ตลอดจนศกึษาตอ่ไปว่าผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ทศันคตแิละการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ซึ่งเป็นผลมาจาก
กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ 
อย่างไร จึงเกิดเป็นการศกึษาเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมของบริษัท ดับ๊เบิล้ 
เอ (1991) จ ากัด (มหาชน): แนวทางปฏิบตัิของนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” เพ่ือน าผลจาก
การศึกษามาเป็นแนวทางในการน าการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมมาประยุกต์ในการด าเนิน
ธุรกิจได้อยา่งเหมาะสม และก่อเกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาองค์กรธุรกิจอ่ืนๆ ตอ่ไป 
 
1.2   ปัญหำน ำวิจัย 

 
1.2.1  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) มีการบริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการ

สร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” อยา่งไร  
1.2.2  วิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของ

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) มีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม ่อยา่งไร 
1.2.3  ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีทศันคติและมีการยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วย

นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผลมาจาก
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กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ 
หรือไม ่อยา่งไร 
 
1.3  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 
1.3.1  เพ่ือศึกษาการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 

“กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน)  
1.3.2  เพ่ือศกึษาวิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั

นา” ท่ีมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
1.3.3  เพ่ือศกึษาทศันคติและการยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีตอ่การสร้าง

คณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
เป็นผลมาจากกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
บริษัทฯ 
 
1.4  สมมตฐิำนกำรวิจัย 
 

1.4.1  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ท่ีสัมพนัธ์กับแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม และมีการน าเอานโยบายและรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาใช้ในการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” เพ่ือก าหนดวิธีการส่ือสารไปยงัผู้สว่นสว่นได้สว่นเสียภายนอก 

1.4.2  วิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) มีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านทศันคติและ
การยอมรับของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอก 

1.4.3  ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทัง้หมดมีทัศนคติในทางบวกและยอมรับการสร้าง
คณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
เป็นผลมาจากกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
บริษัทฯ 
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1.5   ขอบเขตกำรวิจัย 
 

การวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) 
จ ากดั (มหาชน): แนวทางปฏิบตัขิองนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” มีขอบเขตการศกึษาวิจยัคือ 

1.5.1  เป็นการศกึษาการบริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม 
“กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) โดยใช้การศึกษาด้วยวิธีวิจยั
เชิงคณุภาพ ได้แก่ การสมัภาษณ์จากผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธ์องค์กร และศกึษาจาก
เอกสารเผยแพร่ของบริษัทฯ และรายงานการวิจยัทางวิชาการท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกนั 

1.5.2  เป็นการศกึษาวิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก
คนันา” ท่ีมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) โดยใช้การศกึษา
ด้วยวิธีวิจัยเชิงคณุภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์จากผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่ือสารตราสินค้า 
และศกึษาจากส่ือประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ของบริษัทฯ 

1.5.3  เป็นการศกึษาทศันคติและการยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อการ
สร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษ
จากคนันา” ของบริษัทฯ โดยใช้การศกึษาด้วยวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ได้แก่ การสมัภาษณ์จากผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ (1) เกษตรกรท่ีปลูกต้น
กระดาษ (2) ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์กระดาษ และ (3) ส่ือมวลชน 

1.5.4  มีระยะเวลาการศึกษาระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม-31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน และมุ่งเก็บข้อมูลเก่ียวกับการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม 
“กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ในชว่งปี พ.ศ. 2550-2557 
 
1.6   ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 
 
 การวิจัยในครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีเหมาะกับการ
ศกึษาวิจยักลุ่มตวัอย่างขนาดเล็ก การเก็บข้อมูลจากประชากรและตวัอย่างท่ีใช้วิจยัของกลุ่มผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจึงมีจ านวนน้อย ไม่สามารถน ามาใช้เป็นตวัแทนประชากรทัง้หมดได้ อีก
ทัง้มีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อจ ากัดใน
ผลการวิจยัไปใช้ในวงกว้าง (Generalization) 
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1.7   นิยำมศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
 

กลยุทธ์กำรส่ือสำร หมายถึง การวางแผนการส่ือสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้ รับสารอย่าง
เป็นขัน้ตอน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ี
ก าหนดไว้ ส าหรับในการศกึษาครัง้นี ้กลยทุธ์การส่ือสารจะมุ่งในความส าคญักบักลยุทธ์การสร้าง
สาร (Message Strategy) และกลยทุธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy) ในการส่ือสารเพ่ือการสร้าง
คณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ใน
ฐานะผู้ส่งสารไปยงัผู้ รับสารหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยวางแผนการใช้กลยทุธ์การสร้าง
สาร (Message Strategy) และกลยทุธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy) อย่างไร และการใช้กลยทุธ์
ดงักลา่วสง่ผลอยา่งไรตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ำกัด (มหำชน) หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิต การจ าหน่าย และการบริการ ภายใต้ตราสินค้า “ดับ๊เบิล้ เอ” 
ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ท่ีก่อให้เกิดรายได้โดยหวังผลตอบแทนเป็นก าไร 
ควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคม 

กำรบริหำรกลยุทธ์กำรส่ือสำร หมายถึง กระบวนการท างานของคณะบคุคลท่ีเก่ียวข้อง
กับการส่ือสาร ซึ่งประกอบด้วยการจัดองค์กร การก าหนดเป้าหมาย การวางแผน การก าหนด
นโยบาย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ก าลังคนและทรัพยากรท่ีมีอยู่ ในท่ีนี ้หมายถึง การ
บริหารกลยุทธ์การส่ือสารของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) เพ่ือส่ือสารแนวคิดการ
สร้างคณุคา่ร่วมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไปยงัผู้ รับสารหรือผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอก 

กำรยอมรับนวัตกรรม หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดขึน้เม่ือบุคคลเป้าหมายได้รับ
นวตักรรมใดนวตักรรมหนึ่งท่ีไปกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และท าให้เกิดความเข้าใจและพิจารณา 
ผลท่ีตามมาคือ เกิดการยอมรับ/ปฏิบตัิ (Practice/Adopt) หรือมีการปฏิเสธ (Reject) นวตักรรม
นัน้ ในท่ีนี ้หมายถึง การยอมรับนวตักรรมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อการสร้างคณุค่า
ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผล
จากกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 
ซึ่งสามารถวดัได้จากการให้ความร่วมมือ หรือความเก่ียวข้องของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ทัศนคต ิหมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผล
มาจากการรับรู้ การจดจ า ความเข้าใจ ประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อม อนัมีแนวโน้มท่ีจะให้บุคคล
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แสดงปฏิกิริยาและกระท าต่อสิ่งนัน้ๆ ตามการชักน าของประเภททัศนคติ ซึ่งเม่ือมีทัศนคติใน
ทางบวกก็จะแสดงออกในทางสนบัสนนุ หากมีทศันคติในทางลบก็จะแสดงออกในทางปฏิเสธ ใน
ท่ีนี ้หมายถึง ทัศนคติของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผลจากกลยุทธ์การ
ส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 

นวัตกรรม “กระดำษจำกคันนำ” (“Paper from KHAN-NA” Innovation) หมายถึง 
โมเดลธุรกิจท่ีบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) พฒันาขึน้จากปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ
และแนวคิดการสร้างคณุค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) ท่ีให้ส าคญัทัง้ด้านเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยริเร่ิมการปลกูต้นกระดาษบนคนันา เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กบัเกษตรกร
ไทย และชว่ยลดโลกร้อน 

แนวคิดกำรสร้ำงคุณค่ำร่วม (Creating Shared Value: CSV) หมายถึง นโยบายหรือ
แนวปฏิบตัิท่ีส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ ควบคูไ่ปกบัการส่งเสริมเศรษฐกิจและ
สงัคมในชมุชนท่ีธุรกิจนัน้ด าเนินงานอยู ่ให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆ กนั โดยมีแนวคิดบรรษัทบริบาลหรือ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นองค์ประกอบ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอกองค์กรท่ีมีผล 
กระทบ หรือได้รับผลกระทบ หรือมีความเก่ียวข้องในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของ
องค์กร ในท่ีนี ้หมายถึง (1) เกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษ (2) ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์กระดาษ และ (3) 
ส่ือมวลชน ท่ีได้รับผลกระทบทัง้ทางบวกและลบ หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

 
1.8   ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
1.8.1  ท าให้ทราบถึงการบริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม 

“กระดาษจากคนันา” และวิธีการส่ือสารท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) 
จ ากดั (มหาชน) ตลอดทศันคติและการยอมรับจากความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ี
มีส่วนเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ซึ่งสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์การ
ส่ือสารของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป 

1.8.2  สามารถน าผลการศึกษามาเป็นข้อมลูอ้างอิงเบือ้งต้น ส าหรับผู้ ท่ีสนใจศกึษาเร่ือง
การสร้างคณุคา่ร่วมในอตุสาหกรรมกระดาษ และธุรกิจอ่ืนๆ 
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1.8.3  สามารถน าผลการศกึษามาเป็นแนวทางเพ่ือน าการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วม
มาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีกระบวนการผลิตและ
ผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่ น อุตสาหกรรมฟอกหนัง 
อตุสาหกรรมทอผ้า อตุสาหกรรมพลาสตกิ อตุสาหกรรมพลงังาน เป็นต้น   

 
ในบทตอ่ไป เป็นการน าเสนอแนวคดิ ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัครัง้นี ้



 
บทที่ 2 

 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ 

(1991) จ ากดั (มหาชน): แนวทางปฏิบตัขิองนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ผู้วิจยัได้ท าการศกึษา
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

2.1  แนวคิดเร่ืองธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) (Company Profile) 
2.2  แนวคิดการสร้างคณุคา่ร่วม (Creating Shared Value: CSV) และแนวคิดบรรษัท 
       บริบาลหรือความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
2.3  แนวคิดเร่ืองกลยทุธ์การส่ือสาร (Communication Strategy) 
2.4  แนวคิดด้านทศันคติ (Attitude) 
2.5  แนวคิดเร่ืองการยอมรับนวตักรรม (Innovation Adoption) 
2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (Related Researches) 
2.7  กรอบแนวความคดิการวิจยั (Conceptual Research Framework) 
 

2.1 แนวคิดเร่ืองธุรกจิของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) (Company 
Profile) 

 
จากการศึกษาเอกสารเผยแพร่ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ 

รายงานประจ าปี พ.ศ. 2554-2555 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พบว่า แม้ว่าแนวโน้มของโลกจะมีการ
น าเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ แต่กระดาษก็ยงัคงได้รับความ
นิยมใช้อย่างแพร่หลายในส่วนงานราชการ ส่วนงานส านกังานทัว่ไป  และส่วนสถานศกึษา ท าให้
อุตสาหกรรมกระดาษมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  บริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) เห็นโอกาสท่ีส าคญัท่ีจะการเติบโตในอุตสาหกรรมนีไ้ด้ จึงเร่ิมก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2532 
โดยเป็นผู้ ผลิตกระดาษและเย่ือกระดาษครบวงจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แบรนด์ 
“ดับ๊เบิล้ เอ (Double A)” และยงัถือเป็นผู้น าในการท าแบรนด์กระดาษเป็นรายแรกในประเทศไทย  
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2.1.1  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) หรือเดิมช่ือ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ ากัด 

(มหาชน) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 
พ.ศ. 2532 โดยธุรกิจหลกัคือผู้ผลิตและจ าหน่ายกระดาษและเย่ือกระดาษ ต่อมาได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2537 ปัจจบุนัมีก าลงัการผลิต
รวม 820,000 ตนัต่อปี และส่งออกไป 138 ประเทศทัว่โลก ครอบคลุมทัง้เอเชีย ยุโรป อเมริกา 
แอฟริกา และตะวนัออกกลาง โดยมีรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1.1.1  ผลิตภณัฑ์กระดาษ (Paper Product)  
1)  ผลิตภัณฑ์กระดาษรีมเล็ก มีขนาดตัง้แต ่70-80 กรัมต่อตารางเมตร 

ใช้ในงานถ่ายเอกสาร และงานพิมพ์ โดยจะมีการตดัขนาดมาตรฐาน A4, A3, F4, B4, B5, และ 
A11 

2)  ผลิตภัณฑ์กระดาษรีมใหญ่ มีขนาดตัง้แต่ 60-120 กรัมต่อตาราง
เมตร ใช้ในพิมพ์หนงัสือต ารา วารสาร หนงัสือพิมพ์ธุรกิจ สิ่งพิมพ์ทัว่ไป สมดุ กระดาษตอ่เน่ืองท่ีใช้
พิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ แบบม้วน (Roll) และแบบแผน่ (Sheet) 

3)  ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเขียนและอปุกรณ์ส านกังาน เช่น สมดุรายงาน สมดุ
โน้ต กระดาษโน๊ตรูปร่างตา่งๆ กระดาษสี สติก๊เกอร์เนือ้กระดาษ ซองจดหมาย เป็นต้น 

2.1.1.2  เย่ือกระดาษฟอกขาวใยสัน้จากยูคาลิปตสั (Bleached Eucalyptus 
Kraft Pulp -BEKP) เย่ือกระดาษท่ีออกจากโรงผลิตเย่ือของบริษัทฯ แบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้

1)  เย่ือน า้ (Slurry Pulp) มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 64 ของเย่ือท่ีผลิตได้ 
ซึง่จะสง่ผา่นทอ่ไปยงัโรงผลิตกระดาษของบริษัท เพ่ือใช้เป็นวตัถดุบิในการผลิตกระดาษตอ่ไป 

2)  เย่ือแผ่นเปียก (Wet Lap Pulp) เป็นเย่ือกระดาษท่ีมีความชืน้ร้อยละ 
50 จะผลิตในสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 ของเย่ือกระดาษท่ีผลิตได้ทัง้หมด เพ่ือการส่งขาย
ภายในประเทศ และส่วนหนึ่งจะส่งให้กับบริษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จ ากัด หรือในกรณีท่ีเก็บเป็น
วตัถดุบิคงคลงัเพ่ือใช้ในการผลิต 

3)  เย่ือแผ่นแห้ง (Dry Pulp) เป็นเย่ือกระดาษท่ีมีความชืน้ร้อยละ 10 จะ
ผลิตในสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 35 ของเย่ือกระดาษท่ีผลิตได้ทัง้หมด เพ่ือการจ าหน่ายทัง้
ภายในประเทศและเพื่อการสง่ออก 
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2.1.2  วิสัยทัศน์ 
ดับ๊เบิล้ เอ มุง่มัน่สู่การเป็นแบรนด์กระดาษคณุภาพของโลก ด้วยการสร้างตราสญัลกัษณ์ 

“กระดาษจากคนันา หรือ Paper from KHAN-NA” ให้เป็นมาตรฐานใหม่ท่ีไม่เพียงมุ่งเน้นการผลิต
กระดาษคณุภาพท่ีดีท่ีสดุส าหรับผู้ใช้ทัว่โลก แตย่งัใส่ใจตัง้แตว่ิธีคิด วิธีผลิตกระดาษท่ีเน้นถึงความ
ยัง่ยืนและไมท่ าของเสียให้เสียของ 
 

2.1.3  พันธกิจ 
2.1.3.1  การพฒันาให้ “กระดาษจากคนันา” เป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคท่ีได้

เลือกใช้กระดาษคณุภาพไปพร้อมกบัการช่วยลดโลกร้อน เพราะขัน้ตอนการผลิตกระดาษดับ๊เบิล้ 
เอ 1 รีม ชว่ยดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12.5 กิโลกรัม 

2.1.3.2  การสร้างแหลง่วตัถดุบิท่ียัง่ยืน โดย “ต้นกระดาษบนคนันา” ท าให้ดับ๊เบิล้ 
เอ สามารถพึง่พาตนเองได้ทางด้านวตัถดุบิ และเป็นแหลง่สร้างรายได้เสริมท่ียัง่ยืนแก่สงัคมชนบท 

2.1.3.3  การ “ท าของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดยน าของเหลือจากการผลิตกระดาษ
มาเป็นเชือ้เพลิงผลิตไฟฟ้าใช้เอง ไม่รบกวนแหล่งพลงังานจากภายนอก และเหลือใช้เป็นพลงังาน
ทดแทนของชาต ิ
 

2.1.4  ปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ 
 ธุรกิจของดับ๊เบิล้ เอ ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบสถานประกอบ 
การ ดงันัน้ ดับ๊เบิล้ เอ จึงให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความยัง่ยืนจากมิติต่างๆ ท่ี
ส าคญั โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสงัคม และด้านเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1.4.1  มิตด้ิานสิ่งแวดล้อม  
ฝ่ายบริหารของดับ๊เบิล้ เอ เช่ือมัน่ว่าการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ยัง่ยืนและการ

พฒันาเศรษฐกิจเป็นเร่ืองท่ีต้องประสานงานให้เกือ้กูลซึ่งกันและกันได้ ดับ๊เบิล้ เอ จึงตระหนกัใน
ความรับผิดชอบเอาใจใส่ดูแลสภาพแวดล้อมทัง้ภายในสถานประกอบการ และชุมชนโดยรอบ
สถานประกอบการของบริษัทฯ และมุ่งมัน่ด าเนินการตามกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม และเอาใจ
ใสท่กุขัน้ตอนของการด าเนินงาน  

1)  การเลือกใช้วตัถดุบิจากไม้ปลกูของเกษตรกร  
ดั๊บ เบิ ล้  เอ  ยัง ไ ด้ตระหนักถึ งความส าคัญของความยั่ง ยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และได้พฒันาอตุสาหกรรมผลิตกระดาษยคุใหม่ โดยการพฒันาพนัธุ์ไม้ปลกู 
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เพ่ือน ามาใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตกระดาษแทนไม้จากป่าธรรมชาติ ดับ๊เบิล้ เอ จึงเป็นกระดาษ
จากไม้ปลูกของเกษตรกรไทย ต่างจากอุตสาหกรรมกระดาษดัง้เดิม ท่ีใช้วัตถุดิบในการผลิต
กระดาษจากไม้จากป่าธรรมชาติ  

2)  กระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐานและเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
(1)   ร ะบบการผลิ ต เ ย่ื อก ระดาษ ท่ี เ ป็นมิ ต รกับสิ่ ง แ วด ล้อม 

(Elementary Chlorine Free - ECF) กระบวนการผลิตจะใช้ก๊าซออกซิเจนแทนการใช้ก๊าซคลอรีน
ในการฟอกเย่ือจงึไมก่่อให้เกิดสารไดออกซิน 

(2)   การวางแผนเก่ียวกับการบ าบดัน า้ทิง้อย่างมีระบบ บริษัทลงทุน
ในการก่อสร้างระบบบ าบดัน า้และติดตัง้อุปกรณ์ รวมถึงเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องในการป้องกัน
มลภาวะ รวมมลูค่าเงินลงทนุ 6.4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 160 ล้านบาท ท าให้น า้ท่ีจะ
ระบายออกนอกโรงงานมีคณุสมบตัดีิกวา่มาตรฐานท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมก าหนด ซึ่งนอกจากจะ
ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สิ่งแวดล้อมแล้ว ยงัน ามาใช้ในการเกษตรในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย 

(3)   เทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสงู ซึง่จะใช้น า้ใน
กระบวนการผลิตน้อย สง่ผลให้ต้นทนุลดลง และลดปริมาณน าท่ีต้องบ าบดัลง 

(4)   ใช้น า้จากอ่างเก็บน า้ท่ีขุดขึน้เอง ไม่รบกวนแหล่งน า้สาธารณะ 
เพ่ือรองรับน า้หลากน า้ล้นในฤดฝูน โดยมีความจรุวม 21.19 ล้านลกูบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอในการ
อปุโภคและบริโภคของโรงงานโดยไมร่บกวนแหลง่น า้ธรรมชาตขิองชมุชน 

(5)   การไม่ระบายน า้สู่แหล่งสาธารณะ น า้ท่ีระบายออกจากโรงเย่ือ
และกระดาษจะไม่ระบายออกสู่แหล่งน า้สาธารณะ แตจ่ะระบายสู่อ่างเก็บน า้ซึ่งรองรับน า้ท่ีบ าบดั
แล้วได้ถึง 15 ล้านลกูบาศก์เมตร น า้ดงักล่าวจะถกูใช้รดต้นไม้ในสวนป่าบริเวณใกล้เคียง ดงันัน้จึง
ไมท่ าให้เกิดผลกระทบตอ่สภาวะแวดล้อม 

(6)   ติดตัง้อปุกรณ์ ขจดักลิ่น เพ่ือให้ปราศจากกลิ่นรบกวนทัง้ภายใน
โรงงานและบริเวณใกล้เคียง โดยจะน า้กลิ่นสง่ไปตามทอ่เข้าสูเ่ตาเผา กลิ่นดงักล่าวก็จะหมดไปโดย
วิธีน า้ไปเผานัน่เอง 

(7)   การน าเศษไม้ เปลือกไม้ น า้มนัยางด า ซึ่งเป็นของเหลือจาก
กระบวนการผลิต มาท าให้เกิดประโยชน์ โดยน ามาเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า หรือท่ีเรียกว่า
เชือ้เพลิงชีวมวล แทนการใช้น า้มนัหรือเชือ้เพลิงฟอสซิล 

(8)   บริษัทได้ด าเนินการและได้รับใบรับรองมาตรฐานการจดัการด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2540 ตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั 
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3)  ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
(1)   เลือกใช้กระบวนการ อุปกรณ์ และระบบการผลิตท่ีมีผลกระทบ

ตอ่สภาพแวดล้อมน้อยท่ีสดุ 
(2)   ใช้วัตถุดิบและพลังงานในกระบวนการผลิตเพ่ือประสิทธิภาพ

สงูสดุ 
(3)   ดแูลให้การผลิตและการด าเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบด้าน

สิ่งแวดล้อมของรัฐ  
(4)   ส่งเสริมและสนบัสนุนผู้จัดหาวัตถุดิบ และบริการท่ีแสดงความ

รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
(5)   สนบัสนนุหนว่ยราชการเร่ืองการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมอยา่งเตม็ท่ี 
(6)   ด าเนินการป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมโดยจัดโครงการ

สนบัสนนุปลกูจิตส านกึทางด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่พนกังานและฝึกอบรมให้พนกังานมีความเข้าใจ
ทัง้ในเร่ืองผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในกระบวนการผลิต  และจดัหามาตรการ
ตา่งๆ เพ่ือจะน ามาใช้ลดผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมให้เหลือน้อยท่ีสดุ 

(7)   ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยการติดตามและตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพโดยการก าหนดและตรวจสอบการ
ด าเนินงานให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ และเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา 

(8)   แจ้งสมาชิกชุมชน ผู้ แทนของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงลูกค้าให้
ทราบถึงมาตรการด าเนินงานและแผนการ ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 

(9)   จดัท าและเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคมประจ าปี 
2.1.4.2  มิตด้ิานสงัคม  
ดั๊บเบิล้ เอ ถือว่าสังคมเป็นสถาบันส าคัญในการขับเคล่ือนภาคธุ รกิจและ

เศรษฐกิจให้ก้าวเดินอย่างยั่งยืน ดังนัน้ ดั๊บเบิล้ เอ จึงยึดหลักปรัชญาในการส่งเสริมพัฒนา
คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ เพ่ือสร้างรอยยิม้ให้สงัคมไทย ดงัตอ่ไปนี ้

1) การพฒันาคณุภาพชีวิต 
การชว่ยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้เสริม จากการปลกูต้นกระดาษบนคนันา 

นอกเหนือไปจากการปลกูพืชหลกั ท าให้ไม่ต้องละถ่ินฐานเข้าเมืองเพ่ือหางานท า ช่วยให้ครอบครัว
ได้อยูร่่วมกนั ลดปัญหาทางสงัคม และเป็นจดุเร่ิมต้นการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ียัง่ยืนของคนไทย  
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2) การพฒันาท้องถ่ิน 
ดับ๊เบิล้ เอ มีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้กับชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง 

เพราะชมุชน เปรียบเสมือนบ้านหลงัหนึ่งของดับ๊เบิล้ เอ ท่ีต้องช่วยเหลือเกือ้กูล ทัง้ในด้านสขุภาพ 
การศึกษา และการสร้างงาน อาทิเช่น โครงการปลูกต้นกระดาษ ปลูกปัญญาโรงเรียนในชนบท 
โดยแจกต้นกระดาษให้โรงเรียนปลกูในพืน้ท่ีว่างเปล่า เพ่ือเป็นรายได้น าไปพฒันาการศกึษา, กิจ
กรรมดับ๊เบิล้ เอ เปิดบ้าน เพ่ือให้ชมุชนและเยาวชนได้เข้าเย่ียมชมรับความรู้เก่ียวกบักระบวนการ
ผลิตกระดาษ เป็นต้น  

3) การสง่เสริมสงัคมการเรียนรู้ 
ดับ๊เบิล้ เอ มีนโยบายท่ีจะสนบัสนนุส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้ หรือการ

รักการอ่านในกลุ่มนกัเรียน นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการอ่าน เป็น
สงัคมแห่งปัญญา สร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศชาติ ด้วยการร่วมกับส านกัพิมพ์หลายแห่ง 
พฒันาโครงการ “ดับ๊เบิล้ เอ ส่ือสร้างปัญญา” เพ่ือผลกัดนัให้เกิดหนงัสือคณุภาพในสงัคม และท า
ให้เยาวชนสนใจอ่านหนงัสือมากขึน้ โดยเน้นไปท่ีหนงัสือท่ีให้ความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาตา่ง 
ๆ ดับ๊เบิล้ เอ ยงัสร้างเมืองหนงัสือของคนไทย หรือ “ดับ๊เบิล้ เอ บุ๊ค ทาวเวอร์” บนถนนสาทร 12 
เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อนท่ีต้องการส่งเสริมรักการอ่าน และยังได้ร่วมลงนามเป็นภาคีผลักดัน
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านสู่เมืองหนงัสือโลก ในปี พ.ศ. 2556 (World Book 
Capital 2013) ตามนโยบายของ UNESCO  

2.1.4.3  มิตด้ิานเศรษฐกิจ  
ดับ๊เบิล้ เอ ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒนาแบรนด์ให้เป็นแบรนด์

กระดาษท่ีรู้จักของคนไทยและเป็นแบรนด์กระดาษเดียวท่ีท าตลาดอย่างจริงจังในระดับโลก ท่ี
สามารถส่งออกไปจ าหน่ายในทกุภูมิภาคทัว่โลกแล้วกว่า 138 ประเทศ ครอบคลมุทัง้เอเชีย ยโุรป 
อเมริกา แอฟริกา และตะวนัออกกลาง และสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 10,000 ล้าน
บาทตอ่ปี 
 

2.1.5  นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” (Paper from KHAN-NA) 
ดับ๊เบิล้ เอ น ำปรัชญำในกำรด ำเนินธุรกิจมำวำงคิดและวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรสร้ำง

คณุคำ่ร่วม (Creating Shared Value) ให้ตอบโจทย์ทำงสงัคมและพฒันำให้เป็นรูปธรรมจนเกิด
เป็นนวตักรรม “กระดำษจำกคนันำ” หรือ Paper from KHAN-NA และกลำยเป็นแนวทำงแห่งกำร
พฒันำท่ียัง่ยืน ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรริเร่ิมส่งเสริมปลกูต้นกระดำษบน
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คนันำ เพ่ือเป็นแหล่งสร้ำงรำยได้เสริมให้กบัเกษตรกร เป็นกำรเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวซึ่งเป็นแหล่งดดูซบั
คำร์บอนไดออกไซด์แห่งใหม่ และยงัช่วยลดโลกร้อน โดยสำมำรถสรุปได้ว่ำนวตักรรม “กระดำษ
จำกคนันำ” ประกอบด้วย 

2.1.5.1  กระดาษสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรไทย เร่ิมต้นจากการท่ีประเทศ
ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชากรส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรและปลูกข้าว ท าให้มีพืน้ท่ีท่ี
เรียกว่า “คนันา” ซึ่งถกูปล่อยว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ด้วยเหตนีุ ้ดับ๊เบิล้ เอ จึงส่งเสริมการปลกู
ต้นกระดาษบนคนันา เพ่ือชว่ยสร้างรายได้เสริมให้กบัเกษตรกรอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการปลกู
พืชหลกั ทัง้นี ้จากข้อมูลของดับ๊เบิล้ เอ มีเกษตรกรร่วมปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ แล้วกว่า 1.5 
ล้านราย ช่วยสร้างรายได้กว่า 5,000 ล้านบาทตอ่ปี และมีส่วนช่วยให้พืน้ท่ีว่างกลายเป็นแหล่งดดู
ซบัคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย  

2.1.5.2  กระดาษลดโลกร้อน โดยการสร้างความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม และ
วางแผนธุรกิจท่ีค านึงถึงคณุภาพผลิตภัณฑ์ควบคู่กับกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเกือ้กูลต่อสงัคมโดยเลือกใช้วัตถุดิบจากไม้ปลูก ธุรกิจของดับ๊เบิล้ เอ จึงเร่ิมต้นจากการวิจัย
และพัฒนาพันธุ์ ไม้ท่ีจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคนันาหรือพืน้ท่ีว่าง
เปล่า  จึง เ ป็นการช่วยอนุ รัก ษ์ ไ ม้จากป่าธรรมชาติ  และยัง เ ป็นการส ร้างแหล่งดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ เพราะเปล่ียนพืน้ท่ีว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ให้กลบัมีต้นไม้เพิ่มขึน้  ซึ่งจาก
สถิตกิระดาษดับ๊เบิล้ เอ 1 รีม สามารถดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12.5 กิโลกรัมหรือปีละ 6.7 
ล้านตนั 

2.1.5.3  กระดาษสร้างพลังงาน โดยในกระบวนการผลิตเย่ือกระดาษ จะท าให้
เกิดของเหลือ ได้แก่ เศษไม้ เปลือกไม้ และน า้มนัยางด า ดับ๊เบิล้ เอ จึงน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
โดยการแปรสภาพเป็นเชือ้เพลิงชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้าหมุนเวียน เพ่ือใช้ภายในโรงงาน  
ท าให้สามารถประหยัดต้นทุนการผลิต และยงัมีไฟฟ้าเพียงพอใช้ในชุมชนได้อีกกว่า 400,000 
ครัวเรือน 

 
2.1.6  รางวัลด้านกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 จำกนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ท ำให้ดับ๊เบิล้ เอ ได้รับรำงวัล 3 รำงวัลใหญ่ด้ำน
กิจกรรมท่ีรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมระดบัภมูิภำคในชว่งปี พ.ศ. 2554-2555 ดงัตอ่ไปนี ้
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2.1.6.1  รางวลั Asian CSR Awards ในฐานะองค์กรท่ีช่วยขจดัความยากจนใน
เอเชีย ท่ีดั๊บเบิล้ เอ เข้ารับรางวัลจากประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในงาน  Asia’s 
Premier CSR Awards ณ กรุงมะนิลาเม่ือปลายปี พ.ศ. 2554 ท่ีผ่านมา ท าให้กระดาษจากคนันา
กลายเป็นท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากขึน้ ซึ่งรางวลันีพ้ิจารณาจากโครงการความ
รับผิดชอบต่อสงัคมท่ีมีความโดนเด่นด้านนวตักรรมหรือบริการ ท่ีช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้
อย่างยั่งยืน นอกจากนีย้ังมีการตรวจสอบถึงแหล่งวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตสินค้าท่ีต้อง
รับผิดชอบต่อสงัคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย โดยมีโครงการกว่า 175 โครงการ จาก 129 
บริษัท ใน 14 ประเทศทัว่โลกส่งเข้าคดัเลือก ทัง้นี ้ดับ๊เบิล้ เอ ได้รับรางวลัควบคู่กับองค์กรชัน้น า
ระดบัโลก เชน่ Abbott, Citibank Pakistan, Pfizer เป็นต้น 

2.1.6.2  รางวลั Hong Kong CSR Award ซึ่งเป็นรางวลัท่ีค านึงถึงเร่ืองกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสงัคมเข้าสู่วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างแท้จริง 
โดย ดั๊บเบิล้ เอ ได้รับเลือกในฐานะองค์กรท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมตัง้แต่แรกเร่ิมด าเนิน
ธุรกิจ โดยเป็นผู้พลิกโฉมอตุสาหกรรมกระดาษโลก ริเร่ิมการปลกูต้นกระดาษบนคันนาบนพืน้ท่ีว่าง
เปลา่ท่ีไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ ชว่ยพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน  

2.1.6.3  รางวลั Green Leadership Award 2012 จาก Asia Responsible 
Entrepreneurship Awards-Southeast Asia 2012 (AREA-SEA Awards 2012) ท่ีประเทศ
สิงคโปร์ ซึง่พิจารณาคดัเลือกจากบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจเพ่ือสงัคม (Social Enterprise) และเป็นมิตร
กบัสิ่งแวดล้อมดีเด่น (Green Leadership) จาก 11 ประเทศทัว่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
โดยหลักเกณฑ์การมอบรางวัลพิจารณาจากบริษัทท่ีด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งบรูณาการในทัง้กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบัหลกั
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ท่ีเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัง้แต่ต้นทางในการผลิตกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ ท าให้ทุกคนท่ีใช้กระดาษดับ๊เบิล้ เอ นัน้ ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยลดโลกร้อน และสร้าง
รายได้เสริมให้เกษตรกรไทย 

โดยสรุปแนวคดิเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) พบว่าจดุเดน่
ของแบรนด์กระดาษ ดั๊บเบิล้ เอ อยู่ ท่ีการเป็นกระดาษคุณภาพท่ีไม่รบกวนธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึงความสมดลุของมิติทางสิ่งแวดล้อม มิติทาง
เศรษฐกิจ และมิติทางสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ซึ่งการศึกษาแนวคิดดงักล่าวจะ
สะท้อนให้เห็นถึงว่าบริษัทฯ มีวิธีการด าเนินธุรกิจอย่างไร ซึ่งเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีสามารถน ามาใช้เป็น
กรอบแนวความคิด เพ่ืออธิบายถึงการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
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นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ รวมไปถึงกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วม
ด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย 
 
2.2 แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) และแนวคิด

บรรษัทบริบาลหรือความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) 

 
องค์กรธุรกิจในระบบทุนนิยม (Capitalism) ถูกมองว่าเป็นต้นเหตขุองปัญหาท่ีคกุคาม

ให้แก่โลกและสงัคม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางอาหาร ปัญหาสุขภาพของประชากร เป็น
ต้น อนัเน่ืองมาจากการพฒันาของระบบทนุนิยมภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่ีมุ่งเน้นกลไกการ
แข่งขนัการเสรี และให้ความส าคญักับผลส าเร็จในเชิงเศรษฐกิจเป็นหลกั โดยไม่ค านึงถึงปริมาณ
จ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติและไม่รู้จกัการบริโภคอย่างสมดลุ (กมล กมลตระกลู, 2551: 37) ซึ่ง
แนวทางดงักล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างก าไรในระยะยาวหรือสร้ าง
ความยัง่ยืนให้แก่องค์กร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรจะต้องมีมมุมองตอ่ประเด็นปัญหำทำง
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือท าให้เกิดกรอบความคิดท่ีธุรกิจสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อ
ประเดน็ปัญหาดงักลา่วได้ 

 Porter and Kramer (2011, อ้างถึงใน สถาบนัไทยพฒัน์, 2557: 7) แสดงทศันะถึง
มมุมองหรือท่ำทีท่ีองค์กรธุรกิจมีตอ่ประเด็นปัญหำทำงสงัคมและสิ่งแวดล้อม (1) จำกระดบัต ่ำสดุ
คือท่ีไม่ได้ตระหนกัว่ำเป็นปัญหำแก่องค์กร จึงแสดงออกด้วยกำรเพิกเฉย หรือรับผิดชอบให้น้อย
ท่ีสดุ และหำกเล่ียงไมไ่ด้ ก็จะใช้วิธีกำรบริจำคเป็นทำงออก (2) ระดบัตอ่มำคือ เร่ิมตระหนกัว่ำเป็น
ปัญหำแก่องค์กร จงึเพิ่มกิจกรรมกำรบริจำคให้มำกขึน้ ใช้กำรประชำสมัพนัธ์ และกำรสร้ำงสมัพนัธ์
กบัผู้ มีส่วนได้เสีย เป็นเคร่ืองมือด ำเนินกำรแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบท่ีมีตอ่สงัคม (3) ระดบัท่ี
ถดัขึน้มำคือ เร่ิมมีจิตส ำนกึท่ีจะมีสว่นร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ ด้วยกำรจดัสรรทรัพยำกรส ำหรับกำร
แก้ไขปัญหำ หรือใช้ควำมถนดัท่ีองค์กรมีอยู่บริหำรจดักำร ติดตำม ตรวจสอบ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรกบัปัญหำนัน้ๆ (4) ระดบัสงูสดุคือ กำรพิจำรณำว่ำเป็นโอกำสท่ีจะสร้ำงคณุค่ำร่วมกับ
สังคม มำกกว่ำท่ีจะมองว่ำเป็นปัญหำท่ีต้องได้รับกำรแก้ไข ซึ่งท ำให้องค์กรธุรกิจสำมำรถเห็น
ช่องทำงในกำรลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย ขยำยกำรเติบโตของรำยได้ พร้อมทัง้สร้ำงควำมแตกต่ำงใน
คณุคำ่ท่ีน ำเสนอเหนือองค์กรธุรกิจอ่ืนๆ 
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จำกมุมมองขององค์กรธุรกิจในทศันะของ Porter and Kramer ท ำให้สำมำรถจดัแบ่ง
ประเภทของแนวคิดด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กรธุรกิจได้ 3 ประเภท (ปรำโมทย์ ศภุ
ปัญญำ, 2555) ดงัตอ่ไปนี ้

1. การบริจาค (Corporate Philanthropy) หรือการท าความดี (Do Good Deed) คือการ
แสดงออกถึงความมีใจเป็นกุศลขององค์กรธุรกิจ เช่น การคืนก าไรบางส่วนของบริษัทให้แก่สงัคม
โดยการสร้างห้องสมดุ หรือการให้ทนุการศกึษา เป็นต้น เป็นการท าไมเ่ตม็ท่ีและไมมี่ความยัง่ยืน 

2. การแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility) คือการท า
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมกับการด าเนินธุรกิจขององค์กร หรือการไม่ท าลาย
สภาพแวดล้อม (Do No Harm) อาทิ การปฏิบตัิตามกฎระเบียบมาตรฐานของอตุสาหกรรม การ
เป็นองค์กรท่ีห่วงใยสงัคม (Good Corporate Citizenship) การปฏิบตัิตามมาตรฐานการพฒันา
อย่างยัง่ยืน (Sustainable Development) การไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งบางครัง้กิจกรรม
ดงักลา่วไมไ่ด้ตอบประเดน็ด้านสงัคมของชมุชน และถกูวิจารณ์วา่เป็นเพียงการสร้างภาพลกัษณ์ 

3. การสร้างคณุคา่ร่วม (Creating Shared Value) เป็นโมเดลทางธุรกิจในอนาคต ท่ีน า
ระบบทุนนิยม (Capitalism) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาสงัคม ซึ่งอยู่บนความเช่ือว่า
ความก้าวหน้าของสงัคมและของธุรกิจเช่ือมถึงกัน และความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจกับ
ความกินดีอยูดี่ของสงัคมนัน้พึง่พาซึง่กนัและกนั 

Kotler and Lee (2005: 22-24, 2009: 292-294) ได้แบ่งกิจกรรมเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีองค์กรธุรกิจท าเพ่ือสนบัสนุนสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ ตลอดจนบรรลุเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สงัคม โดยออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ (1) การส่งเสริมประเด็นสังคม (Cause Promotion) (2) 
                                   (Cause-Related Marketing) (3) การตลาดเพ่ือสงัคมของ
องค์กร (Corporate Social Marketing) (4)              (Corporate Philanthropy) (5) 
                        (Community Volunteering) (6) ข้อปฏิบตัิทางธุรกิจเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม (Socially Responsible Business Pratices) และ (7) การพฒันาและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการตามก าลังซือ้ของคนในระดับฐานราก (Developing and Delivering 
Affordable Products and Services)  

สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2554) ให้ความคิดเห็นว่า แนวคิดด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ดงักลา่ว ตัง้อยูบ่นฐานคดิวา่ ตวัองค์กรธุรกิจนอกจากจะมีก าลงัความสามารถในเร่ืองของการสร้าง
คณุค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value Creation) แล้วยงัมีก าลงัความสามารถในการสร้าง
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คณุค่าทางสังคม (Social Value Creation) ด้วย จากฐานคิดดงักล่าว ท าให้เกิดแนวคิดทาง
ปรัชญาว่าด้วยการท าธุรกิจในโลกของทนุนิยมออกไป 2 แนวทางคือ (1) Sequential Strategy คือ
องค์กรธุรกิจต้องยืนอยู่บนขาของตนเองในเชิงเศรษฐกิจให้ได้ก่อน แล้วจึงช่วยเหลือสงัคม และ (2) 
Dual Strategy คือองค์กรธุรกิจจะต้องด าเนินธุรกิจให้เติบโตคูข่นานไปกบัการชว่ยเหลือสงัคม 

อย่างไรก็ดี สวุิทย์ เมษินทรีย์ ยงัได้เสนออีกว่าในปัจจบุนัแนวทางทัง้สองล้วนแสดงให้เห็น
ได้วา่เร่ืองของเศรษฐกิจและสงัคมจงึมีความสมัพนัธ์กนัอย่างแนบแน่น ดงันัน้ การสร้างคณุคา่ทาง
เศรษฐกิจ (Economic Value Creation) และการสร้างคณุคา่ทางสงัคม (Social Value Creation) 
จงึเป็นเร่ืองท่ีไมส่ามารถด าเนินการแยกเป็นอิสระกนัได้อีกตอ่ไป 

 
2.2.1  การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) 
ปัจจุบนัเราน่าจะได้ยินค าว่า “Corporate Social Responsibility: CSR” หรือ “ความ

รับผิดชอบท่ีองค์กรธุรกิจมีตอ่สงัคม” ซึ่งเป็นกระแสท่ีเกิดขึน้กบัองค์กรธุรกิจทัง้หลายท่ีตา่งหนักลบั
มาร่วมท าสิ่งดีๆ ให้กบัสงัคม แตก็่มีหลายองค์กรธุรกิจชัน้น าเร่ิมต้นให้ความสนใจตัง้แตต้่นน า้ ด้วย
การวางกลยุทธ์เพ่ือร่วมสร้างสรรค์คุณค่าท่ีประสานความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจกับ
ความต้องการของสงัคมร่วมกนั หรือท่ีเรียกว่า “Creating Shared Value: CSV” หรือ “การสร้าง
คณุคา่ร่วม” 

แนวคิดเร่ืองการสร้างคุณค่าร่วมถูกกล่าวถึงครัง้แรกโดยนักวิชาการผู้ มีช่ือเสียงด้านการ
พฒันาความสามารถทางการแข่งขนั (Competitiveness) และโซ่คณุคา่ (Value Chain) ไมเคิล อี 
พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) และมาร์ค อาร์ เครเมอร์ (Mark R. Kramer) ในบทความช่ือว่า The 
Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility ซึ่งถกูตีพิมพ์
เม่ือเดือนธันวาคม ปี 2006 โดยทัง้สองได้ให้ค านิยามไว้ว่า เป็นการพฒันาเชิงสงัคมในวิถีของการ
สร้างคณุคา่ทางเศรษฐกิจด้วยรูปแบบทางธุรกิจ (สถาบนัไทยพฒัน์, 2557: 2) 

2.2.1.1  ความหมายของการสร้างคณุคา่ร่วม 
Porter and Kramer (2011) พยายามแสดงให้เห็นว่าการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมในรูปแบบปกติท่ีท ากันนัน้ ไม่ได้ก่อให้เกิดคณุค่าทัง้ต่อองค์กรธุรกิจและต่อสงัคมอย่าง
แท้จริง และไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากองค์กรธุรกิจในระบบทุนนิยม ความรับผิดชอบต่อ
สงัคมในรูปแบบดงักล่าว จึงเป็นเพียงแคก่ารท าดี (Doing Good) ท่ีท าให้ทัง้ผู้ ให้และผู้ รับรู้สึกดี 
และเป็นกิจกรรมท่ีไม่ได้เช่ือมโยงเข้ากับกลยทุธ์หรือสิ่งท่ีองค์กรธุรกิจท าอยู่ และเป็นเพียงกิจกรรม
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เสริมเพ่ือตอบสนองตอ่ปัจจยัภายนอกหรือความต้องการของชมุชนท่ีเกิดขึน้ และผลของกิจกรรมก็
ไมไ่ด้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งแท้จริง 

ตามแนวคิดของ Porter and Kramer การสร้างคณุค่าร่วมท่ีแท้จริง (Creating 
Shared Value: CSV) หมายถึง นโยบาย แนวทาง และกิจกรรมท่ีองค์กรธุรกิจจดัท าขึน้มา เพ่ือ
น าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรธุรกิจ และในขณะเดียวกนั ก็เสริมสร้าง
ศกัยภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของสงัคมและชุมชนโดยรอบ กล่าวโดยง่ายว่า 
เป็นสิ่งท่ีองค์กรธุรกิจท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์หรือการสร้างคณุค่าทัง้สองด้าน นัน้คือ น าไปสู่การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันและการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ รวมทัง้ท าให้สังคมและ
ชมุชนโดยรอบมีการพฒันาขึน้ไปพร้อมๆ กนั เรียกว่าองค์กรธุรกิจดีขึน้และสงัคมก็ดีขึน้ไปด้วย (พส ุ
เดชะรินทร์, 2554) 

การสร้างคุณค่าร่วมเป็นการประสานกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจด้วยความ
ต้องการทางเศรษฐกิจ (Economic Needs) หรือเป้าหมายผลลพัธ์ทางธุรกิจ กบัความต้องการทาง
สงัคม (Social Needs) ซึ่งดเูหมือนว่ากลยทุธ์ดงักล่าวเกิดขึน้ได้เฉพาะในองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร
เท่านัน้ ท าให้ในอดีตหลายองค์กรธุรกิจมองว่า ต้องเลือกระหว่างการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ได้ก าไร
สงูสดุ หรือการเป็นเสมือนองค์กรการกศุล  

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโดยทั่วไปยงัมีความแตกต่างจากกิจการเพ่ือสงัคมในหลาย
แง่มุม วิธีการด าเนินธุรกิจโดยใช้แนวคิดการสร้างคณุค่าร่วม  จึงไม่ได้หมายความว่าธุรกิจนัน้จะ
กลายเป็นกิจกรรมเพ่ือสังคม แต่กลับช่วยสร้างโอกาสให้ธุรกิจใช้ทักษะ ทรัพยากร และ
ความสามารถในการจดัการอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงท่ีดีในสงัคม องค์กรธุรกิจชัน้น า
หลายองค์กรจึงเร่ิมสร้างกลยุทธ์เชิงนวตักรรมในการผสมผสานระหว่างการสร้างคณุคา่ทางธุรกิจ
และการสร้างคณุคา่ให้กบัสงัคม เช่น GE, Google, IBM, Intel, Johnson & Johnson, Nestle, 
Unilever และ Wal-Mart เป็นต้น เน่ืองจากองค์กรธุรกิจชัน้น าเหล่านี ้ตา่งก็มองเห็นว่าการสร้าง
คณุคา่ร่วมเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัท่ียัง่ยืน ทัง้ยงัสร้างการเติบโตในลกูค้ากลุ่ม
ใหม ่เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัและท าผลตอบแทนทางธุรกิจได้อยา่งตอ่เน่ือง (“ผู้น าสร้างได้: 
Creating Shared Value Organization (1)”, 2554) 

การสร้างคณุคา่ร่วม จึงเป็นการใช้วิถีทางของทุนนิยมในการแก้ไขปัญหาสงัคมท่ี
ผนวกเข้ากับความสามารถในการแสวงหาก าไรและการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัของ
องค์กร โดยใช้ทรัพยากรและความเช่ียวชาญหลักของกิจการในการสร้างให้เกิดคุณค่าเชิง
เศรษฐกิจและสงัคมไปพร้อมกนั แตไ่ม่ใช่การด าเนินตามมาตรฐานทางจริยธรรมและค่านิยมส่วน
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บคุคลเป็นท่ีตัง้ ไมใ่ชก่ารแบง่ปันคณุคา่ท่ีเกิดขึน้แล้วหรือมีอยู่แล้วให้แก่สงัคมในรูปของการบริจาค 
และไมใ่ชก่ารสร้างสมดลุในผลประโยชน์ระหวา่งผู้ มีสว่นได้เสีย (สถาบนัไทยพฒัน์, 2557: 3) 

2.2.1.2  วิธีการสร้างคณุคา่ร่วม 
การท่ีจะสร้างคุณค่าร่วมกันนัน้ องค์กรธุรกิจสามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

(Economic Value) ไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางสังคม (Societal Value) ซึ่งท าได้ 3 วิธี
ดงัตอ่ไปนี ้(บริษัท แบรนด์เอจ จ ากดั, 2554 อ้างถึงใน รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ, 2556: 75-81 ) 

1)  การปรับเปล่ียนวิธีการคิดเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และตลาดใหม ่
(By Reconceiving Products and Markets) จากเดิมท่ีธุรกิจผลิตสินค้าหรือบริการให้ตรงกับ
ความต้องการของสงัคมเพียงอยา่งเดียว ก็ให้หนัมาสนใจความต้องการพืน้ฐานของสงัคมเป็นหลกั 
เน่ืองจากสงัคมมีความต้องการในด้านตา่งๆ อยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการดแูลสขุภาพ การมีท่ี
อยู่อาศยัท่ีดีขึน้ การมีโภชนาการท่ีดี การดแูลผู้สูงอายุ การมีฐานะท่ีมั่นคง การมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
ฯลฯ ความต้องการของสังคมทัง้หมดนีเ้ป็นโอกาสให้การสร้างสรรค์นวัตกรรม จนเกิดการสร้าง
คณุคา่ร่วมกนัระหวา่งองค์กรธุรกิจกบัสงัคมในท่ีสดุ ซึง่องค์กรธุรกิจสามารถสร้างโอกาสจากปัญหา
ทางสงัคมให้กลายเป็นความได้เปรียบคูแ่ขง่ขนั วิธีนีเ้ป็นการส่งมอบคณุคา่ให้แก่สงัคมโดยตรงผ่าน
ทางตวัผลิตภณัฑ์ ในขณะท่ีองค์กรธุรกิจจะได้รับคณุคา่ในรูปของรายได้ ส่วนแบง่ตลาด การเติบโต 
และความสามารถในการท าก าไรท่ีเพิ่มขึน้ 

2)  การปรับปรุงผลิตภาพใหม่ในโซ่คณุคา่ (By Redefining Productivity 
in the Value Chain) โซ่คณุคา่ของธุรกิจย่อมได้รับผลกระทบจากปัญหาสงัคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัย 
ปัญหาสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน ความไม่เสมอภาคในการท างาน เป็นต้น ปัญหาทางสงัคมจาก
ภายนอกจะก่อให้เกิดต้นทุนทางเศรษฐกิจในโซ่คุณค่าภายในองค์กรธุรกิจนัน้เอง ดงันัน้ ความ
เจริญก้าวหน้าทางสงัคมและผลิตภาพของโซ่คณุค่าจึงเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งการปรับปรุงผลิต
ภาพใหม่ในโซ่คณุค่า ไม่ว่าจะเป็นการจดัซือ้จดัหาวตัถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การขาย
และการตลาด การเพิ่มก าลงัความสามารถของพนกังานและคนในชมุชน จากมมุมองของการสร้าง
คณุค่าร่วมกัน จะท าให้เกิดนวตักรรมและคณุค่าทางเศรษฐกิจและสงัคมในรูปแบบใหม่ท่ีองค์กร
ธุรกิจไม่เคยพิจารณามาก่อน วิธีนีเ้ป็นการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมจากการจัดการทรัพยากร 
วตัถุดิบ แรงงาน ค่าตอบแทน ในขณะท่ีองค์กรธุรกิจจะได้รับคณุค่าในรูปแบบของประสิทธิภาพ  
การบริหารต้นทนุ ความมัน่คงทางวตัถดุบิ คณุภาพ และความสามารถในการท าก าไรท่ีเพิ่มขึน้ 
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3)  การพัฒนาศกัยภาพของกลุ่มชุมชนท้องถ่ิน (By Enabling Local 
Cluster Development) ความส าเร็จขององค์กรธุรกิจย่อมได้มาจากการสนับสนุนของกลุ่ม
องงค์กรตา่งๆ และโครงสร้างพืน้ฐานโดยรอบธุรกิจนัน้ ผลิตภาพและนวตักรรมของธุรกิจจะเกิดขึน้
ได้ต้องอาศัยกลุ่มย่อยท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจต่างๆ ผู้ ผลิตวัตถุดิบ ผู้ จัดจ าหน่าย ผู้
ให้บริการการขนส่งพืน้ฐาน หน่วยงานด้านวิชาการท่ีให้ความสนใจต่อชมุชนโดยรอบองค์กรธุรกิจ 
ฯลฯ ซึ่งกลุ่มย่อยเหล่านีมี้ความส าคญัในการส่งเสริมผลิตภาพ นวัตกรรม และการแข่งขันของ
องค์กรธุรกิจ การสร้างคณุค่าร่วมด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มย่อยท่ีเก่ียวข้อง ก็เท่ากับ
เป็นการเช่ือมโยงความส าเร็จขององค์กรธุรกิจเข้ากับความส าเร็จของชุมชนด้วย เพราะการ
เจริญเตบิโตขององค์กรธุรกิจก็จะท าให้เกิดการสร้างงาน การสนบัสนนุอตุสาหกรรมธุรกิจใหม่ๆ ให้
เกิดขึน้ ความต้องการงานบริการอ่ืนๆ เพิ่มขึน้อีกด้วย วิธีนีเ้ป็นการส่งมอบคณุคา่ให้แก่สงัคมด้วย
การสร้างงาน การสาธารณสขุ การศกึษา เศรษฐกิจชมุชน สวสัดิการสงัคม ในขณะท่ีองค์กรธุรกิจ
จะได้รับคณุค่าทัง้ในแง่ของรายได้และการบริหารต้นทุน การเข้าถึงปัจจยัการผลิต การกระจาย
สินค้าและบริการ รวมถึงความสามารถในการท าก าไรท่ีเพิ่มขึน้ 

แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้เป็นรูปแบบของธุรกิจท่ีน าประเด็น
ปัญหาสังคมมาเป็นโจทย์ร่วมในการคิดค้นและพัฒนาแนวทางการด าเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่ง
คุณค่าท่ีองค์กรได้รับคือการได้มาซึ่งความสามารถในการสร้างผลก าไรในระยะยาว ท าให้ใน
ปัจจุบนัแนวคิดการสร้างคณุค่าร่วมก าลงัถูกดดัแปลงให้เป็นแนวปฏิบตัิส าหรับองค์กรธุรกิจ เพ่ือ
น ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจท่ีสร้างคณุคา่ร่วมระหวา่งองค์กรและสงัคมไปด้วยกนั ซึ่งอยู่บนพืน้ฐาน
ของวิธีการสร้างคุณค่าร่วมทัง้ 3         ได้แก่ (1) การปรับเปล่ียนวิธีการคิดเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติในการสร้างคุณค่าร่วมโดยมุ่งเน้นท่ีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ (2) การปรับปรุงผลิตภาพใหมใ่นโซค่ณุคา่ ซึง่เป็นแนวปฏิบตัิในการสร้างคณุคา่ร่วมโดย
มุง่เน้นท่ีปรับปรุงผลิตภาพในโซ่คณุคา่ (3) การพฒันาศกัยภาพของกลุ่มชมุชนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นแนว
ปฏิบตัใินการสร้างคณุคา่ร่วมโดยมุง่เน้นท่ีการพฒันาชมุชนท้องถ่ินท่ีเอือ้ตอ่ธุรกิจ ซึ่งวิธีการข้างต้น 
จะชว่ยให้องค์กรธุรกิจสามารถดดัแปลงแนวคดิการสร้างคณุคา่ร่วมไปสูก่ารปฏิบตัท่ีิเป็นรูปธรรม 

 
2.2.2  แนวคิดบรรษัทบริบาลหรือความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) 
 เป็นท่ีทราบกนัดีในปัจจุบนัในแง่ของการประชาสมัพนัธ์ว่า องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์กรภาคธุรกิจเอกชนนัน้ มีความจ าเป็นอย่างมากท่ีองค์กรจะต้องแสดงความห่วงใยต่อสงัคม 
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ไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม เพราะถือเป็นการคืนก าไรให้แก่สังคม และองค์กรนั่นจึงจะอยู่อย่างมี
ความสุข ได้รับการยอมรับและร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย ดังนัน้ องค์กรควรจะมีความเช่ือว่า 
นอกจากองค์กรจะต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิบทบาทขององค์กรโดยตรงให้ดีแล้ว ยงัต้อง
ค านึงถึงผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กรท่ีมีต่อสังคมด้วย โดยการแสดงออกซึ่งความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นสิ่งส าคญั 

2.2.2.1  ความหมายของบรรษัทบริบาลหรือความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
World Business Council Sustainable Development, the World Bank 

(2002, อ้างถึงใน วรพรรณ เอือ้อาภรณ์, 2555: 11) ได้นิยามว่า ความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
องค์กร คือความมุ่งมั่นขององค์กรธุรกิจท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยดูแลบุคลากรของ
องค์กร รวมไปถึงครอบครัวของบคุลากร ตลอดจนชมุชนและสงัคมโดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของคนเหลา่นีใ้ห้ดีขึน้ 

สถาบันไทยพัฒน์ (2555)  ได้ให้ความหมายของบรรษัทบริบาลหรือความ
รับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) หมายถึง การด าเนินกิจกรรม
ภายในและภายนอกองค์กร ท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคมทัง้ในองค์กรและในระดบัใกล้และไกล 
ด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอนัท่ีจะท าให้อยู่ร่วมกนั
ในสงัคมได้อยา่งเป็นปกตสิขุ 

สถาบนัธุรกิจเพ่ือสังคม (2555: 11) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อ
สงัคมขององค์กรว่า เป็นการประกอบธุรกิจด้วยความดแูลใส่ใจต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างมีคณุธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาล เป็นเคร่ืองก ากบัให้การด าเนินกิจกรรมตา่งๆ 
ด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม มีความตระหนกัถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมจะแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบดงักล่าว กบัการน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการให้เกิดการด าเนินกิจการเป็นการสร้างความส าเร็จและประโยชน์
สุข อีกทัง้ยงัเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทุกเวทีการค้า ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความยัง่ยืนของ
กิจการ ผู้ มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ มีส่วนได้เสียขององค์กร
ไมใ่ชแ่คเ่จ้าของและผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ แตย่งัรวมถึงพนกังาน ชมุชน สงัคมบริเวณท่ีองค์กรธุรกิจตัง้อยู ่
รัฐบาล ลกูค้า หรือใครก็ตามท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการ เศรษฐกิจ 
สงัคมและสิ่งแวดล้อม และมีโอกาสสร้างผลกระทบตอ่กิจการหรือได้รับผลกระทบจากกิจการ 
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2.2.2.2  ประเภทของความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
สถาบันไทยพัฒน์ (2551) ได้ให้ความเห็นว่า เม่ือพิจารณาความรับผิดชอบต่อ

สงัคมตามบทบาทและความเก่ียวข้องขององค์กร จะสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 จ าพวก ได้แก่ 
1)  CSR after Process หรือเรียกว่า "กิจกรรมเพ่ือสงัคม " คือ การด าเนิน

กิจกรรม (Activities) ของหน่วยงาน ซึ่งโดยมากเป็นองค์กรธุรกิจท่ีแสวงหาก าไร เพ่ือสร้างให้เกิด
ประโยชน์แก่สงัคมในด้านตา่งๆ โดยกิจกรรมท่ีด าเนินการนัน้มกัแยกตา่งหากจากการด าเนินธุรกิจ
ท่ีเป็นกระบวนการ (Process) หลกัของกิจการและเกิดขึน้ภายหลงั เช่น การแก้ไขเยียวยาชมุชนท่ี
ได้รับผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ การแจกจ่ายสิ่งของช่วยบรรเทาสาธารณภยั การ
เป็นอาสาสมคัรช่วยบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมเพ่ือสงัคมเหล่านีม้กัเป็นกิจกรรมท่ีอยู่
นอกเหนือเวลาท างานตามปกต ิ

2)  CSR in Process หรือเรียกว่า "ธุรกิจเพ่ือสงัคม " คือ การด าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยู่ในกระบวนการท างานหลักของกิจการ หรือเป็นการท าธุรกิจท่ีหาก าไร
อย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การป้องกันหรือก าจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพ่ือไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อชุมชน การผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐานตามข้อก าหนดในฉลาก
ผลิตภัณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อผู้ บริโภค การชดเชยความ
เสียหายให้แก่ลกูค้าท่ีเกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนกังาน ซึ่งการด าเนินความ
รับผิดชอบเหลา่นีถื้อเป็นกิจกรรมท่ีอยูใ่นเวลาท างานปกตขิองกิจการ 

3)  CSR as Process หรือเรียกว่า "กิจการเพ่ือสงัคม " เพ่ือให้แตกตา่ง
จากสองจ าพวกข้างต้นท่ีเป็นบทบาทขององค์กรธุรกิจโดยตรง กิจการในจ าพวกท่ีสามนี ้มักเป็น
องค์กรท่ีด าเนินงานโดยไมแ่สวงหาก าไรให้แก่ตนเอง กล่าวอีกนยัหนึ่งคือ เป็นหน่วยงานท่ีก่อตัง้ขึน้
เพ่ือยงัประโยชน์ให้แก่สงัคมในทกุกระบวนการของกิจการ ตวัอยา่งของกิจการท่ีอาจจดัอยู่ในข่ายนี ้
ได้แก่ มลูนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรประชาชน และส่วนราชการตา่งๆ กิจการเพ่ือสงัคม
เหลานีเ้กิดจากการผสมผสานอุดมการณ์ในแบบนกัพฒันาสงัคมเข้ากับการบริหารจดัการในแบบ
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการผนวกจดุแข็งระหว่างแผนงานของภาคประชาสงัคมกบักระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ ในอนัท่ีจะสร้างให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่สงัคมโดยรวม ขณะเดียวกนั
กิจการก็สามารถอยู่รอดได้ด้วยการพึ่งพาการด าเนินงานของตนเอง แทนการสนบัสนนุจากแหล่ง
ทุนภายนอกหรือได้รับการอุดหนุนจากภาษีของประชาชน เรียกว่า เป็นองค์กรท่ีหาก าไรให้แก่
สังคม (Social Profit Organization) โดยท่ีเจ้าของกิจการเหล่านี ้มักเรียกตัวเองว่าเป็น
ผู้ประกอบการทางสงัคม (Social Entrepreneur) 
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Kotler and Lee (2005: 22-24, 2009: 292-294) ยงัได้แบง่กิจกรรมเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึ่งเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีองค์กรธุรกิจท าเพ่ือสนบัสนนุสิ่งท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่สงัคม สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ ตลอดจนบรรลุเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สงัคม โดยออกเป็น 7 ประเภท ดงันี ้

1)  การส่งเสริมประเด็นสังคม (Cause Promotion) องค์กรให้เงินทุน 
หรือการชว่ยเหลือในรูปแบบอ่ืนๆ หรือทรัพยากรตา่งๆ ขององค์กร เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการตระหนกัรู้ 
และกระตุ้นให้เกิดความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาสงัคม หรือการเข้าร่วมหรือจดัหาอาสาสมคัรท า
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยท่ีองค์กรอาจจะเป็นผู้ ริเร่ิมและบริหารจดัการโครงการด้วยตนเอง 
หรืออาจเป็นผู้สนบัสนนุหลกั หรืออาจเป็นแคห่นึง่ในผู้สนบัสนนุหลายๆ รายก็ได้ 

2)                                     (Cause-Related Marketing) 
องค์กรโยงการบริจาคเงิน สิ่งของ หรือบริการ เข้ากบัยอดขายสินค้า โดยก าหนดพนัธะสญัญาว่าจะ
บริจาคเป็นร้อยละของสินค้าท่ีขายได้ โดยมกัจดัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เลือกเฉพาะสินค้าบาง
ตวั และน าไปบริจาคเพ่ือการกุศลเฉพาะบางเร่ือง ในกรณีนี ้องค์กรมักท างานร่วมกับองค์กรไม่
แสวงผลก าไร ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเห็นว่ากิจกรรมนีใ้ห้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพราะเปิด
โอกาสให้ผู้บริโภคบริจาคให้แก่หนว่ยงานการกศุลท่ีตนเองชอบ 

3)  การตลาดเพ่ือสังคมขององค์กร (Corporate Social Marketing) 
องค์กรสนับสนุนและ/หรือจัดท ากิจกรรมรณรงค์เพ่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม เพ่ือ
เสริมสร้างสขุภาพอนามยัท่ีดี สง่เสริมความปลอดภยั อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม หรือพฒันาการกินดีอยู่ดี
ของชุมชน กิจกรรมนีมี้ลกัษณะเดน่คือการมุ่งเน้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซึ่งแตกต่างจากการ
ส่งเสริมประเด็นสังคมท่ีมุ่งเน้นเร่ืองการสร้างความตระหนักรู้ การหาเงินทุน และการจัดหา
อาสาสมัคร องค์กรอาจจะพัฒนาและจัดท ากิจกรรมรณรงค์เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วย
ตนเอง หรืออาจร่วมมือกบัหนว่ยงานรัฐ หรือร่วมมือกบัองค์กรไมแ่สวงผลก าไรก็ได้ 

4)               (Corporate Philanthropy) องค์กรบริจาคโดยตรงตอ่
องค์กรการกศุล โดยสว่นมากมกัอยูใ่นรูปเงินบริจาค เงินสนบัสนนุ หรือวสัดสุิ่งของ การบริจาคเป็น
รูปแบบกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมแบบดัง้เดิมท่ีองค์กรนิยมท า ส่วนใหญ่เป็นการ
ตอบสนองตอ่ค าขอหรือท าเป็นครัง้ๆ แบบเฉพาะกิจ 

5)                          (Community Volunteering) องค์กร
สนบัสนนุและสง่เสริมให้พนกังาน คูค้่า และสมาชิกแฟรนไชส์ร่วมเป็นอาสาสมคัรท างานช่วยเหลือ
หน่วยงานพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน บริษัทอาจจะท ากิจกรรมลักษณะนีโ้ดยล าพัง หรือร่วมมือกับ
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องค์กรไมแ่สวงผลก าไร กิจกรรมอาสานีอ้าจเป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้โดยองค์กร หรือพนกังานอาจเลือก
กิจกรรมของตนเองและขอการสนบัสนนุจากองค์กร  

6)  ข้อปฏิบัติทางธุรกิจเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially 
Responsible Business Pratices) องค์กรสร้างข้อปฏิบตัิทางธุรกิจต่างๆ รวมถึงการลงทุนท่ี
สนบัสนนุประเด็นสงัคมตา่งๆ เพ่ือพฒันาความเป็นอยู่ของชมุชนรวมถึงการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 
องค์กรอาจเป็นผู้ ริเร่ิมและปฏิบตักิิจกรรมด้วยตนเอง หรืออาจท างานร่วมกบัองค์กรอ่ืนๆ  

7)  การพฒันาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามก าลงัซือ้ของคนใน
ระดบัฐานราก (Developing and Delivering Affordable Products and Services) องค์กรผลิต
และขายสินค้าและบริการสู่ตลาดท่ีเรียกว่า The Bottom of the Pyramid ในราคาท่ีเหมาะกับ
ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคในระดบัฐานราก ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการเพ่ือการพฒันาคณุภาพ
ชีวิต และเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจในการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ขึน้ 

Porter and Kramer (2006, อ้างถึงใน สถาบนัไทยพฒัน์, 2552; วรพรรณ เอือ้
อาภรณ์, 2555: 66) ก็ได้แบง่ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ออกเป็น 2 ประเภท 

1)  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมเชิงตัง้รับ (Responsive CSR) ซึ่งประกอบ 
ด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การปฏิบตัิตวัเป็นบรรษัทพลเมืองท่ีดี (Good Corporate Citizen) 
และ (2) การบรรเทาผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดขึน้หรือท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากกิจกรรมทางธุรกิจของตน 
โดยอาจจะยงัไม่ได้ลกุขึน้มาสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสงัคมอะไรต่อมิอะไรเพิ่มเติม กิจกรรมภายใต้
รูปแบบนี ้จะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือมีปัญหาหรือผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจไปสู่สงัคม หรือสงัคมมี
การเรียกร้องให้กิจการด าเนินความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมต่อผลกระทบเหล่านัน้ เป็นการ
ผลักดนัให้มีการริเร่ิมกิจกรรมจากผู้ มีส่วนได้เสียท่ีอยู่ภายนอกองค์กร (Outside-In) โดยองค์กร
มกัจะศึกษาข้อกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานหรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง แล้วน ามาปฏิบตัิเพ่ือ
ปรับให้เข้ามาตรฐาน (Standardization) อนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป ผลลพัธ์จากการแสดงความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมเชิงตัง้รับนี ้จะท าให้องค์กรได้ช่ือว่าเป็นบรรษัทพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบใน
การแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงาน และได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิก
หนึง่ในสงัคมนัน้ๆ (Inclusiveness) 

2)  ความรับผิดชอบต่อสงัคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) ซึ่งยกระดบั
จากการเป็นเพียงบรรษัทพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อการบรรเทาปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิด
จากกิจการ สู่การท า CSR ในเชิงรุก (Proactive) ท่ีองค์กรสามารถริเร่ิมกิจกรรมด้วยตวัเองให้แก่
สังคมภายนอก (Inside-Out) ท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กับความต้องการหรือการริเร่ิมจากภายนอก 
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(Outside-In) วิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้รูปแบบนี ้องค์กรไม่เพียงสามารถ
ปฏิบตัิได้ตามข้อก าหนดหรือมาตรฐานอันเป็นท่ียอมรับเท่านัน้ แต่ยังมีการก าหนดจุดยืนท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากแนวปฏิบตัิขององค์กรอ่ืนๆ มีการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 
ในวิธีการ มีอิสรภาพในการคัดเลือกประเด็นทางสังคม โดยปราศจากข้อเรียกร้องเช่นใน 
Responsive CSR  ผลลพัธ์จากการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมเชิงกลยุทธ์นี ้จะท าให้เอือ้ต่อ
การพฒันาขีดความสามารถทางการแขง่ขนั (Competitiveness) ขององค์กรในระยะยาว  
 

2.2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) และบรรษัทบริบาลหรือ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ในขณะท่ีกระแสความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ขององค์กรธุรกิจนัน้ เป็นท่ีสนใจของทกุ
ภาคส่วน เพราะแสดงถึงการตอบสนองต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
มุ่งเน้นการให้ประโยชน์กับคน ชุมชน และสังคม แต่ก็มีแนวโน้มท่ีธุรกิจจะน าแนวคิดการสร้าง
คณุค่าร่วม (CSV) มาใช้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม การตอบสนองตอ่ประเด็น
ปัญหาหรือความจ าเป็นทางสังคม และการสร้างให้เกิดโอกาสทางธุรกิจโดยมีผลตอบแทนทาง
ธุรกิจเป็นสิ่งจงูใจนัน้เพิ่มมากขึน้ 

สถาบนัไทยพฒัน์ (2557: 10) ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง CSV และ 
CSR ว่าแนวคิด CSV ถูกพฒันาต่อยอดจากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสงัคมเชิงกลยุทธ์หรือ 
Strategic CSR ท่ีถกูปรับแตง่เพ่ือให้ตอบโจทย์ทางกลยทุธ์ในการด าเนินความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ภาคธุรกิจ ซึ่งการขบัเคล่ือนเร่ืองการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมมีพฒันาการเป็นล าดบั จาก
การให้ความส าคญักับประเด็นของสังคมในลกัษณะเชิงรับเพ่ือมุ่งจดัการกับผลกระทบทางลบท่ี
เกิดขึน้ หรือการท าก็ตอ่เม่ือเกิดเร่ือง ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการบริจาคเงินหรือสิ่งของ มาสู่การให้
ความส าคัญในลักษณะเชิงรุกเพ่ือสร้างให้เกิดเป็นคุณค่าหรือผลกระทบทางบวก ด้วยความ
รับผิดชอบต่อสงัคมเชิงกลยุทธ์ และได้ถกูพฒันาตอ่ เป็น CSV หรือการสร้างคณุคา่ร่วมระหว่าง
ธุรกิจและสงัคมควบคูไ่ปพร้อมกนั เพ่ือเป็นแนวคดิให้องค์กรน าไปใช้และท าให้เกิดผลในทางปฏิบตัิ 
ซึง่ความสมัพนัธ์ระหวา่ง CSV และ CSR มีความสมัพนัธ์ในเชิงพฒันาการดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1  พฒันาการการขบัเคล่ือนเร่ืองการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 

Item Philanthropy Strategic CSR CSV 

แรงจงูใจ ใจบญุ มีความรับผิดชอบ เพิ่มขีดแขง่ขนั 

การเลือกประเดน็ ความต้องการชมุชน ความคาดหวงัของ 
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

จดุยืนทางกลยทุธ์ 

ทรัพยากรท่ีใช้ เงินทนุสนบัสนนุ/ 
ชัว่โมงอาสา 

งบ CSR/ 
                 

งบประมาณขององค์กร 

รูปแบบท่ีปรากฏ โครงการ/แผนงาน แผนงาน/ความริเร่ิม ต้นแบบใหมท่างธุรกิจ 

คณุคา่ทางสงัคม ทรัพยากรท่ีเพิ่มขึน้ ทรัพยากรท่ีดีขึน้ การแก้ไขปัญหาท่ียืนยาว 

คณุคา่ทางธุรกิจ คา่ความนิยม ช่ือเสียง ความสามารถในการสร้าง
ก าไรระยะยาว 

 
แหล่งท่ีมา:                  2557. 
 

จดุท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ CSV คือการขบัเคล่ือนการพฒันาหรือแก้ไขปัญหาท่ีเปิดโอกาสให้
ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และจากความเช่ียวชาญขององค์กรเป็นส าคัญ ท าให้ได้มาซึ่ง
ความสามารถในการสร้างผลก าไรในระยะยาว ในขณะท่ี  CSR จะครอบคลุมทัง้ในเร่ืองและ
ประเด็นทางสงัคมท่ีองค์กรต้องปฏิบตัิตามกฎหมายเป็นพืน้ฐาน รวมถึงเร่ืองและประเด็นท่ีสงัคม
หรือผู้ มีสว่นได้เสียคาดหวงัให้องค์กรด าเนินการ โดยไมจ่ ากดัวา่เร่ืองนัน้ องค์กรจะมีสินทรัพย์หรือมี
ความเช่ียวชาญเป็นทนุเดมิอยูห่รือไมก็่ตาม 

คณุลกัษณะอีกประการท่ีส าคญัของ CSV คือ “ภาวะคูก่ัน (Duality)” ของประโยชน์ท่ีควร
เกิดขึน้ทัง้ตอ่องค์กรและสงัคมควบคูก่นัไป มิใช่เกิดขึน้กบัฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงภายเดียว ดงันัน้ จึง
สามารถสรุปได้ว่า แนวคิด CSV ไม่ได้ถูกพฒันาขึน้เพ่ือมาทดแทนแนวคิด CSR หากแต่มีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นองค์ประกอบ และด้วยแนวคดิ CSV ผู้บริหารองค์กรธุรกิจและสงัคมจะมอง
ภาพองค์กรธุรกิจตา่งไปจากเดิม กล่าวคือ ธุรกิจจะเป็นส่วนประกอบส าคญัของสงัคม ซึ่งตวัชีว้ดั
ความส าเร็จดงักล่าว จะเห็นได้จากผลท่ีเกิดขึน้ในสังคม เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึน้ การ
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พฒันาความรู้ทกัษะ สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของบุคลากรซึ่งเป็นคนในชุมชน
นัน้ๆ ท่ีมากขึน้ เป็นต้น (วารุณี สนุทรเจริญนนท์, 2556) 

ถึงแม้วา่ความหมายของการสร้างคณุคา่ร่วมท่ีมีขึน้ของแตล่ะหน่วยงานจะแตกตา่งกนั แต่
จากศึกษาแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม ก็ท าให้สามารถสรุปเนือ้หาใจความหลักท่ีบ่งบอกได้ว่า
กิจกรรมขององค์กรเป็นการสร้างคณุคา่ร่วมหรือไม ่ซึง่มองได้จาก 3 ปัจจยัประกอบกนั คือ (1) การ
สร้างให้เกิดโอกาสหรือผลตอบแทนทางธุรกิจ (2) การตอบสนองต่อประเด็นปัญหา หรือความ
จ าเป็นทางสงัคมท่ีจ าเพาะเจาะจง และ (3) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความเช่ียวชาญ
หลกัขององค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล (วีรญา ปรียาพนัธ์, 2557 อ้างถึงใน 
สถาบนัไทยพัฒน์, 2557: 11) ซึ่งในการศึกษาแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมและแนวคิดบรรษัท
บริบาลหรือความรับผิดชอบตอ่สงัคมดงักลา่ว ผู้วิจยัสามารถมาใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการศกึษาใน
ประเด็นการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” 
ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) รวมไปถึงประเด็นเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการ
สร้างคณุคา่ร่วมนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ อีกด้วย 
 
2.3 แนวคิดเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสาร (Communication Strategy) 
 

การส่ือสาร (Communication) ถือเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม 
เพราะการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นส่ือกลางท่ีมนุษย์ใช้ติดต่อส่ือสารเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ ความคิด และความเข้าใจ ค าว่า “Communication” มาจากภาษาลาตินว่า 
“Communis” แปลวา่ “ร่วมกนัหรือคล้ายคลึงกนั” ดัง้นัน้ หากแปลตามรากศพัท์เดิม การส่ือสารจึง
หมายถึงกิจกรรมท่ีมุง่สร้างความร่วมกนัหรือความคล้ายคลงึกนัให้เกิดขึน้ระหว่างบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
หรืออาจหมายถึงความพยายามของมนุษย์ท่ีต้องการแบ่งปัน (Share) หรือแลกเปล่ียน 
(Exchange) ข่าวสาร (Information) หรือความคิด (Idea) ระหว่างกันเอง (บุญเลิศ ศุภดิลก, 
2554: 82) 

ค านิยามของการส่ือสารมีความแตกต่างออกไปตามแง่มุมและกรอบการอ้างอิงของ
นกัวิชาการด้านการส่ือสาร ผู้ศกึษาจึงได้รวบรวมความหมายของการส่ือสารตามแง่มมุท่ีแตล่ะคน
พิจารณาให้ความส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 
 Schramm and Robert (1971: 13) ให้ความหมายว่า การส่ือสารเป็นการแลกเปล่ียน
สญัญาณขา่วสารระหวา่งบคุคล... ท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความสมัพนัธ์ของมนษุย์ 
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Osgood (n.d., อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 5-7) ให้ความหมายโดยทัว่ไปว่า การ
ส่ือสารเกิดขึน้เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือ ผู้ ส่งสาร มีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่งคือ ผู้ รับสาร โดยใช้
สญัลกัษณ์ตา่งๆ ซึ่งถกูสง่ผา่นส่ือท่ีเช่ือมตอ่สองฝ่ายเข้าด้วยกนั 

Weaver (n.d., อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 5-7) อธิบายว่า การส่ือสารมี
ความหมายกว้าง ครอบคลมุถึงกระบวนการทุกอย่างท่ีจิตใจของคนๆ หนึ่ง อาจมีผลตอ่จิตใจของ
อีกคนหนึ่ง ไม่ใช่เพียงการพูดและการเขียน แต่รวมถึงสญัลกัษณ์อ่ืนๆ เช่น ดนตรี ภาพ การแสดง 
และพฤตกิรรมของมนษุย์ด้วย 

Roger (1995, อ้างถึงใน จินตวีร์ เกษมศขุ, 2554: 3) ให้ความหมายว่า การส่ือสารเป็น
กระบวนการท่ีความคิดหรือข่าวสารถูกส่งจากแหล่งสารไปยังผู้ รับสาร โดยมีเจตนาเพ่ือท่ีจะ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้ รับสาร 

พชันี เชยจรรยา และคณะ (2541, อ้างถึงใน จินตวีร์ เกษมศขุ, 2554: 3) อธิบายว่า การ
ส่ือสารเป็นการส่ือความหมายในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งมีลกัษณะของการส่งและการรับสาร ไม่ว่าจะ
เป็นภายในตัวเอง ระหว่างผู้ หนึ่งกับอีกผู้ หนึ่ง  ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม  ภายในบริบทหรือ
สภาพแวดล้อมหนึง่ๆ ซึง่การส่ือสารจะตัง้อยูบ่นหลกัแหง่ความสมัพนัธ์นีเ้สมอ 
 จึงสรุปได้ว่า การส่ือสารเป็นกระบวนการส่งผ่านข่าวสารหรือความคิดระหว่างบคุคลหนึ่ง
เรียกว่าผู้ส่งสาร และอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ รับสาร โดยอาศยัการพูด การเขียน และสัญลกัษณ์
อ่ืนๆ เพ่ือท าให้สองฝ่ายเกิดความเข้าใจร่วมกนั และเกิดการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมของตนเอง 
  

2.3.1  องค์ประกอบของการส่ือสาร 
การส่ือสารมีลกัษณะเป็น “กระบวนการ” คือ เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดอย่างตอ่เน่ืองกนัและ

มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา นกัวิชาการด้านการส่ือสารจึงจ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองการ
ส่ือสาร เพ่ืออธิบายถึงองค์ประกอบตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นกระบวนการส่ือสาร 
 แบบจ าลองการส่ือสารแบบแรกของโลก ได้แก่ แบบจ าลองการส่ือสารด้านวาทศิลป์ 
(Rhetoric) หรือการพดูเพ่ือการโน้มน้าวใจ เสนอโดยอริสโตเติล  (Aristotle) ซึ่งประกอบด้วยผู้พูด 
(Speaker) ค าพดู (Speech) และผู้ ฟัง (Listener)  
 Lasswell (1948: 37) ได้เสนอค านิยามการส่ือสารท่ีครอบคลุมองค์ประกอบของการ
ส่ือสารท่ีส าคญั ด้วยประโยคค าถาม 5 ประโยคว่า ใคร (Who) กล่าวอะไร (Says what) ผ่าน
ช่องทางใด (In Which Channel) แก่ใคร (To Whom) มีผลอย่างไร (With What Effect) ประโยค
ค าถามของลาวเวลล์สามารถน ามาวิเคราะห์ว่า องค์ประกอบของกระบวนการส่ือสารนัน้ 
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ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร (Source) สาร (Message) ส่ือ (Channel) ผู้ รับสาร (Receiver) และผล
ของการส่ือสาร (Effect) 
 Berlo (1960: 40) เสนอว่า การส่ือสารประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 4 อย่าง ได้แก่ ผู้
ส่งสาร (Source) สาร (Message) ส่ือ (Channel) และผู้ รับสาร (Receiver) แบบจ าลองนีน้ิยม
เรียกกนัอยา่งแพร่หลายวา่ “S-M-C-R Model” 
 Rogers (1973) ได้เสนอทัศนะเก่ียวกับองค์ประกอบเพิ่มเติมจากแบบจ าลองของ
ลาสเวลล์และเบอร์โล โดยให้ครอบคลมุถึง “ปฏิกิริยาตอบกลบัหรือผลสะท้อนกลบั (Feedback)” 
เข้าไว้ด้วย 
 จากทศันะของนกัวิชาการด้านการส่ือสาร แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของการส่ือสารท่ี
ส าคัญมีทัง้สิน้ 6 อย่างคือ ผู้ ส่งสาร (Source) สาร (Message) ส่ือ (Channel) ผู้ รับสาร 
(Receiver) ผลของการส่ือสาร (Effect) และปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) ซึ่งสามารถอธิบายแต่
ละองค์ประกอบได้ดงันี ้

2.3.1.1  ผู้ส่งสาร (Source) คือ ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีส่งข่าวสาร ความคิดเห็น ทศันคต ิ
หรือเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ไปยงัผู้ รับสาร ผู้ส่งสารจะเป็นบคุคลคนเดียว หรือกลุ่มบคุคลก็ได้ ซึ่ง
ผู้ส่งสารและผู้ รับสารจะต้องมีทกัษะการส่ือสาร ทศันคติ และความรู้ ในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั และ
อยูใ่นระบบสงัคมและวฒันธรรมเดียวกนั การส่ือสารจงึจะมีประสิทธิภาพ 

2.3.1.2  สาร (Message) หมายถึง สาระเร่ืองราวต่างๆ ในลกัษณะข่าวสารหรือ
ความคิด ท่ีผู้ส่งสารส่งไปยงัผู้ รับสาร อาจจะอยู่ในรูปแบบของค าพดู ภาษาเขียน ภาพ เสียงเพลง 
ลักษณะท่าทาง ซึ่งสารสามารถแบกเป็นองค์ประกอบได้ 3 อย่าง ได้แก่ สัญลักษณ์ของสาร 
(Message Code) เนือ้หาสาร (Message Content) และการจดัสาร (Message Treatment) 

2.3.1.3  ส่ือ (Channel) หมายรวมถึง วิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสข่าวสาร 
(Modes of Encoding and Decoding Message) พาหนะท่ีน าข่าวสาร (Message Vehicle) และ
ตวัท่ีน าพาหนะนัน้ไป (Vehicle-Carries) เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัการท่ีบคุคล (ผู้ รับสาร) ต้องการ
ขนส่งสิ่งของ (สาร) ไปให้เพ่ือน (ผู้ รับสาร) จะสามารถอธิบายได้ว่าวิธีการเข้ารหสัและถอดรหัส
ขา่วสารคือทา่รถขนสง่ พาหนะท่ีน าขา่วสารคือรถ และตวัท่ีน าพาหนะนัน้ไปคือถนนนัน่เอง  

2.3.1.4  ผู้ รับสาร (Receiver) คือจดุหมายปลายทางท่ีผู้ส่งสารต้องการส่งสารไป
ถึง ผู้ รับสารอาจจะเป็นบุคคลธรรมดา (Individual) ท่ีก าลงัรับฟังรับชมข่าวสาร หรือเป็นสมาชิก
ของกลุ่ม (Group) เช่น กลุ่มผู้ ฟังบรรยาย หรือเป็นมวลชน (Mess Audience) เช่น ผู้ อ่าน
หนงัสือพิมพ์ หรือผู้ ฟังวิทย ุเป็นต้น 
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2.3.1.5  ผลของการส่ือสาร (Effect) หมายถึง การเปล่ียนแปลงหรือข้อแตกต่าง
ซึ่งเกิดกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลอนัเน่ืองมาจากข่าวสารท่ีได้รับ แบง่ออกเป็นผลระยะสัน้ เช่น การ
เปล่ียนแปลงทศันคติ การยอมรับปฏิบตัิ เป็นต้น และผลระยะยาว ได้แก่ การพฒันาประเทศ การ
ควบคมุทางสงัคม เป็นต้น 

2.3.1.6  ปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) หมายถึง วิธีการหรือกิริยาท่าทางท่ีฝ่าย
ผู้ รับสารแสดงออกมาให้ผู้ส่งสารได้รับทราบ ท่ีสืบเน่ืองมาจากผลของข่าวสาร ปฏิกิริยาตอบกลบั
เป็นกลไลท่ีส าคัญท่ีท าให้ผู้ รับสารทราบว่าข่าวสารท่ีส่งไปได้รับผลตามเป้าหมายหรือไม่ โดย
ปฏิกิริยาตอบกลบัอาจจะเป็นไปโดยตัง้ใจ (Purposive) หรือโดยไมต่ัง้ใจ (Non-Purposive) ก็ได้ 
 

2.3.2  หน้าที่ของการส่ือสาร 
 Lasswell (1948, อ้างถึงใน บญุเลิศ ศภุดิลก, 2554: 99-100) ได้อธิบายถึงหน้าท่ีหลกัของ
การส่ือสารในสังคม 3 ประการ ท่ีกล่าวถึงหน้าท่ีด้านข่าวสาร (Information) หน้าท่ีด้านความ
คิดเห็นหรือการชกัจูง (Opinion or Persuasion) และหน้าท่ีด้านการศกึษา (Education) ต่อมา 
Wright (1959, อ้างถึงใน บญุเลิศ ศภุดิลก, 2554: 100) ได้เพิ่มหน้าท่ีประการท่ีส่ี คือ ด้านบนัเทิง 
(Edutainment) เข้าไปด้วย จงึสามารถสรุปหน้าท่ีของการส่ือสารได้ ดงัตอ่ไปนี ้

2.3.2.1  หน้าท่ีด้านขา่วสาร (Information)  
ในการท าการส่ือสารนัน้ ผู้สง่สารมีความต้องการท่ีจะบอกกล่าวหรือชีแ้จงข่าวสาร

เร่ืองราว เหตกุารณ์ ข้อมลูหรือสิ่งอ่ืนใดให้ผู้ รับสารได้รับทราบหรือเกิดความเข้าใจ  โดยอาจเสนอ
ข่าวสารผ่านทางส่ือมวลชนอย่างหนังสือพิมพ์ อาทิเช่น หนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งลงพิมพ์
ข่าวสารเพ่ือรายงานข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ประจ าวันไปให้ประชาชนได้รับทราบ 
หนังสือพิมพ์ฉบับนีก็้จะท าหน้าท่ีในฐานะผู้ ส่งสาร เพ่ือจะได้แจ้งให้ทราบถึงข่าวสารความ
เคล่ือนไหว หรือการเปล่ียนแปลงของทัง้ในแง่ตวับคุคลและเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ 

2.3.2.2  หน้าท่ีด้านความคดิเห็นหรือการชกัจงู (Opinion or Persuasion)  
ผู้ส่งสารได้เสนอแนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้ รับสาร และมีความต้องการชกัจูงให้ผู้ รับ

สารมีความคิดคล้อยตามหรือยอมรับปฏิบตัิตามการเสนอแนะของตน อาทิเช่น การโฆษณาแบ
รนด์สินค้าผ่านทางหนงัสือพิมพ์ วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทัศน์ นิตยสารและส่ือเฉพาะกิจอ่ืนๆ ผู้
โฆษณาในฐานะผู้ส่งสารมีความต้องการท่ีจะน าเสนอแบรนด์ของตนและชกัจูงใจหรือโน้มน้าวใจ
ให้ประชาชนซือ้สินค้าแบรนด์ของตน ทางด้านประชาชนในฐานะผู้ รับสาร เม่ือดโูฆษณาผ่านส่ือ
ตา่งๆ เหลา่นัน้แล้วจะเป็นผู้ตดัสินใจเองวา่จะซือ้หรือไมซื่อ้สินค้าของแบรนด์นี ้เป็นต้น 
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2.3.2.3  หน้าท่ีด้านการศกึษา (Education)  
ผู้สง่สารมีความต้องการท่ีจะสอนวิชาความรู้หรือเร่ืองราวท่ีมีลกัษณะเป็นวิชาการ 

เพ่ือให้ผู้ รับสารได้รับความรู้เพิ่มขึน้จากเดิม ตัวอย่างเช่น วารสารหรือจุลสารเฉพาะด้าน  เช่น 
วารสารเพ่ือสขุภาพอนามยั ก็จะมีการลงตีพิมพ์บทความตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการรักษาสขุภาพ อนามยั
ให้แข็งแรงสมบรูณ์อยูเ่สมอ ให้วิชาความรู้เก่ียวกบัโรคภยัตา่งๆ ให้ความรู้ในเร่ืองการป้องกนัโรคภยั
ไข้เจ็บต่างๆ พร้อมทัง้แนวทางการปฏิบัติในเร่ืองของการรณรงค์ ป้องกัน และการปฎิบตัิตนท่ี
ถกูต้อง เป็นต้น 

2.3.2.4  หน้าท่ีด้านบนัเทิง (Entertainment)  
ในการส่ือสารนัน้ ผู้สง่สารมีความต้องการท่ีจะท าให้ผู้ รับสารเกิดความบนัเทิงจาก

สารท่ีตนเองสง่ออกไป ไมว่่าจะอยู่ในรูปแบบของการพดู การเขียนหรือการแสดงกิริยาท่าทาง อาทิ
เช่น นวนิยาย, เพลง, ละคร, เกมโชว์, หรือการแสดงคอนเสิร์ต โดยท่ีผู้ส่งสารจะใช้ค าพูด กิริยา
ทา่ทางประกอบ เสียงดนตรีประกอบ ผู้ รับสารก็จะเกิดความสนกุสนานและผอ่นคลายอารมณ์  

 
2.3.3  กลยุทธ์การสร้างสาร (Message Strategy)  
การสร้างสาร หมายถึง การคดิสร้างสรรค์วจันและอวจันภาษาท่ีสามารถส่ือความหมายใน

สาระส าคญัของการส่ือสารจากผู้ส่งสารไปยงัผู้ รับสาร เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม
วตัถุประสงค์ของผู้ส่งสาร ซึ่งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนัน่มีหลายระดบั เช่น เพ่ือให้มีความรู้ มี
ความเข้าใจ ท าให้เกิดการตระหนกัรู้ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรม (ธิติพฒัน์ เอ่ียมนิรันดร์, 2554) จากความหมายของการสร้างสาร กลยทุธ์การสร้างสาร 
(Message Strategy) เป็นการให้ความส าคญักับแก่นหลกั (Theme) ซึ่งหมายถึง สาระส าคญัท่ี
ต้องการน าเสนอให้ผู้ รับสาร ซึง่เป็นองค์ประกอบส าคญัของการส่ือสาร โดยต้องมีความชดัเจนและ
มีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน และแก่นหลักมีผลต่อวิธีการน าเสนอสาร (Execution) ซึ่งเป็นอีก
หนึง่องค์ประกอบในกลยทุธ์การสร้างสาร  

2.3.3.1  แก่นหลัก (Theme) เป็นข้อความส าคญั (Key Word) ท่ีพัฒนาขึน้มา
จากความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถส่ือความหมายในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นจุดเด่นและน่าสนใจ
ออกมาให้เห็นเด่นชดั แก่นหลกัถือเป็นจดุรวมของข่าวสารท่ีเป็นหนึ่งเดียวเท่านัน้ (Only Same 
Message) ซึ่งจ าเป็นต้องมีความชัดเจนและมีเอกภาพ และไม่ควรมีหลายแก่นในการน าเสนอ
เร่ืองราวแต่ละครัง้ และมีการออกแบบชดุของส่ือต่างๆ ท่ีจะน ามาใช้ในการส่ือสารกับผู้ รับสารให้
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สอดคล้องกับแก่นหลัก โดยเร่ืองราวท่ีจะส่ือสารขึน้อยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการก าหนด
นโยบายขององค์กร ซึง่อาจจะอยูใ่นรูปแบบของข้อความหรือค าขวญั (Slogan)  

นกัส่ือสารได้คิดค้นวิธีในการก าหนดแก่นหลกัในกลยุทธ์การสร้างสารไว้หลายวิธี 
ซึง่มีอยูเ่พียง 3                               (ทศัไนย สนุทรวิภาต, 2556: 19-21)        

1)  ข้อเสนอขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (Unique Selling Position) เป็นการน า 
เอาลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเดน่ของตวัผลิตภณัฑ์มาเป็นแก่นหลกัในการส่ือสาร ซึ่งลกัษณะเฉพาะท่ี
โดดเด่นดงักล่าว จะต้องเป็นลกัษณะท่ีพิเศษท่ีไม่มีในผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะทาง
กายภาพ หรือส่วนประกอบท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ของผลิตภัณฑ์ และท่ีส าคญัต้องตอบสนอง
ความต้องการของผู้ รับสารได้ เชน่ นวตักรรมใหม่ๆ  เป็นต้น 

2)  ภาพลกัษณ์ของสินค้า (Brand Image) เป็นการน าเอาภาพลกัษณ์ 
(Image) บางอยา่งท่ีตดิอยูก่บัตวัผลิตภณัฑ์ ซึง่เป็นภาพลกัษณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับของกลุ่มผู้ รับสารมา
เป็นแก่นหลกัในการส่ือสาร ซึง่สามารถวิเคราะห์ข้อมลูของผลิตภณัฑ์ได้จากประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

(1) ประวตัคิวามเป็นมาของผลิตภณัฑ์ (Product History)  
(2) ช่ือตราสินค้า (Brandname) 
(3) ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (Product Appearance) 
(4) บรรรจภุณัฑ์และสลากสินค้า (Pakeage and Label) 
(5) เร่ืองราวหรือต านานประจ าตวัสินค้า (Inherent Drama) 

ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นแก่นหลักในการส่ือสาร จะต้องเสนอ
คุณประโยชน์ทางด้านจิตวิทยา (Psychological Attributes) ให้กับผู้ รับสาร หรืออาจช่วย
แก้ปัญหาบางอยา่งให้กบัผู้ รับสารด้วย 

3)  การก าหนดต าแหน่งตราสินค้า (Brand Positioning) เป็นการน าเอา
จดุครองใจของผู้ รับสารหรือจดุของการวางต าแหนง่ของผลิตภณัฑ์ในจิตใจของผู้ รับสารมาเป็นแก่น
หลกัในการส่ือสาร โดยจะต้องศกึษาวิเคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความคิด ทศันคติ อารมณ์ 
คา่นิยม ความเช่ือ และพฤติกรรมของผู้ รับสารกบัตวัผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด ดังนัน้ การก าหนด
แก่นหลกัด้วยการก าหนดต าแหนง่ตราสินค้า มีประเดน็ตา่งๆ ท่ีต้องท าความเข้าใจ ดงันี ้

(1) ทศันคตขิองผู้ รับสารตอ่ผลิตภณัฑ์ประเภทนัน้ๆ  
(2) พฤตกิรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ประเภทนัน้ๆ ของผู้ รับสาร 
(3) อิทธิพลของปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจของผู้ รับสาร 
(4) กระแสของความนิยมในขณะนัน้ 
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2.3.3.2  การน าเสนอสาร (Execution) ถือเป็นสิ่งส าคญัในกระบวนการส่ือสารซึ่ง
ขึน้กับลักษณะของการจูงใจ (Type of Appeals) และรูปแบบในการน าเสนอ (Presentation 
Style) ท่ีสามารถจ าแนกได้ ดงันี ้

1)  ลกัษณะของการจงูใจ (Type of Appeals) หมายถึง วิธีการซึ่งใช้
เพ่ือดึงดดูความสนใจของผู้ รับสาร หรือเพ่ือโน้มน้าวใจให้เกิดความรู้สึกตอ่ผลิตภณัฑ์ โดย Kotler 
and Armstrong (2011) ได้ชีใ้ห้เห็นว่าแก่นหลกั (Theme) ของเนือ้สารท่ีจะส่งให้ผู้ รับสาร อาจมี
ลกัษณะการจงูใจท่ีนกัส่ือสารนิยมใช้กนั ได้แก่ 

(1) การจงูใจด้านเหตผุล (Rational Appeals) เป็นการกระตุ้นความ
สนใจของผู้ รับสารด้วยประโยชน์ท่ีพึงปรารถนา รูปลักษณะของผลิตภัณฑ์ เหตุผลในการเป็น
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ลกัษณะท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เนือ้หาสารมุ่งเน้นท่ีข้อเท็จจริง การเรียนรู้ 
และข้อสนับสนุนเหตุผล เช่น เนือ้หาสารท่ีแสดงถึงคุณภาพ ความประหยัด คุณค่า เป็นต้น ซึ่ง
องอาจ ปทะวานิช (2555) จ าแนกลกัษณะการจงูใจซึง่ใช้ความคดิด้านเหตผุล ดงันี ้

ก. การจงูใจด้านรูปลกัษณะ (Feature Appeals) 
ข.                                             (Competitive 

Advantage Appeals) 
ค.             ราคาท่ีนา่พอใจ (Favorable Price Appeals) 
ง.             ขา่ว (News Appeals) 
จ.             ความนิยมสงู (Popularity Appeals) 
ฉ.             ลกัษณะทางกายภาพ (Generic Appeals) 
ช.             ความต้องการขัน้ตอนพืน้ฐานของผลิตภัณฑ์ 

(Primary Demand Need Appeals) 
(2) การจงูใจด้านอารมณ์ (Emotional Appeals) เป็นการใช้อารมณ์

เป็นตวักระตุ้น เพ่ือให้ผู้ รับสารคล้อยตามทัง้ทางบวกและทางลบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการ
ปฏิบตัิบางอย่างตามต้องการ ผู้ส่งสารใช้สิ่งจูงใจเก่ียวกับอารมณ์ เช่น ความกลวั ความผิด และ
ความละอาย อนัเป็นสิ่งจงูใจในทางลบ (Negative Appeals) เพ่ือต้องการให้ผู้ รับสารกระท าบาง
สิ่งท่ีควรกระท า เช่น การแปรงฟัน การตรวจสขุภาพประจ าปี เป็นต้น หรือเพ่ือหยดุการกระท าบาง
สิ่งท่ีไมค่วรกระท า เชน่ การสบูบหุร่ี การด่ืมสรุา หรือการทานอาหารท่ีมีไขมนัสงู  เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม การใช้สิ่งจูงใจในทางลบ จะใช้ได้ผลดีในระดบัหนึ่งเท่านัน้ จึงไม่ควรจูงใจให้เกิดความกลัว
หรือความละอายมากจนเกินไป เพราะอาจจะท าให้ผู้ รับสารหลีกเล่ียงสารก็ได้ นอกจากนี ้ผู้ส่งสาร
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อาจใช้อารมณ์เป็นสิ่งจงูใจในทางบวก (Positive Appeals) เช่น ความตลกขบขนั ความรัก ความ
ภูมิใจ และความสนุกสนานร่าเริงใจ เป็นต้น ซึ่งดึงดูดความสนใจ สร้างความชอบและความเช่ือ
ให้กบัผู้ รับสารได้เป็นอยา่งดี 

(3) การจูงใจด้านสังคม ศีลธรรม และสิ่งแวดล้อม (Social and 
Environment Appeals) เป็นการจงูใจความรู้สึกของผู้ รับสารให้เกิดความรู้สึกในสิ่งท่ีถกูต้องหรือ
เหมาะสม โดยปกติมักจะน าไปใช้เพ่ือเชิญชวน เรียกร้อง ขอความร่วมมือ ขอการสนับสนุนการ
แก้ปัญหาตา่งๆ ในทางสงัคม เชน่ การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม การเรียกร้องสิทธิเสมอภาคของสตรี การ
ชว่ยเหลือผู้ ด้อยโอกาส เป็นต้น 

(4) การจูงใจด้านเหตผุลร่วมกับการจูงใจด้านอารมณ์ (Combining 
Rational Appeal and Emotional Appeals) เป็นการใช้การจงูใจด้านเหตผุลและการจงูใจด้าน
อารมณ์ประกอบกันในเนือ้สารเดียวอย่างลงตัว ทัง้นี เ้พราะสมองมนุษย์มี 2         
                                                  ซึ่งหากเนือ้สารใช้ทัง้เหตผุลและอารมณ์
ร่วมกนั จะท าให้ผู้ รับสารตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ ได้ดีขึน้ 

2)  รูปแบบในการน าเสนอ (Presentation Format) หรือรูปแบบการ
น าเสนอความคิดสร้างสรรค์ (Creative Execution Style) คือวิธีการท่ีสิ่งจงูใจถกูเปล่ียนเป็นเนือ้
สารเพ่ือแสดงต่อผู้ รับสาร (Belch and Belch, 2008) ซึ่งรูปแบบในการน าเสนอมีมากมาย
หลากหลายและยงัมีผู้คิดสร้างสรรค์เทคนิคใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ ดงันัน้ ผู้ ศึกษาจึงได้รวบรวม
รูปแบบในการน าเสนอท่ีนิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลายได้ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การให้ข่าวสารการขายโดยตรงหรือข้อเท็จจริง (Straight Sell 
or Factual Message) ถือเป็นประเภทการน าเสนอพืน้ฐานท่ีสุด คือการเสนอสารแบบ
ตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง สามารถก่ออิทธิพลตอ่ผู้ รับสารได้มาก โดยเพิ่มความน่าเช่ือถือให้แก่
ตวัผลิตภณัฑ์ ซึง่ประเดน็ส าคญัของสารคือ ตวัผลิตภณัฑ์และประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ 

(2) การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงให้เห็นถึงข้อดีของ
ผลิตภณัฑ์ ท าให้ผู้ รับสารทราบถึงประโยชน์หรือคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีเหมาะกบั
ส่ือโทรทศัน์ เพราะการเสนอภาพเคล่ือนไหวสามารถท าให้ผู้ รับสารเข้าใจได้ง่าย  

(3) การใช้เทคนิคการผลิตและวิทยาศาสตร์ (Scientific or 
Tachnical Evidence) เป็นการเสนอโดยมีการใช้หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ ข้อมลูเชิงเทคนิค ผล
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือผลท่ีได้รับจากการทดลองในห้องปฏิบตัิการ หรือการรับรองโดย
หนว่ยงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้การสนบัสนนุการกลา่วอ้างในเนือ้สารของตน 
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(4) การเปรียบเทียบ (Comparision) เป็นการน าเสนอด้วยข้อ
ได้เปรียบเหนือคูแ่ข่ง (Competitive Advantage Appeals) โดยการเปรียบเทียบให้ผู้ รับสารเห็นถึง
คณุสมบตัิพิเศษบางประการของผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าว่ามีข้อได้เปรียบเหนือคูแ่ข่งอย่างไรบ้าง 
เช่น การเปรียบเทียบระหว่างตราสินค้าท่ีโด่งดังเป็นท่ีรู้จักดี (Well-Known Brand) และเป็น
ประเภทเดียวกนัเทา่นัน้ 

(5) การใช้บุคคลรับรอง (Testimonial) เป็นวิธีน าเสนอโดยให้
บุคคลท่ีเคยใช้ผลิตภัณฑ์มาพูดรับรองผลิตภัณฑ์นัน้ กล่าวคือ เป็นพยานยืนยนัถึงประสิทธิภาพ
ของผลิตภณัฑ์ อาจด้วยการบรรยายถึงประสบการณ์สว่นตวัของเขาท่ีมีตอ่ตราสินค้า (Brand) หรือ
ต่อคุณประโยชน์ (Benefit) ท่ีได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถใช้บุคคลรับรองได้หลาย
ประเภท ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือคนทัว่ไปท่ีใช้ผลิตภณัฑ์นัน้จริง (Actual Users) ลูกค้าจ านวน
มากเป็นการกล่าวอ้างว่าคนส่วนใหญ่นิยมผลิตภัณฑ์ของเรา (Most People) และบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียง (Celebrities) เชน่ ดารา นกัร้อง เป็นต้น 

(6) การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) เป็นวิธีการน าเสนอโดยมีผู้ ท่ีมี
บคุลิกลกัษณะดี มาพดูถึงคณุสมบตัิท่ีโดดเดน่ของผลิตภณัฑ์ ซึ่งแตกต่างจากการใช้บุคคลรับรอง 
(Testimonial) ตรงท่ีสิ่งท่ีผู้น าเสนอพดูนัน้ ไม่ได้เป็นประสบการณ์ตรง และไม่ใช่ความรู้สึกท่ีแท้จริง
ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ โดยการใช้ผู้ น าเสนอสามารถสร้างเอกลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ และมีผลต่อ
ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ด้วยเชน่กนั 

(7) เสีย้วหนึ่งของชีวิต (Slice of Life) เป็นรูปแบบของการน าเสนอ
ท่ีมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยการน าเอาเร่ืองราวความจริงของชีวิต บางเสีย้วของ
ชีวิตประจ าวนัมาน าเสนอ ส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบของละครฉากย่อยๆ ท าให้ผู้ รับสารจดจ า
เร่ืองราวได้และมีความรู้สึกร่วมราวกบัเป็นชีวิตจริงของตน เช่น ความรู้สึกเป็นสขุ สนกุสนาน เศร้า 
ต่ืนเต้น ประทบัใจ เป็นต้น 

(8) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) คือการใช้ภาพเคล่ือนไหวซึ่งอาจ
วาดด้วยศิลปินหรือสร้างขึน้จากคอมพิวเตอร์ อาจเป็นรูปการ์ตนู สตัว์เลีย้ง หรือคาแรกเตอร์อ่ืนๆ 
ภาพเคล่ือนไหวมักจะได้รับความนิยมส าหรับการส่ือสารท่ีมีผู้ รับสารเป็นเด็ก แต่ก็มีการใช้
ภาพเคล่ือนไหวท่ีเป็นการ์ตนูในแคมเปญอ่ืนๆ เชน่กนั 

(9) การใช้เร่ืองราว (Dramatization) เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมกับ
การใช้ส่ือโทรทศัน์ มีประเด็นตรงท่ีการสร้างเร่ืองสัน้ (Short Story) เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท าให้ผู้ รับ
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สารให้ความสนใจติดตามเร่ืองราว ซึ่งหากประสบความส าเร็จ ผู้ รับสารจะจดจ าและมีส่วนร่วมกบั
เร่ืองราว ตลอดจนเกิดความรู้สกึร่วมกบันกัแสดง 

(10)   รูปแบบการแก้ปัญหา (Problem and Solution) เป็นการ
กล่าวถึงปัญหา (Problem) และการแก้ไข (Solution) การน าเสนอในลกัษณะนีจ้ะกล่าวถึงปัญหา
หรือความขดัแย้งท่ีผู้ รับสารเจอในชีวิตประจ าวนั โดยใช้ผลิตภัณฑ์เป็นตวัแก้ปัญหา หรือพยายาม
สร้างสถานการณ์ให้ผู้ บริโภคเกิดปัญหาขึน้มา แล้วหลังจากนัน้ก็จะเสนอทางแก้ปัญหาโดย
ผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว การโฆษณาประเภทนีต้้องพิสจูน์ให้เห็นจริงมิใชห่ลอกลวงผู้ชม 

(11)   การใช้สญัลกัษณ์ของบริษัทหรือตราสินค้า (Symbolic) ซึ่ง
เป็นไปในลกัษณะของเคร่ืองหมายของบริษัท (Corporate Logo) หรือเคร่ืองหมายของตราสินค้า 
(Brand Logo) เป็นการน าเสนอโดยการใช้ความน่าเช่ือถือท่ีผู้ รับสารมีต่อตราสินค้า หรือ
เคร่ืองหมายท่ีแทนตวัผลิตภณัฑ์หรือแทนตวับริษัท ซึ่งมกัจะมุ่งเน่นไปท่ีตราสินค้า สญัลกัษณ์ หรือ
เคร่ืองหมายมากกว่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสร้างการจดจ าและส่ือความหมายได้ รวมทัง้สามารถสร้าง
ความภาคภมูิใจและการยอมรับให้กบัผู้ รับสารได้ 

(12)   การอปุมาอุปไมย (Analogy) เป็นการน าผลิตภณัฑ์ไปเปรียบ 
เทียบกบัสิ่งท่ีมีคณุสมบตัท่ีิคนสว่นใหญ่เข้าใจตรงกนั และเป็นคณุสมบตัิท่ีคล้ายคลึงกบัผลิตภณัฑ์ 
เพ่ือให้ผู้ รับสารสามารถเข้าใจได้ดีขึน้ เชน่ ความนุม่เหมือนปยุนุน่ เป็นต้น 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้กลยุทธ์การสร้างสาร (Message Strategy) จะหมายถึง การ
ออกแบบสาร (Message) ซึ่งอาศยัการคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงวจันและอวจันภาษาท่ีสามารถส่ือ
ความหมายแนวคิดหรือนวัตกรรมจากผู้ ส่งสารไปยังผู้ รับสาร เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร โดยมีหลกัและเทคนิคในการน าเสนอสารตามลกัษณะ
ของการจูงใจ (Type of Appeals) และรูปแบบในการน าเสนอ (Presentation Style) กล่าวคือ 
ลักษณะการจูงใจมีบทบาทส าคญัในการเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับพฤติกรรมของผู้ รับสาร ซึ่ง
กระบวนการจะถกูน าเสนอผ่านสารท่ีถูกสร้างขึน้ ทัง้ในส่วนของสิ่งท่ีจะพูด (What to Say) และ
วิธีการท่ีจะพดู (How to Say)  
 

2.3.4  กลยุทธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy) 
 การส่ือสารท่ีประสบความส าเร็จ นอกจากจะมีสาร (Message) ท่ีดีแล้ว ปัจจยัท่ีส าคญัอีก
ประการหนึง่คือส่ือ (Media) หรือชอ่งทางในการน าเสนอสารไปถึงผู้ รับสาร ซึ่งผู้ส่งสารจ าเป็นต้องมี
การก าหนดกลยทุธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy) เพ่ือให้บรรลผุลตามวตัถุประสงค์ของการส่ือสาร 
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ซึ่งการใช้เลือกส่ือประเภทต่างๆ นัน้ จะต้องพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ประกอบดงัตอ่ไปนีใ้ห้สอดคล้อง
กับลกัษณะทางประชากรศาสตร์และลกัษณะทางจิตวิทยาของผู้ รับสาร คณุสมบตัิของส่ือแต่ละ
ประเภท ตลอดจนสอดคล้องกบัเนือ้หาของสาร เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 

2.3.4.1  การเลือกใช้ส่ือในการส่ือสาร ต้องมีการวางแผนการใช้ส่ือให้เหมาะสม 
ซึง่มีปัจจยัท่ีต้องพิจารณาประกอบการตดัสินใจ (ทศัไนย สนุทรวิภาค, 2556: 11-12) ดงันี ้

2.3.4.2 ประเภทของส่ือ ส่ือแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันไปตามชนิดของ
ส่ือ ซึง่นกันิเทศศาสตร์มีการจ าแนกส่ือประเภทไว้หลายเกณฑ์ ดงันี ้

1)  การก าหนดผู้ รับสารเป้าหมาย (Target Audience) เป็นการค้นหา
กลุ่มเป้าหมายท่ีแท้จริงท่ีผู้ รับสารต้องการส่งสารไปถึง ซึ่งสามารถจ าแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (Demographics Characteristics) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (Geographics 
Characteristics) และลกัษณะทางจิตวิทยา (Psychographics Characteristics) ของผู้ รับสาร 

2)  การพิจารณาคณุสมบตัขิองส่ือ (Media Characteristics) เน่ืองจาก
ส่ือแต่ละประเภทมีคุณสมบัติต่างกัน มีข้อดีกับข้อเสียต่างกัน การเลือกส่ือจึงต้องพิจารณา
คุณสมบัติของส่ือ การใช้งาน ความเหมาะสมระหว่างวิธีการน าเสนอสารกับส่ือ เช่น ส่ือ
วิทยุกระจายเสียงอาจไม่เหมาะกับการใช้วิธีสาธิต หรือส่ือหนงัสือพิมพ์เหมาะกับสินค้าประเภท
บ้านจดัสรรท่ีเน้นความยิ่งใหญ่ แตส่ินค้าประเภทเคร่ืองส าอางควรเลือกใช้ส่ือนิตยสารมากกวา่ 

3)                                 (Reach and Frequency) เป็น
หวัใจส าคญัของการก าหนดกลยทุธ์การใช้ส่ือ เพราะเคร่ืองวัดว่าสารได้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายหรือไม ่
ซึ่งการเข้าถึง (Reach) หมายถึง จ านวนผู้ รับสารท่ีได้รับสารนัน้ๆ โดยไม่ค านึงถึงจ านวนครัง้ท่ีเห็น 
ส่วนความถ่ี (Frequency) หมายถึง ค่าเฉล่ียของจ านวนครัง้ท่ีผู้ รับสารได้รับสารภายในช่วง
ระยะเวลาหนึง่ 

4)                         ในการใช้ส่ือ (Continuity) หมายถึง
รูปแบบการจัดช่วงเวลาในการเผยแพร่ส่ือให้กระจายออกไปภายในช่วงระยะเวลาของแคมเปญ
ส่ือสาร ซึง่รูปแบบของความตอ่เน่ือง (Continuity) แบง่ออกเป็น 3        

(1) แบบตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ (Continuous) หมายถึงรูปแบบของการ
ส่ือสารอย่างต่อเน่ืองโดยให้น า้หนกัส่ืออย่างเท่าเทียมกันตลอดทกุเดือน การใช้รูปแบบตอ่เน่ืองนี ้
มักใช้กับตราสินค้าท่ีมีงบประมาณด้านการส่ือสารสูง และมักเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความต้องการ
บริโภคอยา่งสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี และมกัเป็นตราสินค้าท่ีได้รับการยอมรับเหนือคูแ่ขง่ 
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(2) แบบมุง่เฉพาะชว่งเวลา (Fighting) หมายถึงรูปแบบของการส่ือ
ท่ีมีการวางแผนการเป็นช่วงๆ ว่าจะมีช่วงเวลาท่ีท าการส่ือสารสลบักับช่วงท่ีไม่ได้ท าการส่ือสาร 
มุ่งเน้นเฉพาะช่วงเวลาส าคญั ขึน้อยู่กับเหตผุลต่างๆ เช่น ฤดกูาล (Season) ทัง้นีผู้้ส่งสารหวงัว่า 
ช่วงท่ีมีการส่ือสารจะสามารถสร้างผลกระทบแก่ความทรงจ าของกลุ่มเป้าหมายอย่างตอ่เน่ือง แม้
ในช่วงเวลาท่ีไม่มีการส่ือสาร กลุ่มเป้าหมายยังมีความทรงจ าเก่ียวกับตราสินค้าอยู่ (Memory 
Effect) 

(3) แบบมุ่งเป็นจงัหวะ(Pulsing) หมายถึงรูปแบบของการใช้ส่ือท่ี
ผสมผสานระหว่างแบบต่อเน่ือง (Continuous) และแบบมุ่งเฉพาะช่วงเวลา (Fighting) โดยจะมี
การส่ือสารตลอดระยะเวลาของแคมเปญส่ือสาร เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในตราสินค้าอย่าง
ตอ่เน่ือง แตจ่ะมีการเน้นน า้หนกัการส่ือสารเป็นชว่งๆ  

5)  การส่ือสารของคู่แข่งขนั (Competition) นอกจากการส่ือสารตรา
สินค้าของตนเองแล้ว องค์กรผู้ ส่งสารยังต้องพิจารณาถึงการส่ือสารของคู่แข่งขันด้วยว่ามีการ
ส่ือสารมากน้อยเพียงใดและมีรูปแบบใด ซึ่งขัน้ตอนการเลือกใช้ส่ือจะต้องแตกตา่งและเหนือกว่า
คูแ่ขง่ 
เลือกส่ือประเภทต่างๆ นัน้ จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบดังต่อไปนีใ้ห้สอดคล้องกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์และลักษณะทางจิตวิทยาของผู้ รับสาร คุณสมบัติของส่ือแต่ละ
ประเภท ตลอดจนสอดคล้องกบัเนือ้หาของสาร เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 

2.3.4.2  ประเภทของส่ือ ส่ือแต่ละประเภทก็มีความแตกตา่งกนัไปตามชนิดของ
ส่ือ ซึง่นกันิเทศศาสตร์มีการจ าแนกส่ือประเภทไว้หลายเกณฑ์ ดงันี ้

1)  วศินี นพคณุ (2551: 18-19) ได้จ าแนกส่ือเพ่ือการรณรงค์ออกเป็น 
4 ประเภท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

(1) ส่ือบุคคล (Personal Media) เป็นการน าเอาบคุคลมาใช้เป็น
ตวักลางในการส่งผ่านสารขององค์กรไปยงักลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนมากมกัใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ี
เป็นท่ียอมรับในสังคมหรือเจ้าหน้าท่ีราชการเป็นผู้ น าเสนอสาร โดยอาศัยรูปแบบการส่ือสาร
ระหว่างบคุคลและการส่ือสารในกลุ่มย่อย โดยมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างทศันคติ และโน้มน้าวใจ
กลุ่มเป้าหมายให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีองค์กรต้องการ ซึ่งเป็นการเผยแพร่สารได้โดยตรง มี
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ การซกัถาม เพ่ือสร้างความเข้าใจ รับรู้ปฏิกิริยาต่อสารของ
กลุม่เป้าหมาย และยงัสร้างความไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเกิดจากการพดูคยุอย่างเป็นกนัเอง 
โดยส่ือบุคคลสามารถปรับตวัและยืดหยุ่นสาร และรูปแบบในการน าเสนอสารแก่กลุ่มเป้าหมายท่ี
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แตกตา่งกนัเป็นรายๆ ไป  ท่ีส าคญัคือกลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มสงูท่ีจะปฏิบตัิตามบคุคลท่ีไว้วางใจ
และมีความนา่เช่ือถือ 

(2) ส่ือมวลชน (Mass Media) เป็นส่ือท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
จ านวนมากในเวลาอนัรวดเร็วหรือใกล้เคียงกนั มีประสิทธิภาพในการให้ความรู้ และข้อมลูข่าวสาร
แก่กลุ่มเป้าหมายได้ดี แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถเจาะจงหรือระบุผู้ รับสารเป้าหมายได้การ
เด็ดขาด และมีลักษณะเป็นส่ือสารแบบทางเดียว (One-way Communication) คือได้รับการ
ส่ือสารตอบกลบัช้าหรือไม่ได้เลย ส่ือมวลชนท่ีเป็นท่ีนิยม ได้แก่ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยกุระจายเสียง 
ส่ือหนงัสือพิมพ์ ส่ือนิตยสาร เป็นต้น 

การใช้ส่ือในการส่ือสาร เราสามารถเลือกใช้ได้ทัง้ส่ือบุคคลและ
ส่ือมวลชน ขึน้อยูก่บัชนิดของสารท่ีจะส่ง เนือ้หาของสาร และเป้าหมายในการส่งสาร เป็นต้น วิธีท่ี
ดีท่ีสดุคือใช้ส่ือ 2 อยา่งควบคูก่นัไป ตามลกัษณะหรือคณุสมบตัเิดน่ของแตล่ะชอ่งทางการส่ือสาร  

 
ตารางท่ี 2.2  ตารางเปรียบเทียบลกัษณะชอ่งทางการส่ือสาร 
 

ลักษณะ/คุณสมบัต ิ ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน 
1. การไหลของข่าวสาร 
2. สภาพของการส่ือสาร 
3. ปฏิกิริยาตอบกลบั 
4. แนวโน้มท่ีการเลือกรับสาร
จะไมเ่กิดขึน้ 
5. ความรวดเร็วในการเข้าถึง 
6. ผลลพัธ์ 

Two-way Communication 
เห็นหน้ากนั 

สงู 
สงู 
 
ช้า 

สร้างและเปล่ียนทศันคติ 

One-way Communication 
ผา่นส่ือ 
ต ่า 
ต ่า 

 
เร็ว 

เปล่ียนแปลงความรู้ 
 
แหล่งท่ีมา:  อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2537. 
 

(3) ส่ือเฉพาะกิจ (Specialized Media) เป็นส่ือท่ีถูกผลิตขึน้ โดย
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพ่ือน าเสนอเนือ้หาขององค์กรนัน้โดยเฉพาะ และมุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะกลุม่ ส่ือเฉพาะกิจท่ีพบในการส่ือสารส่วนใหญ่ ได้แก่ คูมื่อ จลุสาร วารสาร แผ่นพบั ใบปลิว 
ภาพยนตร์หรือวิดีโอเทป เป็นต้น 
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(4) ส่ือสมยัใหม ่(New Media) เป็นส่ือท่ีเกิดขึน้จากการพฒันาเทค
โน โลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ส่ือสมัยใหม่มีลักษณะเฉพาะคือ 
ประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว กราฟฟิก ข้อความ เสียง และท่ีส าคญัคือสามารถมีปฏิกิริยา
โต้ตอบ (Interactive) กบัผู้ ใช้ได้ และสามารถสร้างความเสมือนจริง (Virtual Reality) ได้ ส่งผลให้
ส่ือใหม่กลายเป็นส่ือท่ีมีความน่าสนใจและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการส่ือสารได้ เช่น 
อินเตอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2)  ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ สามารถแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆ ตาม
ระบบเทคโนโลยีการส่ือสาร ได้แก่ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือกลางแจ้ง ส่ืออินเตอร์เน็ต และ
ส่ืออ่ืนๆ โดยส่ือแตล่ะประเภทมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้(พรจิต สมบตัิพานิช, 2553: 34-35; พิชิต ธิอ่ิน, 
2553: 44-54) 

(1) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) หมายถึง ส่ือท่ีส่งภาพ 
เคล่ือนไหวพร้อมเสียง หรือส่ือท่ีสง่เสียงเพียงอยา่งเดียว ได้แก่ ส่ือโทรทศัน์ และส่ือวิทย ุส่ือประเภท
นีไ้ด้รับความนิยมมากท่ีสดุ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
การส่ือสารตราสินค้า  

(2) ส่ือสิ่งพิมพ์ (Print Media) หมายถึง ส่ือท่ีตีพิมพ์ มีเพียง
ข้อความและภาพนิ่งเท่านัน้ ไม่มีเสียงและภาพเคล่ือนไหว ได้แก่ ส่ือหนงัสือพิมพ์ และส่ือนิตยสาร 
ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือท่ีให้รายละเอียดได้ดี และเป็นส่ือท่ีมีความเก่ียวข้องสูง (High Involvement 
Media) เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีผู้อา่นต้องใช้ความพยายามในการเปิดรับ คือต้องอ่านและตีความหมาย 
และจะท าให้เกิดการจดจ าได้ดีกวา่ส่ืออ่ืนๆ  

(3) ส่ือกลางแจ้ง (Outdoor Media) หมายถึง ส่ือท่ีติดตัง้กลางแจ้ง
ตามสถานท่ีชมุชน โดยทัว่ไปมกัจะมีขนาดใหญ่พอท่ีจะสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ส่ือประเภท
นีเ้ป็นส่ือท่ีให้ความถ่ี (Frequency) ในการเปิดรับสูง เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายมักเดินทางผ่านจุด
เดิมทกุวนัท าให้เปิดรับส่ือได้บอ่ยครัง้ โดยแบ่งออกเป็นส่ือกลางแจ้งท่ีเค ล่ือนท่ีไม่ได้ และส่ือกลาง
แจ้งท่ีเคล่ือนท่ีได้ 

ก. ส่ือกลางแจ้งท่ีเคล่ือนท่ีไม่ได้ เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
(Billboard) ป้ายโฆษณาขนาดเล็ก (Cut-out) เป็นต้น ส่ือประเภทนีจ้ะท าหน้าท่ีให้รายละเอียดและ
กระตุ้นเตือนกลุม่เป้าหมายท่ีเดนิทางผา่น ณ พืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ 
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ข. ส่ือกลางแจ้งท่ีเคล่ือนท่ีได้ ได้แก่ ป้ายโฆษณาตามยาน 
พาหนะต่างๆ เช่น รถประจ าทาง รถไฟ รถแท็กซ่ี รถสามล้อ เป็นต้น ส่ือประเภทนีจ้ะท าหน้าท่ี
กระตุ้นเตือนกลุม่เป้าหมายท่ีสญัจรอยู่บนท้องถนน 

(4) ส่ืออินเตอร์เน็ต (Internet) การเติบโตของผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตจึง
เป็นส่ือหนึ่งท่ีสามารถน ามาใช้ในการส่ือสารได้ ซึ่งส่ืออินเตอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีมีข้อดีเร่ืองการส่ือสาร
แบบปฏิสมัพนัธ์ และมีการใช้งานหลายลกัษณะ ได้แก่ เว็บไซต์ หนงัสืออิเล็กทรอปนิกส์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ กลุม่สนทนาบนเครือขา่ยสงัคม  

(5) ส่ืออ่ืนๆ (Others) หมายถึง ส่ือประเภทอ่ืนๆ ท่ีสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มย่อย ซึ่งลกัษณะของส่ือประเภทนีจ้ะสามารถเข้าถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ หรือ
ความชอบของกลุ่มเป้าหมายแตล่ะกลุ่มได้ เช่น ส่ือโฆษณา ณ จดุขาย ส่ือผลิตภัณฑ์ ส่ือกิจกรรม 
เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 2.3  ตารางเปรียบเทียบจดุแข็งจดุออ่นของส่ือแตล่ะประเภท 
 

ประเภทส่ือ จุดแข็ง จุดอ่อน 
ส่ือโทรทศัน์ 1. สร้างผลกระทบท่ีดี 

2. ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายได้ทัว่ถึง 
3. มีความยืดหยุน่สงู 

1. ราคาสงู 
2. ข้อจ ากดัด้านความยาวของ
ภาพยนตร์โฆษณาท าให้ไมส่ามารถ
ส่ือสารได้เตม็ท่ี 
3. การอดัแน่น (Clutter) ของ
ภาพยนตร์โฆษณาสง่ผลตอ่การ
สนใจและการจดจ า 
 

ส่ือวิทย ุ 1. ราคาไมแ่พง  
2. สามารถท าให้ผู้ ฟังจินตนาการ
ตามเสียงท่ีได้ยินและสร้างการจดจ า
สารจากการเปิดรับได้ดี 

1. ข้อจ ากดัด้านการสร้างสรรค์ 
2. กลุม่ผู้ ฟังกระจายเป็นกลุม่เล็กๆ 
เพราะแตล่ะสถานีมกัจะมีกลุ่มผู้ ฟัง
เฉพาะกลุม่ 
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ตารางท่ี 2.3  (ตอ่) 
 

ประเภทส่ือ จุดแข็ง จุดอ่อน 
ส่ือหนงัสือพิมพ์ 1. มีความยืดหยุน่สงู สามารถเลือก

ต าแหนง่และขนาดในการตีพิมพ์ได้ 
2. ให้ขา่วสารท่ีทนัเหตกุารณ์ 
3. ใช้เวลาสัน้ในการผลิต 
4.                          

1. คณุภาพในการผลิตต ่า 
2. อายส่ืุอสัน้ 
3. การอดัแน่น (Clutter) ของการลง
ขา่วหรือโฆษณา จงึต้องพยายาม
สร้างความโดดเดน่ 
 

ส่ือนิตยสาร 1. เข้าถึงกลุม่เป้าหมายเฉพาะกลุม่  
2. คณุภาพการผลิตสงู 
3. มีความยืดหยุน่สงู ทัง้ในด้าน
รูปแบบการสร้างสรรค์ และสามารถ
เลือกขนาดในการตีพิมพ์ 

1. การเข้าถึงท่ีจ ากดั 
2. ในเวลานานในการผลิต 
3. การอดัแน่น (Clutter) ของการลง
ขา่วหรือโฆษณา จงึต้องพยายาม
สร้างความโดดเดน่ 
 

ส่ือกลางแจ้ง 1. มีความยืดหยุน่สงู ในด้านการ
เลือกพืน้ท่ี 
2. เข้าถึงกลุม่เป้าหมายจ านวนมาก
และหลากหลาย 
3. ความถ่ีในการเปิดรับสงู (High 
Frequency) และมีคา่ใช้จา่ยตอ่หวั
ต ่า (Low Cost per Impression) 
 

1. ชว่งระยะเวลาเปิดรับสัน้ ท าให้
เสนอสารได้ไมม่าก 
2. ไมส่ามารถแบง่กลุม่เป้าหมายได้
ชดัเจน 
3. ราคาสงู 

ส่ืออินเตอร์เน็ต 1. มีผู้ รับสารจ านวนมาก  
2. ให้ข้อมลูท่ีครบถ้วนและสามารถ
โต้ตอบได้ทนัที 
3. ราคาไมแ่พง 

1. ปัญหาด้านการประเมินผล 
2. การอดัแน่น (Clutter) ของ
ขา่วสาร 
3. ความน่าเช่ือถือของส่ือ 
4. การเข้าถึงกลุม่เป้าหมายต ่า 
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การศกึษาเร่ืองกลยทุธ์การใช้ส่ือ ท าให้เข้าใจวา่ส่ือเป็นตวักลางหรือพาหะท่ีเป็นช่องทางใน
การน าพาข้อมูลข่าวสารจากองค์กรไปยงักลุ่มผู้ รับสารเป้าหมาย องค์กรจึงต้องมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมในการเสือกส่ือในการส่ือสาร โดยค านึงถึงคณุสมบตัิของส่ือแตล่ะ
ประเภทเป็นหลกั ประกอบกบัการวิเคราะห์วตัถปุระสงค์ของการส่ือสารว่าส่ือใดเหมาะกบักลุ่มผู้ รับ
สารเป้าหมาย และสอดคล้องกับเนือ้หาสารขององค์กรหรือไม่ ซึ่งการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่า
ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) มีการใช้
กลยุทธ์การสร้างสาร และกลยทุธ์การใช้ส่ือแบบผสมผสาน มาใช้เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ เช่น การ
ใช้ส่ือโทรทศัน์ ส่ือสมยัใหม่ ส่ือกิจกรรม เพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และการใช้ส่ือวิทยุกระจายเสียง 
ส่ือบคุคล และส่ือเฉพาะกิจอยา่งแผน่พบั เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเกษตรกรท้องถ่ิน เน่ืองจากอาศยัหลกัการ
ท่ีว่าส่ือแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน แต่เม่ือน าเอาส่วนดีของส่ือแต่ละประเภทมา
รวมกันก็อาจท าให้เกิดประสิทธิผลทางการส่ือสารสูงสุดได้  ดังนัน้ผู้ ศึกษาจึงได้น าแนวคิดการ
ส่ือสารและกลยทุธ์การส่ือสารมาใช้เป็นกรอบอ้างอิง เพ่ืออธิบายถึงการออกแบบการส่ือสารและ
วิธีการส่ือสารการสร้างเพื่อการคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 
 
2.4 แนวคิดด้านทศันคต ิ(Attitude) 

 
ทศันคตเิป็นแนวความคิดท่ีมีความส าคญัมากแนวหนึ่งทางจิตวิทยาสงัคมและการส่ือสาร 

และการใช้ค านีก้ันอย่างแพร่หลาย ส าหรับการนิยามค าว่า “ทศันคติ” นัน้ ได้มีนกัวิชาการหลาย
ทา่นให้ความหมายไว้ดงันี ้

Rosenberg and Hovland (1960: 1) ได้ให้ความหมายว่า ทศันคติ โดยปกติสามารถ
นิยามวา่ เป็นการจงูใจตอ่แนวโน้มในการตอบสนองอยา่งเฉพาะเจาะจงกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

Kendler (1963: 572) กลา่ววา่ ทศันคต ิหมายถึง สภาวะความพร้อมของบคุคลท่ีจะแสดง
พฤตกิรรมออกมาในทางสนบัสนนุหรือตอ่ต้านบคุคล สถาบนั สถานการณ์ หรือแนวความคดิ 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 122) ได้กล่าวว่า ทัศนะหรือทัศนคติสามารถเป็นดชันี 
(Index) ว่า บุคคลคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วตัถุ หรือสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์
ตา่ง ๆ โดยมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทศันคติจึงเป็นความ
พร้อมท่ีจะตอบสนองตอ่สิ่งเร้า และเป็นพรมแดนเช่ือมโยงความรู้กบัพฤตกิรรม  

พชันี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒันานกุลู, และถิรนนัท์ อนวชัศิริวงศ์ (2538: 115) ได้กล่าวถึง
ทัศนคติ ว่าเป็นกลุ่มขององค์ประกอบท่ีมีการผสมผสานกันอย่างต่อเน่ืองต่อวัตถุทางสังคม 
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องค์ประกอบนีร้วมทัง้ความเช่ือและการประเมินค่า (องค์ประกอบทางความคิด) ความรู้สึกและ
อารมณ์ และความเตรียมพร้อมทางพฤตกิรรม 

อธิภัทร สายนาค (2543) อธิบายถึงลักษณะของทศันคติท่ีส าคญั ได้แก่ (1) ทศันคติเป็น
สิ่งท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้หรือการได้รับประสบการณ์ (2) ทศันคติเป็นดชันีท่ีชีแ้นวทางการแสดง
พฤติกรรม (3) ทศันคติสามารถถ่ายทอดจากบคุคลหนึ่งไปสู่บุคคลอ่ืนๆ ได้ (4) ทศันคติสามารถ
เปล่ียนแปลงได้  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ก็พอจะสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้ว่า ทศันคติเป็นกระบวนการ
ภายใน ( Internal Process) โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารภายในบุคคล ( Interpersonal 
Communication) ท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งอารมณ์ความรู้สกึ ความเช่ือ และการเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์ของบุคคล กับแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ่งต่อเป้าหมายของ
ทศันคตินัน้ ซึ่งเป็นไปได้ทัง้เชิงบวกและเชิงลบ สามารถเปล่ียนแปลงได้ และมีผลให้เกิดการแสดง
พฤตกิรรมตอ่ไปในอนาคต 

 
2.4.1  ประเภทของทัศนคติ 
ดารณี พานทอง (2542: 43) ได้แบง่ประเภทของทศันคตไิด้ 3 ประเภทคือ  

2.4.1.1  ทศันคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อม
ในทางท่ีดีหรือยอมรับ ความพอใจ เช่น นักศึกษาท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อการโฆษณา เพราะวิชาการ
โฆษณาเป็นการให้บคุคลได้มีอิสระทางความคดิ 

2.4.1.2  ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรือ
ความรู้สกึตอ่สิ่งแวดล้อมในทางท่ีไมพ่อใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย เช่น นิดไม่ชอบคนเลีย้งสตัว์ 
เพราะเห็นวา่ทารุณสตัว์ 

2.4.1.3  การไม่แสดงออกทางทศันคติ หรือมีทศันคติเฉยๆ (Negative Attitude) 
คือ มีทศันคตเิป็นกลางอาจจะเพราะวา่ไมมี่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนัน้ๆ หรือในเร่ืองนัน้ๆ เราไม่
มีแนวโน้มทศันคตอิยูเ่ดมิหรือไมมี่แนวโน้มทางความรู้ในเร่ืองนัน้ๆ มาก่อน   
 

2.4.2  การเกิดทัศนคต ิ
London and Bitta (1993, อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2542: 127-128) กล่าวว่า

แหลง่ท่ีมาของการเกิดทศันคตมีิหลายปัจจยั ดงันี ้
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2.4.2.1  ประสบการณ์โดยตรงของบคุคล (Direct Personal Experience)  
เน่ืองจากในชีวิตประจ าวันของบุคคล จ าเป็นต้องติดต่อสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ 

(Object) รอบๆ ตวัตลอดเวลา จงึมีการประเมินสิ่งใหม ่และประเมินสิ่งเก่าซ า้ๆ ซากๆ กระบวนการ
ประเมินเหล่านี  ้ท าให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาขึน้เ ป็นทัศนคติท่ีมีต่อสิ่งต่างๆ เช่น  จาก
ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคกบัพนกังานขาย ผลิตภณัฑ์ บริการ และร้านค้าตา่งๆ ประสบการณ์
เหล่านีจ้ะช่วยเสริมสร้างและขัดเกลาทัศนคติท่ีมีต่อวัตถุทางการตลาด  (market objects) 
นอกจากนัน้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อนัเกิดจากตวับุคคลนัน้ไม่อยู่กับท่ีตัง้แตเ่กิดจากตวับคุคลนัน้เองท่ีมี
อิทธิพลตอ่การประเมินวตัถทุางการตลาดโดยตรงท่ีส าคญั 3 ประการคือ 

1)  ความต้องการ (Needs) เน่ืองจากความต้องการของบคุคลนัน้ไม่อยู้
กบัท่ีตัง้แตเ่กิดจนกระทัง่ตาย แตจ่ะเปล่ียนแปลงแปรผนัไปตามกาลเวลา จึงท าให้ทศันคติของคน
เปล่ียนแปลงตามไปด้วยวตัถอุย่างเดียวกันจะได้รับการประเมินตา่งกนั  ในแตล่ะช่วงของชีวิต นัน่
คือ มีทศันคตติอ่วตัถนุัน้ไมเ่หมือนกนัเม่ืออายหุรือวยัเปล่ียนไป 

2)  แนวคิดเ ก่ียวกับตนเอง  (Self–concept) หมายถึง  ผลรวมของ
ความคิดและความรู้สึกทัง้หมดท่ีบุคคลมองตัวเองว่ามีลักษณะอย่างไร เคยเป็นอย่างไร และ
คาดหวงัจะให้เป็นอยา่งไรในอนาคต  และเม่ือบคุคลมีแนวความคดิเก่ียวกบัตนเองอย่างไรแล้าก็จะ
มีผลสะท้อนให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปตามนัน้ด้วย ดงันัน้เม่ือบุคคลเผชิญกับสิ่งเร้า  หรือวตัถุ
ทางการตลาดต่างๆ ดงักล่าวข้างต้น บคุคลจะไม่รับรู้ทัง้หมด แตจ่ะเลือกรับรู้ และเลือกท่ีจะแปล
ความว่าตนเองมีความรู้สึกอย่างไร  คิดอย่างไร หรือมีท่าทีอย่างไรต่อสิ่งเหล่านี  ้จึงขึน้อยู่กับ
แนวความคดิเก่ียวกบัตนเองท่ีจะตีคา่ตอ่สิ่งเหลา่นีด้้วย 

3)  บคุลิกภาพ (Personality) บคุลิกภาพของบคุคลเป็นปัจจยัอีกอย่าง
หนึ่งคู่กับแนวความคิดแห่งตน ท่ีมีอิทธิพลต่อการประเมินวตัถุ บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพเฉพาะตวั 
ก้าวร้าว เฉ่ือยชา เก็บตวั หรือเปิดเผย สิ่งดงักล่าวเหล่านีมี้ผลกระทบตอ่การก่อตวัเป็นทศันคติของ
บคุคลนัน้ทัง้สิน้ 

2.4.2.2  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุม่ตา่งๆ (Group Associations) 
คนเราทกุคนย่อมได้รับอิทธิพลไม่มากก็น้อย จากสมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ีตนเองเข้าไป

ร่วมอยูด้่วยเสมอโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางด้านทศันคติ ทศันคตขิองเราท่ีจะมีตอ่ผลิตภณัฑ์ จริยธรรม 
สวสัดิภาพและสถานการณ์แวดล้อมอ่ืนๆ ขึน้อยู่กบัอิทธิพลของกลุ่มท่ีตนเองเข้าไปเก่ียวข้อง หรือ
ปรารถนาท่ีจะเข้าร่วมด้วยอย่างมาก กลุ่มตีคณุคา่หรือมีความเช่ือความคิดอย่างไร ก็จะจูงใจให้
บคุคลมีทศันคติคล้อยตามไปด้วย กลุ่มดงักล่าว ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพ่ือนฝงู เพ่ือนร่วมงาน 
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รวมทัง้กลุ่มวฒันธรรมตา่งๆ ท่ีถ่ายทอดกนัมา นบัว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบตอ่พฒันาการ
ทางด้านทศันคตขิองบคุคลโดยตรง 

2.4.2.3  ปัจจยัอิทธิพลอ่ืนๆ (Other Influentials) 
การก่อตวัของทศันคติของบคุคล นอกจากเกิดจากแหล่งท่ีมาหลายทางดงักล่าว

มาแล้ว ทัศนคติของบุคคลหรือทัศนคติของผู้บริโภค ยังสามารถก่อตัวขึน้หรืออาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงได้จากการท่ีผู้บริโภคได้เข้าไปติดต่อสมัผสักบับคุคลท่ีมีอิทธิพลท่ีตนเองยอมรับและ
ศรัทธาอีกด้วย เช่น เพ่ือนท่ีตนเองนบัถือ ญาติพ่ีน้อง ผู้ เช่ียวชาญ เป็นต้น บคุคลเหล่านีเ้ป็นผู้น า
ทางความคิด (Opinion Leaders) จะมีอิทธิพลอย่างมากตอ่ทศันคติ และพฤติกรรมการซือ้ของ
ผู้บริโภค เป็นต้น 
 

2.4.3  แนวความคิดการเปล่ียนแปลงทัศนคต ิ
เม่ือพิจารณาแหล่งท่ีมาของการเกิดทศันคติแล้ว จะเห็นว่าองค์ประกอบส าคญัท่ีเช่ือมโยง

ให้บคุคลเกิดทศันคตติอ่สิ่งตา่ง ๆ ก็คือการส่ือสาร ทัง้นีเ้พราะไมว่า่ทศันคติจะเกิดจากปัจจยัอะไร ก็
มกัจะมีการส่ือสารแทรกอยู่เสมอ กล่าวได้ว่า การส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัอย่างมาก ท่ีมีผลท า
ให้บคุคลเกิดทศันคติตอ่สิ่งตา่งๆ ซึ่ง สรุพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 120) ได้อธิบายว่า การส่ือสาร
ก่อให้เกิดผลกระทบ 3 ลกัษณะ คือ (1) การเปล่ียนแปลงความรู้ของผู้ รับสาร (2) การเปล่ียนแปลง
ทศันคตขิองผู้ รับสาร (3) การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้ รับสาร 

การเปล่ียนแปลงทศันคตินัน้ มีด้วยกนั 2 ชนิด คือ (1) การเปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกนั 
หมายถึง ทศันคติของบุคคลท่ีเป็นไปในทางบวก ก็จะเพิ่มมากขึน้ในทางบวกด้วย และทศันคติท่ี
เป็นไปในทางลบ ก็จะเพิ่มมากขึน้ในทางลบด้วย (2) การเปล่ียนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การ
เปล่ียนทศันคตเิดมิของบคุคลท่ีเป็นไปในทางบวก ก็จะลดลงไปในทางลบ และถ้าเป็นไปในทางลบ 
ก็จะกลบัเป็นไปในทางบวก 

2.4.3.1 กระบวนการเปล่ียนแปลงทศันคต ิ
Kelman (1967, อ้างถึงใน ทศพร ชดัประเสริฐ, 2554: 13) ได้อธิบายถึง การ

เปล่ียนแปลงทศันคต ิโดยมีความเช่ือวา่ ทศันคตอิยา่งเดียวกนัอาจเกิดในตวับคุคลด้วยวิธีท่ีตา่งกนั 
จากความคดินี ้เฮอร์เบริทได้แบง่กระบวนการเปล่ียนแปลงทศันคติออกเป็น 3 ประการ คือ 

1)  การยินยอม (Compliance) จะเกิดได้เม่ือบุคคลยอมรับสิ่งท่ีมี
อิทธิพลต่อตวัเขา และมุ่งหวงัจะได้รับความพอใจจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลนัน้ การท่ี
บุคคลยอมกระท าตามสิ่งท่ีอยากให้เขากระท านัน้ ไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นด้วยกับสิ่งนัน้ แต่ เป็น
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เพราะเขาคาดหวังว่า จะได้รับรางวัลหรือการยอมรับจากผู้ อ่ืนในการเห็นด้วยและกระท าตาม 
ดงันัน้ ความพอใจท่ีได้รับจากการยอมกระท าตามนัน้ เป็นผลมาจากอิทธิพลทางสงัคมหรืออิทธิพล
ของสิ่งท่ีก่อให้เกิดการยอมรับนัน้ กล่าวได้ว่า การยอมกระท าตามนี ้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติซึ่งจะมีพลังผลักดันให้บุคคลยอม กระท าตามมากหรือน้อยขึน้อยู่กับจ านวนหรือความ
รุนแรงของรางวลัและการลงโทษ 

2)  การเลียนแบบ (Identification) เกิดขึน้เม่ือบคุคลยอมรับสิ่งเร้าหรือ
สิ่งกระตุ้น ซึง่การยอมรับนีเ้ป็นผลมาจากการท่ีบคุคลต้องการจะสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี หรือท่ีพอใจ
ระหวา่งตนเองกบัผู้ อ่ืนหรือกลุม่บคุคลอ่ืน จากการเลียนแบบนี ้ทศันคติของบคุคลจะเปล่ียนไปมาก
หรือน้อย ขึน้อยู่กับสิ่งเร้าให้เกิดการเ ลียนแบบ กล่าวได้ว่า การเลียนแบบเป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงทศันคติ ซึ่งพลงัผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงนี ้จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับความน่า
โน้มน้าวใจของสิ่งเร้าท่ีมีตอ่บคุคลนัน้ การเลียนแบบจึงขึน้อยู่กบัพลงั (Power) ของผู้ส่งสาร บคุคล
จะรับเอาบทบาททัง้หมดของคนอ่ืนมาเป็นของตนเองหรือแลกเปล่ียนบทบาทซึ่งกนัและกนั บคุคล
จะเช่ือในสิ่งท่ีตวัเองเลียนแบบ แตไ่ม่รวมถึงเนือ้หาและรายละเอียดในการเลียนแบบ ทศันคติของ
บคุคลจะเปล่ียนไปมากหรือน้อยขึน้อยูก่บั สิ่งเร้าท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

3)  ความต้องการท่ีอยากจะเปล่ียน (Internalization) เป็นกระบวนการ
ท่ีเกิดขึน้เม่ือบคุคลยอมรับสิ่งท่ีมีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงกบัความต้องการภายในคา่นิยมของเขา 
พฤตกิรรมท่ีเปล่ียนไปในลกัษณะนีจ้ะสอดคล้องกบัคา่นิยมท่ีบคุคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจท่ีได้จะ
ขึน้อยูก่บัเนือ้หารายละเอียด ของพฤตกิรรมนัน้ ๆ การเปล่ียนแปลงดงักล่าว ถ้าความคิด ความรู้สึก 
และพฤตกิรรมถกูกระทบไมว่า่จะในระดบัใดก็ตาม จะมีผลตอ่การเปล่ียนทศันคตทิัง้สิน้  

2.4.3.2 อิทธิพลทางสงัคมตอ่การเปล่ียนแปลงทศันคต ิ

McGuire and Millman (1965: 471-479) กล่าวว่า แนวความคิดเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงทศันคติโดยใช้อิทธิพลทางสงัคม เกิดจากความเช่ือท่ีว่าบคุคลจะพฒันาทศันคติของ
ตนเองในลกัษณะใดนัน้ ขึน้อยูก่บัข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ อ่ืนในสงัคม สิ่งท่ีมีอิทธิพลทางสงัคมแบง่ออก
ได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1)  กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง กลุ่มบคุคลท่ีเราใช้เป็น
มาตรฐานส าหรับประเมินทศันคต ิความสามารถของเรา หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยทัว่ไปบคุคล
จะใช้กลุ่มอ้างอิงเพ่ือประเมินทศันคติของตน และตดัสินใจว่าทศันคติของตนถกูต้อง เพราะคิดว่า
คนส่วนใหญ่ในกลุ่มมี ทศันคติเช่นเดียวกับตน ซึ่งอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง
ทศันคตมีิดงันี ้
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(1) ทศันคติของบุคคลจะมีผลอย่างมากจากกลุ่มท่ีเขามีส่วนร่วม 
และกลุม่ท่ีเขาต้องการจะร่วมด้วย 

(2) ถ้าทศันคติของบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานหรือบรรทัดฐาน
ของกลุ่มจะเป็นการเสริมแรง (Reinforcement) ให้กบัทศันคตินัน้มากขึน้ ในทางตรงข้าม จะเป็น
การลงโทษ (Penalty) ถ้าบคุคลนัน้มีทศันคตไิมต่รงกบัมาตรฐานหรือบรรทดัฐานของกลุม่ 

(3) บุคคลท่ีขึน้อยู่กับกลุ่มหรือติดอยู่กับกลุ่มมาก จะเป็นผู้ ท่ี
เปล่ียนแปลงทศันคตไิด้ยากท่ีสดุ ถ้าการเปล่ียนแปลงนัน้ เป็นความพยายามของบคุคลภายนอก 

(4) การสนบัสนุนหรือเห็นด้วยกบัทศันคติบางอย่างของสมาชิกใน
กลุม่แม้เพียง 1 คนเทา่นัน้ ก็สามารถลดอิทธิพลของกลุม่ใหญ่ท่ีมีตอ่ทศันคติของสมาชิกในกลุม่ได้ 

(5) แม้เป็นเพียงสมาชิก 2 คนในกลุ่มเท่านัน้ ท่ียึดมัน่ในความคิด
หรือทศันคตบิางอยา่ง ก็จะมีอิทธิพลตอ่สมาชิกในกลุม่ได้ 

(6) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มและการตดัสินใจกลุ่ม จะ
ชว่ยลดการตอ่ต้านการเปล่ียนแปลงทศันคต ิถ้ากลุ่มตดัสินใจยอมรับทศันคติใหม่ สมาชิกในกลุ่มก็
จะยอมรับทศันคตด้ิวย 

(7) ถ้าบคุคลเปล่ียนแปลงกลุ่มอ้างอิงของตน ทศันคติของบุคคลก็
มีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงด้วย 

2)  บุคคลอ้างอิง (Reference Individuals) หมายถึง บุคคลท่ีเราใช้
เป็นมาตรฐานเพ่ือประเมินทศันคติ ความสามารถของเรา หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ อิทธิพลของ
ผู้ อ่ืนท่ีมีตอ่ทศันคตขิองบคุคล ตรงกบักระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเรียกว่า การเลียนแบบ 
(Identification) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีบุคคลรับเอาคุณสมบตัิของผู้ อ่ืน ได้แก่ ความคิด ทศันคต ิ
พฤตกิรรม มาเป็นของตน 
 

2.4.4  การศึกษาทัศนคต ิ 
รวีวรรณ องัคนรัุกษ์พนัธ์ (2533: 14-15) กล่าวว่า การศกึษาทศันคติของบคุคลเร่ิมต้นด้วย

การศึกษาแบบน าร่องเพ่ือหาจุดเร่ิมต้นและขอบข่ายของทศันคติ การท่ีจะตดัสินใจว่าจะวดัอะไร 
ด้านใดบ้างแล้วรวบรวมข้อความเก่ียวกับทัศนคติซึ่งอาจท าให้มีผลกับพฤติกรรมท่ีแท้จริงของ
บคุคลนัน้ได้ วิธีการศกึษาทศันคติ มีหลายวิธีดงันี ้ 
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2.4.4.1  การสังเกต (Observation) หมายถึง การศึกษาคุณลักษณะและ
พฤติกรรมของบุคคลรวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือค้นหาความจริงโดยอาศยัประสาท
สมัผสัทัง้ห้าของผู้สงัเกตโดยท าเป็นข้อมลูแบบปฐมภมูิ ซึง่แบง่ออกเป็น 2 วิธี คือ  

1)  การสงัเกตทางตรง (Direct Observation) เป็นการสงัเกตท่ีผู้สงัเกต
ต้องเฝ้าดพูฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ด้วยตนเองโดยอาศยัประสาททางตาและประสาททางห ู  

2)  การสังเกตทางอ้อม (Indirect Observation) เป็นการสงัเกตท่ีผู้
สงัเกตไมไ่ด้เห็น พฤตกิรรมหรือเหตกุารณ์ด้วยตนเองอาศยัการถ่ายทอดจากผู้ อ่ืนหรือจากเคร่ืองมือ
ท่ีใช้เป็นส่ือตา่งๆ เชน่ เคร่ืองบนัทกึเสียง เคร่ืองบนัทกึภาพ เป็นต้น  

2.4.4.2  การสมัภาษณ์ (Interview) หมายถึง การสนทนาหรือพดูคยุกนัอย่างมี
จดุหมายเพ่ือให้ได้ข้อมลูตามท่ีวางแผนไว้ลว่งหน้า การสมัภาษณ์นอกจากจะได้ข้อมลูตามต้องการ
แล้วยงัได้ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับผู้ถูกสมัภาษณ์ในด้านปฏิภาณไหวพริบ ท่วงท่า วาจาอุปนิสยั 
เป็นต้นแบง่เป็น 2 ประเภท คือ  

1)  การสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured Interview)  
2)  การสมัภาษณ์แบบไมมี่โครงสร้าง (Unstructured Interview)  

2.4.4.3  แบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง ชุดของค าถามท่ีสร้างขึน้เพ่ือ
ใช้รวบรวมข้อเท็จจริงเร่ืองใดเร่ืองหนึง่เก่ียวกบัความคิดเห็น ความสนใจ ความรู้สกึตา่งๆ  

2.4.4.4  การรายงานตนเอง (Self-Report) เป็นวิธีหนึ่งท่ีนิยมใช้ในวงการศกึษา
ทศันคตคิวามสนใจและบคุลิกภาพของบคุคล กล่าวคือ ให้เจ้าตวัรายงานความรู้สึกท่ีมีตอ่เร่ืองราว
หรือเหตกุารณ์นัน้ออกมาวา่ชอบ ไม่ชอบอยา่งไร ด้วยการพดูหรือเขียนบรรยาย  

2.4.4.5  โปรเจคทีฟเทคนิค (Projective Technique) เป็นการใช้สิ่งเร้าท่ีมี
ลกัษณะไม่ค่อยชดัเจนกระตุ้นให้บคุคลระบายความรู้สึกออกมา เคร่ืองมือนีจ้ะไปกระตุ้นให้แสดง
ปฏิกิริยาความรู้สกึความคดิเห็นออกมาเพ่ือท่ีจะได้สงัเกตดวูา่มีความรู้สึกอยา่งไร  

2.4.4.6  สงัคมมิต ิ(Sociometry) เป็นวิธีการแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ทางสงัคม
ของบคุคลท่ีอยู่รวมกนัเป็นหมู่คณะโดยให้บคุคลอ่ืนประเมินคา่ตวัเรา ประเมินคา่บคุคลอ่ืน เม่ือได้
ข้อมลูแล้ว ให้น ามาท าแผนผงัแสดงความสมัพนัธ์เพ่ือดวู่าใครเลือกใครบ้างโดยใช้ลกูศรโยงไปยงัผู้
ท่ีถกูเลือก 
 การศึกษาแนวคิดเร่ืองทศันคติ ท าให้อธิบายได้ว่าทศันคติเป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญัต่อ
การส่ือสาร ซึ่งประกอบด้วยประเด็นส าคญั ได้แก่ (1) ความรู้สึกภายในท่ีเกิดขึน้จากอารมณ์
ความรู้สกึ ความเช่ือ และการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของบคุคล และ (2) แนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรม
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ในทางใดทางหนึง่ท่ีเป็นไปได้ทัง้ทศันคตใินด้านบวก คือความรู้สกึตอ่สิ่งแวดล้อมในทางท่ีดี ยอมรับ
หรือพอใจ และทศันคติในด้านลบคือความรู้สึกตอ่สิ่งแวดล้อมในทางท่ีไม่พอใจ ไม่ยอมรับ หรือไม่
เห็นด้วย ซึ่งในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้จะศึกษาทศันคติของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อการ
สร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษ
จากคนันา” ของบริษัทฯ โดยใช้แนวคิดเร่ืองทศันคติมาเป็นกรอบอ้างในประเด็นของการรับรู้ การ
จดจ า และความเข้าใจในเนือ้หาของการส่ือสารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลในเกิดทศันคติในประเภทใด 
และศกึษาไปถึงเหตปัุจจยัของการเกิดทศันคติประเภทนัน้อีกด้วย 
 
2.5 แนวคิดเร่ืองการยอมรับนวัตกรรม (Innovation Adoption)  
 
 Konglan and Coward (1970: 77-83) ได้ให้ความหมายว่าการยอมรับ ว่าเป็นการ
ยอมรับทางจิตใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยอมรับ ดังนัน้ การยอมรับแนวคิดหลังจาก
ประเมินแล้วแตย่งัไม่ได้ปฏิบตัิ การเร่ิมน าแนวคิดไปไปใช้ และการยอมรับการปฏิบตัิหรือหลงัจาก
ได้ทดลองใช้ สิ่งเหลา่นีล้้วนเป็นกระบวนการยอมรับ 

Rogers and Shoemaker (1971: 127) กล่าวว่า “การยอมรับ” หมายถึง การตดัสินใจท่ี
จะน านวตักรรมไปใช้อย่างเต็มท่ี เพราะนวตักรรมนัน้เป็นวิถีทางท่ีดีกว่า และมีประโยชน์กว่า การ
ยอมรับนวตักรรมของบคุคลท่ีเกิดขึน้เป็นกระบวนการเร่ิมตัง้แตส่มัผสันวตักรรม ถกูชกัจงูให้ยอมรับ
นวตักรรม ตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบตัิตามการตดัสินใจ และยืนยนัปฏิบตัินัน้ กระบวนการ
นีอ้าจกินเวลาช้าหรือเร็วขึน้อยูก่บัปัจจยัส าคญัคือ ตวับคุคลและลกัษณะของนวตักรรม 

เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554: 20-21) ได้อธิบายค าว่านวัตกรรมหรือสิ่งใหม ่
(Innovation) มีความหมายถึงวัตถุในด้านท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี และท่ีไม่ใช่วัตถุอัน ได้แก่ 
ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ อุดมการณ์ ในสังคมหนึ่งๆ จะมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึน้ได้นัน้ จะต้องมี
แหลง่ท่ีมาอยู ่3 ประการคือ 

1. การค้นพบ (Discovery) คือการท่ีชาวบ้านได้ค้นพบทรัพยากร หรือการค้นพบพืชผล
ทางเกษตรสมยัใหม ่ท าให้ประชาชนได้เปล่ียนอาชีพหรือมีรายได้ดีกว่าเดิม เช่น การค้นพบพืชพนัธุ์
ใหมท่ี่ให้ผลผลิตตอ่ไร่สงู ท าให้ประชาชนหนัมาเพาะปลกูพืชพนัธุ์ใหมแ่ละมีรายได้สงูขึน้ เป็นต้น 
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2. การคดิค้นประดษิฐ์ (Invention) การท่ีมีผู้คิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึน้ และมีประโยชน์ตอ่
ชมุชน ประชาชนก็จะหนัมารับสิ่งใหม่ๆ นัน้มาใช้กนัมากขึน้เร่ือยๆ เช่น มีผู้ประดิษฐ์คิดค้นรถยนต์
เล็กๆ โดยน าเคร่ืองสบูน า้มาใช้แทนเคร่ืองจกัร เพ่ือท่ีจะได้ใช้ประโยชน์หลายอยา่ง เป็นต้น 

3. การแพร่กระจาย (Diffusion) คือการรับสิ่งใหม่ๆ จากสังคมอ่ืน หรือสังคมภายนอก
เรียกได้ว่าเป็นการแพร่กระจายจากสงัคมหนึ่งไปสู่อีกสงัคมหนึ่ง เช่น การท่ีชาวบ้านได้รับความรู้ 
เทคนิคใหม่ๆ  ในการท าการเกษตรก็ได้รับจากเทคนิคทางประเทศตะวนัตก 

ดงันัน้ การยอมรับนวตักรรม จึงมีความหมายว่า เป็นกระบวนการการตดัสินใจท่ีจะน าเอา
นวตักรรมหรือสิ่งใหม่ท่ีเกิดขึน้จากการค้นพบ การประดิษฐ์คิดค้น หรือการแพร่กระจาย มาศึกษา
และน าไปใช้ โดยผ่านขัน้ตอนการรับรู้เก่ียวกับนวัตกรรมนัน้ จนไปถึงการยอมรับหรือปฏิเสธ
นวตักรรม และน าไปใช้จนเกิดความแนใ่จวา่นวตักรรมนัน้ดีและมีประโยชน์  
 

2.5.1  การส่ือสารนวัตกรรม  
การยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งของสงัคม จะมีกระบวนการคล้ายๆ กัน โดยเร่ิมต้นจากมีสิ่งใหม่

เกิดขึน้ มีคนกลุ่มหนึ่งยอมรับคิดว่าดีแล้ว จึงเกิดการแพร่กระจายไปตามช่องทางการส่ือสารตา่งๆ 
ของคนกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งในสังคม ซึ่ง Rogers (1983: 17) ได้ค านิยามค าว่า “การ
แพร่กระจาย (Diffusion)” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลกั คือ (1) แนวความคิด ข้อปฏิบตัิ หรือ
วตัถใุหม ่(2) ซึง่สง่ผา่นส่ือการตดิตอ่ (3) ในชว่งเวลาหนึง่ (4) ไปยงัสมาชิกในสงัคม  

เม่ือพิจารณาจากค านิยามของโรเจอร์สแล้ว จะเห็นว่า การส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
แนวความคดิใหมก่ระจายแพร่หลายในสงัคมตา่งๆ และท าให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ ในท่ีสดุ 
โรเจอร์สจึงถือว่าการแพร่กระจายเป็นการส่ือสารประเภทหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับข่าวสารเฉพาะท่ีเป็น
แนวคิดหรือประดิษฐกรรมใหม่ ด้วยเหตุนีจ้ึงใช้ค าว่า “การส่ือสารนวตักรรม (Communication of 
Innovation)” (บญุเลิศ ศภุดลิก, 2554: 124-125) ซึง่ประกอบด้วย 

2.5.1.1  นวตักรรม (Innovation) หมายถึงความคิด (Idea) การปฏิบตัิ (Pratice) 
หรือวัตถุ (Object) ซึ่งบุคคลผู้ รับพิจารณาเห็นว่า “ใหม่” ซึ่งในวงการวิจัยส่ือสารมวลชน ค าว่า
นวตักรรมคลอบคลมุถึงขา่วสาร (Information) ซึง่ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของความคดิด้วย 

2.5.1.2  เวลา (Time) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั เน่ืองจากการแผ่กระจายนัน้ต้อง
อาศยัเวลาอยา่งมาก กระบวนการปลีกยอ่ยท่ีขึน้อยูก่บัเวลาคือ (1) กรรมวิธีของการตดัสินใจ หรือท่ี
นิยมเรียกว่า กระบวนการตดัสินใจรับนวตักรรม (The Innovation-decision Process) (2) การรับ
แนวความคดิใหม ่เร็วหรือช้า (Innovativeness) และ (3) อตัราการรับ (Rate of Adoption)  
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2.5.1.3  องค์ประกอบการส่ือสารนวตักรรม การส่ือสารนวตักรรมเป็นการส่ือสาร
จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งโดยส่วนมากจะเน้นส่ือส่ือมวลชน (Mass 
Media) ท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มบคุคลจ านวนมาก และส่ือบุคคล (Interpersonal Media) เพ่ือโน้ม
น้าวใจให้บคุคลยอมรับนวตักรรม 

2.5.1.4  ระบบสังคม ซึ่งมุ่งศึกษาบทบาทของผู้ น าทางความคิด (Opinion 
Leader) และตวัแทนการเปล่ียนแปลง (Change Agent) อิทธิพลของโครงสร้างสงัคม (Social 
Structure) และอิทธิพลของปทสัถาน (System Norms) 

 
2.5.2  กระบวนการตัดสินใจรับนวัตกรรม 
การส่ือสารนวตักรรมของ Rogers (1983, อ้างถึงใน บญุเลิศ ศภุดิลก, 2554: 126-127) 

ได้อธิบายถึง “กระบวนการตดัสินใจรับนวตักรรม (The Innovation-Decision Process)” ของ
บคุคลหนึง่ ซึง่ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
 

 
 
ภาพท่ี 2.1  แบบจ าลองกระบวนการตดัสินใจรับนวตักรรม (The Innovation-Decision Process) 
แหล่งท่ีมา:  บญุเลิศ ศภุดลิก, 2554: 126. 

ชอ่งทางการส่ือสาร (Communication Channel) 

เงื่อนไขที่มีมาก่อนเกิดนวัตกรรม 
1. การประพฤตกิารปฏิบตัท่ีิมีมาแตเ่ดมิ 
2. ความต้องการและปัญหาท่ีเกิด 
3. การยอมรับสิ่งใหมใ่นสงัคม 
4. บรรทดัฐานในสงัคม 

การโน้มน้าว
ใจ 

ความรู้ การตดัสินใจ น าไปปฏิบตัิ การยืนยนั 

คุณลักษณะ
ของหนวยงาน
ที่ตัดสินใจรับ
นวัตกรรม 
1. คณุลกัษณะ
ทางเศรษฐกิจ
และสงัคม 
2. คณุลกัษณะ
สว่นบคุคล 
3. พฤตกิรรม
ด้านการส่ือสาร 

คุณลักษณะ
ของนวัตกรรม 
1. ประโยชน์ 
2. ความสอด 
คล้องกบัความ
เช่ือและความ
ต้องการ 
3. ความยุง่ยาก
ซบัซ้อน 
4. ทดลองได้ 
5. การสงัเกตผล 

ยงัคงยอมรับ 
ตอ่มายอมรับ 
ยงัคงปฏิเสธ 
ตอ่มาปฏิเสธ 
 

1. ยอมรับ 

2. ปฏิเสธ 
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2.5.2.1  ขัน้หาความรู้ (Knowledge)  บุคคลรับรู้ว่านวัตกรรมนัน้มีอยู่  และ
พยายามหาความรู้และพยายามท าความเข้าใจว่านวตักรรมนัน้ใช้งานหรือท างานอย่างไร ในขัน้นี ้
โรเจอร์สได้แบง่ประเภทความรู้ (Type of Knowledge) ออกเป็น 3 ด้านคือ 

1)  ความรู้ในนวตักรรม (Awareness Knowledge) เป็นความรู้ท่ีท าให้
เกิดการต่ืนตวัรู้จักเก่ียวกับนวตักรรม เป็นความรู้ท่ีรู้ว่าอะไรคือนวตักรรม นวตักรรมนัน้ท าหน้าท่ี
อะไร และท าไมนวตักรรมนัน้ถึงใช้ประโยชน์ได้ 

2)  ความรู้ในวิธีการใช้นวตักรรม (How to Knowledge) เป็นความรู้ท่ี
ได้จากการติดต่อกับส่ือมวลชน การติดต่อหน่วยงานท่ีเผยแพร่นวตักรรมนัน้ ความรู้ประเภทนีจ้ะ
ชว่ยให้ใช้นวตักรรมได้อยา่งถกูต้อง การขาดความรู้ด้านนีจ้ะท าให้เกิดการปฏิเสธนวตักรรม 

3)  ความรู้ในหลกัการ (Principle Knowledge) เป็นความรู้ถึงหลกัการ
ท่ีลกึซึง้หรือเป็นเบือ้งหลงันวตักรรม ซึง่หลกัการจะชว่ยให้นวตักรรมบรรลผุล 

2.5.2.2  ขัน้โน้มน้าวใจ (Persuasion) ในขัน้นีบ้คุคลมีทศันคติพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจในนวตักรรม บคุคลจะเร่ิมแสวงหาข้อมลูอย่างกระตือรือร้น เร่ิมมีความน่าสนใจและแสวงหา
รายละเอียดเก่ียวกบันวตักรรมเพิ่มเติมด้วยความตัง้ใจ บคุคลจะมีการประเมินผลของนวตักรรม
และพึง่พิงข้อมลูจากบคุคลใกล้เคียง ทศันคตเิก่ียวกบันวตักรรมสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท 

1)  ทัศนคติเฉพาะท่ีมีต่อนวัตกรรม คือทัศนคติท่ีเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วย ชอบหรือไม่ชอบประโยชน์ของนวตักรรม ทศันคตินีมี้อิทธิพลตอ่นวตักรรมท่ีก าลงัเผยแพ่ และ
นวตักรรมท่ีจะมีการเผยแพร่ในอนาคต 

2)  ทัศนคติทั่วไปท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง คือทัศนคติอย่างกว้าง ท่ี
เอือ้อ านวยให้กลุ่มเป้าหมายเปล่ียนแปลง ซึ่งทศันคตินีมี้อิทธิพลท่ีดีตอ่นวตักรรม ท าให้ประชาชน
รู้จกัพฒันาตนเองและแสวงหาขา่วสารเก่ียวกบันวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตวัเอง 

2.5.2.3  ขัน้ตดัสินใจ (Decision) มีแนวทางการตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรมใน 2 
ลกัษณะคือ 

1)  การยอมรับนวัตกรรม (Adoption) หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะ
ยอมรับนวตักรรมมาใช้ให้ดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 

2)  การปฏิเสธนวัตกรรม (Rejection) หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะไม่
ยอมรับนวตักรรมมาใช้ ซึ่งการตดัสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับนวตักรรมนี ้ขึน้อยู่กบัความสามารถ
ในการทดลองใช้ในปริมาณจ ากัดของนวตักรรม นวตักรรมใดท่ีบคุคลสามารถทดลองใช้ได้ จะท า
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ให้ความรู้สึกเส่ียงภัยในการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมของบุคคลน้อยลง และน าไปสู่การยอมรับ
นวตักรรมในท่ีสดุ 

2.5.2.4  ขัน้น านวัตกรรมไปใช้ ( Implementation) เป็นขัน้ท่ีบุคคลทดลองใช้
นวตักรรมนัน้กับสถานการณ์ของตนเอง โดยเป็นการทดลองเป็นบางส่วนเพ่ือดผูลดี และเพ่ือดวู่า
ประโยชน์ท่ีได้รับนัน้มากพอท่ีจะยอมรับไปปฏิบตัิอยา่งเตม็ท่ีหรือไม่ 

2.5.2.5  ขัน้การยืนยัน (Confirmation)  เป็นขัน้ ท่ีบุคคลจะแสวงหาข่าวสาร
เพิ่มเตมิ เพื่อสนบัสนนุหรือยืนยนัการตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรมท่ีได้ลงมือใช้ไป ในขัน้นีบ้คุคลอาจ
เปล่ียนใจไปในทางตรงกันข้ามได้ ถ้าได้รับข้อมูลใหม่ท่ีขัดแย้งกับข้อมูลท่ีได้รับมา ขัน้ยืนยนันีจ้ะ
เกิดขึน้หลงัการตดัสินใจไประยะเวลาหนึง่แล้ว และในขัน้นีบ้คุคลใกล้ชิดจะมีบทบาทมาก 

 
2.5.3  ผู้รับสารนวัตกรรม 
นอกจากกระบวนการตดัสินใจรับนวตักรรมแล้ว โรเจอร์สยงัสามารถจ าแนกผู้ รับสารตาม

ความรวดเร็วในการยอมรับนวัตกรรมได้ 5 ประเภทซึ่งกระจายอยู่ในสังคม (บุญเลิศ ศุภดิลก, 
2554: 128) ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2  การกระจายกลุ่มผู้ รับสิ่งใหมเ่ป็นเส้นโค้งรูประฆงั 
แหล่งท่ีมา:  บญุเลิศ ศภุดลิก, 2554: 129. 
 

2.5.3.1  กลุ่มผู้ รับสิ่งใหม่ก่อนคนอ่ืน (Innovators) หรือ “นวตักร” คือผู้ ท่ียอมรับ
นวตักรรมเป็นกลุ่มแรก เป็นกลุ่มท่ีมีความเป็นสากลสูง กล้าเส่ียง นิยมของแปลกใหม่ ความสนใจ
และลกัษณะนิสยัเชน่นี ้ท าให้นวตักรฉีกตวัเองออกจากสงัคม นวตักรจ าเป็นต้องเป็นผู้ ท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีพอท่ีจะรับความสูญเสียจากนวัตกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดก าไร นอกจากนัน้ต้องมี
ความสามารถในการท าความเข้าใจกับความรู้หรือเทคนิคท่ีซับซ้อน แม้ว่านวตักรอาจไม่เป็นผู้ ท่ี

Innovators  
2.5% 

Early 
Adopters  

13.5% 

Early Majority 
34% 

Late Majority 
34% 

Laggards 
16% 
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สงัคมยอมรับหรือประสบความส าเร็จในการใช้นวตักรรม แต่หน้าท่ีหลกัของนวัตกรคือการน าสิ่ง
ใหม่ๆ  จากภายนอกมาสูส่งัคมตน 

2.5.3.2  กลุม่รับสิ่งใหมเ่ร็ว (Early Adopters) เป็นกลุ่มคนท่ีสามารถผสานอยู่กบั
สังคมได้ดีกว่านวัตกร มีความเป็นท้องถ่ินสูง เป็นผู้น าความคิดเห็นในท้องถ่ินซึ่งคนส่วนใหญ่ท่ี
เหลือคอยรับค าแนะน าและข้อมูลจากผู้ น าความคิด บุคคลกลุ่มนีม้ักถูกจัดให้เป็นผู้ น าการ
เปล่ียนแปลง และท าหน้าท่ีเป็นผู้ เร่งการแพร่กระจายนวัตกรรมในท้องถ่ิน โดยท าหน้าท่ีเป็น
ต้นแบบการตดัสินใจ ประเมินคณุค่านวตักรรม และถ่ายทอดข้อมูลให้กับเพ่ือนพ้องในสงัคมโดย
วิธีการส่ือสารระหวา่งบคุคล 

2.5.3.3  กลุ่มผู้ รับสิ่งใหม่ส่วนมาก (Early Majority) คือผู้ยอมรับนวตักรรมก่อน
คนทัว่ไปในสงัคม กลุ่มผู้ รับเร็วส่วนมากนีมี้ปฏิสมัพนัธ์กับเพ่ือนพ้องในสงัคม และมกัไม่เป็นผู้น า 
คนกลุม่นีไ้มเ่ป็นคนแรกท่ีลองแนวคดิใหม ่แตไ่มใ่ชค่นสดุท้ายท่ีจะรับ 

2.5.3.4  กลุม่ผู้ รับลา่ช้าสว่นมาก (Late Majority) คือผู้ยอมรับนวตักรรมภายหลงั
จากท่ีคนสว่นมากรับนวตักรรมแล้ว เพราะความจ าเป็นทางเศรษฐกิจหรือแรงกดดนัทางสงัคม คน
กลุม่นีจ้ะรับนวตักรรมเม่ือสงัคมให้คณุคา่และพงึพอใจในตวันวตักรรม คนกลุ่มนีม้กัมีฐานะไม่ดีนกั 
ดงันัน้ ความไมม่ัน่ในนวตักรรมต้องถกูก าจดัให้หมดก่อนท่ีจะชกัจงูให้คนกลุม่นีรั้บนวตักรรม 

2.5.3.5  กลุ่มล้าหลงั (Laggards) คือกลุ่มคนท่ียอมรับนวตักรรมช้าสดุในสงัคม 
แทบไม่มีลักษณะของความเป็นผู้ น าความคิด บางครัง้ผู้ โดดเด่ียวจากเครือข่ายของสังคม การ
ตดัสินใจของคนกลุ่มนีม้ักขึน้อยู่กับสิ่งท่ีคนรุ่นก่อนๆ เคยท า ซึ่งกว่ากลุ่มล้าหลงัจะรับนวัตกรรม 
นวตักรรมก็แทบถกูแทนท่ีด้วยแนวคิดใหม่ๆ ท่ีได้พฒันาขึน้มา กลุ่มล้าหลงัเหล่านีม้กัมีความสงสยั
ในนวตักรรมและผู้น าการเปล่ียนแปลง 
 

2.5.4  ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับนวัตกรรม 
 ดิเรก  ฤกษ์หร่าย (2527: 57-62) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับนวตักรรม 
ดงัตอ่ไปนี ้

2.5.4.1  ปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขหรือสภาวการณ์ 
1)  สภาพทางเศรษฐกิจ เช่น เกษตรกรท่ีมีปัจจัยการผลิตมากกว่า มี

แนวโน้มท่ีจะยอมรับการเปล่ียนแปลงได้ง่ายกว่าและเร็วกวา่เกษตรกรท่ีมีปัจจยัการผลิตน้อยกว่า  
2)  สภาพทางสงัคมและวัฒนธรรม เช่น มวลชนท่ีอยู่ในสงัคมท่ีรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆ อย่างเคร่งครัดมากกว่า มีการแบ่งชนชัน้ทางสงัคมอย่างเห็นได้ชดั
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กว่า มีค่านิยมและความเช่ือท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การน าการเปล่ียนแปลงมากกว่า จะมีผลท าให้เกิด
การยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีช้าลงและน้อยลงด้วย  

3)  สภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น พืน้ท่ีท่ีมีสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีสามารถ
ติดต่อกับท้องท่ีอ่ืนๆ โดยเฉพาะท้องท่ีท่ีเจริญทางด้านเทคโนโลยีได้มากกว่า หรือเป็นพืน้ท่ีมี
ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิเก่ียวข้องกบัปัจจยัในการผลิตมากกว่า จะมีผลให้เกิดแนวโน้มในการยอมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเร็วกว่าและมากกวา่  

4)  สมรรถภาพในการท างานของสถาบนัท่ีเก่ียวข้อง เช่น สถาบนัสินเช่ือ 
สถาบนัส่งเสริมวิจยั สถาบนัจัดการเก่ียวกับการตลาด เป็นต้น ถ้าสถาบนัมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการท่ีให้ประโยชน์แก่บคุคลก็จะท าให้การยอมรับการเปล่ียนแปลงเป็นไปได้เร็วและง่ายขึน้  

2.5.4.2  ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องโดยตรง  
1)  บคุคลเป้าหมาย (Target Person) หรือผู้ รับการเปล่ียนแปลง โดย

พืน้ฐานของบคุคลเองจะเป็นสว่นส าคญัตอ่การยอมรับการเปล่ียนแปลง เชน่  
(1) พืน้ฐานทางสังคม (Society) พบว่า เพศหญิงยอมรับการ

เปล่ียนแปลงมากกวา่เพศชาย ผู้ มีระดบัการศกึษาและประสบการณ์ท่ีสงูกว่า จะยอมรับกว่าผู้ ท่ีมีสิ่ง
เหลา่นีน้้อยกว่า และบคุคลท่ีอยู่ในวยัรุ่นจะยอมรับเร็วท่ีสดุและช้าลงไปตามล าดบัเม่ือมีอายมุากขึน้  

(2) พืน้ฐานทางเศรษฐกิจ (Economics) การมีทรัพยากรท่ีจ าเป็นใน
การผลิตมากกว่า ท าให้เกิดการยอมรับการเปล่ียนแปลงเร็วกว่าและมากกว่าเกษตรกรท่ีมีพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจน้อยกวา่  

(3) พืน้ฐานในการติดต่อส่ือสาร (Communication) บุคคลท่ีมี
ความสามารถในการอา่น ฟัง พดู และเขียน เป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดการยอมรับการเปล่ียนแปลงมากขึน้  

(4) พืน้ฐานในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement 
Motivation) ความพร้อมทางด้านจิตใจ ทศันคตท่ีิดีตอ่เทคโนโลยีท่ีน ามาเพ่ือการเปล่ียนแปลง จะมี
แนวโน้มท่ีจะยอมรับการเปล่ียนแปลงได้มากกวา่และรวดเร็วกวา่  

2)  ปัจจัยท่ีเน่ืองมาจากนวัตกรรม (Innovation) หรือเทคโนโลยีท่ีจะ
น าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ  

(1) ต้นทนุก าไร (Cost and Profit) เทคโนโลยีท่ีลงทนุน้อยท่ีสุดและ
ก าไรมากท่ีสดุ การยอมรับจะสงูกวา่และเร็วกวา่  
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(2) ความสอดคล้องและเหมาะสมกับสิ่งท่ีมีอยู่ในชุมชน (Similar 
and Fit) คือไม่ขดัตอ่ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือของบคุคลในชมุชนและเหมาะสมกบัลกัษณะ
ทางกายภาพของทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชมุชนด้วย  

(3) ความสามารถปฏิบตัิได้และเข้าใจได้ง่าย  (Practical and 
Understood) คือไมเ่ป็นเร่ืองท่ียุง่ยากซบัซ้อนและไมมี่กฎเกณฑ์ยุง่ยากจนเกินไป  

(4) สามารถเห็นได้ว่าปฏิบตัิได้ผลมาแล้ว (Visibility) คือ เห็นว่า
เกิดผลดีมาก่อน ก็จะปฏิบตัหิรือยอมรับได้ง่ายและเร็วกวา่  

(5) สามารถแบง่แยกเป็นขัน้ตอนหรือเป็นเร่ืองๆ ได้ (Divisibility)  
(6) ใช้เวลาน้อยหรือประหยดัเวลา (Time-Saving) 
(7) เป็นการตดัสินใจของกลุม่ (Group Decision)  

3)  ผู้น าการเปล่ียนแปลง ซึ่งจะต้องสามารถสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ
เป็นท่ียอมรับของบุคคลเป้าหมาย มีความสามารถในการถ่ายทอดและรับข่าวสาร และท่ีส าคญั
จะต้องมีความเช่ือมั่นในเทคโนโลยีท่ีจะน าไปเปล่ียนแปลง มีความรู้ในเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีนัน้ๆ และมีทศันคตติอ่บคุคลเป้าหมาย 

ส าหรับแนวคดิการยอมรับนวตักรรมนัน้ ผู้ศกึษาสามารถน าเอามาเป็นกรอบการอ้างอิงใน
การศึกษาเร่ืองการยอมรับนวตักรรมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อการสร้างคุณค่าร่วม
ด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผลมา
จากกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 
โดยผู้ศกึษาได้นิยามการยอมรับนวตักรรมในการศกึษาครัง้นีว้า่ เป็นกระบวนการท่ีบคุคลเป้าหมาย
เปิดรับ พิจารณา และมีการยอมรับ/ปฏิบตัิ (Practice/Adopt) หรือการปฏิเสธ (Reject) ตาม
นวัตกรรมใดนวัตกรรมหนึ่ง  โดยมีกระบวนการท่ีเ รี ยกว่าเป็น การตัดสินใจในนวัตกรรม 
(Innovation-Decision Procees) ซึ่งประกอบไปด้วยขัน้ตอนต่างๆ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ (1) ขัน้หา
ความรู้ (Knowledge) บุคคลจะพยายามหาความรู้เก่ียวข้องกับนวตักรรมนัน้ๆ (2) ขัน้โน้มน้าว 
(Persuasion) บุคคลให้ความสนใจ มีทศันคติต่อนวตักรรมมากขึน้ มีการประเมินผล และพึ่งพิง
ข้อมูลจากบุคคลใกล้เคียง (3) ขัน้การตดัสินใจ (Decision) บุคคลจะตดัสินใจว่าจะยอมรับหรือ
ปฏิเสธนวตักรรมนัน้ (4) ขัน้น านวตักรรมไปใช้ (Implementation) บุคคลจะทดลองใช้นวตักรรม 
และ (5) ขัน้การยืนยนั (Confirmation) บคุคลจะแสวงหาข้อมลูเพ่ือยืนยนัการตดัสินใจ หลงัจากได้
เร่ิมทดลองใช้ไปแล้ว ในส่วนของบคุคลผู้ รับนวตักรรมแตล่ะรายนัน้ ก็จะมีอตัราการยอมรับ (Rate 
of Adoption) ท่ีช้าหรือเร็วไม่เท่ากันตามลกัษณะหรือปัจจยัส่วนบุคคล และผู้ศึกษาจะศึกษา
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แนวคิดนวตักรรมในประเด็นของระดบัการยอมรับนวตักรรม เหตปัุจจยัของการยอมรับนวตักรรม 
และผลจากการยอมรับนวตักรรมของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งวดัได้จากการให้ความร่วมมือ
หรือความเก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การเข้าร่วมโครงการกระดาษจากคนันา
ของบริษัทฯ หรือการบริโภคผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ หรือให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ และยงั
รวมไปถึงความรู้สกึและความพงึพอใจท่ีมีตอ่บริษัทฯ อีกด้วย 
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Researches) 

 
ขวญัชยั ทศันสาคร (2547) ผู้ศกึษาเร่ือง “การยอมรับนวตักรรมในสงัคมไทย: กรณีศกึษา

เคร่ืองหมายรับรองความน่าเช่ือถือ” โดยศึกษาการยอมรับเคร่ืองหมายรับรองความน่าเช่ือถือใน
การเข้ามามีบทบาทในการท าธุรกรรมออนไลน์พบวา่ ผู้ยอมรับเคร่ืองหมายรับรองความน่าเช่ือถือมี
สดัสว่น 65% จากผู้ ท่ีอยู่ในกลุ่ม Innovators, Early Adopters, Early Majority และผู้ ท่ีไม่ยอมรับมี
สดัส่วน 35% จากกลุ่ม Late Majority, Laggards ซึ่งเหตผุลท่ียังไม่ยอมรับมาจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์และขาดข้อมูลสารสนเทศ ( Information) ท่ีเก่ียวกับเคร่ืองหมายรับรอง ความ
นา่เช่ือถือ เชน่ รูปแบบการรักษาความมัน่คงของข้อมลู กฏระเบียบ และการประกนัคณุภาพ 

ธารินทร์ พิศุทธิพงศ์ภิญโญ (2548) ศึกษาเร่ือง “ศึกษาภาพลักษณ์กระดาษพิมพ์เขียน
ตราดับ๊เบิล้ เอ” พบวา่ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ ากดั (มหาชน) ได้เปิดตวักระดาษพิมพ์เขียน หรือ
กระดาษส านกังานตราดับ๊เบิล้ เอ (Double A) ในปี พ.ศ. 2543 และใช้กลยุทธ์การส่ือสารแบบ
บูรณาการเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารตราสินค้าไปยงัผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยพยายามท่ีจะ
เลือกใช้ช่องทางในการส่ือสารในเกือบทกุๆ ช่องทางท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ได้แก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดแสดงสินค้า การ
ส่งเสริมการขาย และส่ือออนไลน์ และเลือกใช้รูปแบบของกิจกรรมท่ีแตกต่างกันไปตามความ
ต้องการของผู้บริโภค 

จณิณ เอ่ียมสอาด (2550) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบและการส่ือสารการด าเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรธุรกิจไทย” พบว่ารูปแบบการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตอ่สงัคม 
สามารถแบ่งได้เป็น (1) ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ เป็นการด าเนินธุ รกิจเพ่ือให้ได้ผล
ประกอบการตามเป้าหมายท่ีก าหนด และสร้างกิจการให้มีความมัน่คงอย่างยัง่ยืนในระยะยาว (2) 
ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการท างานภายใน
องค์กรและคูธุ่รกิจ และ (3) ความรับผิดชอบด้านสงัคม เป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคมใน
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ด้านตา่งๆ โดยเร่ิมจากสงัคมภายในองค์กรไปสู่สงัคมใกล้เคียง ส าหรับกระบวนการส่ือสารกับผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแบง่ได้เป็น (1) กระบวนการส่ือสารกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร 
ได้แก่ พนกังาน มีรูปแบบการส่ือสารผสมผสานระหว่างการส่ือสารแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และ (2) กระบวนการส่ือสารกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น เจ้าหนี ้
คูค้่า คูแ่ข่ง ลูกค้า และชุมชน โดยใช้ช่องทางการส่ือสารแตกต่างกนัไปตามแตล่ะกลุ่ม นอกจากนี ้
การส่ือสารการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสู่สาธารณะ เป็นการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์องค์กรผา่นส่ือมวลชนตา่งๆ เพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์ให้เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือ 

ปจิตราภรณ์ หวังเจริญสุข (2550) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัท แอ๊ด
วานซ์ อะโกร จ ากัด (มหาชน) ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ” พบว่า
ภาพลกัษณ์ของบริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษ Double A อยู่ในระดบัดี 
จากนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานท่ีมีการค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเร่ือง
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้การใช้ส่ือท่ีมีความเหมาะสมในการเข้าถึงกลุม่เป้าหมายเพ่ือเป็นการสร้างความ
เข้าใจกบัชมุชน และท าให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งชมุชนและองค์กรได้ และสิ่งท่ีท าให้องค์กรมี
ความน่าเช่ือถือ เป็นท่ีไว้วางใจ และเกิดการยอมรับ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน 
ได้แก่ การปฏิบตัิงานท่ีเป็นไปตามความต้องการของชุมชน การรับผิดชอบแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้
อยา่งจริงจงั รวมทัง้การให้ความส าคญัในการรับฟังปัญหาและความคิดเห็นตา่งๆ จากชมุชน และ
การปฏิบตัตินขององค์กรในฐานะท่ีเป็นสมาชิกหนึง่ในชมุชน 
 วศินี นพคณุ (2551) ศกึษาเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสารเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคม และ
การมีสว่นร่วมของชมุชนด้านสิ่งแวดล้อมของกลุม่อตุสาหกรรมพลงังาน” พบว่า กลยทุธ์การส่ือสาร
เร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมของกลุ่มอตุสาหกรรมพลงังาน ได้แก่ (1) กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือให้
ความรู้ คือ การให้ความรู้ด้านการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดของบริษัทแก่
พนกังาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกนั และพนกังานสามารถปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทได้ใน
ทิศทางเดียวกนั (2) กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ เป็นการพดูโน้มน้าวใจให้พนกังานเห็น
ความส าคญัของการด าเนินโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้พนกังานเกิด
ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และเกิดการบอกกันปากตอ่ปากเป็นเครือข่ายภายในขึน้ (3) กลยทุธ์
การใช้ส่ือ พบว่าส่ือท่ีใช้ในโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส่ือบคุคล ส่ือ
สิ่งพิมพ์ ส่ือเฉพาะกิจและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่ือบุคคลเป็นส่ือท่ีส าคญัท่ีสุด จากการวิจยัพบว่า
ควรมีการใช้ส่ืออ่ืนเป็นส่ือผสมมากกว่านีใ้นการส่ือสารกับชุมชนเพ่ือให้เกิดความสนใจมากยิ่งขึน้  
(4) กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือสร้างเครือข่าย แบ่งการสร้างเครือข่ายภายในบริษัท ได้แก่ ความสนใจ
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ในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม การส่ือสารผ่านส่ือและการส่ือสารตวัต่อตัว 
ความต้องการเป็นสว่นหนึง่ในกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม และการสร้างเครือข่ายภายนอกได้แก่ การ
ร่วมมือกบัองค์กรอ่ืนท่ีท าโครงการความรับผิดชอบเพ่ือสงัคมด้านสิ่งแวดล้อม และการส่ือสารผ่าน
ส่ือและการส่ือสารตวัตอ่ตวั 

มินทร์ฐิตา จิราธรรมวัฒน์ (2553) ผู้ ศึกษาเร่ือง “การรับรู้และทัศนคติท่ีประชาชนมีต่อ
ภาพลกัษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ของบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)” 
โดยศึกษาทัศนคติท่ีประชาชนมีต่อการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรใน
ภาพรวมทกุด้านพบวา่ บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) มีการส่ือสารด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้
ประชาชนรับรู้มาก จงึท าให้ประชาชนมีทศันคตเิชิงบวก ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสงัคม และด้าน
ชุมชน เน่ืองมาจากการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับกรอบการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคมของบริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) ท่ีได้ก าหนดเป็นนโยบายไว้ ท าให้องค์กรเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี 
ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีความช่ืนชอบและมีการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการด าเนินการด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร  

ณฐัวฒุิ ชตุิวงศ์ธนะพฒัน์ (2554) ศกึษาเร่ือง “การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
กระดาษรีมเล็กย่ีห้อ Idea Work และย่ีห้อ Double A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” พบว่า การ
ประชาสมัพนัธ์ของ Double A แสดงให้เห็นถึงการประหยดัพลงังาน เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อน การ
ชว่ยอนรัุกษ์ธรรมชาต ิการเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมช่วยสงัคมบนแนวคิดของการ
พฒันาการเกษตรของไทย กระบวนการผลิตยงัค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั สง่เสริมเกษตรกรไทย สร้างงานสร้างอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ี
มีคณุภาพควบคูก่นัไป 
 Lee (2012) ผู้ศกึษาเร่ือง “อนกุรมวิธานของความรับผิดชอบตอ่สงัคม, องค์กรทางสงัคม, 
และการสร้างคณุคา่ร่วมในเกาหลี (Taxonomy of CSR, Social Enterprise and CSV in Korea)” 
พบว่า (1) การสร้างคณุคา่ร่วม (CSV) เป็นวิธีใหม่ในการแก้ไขปัญหาทางสงัคมท่ีเกิดจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และองค์กรทางสังคม (Social 
Enterprise) ท่ีถกูมองวา่ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาทางสงัคมได้อยา่งตรงเป้าหมาย เพราะถกูน ามาใช้
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการตลาดเพ่ือสร้างช่ือเสียง (2) บริษัทควรน าแนวคิด CSV และCSR มา
ปรับใช้ในกิจกรรมของบริษัท โดย CSV สามารถน าไปใช้กับกิจกรรมหลักของบริษัทท่ีมีการ
เช่ือมโยงไปยงัก าไรสงูสดุและความคดิริเร่ิมเชิงกลยทุธ์ ในขณะท่ี CSR สามารถใช้เป็นนโยบายของ
บริษัทในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมท่ีจะช่วยในการแก้ไขปัญหาทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม (3) 
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CSV จะชว่ยสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและสงัคมของบริษัท เพ่ือท่ีจะสร้างผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสงัคมระหว่างบริษัทและชมุชน CSV ยงัจะช่วยปรับระบบทนุนิยมและความสมัพนัธ์
กบัสงัคมและบริษัท จึงควรน าปรับมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ และ (4) สิ่งท่ีส าคญัท่ีสุดคือ CSV 
จะต้องถกูผลกัดนัจากผู้บริหารระดบัสงูของ บริษัท ฯ ซึง่ความมุง่มัน่ของผู้บริหารระดบัสงูจะช่วยให้ 
CSV ถูกน ามาใช้ในการด าเนินงานระดับองค์กร ไม่ใช่อยู่เพียงในระดบัการด าเนินงานบุคคล 
นอกจากนี ้ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทต้องเข้ามามีส่วนร่วมในขัน้ตอนของการด าเนินงาน เพ่ือสร้าง
ความยัง่ยืน 

Laura de Jonge (2013) ผู้ศกึษาเร่ือง “การสร้างคณุคา่ร่วม: การใช้ส่ือสงัคมเพ่ือขยาย
ความมุ่งมัน่ของบริษัทท่ีมีตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Creating Shared Value: Using Social 
Media to Extend a Corporation’s Commitment to Social Responsibility)” โดยใช้สายการบิน
เวสต์เจ็ท (West Jet Airlines) สายการบินราคาถูกของ     ศ      เป็นกรณีศึกษา พบว่า 
แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทและการกระท าท่ีสอดคล้องกนัจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่
ของบริษัทท่ีมีตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่การขยายความมุง่มัน่ดงักลา่วผ่านส่ือสงัคมเพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้นัน้ บริษัทและผู้บริหารจะต้องปรับแตง่วิธีการน าเสนอผ่าน
ส่ือสังคมของพวกเขาให้เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากนี ้
การศกึษายงัพบว่า บริษัทท่ีตระหนกัถึงและสามารถเช่ือมต่อความส าเร็จทางเศรษฐกิจของบริษัท
ร่วมกับความส าเร็จของสังคม จะสร้างความคุณค่าร่วมกันทัง้ในทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 
2.7 กรอบแนวความคิดการวิจัย (Conceptual Research Framework) 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้ศกึษาได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่งแนวคดิการวิจยักบัผลของการทบทวนวรรณกรรมทัง้หมด ดงันี ้
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ภาพที่ 2.3  กรอบแนวความคดิวิจยั 
 
 จากภาพท่ี 2.3 การน าเสนอกรอบแนวความคิดวิจยั ท าให้สามารถสรุปความสมัพนัธ์ท่ี
คาดหวงัหรือสมมตฐิานการวิจยั (Hypothetical Deductive) ท่ีปรากฏได้ดงัตอ่ไปนี ้

2.7.1  การวิจัยเก่ียวกับการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) เป็นการศึกษาถึง 
(1) นโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ (2) แนวคิดการสร้างคณุคา่ร่วมในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และ (3)               ธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่ารวมของบริษัทฯ  ซึ่ง
การศึกษาตวัแปรดงักล่าว ท าให้ผู้ วิจยัคาดหวงัว่า บริษัทฯ จะมีนโยบายและรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีสมัพนัธ์กบัแนวคิดการสร้างคณุค่าร่วม และมีการน าเอานโยบายและรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาใช้ในการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” เพ่ือก าหนดวิธีการส่ือสารไปยงัผู้สว่นสว่นได้สว่นเสียภายนอก 

- นโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
-                                            
- การบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วม 
 

 

- ทศันคติ 
  1) การรับรู้ การจดจ า ความเข้าใจเนือ้หาของสาร 
  2) ประเภททศันคติ 
- การยอมรับนวตักรรม 
  1) ระดบัการยอมรับนวตักรรม 
  2) ผลจากการยอมรับนวตักรรม 

 

- กลยทุธ์การสร้างสาร (Message Strategy) 
- กลยทุธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy) 

การบริหารกลยทุธ์การส่ือสาร
เพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 

ทศันคตแิละการยอมรับของ 
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอก 
ท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 

- กลุม่เกษตรกร 
- กลุม่ผู้บริโภค 
- กลุม่ส่ือมวลชน 

 

วิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้าง
คณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม 
“กระดาษจากคนันา” 
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2.7.2  การวิจัยเก่ียวกับวิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษ
จากคันนา” ท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) เป็น
การศึกษาถึงกลยุทธ์การส่ือสารของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งในความส าคัญกับกลยุทธ์การออกแบบสาร 
(Message Strategy) และกลยทุธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy) ซึ่งการศกึษาตวัแปรดงักล่าว ท า
ให้ผู้ วิจยัคาดหวังว่า วิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 
ของบริษัทฯ จะมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านทศันคติและการยอมรับของผู้ มีส่วนได้
สว่นเสียภายนอก 

2.7.3  การวิจยัเก่ียวกบัทศันคตแิละการยอมรับของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอกท่ีมีตอ่การ
สร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” ซึ่งเป็นผลมาจากการส่ือสารเพ่ือการสร้าง
คณุค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
แบง่การศกึษาออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ (1) ทศันคติของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นศกึษาถึงการรับรู้ การ
จดจ า ความเข้าใจเนือ้หาของสาร และประเภทของทศันคติ (2) การยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นศึกษาถึงระดบัการยอมรับนวตักรรม และผลจากการยอมรับนวตักรรม ซึ่งการศึกษาตวัแปร
ดงักล่าว ท าให้ผู้ วิจยัคาดหวงัว่า ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส่วนใหญ่มีทศันคติในทางบวกและ
ยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 

 
ในบทตอ่ไป เป็นการน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้



 
บทที่ 3 

 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ 

(1991) จ ากัด (มหาชน): แนวทางปฏิบตัิของนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” เป็นการวิจัยเชิง
คณุภาพ (Qualitative Research) ซึ่งศกึษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารตา่งๆ และการสมัภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลด้าน
คณุลกัษณะเก่ียวกับความคิด ความเช่ือ ทศันคติ ประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และการ
อธิบายแนวคดิแบบเจาะลกึและตรงประเดน็ของแตล่ะผู้ให้ข้อมลูท่ีส าคญั (Key Informant)  

การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) จะช่วยให้ผู้ วิจยัสามารถรวบรวมข้อมูลท่ี
เป็นรายละเอียดอย่างเจาะลึกหรือข้อเท็จจริงใหม่ๆ ในสภาพท่ีเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีสิ่งปรุงแต่ง
หรือสิ่งชีน้ าท่ีอาจปรากฎหากผู้วิจยัเลือกใช้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดงันัน้ 
การวิจยัเชิงคณุภาพจงึเหมาะกบัการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ท่ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือพฒันาองค์ความรู้ท่ีได้
จากผลการวิจัยให้อยู่ในรูปของแนวทางปฏิบัติท่ีบุคคลอ่ืนสามารถน าไปใช้ได้ โดยมีขัน้ตอน
การศกึษาและรายละเอียด ดงันี ้
 3.1  แหลง่ท่ีมาของข้อมลู 
 3.2  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัน 

3.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3.4  การตรวจสอบความนา่เช่ือถือข้อมลู 
3.5  การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมลู 
 

3.1 แหล่งที่มาของข้อมูล 
  

3.1.1  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
เป็นข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มผู้ ให้ข้อมลู (Key Informant) ท่ีเลือกสรรแล้ว

ว่าเป็นผู้ รู้เร่ืองนัน้ๆ เป็นอย่างดี โดยจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ซึ่งการ
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สมัภาษณ์นีจ้ะได้ข้อมลูเชิงลึกท่ีชดัเจนและยงัสามารถสอบถามเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีประเด็นอ่ืนๆ ท่ี
สงสยัได้ทนัที ได้แก่ 

3.1.1.1  ข้อมูลท่ีได้จากผู้บริหาร และบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านฝ่ายส่ือสารตรา
สินค้าและฝ่ายประชาสมัพนัธ์องค์กรของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) เพ่ือให้ได้ข้อมลู
ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก
คนันา” ของบริษัทฯ และวิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั
นา” ท่ีมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

3.1.1.2  ข้อมูลท่ีได้จากผู้ มีส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 กลุม่ด้วยกนั คือ (1) เกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษ (2) ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ (3) ส่ือมวลชน 
เพ่ือศึกษาถึงทศันคติและการยอมรับท่ีมีต่อการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั
นา” ซึง่เป็นผลมาจากการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
  

3.1.2  แหล่งข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data)  
เป็นข้อมลูประเภทเอกสาร ท่ีได้การค้นคว้าและรวบรวมจากฝ่ายส่ือสารตราสินค้าและฝ่าย

ประชาสมัพนัธ์องค์กรของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) และจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2550-2557 เป็นเวลา 7 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาเร่ิมต้นการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่า
ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบนั โดยแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เหลา่นี ้ได้แก่  

3.1.2.1  รายงานประจ าปี และเอกสารเผยแพร่ของบริษัทฯ  
3.1.2.2  เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.doubleapaper.com  
3.1.2.3  ข่าวสาร รายงานการวิจยั บทความวิชาการ และบทสมัภาษณ์เก่ียวกับ

บริษัทฯ ท่ีปรากฏลงในเอกสารสิ่งพิมพ์ ได้แก่ นิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีเนือ้หา
เก่ียวข้องกบัการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ  

3.1.2.4  ส่ือประชาสมัพนัธ์ ซึ่งอาจปรากฏในรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ
สิ่งพิมพ์ ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือผลิตภัณฑ์ ส่ือกิจกรรม ส่ือสมยัใหม่ ประเภทใดประเภทหนึ่งท่ีมีเนือ้หา
เก่ียวข้องกบัการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 
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3.2 ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

ประชากรและตวัอย่างท่ีใช้วิจยัครัง้นี ้มีทัง้หมด 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องภายใน
องค์กร ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านฝ่ายส่ือสารตราสินค้าและฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์องค์กรของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4 คน (2) ผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องภายนอกองค์กร ประกอบด้วยเกษตรกรท่ีปลูกต้นกระดาษโดยเก็บข้อมูลจากตวัอย่าง
จ านวน 3 คน ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์โดยเก็บข้อมูลจากตวัอย่างจ านวน 3 คน ส่ือมวลชนโดยเก็บ
ข้อมลูจากตวัอยา่งจ านวน 5 คน สรุปรวมประชากรท่ีใช้ในการวิจยัทัง้สิน้ 15 คน 
 

3.2.1  ผู้มีส่วนเก่ียวข้องภายในองค์กร 
ประกอบด้วยผู้ บริหาร และบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านฝ่ายส่ือสารตราสินค้าและฝ่าย

ประชาสมัพนัธ์องค์กรของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีมีความ
ถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด จึงใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) โดยได้รับค าแนะน าจากฝ่ายส่ือสารตราสินค้าของบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วย 

3.2.1.1  ผู้บริหารขององค์กรจ านวน 1 คน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือก
จาก (1) เป็นผู้ ท่ีด ารงบริหารระดบัสงูขององค์กร หรือ (2) เป็นผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งบริหารระดบัสงูด้าน
การส่ือสารตราสินค้าหรือประชาสมัพนัธ์องค์กร โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1)  คณุชาญวิทย์ จารุสมบตั ิ  
 ต าแหนง่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

3.2.1.2  บคุลากรขององค์กรจ านวน 3 คน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือก
จาก (1) ส าเร็จการศกึษาด้านนิเทศศาสตร์ ส่ือสารมวลชน หรือวารสารศาสตร์ ในระดบัปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าระดบัปริญญาตรีและ  (2) ปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีความเก่ียวข้องกับด้านการ
ส่ือสารตราสินค้าหรือประชาสมัพนัธ์องค์กรไม่ต ่ากว่า 5 ปี โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1) คณุจินตวีร์ ปรัชญาวาทิน  
ต าแหนง่ ผู้จดัการฝ่ายส่ือสารตราสินค้า 

2) คณุบงกชรัตน์ นวลศรี  
ต าแหนง่ ผู้จดัการฝ่ายส่ือสารตราสินค้า 

3) คณุไพรัช ธนเมธาวี   
ต าแหนง่ ผู้จดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์องค์กร 
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3.2.2  ผู้มีส่วนเก่ียวข้องภายนอกองค์กร 
 ประกอบด้วย (1) กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการปลูกต้นกระดาษกับบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ 
(1991) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3 คน (2) กลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) 
จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3 คน และ (3) กลุ่มส่ือมวลชน จ านวน 5 คน รวมทัง้สิน้ 11 คน ซึ่งใช้การ
เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสอบถามก่อนว่า เป็นผู้ มีส่วนได้
สว่นเสียซึง่ตรงตามเกณฑ์การพิจารณาหรือไม่ 

3.2.2.1  กลุ่มเกษตรกร จ านวน 3 คน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกจาก  
(1) เพศชายหรือหญิงท่ีมีอาชีพเป็นเกษตรกร (2) มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรไม่
ต ่ากว่า 5 ปีและ (3) ตนเองหรือบตุรส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสงูกว่า
ระดบัปริญญาตรี โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1) คณุศริิโชค เกิดรี  
เพศชาย เกษตรกรในจงัหวดันครนายก  
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพประมาณ 9 ปี 
ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

2) คณุประทิน แสงจนัทร์  
เพศชาย เกษตรกรในจงัหวดันครนายก  
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพประมาณ 5 ปี 
ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

3) คณุสมชาย บญุตัง้ 
เกษตรกรในจงัหวดัปราจีนบรีุ  
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพประมาณ 20 ปี 
บตุรส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

3.2.2.2  กลุ่มผู้บริโภค จ านวน 3 คน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกจาก 
(1) เพศชายหรือหญิงท่ีมีอายไุม่ต ่ากว่า 25 ปี (2) ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
หรือสงูกว่าระดบัปริญญาตรีและ (3) ปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีความเก่ียวข้องกบัการบริโภคผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทฯ โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1) คณุกนต์ธีร์ เดชเกิด 
เพศชาย อาย ุ37 ปี  
ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
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Create Director, Idea Mania Co.,Ltd. 
2) คณุสวุิทย์ จนัทวงศ์ 

เพศชาย อาย ุ38 ปี  
ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
Project Manager (Freelance) 

3) คณุมะลิวรรณ บนิสะเล็ม 
เพศหญิง อาย ุ40 ปี 
ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
Managing Director, Paradise on Earth Travel Agency  

3.2.2.3  กลุ่มส่ือมวลชน จ านวน 5 คน โดยมีเกณฑืในการพิจารณาคดัเลือกจาก 
(1) เพศชายหรือหญิงท่ีมีอาชีพเป็นส่ือมวลชน (2) ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
หรือสงูกว่าระดบัปริญญาตรีและ (3) ปฏิบตัิหน้าท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และส่ือประชาสมัพนัธ์ โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1) คณุสพุรรณี จะท าดี 
เพศหญิง ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ผู้ ส่ือขา่วการตลาด หนงัสือพิมพ์สยามรัฐ  

2) คณุศริิพร คา่นคร 
เพศหญิง ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
หวัหน้าขา่วการตลาด หนงัสือพิมพ์สยามธุรกิจ 

3) คณุก าไร บญุเย็น 
เพศหญิง ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
หวัหน้าขา่วการตลาด หนงัสือพิมพ์ลีดเดอร์ไทม์ 

4) คณุชตุมินฑ์ ศรีข า 
เพศหญิง ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
บรรณาธิการขา่วเศรษฐกิจ หนงัสือพิมพ์บ้านเมือง 

5) คณุมด (นามสมมตุ)ิ 
เพศหญิง ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ผู้ ส่ือขา่วการตลาด หนงัสือพิมพ์ดอกเบีย้ธุรกิจ 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัยครัง้นี ้คือ แนวค าถามวิจัยท่ีใช้ในการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ซึ่งเป็นแนวค าถามท่ีออกแบบภายใต้กรอบแนวคิด
การวิจยัเก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) และยงัได้รับการพัฒนาแนวค าถาม
พร้อมทัง้การตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์จากอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยประกอบด้วย 
 

3.3.1  แนวค าถามการวิจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
3.3.1.1  ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ให้สมัภาษณ์ 

1)  บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในองค์กร หรือความเก่ียวข้อง
กบับริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

2)  การมีส่วนร่วมหรือความรับผิดชอบท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารของ
บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) หรือการได้รับผลจากการส่ือสาร 

3.3.1.2  การบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

1)  การบริหารจดัการและโครงสร้างของบริษัทฯ 
2)  นโยบายและรูปแบบของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยรวม 
3)  นิยามของค าวา่ “การสร้างคณุคา่ร่วม (Creating Share Value)” 
4)  นโยบายและรูปแบบของการด าเนินธุรกิจของของบริษัทฯ ท่ี

สอดคล้องกบัแนวคดิการสร้างคณุคา่ร่วม (Creating Share Value) 
5)  เหตุปัจจัยหรือท่ีมาของนโยบายและรูปแบบของการด าเนินธุรกิจ

ของของบริษัทฯ ท่ีสอดคล้องกบัแนวคดิการสร้างคณุคา่ร่วม (Creating Share Value) 
6)  การวางแผนการบริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วม

ของบริษัทฯ จากนโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกบัแนวเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วม  
7)  การด าเนินการตามแผน และเป้าหมายของการบริหารกลยุทธ์การ

ส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมของบริษัทฯ 
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8)  การสนับสนุนขององค์กรหรืออุปสรรคต่อการบริหารกลยุทธ์การ
ส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมของบริษัทฯ 

3.3.1.3  วิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั
นา” ท่ีมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

1)  เนือ้หาของสาร (Message) และวิธีการสร้างสารท่ีใช้ในการส่ือสาร
เพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 

2)  ส่ือ (Media) และวิธีการเลือกใช้ส่ือในการส่ือสารเพ่ือการสร้าง
คณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 

3)  ขัน้ตอนการด าเนินวิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 

4)  การประเมินผลและผลของวิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วม
ด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 
3.3.2  แนวค าถามการวิจัยท่ีใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 

ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
3.3.2.1  ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ให้สมัภาษณ์ 

1)  บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในองค์กร หรือความเก่ียวข้อง
กบับริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

2)  การมีส่วนร่วมหรือความรับผิดชอบท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารเพ่ือ
การสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) หรือการได้รับผลจากการส่ือสาร 

3.3.2.2  ทศันคติท่ีมีตอ่การสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 
ซึ่งเป็นผลมาจากการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

1)  การรับรู้ การจดจ า และความเข้าใจในเนือ้หาสารในการส่ือสารเพ่ือ
การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 

2)  ประเภทของทัศนคติท่ีมีต่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 
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3.3.2.3  การยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ซึ่ง
เป็นผลมาจากการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท 
ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

1)  ระดบัของการยอมรับการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษ
จากคนันา” ของบริษัทฯ 

2)  การให้ร่วมมือหรือความเก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
จากผลของการยอมรับการการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 

3)  ความรู้สึกและความพึงพอใจท่ีมีตอ่บริษัทฯ จากผลของการยอมรับ
การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 
 
3.4 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือข้อมูล 
 
 เพ่ือให้การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นความจริงและน่าเช่ือถือ ผู้วจัยัได้ทดสอบข้อมลูท่ีได้รับโดยใช้
การตรวจสอบข้อมลูดงันี ้

3.4.1  การให้ผู้ เช่ียวชาญ ได้แก่ อาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3.4.2  การน าผลการวิจยัไปเปรียบเทียบอ้างอิงกบัวารสารและส่ือท่ีปรากฏตอ่สาธารณชน 
3.4.3  การสง่ผลการวิจยักลบัไปยงัผู้ ให้สมัภาษณ์ เพ่ือให้ตรวจสอบความถกูต้อง 

 
3.5  การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 
 

3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) โดย
ผู้วิจยัได้น าเอาข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจากเอกสารและจากการสมัภาษณ์มาศกึษาและจ าแนก
ประเภทของข้อมูล ใช้การค านวณค่าสถิติพืน้ฐาน เช่น ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นต้น และใช้
วิธีการตีความข้อมลู (Interpretation) เพ่ือสรุปรวมประเดน็ส าคญัและตอบปัญหาวิจยัท่ีก าหนดไว้  

3.5.2 การน าเสนอข้อมลูในการวิจยัใช้การเขียนเชิงพรรณา (Descriptive) โดยน าข้อมลูท่ี
ได้จากการวิเคราะห์มาเขียนเป็นรายงานสรุปผลการวิจยั และบรรยายเป็นล าดบัตามวตัถปุระสงค์
ในการวิจยั ดงันี ้

3.5.2.1  ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วม
ด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
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3.5.2.2  ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ท่ีมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

3.5.2.3  ข้อมลูเก่ียวกบัทศันคตแิละการยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ี
มีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ซึ่งเป็นผลมาจากการส่ือสารเพ่ือการ
สร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) 

3.5.2.4  ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางปฏิบตัิ (A Practical Model) ของกลยุทธ์การ
ส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมจากการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
 

ในบทตอ่ไป เป็นการน าเสนอผลการวิจยัครัง้นี ้



 
บทที่ 4 

 
ผลการศกึษา 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ 

(1991) จ ากัด (มหาชน): แนวทางปฏิบตัิของนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ผู้วิจยัใช้วิธีเก็บรวบ 
รวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) จากผู้บริหาร และบุคลากรท่ี
รับผิดชอบด้านฝ่ายส่ือสารตราสินค้าและฝ่ายประชาสมัพนัธ์องค์กรของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) 
จ ากดั (มหาชน) และจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอก ได้แก่ เกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ 
ผู้ บริโภคผลิตภัณฑ์ และส่ือมวลชน ร่วมกับการศึกษาจากแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร 
(Documentary Research) โดยมีผลการศกึษาวิจยั ดงันี ้

4.1 การบริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก
คนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

4.2 วิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ท่ีมีผลตอ่
การด าเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

4.3 ทัศนคติและการยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผลมาจาก
กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 

4.4 แนวทางปฏิบตั ิ(A Practical Model) ของกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วม 
จากการศกึษากลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

 
4.1 การบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 

“กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
 

ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) ผู้ บริหาร และบุคลากรท่ี
รับผิดชอบด้านฝ่ายประชาสมัพนัธ์องค์กรของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2 
คน ได้แก่ (1) คณุชาญวิทย์ จารุสมบตัิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ และ (2) คณุไพรัช ธนเมธาวี 
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ผู้ จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร ประกอบกับการศึกษาเอกสารเผยแพร่ของบริษัทฯ ได้แก่ 
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2555 เว็บไซต์ของบริษัทฯ เอกสารสิ่งพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ ผู้
ศึกษาพบว่า บริษัทฯ มีนโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการสร้าง
คณุค่าร่วมผ่านโมเดลธุรกิจใหม่ เรียกว่านวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ท่ีส่งผลต่อทัง้ตวัองค์กร
และสังคมโดยรวม และมีการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

4.1.1  นโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) หรือเดิมช่ือ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ ากัด 
(มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน และเย่ือ
กระดาษครบวงจร ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ดับ๊เบิล้ เอ (Double A)” โดยเร่ิมด าเนินธุรกิจมา
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2532 และเติบโตขึน้อย่างตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ บริษัทฯ จึงถือเป็น
ผู้ผลิตและจ าหน่ายกระดาษรายใหญ่ของไทย ท่ีมีความมุ่งมัน่ในการเป็นต้นแบบของอตุสาหกรรม
กระดาษท่ีสมบรูณ์พร้อมในทกุๆ ด้าน  

บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีน าแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเข้ามาก าหนดเป็นยทุธศาสตร์ในการด าเนินนโยบายของบริษัทฯ โดยให้อยู่บนรากฐาน
ในการด าเนินธุรกิจ 3 ประการ คือ (1) การไมท่ าลายธรรมชาติและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม (2) การคืน
กลบัสูส่งัคม และ (3) คณุภาพและการท าตลาดเตม็รูปแบบ ด้วยนโยบายดงักล่าว จึงท าให้บริษัทฯ 
มีรูปแบบและทิศทางการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน และด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั ซึ่งสิ่ง
ท่ีถือว่าเป็นเอกลักษณ์ท่ีท าให้บริษัทฯ แตกต่างจากองค์กรธุรกิจอ่ืนๆ คือ การท าให้นโยบาย
ดงักล่าวอยู่ในเนือ้เดียวกับกระบวนการผลิต ซึ่งเม่ือสถานการณ์ของโลกมุ่งเน้นการเป็นการสร้าง
คุณค่าร่วมกันมากขึน้ บริษัทฯ ซึ่งด าเนินธุรกิจภายใต้นโยบายดังกล่าวเป็นหลักอยู่แล้ว ย่อมมี
ความได้เปรียบคูแ่ขง่ท่ีเร่ิมด าเนินการเร่ืองดงักลา่วทีหลงั  

4.1.1.1  การไมท่ าลายธรรมชาตแิละค านงึถึงสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ แตกต่างจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม

กระดาษดัง้เดิมท่ีใช้วัตถุดิบจากไม้ป่าธรรมชาติ ซึ่งเป็นไม้อายุไม่ต ่ากว่ า 50 ปี หากแต่ถือเป็น
อตุสาหกรรมกระดาษยคุใหม่ ท่ีมีแนวคิดการน าไม้เกษตรมาใช้เป็นวตัถุดิบ ซึ่งบริษัทฯ มีความคิด
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ตัง้แตเ่ร่ิมการท าธุรกิจวา่จะไมน่ าวตัถดุิบมาจากธรรมชาติ โดยไม่ได้สนใจท่ีจะอิงตามกระแสความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม หรือข้อตอ่รองทางการค้าใดๆ ทัง้สิน้ 

บริษัทฯ เร่ิมต้นวางแผนการท าธุรกิจตัง้แต ่พ.ศ. 2525 จากการมองหาวตัถดุิบท่ีไม่
ท าลายธรรมชาต ิโดยการทุม่เทศกึษาวิจยัเพ่ือหาสายพนัธุ์ไม้ยคูาลิปตสัท่ีเหมาะสมในการจะน ามา
ปลูกในสภาพดินและสภาพอากาศของเมืองไทย เป็นพนัธุ์ไม้ท่ีปลกูง่าย ดแูลง่าย ใช้เวลาปลูกไม่
นานเกินไป สามารถปลกูร่วมกับพืชอ่ืนได้ และให้คณุสมบตัิท่ีเหมาะกบัการน ามาท าเป็นกระดาษ 
ซึง่การศกึษาวิจยัท าให้ได้กล้าไม้สายพนัธุ์ใหม่ท่ีเรียกว่า “ต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ” ตอ่มา จึงเร่ิมการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตกระดาษครบวงจรแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast 
Asia) ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และเร่ิมด าเนินธุรกิจใน
ฐานะท่ีเป็นโรงงานกระดาษแหง่แรกและแหง่เดียวท่ีริเร่ิมแนวคิด “กระดาษจากคนันา” ต้นกระดาษ
ดั๊บเบิล้ เอ จึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนความเช่ือเดิมๆ ท่ีเคยมี ท าให้สังคมเช่ือมั่นว่า
คณุภาพของสินค้า อุตสาหกรรม การดแูลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถเดินเคียงคูก่ัน
ไปได้ เพ่ือร่วมกนัสร้างประโยชน์และสิ่งดีๆ รอบด้านให้เกิดขึน้  

 
“หากมีการศกึษาประวตัขิองบริษัทฯ จะพบวา่ เราเป็นบริษัทเดียวท่ีไม่ได้

ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเลย แต่ใช้วิตถุดิบจากการท่ีสร้างขึน้มาเอง ซึ่งเรามี
วางแผนตัง้แต่ก่อนก่อตัง้โรงงานกระดาษ ให้ความส าคัญในการคัดสรร
เทคโนโลยีทัง้ด้านวตัถดุบิและกระบวนการผลิตว่าจะไม่ท าลายธรรมชาติอย่างไร 
เราน าพนัธุ์ไม้จากประเทศตา่งๆ มาศกึษามากกวา่ 1,000 ชนิดวา่พนัธุ์ไหนเหมาะ
กบัประเทศไทย เตบิโตเร็ว และไม่ท าลายดิน เรียกว่าต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ปลกู
เตรียมไว้บนคนันาของเกษตรกรแถบภาคตะวนัออกและภาคอีสาน จึงสามารถ
พูดได้ว่ากระดาษทุกแผ่นภายใต้แบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ เป็นกระดาษท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มาจากไม้ปลูก ไม่ได้มาจากไม้ธรรมชาติ” ชาญวิทย์ จารุสมบตัิ 
(สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 

“เม่ือก่อนนีใ้ครๆ ก็คิดว่าการผลิตกระดาษนัน้ต้องไปเอาไม้อายมุากจาก
ป่าธรรมชาตมิาใช้ การเตบิโตขึน้มาของอตุสาหกรรมกระดาษโลกในทางหนึ่งจึงดู
จะหลีกเล่ียงการท าลายไม้ธรรมชาติท่ีมีมาแต่เดิมไม่ได้ อย่างเช่นในประเทศ
อินโดนีเซียเพ่ือนบ้านของเรา เขาก็ใช้ไม้จากไม้ป่าหรือไม่ธรรมชาติ ท าให้ดู
เหมือนว่าความต้องการเชิงพาณิชย์กับความต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมจะต้องเดินสวนทางกันอยู่ตลอดเวลา แต่เช่ือไหมว่าเพียงแค่เรา
เปล่ียนความเช่ือและวิ ธีคิดก็สามารถพลิกสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ
อุตสาหกรรมกระดาษได้ และน าเราไปสู่ต้นแบบของโรงงานกระดาษท่ีไม่ใช้ไม้
จากป่าธรรมชาติเลยสกัต้น โรงงานกระดาษท่ีส่งเสริมการปลูกไม้บนพืน้ท่ีว่างท่ี
แต่เดิมทีไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยไม่ไปแย่งพืน้ท่ีปลูกอาหาร ไม่รบกวนพืน้ท่ี
เพาะปลูกพืชหลัก ช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม” ไพรัช ธนเมธาวี 
(สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 
 

นอกจากการใช้วตัถดุิบท่ีไม่ท าลายธรรมชาติแล้ว บริษัทฯ ก็ยงัเลือกใช้เทคโนโลยี 
และวิธีการท่ีดีท่ีค านึงถึงสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต เรียกว่า “การท าของเสียไม่ให้เสียของ” 
ด้วยการใช้สิ่งท่ีเหลือจากการผลิต อาทิเช่น เปลือกไม้ เศษไม้ และน า้มนัยางด า มาเป็นวตัถดุิบใน
การผลิตกระแสไฟฟ้า เพ่ือใช้ภายในโรงงาน และยงัเหลือส่งออกไปจ าหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แหง่ประเทศไทยบางสว่น เพ่ือใช้ในชมุชนได้อีกกวา่ 400,000 ครัวเรือน ชว่ยลดภาระสิ่งแวดล้อมใน
การก าจัดของเสีย ลดการใช้เชือ้เพลิงน า้มัน และยังได้ประโยชน์ในการหมุนเวียนน าสารเคมี
กลบัมาใช้ใหมไ่ด้อีกครัง้ 

 
 “และกระบวนการผลิตของเราก็จะใช้แหล่งธรรมชาติท่ีน้อยท่ีสดุ การใช้

พลังงานในกระบวนการผลิต เราก็สร้างขึน้มาเอง เราน าของเหลือจาก
กระบวนการผลิต อย่างเศษไม้ เปลือกไม้ น า้มนัยางด า มาเป็นเชือ้เพลิงชีวมวล
ป้อนให้โรงไฟฟ้าของเรา ท าให้ได้ก าลังการผลิตไฟฟ้า 107 เมกะวัตต์ ซึ่งมี
พลังงานเพียงพอกับการใช้ภายในโรงงาน และจ าหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยบางส่วน เ พ่ือกระจายไฟฟ้าสู่ชุมชนได้อีกกว่า 400,000 
ครัวเรือน พร้อมกนันัน้ยงัมีมาตรการตา่งๆ ในโรงงาน เพ่ือประหยดัพลงังานด้วย” 
ชาญวิทย์ จารุสมบตั ิ(สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 
 

นอกจากไฟฟ้าแล้ว น า้ ก็ เป็นสาธารณูปโภคหลักท่ี มีความส าคัญต่อการ
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ เช่นกัน ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถจดัหาน า้ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ในกระบวนการผลิต ย่อมส่งผลกระทบให้การด าเนินงานของบริษัทฯ หยุดชะงักได้ 
ดงันัน้ บริษัทฯ จงึจดัหาแหล่งน า้ไว้ใช้ในระยะยาวเพ่ือช่วยลดความเส่ียงจากปัญหาการขาดแคลน
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น า้ และท่ีส าคญัคือการไม่รบกวนแหล่งน า้ชุมชน โดยได้ขุดบ่อน า้ขนาดใหญ่ประมาณ 36 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ในบริเวณพืน้ท่ีตัง้โรงงานไว้ส าหรับกักเก็บน า้ฝนเพ่ือให้บริการสาธารณูปโภค
พืน้ฐาน ซึ่งมีปริมาณมากเพียงพอรองรับความต้องการใช้ของโรงงานและกลุ่มโรงงานในนิคม
อตุสาหกรรม 

บริษัทฯ ยงัมีการบ าบดัน า้ท่ีใช้แล้วด้วยระบบบ าบดัน า้แบบชีวภาพท่ีใช้แบคทีเรียใน
การย่อยสลายตามมาตรฐานของสแกนดิเนเวีย น า้ท่ีบ าบดัแล้วจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ ไม่ทิ ง้ลง
แหล่งน า้สาธารณะ แตบ่ริษัทฯ จะน าน า้ไปใช้ประโยชน์ในการรดแปลงไม้รอบโรงงาน ด้วยวิธีการ
ฉีดฝอยหรือมินิ-สปริงเกอร์ ก าหนดอตัราการให้น า้ตามปริมาณการใช้น า้ของต้นไม้พอดีและสนาม
หญ้ารอบโรงงาน เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรน า้อย่างประหยดัและเป็นการลดการใช้น า้ประปา  ซึ่งมี
ราคาสงูกวา่มาก 

 
“อย่างเร่ืองน า้ เราก็คิดว่าจะท าอย่างไรให้ไม่รบกวนน า้ธรรมชาติ เราจึง

ขุดบ่อขนาดใหญ่เ พ่ือรองรับน า้ในฤดูฝนและฤดูน า้หลาก และใช้น า้ใน
กระบวนการผลิตจากบอ่นีท้ัง้หมด หลงักระบวนการผลิต เราน าน า้เสียไปบ าบดั
และน ามาใช้ในรดน า้ต้นไม้ในบริเวณโรงงานได้ โดยไม่มีการปล่อยน า้ทิง้นอก
โรงงานเลย” ชาญวิทย์ จารุสมบตั ิ(สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 
 

4.1.1.2  การคืนกลบัสูส่งัคม 
ด้วยหลกัความคิด “ความยัง่ยืนของธุรกิจขึน้อยู่กับความยัง่ยืนของสงัคม” ท าให้

บริษัทฯ ตระหนกัวา่ การดแูลผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจากการด าเนินธุรกิจ ทัง้เกษตรกร พนกังาน ชมุชน 
สงัคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีชีวิตท่ีดีขึน้เป็นเร่ืองท่ีต้องให้ความส าคญัควบคูไ่ปกบัการพฒันาวตัถดุิบ 
และกระบวนการผลิตกระดาษให้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่ความยัง่ยืนทัง้ระบบ บริษัทฯ 
จึงมีความมุ่งมัน่และตัง้ใจท่ีจะพฒันาคณุภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึน้ โดยเฉพาะเกษตรกร ท่ีเป็น
ประชากรสว่นใหญ่ของประเทศและเป็นผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีส าคญัของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ต้องการเน้นการให้แบบยัง่ยืน คือ การให้สงัคมพึ่งตนเองได้ ซึ่งจะท าให้
สงัคมได้ประโยชน์ในระยะยาว ไมใ่ชก่ารมอบให้ท่ีสงัคมจะได้ประโยชน์เพียงครัง้เดียว ด้วยพืน้ฐาน
ของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเกษตรมาก่อน จงึท าให้มีรูปแบบท่ีแตกตา่งจากองค์กรธุรกิจอ่ืนๆ คือ
การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกระดาษ ดับ๊เบิล้ เอ โดยเปิดโอกาสให้ทัง้เกษตรกรรายย่อยและ
เกษตรกรท่ีประสบภาวะวิกฤตมีโอกาสเข้าร่วมได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีเงินลงทุน มีรายได้ ท่ี
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รับประกนัแน่นอน และเข้าถึงใจวตัถปุระสงค์ของการใช้ประโยชน์จากท่ีดินของตน เช่น คนันา ซึ่ง
เดมิไมไ่ด้ถกูน ามาใช้ประโยชน์ มาสร้างรายได้เสริมให้กบัตนเองได้อีกทางหนึง่ 

 
“ความพิเศษของเรามาจากการมองท่ีจุดเร่ิมตัง้แต่ต้นน า้ท่ีเรียกว่าราก

หญ้าหรือกลุ่มเกษตรกร และเราต้องการเน้นการให้แบบยั่งยืน คือ การให้เขา
พึง่ตนเองได้ เหมือนกบัการสอนให้เขาตกปลาเป็น ไม่ใช่การน าปลาไปมอบให้ซึ่ง
เขาได้ประโยชน์เพียงครัง้เดียว เราก็น าจุดนีม้าขยายต่อว่าเราจะช่วยส่งเสริม
เกษตรกรอย่างไรได้บ้าง อย่างช่วงแรกเราก็จะปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ใน
แปลงปลูกของเราเอง และด้วยความท่ีเรามีพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตรมา
ก่อน เราก็เห็นว่าท่ีนาแตล่ะแห่ง จะมีคนันาหรือพืน้ท่ีว่างเปล่าท่ีเหมาะสมในการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นรายได้เสริม เราจึงพัฒนารูปแบบการปลูกแบบ
แปลงเป็นการปลูกบนคนันาท่ีเป็นพืน้ท่ีส่วนท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์” ชาญวิทย์ จารุ
สมบตั ิ(สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 
 

บริษัทฯ ยงัได้พฒันาระบบ CDS (Channel Development System) แอพพลิเคชัน่
ท่ีน ามาใช้ในการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศ ซึ่งได้เร่ิมใช้งานไปแล้วเม่ือต้นปี  พ.ศ. 2556 โดย
ใช้งานผ่านแท็บเล็ต (Tablet) เพ่ือบริหารจดัการการปลกูต้นกระดาษให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การ
บนัทึกภาพและข้อมลูของเกษตรกรท่ีสมคัรร่วมโครงการ พิกัดต าแหน่ง GPS ของแปลงปลกู การ
ค านวณจ านวนต้นกระดาษท่ีจะปลูก จ านวนต้นท่ีรอดตาย เป็นต้น ซึ่งท าให้ขัน้ตอนตรวจนบัต้น
กระดาษถูกต้องและแม่นย า ท าให้เกษตรกรสามารถได้รับเงินเร็วขึน้ ซึ่งการสร้างรายได้เสริมแก่
เกษตรกร ด้วยการสง่เสริมให้เกษตรกรน าพืน้ท่ีว่างบนคนันาท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์มาเข้าร่วมปลกูต้น
กระดาษดับ๊เบิล้ เอ สามารถชว่ยให้เกษตรกรกวา่ 1.5 ล้านครอบครัว มีรายได้เสริมจากการปลกูต้น
กระดาษ 5,000 ล้านบาทตอ่ปี สอดคล้องกลมกลืนกับการเกษตรแบบสวนผสมของเกษตรกรไทย 
สามารถปลูกต้นกระดาษ ดับ๊เบิล้ เอ ควบคูก่ับพืชเกษตรอ่ืน โดยใช้เวลาว่างจากการปลูกพืชตาม
ฤดกูาลในแต่ละปี เป็นการลดการว่างงานแอบแฝงในภาคการเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 
และลดปัญหาสงัคมในชมุชนอีกด้วย  

 
“เรามีการพฒันาให้เกษตรกรได้รับความสะดวกสบายมากขึน้ เช่น โดย

ปกตกิารตดัและการรับซือ้ต้นกระดาษ ใช้เวลา 2-3 อาทิตย์ถึงจะได้เงิน แตต่อนนี ้
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เรามีระบบสแกนเรียกวา่ CDS ท่ีใช้งานผา่นแท็บเล็ต เกษตรกรก็จะใช้บนัทึกภาพ
คนันาของเขาและส่งข้อมูลมาให้เรา เราก็จะตรวจนบัต้นกระดาษได้ถกูต้องและ
แม่นย ามากขึน้ ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่ก่ีวนัก็สามารถได้รับเงินเลย เราก็มีการพฒันา
อยู่เร่ือยๆ ดจูากความต้องการของเกษตรกร” ชาญวิทย์ จารุสมบตัิ (สมัภาษณ์, 
28 พฤษภาคม 2557) 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านโครงการปลูกต้น
กระดาษ ปลกูปัญญา เป็นโครงการท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุให้โรงเรียนใช้พืน้ท่ีว่างปลกูต้นกระดาษ 
ดับ๊เบิล้ เอ โดยมอบต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ให้กับโรงเรียนต่างๆ เพ่ือน าไปปลูกตามพืน้ท่ีว่างของ
โรงเรียน โรงเรียนละ 500 ต้น เม่ืออายคุรบ 3 ปี ก็สามารถตดัจ าหน่ายเป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท 
และน ารายได้ท่ีได้จากการปลกูมาเป็นทนุพฒันาโรงเรียนและการศกึษาของเยาวชนแบบพึ่งตนเอง
ได้อยา่งตอ่เน่ือง อีกทัง้เป็นการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวและความร่มร่ืนให้โรงเรียน และสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้กบันกัเรียน ซึง่ถกูด าเนินการมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2550 จนกระทัง่ปัจจบุนั 

 
“บริษัทฯ ยงัมีโครงการท่ีท ามาอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แตป่ลายปี 2550 คือ

การมอบต้นกระดาษให้กบัโรงเรียน ตา่งๆ โรงเรียนละ 500 ต้น เม่ืออายคุรบ 3 ปี 
ก็สามารถตัดจ าหน่าย สร้างรายได้เป็นทุนพัฒนาการศึกษาเป็นจ านวนเงิน 
15,000 บาท และหน่อท่ีถกูตดัแล้ว ยงัสามารถงอกขึน้ใหม่ได้เป็นทุนการศกึษา
ได้ต่อเน่ือง เราอยากส่งเสริมให้โรงเรียนได้รู้จักการใช้พืน้ท่ีว่างเปล่าให้เกิด
ประโยชน์ กลายเป็นพืน้ท่ีสีเขียว และสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
นกัเรียน” ไพรัช ธนเมธาวี (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 

 
4.1.1.3  คณุภาพและการท าตลาดเตม็รูปแบบ 
แบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ ได้รับการยอมรับอย่างมากว่าเป็นกระดาษคณุภาพสงู ทัง้จาก

ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้มีการส่งออกไปยงัประเทศตา่งๆ ทัว่โลก และมีการท าการ 
ตลาดแบบเต็มรูปแบบในหลายประเทศ ซึ่งความส าเร็จของแบรนด์ ดับ๊เบิล้ เอ เกิดจากการมุ่งเน้น
คณุภาพสินค้ามาเป็นอนัดบัหนึง่ ถดัมาคือการรุกตลาดมุง่สร้างแบรนด์อยา่งเป็นรูปธรรม  
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1)  ด้านคณุภาพ  
บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ซึ่ง

อาจจะเรียกได้ว่าเป็นกระดาษคณุภาพระดบัโลก ท่ีมีการควบคมุการผลิตท่ีสม ่าเสมอ โดยควบคมุ
ได้ตัง้แตไ่ม้ท่ีน ามาเป็นวตัถดุบิท าให้ได้กระดาษท่ีมีปริมาณเนือ้เย่ือ 22 ล้านไฟเบอร์/แกรม ในขณะ
ท่ีกระดาษทัว่ไปมีเนือ้เย่ือเพียง 13 ล้านไฟเบอร์/แกรมเทา่นัน้  

 
“การศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ พืชจนได้ต้นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ ท่ีมี

คุณภาพดี ท าให้กระดาษของเรามีปริมาณเนือ้เย่ืออัดแน่นมากถึง 22 ล้านไฟ
เบอร์/แกรม แต่กระดาษทั่วไปมีเนือ้เย่ืออัดแน่นเพียง 13 ล้านไฟเบอร์/แกรม
เท่านัน้ ส่งผลให้คุณภาพกระดาษของเราได้รับการยอมรับในระดบัโลก” ชาญ
วิทย์ จารุสมบตั ิ(สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 

 
แม้จะเป็นกระดาษเหมือนกัน แต่แบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ ก็มีเอกลักษณ์และ

คณุภาพท่ีแตกต่างกบักระดาษอ่ืนๆ ประกอบกบัเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีคณุภาพสงูท าให้กระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ มีคณุสมบตัพิิเศษ 7 ประการ ได้แก่  

(1) กระดาษไม่ติดเคร่ืองถ่ายเอกสารเพราะเทคโนโลยีการตัด
กระดาษอนัทนัสมยัแบบโรตาร่ี  

(2) ได้งานพิมพ์คุณภาพเพราะความเรียบล่ืนของเนือ้กระดาษหมึก
จงึซมึซบัได้ดีและถ่ายทอดคณุภาพงานพิมพ์ได้คมชดัเหมือนต้นฉบบั  

(3) เนือ้กระดาษเรียบล่ืนท าให้ควบคมุการผลิตได้ดี 
(4) เนือ้กระดาษขาวสวา่งท าให้ได้งานพิมพ์ท่ีโดดเดน่  
(5) ใช้งานได้ 2 ด้านเพราะกระดาษทบึแสง  
(6) ช่วยยืดอายุการใช้งานเคร่ืองถ่ายเอกสารเน่ืองจากว่ากระดาษ

ดับ๊เบิล้เอไมก่่อให้เกิดฝุ่ นขณะพิมพ์  
(7) เก็บรักษาเอกสารได้อย่างยาวนานเพราะเนือ้กระดาษท่ีมี

คณุภาพท าให้รักษางานพิมพ์ไว้ได้นาน 
2)  ด้านการตลาด 
บริษัทฯ มีการสร้างแบรด์อย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543 

ซึง่เป็นชว่งท่ีตลาดกระดาษถ่ายเอกสารในประเทศไทยมีอยู่หลากหลายแบรนด์ แตย่งัไม่มีบริษัทใด
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ท่ีสร้างแบรนด์ให้กบักระดาษถ่ายเอกสาร เน่ืองจากเห็นว่าเป็นเพียงสินค้าประเภทหนึ่งเท่านัน้ ซึ่ง
จดุเร่ิมต้นของบริษัทฯ มีความท้าทายตรงท่ีราคาของดับ๊เบิล้ เอ สงูกวา่แบรนด์คูแ่ข่งอยู่ประมาณ 5-
6 บาทต่อหนึ่งรีม บริษัทฯ จึงเร่ิมศึกษาตลาดผู้บริโภค โดยเข้าร่วมงาน BOI Fair 2000 งาน
นิทรรศการด้านอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี จดัขึน้ ณ IMPACT เมืองทองธานี จ.นนทบรีุ เม่ือวนัท่ี 
3-17 กรกฎาคม 2543 และลงทุนแจกคอมพิวเตอร์ 100 เคร่ือง เพ่ือแลกกับข้อมูลของ
กลุม่เป้าหมายในการใช้เป็นฐานข้อมลูงานวิจยัทางการตลาด เพ่ือหาแนวทางในการท าตลาดก่อน
การเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งพบว่า 80% ของการใช้กระดาษส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือการถ่าย
เอกสาร ปัญหาท่ีผู้บริโภคพบคือ กระดาษติดเคร่ือง ท าให้เสียเวลา เสียคา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึง
เกิดการช ารุดเสียหายของเคร่ืองพิมพ์ และหลงัจากท่ีได้พฒันาคณุภาพสินค้าจนมัน่ใจว่า สามารถ
ตอบโจทย์ให้กบัผู้บริโภคและมีคณุภาพเหนือคู่แข่งขนัในตลาดได้ จึงเร่ิมท าการตลาดโดยชจูุดยืน
ความเป็นสินค้าพรีเมียม ซึง่สง่ผลให้ดับ๊เบิล้ เอ กลายเป็นแบรนด์ท่ีท าให้ผู้บริโภคนึกถึงทกุครัง้ท่ีจะ
ใช้กระดาษถ่ายเอกสาร  

 
“ดั๊บเบิล้ เอ เร่ิมต้นจากการมองเห็นโอกาสในการสร้างแบรนด์เม่ือปี 

พ.ศ. 2543 เป็นช่วงท่ีตลาดในประเทศไทยมีกระดาษ A4 อยู่หลากหลายแบรนด์ 
แตเ่วลานัน้ยงัไมเ่คยมีใครคิดท่ีจะสร้างแบรนด์ให้กบักระดาษถ่ายเอกสาร เพราะ
มองกนัวา่เป็นเพียงสินค้าธรรมดาๆประเภทหนึง่เทา่นัน้ แล้วชว่งเร่ิมต้นมนัก็ไม่ได้
ง่าย เพราะความท้าทายของเรา คือ ราคาสินค้าท่ีสงูกว่าคู่แข่งอยู่ประมาณ 5-6 
บาทตอ่หนึง่รีม” ชาญวิทย์ จารุสมบตั ิ(สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 

“เราเข้าร่วมงาน BOI Fair 2000 แล้วปีนัน้เราก็แจกคอมพิวเตอร์ 100 
เคร่ือง เพื่อแลกกบัข้อมลูของกลุ่มเป้าหมายของเรา เพ่ือท่ีเราจะใช้หาแนวทางใน
การท าตลาด ข้อมูลท่ีได้จากงานวิจยันัน้ ส่วนใหญ่ใช้กระดาษเพ่ือ Xerox ถึง 
80% และปัญหาส่วนใหญ่ก็คือกระดาษติดเคร่ือง พอได้ผลวิจัยมา เราก็ไป
พฒันาตรวจสอบคณุภาพสินค้าให้มันตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคและมีคุณภาพ
เหนือคู่แข่งขันในตลาดได้ จึง เร่ิมท าการตลาดด้วยวาง Position ว่าเป็น 
Premium Brand” ไพรัช ธนเมธาวี (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 

 
กิจการของบริษัทฯ ไม่เพียงแต่รุกตลาดเฉพาะในด้านการสร้างแบรนด์ 

แผนธุรกิจ การขยายตลาดทัง้ในและต่างประเทศเท่านัน้ บริษัทฯ ยงัขยายธุรกิจออกไป ด้วยการ
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พฒันาร่วมกบัพนัธมิตรซึ่งเป็นกลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อยท่ีด าเนินธุรกิจศนูย์ถ่ายเอกสาร หรือศนูย์
อปุกรณ์เคร่ืองเขียน เพ่ือเปิดร้านดับ๊เบิล้ เอ ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์, ร้านดับ๊เบิล้ เอ สเตชัน่เนอร่ี ไปจนถึง
บริการผ่านสายดว่น 1759 เพ่ือท าให้บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์จ าหน่ายพร้อมอยู่ในทกุๆ ท่ีท่ีผู้บริโภคมี
ความต้องการ  
 

4.1.2  แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ 
(1991) จ ากัด (มหาชน) 

แบรนด์ดั๊บเบิล้ เอ เติบโตขึน้ภายใต้การบริหารของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีวางกรอบแนวทางการสร้างการเติบโตด้วยโมเดลพิเศษ เรียกว่า นวตักรรม “กระดาษ
จากคนันา” ซึง่มีองค์กรธุรกิจน้อยรายนกัท่ีจะเดินตามรอยนี ้เพราะเป็นการด าเนินธุรกิจท่ีเช่ือมโยง
ทุกส่วนทัง้ภาคเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดการสร้างคณุค่าร่วมหรือ Creating 
Shared Value: CSV ซึง่คณุชาญวิทย์ จารุสมบตั ิในฐานะรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้นิยามของ
การสร้างคุณค่าร่วมในมุมมองของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่า “การสร้างความสุขและ
ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ใช่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านัน้ท่ีได้ประโยชน์” กล่าวคือ ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้ก้าวตอ่ไปข้างหน้านัน้ บริษัทฯ ไม่ต้องการท่ีจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจ
แตเ่พียงฝ่ายเดียว หากแตต้่องการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึน้กบัสงัคมไปพร้อมๆ กนั 

 
“ในความเป็นดับ๊เบิล้ เอ การสร้างคณุค่าร่วมคือ การสร้างความสุขและ

ประโยชน์ ร่วมกนั ไมใ่ชบ่ริษัทฯ ได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว ซึ่งในการปลกูต้นกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการได้วตัถุดิบมาผลิตสินค้า เกษตรกรก็ได้
รายได้เสริม” ชาญวิทย์ จารุสมบตั ิ(สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 

“ในธุรกิจของเราท่ีก าลงัเดินไปข้างหน้า จะท ายงัไงให้มีผู้ ได้รับประโยชน์
ไปพร้อมกบัเราในกระบวนการธุรกิจเลย ยกตวัอย่างเช่น ชาวนาปลกูต้นกระดาษ 
เขาก็เป็นเหมือนกบัคน Supply ในกระบวนการผลิต เพราะฉะนัน้ถ้าชาวนาปลกู
เยอะ เปล่ียนท่ีว่างของเขาให้มีต้นกระดาษ เขาก็ Return ตรงนัน้กลับไปเป็น
รายได้เสริม องค์กรก็จะได้ Material ท่ียัง่ยืน” ไพรัช ธนเมธาวี (สมัภาษณ์, 28 
พฤษภาคม 2557) 
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4.1.2.1  แหลง่ท่ีมาของแนวคดิการสร้างคณุคา่ร่วมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ผา่นนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 

ในอดีตก่อนตัง้โรงงานผลิตกระดาษ คณุกิตติ ด าเนินชาญวนิชย์ ผู้ก่อตัง้บริษัทฯ 
ได้ให้ความส าคญักบัวตัถดุิบ จึงน าพนัธุ์ไม้ยคูาลิปตสัจากตา่งประเทศมาวิจยัจนได้สายพนัธุ์ไม้ท่ี
เหมาะสมในการจะน ามาปลูกในสภาพดินและสภาพอากาศของเมืองไทย เป็นพนัธุ์ไม้ท่ีปลกูง่าย 
ดแูลง่าย ใช้เวลาปลูกไม่นานเกินไป สามารถปลูกร่วมกับพืชอ่ืนได้ และให้คณุสมบตัิท่ีเหมาะกับ
การน ามาท าเป็นกระดาษ ซึ่งการศึกษาวิจยัท าให้ได้กล้าไม้สายพนัธุ์ใหม่ท่ีเรียกว่า “ต้นกระดาษ
ดั๊บเบิล้ เอ” ต่อมาท่านจึงได้ทดลองปลูกบนท่ีดินของท่านกว่าหลายหม่ืนไร่ และก่อสร้าง
โรงงานผลิตกระดาษครบวงจรแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) 
พร้อมกบัการตัง้บริษัทเพ่ือด าเนินธุรกิจแบรนด์กระดาษดับ๊เบิล้ เอ ขึน้ 

ตอ่มา บริษัทฯ มีแผนการขยายการสง่ออกไปตา่งประเทศทัว่โลกนัน้ ย่อมจะส่งผล
ให้ความต้องการการใช้วตัถดุิบมีเพิ่มมากขึน้ บริษัทฯ จึงมองหาแหล่งผลิตวตัถดุิบใหม่ และพบว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชากรมากกว่า 40% มีอาชีพเกษตรกรและปลูกข้าว
เป็นหลกั และเกษตรกรมกัประสบปัญหารายได้ไม่พอกบัคา่ใช้จ่าย ดงันัน้ ชาวนาก็ควรจะมีรายได้
เสริมจากพืน้ท่ีว่างรอบนาข้าวหรือ “คนันา” ซึ่งถกูปล่อยว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร บริษัทฯ จึงเปิด
โอกาสด้านอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรด้วยการปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา และยงัช่วย
สร้างแหล่งดดูซับคาร์บอนไดออกไซด์จากพืน้ท่ีท่ีไม่ได้ท าประโยชน์ให้กลบัมีต้นไม้เพิ่มขึน้ จน
กลายเป็นท่ีมาของนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” โมเดลธุรกิจใหม่ในการด าเนินความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม ท่ีพฒันาตอ่มาเร่ือยๆ จนสง่ผลตอ่ทัง้ตวัองค์กรและสงัคมโดยรวม  
 

“ก่อนท่ีเราจะมีกระดาษจากคนันา ทา่นกิตต ิผู้ก่อตัง้บริษัทฯ ท่านก็ไปหา
ท่ีดนิว่างเปล่าหลายหม่ืนไร่ เพ่ือสร้างวตัถดุิบของเราเอง หลงัจากนัน้เราก็เห็นว่า
ชาวนามีรายได้ไม่พอคา่ใช้จ่ายในแต่ละปี เพราะหลงัจากท านาเสร็จ ต้องรอครัง้
หน้าถึงจะปลูกอีกได้ ไม่สามารถปลูกได้ทนัทีเลย ชาวนาจึงควรจะมีรายได้เพิ่ม
จากท่ีดินของตน เราจึงหนัไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคนันา นัน่
เป็นท่ีมาของค าว่ากระดาษจากคนันา” ชาญวิทย์ จารุสมบัติ (สัมภาษณ์, 28 
พฤษภาคม 2557) 

“ธุรกิจกระดาษมนัมีโอกาสอย่างนึงได้ เพราะประเทศเราเป็นประเทศ
เกษตรกรรม ซึ่งการค้าข้าว ข้าวโพด ท่ีมีการแข่งขนัในตลาดสูง บางทีก็อาจจะ
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ต้องมองหาพืชผลใหม่ๆ เข้ามาช่วย เพ่ือให้มีทางเลือกให้ชาวนาได้สร้างรายได้ 
ประจวบกับการท่ีเราท าวิจัยเร่ืองต้นกระดาษ และต้นกระดาษก็พัฒนามา
จนกระทัง่มนัเหมาะท่ีจะสง่เสริมให้ชาวนาปลกู ก็เลยดงึให้เกษตรกรเข้ามามีส่วน
ร่วม” ไพรัช ธนเมธาวี (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 
 

นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” จึงหมายถึง กระดาษท่ีใช้วตัถุดิบในการผลิตมา
จากต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท่ีถูกพฒันาสายพนัธุ์ในเหมาะกับสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย 
และถูกพฒันารูปแบบจากการปลูกแบบแปลงเป็นการปลูกบนคนันา เป็นการเปล่ียนคนันาท่ีว่าง
เปลา่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นความสขุของใครหลายๆ คน อาทิเช่น ความสขุของเกษตรกรท่ีได้
มีรายได้เสริม ความสุขของชุมชนท่ีคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้  และความสุขของโลกท่ีต้น
กระดาษดับ๊เบิล้ เอ ชว่ยดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดโลกร้อน ชว่ยเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว 

4.1.2.2  งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา”ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

นวตักรรม “ต้นกระดาษจากคนันา” ยงัมีผลการวิจยัรองรับจากโครงการวิจยัของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย  (สกว . )  และคณะนักวิ จัยจากคณะวนศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ภายใต้หวัข้อ “การวิจยัเชิงบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนใน
ชนบทโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้วยการปลูกไม้โตเร็ว” ท่ีจดัท าระหว่างปี 
พ.ศ. 2548-2551 พบว่าในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีเนือ้ท่ีปลูกข้าว 70.187 ล้านไร่ แยกเป็น
พืน้ท่ีข้าวนาปี 57.386 ล้านไร่ และข้าวนาปรัง 12.801 ล้านไร่ ให้ผลผลิตเฉล่ีย 481 กิโลกรัมตอ่ไร่ 
ต ่ากวา่ผลผลิตเฉล่ียของทัว่ทัง้โลกท่ีองค์การอาหารและเกษตรแห่งชาติรายงานว่ามีคา่เท่ากบั 667 
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งการท่ีผลผลิตต่อไร่ต ่า สามารถเป็นค าอธิบายถึงความยากจนของเกษตรกรไทย 
และการแก้ปัญหาความยากจนของชาวไทยทางหนึ่งก็คือการเพิ่มผลผลิตตอ่ไร่ให้สงูขึน้คงกระท า
ได้ไมง่่ายนกั เพราะต้องลงทนุด้านระบบชลประทานสงูมาก การปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนั
นาจึงเป็นแนวทางท่ีน่าจะเป็นไปได้ง่ายกว่าโดยชาวนาสามารถด าเนินการเองได้ โดยคณุสมบตัิ
ของต้นกระดาษดับ๊เบลิ เอ ท่ีได้จากการวิจยัมีดงัตอ่ไปนี ้ 

1)  การปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ไมมี่ผลกระทบตอ่คณุสมบตัขิองดนิ 
2)  การกระจายรากของต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ไมมี่ผลตอ่ผลผลิตข้าว 
3)  เศษใบท่ีร่วงหล่นจะถูกย่อยสลายเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ ช่วยบ ารุงความ

อดุมสมบรูณ์ของดนิ 
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4)  ปริมาณการใช้น า้ของต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ไม่แตกตา่งจากไม้ชนิด
อ่ืน และเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช้น า้เพ่ือสร้างเนือ้ไม้ พบว่าต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ 
สามารถใช้น า้สร้างเนือ้ไม้ได้ดีกวา่ไม้โตเร็ว (ไม้เศรษฐกิจ) ชนิดอ่ืน 

5)  การเปรียบเทียบระหวา่งต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ กบักล้าสายพนัธุ์เก่า  
(1) ต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ:  

-  พุม่ใบน้อย (ทรงพุม่โปร่ง ลดการบงัแสงพืชอ่ืน)  
-  ใบมีน า้มนัน้อย (ยอ่ยสลายง่าย ลดผลกระทบตอ่ดนิและน า้)  
-  กล้าเนือ้เยือ้ (ล าต้นตรงสงู เปลือกบาง ใบน้อย โตเสมอกนั) 
-  ไมมี่รากแก้ว (มีเพียงแตก่ลุม่รากฝอย ก าจดัตอได้ง่าย) 

(2) กล้าสายพนัธุ์เก่า:  
-  ใบน า้มนัมาก (เกิดสารตกค้างในดนิ)  
-  กล้าเมล็ด (คณุสมบตัขิึน้กบัคณุภาพของแตล่ะเมล็ด)  
-  รากแก้วลกึ (ก าจดัตอไม้ยาก) 

จากงานวิจยัดงักล่าวยงัพบว่า การปลกูต้นกระดาษบนคนันาจะสร้างรายได้เสริม
ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึน้จากการปลกูข้าวเชิงเด่ียวประมาณ 2-3 เท่า นอกจากนีก้ารปลกูต้นกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ แทรกในไร่นายงัช่วยสร้างไม้ใช้สอยให้แก่ชมุชน ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพิ่มปริมาณไม้ยืนต้นในไร่นาอนัส่งผลดีตอ่การช่วยชะลอความรุนแรงของลมพาย ุเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว
ให้แก่แผน่ดนิในหน้าแล้ง และชว่ยลดปัญหาโลกร้อนอนัเน่ืองมาจากการดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์
ผา่นทางกระบวนการสงัเคราะห์แสงของต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ 

4.1.2.3  องค์ประกอบของแนวคิดการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษ
จากคนันา” ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน)  

นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” เร่ิมต้นจากการคดิตา่งของผู้ก่อตัง้บริษัทฯ พฒันา
แนวคิดจนกลายเป็นการสร้างสรรค์คณุประโยชน์ต่อทัง้องค์กร ชมุชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากผล
การศกึษา ท าให้สามารถสรุปคณุประโยชน์หลกั (Core Benefit) ของนวตักรรม “กระดาษจากคนั
นา” ได้ดงันี ้

1. ชว่ยอนรัุกษ์ไม้ธรรมชาติด้วยการผลิตกระดาษจากไม้ปลกู และลดการใช้พืน้ท่ี
ไปกบัแปลงไม้ปลกูเชิงพาณิชย์เพ่ือชว่ยรักษาความหลากหลายของระบบนิเวศด้วยการส่งเสริมการ
ปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา ซึง่เป็นพืน้ท่ีวา่งโดยไมไ่ปรบกวนพืน้ท่ีเพาะปลกูพืชอ่ืน  



92 
 

2. ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากท่ีดินได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ด้วย
การปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา เพ่ือเป็นรายได้เสริม นอกเหนือไปจากการปลกูข้าวเพียง
อยา่งเดียว 

3. ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยการสร้างแหล่งดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งใหม่
ให้กบัโลก โดยการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันาเป็นการชว่ยเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวบนท่ีท่ีไม่เคยมี
ต้นไม้มาก่อน 

4. ทุกส่วนจากต้นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ ตัง้แต่ใบจนถึงราก สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ทกุส่วนอย่างคุ้มคา่ โดยเนือ้ไม้จะน าไปใช้ในการผลิตกระดาษ เปลือกไม้ เศษไม้ และ
แม้แตย่างในเนือ้ไม้ ถกูน าไปใช้เป็นเชือ้เพลิงผลิตไฟฟ้าแทนการปล่อยทิง้ให้เสียเปล่า ส่วนใบและ
ราก ยงัสามารถยอ่ยสลายกลายเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิได้อีกด้วย 

จากคุณประโยชน์หลัก (Core Benefit) ของนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” 
ดงักล่าว บริษัทฯ ได้น ามาสรุปเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการของโมเดลพิเศษท่ีบริษัทฯ ใช้
ด าเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจบุนั และยงัใช้เป็นประเด็นส าหรับการส่ือสารออกไปยงัภายนอกอีกด้วย 
ซึง่องค์ประกอบทัง้สาม (บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน), 2555ข) ประกอบด้วย 

1)  กระดาษชว่ยลดโลกร้อน โดยใช้แนวคดิดงันี ้
(1) ปลกูต้นไม้เองไมต้่องตดัไม้ป่า คือการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ 

บนคนันาเพ่ือน ามาใช้ท ากระดาษแทนการใช้ไม้จากธรรมชาติหรือแม้แต่ไม้จากการปลูกป่าท่ีเป็น
การปลูกเชิงพาณิชย์ โดยนอกจากจะไม่รบกวนธรรมชาติของโลกแล้ว ยังช่วยรักษาความ
หลากหลายของระบบนิเวศ และไมไ่ปรบกวนพืน้ท่ีส าหรับเพาะปลกูหลกัอีกด้วย 

(2) เปล่ียนท่ีวา่งให้เป็นพืน้ท่ีสีเขียวจากคนันาท่ีว่างเปล่า ปล่อยทิง้ไว้
ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ น ามาปลกูต้นกระดาษ ดับ๊เบิล้ เอ เป็นการชว่ยเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวอีกวิธีหนึง่ 

(3) ต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เตบิโตด้วยการดงึก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในชัน้บรรยากาศมาแปลงเป็นเนือ้ไม้ จึงมีส่วนช่วยเก็บกกัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ในรูปของ
คาร์บอน โดยต้นกระดาษ 1 ต้น ช่วยดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สงูถึง 51.96 กิโลกรัม และ
ช่วยเก็บกกัคาร์บอนในเนือ้ไม้ได้สงูสดุ 42.5 กิโลกรัม (เฉล่ีย 14.17 กิโลกรัม/ ต้น/ ปี) และกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ 1         ดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 12.5 กิโลกรัม/ รีม 

2)  กระดาษสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร เพิ่มความสขุให้ชมุชนุ เพราะ
ต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ สร้างรายได้เสริม เพิ่มคณุภาพชีวิตท่ียัง่ยืนคือ ช่วยให้ชาวนามีรายได้เสริม
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จากการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันาควบคูไ่ปกบัการปลกูข้าว และชาวบ้านมีงานท าในถ่ิน
ท่ีอยูช่มุชนพึง่พาตวัเองได้อยา่งยัง่ยืน 

3)  กระดาษสร้างพลงังาน จากกระดาษสู่ไฟฟ้า และจากของเหลือใช้สู่
สารตัง้ต้นหมนุเวียนสารเคมีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ของเหลือใช้อย่าง เปลือกไม้ เศษไม้ และน า้มนั
ยางด า จะถูกใช้เป็นเชือ้เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานและชุมชนรอบโรงงานกว่า 
400,000 ครัวเรือน และสารหลอมเหลวท่ีเกิดจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงจะน ามาผ่านกระบวนการ
ท าดา่งโดยใส่ปนูขาวได้เป็นน า้ยาต้มเยือ้หมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม ส่วนกากปนูและหินปนูการจาก
ท าดา่งจะถกูเผาได้เป็นปนูขาวหมนุเวียนใช้ส าหรับเพิ่มคณุสมบตัิความขาวและทบึแสงให้กระดาษ 
 

   
 
ภาพท่ี 4.1  นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน), 2555ข. 

 
“ดั๊บเบิล้ เอ ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระดาษ แต่ยังเป็นกระดาษท่ีช่วย

แก้ปัญหาโลกร้อน เป็นกระดาษท่ีช่วยสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร และเป็น
กระดาษสร้างพลงังาน ซึ่งทัง้หมดรวมอยู่ในโมเดลธุรกิจของเรา รวมอยู่ใน DNA 
ของเรา แล้วเราก็ยังใช้โมเดลนีใ้นการส่ือสารออกไปอีกด้วย” ชาญวิทย์ จารุ
สมบตั ิ(สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 
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ด้วยความคิดตัง้ต้นในการด าเนินธุรกิจท่ีไม่ต้องการท าลายธรรมชาติ บริษัทฯ ก็น า

ความคิดดงักล่าวมาก าหนดในการยุทธศาสตร์ในการพฒันาและด าเนินธุรกิจเพ่ือมาสู่เป้าหมาย
ของการใช้แนวคดิการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ท าให้บริษัทฯ มีความแตกตา่งอย่างชดัเจนจากรูปแบบ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เพียงแค่การเอาก าไรส่วนหนึ่งมา
สร้างโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกบัธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ก็แสดงให้
เห็นแล้วว่า การริเร่ิมนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” สามารถกระตุ้นความยัง่ยืนให้เกิดขึน้ในภาค
เศรษฐกิจ ภาคสงัคม และภาคสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กนัได้ ซึง่เป็นคณุคา่ท่ีถกูสร้างขึน้ในระยะยาว 
 

“ถ้าเราไปปลกูป่า ก็ได้จะแคเ่ร่ืองสิ่งแวดล้อม ไม่มีเร่ืองรายได้เพิ่ม ถ้าเรา
เอาของไปแจก คนท่ีได้รับก็จะได้ประโยชน์แค่ในระยะสัน้ เราคิดว่า CSR ก็ได้
ประโยชน์แค่ในระยะสัน้ๆ ได้ประโยชน์แค่ขัน้ตอนเดียว แต่กระดาษจากคนันา
ของเรา คนท่ีปลูกมีรายได้เพิ่ม สิ่งแวดล้อมก็ไม่เสีย ช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อน 
บริษัทฯ ก็ได้วัตถุดิบมาใช้ ซึ่งมันเป็นวัฎจักรท่ีมันด าเนินไปในระยะยาวและมี
ความยัง่ยืน” ชาญวิทย์ จารุสมบตั ิ(สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 

“CSV มนัต้องคิดกนัไปควบคูก่ับ Business เลย คือมนัถกูคิดให้อยู่ใน
ธุรกิจ ให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่ว่าเราเอาก าไรส่วนหนึ่งมาสร้างเป็น Project 
เพราะงัน้ถ้าวันหนึ่งท่ีเงินก้อนนีม้ันมีไม่พอ โครงการนัน้ก็จะด าเนินต่อไปไม่ได้ 
เม่ือเราโต Partner ของเราก็จะโตไปด้วย” ไพรัช ธนเมธาวี (สัมภาษณ์, 28 
พฤษภาคม 2557) 

 
4.1.3  การบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 

“กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
 จากคณุประโยชน์ของการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ซึ่งบริษัทฯ 
ได้น ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับการส่ือสารออกไปยังภายนอก โดยมีองค์ประกอบในการ
บริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ดงัตอ่ไปนี ้

4.1.3.1  การจดัองค์กรในการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วม
ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
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แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ถือเป็นนโยบายหลกัในการพฒันาธุรกิจของ
บริษัทฯ และเป็นนโยบายพืน้ฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายประเภทอ่ืนๆ ซึ่งการท่ีจะน ามาใช้
เป็นประเดน็เพ่ือการส่ือสารนัน้ บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของฝ่ายท่ีรับผิดชอบในการบริหารกล
ยทุธ์การส่ือสารของบริษัทฯ ได้แก่ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์องค์กร (Corporate Public Relation) ฝ่าย
ส่ือสารตราสินค้า (Branding) และฝ่ายกิจกรรมการตลาด (Event) ท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การส่ือสาร ท่ีสอดคล้องและสมัพนัธ์กบันโยบายและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

 
 
ภาพท่ี 4.2  แผนผงัแสดงโครงสร้างของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารกลยทุธ์การส่ือสาร

ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
 

“เรามีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในส่วนของการส่ือสาร เรียกว่า Corporate 
PR ท าหน้าท่ีเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ เช่น การเผยแพร่โครงการของบริษัทฯ ท่ีมี
ประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม และคอยควบคมุข่าวสารตา่งๆ เช่น กรณีเกิด
ไฟไหม้โรงงาน ก็จะต้องท าหน้าท่ีควบคุมข่าวสารให้อยู่ในวงท่ีก าจดั และชีแ้จง
ข้อเท็จจริงต่อส่ือมวลชนและสงัคมภายนอก นอกจากนีย้งัมีทีม Branding ท่ีท า
หน้าท่ีสร้างแบรนด์ของเราทัง้ในและต่างประเทศ และทีม Event ท่ีรับหน้าท่ีจดั
กิจกรรมทางการตลาด ซึง่ทัง้หมดมีเป็นหน้าท่ีท่ีจะชว่ยกนัส่ือสารกระดาษจากคนั
นาออกไป” ชาญวิทย์ จารุสมบตั ิ(สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 

 
4.1.3.2  การวางแผนการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมของ

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

ผู้บริหารระดบัสงู 
(Top Management) 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์องค์กร  

(Corporate Public Relation) 
ฝ่ายส่ือสารตราสินค้า 

(Branding)  
 

ฝ่ายกิจกรรมการตลาด 
(Event) 
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จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านการส่ือสารของบริษัทฯ  
จะอธิบายอยา่งสอดคล้องกนัถึงการวางแผนการบริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วม
ของบริษัทฯ ว่า นโยบายการส่ือสารท่ีได้รับเป็นนโยบายท่ีก าหนดขึน้โดยผู้บริหารระดบัสูง (Top 
Management) ซึง่จะมีการก าหนดแบบปีตอ่ปี ฝ่ายท่ีรับผิดชอบจะน านโยบายดงักล่าวมาวางแผน
เป็นระยะยาวรายปีในลกัษณะแผนงานประจ าปี (Year Plan) และก าหนดช่วงเวลา (Timeline) 
ของการท างาน เพ่ือแสดงแผนงานในแต่ละเดือน แต่ก็สามารถยืดหยุ่นหรือเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลาตามสถานการณ์ในขณะนัน้  

 
“เรามี Guideline ในการวางแผนการส่ือสารจากผู้บริหารระดบัสูง แต่

เหตกุารณ์มนัมีการพลิกผนัตลอดเวลา ถ้าเราท าตาม Guideline มนัก็ไม่ได้ ก็
ต้องเปล่ียน เรามีแผนงานประจ าปีก็จริง แต่มนัต้องยืดหยุ่นได้ตลอด ซึ่งเราต้อง
ประชุมอพัเดตกับทีมงานและผู้บริหารระดบัสูงตลอดเวลา ว่ามีเหตกุารณ์อะไร
เกิดขึน้บ้าง” ชาญวิทย์ จารุสมบตั ิ(สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 
 

เพ่ือให้การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกิดขึน้ในชว่งเวลาท่ีเหมาะสม บริษัทฯ จงึใช้การวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบนั เพ่ือปรับแผนการส่ือสารให้ทนัเหตกุารณ์เสมอ ประกอบกับการน าแผนงานในปีก่อนและ
สถานการณ์ในอดีต มาช่วยวิเคราะห์และวางแผนงานในปีต่อๆ ไป เช่น การกล่าวถึงสถานการณ์
ปัญหาน า้ท่วมในปี พ.ศ. 2553 หรือสถานการณ์ปัญหาเร่ืองการจ าน าข้าวในปี พ.ศ. 2557 ท่ีท าให้
เกษตรกรเดือนร้อน และอธิบายถึงบทบาทของบริษัทฯ ในการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นต้น เม่ือมี
การก าหนดแผนงานเรียบร้อย ก็ต้องประสานงานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและฝ่ายนอกบริษัทฯ 
รวมไปถึงการประสานงานกับบริษัทตวัแทนโฆษณา เพ่ือให้การส่ือสารอยู่ในรูปแบบท่ีต้องการ
ส่ือสารไปถึงกลุม่เป้าหมายและบรรลวุตัถปุระสงค์มากท่ีสดุ 

 
“บริษัทฯ หยิบเอาประเด็นสถานการณ์ปัจจุบนัมาใส่ในแผนการส่ือสาร

ด้วยเสมอ เช่น สถานการณ์ปัญหาเร่ืองการจ าน าข้าวในตอนนี ้ถือเป็นโอกาสท่ี
เหมาะสม ท่ีเราจะออกแคมเปญชว่ยชาวนาด้วยกระดาษจากคนันาของเรา อย่าง
ปีท่ีแล้ว เรามีแคมเปญส่ือสารต้นกระดาษจากคันนาผ่านแอปพลิเคชั่นเกมส์
ออนไลน์บนโซเช่ียลมีเดีย เราก็มีการกล่าวถึงเหตุการณ์น า้ท่วมท่ีท าให้ชาวนา
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เดือดร้อน และเราจะช่วยเหลือชาวนาอย่างไร ไม่ว่าจะสถานการณ์ในอดีต 
แผนงานเก่าๆ ของเรา เราน ามาวิเคราะห์หมด เพ่ือให้แผนงานของเรามีความ
เหมาะสมท่ีสดุ แล้วเราก็เอาแผนนัน้ไปประสานงานกบัภายในภายนอก แล้วก็เอ
เจนซ่ี เพ่ือท าแคมเปญท่ีเราต้องการส่ือสารให้ตรงกบัเป้าหมายและวตัถปุระสงค์” 
ไพรัช ธนเมธาวี (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 

 
4.1.3.3  เป้าหมายของการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วม

นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) โดยแบ่งตาม
กลุม่เป้าหมายหลกั ได้แก่ 

1)  เกษตรกรและเจ้าของท่ีดนิ 
กลุ่มเป้าหมายแรกของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมของบริษัทฯ 

คือ “เกษตรกร” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือต้องการให้เกษตรรับรู้และเกิดความเข้าใจถึงแนวคิดการ
สร้างคณุคา่ร่วมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเข้าใจถึงประโยชน์ท่ีเขาจะได้รับจากการปลูก
ต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ และเกษตรกรจะตดัสินใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจด้วยปลกูต้นกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ ในท้ายท่ีสดุ 

นอกจากเกษตรกรแล้ว บริษัทฯ ยงัต้องส่ือสารไปยงัผู้ ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดิน 
ด้วยวตัถปุระสงค์เดียวกับเกษตรกรด้วย เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ท าการประเมินและวิเคราะห์ผลของ
การส่ือสารพบว่า เกษตรกรบางส่วนไม่ใช่เจ้าของท่ีดินท่ีเพาะปลกูอยู่ แตอ่าจเช่าท่ีจากผู้ อ่ืนมาอีก
ตอ่หนึง่ ดงันัน้ เพ่ือให้การส่ือสารครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายและบรรลวุตัถปุระสงค์จึงต้องส่ือสารไป
ยงัทัง้เกษตรกรและเจ้าของท่ีดนิด้วยเหมือนกนั 

 
“วตัถปุระสงค์แรกของเราคือการให้เกษตรกรเข้าร่วมปลกูต้นกระดาษกบั

เราให้มากๆ เพราะจุดแรกท่ีเราเร่ิมส่งเสริมการปลูกบนตันนาคือเราต้องการ
แหล่งผลิตวตัถดุิบใหม่ ซึ่งเราต้องส่ือสารให้เขาเข้าใจว่า เขาได้อะไรจากการเข้า
ร่วมกับเรา และเราได้อะไร ซึ่งหลังจากท่ีเราส่ือสารถึงเกษตรกรแล้ว เราก็มา
วิเคราะห์ว่ามนัครอบคลมุหมดหรือยงั ท าให้เราทราบว่าจริงๆ แล้ว เจ้าของท่ีดิน
ให้แต่ละแห่ง อาจจะไม่ใช่เกษตรกร อาจจะเป็นคนในเมืองซึ่งเป็นเจ้าของท่ีให้
เกษตรกรเช่า ดังนัน้เราก็ต้องมีการส่ือสารให้กับคนท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินทราบ
เชน่กนั” ชาญวิทย์ จารุสมบตั ิ(สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 
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2)  ผู้บริโภค 
อีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมของบริษัท 

ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) คือผู้ ใช้กระดาษแบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ หรือท่ีเรียกว่า “ผู้บริโภค” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงเร่ืองราว กระบวนการผลิต วตัถดุิบ ท่ีมาของกระดาษแบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ 
และท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อแบรนด์ จนสร้างให้เกิดเป็นความภกัดีตอ่แบรนด์ (Brand Loyalty) 
ซึง่การเสนอเร่ืองราวท่ีมาของแบรนด์กระดาษดับ๊เบิล้ เอ จะท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีกว่าการส่ือสารถึง
ลกัษณะและการใช้งานของสินค้าและผลิตภณัฑ์เทา่นัน้ 

 
“ผู้บริโภคท่ีกลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารอีกกลุ่มคือคนใช้กระดาษอย่าง

เราๆ ท่ีใช้อยูแ่ล้ว ซึง่เราต้องการให้เขารู้ Story ของสิ่งท่ีตวัเองใช้ ให้เกิดความรู้สึก
ท่ีดี ให้เกิด Brand Loyalty คืออยู่ด้วยกันไปนานๆ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ท่ี
เหนือกวา่การให้สนใจแค ่Function ของสินค้า เพราะทกุวนันีค้ณุภาพของสินค้า
มนัตามกนัทนัอยูแ่ล้ว” ชาญวิทย์ จารุสมบตั ิ(สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 

 
4.1.3.4  การสนบัสนุนขององค์กรต่อการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้าง

คณุคา่ร่วมของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านการส่ือสารของบริษัทฯ ให้

ความเห็นว่ามีปัจจยัหนึ่งท่ีส่งผลดีต่อการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมของ
บริษัทฯ คือการท่ีบริษัทฯ ให้การสนบัสนนุการส่ือสารอย่างเต็มท่ี แตก็่ยงัพบว่ามีอปุสรรคท่ีส าคญั
บางประการท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารกลยุทธ์ส่ือสารการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมของ
บริษัทฯ อีกเชน่กนั คือความยากท่ีจะท าให้กลุ่มเป้าหมายเช่ือในแนวคิดการสร้างคณุคา่ร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จ าเป็นท่ีจะต้องก าจดัอุปสรรคดงักล่าวด้วยการส่ือสารไปยงั
กลุม่เป้าหมายอยา่งเตม็ท่ี 
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1)  การสนบัสนนุขององค์กร 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญในด้านการส่ือสาร (Communication) อัน

เน่ืองมาจากความเช่ือหลกัของบริษัทฯ วา่ “ถ้าเราอยากจะผลกัดนัเร่ืองไหนให้เกิดการรับรู้ เกิดการ
ปฏิบัติ หรือเกิดการตอบสนอง เราจะต้องให้ความส าคัญกับการท าการส่ือสารออกไปยัง
กลุม่เป้าหมาย” หลกัความเช่ือดงักลา่ว ผลกัดนัให้แบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ กลายเป็นแบรนด์กระดาษท่ีมี
ช่ือเสียงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และเป็นสิ่งท าให้ท่ีบริษัทฯ ยึดถือปฏิบตัิและสนบัสนุนการ
ส่ือสารในด้านตา่งๆ อยา่งเตม็ท่ีทัง้ด้านบคุลากรและด้านงบประมาณ 

 
“ดั๊บเบิล้ เอ จะให้ความส าคัญในด้าน Communication เพราะถ้า

ย้อนกลบัไปใน History ของแบรนด์ว่าจากกระดาษท่ีเป็น Community Brand 
วันหนึ่ ง กลายมา เ ป็นแบรน ด์ ท่ีทุ กคน รู้ จักขึ น้ ม า ไ ด้  ก็ เพ ราะการท า 
Communication อย่างหนึ่ง เลยกลายเป็นความเช่ือขององค์กรเลยว่าถ้าเรา
อยากจะผลกัดนัเร่ืองไหนในเกิดการรับรู้ การปฏิบตัิ การตอบสนอง เราจะต้องให้
ความส าคญักบัการท าการส่ือสารออกไปยงักลุ่มเป้าหมาย ซึ่งองค์กรจึงคอ่นข้าง
ในการสนบัสนนุในเร่ืองตา่งๆ ทัง้เร่ืองก าลงัคน ท่ีจดัตัง้แผนกเพ่ือรับผิดชอบการ
ส่ือสาร สว่นเร่ืองงบประมาณ ทกุปีก็จะมีการตัง้งบประมาณเพ่ือสนบัสนนุในส่วน
นีเ้อาไว้อยูแ่ล้ว” ชาญวิทย์ จารุสมบตั ิ(สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 

 
2)  อปุสรรคตอ่การส่ือสาร 
แต่ความเช่ือของกลุ่มเป้าหมายก็กลายเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัท่ีเกิดจาก

ผู้ รับสารของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมของบริษัทฯ ซึ่งท าให้การบริหารกลยทุธ์การส่ือสาร
เพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมของบริษัทฯ เกิดความยากขึน้ เพราะค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรและ
ต้องใช้ความระมดัระวงัอย่างมากในการส่ือสาร เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเช่ือและเข้าใจว่าแนวคิดการ
สร้างคุณค่าได้เกิดขึน้จริงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านการ
ส่ือสารของบริษัทฯ ให้ความเห็นไว้ 

 
“อุปสรรคของการส่ือสาร อยู่ท่ีการท าให้คนเช่ือว่าเราพูดจริงท าจริง 

เพราะอยู่ๆ ไปบอกเขาว่ากระดาษจากคนันาดียงัไง ในแง่ของคนถ้าได้ยินได้ฟัง 
แตไ่ม่รู้สึกว่ามีอะไรไป Proof ให้เขาเห็น เขาก็จะรู้สึกว่ามนัเป็นการโฆษณา เช่ือ
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ได้ไหม ขายของหรือเปล่า ซึ่งมันต้องใช้เวลาและขัน้อยู่กับว่าเราแสดงความ
จริงใจออกไปได้แคไ่หน” ไพรัช ธนเมธาวี (สมัภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557) 

 
กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ มีนโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดการ

สร้างคุณค่าร่วมระหว่าง สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยก าหนดเป็นนโยบายหลักและ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจด้วยกัน 3 ประการ คือ การไม่ท าลายธรรมชาติและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
การคืนกลบัสู่สงัคม และคณุภาพและการท าตลาดเต็มรูปแบบ จนพฒันาขึน้เป็นโมเดลธุรกิจใหม ่
เรียกว่านวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ซึ่งมีคุณประโยชน์หลัก (Core Benefit) ท่ีส าคัญ 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) กระดาษช่วยลดโลกร้อน ด้วยการสร้างแหล่งดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์
แหล่งใหม่ให้กับโลก และยังช่วยอนุรักษ์ไม้ธรรมชาติด้วยการผลิตกระดาษจากไม้ปลูก โดยการ
ปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา (2) กระดาษสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร ด้วยการการช่วย
ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากท่ีดินได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ด้วยการปลูกต้นกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา เพ่ือเป็นรายได้เสริม นอกเหนือไปจากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว และ (3) 
กระดาษสร้างพลงังาน ด้วยของเหลือใช้อยา่งเปลือกไม้ เศษไม้ และน า้มนัยางไม้จะถกูน าไปใช้เป็น
เชือ้เพลิงผลิตไฟฟ้าแทนการปล่อยทิง้ให้เสียเปล่า ซึ่งการริเร่ิมการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม 
“กระดาษจากคนันา” ท าให้บริษัทฯ มีความแตกต่างจากรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจอ่ืนๆ อย่างชดัเจน เพราะสามารถกระตุ้นให้เกิดความยัง่ยืนในภาคเศรษฐกิจ 
ภาคสงัคม และภาคสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กนัได้ ซึง่เป็นคณุคา่ท่ีถกูสร้างขึน้ในระยะยาว 

บริษัทฯ น าเอาคณุประโยชน์หลกั (Core Benefit) ของการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม 
“กระดาษจากคนันา” มาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับการส่ือสารออกไปยังภายนอก และมีการ
บริหารกลยทุธ์การส่ือสารจากหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์องค์กร (Corporate 
Public Relation) ฝ่ายส่ือสารตราสินค้า (Branding) และฝ่ายกิจกรรมการตลาด (Event) ซึ่ง
หน่วยงานจะมีหน้าท่ีตอบรับนโยบายจากผู้บริหารระดบัสงู (Top Management) แบบปีตอ่ปี และ
น านโยบายดงักล่าวมาวางแผนเป็นระยะยาวในลกัษณะแผนงานประจ าปี และก าหนดช่วงเวลา 
(Timeline) ของการท างาน เ พ่ือแสดงแผนงานในแต่ละเดือน แต่ก็สามารถยืดหยุ่นหรือ
เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ในขณะนัน้ โดยมีเป้าหมายของการบริหารกลยทุธ์การ
ส่ือสารคือ การท าให้กลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งได้แก่ เกษตรกรและเจ้าของท่ีดิน และผู้ บริโภค
ผลิตภณัฑ์ เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ เกิดทศันคตท่ีิดีตอ่แบรนด์ จนไปถึงเกิดพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค์ 
เช่น การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจด้วยการปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ หรือความภักดีต่อ      
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แบรนด์ (Brand Loyalty) โดยท่ีบริษัทฯ ยงัมีปัจจยัส่งเสริมคือ การสนบัสนนุการส่ือสารอย่างเต็มท่ี
ในด้านบคุลากรและด้านงบประมาณ แตก็่ยงัมีอปุสรรคท่ีส าคญับางประการท่ีส่งผลกระทบตอ่การ
บริหารกลยทุธ์การส่ือสาเรพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมอีกเชน่กนั คือความยากท่ีจะท าให้กลุ่มเป้าหมาย
เช่ือในแนวคดิการสร้างคณุคา่ร่วมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จ าเป็นท่ีจะต้องก าจดั
อปุสรรคดงักลา่วด้วยการส่ือสารไปยงักลุม่เป้าหมายอย่างเตม็ท่ี 
 
4.2 วิธีการส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” 

ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
 

ผลจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) บคุลากรท่ีรับผิดชอบด้านฝ่าย
ส่ือสารตราสินค้าของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) จินตวีร์ 
ปรัชญาวาทิน ผู้ จัดการฝ่ายส่ือสารตราสินค้า และ (2) คุณบงกชรัตน์ นวลศรี ผู้ จัดการฝ่ายส่ือ
สารตราสินค้า ประกอบกับการศกึษาเอกสารเผยแพร่ของบริษัทฯ ได้แก่ ส่ือประชาสมัพนัธ์ต่างๆ 
โดยเน้นไปท่ีภาพยนตร์โฆษณาท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นส่ือหลักในการส่ือสาร เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการ
ส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ท่ีมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อันได้แก่ กลยุทธ์การสร้างสาร (Message Strategy) และกลยุทธ์การใช้ส่ือ (Media 
Strategy) ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

4.2.1  กลยุทธ์การสร้างสาร (Message Strategy) 
การส่ือสารไปยังสาธารณะครัง้แรกของบริษัทฯ คือ การเปิดตัวสินค้าแบรนด์กระดาษ

ดับ๊เบิล้ เอ เม่ือปี พ.ศ. 2543 ท าให้ดับ๊เบิล้ เอ เป็นผลิตภณัฑ์กระดาษแบรนด์แรกในประเทศไทยท่ี
มีการโฆษณาและการท าตลาดอยา่งจริงจงั และประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ สามารถ
ครองความเป็นผู้น าตลาดในประเทศไทยภายในเวลาเพียง 3 ปี ด้วยอตัราการรับรู้แบรนด์ (Brand 
Awareness) 80% และอัตราความภักดีในแบรนด์ (Brand Loyalty) 90% (บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ 
(1991) จ ากดั (มหาชน), 2557) ซึ่งความส าเร็จท่ีแสดงให้เห็นจากอตัรามาตรวดัเหล่านี ้น่าจะท่ีมา
จากการออกแบบสารให้ตรงวตัถปุระสงค์และตรงกบักลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารคือผู้บริโภค และ
ถดัมา บริษัทฯ ได้เร่ิมต้นการส่ือสารเก่ียวกับต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ซึ่งถือเป็นต้นไม้ท่ีมีตราสินค้า
เป็นครัง้แรก เม่ือปี พ.ศ.2550 โดยมีกลุม่เป้าหมายในการส่ือสารคือ เกษตรกร  
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ภาพท่ี 4.3  ล าดบัแคมเปญส่ือสารของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม 

“กระดาษจากคนันา” 

กลุม่เกษตรกร 
 

พ.ศ.
2550 

 

พ.ศ.
2551 

 

พ.ศ.
2552 

 

พ.ศ.
2553 

 

พ.ศ.
2554 

 

พ.ศ.
2555 

 

พ.ศ.
2556 

 

พ.ศ.
2557 

 

การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 
 

กลุม่ผู้บริโภค 
 

แคมเปญ “Blue Hero” 
(Double A กระดาษแก้ปัญหาโลก)

ร้อน) 
แคมเปญ “Double A Heroes” 
(Double A คดิไกลกว่ากระดาษ) 

แคมเปญ “Paper from KHAN-NA” 
(Double A กระดาษจากคนันา) 

แคมเปญ “A to a ปลกูฝัน ปลกูปัญญา” 
(Better Tomorrow เผ่ือพรุ่งนีท่ี้ดีกวา่) 

แคมเปญ “เทวดา” 

(เปล่ียนคนันาให้เป็นรายได้เสริม) 
 
 แคมเปญ “รดน า้ครัง้เดียว” 

(แล้งนีป้ลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ 
เป็นรายได้เสริม) 

 
แคมเปญ “น้ารวย” 

(เปล่ียนคนันาให้เป็นรายได้) 
 

แคมเปญ “มนต์รักลกูทุง่” 
(เปล่ียนคนันาให้เป็นเงินออม) 

แคมเปญ “ปลกูปุ๊ บ ก็ได้ออมป๊ับ” 
(ปลกูปุ๊ บ ก็ได้ออมป๊ับ) 

 

แคมเปญ “ปอก็ปลกู” 
(ปลกูความสขุบนคนันา) 
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กลยุทธ์การสร้างสารของบริษัทฯ จะสามารถแบ่งสาร (Message) ท่ีปรากฏในส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) สารท่ีเก่ียวกบัแบรนด์กระดาษดับ๊เบิล้ เอ เพ่ือส่ือสาร
กบัผู้บริโภค (2) สารท่ีเก่ียวกบัต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เพ่ือส่ือสารกบัเกษตรกร ซึ่งสามารถล าดบั
แคมเปญส่ือสารของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ได้
ตามภาพท่ี 4.2 

4.2.1.1  เนือ้หาของสารท่ีเก่ียวกบัแบรนด์กระดาษดับ๊เบิล้ เอ  
ความส าเร็จของการสร้างแบรนด์กระดาษดับ๊เบิล้ เอ การส่ือสารไปยงังผู้บริโภคจึง

ถือเป็นส่วนส าคญัท่ีผลกัดนัในแบรนด์ให้เติบโตอย่างตอ่เน่ือง ด้วยข้อความหลกั (Key Message) 
ในการส่ือสารทัง้หมด 3 ความคิด ได้แก่ (1) Paper is Not the Same (2) No Jam No Stress และ 
(3) Paper from KHAN-NA 

 
“Key Message ของแคมเปญการส่ือสารในประเทศตา่งๆ แบง่ออกเป็น 

3 ความคิด คือ (1) Paper is Not the Same (2) No Jam No Stress และ (3) 
Paper from KHAN-NA คือ ในตลาดเปิดใหม่ เราจะกระตุ้นให้เขาเห็นว่า จริงๆ 
แล้ว กระดาษไม่ได้เหมือนกัน เพราะดั๊บเบิล้ เอ สามารถผลิตกระดาษให้มี
คณุภาพท่ีแตกตา่งได้ หลงัจากนัน้ เป็นการส่ือสารให้ทราบถึงคณุสมบตัิเดน่ของ
กระดาษดับ๊เบิล้ เอ โดยเฉพาะในเร่ืองการแก้ปัญหากระดาษติดเคร่ืองท่ีสร้าง
ประโยชน์ให้กับลูกค้าได้เห็นอย่างชดัเจนท่ีสุด และเป็นการเข้าถึงอารมณ์ของ
ผู้บริโภคท่ีมักต้องเผชิญกับความเครียดจากการถ่ายเอกสารแล้วกระดาษติด
เคร่ืองเป็นประจ า และถดัมาคือ เราจะส่ือสารให้ผู้บริโภคเห็นถึงคณุคา่เนือ้ในของ
กระดาษ คือ ความเป็นกระดาษจากคนันาท่ีคิดไกลกว่ากระดาษ เพราะนอกจาก
ตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคในเร่ืองคุณภาพกระดาษแล้ว ยังท าให้
ผู้ บริโภคได้มีส่วนช่วยท าให้โลกดีขึน้ ด้วยการเป็นกระดาษลดโลกร้อน สร้าง
รายได้เสริมให้เกษตรกร และสร้างพลงังานอีกด้วย” (“ดับ๊เบิล้ เอ ตอกย า้,” 2557) 
 

1)  Paper is Not the Same  
บริษัทฯ เร่ิมต้นการส่ือสารครัง้แรกด้วยการขายคณุภาพหรือความเป็นพรี 

เม่ียม เพราะคิดว่าสินค้าท่ีดีจะอยู่ในตลาดได้อย่างยืนยาว ซึ่งต่อให้พูดดงัแคไ่หน ถ้าสินค้าไม่ดีก็
เท่ากับเป็นการท าตลาดแบบฆ่าตวัตาย บริษัทฯ จึงใส่เอกลักษณ์เด่นในด้านคุณภาพท่ีตรงกับ
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ความต้องการหลกัของผู้บริโภคลงไปในเนือ้สารท่ีต้องการใช้ส่ือสารไปยงัผู้บริโภค ซึ่งข้อมูลด้าน
คณุภาพดงักล่าวมาจากการวิจัยทางการตลาดทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ และปรับปรุง
คณุภาพของสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการหลกัของผู้บริโภคท่ี 80% ของการใช้กระดาษส่วน
ใหญ่จะใช้เพ่ือการถ่ายเอกสาร  

เม่ือทราบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้กระดาษในการถ่ายเอกสาร บริษัทฯ จึง
เลือกเปิดตวัด้วยเอกลักษณ์คุณภาพเร่ือง “คมชัดเหมือนต้นฉบบั” ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด 
“Speech” ซึ่งมีเนือ้หากล่าวถึงประธานท่ีกล่าวแสดงความยินดีกบัคู่บา่วสาวแบบอ่านผิดอ่านถูก 
เพราะงานถ่ายเอกสารไม่ได้คณุภาพ โดยได้รับรางวลั Bronze ในงาน Asia Pacific Advertising 
Festival ในขณะท่ีประเทศอ่ืนก็มีมขุเดด็ๆ ตา่งกนัไป เชน่ โฆษณาชดุ Will ของประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
เป็นการอ่านพินยักรรมท่ีทนายอ่านผิดอ่านถูก จนกลายเป็นมอบมรดกให้กับคนรับใช้ เรียกได้ว่า 
การเปิดตวัครัง้แรกในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2543 และออกตวัสู่ตลาดโลกในปี พ.ศ. 2544 ท าให้
ผู้บริโภคสมัผสัได้ถึงความแตกตา่งของการใช้กระดาษท่ีมีคณุภาพกบักระดาษท่ีไมไ่ด้คณุภาพ  

ส าหรับภาพยนตร์โฆษณาถัดมา ก็ยงัเน้นคณุสมบตัิส าคญัของกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ ซึ่งเป็นจุดท่ีแตกต่างกับกระดาษย่ีห้ออ่ืนๆ ทัง้ในการถ่ายเอกสารด้วยกระดาษไม่มี
คณุภาพในชดุ Face Off และการใช้กระดาษท่ีดีต้องไม่ติดเคร่ืองอย่างในชดุกังฟู รวมถึงการใช้
กระดาษท่ีมีคณุภาพชว่ยให้ธุรกิจประหยดัคา่ใช้จ่ายและมีผลประกอบการท่ีดีอยา่งในชดุ Point 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4  ภาพยนตร์โฆษณาชดุ “Speech” 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน), 2557. 
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2)  No Jam No Stress  
ความคิดถัดมาท่ีบริษัทฯ จบัมาเป็นแก่นหลกั (Theme) ในการส่ือสารมา

อย่างยาวนานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งก็พฒันามาจากผลการวิจัยทางการตลาดก่อน
เปิดตัวแบรนด์ดั๊บเบิล้ เอ อีกเช่นกัน ในผลการวิจัยพบว่า ปัญหาเร่ืองกระดาษติดเคร่ืองถ่าย
เอกสารเป็นปัญหาใหญ่และสร้างความเครียดให้กบัผู้บริโภคอย่างมาก ด้วยจดุนีเ้อง ท าให้บริษัทฯ 
อยากท่ีจะสร้างเนือ้สารท่ีใช้ในการส่ือสารเพ่ือเข้าถึงความต้องการภายในท่ีแท้จริงของผู้บริโภคท่ี
ต้องประสบปัญหาความเครียดและความไมส่ะดวกจากปัญหากระดาษตดิเคร่ืองถ่ายเอกสาร  

ภาพยนตร์โฆษณาชุด Robot เป็นภาพยนตร์โฆษณาชดุแรกของแบรนด์
ดับ๊เบิล้ เอ ท่ีจดัเป็น International TVC และออกฉายในตา่งประเทศก่อนประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2548 โดยแก่นหลกัหรือเนือ้สารหลกั (Theme) คือ “กระดาษไม่ติด ชีวิตไม่เครียด (No Jam No 
Stress)” ซึ่งน ามาจากประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคท่ีเป็นพนกังานออฟฟิศท่ีต้องเกิดอาการโมโห
ร้าย เม่ือเคร่ืองถ่ายเอกสารส่งสญัญาณว่า Paper Jam จึงบนัดาลโทสะใส่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
จนกระทัง่เคร่ืองถ่ายเอกสารกลายเป็นหุ่นยนต์ดึงกระดาษจากมือพนกังานมาฉีกทิง้อย่างไม่ไยดี 
และเดินไปหยิบกระดาษดับ๊เบิล้ เอ มาให้ใช้แทน โดยต้องการส่ือว่าเม่ือกระดาษไม่ติดเคร่ือง ชีวิต
การท างานก็ราบร่ืน ไม่เครียดไม่หงุดหงิด นอกจากนี ้ยังต้องการเปล่ียนทัศนคติแบบเดิมๆ ของ
ผู้ใช้เคร่ืองถ่ายเอกสารวา่ กระดาษตดิเคร่ืองไมใ่ชเ่พราะเคร่ืองไมดี่ แตเ่ป็นเพราะกระดาษไมดี่ 

 

 
 
ภาพท่ี 4.5  ภาพยนตร์โฆษณาชดุ “Robot” 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน), 2557. 
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“ภาพยนตร์โฆษณาชดุนีต้้องการส่ือให้เห็นถึง Concept ของดับ๊เบิล้ เอ 
คือ No Jam No Stress กระดาษไม่ติดเคร่ือง ชีวิตการท างานก็ราบร่ืนและไม่
เครียด เพราะเช่ือว่าคนท่ีเคยถ่ายเอกสารจะเข้าใจกบัสภาพตรงนีไ้ด้ดี คือเม่ือยิ่ง
รีบเร่งท างานแล้วมาเจอปัญหากระดาษติดเคร่ืองก็ยิ่งท าให้เครียดขึน้ไปอีก และ
จริงๆ เราต้องการจะเปล่ียนความเช่ือแบบเดิมๆ ทิง้ไป คือไม่ต้องการให้ผู้ ท่ี
ประสบปัญหาการใช้งานระหว่างถ่ายเอกสารโดยเฉพาะเร่ืองกระดาษติดเคร่ือง
นัน้ คิดว่าเป็นความผิดของเคร่ืองถ่ายเอกสารเพียงอย่างเดียว แต่อยากให้ลอง
มองย้อนกลบัมาว่าจริงๆ แล้วเขาก าลงัใช้กระดาษท่ีไม่มีคณุภาพหรือเปล่า เนือ้
เร่ืองในโฆษณานีท้ าออกมาให้เห็นว่าหากเคร่ืองถ่ายเอกสารมีชีวิตได้ก็คงจะลุก
ขึน้มาตอบโต้ ว่าให้เลือกใช้กระดาษดีๆ จะได้ไม่ต้องมาทบุตีเคร่ืองถ่ายเอกสาร”  
(“ดับ๊เบิล้ เอ สง่โฆษณา,” 2548) 

 
เนือ้สารหลกัในโฆษณาทัง้สองแนวคิดท่ีผ่านมา บริษัทฯ ใช้การจงูใจด้าน

เหตผุล (Rational Appeals) ร่วมกบัการจงูใจด้านอารมณ์ (Emotional Appeals) ในการบอกเล่า
คณุภาพของกระดาษด้วยเนือ้เร่ืองท่ีตลกขบขนั จนท าให้การส่ือสารผ่านอารมณ์ข าขนั (Humor) 
กลายเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ ท่ีน าไปใช้ในแต่ละครัง้ก็ได้ผลดีในแง่การสร้างการ
จดจ าท่ีสะท้อนกลบัมาให้เห็นวา่ ดับ๊เบิล้ เอ เป็นแบรนด์ท่ีสร้างสรรค์ และน ารอยยิม้มาสู่ผู้บริโภค 

เนือ้สารหลกั “No Jam No Stress” และการส่ือสารผ่านอารมณ์ข าขนัถกู
ใช้อยา่งตอ่เน่ืองในตา่งประเทศ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2555 แบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ ได้ไปปรากฏ (Tie-in) 
ในมิวสิควิดิโอของนกัร้องเกาหลีระดบัโลกอย่าง PSY ซึ่งมีภาพลกัษณ์ท่ีกวนๆ สนกุสนาน ตรงกับ
บคุลิกภาพของแบรนด์ และยงัเลือก PSY เป็นพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ในการส่ือสาร No Jam No 
Stress ในประเทศเกาหลีอีกด้วย ทัง้นีเ้พ่ือสร้างการรับรู้ในระดบัสากล และตอกย า้ภาพลกัษณ์ของ
แบรนด์ท่ีน ารอยยิม้มาสูผู่้บริโภคอยา่งสม ่าเสมอ 
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ภาพท่ี 4.6  มิวสิควิดโิอเพลง Gentlemen โดย PSY 
 

3)  Paper from KHAN-NA 
จะเห็นได้วา่ในด้านการโฆษณานัน้ บริษัทฯ เลือกการส่ือสารด้านคณุภาพ

ท่ีเป็นจุดแข็งของแบรนด์ผสมผสานกับอารมณ์ข าขันเป็นหลัก และเลือกท่ีจะเพิ่มประเด็นการ
ส่ือสารให้ผู้บริโภคได้รู้จกัแบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ แบบ Two in One คือในฐานะกระดาษคณุภาพ และ
ในฐานะกระดาษท่ีผลิตจากไม้ปลกูผ่านการใช้ตราสินค้า “Paper from Farmed Trees” ในด้าน
การประชาสมัพนัธ์แทน ซึ่งจุดแข็งของแบรนด์ในประเด็นสิ่งแวดล้อมนี ้เป็นข้อได้เปรียบทางการ
แขง่ขนัท่ีคูแ่ขง่ยงัไมมี่ใครตามทนั  

เม่ือบริษัทฯ เร่ิมหยิบเอาจุดแข็งด้านการเป็นกระดาษจากไม้ปลูกมา
กล่าวถึงแคมเปญส่ือสาร “Blue Hero” โดยมีภาพยนตร์โฆษณาเป็นส่ือหลักท่ีท าออกมาเป็น
ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ออกอากาศในปี พ.ศ. 2551 อธิบายท่ีมาของกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ว่า
มาจากต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา และเพ่ือส่ือสารถึงประโยชน์ท่ีแฝงอยู่ในกระดาษ นัน่คือ
กระดาษดับ๊เบิล้ เอทุกรีม ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากบรรยากาศ 3 กิโลกรัม ท าให้
ผู้บริโภคกระดาษกลายเป็นผู้ มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อน ด้วยแก่นหลกั (Theme) “Double A 
กระดาษแก้ปัญหาโลกร้อน” และภาพยนตร์โฆษณาชดุนี ้ถือเป็นจดุเร่ิมต้นของการส่ือสารเพ่ือการ
สร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ไปยงักลุม่เป้าหมายท่ีเป็นผู้บริโภคกระดาษ 
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ภาพท่ี 4.7  แคมเปญส่ือสาร “Blue Hero” 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน), 2557. 
 

ส่ือภาพยนตร์โฆษณาในแคมเปญส่ือสาร “Blue Hero” ใช้วิธีการเล่าเร่ือง
ผ่านตวัละคร 2 ตวั คือต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ และกระดาษดับ๊เบิล้ เอ โดยเร่ิมจากต้นกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ ท่ีปรากฎตวั และเติบโตขึน้บนคนันา เพ่ือคอยไล่งบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อนัเป็นต้น
ก าเนิดของภาวะโลกร้อน และปลอ่ยก๊าซออกซิเจนออกมาสูบ่รรยากาศ เพ่ือส่ือสารให้เข้าใจก่อนว่า
ต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท่ีปลูกบนคนันา เป็นการปลูกต้นไม้เพิ่มบนพืน้ท่ีว่าง ท าให้มีส่วนช่วยลด
คาร์บอนไดออกไซด์มากขึน้ จงึชว่ยลดภาวะโลกร้อนได้มากขึน้ และปิดท้ายด้วยกระดาษดับ๊เบิล้ เอ 
ท่ีไล่งับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3 กิโลกรัม เพ่ือส่ือสารให้เข้าใจได้ว่าในกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เป็น
กระดาษคณุภาพท่ีมีสว่นชว่ยแก้ไขปัญหาโลกร้อน นบัเป็นการเลา่เร่ืองท่ีมีความซบัซ้อนให้สามารถ
เข้าใจได้ง่ายขึน้  
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ภาพท่ี 4.8  แคมเปญส่ือสาร “Double A Heroes” 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน), 2557. 
 

แคมเปญส่ือสารดงักลา่ว ท าให้ผู้บริโภคสว่นใหญ่ทราบเพียงว่าดับ๊เบิล้ เอ 
เป็นกระดาษคณุภาพท่ีมีส่วนช่วยลดโลกร้อน แตก่ลายเป็นว่าน้อยคนท่ีจะรู้จกัภาพรวมของโมเดล
ธุรกิจและรู้จกัประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ของโมเดลธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้สร้างแคมเปญส่ือสาร “Double A 
Heroes” ในปี พ.ศ. 2552 ทัง้นีเ้พ่ือ (1) แสดงถึงภาพรวมของโมเดลธุรกิจและประโยชน์ทัง้สามด้าน
ได้แก่ กระดาษช่วยลดโลกร้อน กระดาษสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรไทย และกระดาษสร้าง
พลงังาน เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รู้จกักบัแบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ ในอีกแง่มมุหนึ่ง (2) ตอกย า้การเป็นผู้ผลิต
กระดาษจากไม้ปลูก และ (3) เพิ่มคณุค่าทางจิตใจให้ผู้บริโภคกระดาษดับ๊เบิล้ เอ จากแก่นหลัก 
(Theme) “Double A คดิไกลกวา่กระดาษ” โดยมีจ านวน 3 ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตอนมนุษย์กระดาษพิฆาตคาร์บอนไดออกไซด์ จะเน้นการสร้าง
ความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการผลิตกระดาษของดับ๊เบิล้ เอ มีส่วนช่วยลดโลกร้อนด้วยการดดูซบั
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2.4 ล้านตนั/ ปี 

(2) ตอนมนุษย์กระดาษมหศัจรรย์ โดยเน้นเร่ืองของการสร้างรายได้
เสริมท่ียัง่ยืนให้กบัเกษตรกร จากการปลูกในพืน้ท่ีว่างเปล่าท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ และจากเวลาว่าง
จากฤดเูก็บเก่ียว โดยในแตล่ะปีสามารถสร้างรายได้เสริมกว่า 5,000 ล้านบาท/ ปี  

(3) ตอนมนุษย์กระดาษพลังไฟฟ้าสะท้าน โดยเป็นการสะท้อนถึง
การน าของเสียจากการผลิตกระดาษ มาแปรรูปเพ่ือให้เกิดประโยชน์ โดยเศษไม้จากการผลิต
กระดาษดับ๊เบิล้ เอ มีสว่นชว่ยผลิตไฟฟ้าสง่ไปตามชมุชนได้กวา่ 400,000 ครัวเรือน/ ปี 

ตอ่มาบริษัทฯ ได้พฒันาจดุแข็งของแบรนด์ในอตุสาหกรรมกระดาษ โดย
เปล่ียนตราสินค้าจากไม้ปลกูหรือ “Paper from Farmed Trees” เป็น “Paper from KHAN-NA” 
เพ่ือสร้างความชดัเจนในการส่ือสารให้กระดาษดับ๊เบิล้ เอ เป็นกระดาษท่ีปลกูบนคนันาท่ีว่างเปล่า 
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และได้เปิดตวัตราสินค้าใหม่ในปี พ.ศ. 2555 และใช้ค าว่า “กระดาษจากคนันา (Paper from 
KHAN-NA)” เป็นแก่นหลกั (Theme) ในแคมเปญส่ือสารถดัมา 

 

 
 
ภาพท่ี 4.9  ตราสินค้า Paper from KHAN-NA 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน), 2557. 
 

หลงัเปิดตวัตราสินค้าใหม ่โมเดลธุรกิจ “กระดาษจากคนันา (Paper from 
KHAN-NA)” ปรากฏครัง้แรกในงานกิจกรรม (Event) อย่างงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 ซึ่ง
เป็นงานแสดงนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในประเทศ บริษัทฯ ก่อสร้างอาคารจดัแสดง
นวตักรรม ภายใต้แนวคิด “Double A: Paper for the world” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์
นวัตกรรม และพัฒนาการของบริษัทฯ ท่ีค านึงถึงความส าคญัของสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตัง้แต่
เร่ิมแรกของการออกแบบธุรกิจ จนไปถึงการพฒันาให้อยู่ในเนือ้เดียวกบักระบวนการผลิตกระดาษ  
ซึ่งการส่ือสารจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความภาคภูมิใจว่า เพียงแค่ใช้กระดาษดับ๊เบิล้ เอ ก็สามารถ
ช่วยโลกได้ จากประเด็นการท่ีใช้ในการส่ือสารท่ีปรากฏอยู่ภายในและภายนอกอาคารทัง้  3 
ประการด้วยกัน คือ การสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรไทย การช่วยลดโลกร้อน และการสร้าง
พลงังาน  

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้คิดแคมเปญการส่ือสาร “กระดาษจาก
คนันา (Paper from KHAN-NA)” ซึ่งเป็นการประกาศตวัอย่างชดัเจนให้ผู้บริโภคและคนทัว่ไปได้
รู้จกัวา่ “กระดาษจากคนันา” คืออะไร ด้วยการเลา่ถึงเร่ืองราวในออฟฟิศท่ีกระดาษท่ีใช้ถ่ายเอกสาร
หมด ท าให้พนกังานสาวในออฟฟิศต้องไปสอยกระดาษดับ๊เบิล้ เอ มาจากต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท่ี
ปลูกบนคนันาท่ีว่างเปล่า โฆษณาชุดนีมี้เนือ้หาสาระท่ีต้องการส่ืออยู่ 2 เนือ้หา คือ (1) กระดาษ 
ดับ๊เบิล้ เอ ท าจากต้นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ ท่ีปลูกบนคันนาท่ีว่างเปล่า (2) ทุกครัง้ท่ีใช้กระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ ก็เท่ากับส่งเสริมให้ปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท่ีมีส่วนช่วยดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์
และชว่ยลดโลกร้อน และชว่ยสร้างรายได้เสริมให้กบัเกษตรกร 
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ภาพท่ี 4.10  แคมเปญส่ือสาร “Paper from KHAN-NA” 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน), 2557. 
 

“จุดเร่ิม Start จริงๆ คือปี 2008 ตวั Blue Hero ท่ีเป็น Animation 
หลงัจากนัน้ปี 2009          T                3 ตอน               รวม
เร่ือง Benefit วา่ทกุครัง้ท่ีใช้ดับ๊เบิล้ เอ ก็เหมือนกบัได้ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ 
ท าให้คนในชนบทมีรายได้  ท าใ ห้ เ กิดกระแสไฟฟ้า ซึ่ งจากการดู Total 
Campaign เราก็รู้สึกว่าอาจจะเนือ้หาเยอะไป ก็เลยย้อนกลบัมาว่าอาจจะต้อง
พดูให้ชดัก่อนเลยวา่ ดับ๊เบิล้ เอ กระดาษจากคนันาคืออะไร จนกระทัง่มาปี 2013 
          ampa                             และท าให้คนจ าได้” จินตวีร์ ปรัชญา
วาทิน, สมัภาษณ์ (20 มิถนุายน 2557) 

 
ในปี พ.ศ. 2557 ปัญหาเร่ืองคณุภาพชีวิตของเกษตรกรไทยท่ีเกิดขึน้มา

อย่างยาวนานได้ค่อยๆ ขยายความรุนแรงขึน้ ถือเป็นโอกาสส าคญัในการส่ือสารเพ่ือการสร้าง
คณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากจะท าให้เกษตรกรมีรายได้
เสริมจากการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ แล้ว ยงัค านึงถึงความส าคญัของการท่ีจะสร้างคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีในระยะยาวให้กบัเกษตรกรด้วย  

บริษัทฯ มองว่าการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรคือ จุดเร่ิมต้นท่ีดีท่ีสุด
ของคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน จึงส่งเสริมให้ลูกหลานเกษตรกรได้รับการศึกษาและอนาคตท่ีดี ด้วย
แคมเปญส่ือสาร “A to a ปลกูฝัน ปลกูปัญญา” จากแก่นหลกั (Theme) “เพ่ือพรุ่งนีดี้ท่ีกว่า (Better 
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Tomorrow)” ซึ่งบริษัทฯ ได้คิดมอบเงินสนบัสนุนด้านการเรียน ให้แก่ลูกหลานเกษตรกร และ
พยายามให้ผู้บริโภคและคนทัว่ไปเห็นความส าคญัและมีส่วนร่วมกับแคมเปญส่ือสารด้วยการใช้
กระดาษดับ๊เบิล้ เอ และสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีช่วยเหลือลูกหลานเกษตรกรและ
เกษตรกรให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีในระยะยาว 
 

 
 

ภาพท่ี 4.11  แคมเปญส่ือสาร “A to a ปลกูฝัน ปลกูปัญญา” 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน), 2557. 
 

จากผลของการวิจัย สามารถสรุปได้ว่าบริษัทฯ มีแนวคิดการส่ือสารใน
ด้านคณุภาพมาอยา่งตอ่เน่ือง จนท าให้แบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ ได้เป็นท่ียอมรับจากผู้บริโภคทัว่โลกแล้ว 
ในด้านคณุภาพท่ีแตกตา่งจากแบรนด์ทัว่ไป และสามารถสร้างความจดจ าแบรนด์เป็นแบรนด์ในใจ
ของผู้บริโภคทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ บริษัทฯ จึงมีแนวคิดท่ีจะสอดแทรกการส่ือสารในด้าน
สิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นจุดเร่ิมต้นของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ไปยงัผู้บริโภค โดยวางแนวความคิดให้แบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ เป็น
ผลิตภัณฑ์กระดาษท่ีมีคุณค่าและประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า
กระดาษทัว่ๆ ไป จึงต้องการส่ือสารคณุค่าและประโยชน์หลกั (Core Benefit) จากโมเดลธุรกิจ
ดงักล่าวให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบ และพัฒนาขึน้เป็นประเด็นส าหรับการส่ือสารท่ีใช้ส่ือสารมา
อยา่งตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนั ซึง่ได้แก่ (1) กระดาษช่วยลดโลกร้อน (2) กระดาษสร้างรายได้เสริมให้
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เกษตรกร และ (3) กระดาษสร้างพลงังาน โดยมีแก่นหลกัและประเด็นส าหรับการส่ือสารท่ีปรากฏ
ในแคมเปญส่ือสารดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1  ต   งแ  งแก่นหลกัและประเดน็ส าหรับส่ือสารท่ีปรากฏในการส่ือสารเพ่ือการ

สร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ท่ีมีกลุม่ผู้บริโภคเป็น
กลุม่เป้าหมาย 

 

พ.ศ. แคมเปญส่ือสาร แก่นหลัก ประเดน็ส าหรับการส่ือสาร 

2551 Blue Hero Double A  
กระดาษแก้ปัญหา
โลกร้อน 

1. กระดาษชว่ยลดโลกร้อน 
2. การสร้างรายได้เสริมให้กบัเกษตรกร 
 
 

2552 Double A Heroes Double A  
คดิไกลกวา่กระดาษ 

1. กระดาษชว่ยลดโลกร้อน 
2. กระดาษสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร 
3. กระดาษสร้างพลงังาน 
 

2556 Paper from KHAN-
NA 

Double A  
กระดาษจากคนันา 

1. กระดาษชว่ยลดโลกร้อน 
2. กระดาษสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร 
 

2557 A to a ปลกูฝัน ปลกู
ปัญญา 

Better Tomorrow  
เพ่ือพรุ่งนีดี้ท่ีกว่า 

1. กระดาษสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร 

 
จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มักใช้ประเด็นส าหรับการส่ือสารในเร่ืองกระดาษ

ชว่ยลดโลกร้อนเป็นประเดน็หลกั เพราะเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวัผู้บริโภคและอยู่ในกระแสของสงัคม และ
ตอ่มาบริษัทฯ ได้เร่ิมน าเร่ืองกระดาษสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรขึน้เป็นประเด็นหลกั โดยอิงจาก
สถานการณ์และกระแสของสงัคม ซึง่บริษัทฯ ได้วางแนวทางการส่ือสารส าหรับช่วง 1-3 ปีข้างหน้า 
ด้วยการตอกย า้วา่ดับ๊เบิล้ เอ แตกตา่งจากกระดาษทัว่ๆ ไป เน่ืองมาจากกระบวนการผลิตและการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีสร้างคุณค่าร่วมให้กับธุรกิจ ชุมชนและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน จึง
ต้องการการส่ือสารให้กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นผู้บริโภคทราบถึงความตัง้ใจจริงในการด าเนินธุรกิจและ
มีส่วนร่วมไปกับการสร้างคุณค่าร่วมของบริษัทฯ โดยมุ่งไปท่ีประเด็นส าหรับการส่ือสารเร่ือง
กระดาษชว่ยลดโลกร้อน และเร่ืองกระดาษสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร  
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“แนวทางส าหรับ Campaign ตอ่ๆ ไป ก็คือจะต้องตอกย า้ตรงนี ้เพียงแต่
ท าให้มนัมี Value มากขึน้ เรามี Brand มี Vision มีความตัง้ใจในเร่ืองช่วยลดโลก
ร้อน เร่ืองช่วยให้ชาวนามีชีวิตท่ีดีขึน้ ในขณะท่ีเราท า Paper from KHAN-NA 
อยู่ใน Business ของเรา เราก็อยากจะให้ทุกคน ผู้ ใช้กระดาษเราทุกคนเห็น
ความส าคญัตรงนี ้คือเราท าแล้วในส่วนของเรา เราก็อยากจะชวนคนอ่ืนมาช่วย
ในส่วนท่ีเขาท าได้ โดยมุ่งไปท่ี 2 แกนนี ้คือลดโลกร้อนกับช่วยชาวนา มันก็จะ
เป็น Direction ในการท า Brand กระดาษดั๊บเบิล้ เอ ต่อไปในช่วง 1-3 ปี
ข้างหน้า” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน (สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2557) 
 

4.2.1.2  สารท่ีเก่ียวข้องกบัต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ 
บริษัทฯ เร่ิมสร้างแคมเปญส่ือสารชดุแรกท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ 

ไม้ปลกูท่ีใช้ในการผลิตกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตวัต้นไม้ท่ีมี “แบรนด์” ในปี พ.ศ. 
2550 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุให้กลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารอย่างเกษตรกรใช้พืน้ท่ีว่าง 
เช่น หวัไร่คนันา ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาสร้างรายได้เสริมให้กบัครอบครัว ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้ประเด็น
ส าหรับการส่ือสารเร่ืองการสร้างรายได้เสริมให้กบัเกษตรกรในการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเน่ือง แต่ก็มีเปล่ียนแก่นหลักและรูปแบบในการน าเสนอไปตามแต่ความคิดสร้างสรรค์ของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบด้านการส่ือสารของบริษัทฯ 

 
“ถ้าเป็นสมยัก่อน เราก็ไม่ได้ถึงขัน้ว่าต้องสร้างแบรนด์อะไร เหมือนกับ

รูปแบบของการส่งเสริมสมัยก่อนก็จะเน้นการลงไปในพืน้ท่ี มุ่งเข้าหาตัว
เกษตรกรผู้ ปลูกโดยตรง ก็จะมีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษเข้าไป
แนะน า เข้าไปตามจงัหวดั ตามอ าเภอ ตามหมู่บ้าน เพ่ือท่ีจะน าเสนอทางเลือก
ให้เกษตรกรท่ีเข้าท าไร่ท านาอยู่แล้ว ได้มีทางเลือกท่ีจะปลกูต้นกระดาษกบัเรา มี
การประกนั มีการซือ้คืน มีสาขาท่ีรองรับซือ้ทัว่ประเทศ 

   เร่ิม  ง   ต                             พอพืน้ท่ีส่งเสริมได้มนั
กว้างขึน้ ก็เลยเร่ิมคิดกันเร่ืองท่ีจะท าโฆษณา เพ่ือให้เป็นท่ีรับรู้ในกลุ่มกว้างขึน้ 
ว่าการปลกูต้นกระดาษมนัเป็นทางเลือกท่ีดีอีกทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริม 
เพราะว่าตวัต้นกระดาษเป็นไม้เศรษฐกิจท่ีโตเร็ว 3                        แ    
เราก็เร่ิมท าโฆษณาชดุแรก และท าตอ่เน่ืองมาเร่ือยๆ โดยมีเป้าหมายว่าท าให้คน
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วงกว้างรู้จักว่าต้นกระดาษคืออะไร เป็นการสร้างแบรนด์ให้กับตัววัตถุดิบ ”  
บงกชรัตน์ นวลศรี (สมัภาษณ์, 5          2557) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.12  แคมเปญส่ือสาร “เทวดา” 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน), 2557. 
 

แคมเปญส่ือสาร “เทวดา” ท่ีมีส่ือภาพยนตร์โฆษณาเป็นส่ือหลัก มีแก่นหลัก 
(Theme) “เปล่ียนคนันาให้เป็นรายได้เสริม” และเพิ่มเตมิข้อคดิแฝงเพ่ือสง่เสริมให้เราพึ่งตนเองโดย
ไม่หวงัพึ่งโชคชะตา โดยการเลือกน าภาพจากความเช่ือของคนไทยท่ีส่วนใหญ่จะเช่ือเร่ืองโชคลาง 
และการบนบานสานกล่าวจากสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ เพ่ือต้องการให้มีชีวิตและฐานะท่ีดีขึน้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีคุ้นหู
คุ้นตากันในสงัคมมาเป็นส่วนประกอบและน าเข้าสู่การแนะน าให้การสร้างรายได้เสริมด้วยการ
ปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ และสอดแทรกการแนะน าถึงคณุสมบตัิพิเศษท่ีแตกต่างของพนัธุ์ไม้ท่ี
ปลูกง่าย โตไว และรายได้ดี รวมทัง้สามารถปลูกบนคนันาท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นข้อมูลแก่
เกษตรกร โดยใช้วิธีการน าเสนอคล้ายกบัเร่ืองข าขนัสัน้ๆ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรได้
ง่ายขึน้ 

แคมเปญส่ือสาร “รดน า้ครัง้เดียว” เป็นแคมเปญถดัมาท่ีส่ือสารเม่ือปี พ.ศ. 2551 
โดยบอกถึงแก่นหลกั (Theme) “แล้งนีป้ลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เป็นรายได้เสริม” ซึ่งหมายถึงการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีมีพืน้ท่ีว่าง หันมาใช้เวลาว่าง และเคร่ืองมือการเกษตรท่ีว่างจากฤดูกาล
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เพาะปลกู มาหารายได้เสริมในฤดแูล้ง ด้วยการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ พร้อมแนะน าเทคนิค
การปลกูในหน้าแล้ง ด้วยการรดน า้แคเ่พียงครัง้เดียว  

ส่ือภาพยนตร์โฆษณาท่ีเป็นส่ือหลกัในแคมเปญนี ้น าเสนอเร่ืองผ่านชีวิตของชาย
หนุม่ยากจนท่ีแอบรักลกูสาวก านนั จงึตดัสินใจปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ และรอให้ได้เงินจากการ
ปลกูมาขอแตง่งาน พอก านนัเห็นทัง้สองคนมานัง่พลอดรักกนัก็พดูจาถากถางว่าไม่มีทางมาขอลกู
สาวตนได้ เพราะวนัๆ ไมเ่ห็นท าอะไร ขนาดปลกูต้นไม้ยงัไม่ดแูล แตพ่อรู้ว่าเป็นต้นกระดาษดับ๊เบิล้ 
เอ ก านนัก็ตกใจ เพราะต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ปลกูง่ายแคร่ดน า้ครัง้เดียว หน้าแล้งก็ปลกูได้ และมี
เวลาไปท าอย่างอ่ืนได้ โฆษณาชุดนีจ้ึงต้องการย า้ให้เกษตรกรทราบว่า สามารถหารายได้เสริมใน
ฤดแูล้งนีด้้วยการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ 

 

 
 
ภาพท่ี 4.13  แคมเปญส่ือสาร “รดน า้ครัง้เดียว” 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน), 2557. 
 

แคมเปญส่ือสาร “น้ารวย” ซึ่งเป็นแคมเปญชุดท่ีสาม ท่ีส่ือสารในปี พ.ศ. 2552 
เพ่ือประชาสมัพนัธ์โครงการ 101 ต้นบนคนันา ซึ่งเป็นโครงการท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
รายได้ให้กับชาวนาท่ีมีคนันาปล่อยว่างอยู่ ส าหรับเกษตรกรหรือผู้ ท่ี่ีสนใจเข้าร่วมโครงการรับต้น
กระดาษเร่ิมต้นท่ี 101 ต้น/ ไร่ โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย และมีเจ้าหน้าท่ีประจ าพืน้ท่ีให้ค าแนะน าตลอด
อายุการปลูก 3 ปีบนคนันา หลงัจากครบก าหนด 3 ปี บริษัทฯ ก็มารับซือ้คืน และด าเนินการตดั
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และขนไม้เอง โดยให้ราคาต้นละ 30 บาท แคมเปญ “น้ารวย” ส่ือสารด้วยแก่นหลัก (Theme) 
“เปล่ียนคนันาให้เป็นรายได้” 
 

 
 
ภาพท่ี 4.14  แคมเปญส่ือสาร “น้ารวย” 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน), 2557. 
 

แคมเปญส่ือสารท่ี 4 “มนต์รักลูกทุ่ง” ของต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ได้เลือกคณุปอ-
ทฤษฎี สหวงษ์ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพ่ือส่ือสารแก่นหลกั (Theme) “การเปล่ียนคนันาให้เป็นเงิน
ออม” ของต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ให้เป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองจากแคมเปญส่ือสารชดุก่อนๆ  

แคมเปญส่ือสาร “มนต์รักลกูทุง่” เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2554 เพ่ือประชาสมัพนัธ์และ
สนบัสนุนให้เกษตรกรน าต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ไปปลูกบนคนันาเพ่ือสร้างรายได้เสริม อิงกระแส
ละครมนต์รักลูกทุ่ง โดยปรับเนือ้หาให้สอดคล้องกบับทบาทของพ่ีคล้าวท่ีต้องหาเงินสิบหม่ืนไปสู่
ขอทองกวาว ซึง่ฝันของพี่คล้าวเป็นจริงได้ก็เพราะปลกูกระดาษบนคนันาเป็นรายได้เสริม แคมเปญ
นี ้ยงัได้สอดแทรกข้อมลูเร่ืองคณุสมบตัิท่ีส าคญัของต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท่ีสามารถปลกูร่วมกับ
พืชอ่ืน เชน่ ข้าว เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4.15  แคมเปญส่ือสาร “มนต์รักลกูทุง่” 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน), 2557. 
 

นอกจากจะเป็นพรีเซนเตอร์ในภาพยนตร์โฆษณาชุดมนต์รักลูกทุ่งแล้ว คณุปอ-
ทฤษฎี สหวงษ์ ยงัเป็นสมาชิกโครงการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันาท่ีบ้านเกิดใน จ.บรีุรัมย์ 
และ จ.ขอนแก่น ด้วยเหตนีุ ้บริษัทฯ จึงได้เลือกคณุปอ-ทฤษฎี เป็น Brand Ambassador คนแรก
ของต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เพ่ือท าหน้าท่ีแนะน าโครงการ “เปล่ียนคนันาเป็นเงินออม” ชวนให้
เกษตรกรปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันาเพ่ือเป็นรายได้เสริม นอกเหนือจากการปลกูข้าวเป็น
อาชีพหลัก และในปี พ.ศ. 2555 ยังได้จัดแคมเปญส่ือสาร “ปลูกปุ๊ บ ก็ได้ออมป๊ับ” เพ่ือกระตุ้น
เกษตรกรหนัมาใช้พืน้ท่ีวา่งคนันาเป็นเงินออม สร้างมลูคา่เพิ่มเป็นรายได้เสริมให้กบัครอบครัว ซึ่งมี
ทัง้หมด 3 ตอน คือ ขายตรง (Direct Sale) เอทีเอ็ม (ATM) และตู้ เซฟ (Safe) ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า
การน าคุณปอ-ทฤษฎี ท่ีเป็นคนท่ีมีประสบการณ์จริงๆ ในการปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ น่าจะ
สามารถส่ือสารข้อมลูได้เป็นอยา่งด ี

ในช่วงปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ปล่อยแคมเปญส่ือสารขึน้  2 แคมเปญ คือ 
“กระดาษจากคันนา” ท่ีส่ือสารถึงผู้บริโภค และ “ปอก็ปลูก” ท่ีมีคุณปอ-ทฤษฎี มาเชิญชวนให้
เกษตรกรปลูกต้นกระดาษจากคนันาท่ีว่างเปล่าเพ่ือสร้างรายได้เสริมเหมือนแคมเปญส่ือสารชุด
ก่อนๆ โดยน าเอาเร่ืองราวชีวิตจริงของคุณปอ-ทฤษฎีท่ีปลูกต้นกระดาษบนคนันาของตนเองใน
จงัหวดับรีุรัมย์ มาเป็นเนือ้หาในการส่ือสาร อีกทัง้ยงัเป็นการตอกย า้ให้เห็นว่า แม้แตด่ารานกัแสดง
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ท่ีมีช่ือเสียงยงัปลกูต้นกระดาษบนคนันาได้ โดยการชวนทัง้กลุม่ผู้ใช้กระดาษ และกลุ่มเกษตรกรมา
ดคูนันาท่ีบ้านของคณุปอ เพ่ือให้คนทัง้สองกลุม่เห็นกบัตาด้วยตนเองว่าคณุปอก็ปลกู 

 
“สาเหตท่ีุเราใช้เขา เพราะว่าเขาเป็นดาราท่ีปลกูต้นกระดาษจริงๆ เราก็

เลยรู้สึกว่าอันนีเ้ป็น Message ท่ีน่าสนใจท่ีอยากจะให้คนท่ีปลูกอยู่แล้วหรือ
เกษตรกรใหม่ๆ ได้รู้ด้วยว่า ไม่ใช่จะต้องเป็นเกษตรกรตาสีตาสาเท่านัน้นะท่ีจะ
มาปลกูต้นกระดาษได้ ขนาดดาราหรือใครก็แล้วแตท่ี่เขามีท่ีปล่อยวางๆ ไมได้ท า
อะไร ก็ปลูกต้นกระดาษได้ เพราะว่ามนัไม่ได้ดแูลอะไรยุ่งยาก” บงกชรัตน์ นวล
ศรี (สมัภาษณ์, 5          2557) 

 

 
 
ภาพท่ี 4.16  แคมเปญส่ือสาร “ปอก็ปลกู” 
แหล่งท่ีมา:  บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน), 2557. 
 

บริษัทฯ วางแผนให้แคมเปญส่ือสาร “กระดาษจากคนันา” และ “ปอก็ปลกู” มีความ
ตอ่เน่ืองกนั โดยแคมเปญส่ือสาร “ปอก็ปลกู” ตอ่ยอดมาจากแคมเปญส่ือสาร “กระดาษจากคนันา” 
ท่ีได้ส่ือสารออกไปก่อน เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รู้จกัว่ากระดาษจากคนันาคืออะไร และหลงัจากท่ีเร่ิมรู้จกั
กระดาษจากคนันาแล้ว จึงได้มีการส่ือสารออกมาอีกครัง้เพ่ือเชิญชวนให้รู้จกักระดาษในอีกแง่มุม
หนึง่วา่ กระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท่ีเราใช้กนัอยูท่กุวนันัน้มีท่ีมาอยา่งไร และสามารถสร้างความสขุให้ใคร
ได้บ้าง จากแก่นหลัก (Theme) “ปลูกความสุขบนคันนา” โดยให้คุณปอ-ทฤษฎี เป็นตัวกลาง
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ระหว่างคน 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ ใช้กระดาษถ่ายเอกสารในชีวิตประจ าวนั และกลุ่มเกษตรกรผู้ ท่ีปลูก
ต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ  

 
“ปีท่ีแล้ว บริษัทฯ ก็ออก TVC ตวัท่ีมัน Establish ว่า Paper from 

KHAN-NA คืออะไร พอปลายปีก็มี Campaign คณุปอ-ทฤษฎีท่ีเป็น Brand 
Ambassador และก็เป็น Endorse ด้วย เพราะว่าเขาปลูกจริง ให้ภาพมนัแข่ง
แรงมากขึน้ว่าขนาดคนมีช่ือเสียง เขายงัปลูกเลย และเขายงัมาบอกกับผู้ ใช้ว่า
กระดาษจากคนันามาจากไหน และใครได้ประโยชน์บ้าง” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน 
(สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2557) 

 
ดงันัน้ จะเห็นว่าแคมเปญส่ือสารท่ีออกมาในช่วงปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ตัง้ใจท่ีจะ

ส่ือสารถึงความเก่ียวข้องกบัระหว่างกระดาษดับ๊เบิล้ เอ และต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ และส่ือสารให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจว่าการปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ เพ่ือเปล่ียนคันนาท่ีว่างเปล่าไม่ได้ใช้
ประโยชน์ สามารถสร้างความสขุของคนหลายๆ กลุม่ ได้แก่ (1) ความสขุของเกษตรกรท่ีได้มีรายได้
เสริม เพิ่มเงินออมให้กบัครอบครัว (2) ความสขุของชมุชนท่ีคนในชมุชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ และ 
(3) ความสขุของโลกท่ีต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ช่วยดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์ ลดโลกร้อน ช่วยเพิ่ม
พืน้ท่ีสีเขียวให้กับโลก ซึ่งส าหรับผู้บริโภคดับ๊เบิล้ เอ กระดาษจากคนันา ก็มีความรู้สึกดีๆ ท่ีได้ใช้
กระดาษคณุภาพ เพราะเขามีสว่นชว่ยสร้างความสขุให้กบักลุม่คนเหลา่นัน้ไปพร้อมๆ กนั 

จากผลของการวิจยั สามารถสรุปได้ว่า สารท่ีเก่ียวข้องกบัต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ  
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารหรือเกษตรกรใช้พืน้ท่ีว่าง เช่น หวัไร่คนั
นา ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ซึ่งเร่ิมต้นจากการใช้ส่ือบุคคลหรือ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมลงพืน้ท่ีเข้าไปแนะน าและเสนอทางเลือกใหม่ให้กบัเกษตรกร ตอ่มาบริษัทฯ ได้มี
การสร้างแคมเปญส่ือสารส าหรับต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ขึน้ในปี พ.ศ.  2550 เพ่ือให้สามารถเพิ่ม
การรับรู้ให้กบักลุม่เป้าหมายในวงกว้าง โดยมีประเด็นส าหรับการส่ือสารเร่ืองการสร้างรายได้เสริม
ให้กับเกษตรกรในการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง แต่ก็มีพฒันาแก่นหลกัไปตามแต่
ความคดิสร้างสรรค์ เพ่ือให้มีความชดัเจนและตรงกบัข้อเท็จจริงท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 4.2  ต   งแ  งแก่นหลกัและประเดน็ส าหรับส่ือสารท่ีปรากฏในการส่ือสารเพ่ือการ
สร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ท่ีมีกลุม่เกษตรกรเป็น
กลุม่เป้าหมาย 

 

พ.ศ. แคมเปญส่ือสาร แก่นหลัก ประเดน็ส าหรับการส่ือสาร 

2550 เทวดา เปล่ียนคนันาให้เป็น 
รายได้เสริม 

การสร้างรายได้เสริมให้กบั
เกษตรกร 

2551 รดน า้ครัง้เดียว แล้งนีป้ลกูต้นกระดาษ 
ดับ๊เบิล้ เอ เป็นรายได้เสริม 

2552 น้ารวย เปล่ียนคนันาให้เป็นรายได้ 

2554 มนต์รักลกูทุง่ เปล่ียนคนันาให้เป็นเงินออม 

2555 ปลกูปุ๊ บ ก็ได้ออมป๊ับ ปลกูปุ๊ บ ก็ได้ออมป๊ับ 

2556 ปอก็ปลกู ปลกูความสขุบนคนันา 

 
4.2.1.3  รูปแบบการน าเสนอสาร 
บริษัทฯ ใช้วิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั

นา” ไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้บริโภคและเกษตรกร โดยมีหลกัและเทคนิคในการน าเสนอสาร
ตามลกัษณะของการจงูใจ (Type of Appeals) และรูปแบบในการน าเสนอ (Presentation Style) 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามวตัถปุระสงค์ของการส่ือสาร ดงัตอ่ไปนี ้

1)  ลกัษณะของการจงูใจ (Type of Appeals) 
เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีใช้เช่ือมโยงเนือ้หาสารเข้ากับความต้องการ

ของกลุม่เป้าหมายให้เกิดผลตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยในสารของการส่ือสารเพ่ือการสร้าง
คณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” พบการใช้ลกัษณะการจงูใจ 2        ได้แก่ 

(1) การจูงใจด้านสังคม ศีลธรรม และสิ่งแวดล้อม (Social and 
Environment Appeals) 

การส่ือสารโดยการใช้การจูงใจด้านสงัคม ศีลธรรม และสิ่งแวดล้อม 
(Social and Environment Appeals) เป็นการส่ือสารในเร่ืองแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
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สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการจงูใจท่ีดี เพราะปัจจบุนัผู้บริโภคตา่งก็ตระหนกัถึงเร่ืองสิ่งแวดล้อมมากขึน้ 
และมีเนือ้หาท่ีเข้าใจง่าย บริษัทฯ จึงน าข้อเท็จจริงเร่ืองการปลกูต้นกระดาษสามารถช่วยลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มาใช้เป็นประเด็นหลกัในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวตักรรม 
“กระดาษจากคนันา” เพราะเป็นสารท่ีทุกคนสามารถเข้าใจได้โดยง่ายและอยู่ในความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย ถือว่าเป็นการสร้างสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านความใกล้ชิด เพราะมีการหยิบยก
ประเด็นใกล้ตัวท่ีกลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าส าคัญหรือได้รับผลกระทบ เพ่ือให้ดึงความสนใจจาก
กลุม่เป้าหมายก่อนท่ีจะให้รายละเอียดในประเดน็เร่ืองอ่ืนๆ 

 
“เราท าโฆษณาเป็นหลัก ซึ่งมนัถูกจ ากัดด้วยเวลา คือภายในเวลาหนึ่ง

นาที คณุต้องขายไอเดียตรงนีใ้ห้ได้ ในขณะเดียวกันมนัต้องมีความน่าสนใจ มี
ความคดิสร้างสรรค์ เพราะฉะนัน้มนัเป็นเร่ืองยากท่ีจะบอกว่าโมเดลกระดาษจาก
คนันามันดีกว่าการผลิตกระดาษด้วยแนวคิดอ่ืนอย่างไร ซึ่งในการท่ีจะพัฒนา 
Message ออกมา เรารู้ว่ามนัซบัซ้อน ต้องการการอธิบายเยอะ เลยลองเลือก
หยิบประเด็น ส าหรับทุกคน อย่างเร่ืองการช่วยลดโลกร้อน เพราะมนัมีการปลูก
ต้นไม้เพิ่ม ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ ลดโลกร้อนได้ ซึ่งมนัเป็น Message ท่ี
ง่ายและก็พดูได้กบัทกุคนขึน้มาเป็นตวัเปิดก่อน” บงกชรัตน์ นวลศรี (สมัภาษณ์, 
5 มิถนุายน 2557) 

 
(2) กา รจู ง ใ จ ด้ าน เหตุผล ร่ วมกั บกา ร จู ง ใ จ ด้ านอา รม ณ์ 

(Combining Rational Appeal and Emotional Appeals) 
บริษัทฯ ใช้การจงูใจด้านเหตผุล (Retional Appeal) ร่วมกบัการจงู

ใจด้านอารมณ์ (Emotional Appeals) ในการส่ือสารมาตลอดตัง้แตก่ารเร่ิมต้นสร้างแบรนด์ดับ๊เบิล้ 
เอ ซึ่งส่ือสารออกมาจากบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) ซึ่งบริษัทฯ ก าหนด
บคุลิกภาพให้แบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ ว่ามีคณุภาพ (Premium) ฉลาด (Smart) รอบรู้ (Cosmopolitan) 
มีสติปัญญา (Witty) เช่ือถือได้ (Reliable) มีความคิดสร้างสรรค์ (Innovative) และเป็นมืออาชีพ 
(Professional) ซึ่งการท่ีผลิตภัณฑ์เป็นกระดาษถ่ายเอกสาร บริษัทฯ จึงตัง้ใจก าหนดบุคลิกภาพ
ของแบรนด์ให้คล้ายคลึงกับพนกังานในออฟฟิศ และท าการส่ือสารด้วยการการจูงใจด้านเหตผุล 
(Retional Appeal) ได้แก่ คุณภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ออกมาในลักษณะของอารมณ์ขัน 
(Humor) ซึ่งเป็นการจูงใจด้านอารมณ์ในทางบวก (Positive Emotional Appeals) ซึ่งการ
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ผสมผสานระหว่างการจูงใจด้านเหตุผลและการจูงใจด้านอารมณ์จะท าให้การส่ือสารง่ายขึน้ 
เพราะชว่ยให้เกิดความเข้าใจ สร้างทศันคตใินทางบวกในด้านความประทบัใจ ก่อให้เกิดความนิยม
ในตวัผลิตภณัฑ์ และเกิดการกระท า (Action) ในท่ีสดุ  

การจูงใจด้านเหตุผลร่วมกับการจูงใจด้านอารมณ์ (Combining 
Retional Appeal and Emotional Appeals) ในการส่ือสารจงึเปรียบเสมือนเอกลกัษณ์ของแบรนด์
ดับ๊เบิล้ เอ เม่ือมีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” บริษัทฯ ก็
ใช้วิธีการดงักลา่วด้วยเชน่กนั 

2)  รูปแบบในการน าเสนอ (Presentation Style)  
เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีช่วยในการเล่าเร่ืองเพ่ือสะท้อนถึงประเด็นท่ี

บริษัทฯ ต้องการส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจากการศึกษาสารของการส่ือสารเพ่ือการสร้าง
คณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ท าให้พบรูปแบบในการน าเสนอดงันี ้
 
ตารางท่ี 4.2  รูปแบบในการน าเสนอท่ีปรากฏในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม 

“กระดาษจากคนันา” 
 

กลุ่มเป้าหมาย แคมเปญส่ือสาร รูปแบบการน าเสนอ 

ผู้บริโภค Blue Hero - การใช้สารท่ีมีเนือ้หาประเภทข้อเท็จจริง  
  (Factual Message) 
- ภาพเคล่ือนไหว (Animation) 

Double A Heroes - การใช้สารท่ีมีเนือ้หาประเภทข้อเท็จจริง  
  (Factual Message) 
- การใช้เร่ืองราว (Dramatization 

Paper from KHAN-NA - การใช้สญัลกัษณ์ของบริษัทหรือตราสินค้า 
  (Symbolic) 
- การใช้เร่ืองราว (Dramatization) 

A to a         
          
 

- การใช้เร่ืองราว (Dramatization) 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ่)  
 

กลุ่มเป้าหมาย แคมเปญส่ือสาร รูปแบบการน าเสนอ 

เกษตรกร เทวดา - รูปแบบการแก้ปัญหา (Problem and Solution) 

รักพ่ีต้องอดทน - การใช้เร่ืองราว (Dramatization) 

น้ารวย - การใช้เร่ืองราว (Dramatization) 

มนต์รักลกูทุง่ - รูปแบบการแก้ปัญหา (Problem and Solution) 
- การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) 

ปลกูปุ๊ บ ก็ได้ออมป๊ับ - การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) 

ปอก็ปลกู - การใช้บคุคลรับรอง (Testimonial) 

 
จากผลการวิจยั พบวา่เนือ้สารของแคมเปญส่ือสารของกระดาษดับ๊เบิล้ 

เอ ท่ีมีกลุม่เป้าหมายเป็นผู้บริโภค ใช้รูปแบบในการน าเสนอ 4 รูปแบบ ได้แก่ การใช้สารท่ีมีเนือ้หา
ประเภทข้อเท็จจริง (Factual Message) การใช้สญัลกัษณ์ของบริษัทหรือตราสินค้า (Symbolic) 
ภาพเคล่ือนไหว (Animation) และการใช้เร่ืองราว (Dramatization) ส่วนเนือ้สารของแคมเปญ
ส่ือสารของต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ใช้รูปแบบในการน าเสนอ  4 
รูปแบบ ได้แก่ การใช้เร่ืองราว (Dramatization) รูปแบบการแก้ปัญหา (Problem and Solution) 
การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) และการใช้บคุคลรับรอง (Testimonial) 

(1) การใช้สารท่ีมีเนือ้หาประเภทข้อเท็จจริง (Factual Message) 
บริษัทฯ เปิดภาพลกัษณ์โมเดลธุรกิจนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 

ด้วยการส่ือสารถึงกระบวนการผลิตและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง (Fact) ท่ี
บริษัทฯ ต้องการส่ือสารให้ผู้บริโภครับรู้อย่างเป็นเหตเุป็นผลว่า “กระบวนการผลิตกระดาษดับ๊เบิล้ 
เอ ใช้วัตถุดิบจากต้นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ ท่ีปลูกบนคันนา ซึ่งคุณค่าของกระดาษดั๊บเบิล้ เอ 
มากกว่าการเป็นสินค้าท่ีมีคณุภาพ แต่การใช้กระดาษดับ๊เบิล้ เอ ยงัเป็นช่วยสร้างรายได้เสริมให้
เกษตรกร ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยสร้างพลงังานไฟฟ้าให้กับชุมชน” ซึ่งท่ีมาของ
เนือ้สารได้จากแก่นหรือประโยชน์ (Core Benefit) ท่ีเกิดขึน้จริงจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
พร้อมทัง้ยงัมีการยกหลกัฐานต่างๆ มาประกอบ ได้แก่ การใช้สถิติ (Statistics) และงานวิจยัตา่งๆ 
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ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นรูปแบบการน าเสนออย่างตรงไปตรงมา เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือจาก
กลุม่เป้าหมาย  

 
“เราไมไ่ด้พดูในแง่ของภาพลกัษณ์ แตเ่ราพดูในสิ่งท่ีเราเป็นอยู่แล้ว เราก็

ยงัเดนิหน้าส่ือสารให้คนรู้วา่กระดาษดับ๊เบิล้ เอ มาจากไหน เป็นกระดาษจากคนั
นา ผู้ ใช้ในขณะท่ีเขาใช้ เขาได้ประโยชน์อะไร ในแง่ของเขาได้สินค้าท่ีเขาพอใจ 
ในขณะเดียวกันเขารู้ไหมว่ากว่าจะเป็นสินค้าออกมา มันผ่านกระบวนการ
อะไรบ้าง ใครได้รับประโยชน์บ้าง ถ้าเขาเข้าใจตรงนี ้Value ของมนัก็จะมากกว่า
ความเป็นสินค้าดี แต่จะเกิด Effect ในทางอ่ืนๆ ด้วย” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน 
(สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2557) 

 
(2) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) 
บริษัทฯ อธิบายถึงเนือ้สารหลักในโมเดลธุรกิจนวัตกรรม “กระดาษ

จากคนันา” ด้วยใช้รูปแบบการน าเสนอโดยภาพเคล่ือนไหว (Animation) ท่ีสามารถส่ือความหมาย
แบบให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจง่าย อย่างการวาดรูปต้นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ งับก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ เพ่ืออธิบายถึงความเช่ือมโยงกันระหว่างกระดาษดับ๊เบิล้ เอ และต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ 
และยงัส่ือความหมายอีกว่าต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน เพราะกระดาษดับ๊เบิล้ 
เอ ผลิตมาจากต้นกระดาษท่ีปลกูบนคนันา ซึ่งเป็นการปลกูต้นไม้เพิ่มบนพืน้ท่ีว่าง ท าให้มีส่วนช่วย
ลดคาร์บอนไดออกไซด์มากขึน้ จึงช่วยลดภาวะโลกร้อนได้มากขึน้ ซึ่งเป็นการส่ือสารเร่ืองท่ีมีความ
ซบัซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึน้  

(3) การใช้สญัลกัษณ์ของบริษัทหรือตราสินค้า (Symbolic) 
การ ส่ือสาร ด้วยการใ ช้สัญลักษณ์ของบ ริษัทห รือตราสิน ค้า 

(Symbolic) มีความชัดเจน ท าให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ง่ายและได้รับการยอมรับมากขึน้ซึ่ง
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบนั บริษัทฯ จึงเลือกใช้เคร่ืองหมายของตราสินค้า (Brand 
Logo) ท่ีสามารถส่ือความหมายกระชบัสัน้ๆ ได้ใจความ และมีความหมายท่ีตรงกบัข้อเท็จจริงของ
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” เช่น ตราสินค้า “Paper from KHAN-NA” ซึ่งส่ือสารความหมาย
นัยตรง (Denotation) ว่า เป็นกระดาษท่ีใช้วัตถุดิบในการผลิตมาจากต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท่ี
ส่งเสริมการปลูกบนคนันาท่ีเป็นพืน้ท่ีว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ และมีความหมายนยัประวัต ิ
(Connotation) วา่เป็นกระดาษท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพราะไมใ่ช้ไม้จากป่าธรรมชาติ  
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นอกจากนี ้ในอดีตบริษัทฯ ยงัเคยใช้ตราสินค้า “Paper from Farmed 
Trees” ซึง่หมายถึง กระดาษท่ีท าจากวตัถดุิบไม้ปลกู แตส่ารดงักล่าวก็ยงัไม่สามารถส่ือสารโมเดล
ธุรกิจของบริษัทฯ ได้อยา่งตรงจดุ จงึมีการวิเคราะห์จดุแข็งและทบทวนจากแนวทางของการด าเนิน
ธุรกิจอีกครัง้ จนสามารถได้ข้อสรุปเป็น “Paper from KHAN-NA” ท่ีใช้ตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนั 

 
“เราเปล่ียนวิธีพูดจาก Farmed Trees คือต้นไม้ท่ีเราปลูกขึน้มา แต่

โมเดลของเราละเอียดกว่านัน้ เราส่งเสริมการปลกูต้นกระดาษบนคนันา แนวคิด
คือเปล่ียนพืน้ท่ีว่างท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นพืน้ท่ีสีเขียว เราก็มองว่าพืน้ท่ีว่าง
ของประเทศเราท่ีมันไม่ได้ใช้จริงๆ แล้วมันก็มีคนกลุ่มใหญ่ท่ีเป็นรากฐานของ
ประเทศก็คือชาวนาได้ประโยชน์ เราก็ Focus       แ                  
ต ง                         ง เราก็ชดัเจนไปเลยว่าเราส่งเสริมปลูกบนคนันา เม่ือ
เราเน้นปลกูบนคนันาก็กลายเป็น Paper from KHAN-NA ซึ่งมนัชดัเจน เหมือน
เป็นการสร้าง Branding” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน (สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2557) 

 
(4) การใช้เร่ืองราว (Dramatization) 
การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั

นา” ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ มีรูปแบบการน าเสนอโดยการใช้เร่ืองราว (Dramatization) ท่ีสามารถ
การล าดบัเหตกุารณ์พร้อมกบัการใช้ภาษาสร้างภาพอยา่งดี เพ่ือท่ีจะโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
ความรู้สกึร่วม ความเข้าใจ และคล้อยตามได้มากขึน้  

เน่ืองจากนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” มีเนือ้หาท่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ี
ยากตอ่การส่ือสารให้กลุม่เป้าหมายเข้าใจและไมเ่กิดค าถาม หลายครัง้บริษัทฯ จึงใช้รูปแบบการใช้
เร่ืองราว (Dramatization) เพ่ือตอบค าถามกลุ่มเป้าหมายว่ากระดาษจากคันนาคืออะไร ต้น
กระดาษคืออะไร กระบวนการผลิตกระดาษดั๊บเบิล้ เอ และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็น
อยา่งไร ซึง่วิธีการนีจ้ะสามารถชว่ยให้กลุม่เป้าหมายเห็นภาพและเข้าใจเนือ้หาสารได้มากยิ่งขึน้ 
 

“การท่ีจะส่ือสารให้เข้าใจ เราต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าเราใช้คนันาปลกูต้น
กระดาษ ต้นกระดาษคืออะไร ต้นกระดาษคือกล้าไม้ท่ีเราพฒันาขึน้มาเพ่ือผลิต
กระดาษโดยเฉพาะ แล้วมนัดีอย่างไร มนัสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างไร สร้าง
ประโยชน์ให้ชาวนาได้ยงัไง เสนอให้เห็นว่าต้นกระดาษปลกูอยู่ท่ีไหน ชาวบ้านมี
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วิถีชีวิตยังไง ปลูกยังไง อธิบายเป็นเร่ืองราวมาเลย จนกระทั่งมารับไม้กลับสู่
โรงงานผลิตออกมาเป็นกระดาษ ชาวบ้านได้เงินไปเอาไปท าอะไรบ้าง” บงกช
รัตน์ นวลศรี (สมัภาษณ์, 5 มิถนุายน 2557) 

 
(5) รูปแบบการแก้ปัญหา (Problem and Solution) 
รูปแบบการแก้ไขปัญหา (Problem and Solution) ถกูน ามาใช้ในการ

ส่ือสารของบริษัทฯ ซึ่งพบเห็นได้ในแคมเปญโฆษณาของต้นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ โดยสร้าง
เหตกุารณ์เพ่ือน าเอาปัญหา (Problem) ท่ีกลุ่มเป้าหมายประสบอยู่มาแก้ไข ได้แก่ ปัญหาเร่ือง
รายได้ของเกษตรกร และน าเสนอต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เป็นแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ซึ่ง
รูปแบบการน าเสนอนี ้บริษัทฯ จะใช้ส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเกษตรกร เพราะ เป็นการ
เช่ือมโยงเนือ้สารกบักลุม่เป้าหมายด้วยจ าลองประสบการณ์ชีวิตท่ีมีลกัษณะคุ้นเคยและคล้ายคลึง
กบัปัญหาท่ีกลุ่มเป้าหมายประสบ เพ่ือสามารถส่ือสารให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจต้นกระดาษดับ๊ เบิล้ 
เอ จะชว่ยสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรได้อยา่งไร  

(6) การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter)  
บริษัทฯ ใช้รูปแบบการน าเสนอโดยผู้น าเสนอ (Presenter) โดยเลือก

คุณคุณปอ-ทฤษฎี สหวงษ์ ซึ่งเป็นดารานักแสดงท่ีมีช่ือเสียง และมีภาพลักษณ์ใกล้เคียงกับ
เกษตรกรจากการแสดงละครเร่ืองมนต์รักลกูทุ่ง บริษัทฯ จึงหยิบยกเร่ืองราวจากละครมาใช้ พร้อม
ทัง้ให้คณุปอ-ทฤษฎี เป็นตวัแทนของเกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ และมีรายได้ท่ีสามารถ
น าไปแก้ไขปัญหาของตนเองได้ ซึ่งแนวคิดการใช้ผู้ น าเสนอในการแนะน า ข้อมูลเก่ียวกับต้น
กระดาษดับ๊เบิล้ เอ สามารถท าให้น่าสนใจมากขึน้ อีกทัง้บริษัทฯ ยงัเลือกผู้น าเสนอยงัสอดคล้อง
กบักลุม่เป้าหมาย ท าให้เกิดการจงูใจกลุม่เป้าหมายได้มากขึน้อีกด้วย 

(7) การใช้บคุคลรับรอง (Testimonial) 
หลังจากท่ีใช้รูปแบบการน าเสนอโดยผู้ น าเสนอ (Presenter) ใน

แคมเปญโฆษณามาแล้ว บริษัทฯ ก็ได้เลือกคณุปอ-ทฤษฎี สหวงษ์ มาเป็น Brand Ambassador 
ของต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เพ่ือท าหน้าท่ีแนะน าและเชิญชวนให้เกษตรกรปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ 
เอ บนคนันาเพ่ือเป็นรายได้เสริม ถือเป็นรูปแบบการน าเสนอโดยการใช้บคุคลรับรอง (Testimonial)  
โดยสร้างเนือ้หาสารโดยการใส่ชีวิตจริงของคณุปอ-ทฤษฎี ซึ่งเป็นบคุลลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrities) 
และเป็นสมาชิกโครงการปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ บนคันนาท่ีบ้านเกิดใน จ.บุรีรัมย์ และ          
จ.ขอนแก่น จงึเป็นตวัแทนของกลุม่เป้าหมายท่ีสามารถอ้างอิงคณุประโยชน์หรือความประทบัใจใน
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นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ทัง้ในฐานะเกษตรกรผู้ปลกูต้นกระดาษและผู้บริโภคกระดาษ ซึ่ง
สามารถสร้างเอกลกัษณ์ให้ผลิตภณัฑ์ และมีผลตอ่ภาพลกัษณ์ ท าให้ผลิตภณัฑ์นา่เช่ือถือมากขึน้ 

 
“คณุปอร่วมในโครงการนีต้ัง้แตแ่รกอยู่แล้ว ดงันัน้คณุปอน่าจะเป็นคนท่ี

เหมาะท่ีสุด เพราะคณุปอเข้าใจใน Concept ต  ง    ง ระดาษจากคนันาได้
อยา่งดี เราเลือกคณุปอ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าขนาดคนท่ีมีช่ือเสียงยงัปลกูเลย และ
ก็ยงัมาบอกกบัผู้ ใช้ว่ากระดาษจากคนันามาจากไหน ใครได้ประโยชน์บ้าง มนัก็
เหมือนกับว่าเราสร้าง Credit ให้ความเป็นกระดาษจากคนันามากขึน้” จินตวีร์ 
ปรัชญาวาทิน (สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2557) 
 

4.2.1.4 กระบวนการออกแบบสาร 
บริษัทฯ มีหลักการด าเนินงานตามกระบวนการออกแบบสารในการส่ือสารเพ่ือ

การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 
ภาพท่ี 4.17  แผนภาพแสดงกระบวนการออกแบบสารในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วย

นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 
 
 

1. ความต้องการจากภายนอก 
(ความสนใจของกลุม่เป้าหมาย) 
2. ความต้องการจากภายใน 
(เร่ืองท่ีบริษัทฯ ต้องการส่ือสาร) 

 

บริษัทฯ 
ก าหนดประเดน็
ส าหรับการส่ือสาร 

สร้างสารและ
ปรับปรุงสาร 

 

สร้าง 
แก่นหลกั 

 

สาร 

เนือ้หาสารกลาง 

เนือ้หาสารในส่ือแตล่ะประเภท 

1. การใช้ข้อเสนอขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (Unique Selling Position)  
2. ภาพลกัษณ์ของสินค้า (Brand Image) 
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1)  การก าหนดประเดน็ส าหรับการส่ือสาร 
ขัน้ตอนการก าหนดประเด็นส าหรับการส่ือสารเป็นองค์ประกอบท่ีเกิดขึน้

ในขัน้ตอนแรกของการออกแบบสาร โดยประเด็นส าหรับการส่ือสารหมายถึง เร่ืองราวหรือ
ข้อเท็จจริงของบริษัทฯ ท่ีต้องการส่ือสารออกไปยังผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งในประเด็น
ส าหรับการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” จะหมายถึง 
คุณประโยชน์ของนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ท่ีบริษัทฯ ได้น ามาสรุปเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญั 3 ประการส าหรับใช้ด าเนินธุรกิจและส าหรับการส่ือสารประกอบด้วย การช่วยลดโลกร้อน 
การสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร และการสร้างพลงังาน 

ประเด็นส าหรับการส่ือสารของบริษัทฯ เร่ิมต้นจากการพูดเร่ืองประโยชน์
ใช้สอย จนท าให้แบรนด์ดั๊บเบิล้ เอ ได้เป็นท่ียอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกแล้ว ในด้านคุณภาพท่ี
แตกตา่งจากแบรนด์ทัว่ไป และสามารถสร้างความจดจ าแบรนด์เป็นแบรนด์ในใจของผู้บริโภคทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ บริษัทฯ จึงเร่ิมส่ือสารในด้านสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นจดุเร่ิมต้นของ
การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ  

 
“ทกุๆ ปีเราก็จะต้องมี Direction ว่าจะส่ือสารเนือ้หาอะไรเป็นหลกั ก่อน

หน้านีท่ี้ เรา เป็นกระดาษท่ีคมชัด เป็นกระดาษไม่ติดเคร่ือง คือพูดในแง่ 
Functional วนัหนึ่งเราก็เร่ิมรู้สึกว่าคนจ าแล้วล่ะ ในแง่ของคณุภาพ มนั 100% 
ไม่ต้องไปพดูไปย า้แล้ว เราก็รู้สึกว่าต้อง Turn มาเป็นมมุท่ีมี Value มากกว่านัน้ 
ก็เลยหยิบเร่ืองกระดาษจากคันนามาพูดให้ชัดๆ” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน 
(สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2557) 

 
ส าหรับการก าหนดประเดน็ส าหรับการส่ือสารของบริษัทฯ เร่ิมต้นจากการ

ก าหนดทิศทาง (Direction) ในด้านการส่ือสารของแต่ละปีจากกรรมการผู้ จัดการใหญ่ รอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้ บริหารระดบัสงู โดยเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องจดัท า
ข้อมูลมาสนบัสนุนทิศทางในด้านการส่ือสารดงักล่าว และน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาก าหนดเร่ือง
ประเด็นส าหรับการส่ือสารในแต่ละครัง้ ซึ่งในขัน้ตอนการก าหนดประเด็นส าหรับการส่ือสารของ
บริษัทฯ ต้องค านงึถึงเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้
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(1) ความสนใจของกลุม่เป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายของการส่ือสารของบริษัทฯ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ผู้บริโภคกระดาษ และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีผลตอ่การก าหนดประเด็นสาร บริษัทฯ จ าเป็นต้องรู้และ
เข้าใจกลุ่มเป้าหมายโดยการส ารวจ (Survey) ความต้องการพืน้ฐาน ความสนใจของกลุ่มเป้า 
หมายแต่ละกลุ่ม เพ่ือน ามาคัดเลือกประเด็นส าหรับการส่ือสารและน าเสนอให้ตรงกับสิ่งท่ี
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้ความส าคญัมากท่ีสุด เช่น เกษตรกรจะเห็นความส าคญัของเร่ือง
คณุภาพชีวิต เร่ืองรายได้ เร่ืองการศึกษาของบุตรหลาน จะเห็นได้ว่าในแคมเปญส่ือสารท่ีมีกลุ่ ม
เกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมาย จะเน้นประเด็นส าหรับการส่ือสารเร่ืองการสร้างรายได้เสริมให้กับ
เกษตรกรมาโดยตลอด แต่ส าหรับผู้บริโภคและบุคคลทัว่ไปจะคอ่นข้างอ่อนไหว ถ้าไ ด้ยินเร่ืองของ
สิ่งแวดล้อมเร่ืองภาวะโลกร้อน ประเดน็ส าหรับการส่ือสารจงึเน้นเร่ืองการชว่ยลดโลกร้อนเป็นหลกั 
 

“แล้วกลุ่มเป้าหมายเรามี 2                        sers  ff  ers 
     ต  ง Survey ว่าอะไรส าหรับกับเขา มุมมองไหนท่ีพูดไปแล้วเขาจะเห็น
ความส าคญั ชาวนาก็เหมือนกนั ชาวนาเห็นว่าเร่ืองอะไรส าคญั ใน Fact ทัง้หมด 
เราก็ต้องเลือกหยิบออกมาให้มันเขากับกลุ่ม Target” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน 
(สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2557) 

 
(2) เร่ืองท่ีบริษัทฯ ต้องการส่ือสาร 
นอกจากความสนใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีถือเป็นความต้องการจาก

ภายนอกแล้ว การก าหนดประเดน็ส าหรับการส่ือสารยงัต้องค านึงถึงความต้องการจากภายในด้วย 
นัน่คือความต้องการของบริษัทฯ ท่ีต้องการส่ือสารในเร่ืองนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ด้วยการ
น าเสนอข้อเท็จจริง (Fact) หรือประโยชน์ (Benefit) ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย
เร่ืองการสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร การช่วยลดโลกร้อน หรือการสร้างพลงังานไฟฟ้าจากเศษไม้
เปลือกไม้ ซึ่งโดยทัว่ไป บริษัทฯ ไม่สามารถน าเสนอประเด็นส าหรับการส่ือสารพร้อมกนัได้ทัง้หมด 
จงึต้องจดัล าดบัความส าคญั โดยอาศยัการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนั เพ่ือเลือกประเด็นส าหรับ
การส่ือสารท่ีควรผลกัดนัให้เป็นแคมเปญการส่ือสารในแตล่ะปี 
 

“เราต้องมาดวู่ากระดาษจากคนันา มนัมี Fact        ง มนัต้องมีการ
จดัล าดบัความส าคญั ไมใ่ช ่Campaign เดียวจะพดูได้ทัง้หมด ก็ต้องคอ่ยๆ พดูที
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ละเร่ือง อันแรกท าให้คนเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไร ก็พูดก่อนว่าดั๊บเบิล้ เอ 
กระดาษจากคนันาคืออะไร ยงัไมต้่องลงรายละเอียด ตอ่มาเร่ืองลดโลกร้อน เร่ือง
รายได้เสริม มนัก็ต้องจดั Piority พอได้แกนแล้วว่าปีนีเ้ราพดูเร่ืองนี ้ทกุส่ือก็ต้อง
พดูอย่างนัน้ เพียงแตว่่ารายละเอียดของแต่ละส่ือจะไม่เท่ากนั” จินตวีร์ ปรัชญา
วาทิน (สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2557) 

“เราอยากให้คนเข้าใจว่าสิ่งท่ีได้จากโมเดลกระดาษจากคันนา มันมี
ประโยชน์ด้านไหนบ้าง แตก็่จะรู้สึกว่าการท่ีจะให้เขาเข้าใจและจ าทัง้ 3 เร่ือง มนั
มีความยากอยู่ เพราะฉะนัน้ ก็ค่อยๆ Develop มาเร่ือยๆ จนเร่ิมหยิบมา 
Message     เราจะพูดตอนไหน แตก็่ยงัคงอยู่ใน 3      เร่ืองของการสร้าง
รายได้ให้ชาวนา ช่วยลดโลกร้อน หรือว่าสร้างพลังงาน” บงกชรัตน์ นวลศรี 
(สมัภาษณ์, 5 มิถนุายน 2557) 

 
2)  การก าหนดแก่นหลกั 
นอกจากขัน้ตอนการก าหนดประเด็นส าหรับการส่ือสารแล้ว ยงัต้องมีการ

ก าหนดแก่นหลัก (Theme) ซึ่งในท่ีนีห้มายถึง ข้อความหรือค าขวัญท่ีพฒันาขึน้มาจากความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถส่ือความหมายในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นจุดเด่นและน่าสนใจออกมาให้ เห็น
เดน่ชดั โดยการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” มีการก าหนด
แก่นหลกัจากการวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดทิศทางการส่ือสารของบริษัทฯ ซึ่งในการส่ือสารเพ่ือ
การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” มีการก าหนดแก่นหลกัด้วยวิธีการดงันี ้

(1) การใช้ข้อเสนอขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (Unique Selling Position) 
ท่ีเป็นการน าเอาลกัษณะเฉพาะของแบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ อย่างนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” มา
เป็นแก่นหลกัในการส่ือสาร 

(2) การสร้างเร่ืองราวหรือต านานประจ าตวัสินค้า (Inherent Drama) 
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของสินค้า (Brand Image) ด้วยการน าเอาคณุประโยชน์ของนวตักรรม 
“กระดาษจากคนันา” มาสร้างเป็นเร่ืองราวประจ าตวัของแบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ ซึ่งท าให้น่าสนใจและมี
นา่เช่ือถือมากยิ่งขึน้ 

3)  การสร้างสารและการปรับปรุงสาร 
หลังจากก าหนดประเด็นส าหรับการส่ือสาร และการก าหนดแก่นหลัก

ครบถ้วนแล้ว จึงเป็นส่วนของการน าข้อมูลต่างๆ ของนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ท่ีเก่ียวข้อง
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กบัประเด็นส าหรับการส่ือสาร ให้กบัผู้ ท่ีท าหน้าท่ีออกแบบสาร เพ่ือน าประเด็นส าหรับการส่ือสาร
และแก่นหลกัท่ีก าหนดขึน้มาพฒันาเป็นเนือ้หาสารท่ีใช้ในแตล่ะส่ือ (Media) ซึ่งในขัน้ตอนนี ้บริษัท
ฯ มีการท างานร่วมกบับริษัทตวัแทนโฆษณา (Advertising Agency) ในการสร้างสารและเลือก
รูปแบบในการน าเสนอสารให้เหมาะสมกบัประเภทของส่ือ เพ่ือส่ือความหมายตอ่กลุ่มเป้าหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ และบริษัทตวัแทนโฆษณาจะสร้างเนือ้หาสารกลางท่ีใช้ในแตล่ะ
แคมเปญการส่ือสาร เพ่ือควบคมุการผลิตสารทัง้หมดอยู่ภายใต้โจทย์ท่ีเป็นประเด็นส าหรับการ
ส่ือสารและแก่นหลกัซึง่เป็นสาระส าคญัท่ีบริษัทฯ ต้องการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย จากนัน้ก็จะน า
สารกลางไปพฒันาเป็นสารของส่ือแตล่ะประเภท โดยเลือกใช้รูปแบบในการน าเสนอให้เหมาะสม  
 

“การสร้างสาร มนัอยู่ท่ีประเภทของส่ือ เรารู้แล้วว่าแกนหลกัเราคืออะไร 
อยา่งชาวนามีรายได้เสริม Message ของเรา ก็คือการเลา่ให้กลุม่เป้าหมายฟังว่า
การสร้างรายได้เสริมท่ียัง่ยืนให้กบัชาวนาในสิ่งท่ีดับ๊เบิล้ เอ ท าคืออะไร มนัก็จะมี 
Message    ง       Design                     ง ก็ต้อง Create ว่าส่ือไหนพดูได้
มากได้น้อย พูดด้วยวิธีการไหน สารจะส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไร ในแต่ละ
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม อย่างเช่น ในออนไลน์ก็ท าเป็นเกมส์ ก็อาจจะเป็นใน
รูปแบบของการ Demonstrate ก็ได้ ถ้าท าเป็น Viral ก็พดูได้น้อย อาจจะต้องท า
หวัเร่ืองในมนัเจ๋งๆ ให้คนคลิ๊กเข้าไปดู” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน (สมัภาษณ์, 20 
มิถนุายน 2557) 
 

เม่ือพฒันาสารกลางเป็นสารของส่ือแต่ละประเภทเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ 
และบริษัทตวัแทนโฆษณาก็จะทดสอบสารท่ีได้ออกแบบกบักลุม่เป้าหมาย เพ่ือให้สามารถมัน่ใจได้
ว่าเนือ้หาสารจะสามารถส่ือสารประเด็นและแก่นหลกัส าหรับการส่ือสารตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
เช่น บริษัทฯ จะน าเนือ้หาสารในภาพยนตร์โฆษณามาจดัท าเป็นสตอร่ีบอร์ด (Story Board) หรือ
ล าดบัภาพตามเนือ้เร่ืองท่ีต้องการ และน าไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผล
จากการทดสอบดงักลา่ว บริษัทฯ จะน ามาใช้เป็นข้อมลูเพื่อปรับปรุงสารของส่ือแตล่ะประเภท 
 

“เวลาท่ี Agency มาขายงานเรา เราก็จะเอา Story Board ไป Pre-test 
ก่อน วา่ถ้าเราเอาตวัเน่ีย ไปเล่าให้กลุ่มเป้าหมายฟัง ให้เขาด ูให้เขานึกภาพตาม
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ว่าเร่ืองราวมนัเป็นแบบนีเ้น่ีย เขาชอบไหม เขาเข้าใจไหม เขาอยากจะซือ้  อยาก
เกิด Respond ตามท่ีเราตัง้ไว้หรือเปล่า เราก็จะได้ผลตรงนีม้าดเูพ่ือเป็นข้อมูล
ปรับปรุงสาร” บงกชรัตน์ นวลศรี (สมัภาษณ์, 5 มิถนุายน 2557) 
 
กล่าวโดยสรุป กลยทุธ์การสร้างสาร (Message Strategy) ของการส่ือสารเพ่ือการสร้าง

คณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ประกอบด้วยสารท่ีเก่ียวกับแบรนด์
กระดาษดับ๊เบิล้ เอ เพ่ือส่ือสารกบัผู้บริโภค ซึ่งเร่ิมต้นส่ือสารตัง้แตปี่ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจจบุนั 
โดยวางแนวความคดิให้แบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ ผลิตภณัฑ์กระดาษท่ีมีคณุคา่และประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ
ของชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่ากระดาษทัว่ๆ ไป และมุ่งไปท่ีประเด็นส าหรับการส่ือสารเร่ือง
กระดาษชว่ยลดโลกร้อน และเร่ืองกระดาษสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรในแตล่ะแคมเปญส่ือสาร  

ส าหรับสารท่ีเก่ียวกับต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เพ่ือส่ือสารกับเกษตรกรนัน้ เร่ิมต้นส่ือสาร
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจบุนั ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมให้กลุม่เป้าหมายในการส่ือสารหรือ
เกษตรกรใช้พืน้ท่ีว่าง เช่น หวัไร่คนันา ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาสร้างรายได้เสริมให้กบัครอบครัว ซึ่ง
เร่ิมต้นจากการใช้ส่ือบุคคลหรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมลงพืน้ท่ีเข้าไปแนะน าและเสนอทางเลือกใหม่
ให้กับเกษตรกร ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการสร้างแคมเปญส่ือสารส าหรับต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ขึน้  
เพ่ือให้สามารถเพิ่มการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง โดยมีประเด็นส าหรับการส่ือสารเร่ือง
การสร้างรายได้เสริมให้กบัเกษตรกรในการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายอย่างตอ่เน่ือง แตก็่มีพัฒนา
แก่นหลกัไปตามแตค่วามคดิสร้างสรรค์ เพ่ือให้มีความชดัเจนและตรงกบัข้อเท็จจริงท่ีสดุ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีหลกัและเทคนิคในการน าเสนอสาร เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตาม
วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร โดยใช้การจูงใจด้านสงัคม ศีลธรรม และสิ่งแวดล้อม (Social and 
Environment Appeals) และการจูงใจด้านเหตุผลร่วมกับการจูงใจด้านอารมณ์ (Combining 
Rational Appeal and Emotional Appeals) และยงัพบว่าบริษัทฯ ใช้รูปแบบในการน าเสนอ 4 
รูปแบบ ได้แก่ การใช้สารท่ีมีเนือ้หาประเภทข้อเท็จจริง (Factual Message) การใช้สญัลกัษณ์ของ
บริษัทหรือตราสินค้า (Symbolic) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) และการใช้เร่ืองราว 
(Dramatization)ในการออกแบบสารท่ีเก่ียวกับแบรนด์กระดาษดับ๊เบิล้ เอ เพ่ือส่ือสารกับผู้บริโภค 
ส่วนสารท่ีเก่ียวกับต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เพ่ือส่ือสารกับเกษตรกรใช้รูปแบบในการน าเสนอ 4 
รูปแบบ ได้แก่ การใช้เร่ืองราว (Dramatization) รูปแบบการแก้ปัญหา (Problem and Solution) 
การใช้ผู้น าเสนอ (Presenter) และการใช้บุคคลรับรอง (Testimonial) ผ่านกระบวนการออกแบบ
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สารตามขัน้ตอนตา่งๆ ได้แก่ (1) การก าหนดประเด็นส าหรับการส่ือสาร (2) การก าหนดแก่นหลกั 
และ (3) การสร้างสารและการปรับปรุงสาร 

 
4.2.2  กลยุทธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy) 
ในกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของ

บริษัทฯ แบง่กลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้บริโภค และ (2) กลุ่มเกษตรกร ซึ่ง
บริษัทฯ ได้เลือกใช้ส่ือประเภทตา่งๆ และมีกระบวนการเลือกใช้ส่ือ ดงัตอ่ไปนี ้

4.2.2.1  ส่ือท่ีเลือกใช้  
กลยุทธ์การใช้ส่ือของบริษัทฯ ปรากฏในลักษณะการเลือกใช้ส่ือแบบผสมผสาน 

(Media Mix) ท่ีต้องอาศยัเคร่ืองมือการส่ือสารหรือส่ือ (Media) หลายรูปแบบอย่างต่อเน่ืองในแต่
ละแคมเปญการส่ือสาร ซึง่เกิดผลดีในด้านตา่งๆ ได้แก่ การสร้างการรับรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายหลาย
กลุ่มในเวลาเดียวกัน และการสร้างการจดจ าได้รวดเร็วกว่าการรับสารจากส่ือเพียงส่ือเดียว ซึ่ง
บริษัทฯ ก็มีการเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายแตล่ะกลุม่ดงัตอ่ไปนี ้

1)  กลุม่ผู้บริโภค 
แคมเปญการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษ

จากคนันา” ของบริษัทฯ ท่ีมีกลุม่เป้าหมายเป็นผู้บริโภคนัน้ เร่ิมต้นส่ือสารตัง้แตปี่ พ.ศ. 2551 จนถึง
ปัจจบุนั ประกอบด้วย (1) Blue Hero (2) Double A Heroes (3) Paper from KHAN-NA และ (4) 
Better Tomorrow ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า บริษัทฯ มีการใช้ส่ือในแต่ละแคมเปญการส่ือสาร 
โดยเน้นไปท่ีส่ือท่ีสามารถเข้าถึงผู้ รับสารได้เป็นจ านวนมากอยา่งส่ือภาพยนตร์โฆษณา (Television 
Commercial: TVC) เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กบัผู้ รับสารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการส่ือสาร และไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายของการส่ือสาร ส่ือสิ่งพิมพ์ (Print Media) เช่น ส่ือหนงัสือพิมพ์ (Newspaper) ส่ือ
ใบปลิว (Leaflet) ส่ือใบปิด (Poster) เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างการจดจ าจากการอ่านและการ
ตีความหมายได้ และยงัเน้นใช้ส่ือท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มท่ีสุด และสามารถ
สร้างให้เกิดพฤตกิรรมท่ีพึงปรารถนาอย่างส่ือแสดง ณ จดุขาย (Point of Purchase: POP) อีกด้วย 
โดยบริษัทฯ ได้ผสมผสานการเลือกใช้ส่ือในแตล่ะแคมเปญการส่ือสาร ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4  ต   งแ  งส่ือท่ีเลือกใช้ในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม 
“กระดาษจากคนันา” ท่ีมีกลุม่ผู้บริโภคเป็นกลุม่เป้าหมาย 

 

แคมเปญส่ือสาร 
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Blue Hero          

Double A Heroes             

Paper from KHAN-NA             

A to a ปลกูฝัน ปลกูปัญญา             

 
จากตารางท่ี 4.4 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ เลือกใช้ส่ือ 3           แ   

         ต        (Television Commercial: TVC)        ง      (Print Media) แ      แ  ง 
         (Point of Purchase: POP)             ในแตล่ะแคมเปญส่ือสารท่ีมีกลุ่มผู้บริโภคเป็น
กลุ่มเป้าหมาย และในแคมเปญการส่ือสารถัดมา ได้เลือกใช้ส่ืออ่ืนๆ ท่ีเข้ากับพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึน้ ได้แก่ ส่ือกิจกรรม (Activity) ส่ืออินเตอร์เน็ต (Internet) และส่ือกลางแจ้ง 
(Outdoor Media) 

 
“ถ้าเป็นของตวักระดาษ ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือน IMC Campaign โอเค 

TV ยงัเป็นส่ือหลกัอยู่ แตว่่าก็จะมีส่ือ Print เข้ามา ส่ือ POP เข้ามา ส่ือออนไลน์
เข้ามาบ้าง เพราะว่าลกัษณะของ Consumer ไม่เหมือนกนั การเลือกใช้ส่ือก็จะ
ไม่เหมือนกัน คือต้องให้มันครอบคลุม” บงกชรัตน์ นวลศรี (สัมภาษณ์, 5 
มิถนุายน 2557) 

“ลูกค้าหลักเราคือออฟฟิศ ท ายังไงให้เข้าใจคนออฟฟิศ วันๆ เขาท า
อะไรบ้าง เขาสนใจเร่ืองอะไร ส่ือแบบไหนท่ีเขาเลือกด ูท่ีท่ีไหนท่ีเขาเลือกไป เรา
ต้องเข้าไปใกล้ชิดตรงนัน้ให้มากขึน้ คือท ายงัไงให้เขามาร่วม Campaign        
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      ง                ง                รับส่ือ   ” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน 
(สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2557) 

 
2)  กลุม่เกษตรกร 
แคมเปญการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษ

จากคนันา” ของบริษัทฯ ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรนัน้ เร่ิมต้นส่ือสารตัง้แต่ปี พ.ศ.  2550 
จนถึงปัจจบุนั ประกอบด้วย (1) เทวดา (2) รักพ่ีต้องอดทน (3) น้ารวย (4) มนต์รักลกูทุ่ง (5) ปลูก
ปุ๊ บ ก็ได้ออมป๊ับ และ (6) ปอก็ปลูก ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า บริษัทฯ มีการใช้ ส่ือในแต่ละ
แคมเปญการส่ือสาร โดยเน้นไปท่ีส่ือท่ีสามารถเข้าถึงผู้ รับสารได้เป็นจ านวนมากอย่างส่ือ
ภาพยนตร์โฆษณา (Television Commercial: TVC) และส่ือวิทย ุ(Radio) เพ่ือให้สามารถเข้าผู้ รับ
สารในวงกว้าง ทัง้ท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายของการส่ือสาร และไมใ่ชก่ลุม่เป้าหมายของการส่ือสาร และ
ยังเน้นใช้ส่ือท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มท่ีสุด และสามารถโน้มน้าวใจให้เกิด
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาอย่างส่ือบคุคล (Personal Media) หรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการปลกู และ
ส่ือกลางแจ้ง (Outdoor Media) เช่น ส่ือป้ายโฆษณา (Banner) เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ผสมผสาน
การเลือกใช้ส่ือในแตล่ะแคมเปญการส่ือสาร ดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5  ต   งแ  งส่ือท่ีเลือกใช้ในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม 

“กระดาษจากคนันา” ท่ีมีกลุม่เกษตรกรเป็นกลุม่เป้าหมาย 
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ตารางท่ี 4.5  (ตอ่)  
 

แคมเปญการส่ือสาร 
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ปลกูปุ๊ บ ก็ได้ออมป๊ับ             

ปอก็ปลกู             

 
จากตารางท่ี 4.5 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ เลือกใช้ส่ือ 4           แ   

         ต        (Television Commercial: TVC)     วิทย ุ (Radio)     กลางแจ้ง (Outdoor 
Media) และส่ือบุคคล (Personal Media)             ในแต่ละแคมเปญการส่ือสารท่ีมีกลุ่ม
เกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมาย และในแคมเปญการส่ือสารถัดมาได้เพิ่มการใช้ส่ือประเภทอ่ืนๆ ท่ี
สามารถสร้างการจดจ าให้กลุ่มเป้าหมายมากขึน้ ได้แก่ ส่ือสิ่งพิมพ์ (Print Media) ประเภทใบปลิว 
(Leaflet) และยงัเพิ่มการใช้ส่ือท่ีสร้างการมีสว่นร่วมอยา่งส่ือกิจกรรม (Activity) อีกด้วย 

 
“ถ้าเป็นของกลุ่มเกษตรกร เราเอา TV, วิทย ุเป็นหลกัแล้ว ก็จะเป็นพวก

ส่ือ Below the Line เลย เช่น ป้าย รถแห่ ใบปลิว โปสเตอร์ เพราะว่าเราอยู่กับ
การสง่เสริมในพืน้ท่ี เรามีเจ้าหน้าท่ีท่ีไปสง่เสริมอยูแ่ล้ว มีผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือนบ้านท่ี
ปลกู เป็น Contact Point พอเราจดุพลเุรียกร้องความสนใจด้วยส่ือ Mass แล้ว
เน่ีย เราก็จะเจาะเข้าพืน้ท่ีโดยส่ือ Below the Line ไปพร้อมกับทีมส่งเสริมเลย” 
บงกชรัตน์ นวลศรี (สมัภาษณ์, 5 มิถนุายน 2557) 

“ถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกร เราก็จะมีทีมคนันาอยู่แล้ว เราก็ต้องเหมือนท า 
Community            A  ess     แ    คือคันนา                       
ต                                   ง          ง                        
        ง        ถ้าเขารู้สึกเช่ือและคุ้นเคยกบัคนของเรา และก็เห็นบ้านข้างๆ 
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ปลูก เขาก็จะบอกกันปากต่อปาก” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน (สัมภาษณ์, 20 
มิถนุายน 2557) 
 

4.2.2.2  กระบวนการเลือกใช้ส่ือ 
บริษัทฯ มีหลกัการด าเนินงานตามกระบวนการเลือกใช้ส่ือในการส่ือสารเพ่ือการ

สร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 
ภาพที่  4.18  แผนภาพแสดงกระบวนการเลือกใช้ส่ือในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วย

นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 
 

1)  การวิเคราะห์กลุม่เป้าหมาย 
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเป็นองค์ประกอบท่ีเกิดขึน้ในขัน้ตอนแรกของ

กระบวนการเลือกใช้ส่ือ ซึง่บริษัทฯ จะต้องศกึษาถึงลกัษณะทางด้านภูมิประชากร (Demographic 
Profiles) และด้านจิตวิทยาและความต้องการ (Psychographic and Need Profile) ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
บริษัทฯ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคกระดาษ และกลุ่มเกษตรกร ท่ีบริษัทฯ จะต้องน ามาเป็น
พืน้ฐานท่ีส าคญัในการเลือกใช้ส่ือให้ตรงกบักลุม่เป้าหมาย  

 

Media Habits Survey 

1. พฤตกิรรมกลุม่เป้าหมาย (Target Audience) 
2. คณุสมบตัขิองส่ือแตล่ะชนิด (Media Characteristics) 
3. การเข้าถึงและความถ่ีในการใช้ส่ือ (Reach and Frequency) 
 

 

บริษัทฯ 
วิเคราะห์

กลุม่เป้าหมาย 

 

วางแผนส่ือ 
 

เผยแพร่ส่ือ 
ตดิตามและ
ประเมินผล 

1. วดัผลจากยอดขายและยอดผู้ เข้าร่วมโครงการ 
2. วดัผลจากการส ารวจ (Media Research) 
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“ถ้าวิธีการเลือกส่ือ อยา่งแรกต้องบอกว่าเราเอา Target Audience เป็น 
Base ท่ีส าคญัในการเลือกส่ือ” บงกชรัตน์ นวลศรี (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 
2557) 
 

นอกจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในด้านภูมิประชากรและด้าน
จิตวิทยาแล้ว บริษัทฯ ก็จะต้องศึกษาลกัษณะการเลือกใช้ส่ือ (Media Usage) ด้วยการส ารวจ
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของกลุ่มเป้าหมาย (Media Habits Survey) โดยเลือกท่ีจะส ารวจ
พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ล่าสุดหรือเกิดขึน้เม่ือวาน เพ่ือท่ีจะท าให้การเลือกใช้ส่ือนัน้ เป็นไปอย่างท่ี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ท าให้กลุม่เป้าหมายมีโอกาสรับส่ือ และเปิดรับส่ือในท่ีสดุ 

 
“พอเรา Identify     Target Audience เป็นใคร อย่างแรกเลยท่ีเราต้อง

ท าคือ Media Habits Survey ถามเลยว่าเม่ือวานคณุดอูะไร คณุท าอะไร คณุรับ
ส่ืออะไรบ้าง แล้วท่ีเราเลือกเป็น Yesterday                    ต        
              ต    เพราะฉะนัน้การท่ีจะซือ้ส่ือให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสดุ 
โดยท่ีไม่เป็นการซือ้หว่านหรือใช้เงินอย่างไม่ Effective    ต  ง     ต      
  ง ข ล่าสดุท่ีสดุ ซึ่งก็คือเม่ือวาน” (บงกชรัตน์ นวลศรี, สมัภาษณ์, 5 มิถนุายน 
2557) 

 
2)  การวางแผนส่ือ 
ในขัน้ตอนการวางแผนส่ือ เป็นผลสืบเน่ืองมาจากขัน้ตอนการวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการพิจารณาวิธีการท่ีจะน าไปสู่การบรรลวุตัถุประสงค์ของการส่ือสารเพ่ือ
การสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” โดยการวางแผนส่ือของบริษัทฯ 
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงพฤตกิรรมกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) คณุสมบตัิของส่ือแตล่ะชนิด 
(Media Characteristics) และการเข้าถึงและความถ่ีในการใช้ส่ือ (Reach and Frequency) 

(1) พฤตกิรรมกลุม่เป้าหมาย (Target Audience) 
ในส่วนของพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย จะได้จากผลส ารวจพฤติกรรม

การเปิดรับส่ือของผู้บริโภค (Media Habits Survey) ซึ่งจะต้องน าข้อมลูมาวิเคราะห์อย่างเจาะจง
วา่กลุม่เป้าหมายมีการเปิดรับส่ืออะไร เวลาไหน และอย่างไร เพ่ือท่ีจะน าข้อมลูสถิติตา่งๆ มาใช้ใน
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การให้น า้หนักส่ือ (Media Weighting) หรือการจดัสรรงบประมาณการซือ้ส่ือประเภทต่างๆ ให้
สามารถครอบคลมุกลุม่เป้าหมายมากท่ีสดุ 

 
“เราก็จะเอาข้อมลูมาวิเคราะห์ดวู่า เขาเปิดรับส่ืออะไรยงัไง ด ูTV ช่อง

ไหน เวลาไหน รายการอะไร ฟังเพลง แม้กระทั่งว่าฟัง DJ       ถ้าอ่าน
หนงัสือพิมพ์ อา่น Section     คอลมัน์ไหน ใครเขียน ซึ่งคอ่นข้างเจาะจงมากๆ 
แล้วเราก็จะมีการ Weight by Channel           ง            Weight by 
Program Types เลือกดขู่าว ดลูะคร ดรูายการมวย เราก็ดวู่าน า้หนกัอยู่ตรงไหน 
เราควรจะเกล่ียเงินไปทางไหนเท่าไหร่” บงกชรัตน์ นวลศรี (สัมภาษณ์, 5 
มิถนุายน 2557) 

 
(2) ลกัษณะและคณุสมบตัขิองส่ือ (Media Characteristics) 
บริษัทฯ ได้ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของส่ือแต่ละประเภทซึ่งมี

ข้อดีกับข้อเสียท่ีต่างกัน เพ่ือน ามาใช้ในพิจารณาการเลือกส่ือในแต่ละแคมเปญการส่ือสารตาม
ความเหมาะสม เช่น ส่ือภาพยนตร์โฆษณาจะสามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และเกิดการจดจ า
ได้ แตไ่ม่สามารถน าเสนอรายละเอียดเชิงลึกและให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมได้ แตส่ื่อประเภทอ่ืน
สามารถเสนอรายละเอียดเชิงลึกและให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการส่ือสารได้ เป็นต้น ซึ่งการ
ท าความเข้าใจเก่ียวกบัธรรมชาตขิองส่ือจะสง่ผลท าให้บริษัทฯ วางแผนส่ือได้อยา่งถกูต้อง  
 

“บางครัง้เราท ายังไงให้ Campaign มันดูใกล้ชิดคนมากขึน้ TVC มัน
อาจจะได้ผลแค่การรับรู้ภาพกว้าง แต่มันจะใช้ไม่ได้ ถ้าเราอยากจะท าให้เขา
เข้าใจเร่ืองราว TVC                       ต  ง       ต  ง            ท่ีท าให้คนมี
สว่นร่วมได้” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน (สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 2557) 

 
(3) การเข้าถึงและความถ่ีในการใช้ส่ือ (Reach and Frequency) 
ไม่ว่าประเด็นสารและวิธีการน าเสนอสารจะสร้างสรรค์โดดเด่น

เพียงใด ก็จะไม่เกิดประโยชน์หากกลุ่มเป้าหมายไม่ได้เปิดรับสารนัน้ ซึ่งตวัแปรท่ีส าคญัในการ
วางแผนส่ือ นอกเหนือจากพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย และคณุสมบตัิของส่ือแตล่ะชนิดแล้ว บริษัทฯ 
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จะต้องพิจารณาว่าจะใช้ส่ืออะไรบ้างเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตามการเข้าถึง (Reach) 
และคา่ความถ่ี (Frequency) ท่ีเหมาะสม 

 
“มนัก็จะมีบางครัง้ ท่ีผล Survey ของเรา ล๊อคท่ีกลุ่มเป้าหมายของเรา

เป็นหลกัเน่ีย บางทีมนัแคบไป ใน Term ของ Media ท่ีเขาจะต้องดใูนเร่ืองของ 
Reach กบั Frequency บางทีเขาก็จะมี Suggestion ในเราเพิ่มตรงนัน้ตรงนี ้
เพ่ือท่ีความหลากหลาย การกระจายตวัของ Program ซึ่ง Reach มนัจะได้เพิ่ม 
เราก็ไป Tune กนัอีกทีนงึ” บงกชรัตน์ นวลศรี (สมัภาษณ์, 5 มิถนุายน 2557) 

 
อย่างไรก็ตาม การวางแผนส่ือของบริษัทฯ ยังขึน้อยู่กับปัจจัยอีกหลาย

ประการ เชน่ งบประมาณ ขนาดของแคมเปญการส่ือสาร ลกัษณะของแคมเปญการส่ือสาร ความ
สอดคล้องระหวา่งชว่งเวลาและสภาพแวดล้อมทางสงัคม เป็นต้น  

3)  การตดิตามและการประเมินผล 
ในขัน้ตอนของการติดตามและประเมินผลเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของ

กระบวนการเลือกใช้ส่ือ เพ่ือวดัผลว่าในการวางแผนส่ือเพ่ือถ่ายทอดสารไปยงักลุ่มเป้าหมายนัน้
บรรลผุลตามท่ีก าหนดไว้หรือไม ่ซึง่บริษัทฯ จะมีวิธีการวดัผล 2         ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การวดัผลด้านยอดขายและยอดผู้ เข้าร่วมโครงการ 
วิธีการวดัผลวิธีแรกในการเลือกใช้ส่ือในแตล่ะแคมเปญการส่ือสาร คือ 

การวัดผลจากยอดขายซึ่งได้จากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้บริโภคกระดาษ และจากยอดผู้ เข้าร่วม
โครงการซึง่ได้จากกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นเกษตรกร โดยยอดขายและยอดผู้ เข้าร่วมโครงการท่ีเพิ่มขึน้ 
อาจแสดงถึงทศันคตใินเชิงบวกท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์และแบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ อนัเน่ืองมาจากการส่ือสาร
เพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 

 
 “ถ้าแบนๆ เลยคือในเร่ืองของยอดขาย คือคนเช่ือในสินค้าเรา เช่ือใน 

Story                                 ยอดขายก็คือฟากนึง ถ้าเป็นในส่วนของ
ชาวนา ก็คือยอดสมาชิกท่ีเข้าร่วม ก็คือคนเข้าร่วมปลกูต้นกระดาษมากขึน้ การ
ให้ความร่วมมือในแต่ละกิจกรรมท่ีทางทีม On Ground เข้าไป ก็คือวดัจากคน
ท่ีมาเข้าร่วมโครงการกับเรา” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน (สมัภาษณ์, 20 มิถนุายน 
2557) 
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(2) การวดัผลจากการส ารวจ (Media Research) 
การวัดผลจากการส ารวจ (Media Research) เป็นอีกหนึ่งวิธีการ

วดัผลในการเลือกใช้ส่ือของแตล่ะแคมเปญการส่ือสาร ซึ่งบริษัทฯ จะมีการติดตามและวดัผลด้วย
วิธีการเก็บข้อมูล (Tracking Surveys) จากแบบสอบถาม โดยมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ด้านการวัดผลโดยเฉพาะ เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการรับส่ือ การรับรู้สาร และแนวโน้มในการ
ปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์หรืออาจ
เผชิญหน้า (Face to Face) ก็ได้ 

 
“เราท า Survey หรือ Research ในการวัด ซึ่งมันเป็นงานท่ีต้องการ

ความรวดเร็วและความคล่องตวัด้วย ดงันัน้ ก็จะมีหน่วยงาน Media Research 
             แ    ท่ีจะสามารถสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเรามี Database      
                       Pho e   ter  ew     เป็น Face to Face แต่ว่า
เคร่ืองมือหลกัๆ มันก็คือการใช้แบบสอบถามในการท า Research” บงกชรัตน์ 
นวลศรี (สมัภาษณ์, 5 มิถนุายน 2557) 
 

ส าหรับการวัดผลจากการส ารวจ เป็นการประเมินประสิทธิภาพซึ่ง
หมายถึง การประเมินวา่กลยทุธ์การส่ือสารได้ประสิทธิภาพตามท่ีก าหนดไว้ในวตัถปุระสงค์หรือไม ่
โดยการวัดผลจากการส ารวจของบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น 2                แ   (1) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Work Function) และ (2) ส่ือ (Media) 

ก. ความคดิสร้างสรรค์ (Creative Work Function)  
ในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ (Creative Work Function) เป็น

การวดัผลในด้านของความรู้สึกหลงัจากได้รับสาร ซึ่งจะวดัผลในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ (1) ความชอบ 
(Liking) (2) ความเข้าใจ (Understanding) (3) ความสนใจ (Interest) และ (4) แนวโน้มท่ีจะเกิด
พฤตกิรรม (Tend to Action) 

 
“อย่างท่ีบอกไปว่ามันจะมีสองส่วน คือความรู้สึกหลังจากท่ีได้รับสาร 

หรือได้เห็นชิน้งานว่า เขาชอบหรือเปล่า ดแูล้วเข้าใจไหม เข้าใจว่ายงัไง แล้วเกิด
ความรู้สึกยงัไงต่อแบรด์ หรือว่ามีแนวโน้มท่ีจะเกิด Action              จะ
แนะน าเพ่ือนไหม ซึ่งโดยหลกัๆ ก็จะด ูLiking, Understanding, Interest, Tend 
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to Action อนันีคื้อในแง่ของ Creative Work Function” บงกชรัตน์ นวลศรี 
(สมัภาษณ์, 5 มิถนุายน 2557) 

 
ข. ส่ือ (Media) 
ในส่วนของส่ือ (Media) เป็นการเก็บข้อมูลหลังจากการซือ้ส่ือ 

โดยให้ความสนใจในเร่ืองของผลจากการใช้ส่ือประเภทต่างๆ ในแต่ละแคมเปญการส่ือสาร เพ่ือ
ตรวจสอบวา่การวางแผนส่ือนัน้เป็นไปตามท่ีก าหนดหรือไม่ การวดัผลในส่วนนีจ้ะน ามาเป็นข้อมลู
ในการพิจารณาซือ้ส่ือในแคมเปญตอ่ๆ ไป เพ่ือให้ส่ือท่ีเลือกใช้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของการ
ส่ือสาร 

 
“อีกส่วนหนึ่งท่ีต้องดูคือในเร่ืองของ Media เพราะพวกนีเ้ขาต้อง 

Learning ว่าจากการเก็บข้อมูลก่อนท่ีจะซือ้ส่ือ พอหลังจากซือ้จริงแล้วเน่ีย 
ออกไปแล้วเข้าเห็นจริงหรือเปลา่ เขาเห็นจากซือ้ไหน ก็จะเป็นการ Cross Check 
     ed a               Effective หรือเปล่า” บงกชรัตน์ นวลศรี (สมัภาษณ์, 5 
มิถนุายน 2557) 
 

ส าหรับผลของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” พบว่าผลจากการเลือกใช้ส่ือในแคมเปญการส่ือสารท่ีผ่านมา สามารถสร้าง
การรับรู้ได้ 90%        และสามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความชอบได้ถึง 80% ทัง้นี ้
เน่ืองมาจากกระบวนการออกแบบสารและกระบวนการเลือกใช้ส่ือท่ีมีขัน้ตอนท่ีรัดกุม และมีการ
ตรวจสอบก่อนท่ีจะส่ือสารออกไปยงักลุ่มเป้าหมาย ท าให้การส่ือสารของบริษัทฯ คอ่นข้างประสบ
ความส าเร็จ 

 
“ถ้า Campaign                เปอร์เซ็นต์ของ Awareness      ง 

                up ในเร่ืองของ Media            ง Creative Work ความชอบ
ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะหลากหลาย เท่าท่ีจ า Record              up ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะกระบวนการท่ีเราค่อนข้างจะ Check               ” บงกชรัตน์ 
นวลศรี (สมัภาษณ์, 5 มิถนุายน 2557) 
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กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy) ของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่า
ร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ปรากฏในลักษณะการเลือกใช้ส่ือแบบ
ผสมผสาน (Media Mix) ท่ีต้องอาศยัเคร่ืองมือการส่ือสารหรือส่ือ (Media) หลายรูปแบบอย่าง
ต่อเน่ืองในแต่ละแคมเปญการส่ือสาร ซึ่งเกิดผลดีในด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างการรับรู้ให้กับ
กลุม่เป้าหมายหลายกลุม่ในเวลาเดียวกนั และการสร้างการจดจ าได้รวดเร็วกว่าการรับสารจากส่ือ
เพียงส่ือเดียว ซึ่งบริษัทฯ ก็มีการเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผู้บริโภคซึ่งเน้นไปท่ีส่ือท่ีสามารถเข้าถึงผู้ รับสารได้เป็นจ านวนมากอย่างส่ือภาพยนตร์โฆษณา 
(Television Commercial: TVC) เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับผู้ รับสารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการ
ส่ือสาร และไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการส่ือสาร ส่ือสิ่งพิมพ์ (Print Media) เช่น ส่ือหนงัสือพิมพ์ 
(Newspaper) ส่ือใบปลิว (Leaflet) ส่ือใบปิด (Poster) เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างการจดจ าจากการ
อา่นและการตีความหมายได้ และยงัเน้นใช้ส่ือท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มท่ีสดุ และ
สามารถสร้างให้เกิดพฤตกิรรมท่ีพงึปรารถนาอย่างส่ือแสดง ณ จดุขาย (Point of Purchase: POP)  

ส าหรับกลุ่มเกษตรกรจะไปท่ีส่ือท่ีสามารถเข้าถึงผู้ รับสารได้เป็นจ านวนมากอย่างส่ือ
ภาพยนตร์โฆษณา (Television Commercial: TVC) และส่ือวิทย ุ(Radio) เพ่ือให้สามารถเข้าผู้ รับ
สารในวงกว้าง ทัง้ท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายของการส่ือสาร และไมใ่ชก่ลุม่เป้าหมายของการส่ือสาร และ
ยังเน้นใช้ส่ือท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มท่ีสุด และสามารถโน้มน้าวใจให้เกิด
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาอย่างส่ือบคุคล (Personal Media) หรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม และส่ือกลาง
แจ้ง (Outdoor Media) เช่น ส่ือป้ายโฆษณา (Banner) เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มีหลกัการด าเนินงาน
ตามกระบวนการเลือกใช้ส่ือในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั
นา” ตามขัน้ตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์กลุม่เป้าหมาย (2) การวางแผนส่ือ (3) การซือ้ส่ือ และ (4) 
การตดิตามและการประเมินผล 

นอกจากนี ้ยังสามารถสรุปได้ว่า วิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” นัน้ มีผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ในด้านการเพิ่มยอดขายจาก
ผู้บริโภคกระดาษและการเพิ่มยอดเกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ รวมไป
ถึงด้านทศันคตแิละพฤตกิรรมของกลุม่เป้าหมายท่ีมีตอ่บริษัทฯ อีกด้วย 
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4.3 ทัศนคติและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการสร้าง
คุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ 
(1991) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผลจากกลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการสร้าง
คุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ 

 
ผลจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่(1) เกษตรกรท่ีปลูกต้น
กระดาษ จ านวน 3 คน (2) ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ จ านวน 3 คน (3) ส่ือมวลชน จ านวน 5 คน พบว่า ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีทัศนคติและการยอมรับท่ีมีต่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผลมาจากการส่ือสาร
เพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งทศันคติ
ของแตล่ะกลุ่มขึน้อยู่กับการรับรู้ การจดจ า ความเช่ือ และการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล โดยมีผลคือท าให้เกิดพฤติกรรม ในท่ีนีห้มายถึง การยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

4.3.1  ทัศนคตขิองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” 

ทศันคติของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในท่ีนี ้หมายถึง ทศันคติท่ีมีต่อการสร้างคณุค่า
ร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ (1) เกษตรกรท่ีปลูกต้นกระดาษ (2) ผู้ บริโภค
ผลิตภณัฑ์ และ (3) ส่ือมวลชน ซึง่เป็นเกิดจากการรับรู้ การจดจ า และความเข้าใจในเนือ้หาสารใน
การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษาจากคนันา” ของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

4.3.1.1  เกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษ 
จากการศึกษาผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 คนท่ีเป็นเกษตรกรท่ีปลูกต้นกระดาษของบริษัทฯ 

ได้แก่ (1) คณุศริิโชค เกิดรี (2) คณุประทิน แสงจนัทร์ และ (3) คณุสมชาย บญุตัง้ พบว่าผู้ ให้ข้อมลู
มีการรับรู้ การจดจ า และความเข้าใจในเนือ้หาสารในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ และมีประเภทของทศันคติท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วม
ด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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1)  การรับรู้ การจดจ า และความเข้าใจในเนือ้หาสาร 
ในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั

นา” ของบริษัทฯ นัน้ ผู้ ให้ข้อมูลมีการรับสารจากส่ือบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการปลูกของ
บริษัทฯ คนในครอบครัว และคนรู้จกัท่ีมีอาชีพเกษตรกรเหมือนกนั ซึ่งส่ือบคุคลสามารถให้ข้อมลูท่ี
เหมาะสมและมากพอท่ีจะสามารถโน้มน้าวใจผู้ให้ข้อมลูได้ 

 
“คนรู้จักไปประชุมมา แล้วเขาก็มาแนะน าอธิบายว่ามีการปลูกแบบนี ้

พอฟังเสร็จผมก็ติดต่อกบัพนกังานของบริษัทฯ ก็มีการพดูคยุกนั ผมก็มองว่ามนั
ตอบโจทย์ผม มนัไม่มีผลกระทบในการท านา แล้วมันก็เป็นอะไรท่ีดีกว่าปล่อย
วา่งเปลา่จริงๆ” ศริิโชค เกิดรี (สมัภาษณ์, 18   ง     2557) 

“ผมได้ยินจากเจ้าหน้าท่ี เคยเห็นเขามาเสนอพวกนี ้ผมก็เลยติดต่อผ่าน 
1759” ประทิน แสงจนัทร์ (สมัภาษณ์, 18   ง     2557) 

“ผมได้ยินมาจากลูก ลูกบอกว่าลูกเขยผมเป็นอาจารย์อยู่ท่ีสระแก้ว 
ลูกเขยบอกว่าพ่อปลูกไว้เถิด มันดี และก็ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเขามา
ประชาสมัพนัธ์โครงการด้วย” สมชาย บญุตัง้ (สมัภาษณ์, 18   ง     2557) 
 

ผู้ ให้ข้อมูลจดจ าได้ว่า การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก
คนันา” มีประโยชน์ในด้านการส่งเสริมรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร โดยท่ีเกษตรกรไม่ต้องลงทนุใน
การปลกู และผู้ให้ข้อมลูยงัทราบวา่ต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ของบริษัทฯ แตกตา่งจากยคูาลิปตลัสาย
พนัธ์เก่า และสามารถปลกูร่วมกับการท านา โดยไม่ท าให้เกิดผลเสียต่อผลผลิตข้าวแตอ่ย่างไร ซึ่ง
ข้อมลูเหลา่นี ้ก็ได้รับจากส่ือบคุคลอีกเหมือนกนั 

 
“จ าได้ว่ามันมีประโยชน์คือ ลดโลกร้อนและเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ 

พวกนีม้ันตอบโจทย์เกษตรกรได้โดยตรงทัง้หมด” ศิริโชค เกิดรี (สมัภาษณ์, 18 
  ง     2557) 

“จ าได้ว่ามันไม่ต้องลงทุน มันแค่ลงแรงเฉยๆ” ประทิน แสงจันทร์ 
(สมัภาษณ์, 18   ง     2557) 

“จ าได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้ชาวนาปลูกต้นยูคาฯ พันธุ์ของบริษัทฯ แต่
คนอ่ืนก็พดูกนัว่าอย่าปลกูเลย ปลกูแล้วเมล็ดข้าวมนัจะไม่ดี ข้าวมนัจะลีบ พอดี
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ผมผ่านไปตรงท่ีมีท่ีนาและปลูกต้นยูคาฯ ไปสอบถามชาวบ้าน เขาก็บอกว่าไม่
จริงหรอกลุง ปลูกไปแล้วในนาลุงก็ยังได้ข้าว ไม่ก่ีปีลุงก็ได้ตดัต้นยูคาฯ ก็ยงัได้
อาชีพเสริมเข้าไปอีก” สมชาย บญุตัง้ (สมัภาษณ์, 18   ง     2557) 

 
นอกจากนี ้ผู้ ให้ข้อมลูสามารถเข้าใจได้ว่า ประโยชน์ของการสร้างคณุค่า

ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ท่ีเกิดขึน้ เป็นการช่วยเหลือพวกเขาซึ่งเป็นเกษตรกรให้มี
รายได้เสริม นอกเหนือจากรายได้จากการปลูกข้าว ด้วยการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา
หรือเป็นพืน้ท่ีว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ของพวกเขา ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ไม่
จ าเป็นต้องลงทนุในการซือ้ต้นกล้า และไมจ่ าเป็นต้องรดน า้ดแูลแตอ่ยา่งใด 

 
“เข้าใจว่ามันก็ดี อย่างน้อยเราก็มีต้นกล้าให้มาปลูกโดยท่ีเราไม่ต้อง

ลงทุน และก็มีผลประโยชน์ตอบแทน และก็ช่วยภาวะโลกร้อนได้ มนัก็ดีกว่าเรา
ไปลงทนุเอง ดีกวา่ปลอ่ยทิง้ไว้ไมป่ลกู มนัก็ไม่มีอะไรตอบแทนขึน้มาจากตรงนัน้” 
ศริิโชค เกิดรี (สมัภาษณ์, 18   ง     2557) 

“เข้าใจว่าต้นยคูาฯ มนัจะไม่มาท าให้ท่ีผมเสียเปล่า ท่ีว่างเปล่า ช่วยโลก
ด้วย” ประทิน แสงจนัทร์ (สมัภาษณ์, 18   ง     2557) 

“เข้าใจวา่มนัเป็นโครงการท่ีชว่ยให้ชาวนาอยา่งเราๆมีรายได้ ปลกูไว้ตาม
คนันาก็ดี ได้ผลผลิตทัง้สองอย่าง ทัง้ข้าว ทัง้ยคูาฯ” สมชาย บญุตัง้ (สมัภาษณ์, 
18   ง     2557) 

 
2)  ประเภทของทศันคต ิ
ผู้ ให้ข้อมลูมีทศันคติในทางบวก (Positive Attitude) ต่อการสร้างคณุค่า

ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” อนัเป็นผลมาจากการรับรู้ การจดจ า และความเข้าใจใน
เนือ้หาสารท่ีได้จากส่ือบคุคล ซึ่งส่ือบคุคลสามารถข้อมลูในเร่ืองประโยชน์ของการสร้างคณุคา่ร่วม
ด้วยนวตักรรมกระดาษจากคนันาเป็นอย่าง และส่ือบุคคลยงัสามารถชีแ้จงข้อสงสยัในเร่ืองโทษ
ของต้นยคูาลิปตสัสายพนัธุ์เก่า และข้อแตกตา่งระหว่างต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ของบริษัทฯ กบัต้น
ยคูาลิปตสัสายพนัธุ์เก่า จนท าให้ผู้ให้ข้อมลูเกิดทศันคตท่ีิดีในท่ีสดุ 
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“ถ้าเกษตรกรสนใจเร่ืองพวกนีก็้ดี คือมนัเป็นรายได้ด้วย ช่วยภาวะโลก
ร้อนจริง แต่เกษตรกรบางคนมันต้องมีการน าร่อง คือท าให้เขาดู เขาถึงจะเช่ือ 
เพราะเขาก็ยงัมีความช่ือวา่มนักินดนิกินน า้ เขาบอกวา่ปลกูแล้วข้าวมนัจะไม่งาม
ไมโ่ต” ศริิโชค เกิดรี (สมัภาษณ์, 18   ง     2557) 

“ผมรู้สึกว่ามนัเป็นโอกาส ช่วยสร้างรายได้ให้ผม ถ้าอีก 3 ปีตดั ผมก็จะ
สามารถน าเงินไปใช้หนี”้ ประทิน แสงจนัทร์ (สมัภาษณ์, 18   ง     2557) 

“บางคนเขาก็พูดว่านกจะไม่จบัต้นยูคาฯ ผมว่าไม่จริงหรอก ประโยชน์
ของมันก็มีหลายอย่างทัง้มีรายได้ ทัง้ช่วยให้อากาศไม่ร้อน คือผมว่ามนัดีมาก
นะ” สมชาย บญุตัง้ (สมัภาษณ์, 18   ง     2557) 

 
จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกต้นกระดาษ มีการรับรู้

สารในด้านการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรไทยเป็นหลกั โดยเปิดรับสารจากส่ือบุคคลหรือ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการปลูกของบริษัทฯ คนในครอบครัว และคนรู้จกัท่ีมีอาชีพเกษตรกรเหมือนกัน 
โดยสามารถจดจ าและเกิดความเข้าใจวา่ บริษัทฯ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เสริมจาก
การปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา โดยท่ีเกษตรกรไมต้่องลงทนุในการปลกู ซึ่งตรงกบัเนือ้หา
สารท่ีบริษัทฯ ได้ส่ือสารออกไป ส าหรับในส่วนของทัศนคติ กลุ่มเกษตรกรมีทศันคติในทางบวก 
โดยรู้สึกว่าการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” เป็นสิ่งท่ีดีท่ีช่วยเหลือให้พวก
เขามีรายได้เสริม และเช่ือวา่ต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ แตกตา่งจากต้นยคูาลิปตสัสายพนัธุ์เก่า 

4.3.1.2           ผลิตภณัฑ์ 
จากการศกึษาผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 คนท่ีเป็นผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ (1) 

คณุกนต์ธีร์ เดชเกิด (2) คณุสวุิทย์ จนัทวงศ์ และ (3) คณุมะลิวรรณ บินสะเล็ม พบว่าผู้ ให้ข้อมลูมี
การรับรู้ การจดจ า และความเข้าใจในเนือ้หาสารในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ และมีประเภทของทศันคติท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วม
ด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1)  การรับรู้ การจดจ า และความเข้าใจในเนือ้หาสาร 
ในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั

นา” ของบริษัทฯ นัน้ ผู้ ให้ข้อมูลมีการรับสารจากส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ 
งานวิจยัจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการเผยแพร่ของบริษัทฯ และการ
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สนทนาผ่านอินเตอร์เน็ตของบุคคลภายนอก นอกจากนีย้ังมีผู้ ให้ข้อมูลเคยร่วมงานด้านการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์กบับริษัทฯ มาก่อน จงึมีการรับรู้ข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี 

 
“เคยเห็นจากโฆษณาว่าบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ตามคนันา” 

มะลิวรรณ บนิสะเล็ม (สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 
“เคยได้ยิน ส่วนหนึ่งเพราะเคยได้ท า Project โฆษณาให้ Double A มา

ก่อน” กนต์ธีร์ เดชเกิด (สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 
“เคยได้ยินได้ฟังมาจากส่ือประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯ บ้าง พวกงานวิจยั

ตา่งๆ บ้าง แล้วก็เห็นตามกระทู้  Webboard ด้วย” สวุิทย์ จนัทวงศ์ (สมัภาษณ์, 7 
  ง     2557) 
 

จากการเปิดรับสารผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ผู้ ให้ข้อมูล
จดจ าได้วา่ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระดาษจากวตัถดุิบซึ่งได้จากส่งเสริมให้เกษตรกรปลกูต้นกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ บนพืน้ท่ีว่างหรือคนันา ซึ่งประโยชน์ของการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษ
จากคนันา” ท่ีผู้ ให้ข้อมูลจดจ าได้ ได้แก่ การช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้เสริม การช่วยลดโลก
ร้อน และการสร้างพลงังานจากเศษไม้เปลือกไม้ท่ีได้จากการผลิตกระดาษ ซึ่งตรงกบัเนือ้หาสารใน
การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ แตผู่้ ให้ข้อมลูก็
ยงัได้รับสารจากบคุคลภายนอกในเร่ืองโทษของต้นยคูาลิปตสั ได้แก่ การท าลายสารอาหารในดิน 
และท าให้น า้เนา่เสียจากน า้มนัของใบจากต้นยคูาลิปตลั เป็นต้น 

 
“จ าได้ว่าเป็นบริษัทฯ ท่ีช่วยเหลือชาวนาจากการให้ชาวนาปลูกต้น

กระดาษ แล้วบริษัทฯ ก็จะน ามาใช้เป็นวตัถดุิบผลิตกระดาษ” มะลิวรรณ บินสะ
เล็ม (สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 

“จ าได้วา่ต้นกระดาษชว่ยชมุชน ลดคาร์บอนไดออกไซด์ น าเศษไม้มาเผา
เป็นไฟฟ้า แล้วก็ท าให้ชมุชนมีรายได้ด้วยการปลกูต้นกระดาษบนคนันา” กนต์ธีร์ 
เดชเกิด (สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 

“ท่ีจ าได้ มีทัง้เร่ืองดีคือให้ชาวนาปลูก เป็นการเพิ่มรายได้โดยไม่ต้อง
ลงทุน ส่วนเร่ืองไม่ดีคือมนัท าลายดินท าลายน า้จากน า้มนัจากใบยูคาฯ” สุวิทย์ 
จนัทวงศ์ (สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 
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นอกจากประโยชน์ของการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก

คันนา” แล้ว ผู้ ให้ข้อมูลยังมีความเข้าใจว่า การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่ วมด้วนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ เป็นการส่ือสารเพ่ือแก้ภาพลกัษณ์ของวตัถุดิบท่ีบริษัทฯ ใช้ใน
การผลิตกระดาษ ได้แก่ ต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ โดยเสนอถึงความแตกต่างระหว่างต้นกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ กบัต้นยคูาลิปตลัสายพนัธุ์เก่า 

 
“เข้าใจวา่เป็นการปลกูต้นกระดาษท่ีเป็นวตัถดุิบ ไม่ต้องตดัไม้ แล้วก็เพิ่ม

รายได้ให้เกษตรกรอีกทาง” มะลิวรรณ บนิสะเล็ม (สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 
“เข้าใจว่าส่วนหนึ่งของแคมเปญคือเร่ืองแก้ภาพลักษณ์ท่ีโดนโจมตีว่า

ท าลายหน้าดิน แตใ่นความเป็นจริงคือเป็นต้นยูคาฯ ได้รับการตดัแตง่พนัธุกรรม
แล้ว และก็ไมไ่ด้ให้ชาวนาไปปลกูในเนือ้ท่ีเลย คือไปปลกูบนคนันา ท าให้เกิดเป็น
อาชีพเสริมขึน้มา” กนต์ธีร์ เดชเกิด (สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 

“เข้าใจว่าการปลกูต้นยคูาฯ ของดับ๊เบิล้ คือชาวนาไม่ต้องลงทนุ ไม่ต้อง
ดูแล มีรายได้ ส่วนบริษัทฯ ก็ได้วัตถุดิบใช้ท ากระดาษ” สุวิทย์ จันทวงศ์ 
(สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 

 
2)  ประเภทของทศันคต ิ
ผู้ ให้ข้อมลูมีทศันคติในทางบวก (Positive Attitude) ต่อการสร้างคณุค่า

ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” อนัเป็นผลมาจากการรับรู้ การจดจ า และความเข้าใจใน
เนือ้หาสาร แตย่งัมีผู้ ให้ข้อมลูท่ีได้รับสารจากบุคคลภายนอกในเร่ืองโทษของต้นยคูาลิปตลั ก็ยงัมี
ความสงสยัในเร่ืองของวิธีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ซึ่งท าให้เกิดความ
กังวลว่าหากข้อมูลท่ีได้รับจากบุคคลภายนอกเป็นเร่ืองจริง จะท าให้เกิดปัญหากับเกษตรกรใน
ภายหลงัได้ 
 

“รู้สกึดี เพราะวา่ชาวนาจะได้มีช่องทางในการหารายได้เพิ่มขึน้จากพืน้ท่ี
ท่ีมีอยูแ่ล้ว” มะลิวรรณ บนิสะเล็ม (สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 

“ก็รู้สกึดีขึน้ตรงท่ีวา่ กระดาษท่ีใช้คือ (1) ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม (2) คนก็
มีรายได้ ชมุชนก็มีรายได้เพิ่มขึน้” กนต์ธีร์ เดชเกิด (สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 
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“ธุรกิจกระดาษมนัต้องท าลายธรรมชาติเหมือนกัน แต่บริษัทฯ ก็มีการ
ผลิตวตัถดุบิเองโดยไม่ไปท าลายทรัพยากร เพียงแตว่่าส่วนตวัยงัไม่ Get กบัวิธีท่ี
ให้ชาวบ้านน าไปปลกู” สวุิทย์ จนัทวงศ์ (สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 
 

จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้วา่ กลุม่ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์กระดาษมีการรับรู้สาร
ในด้านการช่วยลดโลกร้อนและด้านการสร้างรายได้เสริมให้กบัเกษตรกรไทยเป็นหลกั  โดยเปิดรับ
สารจากส่ือประชาสมัพันธ์ต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ส่ือภาพยนตร์โฆษณา ส่ือโฆษณา ณ จุดขาย 
และ ส่ือกลางแจ้ง  เ ป็น ต้น  นอกจากนี  ้ยัง ไ ด้ รับสารจากงานวิจัยจากคณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการเผยแพร่ของบริษัทฯ และการสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ตของ
บคุคลภายนอก โดยผู้บริโภคสามารถจดจ าและเกิดความเข้าใจว่า (1) บริษัทฯ ผลิตกระดาษจาก
ไม้ปลูกท่ีปลูกโดยเกษตรกร (2) บริษัทฯ มีส่วนช่วยลดโลกร้อนจากการส่งเสริมการปลูกต้น
กระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา ซึง่เป็นการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว และ (3) การใช้กระดาษดับ๊เบิล้ เอ มีส่วน
ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เสริมและช่วยลดโลกร้อน ซึ่งตรงกบัเนือ้หาสารท่ีบริษัทฯ ได้ส่ือสาร
ออกไป ท าให้ผู้บริโภคมีทศันคตใินทางบวกตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั
นา” แม้วา่ยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองโทษของต้นยคูาลิปตสัอยูบ้่างก็ตาม 

4.3.1.3  ส่ือมวลชน  
จากการศกึษาผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 5 คนท่ีเป็นส่ือมวลชนท่ีน าเสนอข่าวสารของบริษัทฯ 

จากหนงัสือพิมพ์ตา่งๆ ได้แก่ (1) คณุสพุรรณี จะท าดี (2) ศิริพร คา่นคร (3) คณุก าไร บญุเย็น  (4) 
คณุชตุิมนฑ์ ศรีข า และ (5) คณุมด (นามสมมตุิ) พบว่าผู้ ให้ข้อมลูมีการรับรู้ การจดจ า และความ
เข้าใจในเนือ้หาสารในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
บริษัทฯ และมีประเภทของทศันคติท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 
ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1)  การรับรู้ การจดจ า และความเข้าใจในเนือ้หาสาร 
ในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั

นา” ของบริษัทฯ นัน้ ผู้ ให้ข้อมลูมีการรับสารจากส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ของบริษัทฯ ข่าว
ประชาสมัพนัธ์ บทสมัภาษณ์จากผู้บริหาร ซึ่งจากการท่ีผู้ ให้ข้อมลูเป็นส่ือมวลชนสายการตลาดซึ่ง
จะต้องตดิตามขา่วประชาสมัพนัธ์จากบริษัทฯ ท าให้ทราบข้อมลูข่าวสารจากบริษัทฯ อยู่ตลอด แต่
ก็มีผู้ ให้ข้อมูลบางคนท่ีไม่ได้จดจ ารายละเอียดมากนัก และผู้ ให้ข้อมูลบางคนก็ยังได้รับสารจาก
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บคุคลภายนอกในเร่ืองโทษของต้นยูคาลิปตสั ได้แก่ การท าลายทรัพยากรในดิน และการฟืน้ฟูดิน
จะต้องใช้เวลาคอ่นข้างนาน 

 
“เคยได้ยินจากการส่ือสารในช่องทางต่างๆ รวมทัง้ผู้บริหารของบริษัทฯ 

ท่ีบอกวา่ การปลกูต้นกระดาษบนคนันา ช่วยเสริมรายได้ให้กบัเกษตรกร ช่วยดดู
ซบัคาร์บอนไดออกไซด์ และส่งเสริมการเติบโตให้กับธุรกิจกระดาษของบริษัทฯ 
ทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ” ศิริพร ค่านคร (สมัภาษณ์, 6   ง     
2557) 

“เคยเห็นจากข่าวประชาสมัพนัธ์ และภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์” 
ก าไร บญุเย็น (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

“ทราบจากการท าประชาสัมพันธ์ ว่าการปลูกต้นยูคาลิปตัสท่ีคันนา 
สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง” ชุติมนฑ์ ศรีข า (สัมภาษณ์, 6 
  ง     2557) 

“เคยอ่านข่าวสารของบริษัทฯ บ้าง แต่ไม่ได้จดจ าว่ามีรายอะเอียด
อยา่งไร” สพุรรณี จะท าดี (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

“เคยได้ยินจากการส่ือสารของบริษัทฯ แตเ่ทา่ท่ีได้ยินมาตา่งก็บอกว่า ต้น
ยคูาฯ มนัท าลายหน้าดินและทรัพยากรในดิน และต้องใช้ระยะเวลานานหลายปี
กว่าจะสามารถฟื้นฟูหน้าดินให้กลับมาเป็นแบบเดิมได้” คุณมด (นามสมมุติ) 
(สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

 
ผู้ ให้ข้อมูลจดจ าเนือ้สารในการส่ือสารเร่ืองการสร้างคุณค่าร่วมด้วย

นวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ได้ว่า เกษตรกรจะมีรายได้เสริมจากการปลูกต้น
กระดาษดั๊บเบิล้ เอ บนคันนา ซึ่งเป็นช่องทางท่ีน่าสนใจส าหรับเกษตรกร ส่วนบริษัทฯ จะได้
ประโยชน์ด้วยการมีวตัถดุบิท่ีเพียงพอในการผลิตกระดาษ นอกจากนีผู้้ ให้ข้อมลูบางคนทราบว่าต้น
กระดาษดับ๊เบิล้ เอ แตกตา่งจากต้นยูคาลิปตสัสายพนัธุ์เก่า แต่ผู้ตอ่ต้านบริษัทฯ ได้น าเอาผลเสีย
ของการปลกูต้นยคูาลิปตสัสายพนัธุ์เดมิมาเผยแพร่ จนท าให้ผู้ ได้รับสารเกิดทศันคตใินทางลบขึน้ 
 

“จดจ าได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มเติม และสร้าง
วตัถดุบิให้เพียงพอกบัความต้องการของบริษัทฯ เป็นโครงการท่ีได้รับรางวลัด้าน 
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CSR มาหลายรางวัล รวมทัง้การยกย่องจากนักการตลาดในต่างประเทศ 
ขณะเดียวกันก็เคยมีกลุ่มผู้ตอ่ต้าน โดยอ้างอิงข้อมลูผลเสียของการปลกูต้นยคูา
ลิปตสั ซึ่งเป็นสายพนัธุ์ เดิมก่อนท่ีจะพัฒนามาเป็นต้นกระดาษ” ศิริพร ค่านคร 
(สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

“จ าไมค่อ่ยได้ แตเ่ห็นวา่นา่สนใจส าหรับเกษตรกรท่ีจะน ามาเป็นช่องทาง
ในการมีรายได้เพิ่มเตมิ” ก าไร บญุเย็น (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

“จ าเนือ้หาในโฆษณาได้วา่เป็นการสอยกระดาษจากต้นไม้ท่ีปลกูไว้ท่ีคนั
นาแล้ว ก็เป็นกระดาษท่ีในออฟฟิศใช้ด้วย” ชุติมนฑ์ ศรีข า (สัมภาษณ์, 6 
  ง    , 2557) 

“จ าไมไ่ด้” สพุรรณี จะท าดี (สมัภาษณ์, 6   ง    , 2557) 
“จ าได้ว่าเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้เสริมจากการปลูกต้น

กระดาษบนคนันา แตจ่ากการสอบถามชาวบ้านก็ได้รับผลตอบแทนต ่า” คณุมด 
(นามสมมตุ)ิ (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

 
ผู้ ให้ข้อมูลมีความเข้าใจในเนือ้หาสารในการส่ือสารเร่ืองการสร้างคณุค่า

ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ว่า พืน้ท่ีว่างเปล่าท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ของ
เกษตรกรอย่างคนันา สามารถน ามาสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ซึ่งการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ เป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อย่างกระดาษ 
ให้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึน้ 
 

“เข้าใจวา่ การปลกูต้นกระดาษบนคนันาท่ีเคยว่างเปล่า ช่วยให้ชาวนามี
รายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพท านา และช่วยเพิ่มวัตถดุิบในการผลิตกระดาษ
ให้กบับริษัทฯ” ศริิพร คา่นคร (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

“เข้าใจว่า ให้ปลูกต้นไม้บนคันนาและน าต้นไม้นัน้มาแปรรูปเป็น
กระดาษ” ก าไร บญุเย็น (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

“เข้าใจวา่ พืน้ท่ีนา นอกจากจะปลกูข้าวแล้ว คนันายงัปลกูต้นไม้ท่ีน าไป
ผลิตเป็นกระดาษ สร้างรายได้สองทาง อีกทัง้ยงัพัฒนากระดาษให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” ชตุมินฑ์ ศรีข า (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

“ไมเ่ข้าใจ” สพุรรณี จะท าดี (สมัภาษณ์, 6   ง    , 2557) 
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“ไม่คอ่ยเข้าใจ แต่เท่าท่ีทราบ คือจะช่วยเหลือชาวบ้านท่ีมีพืน้ท่ีว่างจาก
คันนา ให้มาปลูกต้นยูคาฯ เ พ่ือเป็นรายได้เสริม” คุณมด (นามสมมุติ ) 
(สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

 
2)  ประเภทของทศันคต ิ
ผู้ ให้ข้อมูลมีทัง้ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) และทัศนคติ

ในทางลบ (Negative Attitude) ตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” อนั
เป็นผลมาจากการรับรู้ การจดจ า และความเข้าใจในเนือ้หาสารของแตล่ะบคุคล ซึ่งผู้ ให้ข้อมลูท่ีมี
ทศันคติในทางบวก จะมีความรู้สึกว่า บริษัทฯ สร้างสรรค์ด าเนินนโยบายส่งเสริมการตลาด และ
การเพิ่มศกัยภาพในการผลิต ไปพร้อมๆ กับการช่วยเหลือเกษตรกรและสงัคม ส่วนผู้ ท่ีมีทศันคติ
ในทางลบ จะมีความเช่ือว่าต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ จะมีผลเสียตอ่ทรัพยากรดิน และมีความรู้สึกว่า
เกษตรกรจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนท่ีคุ้มคา่หากเข้าร่วมโครงการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา 

 
“รู้สึกช่ืนชมกับท่ีสามารถสร้างสรรค์นโยบายส่งเสริมการตลาด เพิ่ม

ศักยภาพในการผลิต รวมทัง้สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกนั จนโครงการนีก้ลายเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย ทัง้ใน
และตา่งประเทศ” ศริิพร คา่นคร (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

“มองว่าเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจหากไม่ท าร้ายพืชผลทางการเกษตรของ
ชาวนานั่นหมายความว่า ผู้ประกอบการต้องมีความจริงใจในการท าธุรกิจและ
จริงใจตอ่เกษตรกรท่ีร่วมโครงการด้วย” ก าไร บญุเย็น (สมัภาษณ์, 6   ง     
2557) 

“มีความรู้สกึดี เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง และ
หากท าตามก็จะมีรายได้แนน่อน” ชตุมินฑ์ ศรีข า (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

“เคยเห็นชาวบ้านท่ีปลูกต้นยูคาลิปตลั แต่ยงัไม่เคยเห็นปลูกจากคนันา 
แล้วมีการพดูคยุถามชาวบ้านจะบอกวา่ ต้นยคูาลิปตลัจะน ามาท ากระดาษ ปลกู
แตล่ะครัง้จะท าให้หน้าดินเสีย และใช้ระยะเวลานานมากในการปลูกแตค่รัง้ จึง
ต้องใช้ระยะในการฟื้นฟูหน้าดิน ชาวบ้านบอกมาแบบนัน้ ” สุพรรณี จะท าดี 
(สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 
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“รู้สึกว่ามันน่าจะท าร้ายโลก และชาวบ้านท่ีปลูกไม่ได้ผลตอบแทนท่ี
คุ้มคา่เพียงพอกบัการปลกู” คณุมด (นามสมมตุ)ิ (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 
 

จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มส่ือมวลชนมีการรับรู้สารในด้านการสร้าง
รายได้เสริมให้กบัเกษตรกรไทยเป็นหลกั โดยเปิดรับสารจากส่ือประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ของบริษัทฯ 
ขา่วประชาสมัพนัธ์ และบทความสมัภาษณ์จากผู้บริหาร โดยสามารถจดจ าและเกิดความเข้าใจว่า 
บริษัทฯ ชว่ยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เสริมจากการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา ในขณะ
ท่ีบริษัทฯ ก็ได้รับประโยชน์คือได้วตัถดุิบท่ีเพียงพอในการผลิตกระดาษ กลุ่มส่ือมวลชนมีทศันคติ
ทัง้ในทางบวกและทางลบ โดยผู้ ท่ีมีทศันคติทางบวกนัน้ รู้สึกว่าบริษัทฯ สามารถด าเนินนโยบาย
ส่งเสริมการตลาด และเพิ่มศกัยภาพในการผลิต ไปพร้อมๆ กบัการช่วยเหลือเกษตรกรและสงัคม 
สว่นผู้ ท่ีมีทศันคตใินทางลบจะเช่ือวา่ต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท าให้หน้าดนิเสียได้ 

 
4.3.2  การยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วย

นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” 
การยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในท่ีนี ้หมายถึง การยอมรับการสร้างคณุค่า

ร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ (1) เกษตรกรท่ีปลูกต้นกระดาษ (2) ผู้ บริโภค
ผลิตภัณฑ์ และ (3) ส่ือมวลชน ซึ่งอยู่ในขัน้การตดัสินใจ (Decision) ท่ีบุคคลจะตดัสินใจว่าจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมนัน้ โดยต้องผ่านขัน้หาความรู้ (Knowledge) และขัน้โน้มน้าว 
(Persuasion) ให้บุคคลมีความสนใจและมีทัศนคติต่อนวัตกรรม มีการประเมินผล และพึ่งพิง
ข้อมูลท่ีได้จากการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” และมีผล
ของการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

4.3.2.1  เกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษ 
จากการศึกษาผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 คนท่ีเป็นเกษตรกรท่ีปลูกต้นกระดาษของบริษัทฯ 

ได้แก่ (1) คณุศริิโชค เกิดรี (2) คณุประทิน แสงจนัทร์ และ (3) คณุสมชาย บญุตัง้ พบว่าผู้ ให้ข้อมลู
มีการยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” และมีผลของการยอมรับ
การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1)  การยอมรับนวตักรรม 
ผู้ ให้ข้อมูลยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนั

นา” และเข้าร่วมโครงการปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา เน่ืองมาจากได้รับข้อมูลจากส่ือ
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บุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการปลูกของบริษัทฯ คนในครอบครัว และคนรู้จักท่ีมีอาชีพ
เกษตรกรเหมือนกันอย่างเพียงพอ มีความเข้าใจถึงคณุประโยชน์ท่ีจะได้รับ และมีทศันคติท่ีดีต่อ
การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”  

 
“อย่างน้อยมนัก็เป็นเงินสะสมสกัก้อนนึง เพียงแต่ว่าชาวนาเขาอาจจะ

มองข้ามวา่เขาปลกูเองดีกวา่ เขามองคนละมมุ แตผ่มใช้ของดับ๊เบิล้ เอ เพราะว่า
ผมไม่มีการลงทุนไง ซึ่งชาวนาค่อนข้างจะล าบาก ยิ่งลงทุนผมว่าจะยิ่งอด
มากกวา่” ศริิโชค เกิดรี (สมัภาษณ์, 18   ง     2557) 

“ตอนแรกผมก็คิดหนกั เพราะเร่ืองมนัเยอะ แตเ่จ้าหน้าท่ีก็พาไปดแูปลง 
ผมก็ได้ความรู้ใหม่ รู้ว่าประโยชน์มนัมีเยอะ คือช่วยโลก ช่วยให้ท่ีผมไม่ว่างเปล่า 
ท าให้ผมมีรายได้ขึน้มาอีกนิดนึง” ประทิน แสงจนัทร์ (สมัภาษณ์, 18   ง     
2557) 

“เร่ืองท าลายดิน มันไม่จริงหรอก ท่ีดูในนาข้าวท่ีเขาปลูกยูคาฯ แถว
ประจนัตคาม เขาก็ได้ผลผลิตกนัเยอะเลยนะ ต้นยคูาฯ ของเขาก็ต้นใหญ่ ผมไปดู
แล้ว ผมก็เลยไม่เช่ือ ผมก็มาปลูกในท่ีนาผม มันก็ได้ผลดี” สมชาย บุญตัง้ 
(สมัภาษณ์, 18   ง     2557) 

 
2)  ผลของการยอมรับนวตักรรม 
ผลของการยอมรับการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั

นา” ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) พฤติกรรม และ (2) ความรู้สึกและความพึง
พอใจ  

(1) พฤตกิรรม 
หลังจากผู้ ให้ ข้อมูลยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 

“กระดาษจากคนันา” ก็ได้น านวตักรรมไปทดลองใช้ (Implementation) คือการเข้าร่วมโครงการ
ปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา โดยน าต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ มาปลกูในพืน้ท่ีของตนเอง  

 
“ผมตดัสินใจปลูกต้นกระดาษมาปีกว่าๆ หลังจากมีการติดต่อเข้ามา” 

ศริิโชค เกิดรี (สมัภาษณ์, 18   ง     2557) 
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“ผมเสียดายเนือ้ท่ี ผมท าคนันาไปสิบกวา่ไร่ ผมก็เลยต้องหาอะไรมาแทน 
ผมก็เอากล้ามาลง มาท าแปลงวัดท่ี ” ประทิน แสงจันทร์ (สัมภาษณ์, 18 
  ง     2557) 

“แรกเร่ิมทางผู้ ใหญ่บ้านเขาก็เอาพันธุ์มาให้ผม ผมก็ปลูกจนทุกวันนี ้
แหละครับ” สมชาย บญุตัง้ (สมัภาษณ์, 18   ง     2557) 

 
(2) ความรู้สกึและความพงึพอใจ 
ผู้ ให้ข้อมูลมีความรู้สึกดีและพึงพอใจ หลงัจากการยอมรับการสร้าง

คุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” โดยผู้ ให้ข้อมูลเห็นว่าการส่งเสริมให้ปลูกต้น
กระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา เป็นเร่ืองท่ีดีท่ีสามารถช่วยเหลือให้พวกเขาได้ในหลายๆ ด้าน จึงควร
แนะน าเร่ืองดงักลา่วให้เกษตรกรคนอ่ืนๆ ตอ่ไป 

 
“มนัก็โอเค ไม้ก็ดโูตเร็ว ผมว่าก็ดีถ้าท าตรงนีต้่อไป แต่เกษตรกรบางคน

เขายงัไม่กล้าตดัสินใจ ถ้ามีการปลกูให้เขาเห็นสกั 2-3 ปี เขาก็น่าจะปลูกตาม” 
ศริิโชค เกิดรี (สมัภาษณ์, 18   ง     2557) 

“รู้สึกดี เพราะมนัช่วยผมมาก ช่วยให้ดินฟืน้ขึน้มาด้วย เพราะดินผมดิน
เปรีย้ว ปลกูอะไรก็ไม่ขึน้ ข้าวก็ยงัไม่ขึน้เลย แตต่อนนีม้นัขึน้ได้และงามด้วย ผม
ว่ามันจะช่วยคนอ่ืนๆ ได้ด้วยเหมือนกัน” ประทิน แสงจันทร์ (สัมภาษณ์, 18 
  ง     2557) 

“ผมว่ามนัดีมากเลย มีเจ้าหน้าท่ีก็ติดตาม ดแูล ให้ค าแนะน า มีรายได้
เสริมขึน้มาโดยอยู่ดีๆ ก็ได้ตงัค์ ได้มากได้น้อยก็ยงัดีกว่ามีคนันาไว้เปล่าๆ คือถ้า
เราไมเ่อายคูาฯ ปลกูไว้ เราก็ต้องใช้เงินดแูลรักษาคนันา คา่ใช้จ่ายเยอะ พอปลกู
ก็ไมต้่องใช้จา่ยสว่นนี ้แถมปลกูไว้หน้าบ้านผมก็เย็นด้วย อากาศไม่ร้อน ตกบา่ยก็
มีร่มเงา” สมชาย บญุตัง้ (สมัภาษณ์, 18   ง     2557) 

 
จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกต้นกระดาษยอมรับการ

สร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” และเข้าร่วมโครงการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ 
เอ บนคนันา และยังเกิดความรู้สึกดีและมีความพึงพอใจหลังจากเข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งการ
ยอมรับนวตักรรมของกลุ่มเกษตรกร เป็นผลมาจากส่ือบุคคลท่ีเป็นส่ือหลกัในการส่ือสารเพ่ือการ
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สร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
เกษตรกร นอกจากนี ้ยงัสามารถวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ส่วน
ใหญ่ เป็นกลุม่รับสิ่งใหมเ่ร็ว (Early Adopters) ซึง่จะสามารถเป็นผู้แพร่กระจายนวตักรรมในสงัคม
ท้องถ่ิน โดยท าหน้าท่ีเป็นต้นแบบการตดัสินใจ และถ่ายทอดข้อมลูให้กบับคุคลในสงัคมได้ 

4.3.2.2            
จากการศกึษาผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 3 คนท่ีเป็นผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ (1) 

คณุกนต์ธีร์ เดชเกิด (2) คณุสวุิทย์ จนัทวงศ์ และ (3) คณุมะลิวรรณ บินสะเล็ม พบว่าผู้ ให้ข้อมลูมี 
การยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” และมีผลของการยอมรับการ
การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1)  การยอมรับนวตักรรม 
ผู้ ให้ข้อมูลยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนั

นา” ในเร่ือง (1) การใช้วัตถุดิบผลิตกระดาษจากไม้ปลูกของเกษตรกรและ (2) การสร้างรายได้
เสริมให้เกษตรกร แตผู่้ ให้ข้อมลูยงัไม่เช่ือถือว่าต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ มีความแตกตา่งจากต้นยคูา
ลิปตสัสายพนัธุ์เก่าและการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ จะสามารถช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้
เสริมเพียงพอตอ่ความต้องการและคา่ใช้จา่ยของเกษตรกร 

 
“ยอมรับในเร่ืองท่ีผลิตกระดาษจากไม้ปลกู และการสร้างรายได้เสริม ซึ่ง

เป็นการช่วยเหลือ พยุงชาวนาให้อยู่รอด” มะลิวรรณ บินสะเล็ม (สมัภาษณ์, 7 
  ง     2557) 

“โอเคท่ีท าให้คนมีรายได้เพิ่มขึน้ แต่กว่าจะมีรายได้ตรงนัน้มันต้องใช้
เวลา แล้วเราก็ไม่รู้ว่ารายได้จริงๆ มนัจะเป็นกอบเป็นก า เพราะเราไมได้ลงไปใน
พืน้ท่ีจริงๆ เลยไม่แน่ใจว่าช่วยได้เยอะหรือน้อย” กนต์ธีร์ เดชเกิด (สมัภาษณ์, 7 
  ง     2557) 

“ยอมรับในเร่ืองคณุภาพ ส่วนเร่ืองให้ชาวนาปลูกก็ไม่ถึงกับไม่ยอมรับ 
แต่มันยังไม่เห็นกับตา ฟังข้อมูลจากบริษัทฯ อย่างเดียว” สุวิทย์ จันทวงศ์ 
(สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 
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2)  ผลของการยอมรับนวตักรรม 
ผลของการยอมรับการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั

นา” ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) พฤติกรรม และ (2) ความรู้สึกและความพึง
พอใจ 

(1) พฤตกิรรม 
แม้ผู้ ให้ข้อมลูจะยอมรับการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษ

จากคันนา” แต่ผู้ ให้ข้อมูลกลับบริโภคผลิตภัณฑ์ของดั๊บเบิล้ เอ เพราะเช่ือถือในคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ ไมใ่ชเ่พราะการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”  

 
“ตอนนีก็้ใช้สินค้าอยู ่เพราะเห็นวา่สินค้ามีคณุภาพดีและเป็นบริษัทฯ ท่ีมี

ความคดิดี” มะลิวรรณ บนิสะเล็ม (สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 
“ส่วนตวัรู้สึกเฉยๆ ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือ Anti ใดๆ ส าหรับการท่ีใช้

กระดาษเพราะมั่นใจในเร่ืองคุณภาพ คือกระดาษไม่ติดเคร่ือง เนือ้กระดาษก็
โอเค” กนต์ธีร์ เดชเกิด (สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 

“ใช้กระดาษเพราะเร่ืองคณุภาพ มากกวา่จะเป็นในเร่ืองช่วยชาวนา ส่วน
หนึง่เพราะเรายงัไมเ่ช่ือตรงนัน้” สวุิทย์ จนัทวงศ์ (สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 

 
(2) ความรู้สกึและความพงึพอใจ 
ผู้ ให้ข้อมูลรู้สึกพึงพอใจในการยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วย

นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” และการบริโภคผลิตภัณฑ์ เพราะรู้สึกว่าบริษัทฯ มีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วตัถดุิบไม้ปลกูและการส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพ
เสริม แตผู่้ให้ข้อมลูก็ยงัไม่เช่ือถือในเร่ืองความแตกตา่งระหว่างต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ และต้นยคูา
ลิปตสัสายพนัธุ์เก่า 
 

“รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีได้ช่วยเหลือชาวนา” มะลิวรรณ บินสะเล็ม 
(สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 

“ก็โอเค ก็รู้สึกว่าอย่างน้อยๆ ก็รับผิดชอบสงัคม คือไม่ได้เอาทรัพยากร 
ท าลายสิ่งแวดล้อมมาใช้ผลิตกระดาษ แล้วก็ส่งเสริม ในท่ีน่ีก็คือเอามาปลูก
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แซมๆ เป็นอาชีพเสริม เห็นด้วยท่ีจะท าต่อไป” กนต์ธีร์ เดชเกิด (สัมภาษณ์, 7 
  ง     2557) 

“ยงัไม่ค่อยจะเช่ือเท่าไหร่ว่ามนัแก้ตรงนัน้จริงๆ เหรอ แล้วมนัได้ผลจริง
เหรอ เพราะเด๋ียวนีบ้้านเรา ข้าว ผลผลิต มันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว ถ้าไปเจอเร่ือง
แบบนีม้นัก็จะแยล่งไปอีก ถ้าเคลียร์ตรงนีไ้ด้ก็อยากจะสนบัสนนุ” สวุิทย์ จนัทวงศ์ 
(สมัภาษณ์, 7   ง     2557) 
 

จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้วา่กลุม่ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ยอมรับการสร้างคณุคา่
ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ในเร่ือง (1) การใช้วตัถดุิบผลิตกระดาษจากไม้ปลกูของ
เกษตรกร และ (2) การสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร แต่ยังไม่เช่ือถือเร่ือง (1) ความแตกต่าง
ระหว่างต้นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ และต้นยูคาลิปตัสสายพันธุ์ เก่า และ (2) การปลูกต้นกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ จะสามารถช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเพียงพอตอ่ความต้องการและคา่ใช้จ่าย
ของเกษตรกร โดยท่ีผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ของดับ๊เบิล้ เอ เพราะเช่ือถือในคณุภาพของผลิตภัณฑ์ 
มากกว่าการยอมรับการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ดงันัน้ 
จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ รับสิ่งใหม่ส่วนมาก (Early 
Majority) คือยอมรับนวตักรรมก่อนบคุคลทัว่ไปในสงัคม แตไ่มไ่ด้เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง  

4.3.2.3  ส่ือมวลชน  
จากการศกึษาผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 5 คนท่ีเป็นส่ือมวลชนท่ีน าเสนอข่าวสารของบริษัทฯ 

จากหนงัสือพิมพ์ตา่งๆ ได้แก่ (1) คณุสพุรรณี จะท าดี (2) ศิริพร คา่นคร (3) คณุก าไร บญุเย็น (4) 
คณุชตุิมนฑ์ ศรีข า และ (5) คณุมด (นามสมมตุิ) พบว่าผู้ ให้ข้อมลูมีการยอมรับและไม่ยอมรับการ
สร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” และมีผลของการยอมรับการการสร้างคณุคา่
ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1) การยอมรับนวตักรรม 
ผู้ ให้ข้อมลูจ านวน 3 คนจากผู้ ให้ข้อมูลทัง้หมด 5 คน ยอมรับการสร้าง

คณุค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” ในเร่ือง (1) การใช้วัตถุดิบผลิตกระดาษจากไม้
ปลูกของเกษตรกรซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพในการผลิตของบริษัทฯ และ (2) การส่งเสริมให้
เกษตรกรผลูกต้นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ บนพืน้ท่ีว่างเปล่าท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่บางส่วนยังไม่
ยอมรับคณุประโยชน์ของการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”  
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“ส่วนตวัยอมรับ แต่การท่ีคนอ่ืนจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนัน้ ต้องดท่ีูผล
แห่งการปฎิบตัิและเจตนาท่ีแท้จริงเป็นหลกั ซึ่งคงต้องผ่านการพิสูจน์และมีการ
ยอมรับในวงกว้าง” ศริิพร คา่นคร (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

“ยอมรับในแนวทางท่ีสามารถเสริมศกัยภาพและสร้างความส าเร็จให้กับ
บริษัทฯ ซึง่มีผลพิสจูน์ได้จากยอดขายและการเตบิโต” ก าไร บญุเย็น (สมัภาษณ์, 
6   ง     2557) 

“ยอมรับ เพราะจากข้อมูล การผลิตไม้เพ่ือมาท ากระดาษ เป็นการสร้าง
ทรัพยากรในการผลิต ไม่ได้น ามาใช้อย่างเดียว” ชุติมนฑ์ ศรีข า (สัมภาษณ์, 6 
  ง     2557)  

“ไมค่อ่ยทราบรายละเอียดมากนกั แตก่ารได้รับผลประโยชน์ก็คงดีกบัคน
ปลูก เพราะไม่ต้องเสียท่ีดิน แปลงใหญ่ๆ มาปลูกต้นกระดาษ สามารถน าท่ีดิน
บนคนันามาใช้ประโยชน์ได้” สพุรรณี จะท าดี (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

“ไม่ยอมรับ น่าจะน าเงินมาโฆษณามาเพิ่มให้กับชาวนาดีกว่า ไม่
จ าเป็นต้องโฆษณา ให้เสียเงินเพราะยังไงคนก็รู้จักกระดาษอยู่แล้ว แต่ถ้าลอง
มองอีกมุมหนึ่ง น าเงินท่ีเป็นงบโฆษณามาใช้อย่างอ่ืน ก็น่าจะเกิดประโยชน์
มากกวา่ เชน่ การไปเพิ่มเงินคา่ปลกูให้ชาวนา เขาจะได้มีก าลงัใจ” คณุมด (นาม
สมมตุ)ิ (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

 
2)  ผลของการยอมรับนวตักรรม 
ผลของการยอมรับการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั

นา” ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) พฤติกรรม และ (2) ความรู้สึกและความพึง
พอใจ 

(1) พฤตกิรรม 
ผู้ ให้ข้อมลูท่ียอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก

คนันา” มีพฤติกรรมบริโภคผลิตภณัฑ์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วม
ด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ด้วยการท าหน้าท่ีช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์
ไปยงักลุม่เป้าหมาย สว่นผู้ ท่ีไมย่อมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” จะ
พยายามลดการใช้กระดาษ เพราะเช่ือวา่เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึง่ 
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 “เคยเปิดเผยข่าวสารของบริษัท ทัง้นีเ้พราะเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสของ
เกษตรกร” ศริิพร คา่นคร (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

“ใช้สินค้าและเผยแพร่ข่าวสาร” ก าไร บญุเย็น (สมัภาษณ์, 6   ง     
2557) 

“ท าหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์และใช้ผลิตภณัฑ์” ชตุิมนฑ์ ศรีข า (สมัภาษณ์, 
6   ง     2557) 

“ตอนนีพ้ยายามลดการใช้กระดาษ เพ่ือช่วยอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติ” 
สพุรรณี จะท าดี (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

“ชว่ยประหยดักระดาษเพ่ือลดโลกร้อน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีต้องท า และพยายาม
จะใช้กระดาษให้น้อยท่ีสดุ หนัมาใช้ E-Mail, Internet, Line แทน” คณุมด (นาม
สมมตุ)ิ (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

 
(2) ความรู้สกึและความพงึพอใจ 
ผู้ ให้ข้อมลูท่ียอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก

คันนา” พึงพอใจและส่งเสริมให้บริษัทฯ แสดงความรับผิดชอบต่อส่งแวดล้อมและสังคมด้วย
แนวทางนีต้อ่ไป เพราะบริษัทฯ สามารถช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมและสงัคมไปพร้อมๆ กบัการพฒันา
ศกัยภาพในการผลิตกระดาษของบริษัทฯ ส่วนผู้ ท่ีไม่ยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” จะรู้สึกไม่ดี และอยากให้บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือเกษตรกร และแสดงความ
รับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคมให้ทางอ่ืน 

 
“การท ากิจกรรมใดๆ  ก็ตามท่ีต่อยอดจากการท าธุรกิจเดิมถือเป็นเร่ือง

ปกตธิรรมดาของผู้ประกอบการ แตห่ากมีความจริงใจ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 
ก็เช่ือว่าจะประสบความส าเร็จได้ไม่ยาก” ศิริพร คา่นคร (สมัภาษณ์, 6   ง     
2557) 

“ถือเป็นความส าเร็จตามเป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีสามารถสร้างโครงการ
เดียวให้ตอบโจทย์ความต้องการได้หลายด้าน แต่คันนาท่ีอยู่ในวิถีชีวิตของ
ชาวนา” ก าไร บญุเย็น (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

“เป็นวิธีสร้างทรัพยากรในการน ามาผลิตกระดาษ เพ่ือเป็นแหล่งวตัถดุิบ
ให้กับธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นการลดต้นทุนในการหาพืน้ท่ีปลูกต้นไม้ ขณะ 
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เดียวกนัก็สร้างรายได้เสริมให้กบัเกษตรกร เรียกว่าสมประโยชน์กนั” ชตุิมนฑ์ ศรี
ข า (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 

“ขอให้ช่วยอนุรักษ์ทรัพยกรด้วย” สุพรรณี จะท าดี (สัมภาษณ์, 6 
  ง     2557) 

“อยากให้บริษัทมีความบริสุทธ์ิใจ และช่วยลดโลกร้อน และเห็นใจ
ชาวนาท่ีปลกูให้มากท่ีสดุ” คณุมด (นามสมมตุ)ิ (สมัภาษณ์, 6   ง     2557) 
 

จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มส่ือมวลชนจ านวน 3 คน จากผู้ ให้ข้อมูล
ทัง้หมด 5 คน ให้การยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” และบางส่วน
ยงัไมใ่ห้การยอมรับคณุประโยชน์ของการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ซึ่งผู้
ท่ียอมรับจะมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภณัฑ์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่า
ร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ด้วยการท าหน้าท่ีช่วยเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความพึงพอใจและส่งเสริมให้บริษัทฯ แสดงความ
รับผิดชอบต่อส่งแวดล้อมและสังคมด้วยแนวทางนีต้่อไป ส่วนผู้ ท่ีไม่ยอมรับการสร้างคุณค่าร่วม
ด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” จะพยายามลดการใช้กระดาษ และอยากให้บริษัทฯ ให้การ
ชว่ยเหลือเกษตรกร และแสดงความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมและสังคมให้ทางอ่ืน ดงันัน้ สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มส่ือมวลชนท่ียอมรับนวตักรรมเป็นกลุ่มผู้ รับสิ่งใหม่ส่วนมาก (Early Majority) 
คือเป็นผู้ยอมรับนวตักรรมก่อนคนอ่ืนๆ ส่วนกลุ่มส่ือมวลชนท่ีไม่ยอมรับนวตักรรม ถือเป็นกลุ่มผู้ รับ
ล่าช้าส่วนมาก (Late Majority) คือต้องมีการขจดัความไม่มัน่ในนวตักรรมให้หมดก่อนท่ีจะชกัจูง
ให้ยอมรับนวตักรรม  
 
4.4 แนวทางปฏิบัติ (A Practical Model) ของกลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการสร้าง

คุณค่าร่วมจากการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) 

 
 ปัจจบุนั มีองค์กรธุรกิจหลายแห่งได้ท าการศกึษาและน าแนวคิดการสร้างคณุคา่ร่วมมาใช้

ในการด าเนินธุรกิจขององค์กรธุรกิจ ซึ่งองค์กรต้องท าความเข้าใจก่อนว่า แนวคิดการสร้างคณุค่า
ร่วมไมไ่ด้ถกูพฒันาขึน้มาทดแทนแนวคดิความรับผิดชอบตอ่สงัคม แตก่ารสร้างคณุคา่ร่วมเป็นการ
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แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมด้วยแรงขบัดนัจากภายในผ่านการท าธุรกิจท่ีองค์กรใช้ความถนดั
และความเช่ียวชาญอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จ าเป็นต้องถูกแรงกดดันจากภายนอกให้
แก้ปัญหาสงัคม การสร้างคณุคา่ร่วมขององค์กรธุรกิจสามารถสร้างผลตอบแทนทัง้ในด้านผลก าไร 
และการยอมรับจากสงัคม ซึง่จะสง่ผลถึงความยัง่ยืนขององค์กรได้ในระยะยาว  

จะเห็นได้ว่า แนวคิดการสร้างคณุค่าร่วมเป็นแนวคิดท่ีมีความน่าสนใจและควรศกึษาเพ่ือ
น ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ รวมไปถึงในการด าเนินการด้านกลยทุธ์การส่ือสารขององค์กรธุรกิจอีก
ด้วย ซึง่ผลการศกึษาวิจยัเร่ืองกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษ
จากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนัน้ 
สามารถน ามาสรุปเป็นแนวทางปฏิบตัิ (A Practical Model) ของกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้าง
คณุคา่ร่วม ซึง่อธิบายถึงการน าแนวคดิการสร้างคณุคา่ร่วมมาใช้ในการด าเนินการด้านกลยทุธ์การ
ส่ือสารขององค์กรธุรกิจ เพ่ือท าให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดทศันคติและการยอมรับจากผลของกล
ยุทธ์การส่ือสารดงักล่าว โดยองค์ประกอบของแนวทางปฏิบตัิดงักล่าว ได้แก่ (1) การบริหารการ
บริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมขององค์กรธุรกิจ (2) กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการ
สร้างคุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจ และ (3) ทัศนคติและการยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้
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4.4.1  การบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจ 
การบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจจะต้องมีปัจจยัท่ี

ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัตวัองค์กรหรือผู้สง่สาร (Sender) ดงันี ้
4.4.1.1  การก าหนดนโยบาย รูปแบบการด าเนินธุรกิจ และแนวคิดการสร้าง

คณุคา่ร่วมในการด าเนินธุรกิจ 
ปัจจุบนัองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่จะก าหนดนโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้

สอดคล้องกบัแนวคิดความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือแสดงให้สงัคมเห็นว่ามีการด าเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบ ด้วยการค านงึถึงผลกระทบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม และยงัได้น าเร่ืองความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมมาขยายเป็นประเด็นส่ือสารทางการตลาดอีกด้วย ซึ่งตอ่มา Porter and Kramer (2011) 
ได้เสนอแนวคิดการสร้างคณุค่าร่วมท่ีตอ่ยอดมาจากความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยเป็นแนวคิดท่ี
ค านึงถึงการน าทรัพยากรและความเช่ียวชาญหลักของกิจการมาสร้างให้เกิดเป็นคุณค่าเชิง
เศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมมีความน่าสนใจในแง่การสร้าง
ผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีจะมีทัง้ผลก าไร และการยอมรับจากชุมชนและสงัคม ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ความยัง่ยืนขององค์กรได้ในระยะยาว ดงันัน้ องค์กรธุรกิจท่ีคาดหวงัว่าตนเองจะสามารถก าหนด
นโยบาย และรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมได้นัน้ ก็
หมายความว่า องค์กรนัน้ (1) จะต้องเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายและรูปแบบในการด าเนินธุรกิจอยู่แล้ว (2) จะต้องเป็นองค์กรท่ีน าเอาประเด็นปัญหา
สงัคมมาเป็นโจทย์ในการด าเนินธุรกิจ และ (3) จะต้องเป็นองค์กรท่ีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ
ความเช่ียวชาญหลกัของกิจการในการสร้างให้เกิดคณุคา่เชิงเศรษฐกิจและสงัคมไปพร้อมกนั ไม่ใช่
เกิดขึน้กบัฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เพียงฝ่ายเดียว  

4.4.1.2  การบริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วม 
องค์กรธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จส่วนใหญ่ต่างก็ให้ความส าคญัในการวางกล

ยุทธ์การส่ือสารท่ีแข็งแกร่ง และตระหนักถึงความชัดเจนของการบริหารกลยุทธ์การส่ือสาร 
ความสามารถท่ีจะขับเคล่ือนเนือ้หา ประเด็น บ่งบอกตวัตนความเป็นองค์กรออกไปได้ และเม่ือ
องค์กรธุรกิจมีการด าเนินธุรกิจด้วยแนวคดิการสร้างคณุคา่ร่วมเพิ่มมากขึน้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย
แตกตา่งกนั องค์กรธุรกิจจงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการบริหารกลยทุธ์ส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่
ร่วมไปยงัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือสร้างทศันคติและการยอมรับ โดยองค์ประกอบของการบริหารกล
ยทุธ์ส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมดงันี ้
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1)  การจดัโครงสร้างองค์กร 
องค์กรธุรกิจควรมีการจัดระบบและโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบด้านการส่ือสารโดยตรง เพราะมีความส าคญัตอ่การบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการ
สร้างคณุคา่ร่วมเป็นอย่างมาก หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะท าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางในการบริหารกล
ยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจ ซึ่งมีข้อดีคือท าให้เกิดประสิทธิภาพ
โดยรวมในการด าเนินการส่ือสาร เกิดความชดัเจนในการจดัก าหนดขอบเขตของอ านาจหน้าท่ี และ
เกิดความเป็นเอกภาพในการบงัคบับญัชาและสัง่การในการท างาน 

2)  การวางแผน 
องค์กรธุรกิจจ าเป็นต้องมีการวางแผน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

สามารถมีแผนงานเป็นเคร่ืองมือส าหรับการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วม ซึ่ง
การวางแผนมีผลต่อการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมคือ เป็นเคร่ืองก าหนด
ทิศทางขององค์กร ประสานการท างานของหนว่ยงานตา่งๆ และใช้วดัความส าเร็จของการส่ือสาร 

3)  การก าหนดเป้าหมาย 
องค์กรธุรกิจควรมีการก าหนดอย่างชัดเจนถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ

ส่ือสารด้วยว่าเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด ทัง้นีเ้พราะในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมท่ี
เข้าถึงแต่ละกลุ่มเป้าหมายนัน้ย่อมให้ประโยชน์ท่ีแตกตา่งกนัไป กล่าวคือ หากกลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้บริโภค การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมก็จะสามารถสร้างความน่าเช่ือถือท่ีเพิ่มขึน้กบัองค์กร 
รวมทัง้มีอิทธิพลส าคญัต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ ตัง้แต่การสร้างความแตกต่างให้กับลักษณะของ
ผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการเพิ่มระดบัความภกัดีของผู้บริโภคท่ีมีตอ่องค์กรธุรกิจ (Brand Loyalty) 

4)  การสนบัสนนุขององค์กร 
การสนบัสนนุจากองค์กรธุรกิจเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบริหาร

กลยุทธ์การส่ือสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรธุรกิจท่ีให้ความส าคญักับการส่ือสาร และส่งเสริม
สนบัสนุนในด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น จะสามารถท าให้การ
บริหารการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าองค์กร
ธุรกิจท่ีไมเ่ห็นความส าคญัของการส่ือสาร 
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4.4.2  กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจ 
หวัใจส าคญัของการส่ือสารคือ สาร (Messege) และส่ือ (Media) ดงันัน้การด าเนินงาน

ด้านกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมขององค์กรธุรกิจ จึงต้องมุ่งให้ความส าคญักับกล
ยทุธ์การออกแบบสาร (Message Strategy) และกลยทุธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy) ดงันี ้

4.4.2.1  กลยทุธ์การสร้างสาร (Message Strategy) 
กลยทุธ์การสร้างสาร (Message Strategy) มีลกัษณะเป็นกระบวนการเพ่ือสร้าง

สารท่ีสามารถส่ือความหมาย สาระส าคัญจากผู้ส่งสารไปยังผู้ รับสาร โดยค านึงถึงสิ่งท่ีจะพูด 
(What to Say) และวิธีการท่ีจะพดู (How to Say) ดงันัน้ กลยทุธ์การสร้างสารของการส่ือสารเพ่ือ
การสร้างคณุคา่ร่วมควรจะต้องประกอบด้วย (1) เนือ้หาสาร ได้แก่ ประเด็นส าหรับการส่ือสารและ
แก่นหลกั และ (2) การน าเสนอสาร ได้แก่ ลกัษณะของการจงูใจและรูปแบบการน าเสนอ  

1)  เนือ้หาสาร 
สารเป็นสาระเร่ืองราวตา่งๆ ขององค์กรธุรกิจ ซึ่งในกลยทุธ์การสร้างสาร

ของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมควรเนือ้หาสารครอบคลุมถึงประเด็นส าหรับการส่ือสาร 
ได้แก่ เร่ืองราวหรือข้อเท็จจริง (Fact) หรือคุณประโยชน์ (Benefit) ท่ีเก่ียวข้องแนวคิดการสร้าง
คณุคา่ร่วมในการด าเนินธุรกิจขององค์กรท่ีต้องการน ามาส่ือสารออกไปยงักลุม่เป้าหมาย รวมไปถึง
การก าหนดแก่นหลกั (Theme) ของเนือ้หาสารในลกัษณะข้อความหรือค าขวญัท่ีพฒันาขึน้มาจาก
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถส่ือความหมายในเร่ืองท่ีเป็นจุดเด่นและน่าสนใจส าหรับ
กลุม่เป้าหมายให้เห็นชดัเจนมากย่ิงขึน้ ซึง่แก่นหลกัสามารถถกูก าหนดด้วยวิธีการตา่งๆ เช่น การใช้
ภาพลักษณ์ของสินค้า การใช้ข้อเสนอขายหรือลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ หรือการก าหนด
ต าแหนง่ตราสินค้า เป็นต้น  

2)  การน าเสนอสาร 
การน าเสนอสารเป็นแนวทางการน าเสนอตวัสารตามลกัษณะของการจูง

ใจ (Type of Appeals) เชน่ การจงูใจด้านสงัคม ศีลธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหมาะสมกบัสารของ
การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมมากท่ีสุด นอกจากนีก้ารจูงใจด้านเหตผุล และการจูงใจด้าน
อารมณ์ก็สามารถน ามาใช้ได้เช่นกัน แนวทางการน าเสนอสารยังควรมี รูปแบบการน าเสนอ 
(Presentation Style) ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สารน่าสนใจ น่าจดจ า และตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการน าเสนอมีหลายรูปแบบและสามารถพัฒนารูปแบบใหม่ๆ เพ่ือสร้าง
ความนา่สนใจได้ ซึง่ตวัสารหนึง่ตวัอาจใช้วิธีน าเสนอหลายๆ รูปแบบก็ได้ เช่น การใช้สารท่ีมีเนือ้หา
ประเภทข้อเท็จจริง การใช้เร่ืองราว การใช้บคุคลรับรอง เป็นต้น 
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4.4.2.2  กลยทุธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy) 
ส่ือเป็นช่องทางในการน าพาสารจากองค์กรธุรกิจไปยังกลุ่มผู้ รับสารเป้าหมาย 

องค์กรธุรกิจจึงต้องมีความจ าเป็นท่ีจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมในการเสือกส่ือในการส่ือสาร
เพ่ือการสร้างคุณค่าร่วม ซึ่งส่วนใหญ่องค์กรธุรกิจมักจะเลือกใช้ส่ือแบบผสมผสานเพ่ือเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ดงันัน้ กลยุทธ์การใช้ส่ือของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมนัน้ ควรจะต้องมี
การด าเนินการท่ีส าคญั ได้แก่ (1) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (2) การวางแผนเลือกใช้ส่ือ และ (3) 
การประเมินและการตดิตามผล 

1)  การวิเคราะห์กลุม่เป้าหมาย 
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจะท าให้รู้จกัลกัษณะทางประชากร ช่วยให้

เข้าใจพฤตกิรรม และช่วยคาดคะเนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายไว้ล่วงหน้า ฉะนัน้การเลือกใช้ส่ือ
ทุกครัง้ องค์กรธุรกิจควรวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อน เพ่ือเลือกใช้ส่ือให้ตรงกับความสนใจและ
ความต้องการของกลุม่เป้าหมายแตล่ะกลุม่ท่ีองค์กรธุรกิจก าหนดไว้ 

2)  การวางแผนเลือกใช้ส่ือ 
การวางแผนเลือกใช้ส่ือเป็นการพิจารณาก าหนดวิธีการท่ีจะน าไปสู่ความ 

ส าเร็จของกลยุทธ์การใช้ส่ือ โดยการจดัการส่ือต่างๆ ให้ผสมผสานอย่างเหมาะสม และหากการ
เลือกใช้ส่ือไมถ่กูต้องและเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย จะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในกลยทุธ์การ
ส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมอย่างแน่นอน โดยองค์กรธุรกิจจ าเป็นต้องอาศัยพฤติกรรม
กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) ท่ีได้จากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย คณุสมบตัิของส่ือแตล่ะ
ชนิด (Media Characteristics) การเข้าถึงและความถ่ีในการใช้ส่ือ (Reach and Frequency) 
งบประมาณ ขนาดของแคมเปญการส่ือสาร รวมไปถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง มาเป็นส่วน
ชว่ยในการวางแผนเลือกใช้ส่ือเชน่กนั 

3)  การประเมินและการตดิตามผล 
การประเมินผลเป็นการตรวจสอบเพ่ือให้ได้ค าตอบวา่ กลยทุธ์การเลือกใช้

ส่ือท่ีได้ด าเนินการไปแล้วมีปัญหา มีข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เป็นไปตามความ
คาดหวงัหรือไม ่คุ้มคา่หรือไม ่มีผลกระทบอะไรเกิดขึน้บ้าง การประเมินผลท าได้หลายวิธี เช่น การ
ประเมินผลด้วยยอดขายและยอดผู้ เข้าร่วมโครงการ การประเมินผลจากการส ารวจการรับส่ือของ
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถาม เป็นต้น ซึ่งผลจากการประเมินสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุง และก าหนดกลยทุธ์การใช้ส่ือเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมครัง้ตอ่ไป 
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4.4.3  ทัศนคตแิละการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ รับสาร (Receiver) ของกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วม

ขององค์กรธุรกิจ หมายถึง ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งองค์กรธุรกิจต้อง
ก าหนดไว้ตัง้แต่แรกเร่ิมว่าจะส่ือสารไปยังผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
ผลลพัธ์ทัง้ในส่วนท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม ได้แก่ การเกิดทศันคติและการยอมรับตอ่การสร้าง
คณุคา่ร่วมขององค์กรธุรกิจจากผลของกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมนัน่เอง 

4.4.3.1  ทศันคตขิองผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียย่อมมีทศันคติท่ีแตกตา่งกนัออกไป แตห่ลงัจากการด าเนินการ

ด้านกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมขององค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจจึงคาดหวงัให้ผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียส่วนใหญ่จะต้องมีการรับรู้สาร มีการจดจ าสาร และมีความเข้าใจในสารตรงกบัเนือ้หา
สารท่ีองค์กรธุรกิจได้ส่ือสารออกไป ซึ่งจะส่งผลตอ่ให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดทศันคติในทางบวกตอ่
การสร้างคณุคา่ร่วมในการด าเนินธุรกิจขององค์กรตอ่ไป 

4.4.3.2  การยอมรับของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
องค์กรธุรกิจยงัคาดหวงัอีกว่าเม่ือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารและเกิดทศันคติใน

ทางบวก ก็จะท าให้เกิดการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมในการด าเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งผลของ
การยอมรับท่ีตามมา ก็คือพฤติกรรมท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงออกมา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กรเพราะรู้สึกถึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าร่วม เช่น การเป็นผู้ ใช้
ผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนในด้านการเผยแพร่ข่าวสาร การเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร เป็นต้น 
ดงันัน้ ถ้าหากการด าเนินการด้านกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมประสบความส าเร็จ ผู้
สว่นมีสว่นได้สว่นเสียก็จะเกิดการยอมรับตามท่ีองค์กรไว้คาดหวงัไว้ทกุประการ 

 กล่าวโดยสรุป แนวทางปฏิบตัิ (A Practical Model) ของกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้าง
คณุค่าร่วมนัน้ ควรประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 องค์ประกอบคือ (1) การบริหารการ
บริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมขององค์กรธุรกิจ อนัได้แก่ การท่ีองค์กรควรมีการ
ก าหนดนโยบาย และรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัแนวคิดการสร้างคณุคา่ร่วม และควร
จะต้องมีการบริหารกลยทุธ์การส่ือสาร ความสามารถท่ีจะขบัเคล่ือนเนือ้หา ประเด็น บง่บอกตวัตน
ความเป็นองค์กรออกไปได้ ซึ่งประกอบไปด้วยการจดัโครงสร้างองค์กร การวางแผน การก าหนด
เป้าหมาย และการสนบัสนนุขององค์กร (2) กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมขององค์กร
ธุรกิจ ท่ีมุ่งให้ความส าคญักบักลยทุธ์การออกแบบสาร (Message Strategy) และกลยทุธ์การใช้
ส่ือ (Media Strategy) และ (3) ทศันคติและการยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการสร้าง
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คณุค่าร่วมจากผลของกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วม ซึ่งหากการด าเนินการด้านกล
ยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมประสบความส าเร็จ ผู้ ส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียก็จะเกิด
ทศันคตใินทางบวกและเกิดการยอมรับตามท่ีองค์กรไว้คาดหวงัไว้ 
 

ในบทต่อไป เป็นการน าเสนอสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะท่ีได้
จากการวิจยัครัง้นี ้

 



 
บทที่ 5 

 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ 

(1991) จ ากัด (มหาชน): แนวทางปฏิบตัิของนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” ผู้ศึกษาใช้วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผู้บริหารระดบัสงู และ
บคุลากรท่ีรับผิดชอบด้านฝ่ายส่ือสารตราสินค้าและฝ่ายประชาสมัพนัธ์องค์กรของบริษัท ดับ๊เบิล้ 
เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) และจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียภายนอก ได้แก่ เกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ และส่ือมวลชน ร่วมกับการศึกษาจากแหล่งข้อมลูประเภทเอกสาร 
(Documentary Research) ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2550-2557 เป็นเวลา 7 ปี  

ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการศกึษาวิจยัตามวตัถปุระสงค์ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การบริหารกล
ยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ 
(1991) จ ากดั (มหาชน) (2) วิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั
นา” ท่ีมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) (3) ทศันคติและการ
ยอมรับของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผลมาจากกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่
ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ซึ่งจากการเก็บข้อมลูและการน าเสนอผลการ
ศกึษาวิจยั จงึได้สรุปและอภิปรายผล รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้

5.1  สรุปผลการวิจยั 
5.2  อภิปรายผลการวิจยั 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.1     ผลการวิจัย 
 

 จากการผลการวิจยั ผู้วิจยัสามารถสรุปผลในภาพรวมโดยแยกออกเป็น 4             ส่วน
ท่ีหนึ่งคือการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคัน
นา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ีสองคือวิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่
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ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ีสาม
คือทัศนคติและการยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์การ
ส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ และส่วนท่ีส่ีคือ
แนวทางปฏิบตัิ (A Practical Model) ของกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมจาก
การศึกษากลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
 

5.1.1  การบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

 ผลการวิจัยในส่วนของการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัท่ีสนันิษฐานว่า บริษัทฯ มีนโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ี
สมัพนัธ์กบัแนวคิดการสร้างคณุคา่ร่วม และมีการน าเอานโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ มาใช้ในการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษ
จากคนันา” เพ่ือก าหนดวิธีการส่ือสารไปยงัผู้ส่วนส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถ ซึ่งสามารถสรุป
ในภาพรวมได้เป็น 2 ประ     ดงัตอ่ไปนี ้

5.1.1.1 การก าหนดนโยบาย รูปแบบการด าเนินธุรกิจ และแนวคิดการสร้าง
คณุคา่ร่วมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) หรือเดิมช่ือ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร 
จ ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน และ
เย่ือกระดาษครบวงจร ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ดับ๊เบิล้ เอ (Double A)” โดยเร่ิมด าเนินธุรกิจมา
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2532 และเติบโตขึน้อย่างตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ บริษัทฯ จึงถือเป็น
ผู้ผลิตและจ าหน่ายกระดาษรายใหญ่ของไทยท่ีมีความมุ่งมัน่ในการเป็นต้นแบบของอตุสาหกรรม
กระดาษท่ีสมบรูณ์พร้อมในทกุๆ ด้าน  

จากความมุ่งมั่นในการเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมกระดาษ บริษัทฯ จึงน า
แนวคิดการสร้างคณุค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) ระหว่างเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อมเข้ามาก าหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ โดยมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจภาพรวม 3 
ประการ คือ (1) การไม่ท าลายธรรมชาติและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม (2) การคืนกลบัสู่สงัคม และ (3) 
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คุณภาพและการท าตลาดเต็มรูปแบบ ท าให้บริษัทฯ มีทิศทางการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั กล่าวคือ ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวต่อไป
ข้างหน้านัน้ บริษัทฯ ไมต้่องการท่ีจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจแตเ่พียงฝ่ายเดียว หากแต่
ต้องการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึน้กบัสงัคมไปพร้อมๆ กนั ซึ่งสิ่งท่ีถือว่าเป็นเอกลกัษณ์ท่ีท าให้
บริษัทฯ แตกต่างจากองค์กรธุ รกิจอ่ืนๆ คือ การท าให้นโยบายดังกล่าวอยู่ในเนือ้เดียวกับ
กระบวนการผลิต เรียกได้ว่าเม่ือสถานการณ์ของโลกเร่ิมมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันมากขึน้ 
บริษัทฯ ซึ่งด าเนินธุรกิจภายใต้นโยบายดงักล่าวเป็นหลกัอยู่แล้ว ย่อมมีความได้เปรียบคู่แข่งท่ีเร่ิม
ด าเนินการเร่ืองดงักลา่วทีหลงั 

แนวคดิการสร้างคณุคา่ร่วมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นัน้ มีท่ีมาท่ีไปจากการ
ท่ีคณุกิตต ิด าเนินชาญวนิชย์ ผู้ก่อตัง้บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัวตัถดุิบ จึงน าพนัธุ์ไม้ยคูาลิปตสั
จากต่างประเทศมาวิจยัจนได้สายพนัธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมในการจะน ามาปลูกในสภาพดินและสภาพ
อากาศของเมืองไทย เป็นพันธุ์ไม้ท่ีปลูกง่าย ดูแลง่าย ใช้เวลาปลูกไม่นานเกินไป สามารถปลูก
ร่วมกบัพืชอ่ืนได้ และให้คณุสมบตัท่ีิเหมาะกบัการน ามาท าเป็นกระดาษ ซึ่งการวิจยัท าให้ได้กล้าไม้
สายพนัธุ์ใหม่ท่ีเรียกว่า “ต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ” ท่านจึงได้ทดลองปลกูบนท่ีดินของท่านกว่าหลาย
หม่ืนไร่ และก่อสร้างโรงงานผลิตกระดาษครบวงจรแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Southeast Asia) พร้อมกบัการตัง้บริษัทเพ่ือด าเนินธุรกิจแบรนด์กระดาษดับ๊เบิล้ เอ ขึน้ 

ตอ่มา บริษัทฯ มีแผนการขยายการส่งออกไปตา่งประเทศทัว่โลกนัน้ ย่อมจะส่งผล
ให้ความต้องการการใช้วตัถดุิบมีเพิ่มมากขึน้ บริษัทฯ จึงมองหาแหล่งผลิตวตัถดุิบใหม่ และพบว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชากรมากกว่า 40% มีอาชีพเกษตรกรและปลูกข้าว
เป็นหลกั และเกษตรกรมกัประสบปัญหารายได้ไม่พอกบัคา่ใช้จ่าย ดงันัน้ ชาวนาก็ควรจะมีรายได้
เสริมจากพืน้ท่ีวา่งรอบนาข้าว หรือท่ีเรียกว่า “คนันา” ซึ่งถกูปล่อยว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ จึง
เปิดโอกาสด้านอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรด้วยการปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ บนคันนา จน
กลายเป็นท่ีมาของนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” โมเดลธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง 
กระดาษท่ีใช้วตัถุดิบในการผลิตมาจากต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท่ีถูกพฒันาสายพนัธุ์ในเหมาะกับ
สภาพภูมิประเทศของประเทศไทย และถกูพฒันารูปแบบจากการปลกูแบบแปลงเป็นการปลกูบน
คนันา ซึ่งการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” นัน้ มีคณุประโยชน์หลกั (Core 
Benefit) ตอ่ตวัองค์กรและสงัคมโดยรวม 3 ประการด้วยกนั ได้แก่ (1) การสร้างรายได้เสริมให้กับ
เกษตรกรไทย (2) การลดโลกร้อน และ (3) การน าของเสียจากการผลิตมาเป็นเชือ้เพลิงผลิตไฟฟ้า 
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5.1.1.2 การบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทฯ ได้น าคณุประโยชน์หลัก (Core Benefit) ของการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” มาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับการส่ือสารออกไปยงัภายนอก และ
มีการบริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” โดยมี
องค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

1)  การจัดองค์กรในการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่า
ร่วมของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

แนวคิดการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ถือเป็นนโยบายหลกัในการพฒันาธุรกิจ
ของบริษัทฯ และเป็นนโยบายพืน้ฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายประเภทอ่ืนๆ ซึ่งการท่ีจะ
น ามาใช้เป็นประเด็นเพ่ือการส่ือสารนัน้ บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของฝ่ายท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารกลยทุธ์การส่ือสาร ได้แก่ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์องค์กร (Corporate Public Relation) ฝ่ายส่ือ
สารตราสินค้า (Branding) และฝ่ายกิจกรรมการตลาด (Event) ท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ส่ือสาร ท่ีสอดคล้องและสมัพนัธ์กบันโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2)  การวางแผนการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วม
ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

การวางแผนการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมของ
บริษัทฯ เ ร่ิมต้นจากการน านโยบายการส่ือสารท่ีก าหนดขึน้โดยผู้ บริหารระดับสูง ( Top 
Management) ซึ่งจะมีการก าหนดแบบปีตอ่ปี มาวางแผนเป็นระยะยาวรายปีในลกัษณะแผนงาน
ประจ าปี (Year Plan) และก าหนดชว่งเวลา (Timeline) ของการท างาน เพ่ือแสดงแผนงานในแตล่ะ
เดือน แต่ก็สามารถยืดหยุ่นหรือเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ในขณะนัน้ โดยอาศยั
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนั ประกอบกบัการน าแผนงานในปีก่อนและสถานการณ์ในอดีต มา
ช่วยวิเคราะห์และวางแผนงานในปีต่อๆ ไป เม่ือมีการก าหนดแผนงานเรียบร้อย ก็จะประสานงาน
กับฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและฝ่ายนอกบริษัทฯ รวมไปถึงการประสานงานกับบริษัทตวัแทน
โฆษณา เพ่ือให้อยูใ่นรูปแบบท่ีต้องการส่ือสารไปถึงกลุม่เป้าหมายและบรรลวุตัถปุระสงค์มากท่ีสดุ 

3)  เป้าหมายของการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วม
ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) แบง่ตามกลุม่เป้าหมายหลกั 2 กลุม่คือ 
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(1) การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมของบริษัทฯ ไปยงั “เกษตรกร” 
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือต้องการให้กลุม่เป้าหมายรับรู้และเกิดความเข้าใจถึงแนวคิดการสร้างคณุคา่ร่วม
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเข้าใจถึงประโยชน์ท่ีเขาจะได้รับจากการปลูกต้นกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ และเกษตรกรจะตดัสินใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจด้วยปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ 
ในท้ายท่ีสุด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนี ้ยังรวมถึงผู้ ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดิน เพราะเกษตรกรบางส่วนไม่ใช่
เจ้าของท่ีดนิ แตอ่าจเชา่ท่ีจากผู้ อ่ืนมาอีกตอ่หนึง่ ดงันัน้ เพ่ือให้การส่ือสารครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย
และบรรลวุตัถปุระสงค์จงึต้องส่ือสารไปยงัทัง้เกษตรกรและเจ้าของท่ีดินด้วยเหมือนกนั 

(2) การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมของบริษัทฯ ไปยังผู้ ใ ช้
กระดาษดับ๊เบิล้ เอ หรือท่ีเรียกว่า “ผู้บริโภค” มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้
แนวคิดการสร้างคณุค่าร่วมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงเร่ืองราว กระบวนการผลิต 
วตัถดุิบ ท่ีมาของกระดาษแบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ และท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีตอ่แบรนด์ จนสร้างให้เกิด
เป็นความภกัดีตอ่แบรนด์ (Brand Loyalty) ซึ่งการเสนอเร่ืองราวท่ีมาของแบรนด์กระดาษดับ๊เบิล้ 
เอ จะท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีกว่าการส่ือสารถึงลักษณะและการใช้งานของสินค้าและผลิตภัณฑ์
เทา่นัน้ 

4)  การสนับสนุนขององค์กรต่อการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการ
สร้างคณุคา่ร่วมของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

การสนบัสนนุการส่ือสารอยา่งเตม็ท่ีเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีส่งผลดีตอ่การบริหาร
กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมของบริษัทฯ แต่ก็ยังพบว่ามีอุปสรรคท่ีส าคัญบาง
ประการท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมของบริษัทฯ อีก
เช่นกนั คือความยากท่ีจะท าให้กลุ่มเป้าหมายเช่ือในการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษ
จากคนันา” ซึ่งบริษัทฯ จ าเป็นท่ีจะต้องก าจดัอปุสรรคดงักล่าวด้วยการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย
อยา่งเตม็ท่ี เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล 

 
5.1.2  วิธีการส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” 

ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน)  
ผลการวิจยัในสว่นของวิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก

คันนา” ท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัท่ีสนันิษฐานว่าวิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษ
จากคนันา” ของบริษัทฯ มีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านทศันคติและการยอมรับของผู้
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มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยสามารถสรุปได้ว่า วิธีการส่ือสารหรือกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการ
สร้างคณุค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” ท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นัน้ 
ประกอบด้วยกลยทุธ์การสร้างสาร (Message Strategy) และกลยทุธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy)  

5.1.2.1 กลยทุธ์การสร้างสาร (Message Strategy)  
กลยุทธ์การสร้างสารของบริษัทฯ สามารถแบ่งสาร (Message) ท่ีปรากฏในส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) สารท่ีเก่ียวกบัแบรนด์กระดาษดับ๊เบิล้ เอ เพ่ือส่ือสาร
กบัผู้บริโภค (2) สารท่ีเก่ียวกบัต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เพ่ือส่ือสารกบัเกษตรกร  

1)  สารท่ีเก่ียวกบัแบรนด์กระดาษดับ๊เบิล้ เอ เพ่ือส่ือสารกบัผู้บริโภค 
หลงัจากท่ีบริษัทฯ มีแนวคิดการส่ือสารในด้านคณุภาพมาอย่างต่อเน่ือง 

จนท าให้แบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ ได้เป็นท่ียอมรับจากผู้บริโภคทัว่โลกแล้ว ในด้านคณุภาพท่ีแตกตา่งจาก
แบรนด์ทัว่ไป และสามารถสร้างความจดจ าแบรนด์เป็นแบรนด์ในใจของผู้บริโภคทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีแนวคิดท่ีจะสอดแทรกการส่ือสารในด้านสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็น
จดุเร่ิมต้นของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 
ไปยังผู้ บริโภค โดยวางแนวความคิดให้แบรนด์ดั๊บเบิล้ เอ ผลิตภัณฑ์กระดาษท่ีมีคุณค่าและ
ประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจของชมุชนและสิ่งแวดล้อมมากกวา่กระดาษทัว่ๆ ไป ซึ่งมีประเด็นส าหรับการ
ส่ือสารท่ีใช้ส่ือสารมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนัมาจากคณุประโยชน์หลกั (Core Benefit) ของ
การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ได้แก่ (1) กระดาษช่วยลดโลกร้อน (2) 
กระดาษสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร และ (3) กระดาษสร้างพลงังาน 

แคมเปญการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก
คนันา” ของบริษัทฯ ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคนัน้ เร่ิมต้นส่ือสารตัง้แต่ปี พ.ศ.  2551 จนถึง
ปัจจบุนั ประกอบด้วย (1) Blue Hero (2) Double A Heroes (3) Paper from KHAN-NA และ (4) 
A to a ปลกูฝัน ปลกูปัญญา โดยบริษัทฯ มกัใช้ประเด็นส าหรับการส่ือสารในเร่ืองกระดาษช่วยลด
โลกร้อนเป็นประเด็นหลกั เพราะเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวัผู้บริโภคและอยู่ในกระแสของสงัคม และต่อมา
บริษัทฯ ได้เร่ิมน าเร่ืองกระดาษสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรขึน้เป็นประเด็นหลัก โดยอิงจาก
สถานการณ์และกระแสของสงัคม ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแนวทางการส่ือสารส าหรับช่วง 1-3 ปีข้างหน้า 
ด้วยการตอกย า้ว่าดับ๊เบิล้ เอ แตกตา่งจากกระดาษทัว่ๆ ไป เน่ืองมาจากกระบวนการผลิตและการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีสร้างคณุค่าร่วมให้กับธุรกิจ ชุมชนและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน จึง
ต้องการการส่ือสารให้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้บริโภคทราบถึงความตัง้ใจจริงในการด าเนินธุรกิจและ
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มีส่วนร่วมไปกับการสร้างคุณค่าร่วมของบริษัทฯ โดยมุ่งไปท่ีประเด็นส าหรับการส่ือสารเร่ือง
กระดาษชว่ยลดโลกร้อน และเร่ืองกระดาษสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร 

2)  สารท่ีเก่ียวกบัต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เพ่ือส่ือสารกบัเกษตรกร 
แคมเปญการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก

คนันา” ของบริษัทฯ ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรนัน้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้า 
หมายในการส่ือสารหรือเกษตรกรใช้พืน้ท่ีว่าง เช่น หวัไร่คนันา ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาสร้างรายได้
เสริมให้กบัครอบครัว ซึง่เร่ิมต้นจากการใช้ส่ือบคุคลหรือเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมลงพืน้ท่ีเข้าไปแนะน าและ
เสนอทางเลือกใหมใ่ห้กบัเกษตรกร ตอ่มาบริษัทฯ ได้มีการสร้างแคมเปญส่ือสารส าหรับต้นกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2550 เพ่ือให้สามารถเพิ่มการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง 
ประกอบด้วย (1) เทวดา (2) รักพ่ีต้องอดทน (3) น้ารวย (4) มนต์รักลกูทุ่ง (5) ปลกูปุ๊ บ ก็ได้ออมป๊ับ 
และ (6) ปอก็ปลกู โดยมีประเดน็ส าหรับการส่ือสารเร่ือง “การสร้างรายได้เสริมให้กบัเกษตรกร” ใน
การส่ือสารไปยงักลุม่เป้าหมายอย่างตอ่เน่ือง แตก็่มีพฒันาแก่นหลกัไปตามแตค่วามคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้มีความชดัเจนและตรงกบัข้อเท็จจริงท่ีสดุ  

3)  รูปแบบการน าเสนอสาร 
บริษัทฯ มีหลกัและเทคนิคในการน าเสนอสาร เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตาม

วตัถปุระสงค์ของการส่ือสาร ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ลกัษณะของการจงูใจ (Type of Appeals) ซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ส าคญัท่ีใช้เช่ือมโยงเนือ้หาสารเข้ากบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดผลตามวตัถปุระสงค์
ท่ีก าหนดไว้ โดยพบการใช้ลกัษณะการจงูใจ 2 ประเภท ได้แก่ (1) การจูงใจด้านสงัคม ศีลธรรม 
และสิ่งแวดล้อม (Social and Environment Appeals) และ (2) การจงูใจด้านเหตผุลร่วมกบัการจงู
ใจด้านอารมณ์ (Combining Rational Appeal and Emotional Appeals) 

(2) รูปแบบในการน าเสนอ (Presentation Style) ซึ่งเป็นองค์ 
ประกอบส าคัญท่ีช่วยในการเล่าเ ร่ืองเพ่ือสะท้อนประเด็นท่ีบริษัทฯ ต้องการส่ือสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจากการศึกษาสารของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ท าให้พบว่าเนือ้สารของแคมเปญโฆษณากระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท่ีมีกลุ่มเป้า 
หมายเป็นผู้บริโภค ใช้รูปแบบในการน าเสนอ 4 รูปแบบ ได้แก่ การใช้สารท่ีมีเนือ้หาประเภท
ข้อเท็จจริง (Factual Message) การใช้สัญลักษณ์ของบริษัทหรือตราสินค้า (Symbolic) 
ภาพเคล่ือนไหว (Animation) และการใช้เร่ืองราว (Dramatization) ส่วนเนือ้สารของแคมเปญ
โฆษณาต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท่ีมีกลุม่เป้าหมายเป็นเกษตรกร ใช้รูปแบบในการน าเสนอ 4 รูปแบบ 
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ได้แก่ การใช้เร่ืองราว (Dramatization) รูปแบบการแก้ปัญหา (Problem and Solution) การใช้ผู้น า
เสนอ (Presenter) และการใช้บคุคลรับรอง (Testimonial) 

4)  กระบวนการออกแบบสาร 
บริษัทฯ มีหลักการด าเนินงานตามกระบวนการออกแบบสารในการ

ส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) การก าหนดประเดน็ส าหรับการส่ือสาร  
ประเดน็ส าหรับการส่ือสารหมายถึง เร่ืองราวหรือข้อเท็จจริงของบริษัท

ฯ ท่ีต้องการส่ือสารออกไปยงัหน่วยงานภายนอก ซึ่งในประเด็นส าหรับการส่ือสารเพ่ือการสร้าง
คุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” นัน้ หมายถึง คุณประโยชน์ของนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ท่ีบริษัทฯ ได้น ามาสรุปเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการประกอบด้วย 
การชว่ยลดโลกร้อน การสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร และการสร้างพลงังาน 

ส าหรับการก าหนดประเด็นส าหรับการส่ือสารของบริษัทฯ เร่ิมต้นจาก
การก าหนดทิศทาง (Direction) ในด้านการส่ือสารของแต่ละปีจากกรรมการผู้ จัดการใหญ่ รอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารระดบัสงู โดยเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องจดัท า
ข้อมูลมาสนับสนุนทิศทางในด้านการส่ือสารดงักล่าว และน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาก าหนดเร่ือง
ประเด็นส าหรับการส่ือสารในแต่ละครัง้ ซึ่งในขัน้ตอนการก าหนดประเด็นส าหรับการส่ือสารของ
บริษัทฯ ต้องค านงึถึงเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

ก. ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยการส ารวจ (Survey) 
ความต้องการพืน้ฐาน ความสนใจของกลุม่เป้าหมายแตล่ะกลุ่ม เพ่ือน ามาคดัเลือกประเด็นส าหรับ
การส่ือสารและน าเสนอให้ตรงกบัสิ่งท่ีกลุม่เป้าหมายแตล่ะกลุม่ให้ความส าคญัมากท่ีสดุ  

ข. เร่ืองท่ีบริษัทฯ ต้องการส่ือสาร ได้แก่ เร่ืองนวตักรรม “กระดาษ
จากคนันา” ด้วยการน าเสนอข้อเท็จจริง (Fact) หรือประโยชน์หลกั (Core Benefit) ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งโดยทัว่ไป บริษัทฯ ไม่สามารถน าเสนอประเด็นส าหรับการส่ือสารพร้อมกนัได้
ทัง้หมด จึงต้องจัดล าดับความส าคัญ โดยอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือเลือก
ประเดน็ส าหรับการส่ือสารท่ีควรผลกัดนัให้เป็นแคมเปญการส่ือสารในแตล่ะปี 

(2) การก าหนดแก่นหลกั  
การก าหนดแก่นหลัก (Theme) ซึ่งในท่ีนีห้มายถึง ข้อความหรือค า

ขวัญท่ีพัฒนาขึน้มาจากความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถส่ือความหมายในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็น
จดุเด่นและน่าสนใจออกมาให้เห็นเด่นชดั โดยการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม 
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“กระดาษจากคนันา” มีการก าหนดแก่นหลกัจากการวิเคราะห์ข้อมลูและก าหนดทิศทางการส่ือสาร
ของบริษัทฯ ซึ่งในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” มีการ
ก าหนดแก่นหลกัด้วยวิธีการใช้ข้อเสนอขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (Unique Selling Position) และการ
สร้างเร่ืองราวหรือต านานประจ าตวัสินค้า (Inherent Drama) ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของ
สินค้า (Brand Image) ท าให้แก่นหลกันา่สนใจและมีนา่เช่ือถือมากยิ่งขึน้ 

(3) การสร้างสารและการปรับปรุงสาร 
การสร้างสาร เป็นการน าข้อมลูตา่งๆ ของนวตักรรม “กระดาษจากคนั

นา” ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นส าหรับการส่ือสาร ให้กับผู้ ท่ีท าหน้าท่ีออกแบบสาร เพ่ือน าประเด็น
ส าหรับการส่ือสารและแก่นหลกัท่ีก าหนดขึน้มาพฒันาเป็นเนือ้หาสารท่ีใช้ในแตล่ะส่ือ (Media) ซึ่ง 
บริษัทฯ จะท างานร่วมกบับริษัทตวัแทนโฆษณา (Advertising Agency) ในการสร้างสารและเลือก
รูปแบบในการน าเสนอสารให้เหมาะสมกบัประเภทของส่ือ 

บริษัทฯ และบริษัทตวัแทนโฆษณาจะสร้างเนือ้หาสารกลางท่ีใช้ในแต่
ละแคมเปญการส่ือสาร เพ่ือควบคมุการผลิตสารทัง้หมดอยู่ภายใต้โจทย์ท่ีเป็นประเด็นส าหรับการ
ส่ือสารและแก่นหลกัซึง่เป็นสาระส าคญัท่ีบริษัทฯ ต้องการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย จากนัน้ก็จะน า
สารกลางไปพฒันาเป็นสารของส่ือแต่ละประเภท โดยเลือกใช้รูปแบบในการน าเสนอให้เหมาะสม  
และมีการทดสอบสารท่ีได้ออกแบบกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถมัน่ใจได้ว่าเนือ้หาสารจะ
สามารถส่ือสารประเด็นและแก่นหลกัส าหรับการส่ือสารตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ ซึ่งผลจากการ
ทดสอบดงักลา่ว บริษัทฯ จะน ามาใช้เป็นข้อมลูเพื่อปรับปรุงสารของส่ือแตล่ะประเภท 

5.1.2.2 กลยทุธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy) 
บริษัทฯ ได้เลือกใช้ส่ือประเภทตา่งๆ และมีกระบวนการเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกบั

กลุม่เป้าหมายทัง้ 2 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ผู้บริโภค และ (2) กลุม่เกษตรกร ดงัตอ่ไปนี ้
1)  ส่ือท่ีเลือกใช้  
กลยุทธ์การใช้ส่ือของบริษัทฯ ปรากฏในลักษณะการเลือกใช้ส่ือแบบ

ผสมผสาน (Media Mix) ท่ีต้องอาศยัเคร่ืองมือการส่ือสารหรือส่ือ (Media) หลายรูปแบบอย่าง
ต่อเน่ืองในแต่ละแคมเปญการส่ือสาร ซึ่งเกิดผลดีในด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างการรับรู้ให้กับ
กลุม่เป้าหมายหลายกลุ่มในเวลาเดียวกนั และการสร้างการจดจ าได้รวดเร็วกว่าการรับสารจากส่ือ
เพียงส่ือเดียว ซึง่บริษัทฯ ก็มีการเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายแตล่ะกลุม่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทฯ  มีการใ ช้ ส่ื อ ในแต่ละแคมเปญการ ส่ือสาร ท่ี มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภค โดยเน้นไปท่ีส่ือท่ีสามารถเข้าถึงผู้ รับสารได้เป็นจ านวนมากอย่างส่ือ
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ภาพยนตร์โฆษณา (Television Commercial: TVC) เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับผู้ รับสารท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายของการส่ือสาร และไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการส่ือสาร ส่ือสิ่งพิมพ์ (Print Media) 
เช่น ส่ือหนังสือพิมพ์ (Newspaper) ส่ือใบปลิว (Leaflet) ส่ือใบปิด (Poster) เป็นต้น ซึ่งสามารถ
สร้างการจดจ าจากการอ่านและการตีความหมายได้ และยังเน้นใช้ส่ือท่ีสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มท่ีสุด และท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาอย่างส่ือแสดง ณ จุดขาย 
(Point of Purchase: POP) อีกด้วย  

(2) บริษัทฯ  มีการใ ช้ ส่ื อ ในแต่ละแคมเปญการ ส่ือสาร ท่ี มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร โดยเน้นไปท่ีส่ือท่ีสามารถเข้าถึงผู้ รับสารได้เป็นจ านวนมากอย่างส่ือ
ภาพยนตร์โฆษณา (Television Commercial: TVC) และส่ือวิทย ุ(Radio) เพ่ือให้สามารถเข้าผู้ รับ
สารในวงกว้าง ทัง้ท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายของการส่ือสาร และไมใ่ช่กลุ่มเป้าหมายของการส่ือสาร และ
ยังเน้นใช้ส่ือท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มท่ีสุด และสามารถโน้มน้าวใจให้เกิด
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาอย่างส่ือบคุคล (Personal Media) หรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม และส่ือกลาง
แจ้ง (Outdoor Media) เชน่ ส่ือป้ายโฆษณา (Banner) เป็นต้น 

2)  กระบวนการเลือกใช้ส่ือ 
บริษัทฯ มีหลกัการด าเนินงานตามกระบวนการเลือกใช้ส่ือในการส่ือสาร

เพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) การวิเคราะห์กลุม่เป้าหมาย  
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทัง้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคกระดาษ 

และกลุ่มเกษตรกร จะศกึษาถึงลกัษณะทางด้านภูมิประชากร (Demographic Profiles) และด้าน
จิตวิทยาและความต้องการ (Psychographic Profile) รวมไปถึงการศกึษาลกัษณะการเลือกใช้ส่ือ 
(Media Usage) ด้วยการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของกลุ่มเป้าหมาย  (Media Habits 
Survey) โดยเลือกส ารวจพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ล่าสดุหรือเกิดขึน้เม่ือวาน เพ่ือท าให้การเลือกใช้ส่ือนัน้ 
เป็นไปอยา่งท่ีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ท าให้กลุม่เป้าหมายมีโอกาสรับส่ือ และเปิดรับส่ือในท่ีสดุ 

(2) การวางแผนส่ือ  
การวางแผนส่ือ เป็นการพิจารณาวิธีการท่ีจะน าไปสู่การบรรลุ

วตัถปุระสงค์ของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” โดยการ
วางแผนส่ือของบริษัทฯ จ าเป็นต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) 
คณุสมบตัิของส่ือแต่ละชนิด (Media Characteristics) และการเข้าถึงและความถ่ีในการใช้ส่ือ 
(Reach and Frequency) การวางแผนส่ือของบริษัทฯ ยงัขึน้อยู่กับปัจจยัอีกหลายประการ เช่น 
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งบประมาณ ขนาดของแคมเปญการส่ือสาร ลักษณะของแคมเปญการส่ือสาร ความสอดคล้อง
ระหวา่งชว่งเวลาและสภาพแวดล้อมทางสงัคม เป็นต้น  

(3) การตดิตามและการประเมินผล 
ในขัน้ตอนของการติดตามและประเมินผลเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของ

กระบวนการเลือกใช้ส่ือ เพ่ือวดัผลว่าในการวางแผนส่ือเพ่ือถ่ายทอดสารไปยงักลุ่มเป้าหมายนัน้
บรรลผุลตามท่ีก าหนดไว้หรือไม ่ซึง่บริษัทฯ จะมีวิธีการวดัผล 2       ร ดงัตอ่ไปนี ้

ก. การวดัผลด้านยอดขายและยอดผู้ เข้าร่วมโครงการ 
การวดัผลจากยอดขาย เป็นการวดัผลซึ่งได้จากกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีเป็นผู้บริโภคกระดาษ และการวัดผลจากยอดผู้ เข้าร่วมโครงการจะได้จากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
เกษตรกร โดยยอดขายและยอดผู้ เข้าร่วมโครงการท่ีเพิ่มขึน้ อาจแสดงถึงทศันคติในเชิงบวกท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์และแบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ อนัเน่ืองมาจากการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม 
“กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 

ข. การวดัผลจากการส ารวจ (Media Research) 
การวดัผลจากการส ารวจ (Media Research) เป็นวิธีการวดัผล

ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล (Tracking Surveys) จากแบบสอบถาม โดยมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี
รับผิดชอบด้านการวดัผลโดยเฉพาะ เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการรับส่ือ การรับรู้สาร และแนวโน้มใน
การปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์หรือ
อาจเผชิญหน้า (Face to Face) ก็ได้ การวดัผลจากการส ารวจนัน้เป็นการประเมินประสิทธิภาพ ซึ่ง
หมายถึง การประเมินวา่กลยทุธ์การส่ือสารได้ประสิทธิภาพตามท่ีก าหนดไว้ในวตัถปุระสงค์หรือไม ่
โดยการวัดผลจากการส ารวจของบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น 2                    (1) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Work Function) ท่ีเป็นการวดัผลในด้านของความรู้สึกหลงัจากได้รับสาร 
และ (2) ส่ือ (Media) ท่ีเป็นการเก็บข้อมลูหลงัจากการซือ้ส่ือ โดยให้ความสนใจในเร่ืองของผลจาก
การใช้ส่ือประเภทตา่งๆ ในแต่ละแคมเปญการส่ือสาร เพ่ือตรวจสอบว่าการวางแผนส่ือนัน้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดหรือไม ่และน ามาเป็นข้อมลูในการพิจารณาซือ้ส่ือในแคมเปญตอ่ๆ ไป  

5.1.2.3 ผลของกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน)  

ผลของกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก
คนันา” สามารถสร้างการรับรู้ได้ 90%      ป และสามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความชอบได้ถึง 
80% ซึง่แสดงให้เห็นถึงทศันคตขิองผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอ่แนวคิดการสร้างคณุคา่ร่วมของ
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บริษัทฯ นอกจากนี ้กลยทุธ์การส่ือสารยงัถกูก าหนดมาเพ่ือท าให้พฤติกรรมท่ีพึ่งปรารถนา เช่น การ
มีส่วนร่วมในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอ่การ
สร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ตอ่ทัง้นี ้เน่ืองมาจากกระบวนการ
ออกแบบสารและกระบวนการเลือกใช้ส่ือท่ีมีขัน้ตอนท่ีรัดกมุ และมีการตรวจสอบก่อนท่ีจะส่ือสาร
ออกไปยงักลุม่เป้าหมาย ท าให้การส่ือสารของบริษัทฯ คอ่นข้างประสบความส าเร็จ 

 
5.1.3  ทัศนคติและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ มีต่อการสร้างคุณค่าร่วม

ด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน)  
ผลการวิจัยในส่วนของทัศนคติและการยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการสร้าง

คณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีสันนิษฐานว่า ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทัง้หมดมีทัศนคติใน
ทางบวกและยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
ผลมาจากกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” 
เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแต่ละกลุ่มมีทัศนคติและการยอมรับท่ี
แตกตา่งกนัออกไป โดยสามารถสรุปในภาพรวมได้เป็น 2 ประ     ดงัตอ่ไปนี ้

5.1.3.1 ทศันคติของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อการสร้างคณุคา่ร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา”  

ทศันคติของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในท่ีนี ้หมายถึง ทศันคติท่ีมีต่อการสร้าง
คณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของ (1) เกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษ (2) ผู้บริโภค
ผลิตภณัฑ์ และ (3) ส่ือมวลชน ซึ่งเป็นเกิดจากการรับรู้ การจดจ า และความเข้าใจในเนือ้หาสารใน
การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษาจากคนันา” ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกแต่ละกลุ่มมีการรับรู้ การจดจ า ความเข้าใจในเนือ้หาสารแตกตา่งกนั และท าให้
เกิดทศันคตท่ีิแตกตา่งกนั ดงัตอ่ไปนี ้

1)  เกษตรกรท่ีปลูกต้นกระดาษ มีการรับรู้สารในด้านการสร้างรายได้
เสริมให้กบัเกษตรกรไทยเป็นหลกั โดยเปิดรับสารจากส่ือบคุคลหรือเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการปลกูของ
บริษัทฯ คนในครอบครัว และคนรู้จกัท่ีมีอาชีพเกษตรกรเหมือนกนั โดยสามารถจดจ าและเกิดความ
เข้าใจว่า บริษัทฯ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เสริมจากการปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ 
บนคนันา โดยท่ีเกษตรกรไม่ต้องลงทนุในการปลกู ซึ่งตรงกบัเนือ้หาสารท่ีบริษัทฯ ได้ส่ือสารออกไป 
ส าหรับในสว่นของทศันคต ิกลุม่เกษตรกรมีทศันคตใินทางบวก โดยรู้สึกว่าการสร้างคณุคา่ร่วมด้วย
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นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” เป็นสิ่งท่ีดีท่ีช่วยเหลือให้พวกเขามีรายได้เสริม และเช่ือว่าต้น
กระดาษดับ๊เบิล้ เอ ของบริษัทฯ แตกตา่งจากต้นยคูาลิปตสัสายพนัธุ์เก่า 

2)  ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ มีการรับรู้สารในด้านการช่วยลดโลกร้อนและด้าน
การสร้างรายได้เสริมให้กบัเกษตรกรไทยเป็นหลกั โดยเปิดรับสารจากส่ือประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ของ
บริษัท ได้แก่ ส่ือภาพยนตร์โฆษณา ส่ือโฆษณา ณ จดุขาย และส่ือกลางแจ้ง เป็นต้น นอกจากนี ้ยงั
ได้รับสารจากงานวิจยัจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผ่านการเผยแพร่ของบริษัท
ฯ และการสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ตของบุคคลภายนอก โดยผู้บริโภคสามารถจดจ าและเกิดความ
เข้าใจว่า (1) บริษัทฯ ผลิตกระดาษจากไม้ปลกูท่ีปลกูโดยเกษตรกร (2) บริษัทฯ มีส่วนช่วยลดโลก
ร้อนจากการส่งเสริมการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา ซึ่งเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว และ (3) 
การใช้กระดาษดับ๊เบิล้ เอ มีสว่นชว่ยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เสริมและช่วยลดโลกร้อน ซึ่งตรงกบั
เนือ้หาสารท่ีบริษัทฯ ได้ส่ือสารออกไป ท าให้ผู้บริโภคมีทศันคติในทางบวกต่อการสร้างคณุคา่ร่วม
ด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” แม้ยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองโทษของต้นยคูาลิปตสัก็ตาม 

3)  ส่ือมวลชน มีการรับรู้สารในด้านการสร้างรายได้เสริมให้กบัเกษตรกร
ไทยเป็นหลัก โดยเปิดรับสารจากส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
บทความสัมภาษณ์จากผู้ บริหาร โดยสามารถจดจ าและเกิดความเข้าใจว่า บริษัทฯ ช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีรายได้เสริมจากการปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา ในขณะท่ีบริษัทฯ ก็ได้รับ
ประโยชน์คือได้วตัถดุิบท่ีเพียงพอในการผลิตกระดาษ กลุ่มส่ือมวลชนมีทศันคติทัง้ในทางบวกและ
ทางลบ โดยผู้ ท่ีมีทศันคติทางบวกนัน้ รู้สึกว่าบริษัทฯ สามารถด าเนินนโยบายส่งเสริมการตลาด 
และเพิ่มศกัยภาพในการผลิต ไปพร้อมๆ กับการช่วยเหลือเกษตรกรและสงัคม ส่วนผู้ ท่ีมีทศันคติ
ในทางลบจะเช่ือวา่ต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท าให้หน้าดนิเสียได้ 

5.1.3.2 การยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อการสร้างคณุค่าร่วม
ด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 

การยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในท่ีนี ้หมายถึง การยอมรับการสร้าง
คณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของ (1) เกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษ (2) ผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ และ (3) ส่ือมวลชน ซึ่งอยู่ในขัน้การตดัสินใจ (Decision) ท่ีบุคคลจะตดัสินใจว่าจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมนัน้ โดยต้องผ่านขัน้หาความรู้ (Knowledge) และขัน้โน้มน้าว 
(Persuasion) ให้บคุคลมีความสนใจและมีทศันคตติอ่นวตักรรม มีการประเมินผล และพึ่งพิงข้อมลู
ท่ีได้จากการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” โดยผู้ มีส่วนได้
สว่นเสียภายนอกแตล่ะกลุม่ก็มีการยอมรับท่ีแตกตา่งกนั ดงัตอ่ไปนี ้
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1)  กลุ่มเกษตรกรยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคนันา” และเข้าร่วมโครงการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา และยงัเกิดความรู้สึกดีและ
มีความพึงพอใจหลงัจากเข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งการยอมรับนวตักรรมของกลุ่มเกษตรกร เป็นผล
มาจากส่ือบคุคลท่ีเป็นส่ือหลกัในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก
คนันา” ของบริษัทฯ ไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเกษตรกร นอกจากนี ้ยงัสามารถวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่ม
เกษตรกรท่ีปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มรับสิ่งใหม่เร็ว (Early Adopters) ซึ่งจะ
สามารถเป็นผู้แพร่กระจายนวตักรรมในสงัคมท้องถ่ิน โดยท าหน้าท่ีเป็นต้นแบบการตัดสินใจ และ
ถ่ายทอดข้อมลูให้กบับคุคลในสงัคมได้ 

2)  กลุ่มผู้ บริโภคผลิตภัณฑ์ยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ในเร่ือง (1) การใช้วตัถุดิบผลิตกระดาษจากไม้ปลูกของเกษตรกร และ (2) 
การสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร แต่ยังไม่เช่ือถือเร่ือง (1) ความแตกต่างระหว่างต้นกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ และต้นยูคาลิปตสัสายพันธุ์ เก่า และ (2) การปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ จะสามารถ
ช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเพียงพอต่อความต้องการและค่าใช้จ่ายของเกษตรกร โดยท่ี
ผู้บริโภคใช้ผลิตภณัฑ์ของดับ๊เบิล้ เอ เพราะเช่ือถือในคณุภาพของผลิตภัณฑ์ มากกว่าการยอมรับ
การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ดงันัน้ จึงสามารถวิเคราะห์
ได้ว่ากลุ่มผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ รับสิ่งใหม่ส่วนมาก (Early Majority) คือยอมรับ
นวตักรรมก่อนบคุคลทัว่ไปในสงัคม แตไ่มไ่ด้เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 

3)  กลุ่มส่ือมวลชนบางส่วนให้การยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” และบางสว่นยงัไมใ่ห้การยอมรับคณุประโยชน์ของการสร้างคณุคา่
ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ซึ่งผู้ ท่ียอมรับจะมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภณัฑ์และร่วม
เป็นสว่นหนึง่ในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท
ฯ ด้วยการท าหน้าท่ีช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความพึงพอใจและ
สง่เสริมให้บริษัทฯ แสดงความรับผิดชอบตอ่ส่งแวดล้อมและสงัคมด้วยแนวทางนีต้อ่ไป ส่วนผู้ ท่ีไม่
ยอมรับการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” จะพยายามลดการใช้กระดาษ 
และอยากให้บริษัทฯ ในการช่วยเหลือเกษตรกร และแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สงัคมให้ทางอ่ืน ดงันัน้ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มส่ือมวลชนท่ียอมรับนวตักรรมเป็นกลุ่มผู้ รับสิ่ง
ใหม่ส่วนมาก (Early Majority) คือเป็นผู้ยอมรับนวตักรรมก่อนคนอ่ืนๆ ส่วนกลุ่มส่ือมวลชนท่ีไม่
ยอมรับนวตักรรม ถือเป็นกลุ่มผู้ รับล่าช้าส่วนมาก (Late Majority) คือต้องมีการขจดัความไม่มัน่ใน
นวตักรรมให้หมดก่อนท่ีจะชกัจงูให้ยอมรับนวตักรรม 
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5.1.4  แนวทางปฏิบัต ิ(A Practical Model) ของกลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการสร้าง
คุณค่าร่วมจากการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) 

 แนวทางปฏิบตัิ (A Practical Model) ของกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วม 
อธิบายถึงการน าแนวคิดการสร้างคณุค่าร่วมมาใช้ในการด าเนินการด้านกลยุทธ์การส่ือสารของ
องค์กรธุรกิจ เพ่ือท าให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดทัศนคติและการยอมรับจากผลของกลยุทธ์การ
ส่ือสารดงักล่าว โดยองค์ประกอบของแนวทางปฏิบตัิดงักล่าว ได้แก่  (1) การบริหารกลยุทธ์การ
ส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมขององค์กรธุรกิจ (2) กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วม
ขององค์กรธุรกิจ (3) ทศันคตแิละการยอมรับของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย 

5.1.4.1  การบริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมขององค์กรธุรกิจ  
1)  การก าหนดนโยบาย และรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ

แนวคิดการสร้างคณุค่าร่วม โดยท่ีองค์กรนัน้จะต้องเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายและรูปแบบในการด าเนินธุรกิจอยู่แล้ว จะต้องเป็นองค์กรท่ีน าเอาประเด็น
ปัญหาสงัคมมาเป็นโจทย์ในการด าเนินธุรกิจ และจะต้องเป็นองค์กรท่ีใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
และความเช่ียวชาญหลกัของกิจการในการสร้างให้เกิดคณุคา่เชิงเศรษฐกิจและสงัคมไปพร้อมกัน 
ไมใ่ชเ่กิดขึน้กบัฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เพียงฝ่ายเดียว  

2)  การบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วม โดยท่ีองค์กร
ควรจะต้องมีการบริหารกลยุทธ์การส่ือสาร ความสามารถท่ีจะขบัเคล่ือนเนือ้หา ประเด็น บง่บอก
ตวัตนความเป็นองค์กรออกไปได้ ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดโครงสร้างองค์กร การวางแผน การ
ก าหนดเป้าหมาย และการสนบัสนนุขององค์กร 

5.1.4.2  กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมขององค์กรธุรกิจ  
การด าเนินงานด้านกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมขององค์กรธุรกิจ 

จงึต้องมุ่งให้ความส าคญักบักลยทุธ์การออกแบบสาร (Message Strategy) และกลยทุธ์การใช้ส่ือ 
(Media Strategy) ดงันี ้

1)  กลยทุธ์การสร้างสาร 
กลยุทธ์การสร้างสารเป็นกระบวนการสร้างสารท่ีสามารถส่ือความหมาย 

สาระส าคญัจากผู้ส่งสารไปยงัผู้ รับสาร โดยค านึงถึงสิ่งท่ีจะพดู (What to say) และวิธีการท่ีจะพดู 
(How to say) ดงันัน้ กลยุทธ์การสร้างสารของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมควรจะต้อง
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ประกอบด้วย (1) เนือ้หาสาร ได้แก่ ประเด็นส าหรับการส่ือสารและแก่นหลกั และ (2) การน าเสนอ
สาร ได้แก่ ลกัษณะของการจงูใจและรูปแบบการน าเสนอ 

2)  กลยทุธ์การใช้ส่ือ 

องค์กรธุรกิจจงึต้องมีความจ าเป็นท่ีจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมในการ
เสือกส่ือในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วม ซึ่งส่วนใหญ่องค์กรธุรกิจมักจะเลือกใช้ส่ือแบบ
ผสมผสานเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ดงันัน้ กลยุทธ์การใช้ส่ือของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่า
ร่วมนัน้ ควรจะต้องมีการด าเนินการท่ีส าคญั ได้แก่ (1) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (2) การ
วางแผนเลือกใช้ส่ือ และ (3) การประเมินและการตดิตามผล 

5.1.4.3  ทศันคติและการยอมรับของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย 
องค์กรธุรกิจต้องก าหนดไว้ตัง้แตแ่รกเร่ิมว่าจะส่ือสารไปยงัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม

ใด ซึ่งกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมให้ผลลพัธ์ทัง้ในส่วนท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม 
ได้แก่ ทัศนคติและการยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจ 
ดงันัน้ ถ้าหากการด าเนินงานด้านกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมประสบความส าเร็จ ผู้
สว่นมีสว่นได้สว่นเสียก็จะเกิดทศันคตใินทางบวกและการยอมรับตามท่ีองค์กรคาดหวงัไว้ 
 
5.2          การวิจัย 
 

เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัทัง้หมดท่ีเป็นค าตอบของวตัถปุระสงค์ ผู้วิจยัพบเห็นประเด็น
ท่ีนา่สนใจท่ีสามารถน าผลการวิจยัตา่งๆ มาอภิปรายผลได้ดงันี ้

 
5.2.1  แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
จากผลการวิจยั พบวา่ บริษัทฯ มีนโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจภาพรวม 3 ประการ 

ประกอบด้วย (1) การไมท่ าลายธรรมชาตแิละค านงึถึงสิ่งแวดล้อม (2) การคืนกลบัสู่สงัคม และ (3) 
คณุภาพและการท าตลาดเต็มรูปแบบ ซึ่งนโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจดงักล่าว สอดคล้อง
กบัปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน), 2555ข) ท่ี
ให้ความส าคญักับการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความยั่งยืนจากมิติต่างๆ ท่ีส าคญั โดยเฉพาะด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ เพราะธุรกิจของบริษัทฯ ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่ง 
แวดล้อมและชมุชนโดยรอบสถานประกอบอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้  
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นโยบายและรูปแบบการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังสอดคล้องกับแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของสถาบนัไทยพฒัน์ (2551) เรียกว่าอยู่ในลกัษณะธุรกิจ
เพ่ือสงัคม (CSR-in-Process) หมายถึง การด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีอยู่ในกระบวนการ
ท างานหลกัของกิจการ หรือเป็นการท าธุรกิจท่ีหาก าไรอยา่งมีความรับผิดชอบ และยงัสอดคล้องกบั
แนวทางการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ Porter and Kramer (2006) 
เรียกว่าอยู่ในประเภทของความรับผิดชอบต่อสงัคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) เป็นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสงัคมในเชิงรุก (Proactive) ท่ีบริษัทฯ น าเอาความต้องการหรือการริเร่ิมจาก
ภายนอก (Outside-In) มาเช่ือมโยงกบักิจกรรมให้แก่สงัคมภายนอก (Inside-Out) ซึ่งนโยบายและ
รูปแบบของธุรกิจของบริษัทฯ มีความแตกต่าง (Differentiation) ในวิธีการและมีเป้าหมาย
ก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ตอ่บริษัทฯ และสงัคมโดยรวม เช่น การคดัเลือกวตัถดุิบจากไม้ปลกู ไม่ ใช้ไม้
จากป่า โครงการท่ีสง่เสริมให้ชมุชนปลกูต้นกระดาษท่ีบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากต้นกระดาษท่ีเป็น
วตัถุดิบในการผลิต ส่วนชุมชนท่ีร่วมกิจกรรมก็จะได้รายได้เสริมไปใช้ในการพฒันาคณุภาพชีวิต
ตอ่ไป ถือเป็นข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขนั (Competitive Advantage) ของบริษัทฯ ท่ีชดัเจนและ
แตกต่างจากองค์กรธุรกิจอ่ืนๆ ซึ่งเม่ือสถานการณ์ของโลกมุ่งเน้นการเป็นการสร้างคณุค่าร่วมกัน
มากขึน้ บริษทัฯ ท่ีด าเนินธุรกิจภายใต้นโยบายดงักลา่วเป็นหลกัอยูแ่ล้ว ยอ่มมีความได้เปรียบคูแ่ข่ง
ท่ีเร่ิมด าเนินการเร่ืองดงักลา่วทีหลงั ดงันัน้ การขบัเคล่ือนธุรกิจในลกัษณะธุรกิจเพ่ือสงัคม (CSR in 
Process) หรือตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมเชิงกลยทุธ์ (Strategic CSR) จึงเป็นหนทางท่ี
เอือ้ให้เกิดแนวคดิการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” โมเดลธุรกิจใหม่ท่ีส่งผล
ตอ่ทัง้ตวัองค์กรและสงัคมโดยรวม 

การสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือการแสวงหาก าไรจากการด าเนินธุรกิจเพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่
มุมมองของคุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ การสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” คือการสร้างความสขุและประโยชน์ร่วมกนั ไม่ใช่เพียงฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเท่านัน้ท่ีได้ประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Porter and Kramer (2011) ท่ีอธิบาย
ความหมายของการสร้างคณุคา่ร่วม (Creating Shared Value: CSV) หมายถึง นโยบาย แนวทาง 
และกิจกรรมท่ีองค์กรธุรกิจจดัท าขึน้มา เพ่ือน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
องค์กรธุรกิจ และในขณะเดียวกนัก็เสริมสร้างศกัยภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมของ
สงัคมและชมุชนโดยรอบ  
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จะเห็นได้วา่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” เป็นโมเดลทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ท่ีน าประเดน็ทางสงัคมอย่างเร่ืองการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เสริมจากพืน้ท่ีว่าง
รอบนาข้าว หรือท่ีเรียกวา่ “คนันา” ซึง่ถกูปลอ่ยวา่งไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ มาเป็นโจทย์ในการร่วมคิดค้น
และพัฒนาแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้พัฒนารูปแบบจากการปลูกต้นกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ วตัถดุบิทางการผลิต จากการปลกูแบบแปลงเป็นการปลกูบนคนันา และเปิดโอกาสด้าน
อาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรด้วยการปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา สอดคล้องกับสถาบัน
ไทยพฒัน์ (2557) ท่ีกล่าวว่าเอกลกัษณ์ของการสร้างคณุคา่ร่วมคือ การขบัเคล่ือนการพฒันาหรือ
การมุ่งเน้นประเด็นทางสงัคม ผ่านการท าธุรกิจของแต่ละองค์กร โดยใช้ประโยชน์จากความถนดั
และความเช่ียวชาญขององค์กรเป็นส าคญั 

ตามแนวคิดของ Porter and Kramer (2011) การสร้างคณุคา่ร่วมมีด้วยกนัหลายวิธี ซึ่ง
จากการตระหนักของบริษัทฯ ว่าการดูแลผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เกษตรกร พนักงาน ชุมชน 
สงัคม และสิ่งแวดล้อมให้มีชีวิตท่ีดีขึน้ เป็นสิ่งส าคญัควบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจ เรียกได้ว่าความ
ยัง่ยืนของธุรกิจขึน้อยู่กับความยัง่ยืนของสงัคม การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก
คนันา” จึงตรงกับวิธีการสร้างคุณค่าร่วมด้วยวิธีการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มชุมชนท้องถ่ิน (By 
Enabling Local Cluster Development) ซึ่งอธิบายว่า การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยการสร้างความ
เข้มแข็งให้กบักลุ่มย่อยท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตวตัถุดิบ ผู้จดัจ าหน่าย ผู้ ให้บริการการขนส่ง
พืน้ฐาน หน่วยงานด้านวิชาการท่ีให้ความสนใจต่อชุมชนโดยรอบองค์กรธุรกิจ ฯลฯ ก็เท่ากับเป็น
การเช่ือมโยงความส าเร็จขององค์กรธุรกิจเข้ากบัความส าเร็จของชมุชน ด้วยวิธีการนี ้บริษัทฯ ได้ส่ง
มอบคณุค่าให้แก่สงัคมด้วยการสร้างงานสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรในชมุชน ในขณะท่ีบริษัทฯ 
จะได้รับคุณค่าทัง้ในแง่ปัจจัยการผลิตอย่างวัตถุดิบ ซึ่งปราโมทย์ ศุภปัญญา (2555) ได้ให้
ความเห็นว่า วิธีการนีเ้ป็นการเปล่ียนกรอบความคิดหรือมมุมองของผู้บริหารใหม่ ซึ่งแทนท่ีจะมอง
สงัคมและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยภายนอก (Externalities) อย่างในอดีต แต่ต้องมองเป็นปัจจัย
ภายใน (Internalities) เสมือนอยูใ่นระบบนิเวศน์เดียวกนัท่ีมีความสมัพนัธ์เกือ้กลูซึง่กนัและกนั  
   

5.2.2  การบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

จากผลการวิจัย พบว่าการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ให้ประสบความส าเร็จและเกิดการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายตาม
แนวทางท่ีบริษัทฯ คาดหวงัไว้นัน้ มีองค์ประกอบตา่งๆ หลายองค์ประกอบ ซึ่งเร่ิมจากการจดัองค์กร 
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การก าหนดนโยบาย การวางแผน และการก าหนดเป้าหมาย ซึ่งด าเนินอย่างมีหลกัการเพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของรัชญา จนัทะรัง (2554) และก่ิงมณี ศิริโกไศยกานนท์ 
(2547) ท่ีสามารถสรุปได้ว่า การบริหารกลยุทธ์การส่ือสารมีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีต้อง
ด าเนินการอยา่งมีหลกัการตัง้แตก่ารก าหนดนโยบาย และมีการก าหนดแผนงานในระยะยาว 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารของบริษัทฯ ได้แก่  ฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์องค์กร (Corporate Public Relation) ฝ่ายส่ือสารตราสินค้า (Branding) และฝ่าย
กิจกรรมการตลาด (Event) ซึ่งหน่วยงานทัง้หมดจะเป็นศนูย์กลางในการบริหารกลยทุธ์การส่ือสาร
เพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกบั Bavelas and Barret (1951, อ้างถึงใน ธงชยั สนัติวงษ์, 2537) ท่ีอธิบายว่าข้อดีของ
การติดต่อ ส่ือสารในแบบมีศูนย์กลางคือ จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ และตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็ว ดงันัน้ กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
บริษัทฯ ภายใต้การบริหารของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะมีความชดัเจนและมีความตัง้ใจ  

การวางแผนการบริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมของบริษัทฯ เร่ิมต้นจาก
ผู้บริหารระดบัสูง (Top Management) ก าหนดนโยบายการส่ือสารให้กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือให้หน่วยงานน ามาวางแผนเป็นระยะยาวรายปีในลกัษณะแผนงานประจ าปี (Year Plan) ถือ
เป็นการติดต่อส่ือสารจากเบือ้งบนสู่เบือ้งล่าง (Downward Communication) ซึ่งเป็นการส่ือสาร
จากบุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งระดับสูงกว่าไปยังบุคคลท่ีอยู่ต าแหน่งระดับต ่ากว่า หลังจากนัน้ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะวางแผนงานและก าหนดช่วงเวลา (Timeline) ของการท างาน โดยอาศยั
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั การวิเคราะห์การน าแผนงานในปีก่อนและสถานการณ์ในอดีต 
เม่ือมีการก าหนดแผนงานเรียบร้อย ก็จะประสานงานกับฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและฝ่ายนอก
บริษัทฯ รวมไปถึงการประสานงานกบับริษัทตวัแทนโฆษณา เพ่ือให้อยู่ในรูปแบบท่ีต้องการส่ือสาร
ไปถึงกลุ่มเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์มากท่ีสุด  ถือเป็นการติดต่อส่ือสารตามแนวนอน 
(Horizontal Communication) เป็นการส่ือสารระหว่างบคุคลท่ีมีต าแหน่งเดียวกนัในองค์กร และมี
การท างานท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะของกลุ่มงาน (Work Group) ตามแนวคิดของปารมี ทองสกุใส 
(2549) หมายถึง กลุ่มท่ีสมาชิกมีปฏิสมัพนัธ์ รับผิดชอบและแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารระหว่างกัน 
ตลอดจนตดัสินใจเพ่ือชว่ยให้สมาชิกแตล่ะคนปฏิบตังิานภายใต้พืน้ท่ีความรับผิดชอบท่ีแบง่แยกกนั  
 นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ ยังสนับสนุนด้านการส่ือสาร (Communication) อย่างเต็มท่ี 
เพราะเช่ือว่าถ้าต้องการผลกัดนัเร่ืองไหนให้เกิดการรับรู้ เกิดการปฏิบตัิ หรือเกิดการตอบสนอง ก็
ต้องให้ความส าคญักับการส่ือสารออกไปยงักลุ่มเป้าหมาย ดงันัน้ การส่ือสารจึงเป็นปัจจยัหนึ่งท่ี
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ส่งผลดีต่อการบริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมของบริษัทฯ สอดคล้องกับ
ความคิดของยบุล เบ็ญจรงค์กิจ (2554) ท่ีกล่าวว่าการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัอย่างยิ่งส าหรับ
นกับริหารยุคใหม่ ท่ีจะผลักดนัให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและการยอมรับสนบัสนุนแผนกลยุทธ์
ดงักลา่วให้สามารถเกิดขึน้ได้ 
 

5.2.3  กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน)  

จากผลการวิจัย พบว่าบริษัทฯ มีการสอดแทรกการส่ือสารในด้านสิ่งแวดล้อม จน
กลายเป็นจุดเร่ิมต้นของการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 
ของบริษัทฯ โดยวางแนวความคดิให้แบรนด์ดับ๊เบิล้ เอ ผลิตภณัฑ์กระดาษท่ีมีคณุคา่และประโยชน์
ตอ่เศรษฐกิจของชมุชนและสิ่งแวดล้อมมากกวา่กระดาษทัว่ๆ ไป ซึ่งบริษัทฯ เน้นให้ความส าคญักบั
กลยทุธ์การสร้างสาร (Message Strategy) และกลยทุธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy) เป็นส่วนผสม
ส าหรับกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”  

5.2.3.1  กลยทุธ์การสร้างสาร (Message Strategy) 
บริษัทฯ ได้น าการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” มา

พัฒนาขึน้เป็นประเด็นส าหรับการส่ือสารท่ีใช้ส่ือสารมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ (1) 
กระดาษชว่ยลดโลกร้อน (2) กระดาษสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร และ (3) กระดาษสร้างพลงังาน 
ซึ่งประเด็นส าหรับการส่ือสารนัน้ เป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวักลุ่มเป้าหมายทัง้กลุ่มเกษตรกรและผู้บริโภค 
และอยู่ในกระแสของสังคม สอดคล้องกับความคิดของทศัไนย สนุทรวิภาต (2556) ท่ีกล่าวว่านกั
ส่ือสารต้องค านึงถึงคณุลกัษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองความต้องการหรือสามารถ
แก้ไขปัญหาให้กบักลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมกัเป็นปัญหาท่ีกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจเป็นพิเศษ และมี
ผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย และยงัสอดคล้องกับผลการวิจยัของพจนาภา นวารัตน์ 
(2551) ท่ีสรุปว่าเนือ้หาสารและผู้ รับสารจะต้องมีความสมัพนัธ์กัน ซึ่งการออกแบบสารให้ใกล้ตวั
กลุม่เป้าหมายจะสามารถโน้มน้าวใจกลุม่เป้าหมายให้เปล่ียนแปลงทศันคตแิละพฤตกิรรมได้ 

5.2.3.2  กลยทุธ์การใช้ส่ือ (Media Strategy)  
มีลกัษณะการเลือกใช้ส่ือแบบผสมผสาน (Media Mix) ท่ีต้องอาศยัเคร่ืองมือการ

ส่ือสารหรือส่ือ (Media) หลายรูปแบบอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นไปท่ีส่ือภาพยนตร์โฆษณาซึ่งเป็น
ส่ือมวลชนเป็นหลัก ร่วมกับการใช้ส่ือประเภทอ่ืนๆ ในแต่ละแคมเปญส่ือสาร ซึ่งการใช้ส่ือแบบ
ผสมผสานท าให้เกิดผลดีในด้านตา่งๆ ได้แก่ การสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มใน
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เวลาเดียวกัน และการสร้างการจดจ าได้รวดเร็วกว่าการรับสารจากส่ือเพียงส่ือเดียว สอดคล้อง
ผลการวิจยัของวศินี นพคณุ (2551), พิชิต ธิอ่ิน (2553) และโชติรัตน์ ศรีสขุ (2554) ท่ีสามารถสรุป
ได้ว่า ในกลยุทธ์การใช้ส่ือควรใช้ส่ือประเภทส่ือมวลชนเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็ควรใช้ส่ือใน
ชอ่งทางหลากหลายประกอบกนัเพ่ือเสริมความถ่ี การเปิดรับ และการรับรู้ จนน ามาซึ่งพฤติกรรมท่ี
พึงปรารถนา และยงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของธารินทร์ พิศทุธิพงศ์ภิญโญ (2548) ท่ีว่าแบรนด์
ดั๊บเบิล้ เอ ใช้กลยุทธ์การส่ือสารแบบบูรณาการเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารตราสินค้าไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย โดยพยายามท่ีจะเลือกใช้ช่องทางในการส่ือสารในเกือบทุกๆ ช่องทางท่ีสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง การจดักิจกรรม
พิเศษ และเลือกใช้รูปแบบของกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนัไปตามความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 

 
5.2.4  ทัศนคตขิองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วย

นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) 
5.2.4.1  เกษตรกรท่ีปลูกต้นกระดาษ มีการรับรู้สารในด้านการสร้างรายได้เสริม

ให้เกษตรกรไทยเป็นหลกั ซึ่งตรงกับประเด็นส าหรับการส่ือสารท่ีบริษัทฯ เลือกใช้เพ่ือส่ือสารไปยงั
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเกษตรกร และสามารถจดจ าและเกิดความเข้าใจว่า บริษัทฯ สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เสริมจากการปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา โดยท่ีเกษตรกร
ไม่ต้องลงทุนในการปลูก  สอดคล้องกับการอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับสารและการ
เรียนรู้ของเวทิต ทองจนัทร์ (2546) ว่าเม่ือผู้ รับสารได้รับข่าวสารก็จะเกิดความรู้เก่ียวกับเร่ืองนัน้ 
และจะมีผลท าให้เกิดทัศนคติเร่ืองนัน้ตามมา ดงันัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่าการท่ีกลุ่มเกษตรกรมี
ทศันคตใินทางบวกตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” มีท่ีมาจากการรับรู้ 
การจดจ า และความเข้าใจในเนือ้หาสาร  

การท่ีเกษตรกรได้รับสารจากส่ือบคุคล ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมของบริษัทฯ คนใน
ครอบครัว และคนรู้จกัท่ีมีอาชีพเกษตรกรเหมือนกนั ถือเป็นตวัแปรส าคญัท่ีเข้ามามีบทบาทในการ
ตัดสินใจของเกษตรกร และเป็นผลท าให้เกิดทัศนคติในทางบวกต่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” สอดคล้องกับ Cherry (1978)                     ร      ร    
      ก็เพ่ือแบ่งปันข่าวสารกัน (An act of sharing) การแบ่งปันข่าวสารนีจ้ะน าไปสู่การเข้าใจ
ร่วมกนัและน าไปสูก่ารกระท าท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั 
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5.2.4.2  กลุ่มผู้ บริโภคผลิตภัณฑ์ มีการรับรู้ จดจ า และเข้าใจว่าบริษัทฯ ผลิต
กระดาษจากไม้ปลูกท่ีปลูกโดยเกษตรกร และมีส่วนช่วยลดโลกร้อนจากการส่งเสริมการปลูกต้น
กระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา นอกจากนีก้ารใช้กระดาษดับ๊เบิล้ เอ มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรให้มี
รายได้เสริมและช่วยลดโลกร้อน ซึ่งประเด็นดงักล่าวตรงกับประเด็นส าหรับการส่ือสารท่ีบริษัทฯ 
เลือกใช้เพ่ือส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจยัของณัฐวุฒิ ชุติ
วงศ์ธนะพฒัน์ (2554) ท่ีอธิบายว่าการประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯ แสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงการเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมช่วยสังคมบนแนวคิดของการพัฒนาการเกษตรของไทย 
กระบวนการผลิตยงัค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ส่งเสริมเกษตรกร
ไทย สร้างงานสร้างอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพควบคูก่นัไป 

การรับรู้ การจดจ า และความเข้าใจในประเด็นตา่งๆ เกิดจากการเปิดรับสารจาก
ส่ือหลากหลายประเภท ได้แก่ ส่ือภาพยนตร์โฆษณา ส่ือโฆษณา ณ จดุขาย และส่ือกลางแจ้ง เป็น
ต้น นอกจากนี ้ยงัได้รับสารจากงานวิจยัจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผ่านการ
เผยแพร่ของบริษัทฯ และการสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ตของบคุคลภายนอก ท าให้ผู้บริโภคมีทศันคติ
ในทางบวกตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” สอดคล้องกบัผลการวิจยั
ของมินทร์ฐิตา จิราธรรมวัฒน์ (2553) ท่ีสรุปได้ว่า หากองค์กรธุรกิจท่ีมีการส่ือสารด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้ประชาชนรับรู้มาก จะท าให้ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวก เน่ืองมาจากการ
ด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักรอบการด าเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กรธุรกิจท่ีได้
ก าหนดเป็นนโยบายไว้ แม้ว่ากลุ่มผู้บริโภคจะมีทศันคติในทางบวก แตก็่ยงัมีความกังวลเก่ียวกับ
เร่ืองโทษของต้นยูคาลิปตสั เพราะกลุ่มผู้บริโภคไม่มีส่ือบคุคลท่ีสามารถท าหน้าท่ีแบ่งปันข่าวสาร
เหมือนอย่างกลุ่มเกษตรกร ท าให้ไม่สามารถขจดัความกังวลจากการได้ยินได้ฟังข้อมูลจากบุคคล
อ่ืนๆ ท่ีไมส่อดคล้องกบัการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”  

5.2.4.3  กลุม่ส่ือมวลชนมีการรับรู้สารในด้านการสร้างรายได้เสริมให้กบัเกษตรกร
ไทยเป็นหลัก โดยเปิดรับสารจากส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
บทความสัมภาษณ์จากผู้ บริหาร โดยสามารถจดจ าและเกิดความเข้าใจว่า บริษัทฯ ช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีรายได้เสริมจากการปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา ในขณะท่ีบริษัทฯ ก็ได้รับ
ประโยชน์คือได้วตัถดุิบท่ีเพียงพอในการผลิตกระดาษ แม้ส่ือมวลชนจะมีการรับรู้ การจดจ า และ
ความเข้าใจในเนือ้สารเพียงใด แตก่ลุม่ส่ือมวลชนบางสว่นก็มีทศันคตใินทางลบจากความเช่ือท่ีเคย
ได้ยินได้ฟังมาว่าต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท าให้หน้าดินเสียได้ เพราะกลุ่มส่ือมวลชนมีการเลือกรับรู้ 
และเลือกจดจ าข่าวสารท่ีสอดคล้องกับความเช่ือและประสบการณ์ท่ีมีอยู่ก่อน โดยพยายาม
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หลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแย้งกบัความเช่ือของตน และพยายามจะยกความเช่ือของตนขึน้มาหกัล้าง
กับข่าวสารเสมอ สอดคล้องกับความคิดของเวทิต ทองจนัทร์ (2546) ท่ีว่าในการเปิดรับข่าวสาร
ของบคุคลนัน้ แตล่ะบคุคลจะไม่ได้รับข่าวสารทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามาถึงตวัเองทัง้หมด แต่บคุคลจะ
เลือกรับรู้เพียงบางสว่นของขา่วสารท่ีคดิวา่มีประโยชน์ต่อตน 
 

5.2.5  การยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) 
5.2.5.1  กลุ่มเกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วม

ด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” และเข้าร่วมปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เพราะได้รับข้อมลูจาก
การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งจากส่ือบคุคล ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการปลกูของบริษัทฯ คนในครอบครัว และคนรู้จกัท่ี
มีอาชีพเกษตรกรเหมือนกนั ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Rogers (1983) ท่ีเห็นว่าการส่ือสารเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้แนวความคิดใหม่กระจายแพร่หลายในสงัคมตา่งๆ และท าให้เกิดการยอมรับ
แนวคดิใหม่ๆ  ในท่ีสดุ 

จากแนวคิดของดิเรก ฤกษ์หร่าย (2527) ท่ีอธิบายถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
ยอมรับนวตักรรม พบว่าการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
เกษตรกรเกิดขึน้จากหลายปัจจยั ได้แก่ (1) เกษตรกรอาศยัอยู่ในสภาพทางภูมิศาสตร์เหมาะกับ
การส่งเสริมการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ คืออยู่พืน้ท่ีท่ีใกล้กบัโรงงานผลิต และมีทรัพยากรท่ีดิน
คือคันนา (2)  เกษตรกรท่ีมีพืน้ฐานทางสังคม คือเป็นผู้ มีระดับการศึกษาสูง หรือเป็นผู้ มี
ประสบการณ์สูงและได้รับค าแนะน าจากคนใกล้ชิดท่ีมีระดับการศึกษาสูง จะยอมรับการสร้าง
คณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” (3) เกษตรกรมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในเร่ืองของการ
สร้างเสริมรายได้สองทาง ทัง้จากการปลกูข้าวและการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ไม่ใช่แคก่ารปลกู
ข้าวเพียงอย่างเดียว และ (4) เกษตรกรเห็นว่าคณุลักษณะของนวตักรรม คือเห็นว่าการปลูกต้น
กระดาษดับ๊เบิล้ เอ เป็นสิ่งไม่ต้องลงทนุ และได้ก าไรจากการปลกู (Cost and Profit) การปลกูก็ไม่
เป็นเร่ืองท่ียุ่งยากซับซ้อนและเข้าใจง่าย (Practical and Understood) และสามารถเห็นได้ว่า
ปฏิบตัมิาแล้วได้ผลอยา่งไร (Visibility) จากการสอบถามจากคนรู้จกัท่ีมีอาชีพเกษตรกรเหมือนกนั 

5.2.5.2  กลุ่มผู้บริโภคยอมรับการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก
คนันา” ในเร่ืองการใช้วตัถดุิบผลิตกระดาษจากไม้ปลกูของเกษตรกร และการสร้างรายได้เสริมให้
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เกษตรกร แตย่งัไมเ่ช่ือถือเร่ืองความแตกตา่งระหว่างต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ และต้นยคูาลิปตสัสาย
พันธุ์ เก่า และการปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ จะสามารถช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้เสริม
เพียงพอตอ่ความต้องการและคา่ใช้จ่ายของเกษตรกร ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ได้รับข้อมลูจากการ
ส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” จากบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของขวัญชัย ทัศนสาคร  (2547) ท่ีสามารถสรุปได้ว่าการไม่ยอมรับ
นวตักรรมมาจากขาดการประชาสมัพนัธ์และขาดข้อมูลสารสนเทศ (Information) ท่ีเก่ียวข้องกับ
นวตักรรมนัน้ๆ และยงัประกอบกบัการได้ยินได้ฟังจากบคุคลอ่ืนๆ จนกลายเป็นความเช่ือ ซึ่งความ
เช่ือนัน้  ก็ยงัไมส่อดคล้องกบัการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” อีกด้วย 

ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือการท่ีผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ของดับ๊เบิล้ เอ 
เพราะความเช่ือถือในคณุภาพของผลิตภณัฑ์ มากกว่าเพราะการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” หมายความว่า ผู้ บริโภคเกิดความภักดีต่อแบรนด์ (Brand 
Loyalty) จากคณุภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ตรงกับสิ่งท่ีบริษัทฯ คาดหวังไว้ว่า การเสนอเร่ืองราว
ท่ีมาของแบรนด์กระดาษดับ๊เบิล้ เอ จะท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีกว่าการส่ือสารถึงลกัษณะและการใช้
งานของสินค้าและผลิตภณัฑ์เทา่นัน้ 

5.2.5.3  กลุ่มส่ือมวลชนบางส่วนยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่ือสารเพ่ือการสร้าง
คณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ด้วยการท าหน้าท่ีช่วยเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสมัพนัธ์ไปยงักลุม่เป้าหมาย สอดคล้องกบับทบาทของส่ือมวลชนท่ีมีหน้าท่ีคดักรองข่าวสาร 
(Gate Keeper) ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณชน และท าหน้าท่ีเป็นส่ือ (Channel) ส่งข่าวสารจาก
ผู้ รับสารไปยงัผู้ รับสารเป้าหมาย (ศภุรัศมิ์ ฐิตกิลุเจริญ, 2540) เพราะส่ือมวลชนถือเป็นกลุ่มแรกๆ ท่ี
ได้รับข้อมูลจากการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”  ดงันัน้ 
หากส่ือมวลชนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและมีทัศนคติเฉพาะต่อนวัตกรรมในทางบวก คือชอบ
ประโยชน์จากการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ส่ือมวลชนก็จะยอมรับและ
แสดงออกด้วยการช่วยเหลือบริษัทฯ ในการเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ
ด้วยแนวทางนีต้อ่ไป 

ส่วนผู้ ท่ีไม่ยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” จะ
พยายามลดการใช้กระดาษ และอยากให้บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือเกษตรกร และแสดงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมในทางอ่ืน เรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมของผู้ปฏิเสธนวตักรรมท่ี
ต้องก าจดัความสงสยัในนวตักรรมให้หมดไปก่อนถึงจะยอมรับนวตักรรมในท่ีสุด ซึ่งในการส่ือสาร
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เพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้บริโภค
หรือส่ือมวลชน น่าจะต้องท าให้เห็นถึงขัน้ตอนการปฏิบตัิและผลท่ีได้จากปฏิบตัิมาแล้ว (Visibility) 
คือเห็นว่าเกิดผลดีมาก่อนก็จะยอมรับได้ว่าการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนั
นา” มีคณุประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมอยา่งแท้จริง 
 

5.2.6  ผลที่เกิดขึน้จากทัศนคตแิละการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกต่อ
ความส าเร็จของกลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่ได้มีทศันคติและยอมรับการสร้าง
คณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ เหมือนกนัทัง้หมดทกุกลุ่ม แตผู่้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกแต่ละกลุ่มก็มีทัศนคติและการยอมรับท่ีแตกต่างกันออกไป จากผลท่ีเกิดขึน้
แสดงให้เห็นวา่กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
บริษัทฯ มีส่วนท่ีประสบความส าเร็จหรือด้านท่ีประสบความส าเร็จ และยังมีส่วนท่ีต้องการการ
ปรับปรุงหรือด้านท่ีไมป่ระสบความส าเร็จ ซึง่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้

5.2.6.1  ด้านท่ีประสบความส าเร็จ 
ผลท่ีเกิดขึน้จากทศันคติและการยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก พบว่า

บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเกษตรกรท่ีปลูกต้นกระดาษ 
กลา่วคือ เกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษมีการรับรู้สารในด้านการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรไทย 
สามารถจดจ าและเกิดความเข้าใจบริษัทฯ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เสริมจากการ
ปลูกต้นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ บนคันนา โดยท่ีเกษตรกรไม่ต้องลงทุนในการปลูก จนกระทั่งเกิด
ทศันคติในทางบวกและยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” และเข้า
ร่วมโครงการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา ซึ่งตรงกบัเป้าหมายของการบริหารกลยุทธ์การ
ส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ท่ีก าหนดได้ว่า บริษัทฯ ต้องการให้
เกษตรรับรู้ถึงแนวคิดการสร้างคณุค่าร่วมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เข้าใจถึงประโยชน์ท่ี เขา
จะได้รับจากการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ และตดัสินใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจด้วยปลกูต้น
กระดาษดับ๊เบิล้ เอ ในท้ายท่ีสุด โดยปัจจยัท่ีท าให้กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ไปยงัเกษตรกรครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ มีดงัตอ่ไปนี ้
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1)  การเลือกประเดน็ส าหรับการส่ือสาร 
บริษัทฯ ได้น าการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” 

มาพัฒนาเป็นประเด็นส าหรับการส่ือสาร และเลือกประเด็นเร่ืองกระดาษสร้างรายได้เสริมให้
เกษตรกรมาใช้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเ ก่ียวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมายและเป็นประโยชน์โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพราะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้
เสริมให้กบัตวัเกษตรกรเอง สอดคล้องกบัความคดิของไพโรจน์ วิไลนชุ (2557) ท่ีกล่าวว่าการใช้เงิน
สนบัสนนุชุมชนไม่เกิดผลดีเสมอไป บางชมุชนไม่ต้องการความช่วยเหลือในรูปตวัเงิน แตอ่ยากให้
องค์กรสนับสนุนโครงการท่ีเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง และองค์กรเองก็มี
ศกัยภาพในการสนบัสนนุให้โครงการนัน้ส าเร็จลลุ่วง 

2)  การใช้ส่ือบคุคล (Personal Media) 
บริษัทฯ เน้นใช้ส่ือท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มท่ีสุด และ

สามารถโน้มน้าวใจให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาอย่างส่ือบุคคล (Personal Media) กับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเกษตรกร แต่ไม่ได้ใช้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้บริโภคและส่ือมวลชน ซึ่งตวั
เกษตรกรเองก็มีการรับรู้สารจากโดยเปิดรับสารจากส่ือบคุคล ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการปลกูของ
บริษัทฯ คนในครอบครัว และคนรู้จกัท่ีมีอาชีพเกษตรกรเหมือนกัน ท าให้สามารถสรุปได้ว่าการใช้
ส่ือบคุคลเป็นวิธีการท่ีมีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างความสมัพนัธ์และส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย 
เพราะส่ือบุคคลเป็นการมีปฏิสมัพนัธ์แบบเห็นหน้า (Face to Face) และมีข้อดีคือสร้างความ 
สมัพนัธ์อนัดี สร้างความไว้วางใจ ลดความกงัวลและความกลวัด้วยการให้ข้อมลูรายละเอียดตา่งๆ 
อยา่งเพียงพอ และก่อให้เกิดความร่วมมือ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของนนทญา หงษ์รัตน์ (2550) 
ท่ีอธิบายว่าส่ือบุคคลเป็นส่ือท่ีส าคญัและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ การโน้มน้าวใจ ชกัจูงให้เกษตรกร
เกิดความคล้อยตามได้ง่ายกว่าส่ือประเภทอ่ืนๆ ยิ่งเกษตรกรมีความเช่ือถือในตวัส่ือบคุคลยิ่งท าให้
การส่ือสารมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ส่ือบคุคลจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้กลุ่มเป้าหมายมีทศันคติ
ในทางบวกและยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ  

5.2.6.2  ด้านท่ีไมป่ระสบความส าเร็จ 
ผลท่ีเกิดขึน้จากทศันคติและการยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก พบว่า

บริษัทฯ ต้องปรับปรุงแก้ไขการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้บริโภคผลิตภณัฑ์และส่ือมวลชน  
กล่าวคือแม้ว่าผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จะมีการรับรู้สารในด้านการช่วยลดโลกร้อนและด้านการสร้าง
รายได้เสริมให้กบัเกษตรกรไทย สามารถจดจ าและเกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ ผลิตกระดาษจากไม้
ปลกูท่ีปลกูโดยเกษตรกรและมีส่วนช่วยลดโลกร้อนจากการส่งเสริมการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ 
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บนคนันา ดงันัน้ การใช้กระดาษดับ๊เบิล้ เอ มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เสริมและช่วยลด
โลกร้อน ซึ่งการรับรู้ การจดจ า และความเข้าใจดงักล่าวตรงกับเนือ้หาสารท่ีบริษัทฯ ได้ส่ือสา ร
ออกไป แต่ก็ยังไม่สามารถท าให้เกิดทัศนคติและการยอมรับท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของการ
บริหารกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ท่ีบริษัทฯ 
ก าหนดไว้ โดยปัจจยัท่ีท าให้กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษ
จากคนันา” ไปยงัผู้บริโภคผลิตภณัฑ์และส่ือมวลชนครัง้นีไ้มป่ระสบความส าเร็จ มีดงัตอ่ไปนี ้

1)  การไมส่ามารถขจดัความเช่ือของกลุม่เป้าหมาย 
บริษัทฯ เห็นว่าความเช่ือของกลุ่มเป้าหมายเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัท่ีเกิด

จากผู้ รับสารของกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 
ของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงใช้ความระมดัระวงัอย่างมากในการส่ือสาร วางแผนการสร้างสาร
และการใช้ส่ืออย่างรัดกุม เพ่ือให้กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเช่ือและเข้าใจว่าแนวคิดการสร้าง
คณุคา่ได้เกิดขึน้จริงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจากผลการวิจยั กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการ
สร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” สามารถท าให้เกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษเช่ือ
ในแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเช่ือว่าต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ 
แตกต่างจากต้นยูคาลิปตัสสายพันธุ์ เก่าจากการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ แต่ผู้ บริโภคและ
ส่ือมวลชนกลับไม่เช่ือว่าต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ แตกต่างจากต้นยูคาลิปตสัสายพันธุ์ เก่า เพราะ
ยงัคงมีความเช่ือเดิมเก่ียวกับโทษของการปลูกต้นยูคาลิปตสั ท าให้สรุปได้ว่าบริษัทฯ ไม่สามารถ
ขจดัความเช่ือเดิมของผู้บริโภคและส่ือมวลชนได้ ท าให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับการสร้างคณุค่าร่วม
ด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ได้ไม่เต็มท่ีและบางกลุ่มก็ไม่ยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา”  

2)  การส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) 
บริษัทฯ เน้นการใช้ส่ือส่วนใหญ่ในรูปแบบส่ือมวลชน เช่น ส่ือภาพยนตร์

โฆษณา (Television Commercial: TVC) ส่ือสิ่งพิมพ์ (Print Media) ส่ือแสดง ณ จดุขาย (Point of 
Purchase: POP) เป็นต้น เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้บริโภค ซึ่งเป็นการส่ือสารทางเดียว 
(One-way Communication) ท่ีไมมี่ปฏิกิริยาตอบกลบัจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายอาจไม่
เข้าใจสารหรือเข้าใจไมถ่กูต้องตามเจตนาของบริษัทฯ และจากผลการวิจยั ผู้บริโภคและส่ือมวลชน
บางสว่นยงัไมย่อมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” เพราะการได้รับสาร
จากการส่ือสารทางเดียว แตกต่างจากเกษตรกรท่ียอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
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“กระดาษจากคันนา” เพราะได้รับสารจากส่ือบุคคลซึ่งถือเป็นการส่ือสารสองทาง (Two-way 
Communication) สอดคล้องกบัความคิดของไพโรจน์ วิไลนชุ (2557) ท่ีกล่าวว่าเม่ือบคุคลส่ือสาร
โต้ตอบกันก็จะท าให้เข้าใจกระจ่าง การเปิดเผยและการส่ือสารสองทางท าให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้
ข้อเท็จจริงของบริษัทฯ ท่ีมาจากการบอก การซกัถาม และการโต้ตอบระหวา่งกนั  

3)  การไมมี่สว่นร่วมของกลุม่เป้าหมายในฐานะผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
ผู้บริโภคและส่ือมวลชนเห็นว่าตนเองมีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องกับการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ คือเป็นผู้ รับสาร ผู้ใช้ผลิตภณัฑ์ และผู้น าเสนอขา่วสาร ไม่ได้ตระหนกัถึงการ
เป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก
คุณประโยชน์ (Core Benefit) ของการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” 
เหมือนกับเกษตรกร จึงท าให้ผู้ บริโภคและส่ือมวลชนไม่เห็นถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันหรือ
ประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯ กบัตนเอง โดยมองเห็นเฉพาะด้านประโยชน์ของตนเองคือ การใช้
ผลิตภณัฑ์ของดับ๊เบิล้ เอ เพราะความเช่ือถือในคณุภาพผลิตภัณฑ์ และการน าเสนอข่าวสารตาม
หน้าท่ีรับผิดชอบเท่านัน้ รวมไปถึงยงัไม่เห็นถึงการสร้างคณุค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และชมุชน
อย่างแท้จริงคือ ผู้บริโภคและส่ือมวลชนยังไม่เห็นว่าโครงการของบริษัทฯ จะสามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีรายได้เสริมเพียงพอต่อความต้องการและค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ดังนัน้ การท่ี
ผู้ บริโภคและส่ือมวลชนถือว่า ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมกับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายทัง้
สองกลุม่นีป้ฏิเสธท่ีจะยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิจยัในประเด็นตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา ท าให้พบประเด็นส าคญัท่ี
สามารถน ามาก าหนดเป็นข้อเสนอเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการ
ศกึษาวิจยัครัง้ตอ่ไปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
5.3.1.1  จากผลการวิจัยในเร่ืองการบริหารการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 

“กระดาษจากคนันา” ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) พบว่า
บริษัทฯ เป็นตวัอย่างท่ีดีในการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสงัคมไปพร้อมๆ กบัการเพิ่ม
ศกัยภาพในการผลิต ซึง่การด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคดิการสร้างคณุคา่ร่วมนัน้ ถือเป็นข้อได้เปรียบ
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ในการแข่งขนั เพราะความคิดเห็นของผู้บริโภคส่วนใหญ่เช่ือว่าองค์กรธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม แตก่ารแสดงบทบาทความรับผิดชอบด้วยการเปล่ียนวิธีการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของสงัคมและสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิดดงักล่าว จะท าให้ได้รับจากการยอมรับจาก
ผู้บริโภคมากกว่าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสงัคมทัว่ๆ ไป ดงันัน้ บริษัทฯ จึงควรยึดแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจด้วยแนวคิดดงักล่าวต่อไป และพฒันาอย่างไม่หยุดยัง้ เพ่ือเป็นตวัอย่างให้แก่องค์กร
ธุรกิจในอตุสาหกรรมกระดาษและอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ปฏิบตัติาม  

5.3.1.2  จากผลการวิจัยในเร่ืองวิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) พบว่า บริษัทฯ มี
การวางกลยุทธ์การส่ือสารท่ีสมบูรณ์ โดยประกอบไปด้วยกลยุทธ์การสร้างสาร (Message 
Strategy) ท่ีมีการก าหนดประเด็นสารและแก่นหลกัท่ีน่าเช่ือถือ มีการใช้หลกัและเทคนิคในการ
น าเสนอสารหลายรูปแบบ ท าให้เกิดประสิทธิผลในการส่ือสาร และกลยุทธ์การใช้ส่ือ (Media 
Strategy) ท่ีมีการเลือกใช้ส่ือแบบผสมผสาน (Media Mix) ซึ่งเกิดผลดีในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้ส่ือบุคคลเป็นส่ือหลกัเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มเกษตรกร ท าให้สามารถ
โน้มน้าวใจให้เกิดทศันคติท่ีดีและเกิดการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก
คนันา” ได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทฯ ควรจะมีการใช้ส่ือบุคคลกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ด้วย ทัง้นีเ้พ่ือให้กลุ่มผู้บริโภคได้มีปฏิสมัพนัธ์กับตวัแทนของบริษัทฯ จะสามารถท าให้
เกิดความเข้าใจในเร่ืองการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” มากขึน้ และการ
ชีแ้จงด้วยส่ือบุคคลจะช่วยขจดัความกงัวลใจในเร่ืองโทษของต้นยูคาลิปตสัสายพนัธุ์เก่ามากกว่า
การใช้ส่ือมวลชน 

5.3.1.3  จากผลการวิจยัในเร่ืองทศันคติและการยอมรับของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
มีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผลจากกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก
คนันา” ของบริษัทฯ พบวา่ เกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษได้รับสารในด้านท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงกบั
ตนเอง นั่นคือ เร่ืองการสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร จนกระทั่งตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมใน
โครงการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา ท าให้การยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม 
“กระดาษจากคนันา” เป็นไปได้ไม่ยากนกั ซึ่งแตกตา่งจากกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มส่ือมวลชนท่ีไม่ได้
รับประโยชน์โดยตรงจากการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” และไม่ได้เข้าไป
มีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องกบักิจกรรมไปนอกเหนือจากการเป็นผู้ ได้รับสารและผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ จึงท า
ให้ยากท่ีจะเช่ือถือและยอมรับได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงควรดึงกลุ่มผู้บริโภคให้เข้ามามีส่วนร่วมและ
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ใกล้ชิดกับโครงการให้มากกว่านี ้โดยการท ากิจกรรมศึกษาดูงานส าหรับบุคคลทั่วไป การจัด
รายการเรียลลิตี ้การบรรยายให้ข้อมูลเก่ียวกับข้อเท็จจริงของต้นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ โดย
ผู้ เช่ียวชาญและเกษตรกรท่ีปลูกจริง เป็นต้น กล่าวคือ ท าให้เห็นว่าผลของปฏิบตัิมาแล้วจริงๆ 
(Visibility) จะเปล่ียนแปลงความเช่ือเดมิของกลุม่เป้าหมายได้ง่ายกวา่ 

5.3.1.4  จากการน าเสนอแนวทางปฏิบตัิ (A Practical Model) ของกลยทุธ์การ
ส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมจากการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วย
นวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งอธิบายถึงการน า
แนวคดิการสร้างคณุคา่ร่วมมาใช้ในการด าเนินการด้านกลยทุธ์การส่ือสารขององค์กรธุรกิจ เพ่ือท า
ให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดทศันคติและการยอมรับจากผลของกลยุทธ์การส่ือสารดงักล่าว ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงควรน าแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมไปใช้ในการ
ปรับปรุงกลยทุธ์การส่ือสารของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมาขึน้ รวมไปถึงองค์กรธุรกิจอ่ืนๆ 
ก็สามารถน าแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมไปใช้ได้เช่นกัน 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีกระบวนการผลิตหรือผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เช่น อตุสาหกรรมฟอกหนงั อุตสาหกรรมทอผ้า อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรม
พลงังาน เป็นต้น 
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครัง้ต่อไป 
5.3.2.1  เน่ืองจากการวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 

Research) ซึ่งศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารตา่งๆ และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) จากผู้บริหารระดบัสูง และบุคลากรท่ีรับผิดชอบด้านฝ่ายส่ือสารตราสินค้าและฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ านวน 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษ 
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ และส่ือมวลชน ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลท่ีไม่ครอบคลมุผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ทัง้หมด จงึควรมีการศกึษาเพิ่มเติมจากการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในส่วนของ
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และรวมไปถึงการศกึษาวิจยัในมุมมองของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
เชน่ พนกังานและผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

5.3.2.2  เน่ืองจากการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษากลยทุธการส่ือสารเพ่ือการสร้าง
คณุค่าร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) 
จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นการศกึษาในด้านอตุสาหกรรมกระดาษเท่านัน้ แตผู่้วิจยัพบว่าองค์กรธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ก็มีการน าแนวคิดการสร้างคณุค่าร่วมไปใช้ในการด าเนินธุรกิจเช่นกัน ดงันัน้ 



202 
 

จงึควรมีการศกึษาการน าแนวคิดการสร้างคณุคา่ร่วมขององค์กรธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือให้ทราบถึงมมุมอง
ในการด าเนินธุรกิจ รวมไปถึงวิธีการส่ือสารขององค์กรธุรกิจนัน้ๆ โดยสามารถผลการศกึษาในครัง้
นีม้าเป็นข้อมลูอ้างอิงเบือ้งต้นส าหรับผู้ ท่ีสนใจศกึษาเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วม 
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บทสัมภาษณ์ของประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วจิัย 

 
บทสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ของประชากรและตวัอย่างท่ีใช้วิจยัครัง้

นี ้ทัง้หมด 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องภายในองค์กร ประกอบด้วยผู้บริหาร และบคุลากรท่ี
รับผิดชอบด้านฝ่ายส่ือสารตราสินค้าและฝ่ายประชาสมัพนัธ์องค์กรของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) 
จ ากดั (มหาชน) จ านวน 4 คน (2) ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องภายนอกองค์กร ประกอบด้วยเกษตรกรท่ีปลกู
ต้นกระดาษโดยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างจ านวน 3 คน ผู้ บริโภคผลิตภัณฑ์โดยเก็บข้อมูลจาก
ตวัอย่างจ านวน 3 คน ส่ือมวลชนโดยเก็บข้อมลูจากตวัอย่างจ านวน 5 คน สรุปรวมประชากรท่ีใช้
ในการวิจยัทัง้สิน้ 15 คน ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1.  คณุชาญวิทย์ จารุสมบตั ิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2.  คณุไพรัช ธนเมธาวี  ผู้จดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์องค์กร 
3.  คณุจินตวีร์ ปรัชญาวาทิน ผู้จดัการฝ่ายส่ือสารตราสินค้า 
4.  คณุบงกชรัตน์ นวลศรี  ผู้จดัการฝ่ายส่ือสารตราสินค้า 
5.  คณุศริิโชค เกิดรี   เกษตรกรในจงัหวดันครนายก  
6.  คณุประทิน แสงจนัทร์  เกษตรกรในจงัหวดันครนายก  
7.  คณุสมชาย บญุตัง้   เกษตรกรในจงัหวดัปราจีนบรีุ  
8.  คณุกนต์ธีร์ เดชเกิด  ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ 
9.  คณุสวุิทย์ จนัทวงศ์  ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ 
10.  คณุมะลิวรรณ บนิสะเล็ม ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ 
11.  คณุศริิพร คา่นคร  หวัหน้าขา่วการตลาด หนงัสือพิมพ์สยามธุรกิจ 
12.  คณุก าไร บญุเย็น  หวัหน้าขา่วการตลาด หนงัสือพิมพ์ลีดเดอร์ไทม์ 
13.  คณุชตุมินฑ์ ศรีข า  บรรณาธิการขา่วเศรษฐกิจ หนงัสือพิมพ์บ้านเมือง 
14.  คณุสพุรรณี จะท าดี  ผู้ ส่ือขา่วการตลาด หนงัสือพิมพ์สยามรัฐ  
15.  คณุมด (นามสมมตุ)ิ  ผู้ ส่ือขา่วการตลาด หนงัสือพิมพ์ดอกเบีย้ธุรกิจ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์    คณุชาญวิทย์ จารุสมบตัิ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
วันที่สัมภาษณ์   28 พฤษภาคม 2557 
สถานที่   ส านกังานของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
 
1. นิยามของค าวา่ “การสร้างคณุคา่ร่วม (Creating Share Value)” ของบริษัทฯ? 

ในความเป็นดับ๊เบิล้ เอ การสร้างคณุคา่ร่วมคือ การสร้างความสขุและประโยชน์ ร่วมกนั ไม่ใช่
บริษัทฯ ได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว ซึ่งในการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการ
ได้วตัถดุบิมาผลิตสินค้า เกษตรกรก็ได้รายได้เสริม มนัคอ่นข้างแตกตา่งคือถ้าเราไปปลกูป่า ก็ได้จะ
แค่เร่ืองสิ่งแวดล้อม ไม่มีเร่ืองรายได้เพิ่ม ถ้าเราเอาของไปแจก คนท่ีได้รับก็จะได้ประโยชน์แค่ใน
ระยะสัน้ เราคิดว่า CSR ก็ได้ประโยชน์แคใ่นระยะสัน้ๆ ได้ประโยชน์แคข่ัน้ตอนเดียว แต่กระดาษ
จากคนันาของเรา คนท่ีปลกูมีรายได้เพิ่ม สิ่งแวดล้อมก็ไม่เสีย ช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อน บริษัทฯ ก็
ได้วตัถดุบิมาใช้ ซึง่มนัเป็นวฎัจกัรท่ีมนัด าเนินไปในระยะยาวและมีความยัง่ยืน 

2. นโยบายและรูปแบบของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยรวม? 
หากมีการศกึษาประวตัขิองบริษัทฯ จะพบวา่ เราเป็นบริษัทเดียวท่ีไมไ่ด้ใช้วตัถดุิบจากธรรมชาติ

เลย แต่ใช้วิตถุดิบจากการท่ีสร้างขึน้มาเอง ซึ่งเรามีวางแผนตัง้แต่ก่อนก่อตัง้โรงงานกระดาษ ให้
ความส าคญัในการคดัสรรเทคโนโลยีทัง้ด้านวตัถดุบิและกระบวนการผลิตวา่จะไม่ท าลายธรรมชาติ
อย่างไร เราน าพันธุ์ ไม้จากประเทศต่าง ๆ มาศึกษามากกว่า 1,000 ชนิดว่าพันธุ์ ไหนเหมาะกับ
ประเทศไทย เติบโตเร็ว และไม่ท าลายดิน เรียกว่าต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ปลกูเตรียมไว้บนคนันา
ของเกษตรกรแถบภาคตะวนัออกและภาคอีสาน จึงสามารถพูดได้ว่ากระดาษทุกแผ่นภายใต้แบ
รนด์ดับ๊เบิล้ เอ เป็นกระดาษท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม มาจากไม้ปลกู ไม่ได้มาจากไม้ธรรมชาติเลย 
กระบวนการผลิตของเราก็จะใช้แหลง่ธรรมชาติท่ีน้อยท่ีสดุ การใช้พลงังานในกระบวนการผลิต เรา
ก็สร้างขึน้มาเอง เราน าของเหลือจากกระบวนการผลิต อย่างเศษไม้ เปลือกไม้ น า้มนัยางด า มา
เป็นเชือ้เพลิงชีวมวลป้อนให้โรงไฟฟ้าของเรา ท าให้ได้ก าลังการผลิตไฟฟ้า 107 เมกะวัตต์ ซึ่งมี
พลงังานเพียงพอกบัการใช้เองภายในโรงงาน และจ าหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บางสว่น เพ่ือกระจายไฟฟ้าสูช่มุชนได้อีกกว่า 400,000 ครัวเรือน พร้อมกนันัน้ยงัมีมาตรการตา่ง ๆ 
ในโรงงาน เพ่ือการประหยัดพลงังานด้วย อย่างเร่ืองน า้ เราก็คิดว่าจะท าอย่างไรให้ไม่รบกวนน า้
ธรรมชาต ิเราจงึขดุบอ่ขนาดใหญ่เพ่ือรองรับน า้ในฤดฝูนและฤดนู า้หลาก และใช้น า้ในกระบวนการ
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ผลิตจากบอ่นีท้ัง้หมด หลงักระบวนการผลิต เราน าน า้เสียไปบ าบดัและน ามาใช้ในรดน า้ต้นไม้ใน
บริเวณโรงงานได้ โดยไมมี่การปลอ่ยน า้ทิง้นอกโรงงานเลย 

3. นโยบายและรูปแบบของการด าเนินธุรกิจของของบริษัทฯ ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการสร้าง
คณุคา่ร่วม? 

ดับ๊เบิล้ เอ ไมไ่ด้เป็นเพียงแคก่ระดาษ แตย่งัเป็นกระดาษท่ีช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน เป็นกระดาษ
ท่ีช่วยสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร และเป็นกระดาษสร้างพลงังาน ซึ่งทัง้หมดรวมอยู่ในโมเดล
ธุรกิจของเรา รวมอยูใ่น DNA ของเรา แล้วเราก็ยงัใช้โมเดลนีใ้นการส่ือสารออกไปอีกด้วย 

4. เหตปัุจจยัหรือท่ีมาของนโยบายและรูปแบบของการด าเนินธุรกิจของของบริษัทฯ ท่ีสอดคล้อง
กบัแนวคดิการสร้างคณุคา่ร่วม? 

ก่อนท่ีเราจะมีกระดาษจากคนันา ท่านกิตติ ผู้ก่อตัง้บริษัทฯ ท่านก็ไปหาท่ีดินว่างเปล่าหลาย
หม่ืนไร่ เพ่ือสร้างวตัถดุิบของเราเอง หลงัจากนัน้เราก็เห็นว่าชาวนามีรายได้ไม่พอคา่ใช้จ่ายในแต่
ละปี เพราะหลังจากท านาเสร็จ ต้องรอครัง้หน้าถึงจะปลูกอีกได้ ไม่สามารถปลูกได้ทันทีเลย 
ชาวนาจงึควรจะมีรายได้เพิ่มจากท่ีดนิของตน เราจึงหนัไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลกูต้นกระดาษบน
คนันา นัน่เป็นท่ีมาของค าวา่ “กระดาษจากคนันา” 

ความพิเศษของเรามาจากการมองท่ีจุดเร่ิมตัง้แต่ต้นน า้ท่ีเรียกว่ารากหญ้าหรือกลุ่มเกษตรกร 
และเราต้องการเน้นการให้แบบยัง่ยืน คือ การให้เขาพึ่งตนเองได้ เหมือนกบัการสอนให้เขาตกปลา
เป็น ไมใ่ชก่ารน าปลาไปมอบให้ซึง่เขาได้ประโยชน์เพียงครัง้เดียว เราก็น าจดุนีม้าขยายตอ่ว่าเราจะ
ช่วยส่งเสริมเกษตรกรอย่างไรได้บ้าง อย่างช่วงแรกเราก็จะปลูกต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ในแปลง
ปลกูของเราเอง และด้วยความท่ีเรามีพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการเกษตรมาก่อน  เราก็เห็นว่าท่ีนาแต่
ละแห่ง จะมีคนันาหรือพืน้ท่ีว่างเปล่าท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลกูเป็นรายได้เสริม 
เราจึงพฒันารูปแบบการปลูกแบบแปลงเป็นการปลกูบนคนันาท่ีเป็นพืน้ท่ีส่วนท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
ตอ่มา เรามีการพฒันาให้เกษตรกรได้รับความสะดวกสบายมากขึน้ เช่น โดยปกติการตดัและการ
รับซือ้ต้นกระดาษ ใช้เวลา 2-3 อาทิตย์ถึงจะได้เงิน แตต่อนนีเ้รามีระบบสแกนเรียกว่า CDS ท่ีใช้
งานผา่นแท็บเล็ต เกษตรกรก็จะใช้บนัทกึภาพคนันาของเขาและสง่ข้อมลูมาให้เรา เราก็จะตรวจนบั
ต้นกระดาษได้ถกูต้องและแมน่ย ามากขึน้ ซึง่ใช้เวลาเพียงไมก่ี่วนัก็สามารถได้รับเงินเลย เราก็มีการ
พฒันาอยูเ่ร่ือยๆ ดจูากความต้องการของเกษตรกร 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีโครงการท่ีท ามาอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปลายปี 2550 คือการมอบต้น
กระดาษให้กบัโรงเรียน ตา่งๆ โรงเรียนละ 500 ต้น เม่ืออายคุรบ 3 ปี ก็สามารถตดัจ าหน่าย สร้าง
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รายได้เป็นทนุพฒันาการศกึษาเป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท และหน่อท่ีถกูตดัแล้ว ยงัสามารถงอก
ขึน้ใหม่ได้เป็นทนุการศกึษาได้ตอ่เน่ือง เราอยากส่งเสริมให้โรงเรียนได้รู้จกัการใช้พืน้ท่ีว่างเปล่าให้
เกิดประโยชน์ กลายเป็นพืน้ท่ีสีเขียว และสร้างจิตส านกึรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กบันกัเรียน 

5. จดุเร่ิมต้นของการด าเนินการด้านการส่ือสารของบริษัทฯ? 
เราการมองเห็นโอกาสในการสร้างแบรนด์เม่ือปี พ.ศ. 2543 เป็นช่วงท่ีตลาดในประเทศไทยมี

กระดาษ A4 อยู่หลากหลายแบรนด์ แตเ่วลานัน้ยงัไม่เคยมีใครคิดท่ีจะสร้างแบรนด์ให้กบักระดาษ
ถ่ายเอกสาร เพราะมองกันว่าเป็นเพียงสินค้าธรรมดาๆประเภทหนึ่งเท่านัน้  แล้วช่วงเร่ิมต้นมนัก็
ไมไ่ด้ง่าย เพราะความท้าทายของเรา คือ ราคาสินค้าท่ีสงูกวา่คูแ่ขง่อยูป่ระมาณ 5-6 บาทตอ่รีม 

6. การจดัองค์กรในการบริหารกลยทุธ์การส่ือสารของบริษัทฯ? 
เรามีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในส่วนของการส่ือสาร เรียกว่า Corporate PR ท าหน้าท่ีเผยแพร่

ข่าวสารต่างๆ เช่น การเผยแพร่โครงการของบริษัทฯ ท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม และ
คอยควบคมุข่าวสารตา่งๆ เช่น กรณีเกิดไฟไหม้โรงงาน ก็จะต้องท าหน้าท่ีควบคมุข่าวสารให้อยู่ใน
วงท่ีก าจดั และชีแ้จงข้อเท็จจริงตอ่ส่ือมวลชนและสงัคมภายนอก นอกจากนีย้งัมีทีม Branding ท่ี
ท าหน้าท่ีสร้างแบรนด์ของเราทัง้ในและตา่งประเทศ และทีม Event ท่ีรับหน้าท่ีจดักิจกรรมทางการ
ตลาด ซึง่ทัง้หมดมีเป็นหน้าท่ีท่ีจะชว่ยกนัส่ือสารกระดาษจากคนันาออกไป 

7. การวางแผนการบริหารกลยทุธ์การส่ือสารของบริษัทฯ?  
เรามี Guideline ในการวางแผนการส่ือสารจากผู้บริหารระดบัสงู แตเ่หตกุารณ์มนัมีการพลิกผนั

ตลอดเวลา ถ้าเราท าตาม Guideline มนัก็ไม่ได้ ก็ต้องเปล่ียน เรามีแผนงานประจ าปีก็จริง แตม่ัน
ต้องยืดหยุ่นได้ตลอด ซึ่งเราต้องประชุมอัพเดตกับทีมงานและผู้บริหารระดบัสูงตลอดเวลา ว่ามี
เหตกุารณ์อะไรเกิดขึน้บ้าง  

8. เป้าหมายของการบริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมของบริษัทฯ? 
วตัถุประสงค์แรกของเราคือการให้เกษตรกรเข้าร่วมปลูกต้นกระดาษกบัเราให้มากๆ เพราะจุด

แรกท่ีเราเร่ิมส่งเสริมการปลูกบนตนันาคือเราต้องการแหล่งผลิตวตัถุดิบใหม่ ซึ่งเราต้องส่ือสารให้
เขาเข้าใจวา่ เขาได้อะไรจากการเข้าร่วมกบัเรา และเราได้อะไร ซึ่งหลงัจากท่ีเราส่ือสารถึงเกษตรกร
แล้ว เราก็มาวิเคราะห์ว่ามนัครอบคลมุหมดหรือยงั ท าให้เราทราบว่าจริงๆ แล้ว เจ้าของท่ีดินให้แต่
ละแห่ง อาจจะไม่ใช่เกษตรกร อาจจะเป็นคนในเมืองซึ่งเป็นเจ้าของท่ีให้เกษตรกรเช่า ดงันัน้เราก็
ต้องมีการส่ือสารให้กบัคนท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินทราบเชน่กนั 
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ผู้บริโภคท่ีกลุม่เป้าหมายในการส่ือสารอีกกลุม่ ก็คือคนใช้กระดาษอย่างเราๆ ท่ีใช้อยู่แล้ว ซึ่งเรา
ต้องการให้เขารู้ Story ของสิ่งท่ีตวัเองใช้ ให้เกิดความรู้สึกท่ีดี ให้เกิด Brand Loyalty คืออยู่ด้วยกนั
ไปนานๆ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ท่ีเหนือกว่าการให้สนใจแค่ Function ของสินค้า เพราะทุกวันนี ้
คณุภาพของสินค้ามนัตามกนัทนัอยูแ่ล้ว 

9. การสนบัสนนุขององค์กรตอ่การบริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมของบริษัทฯ? 
ดับ๊เบิล้ เอ จะให้ความส าคญัในด้าน Communication เพราะถ้าย้อนกลบัไปใน History ของ

แบรนด์ว่าจากกระดาษท่ีเป็น Community Brand วนัหนึ่งกลายมาเป็นแบรนด์ท่ีทกุคนรู้จกัขึน้มา
ได้ ก็เพราะการท า Communication อย่างหนึ่ง เลยกลายเป็นความเช่ือขององค์กรเลยว่าถ้าเรา
อยากจะผลกัดนัเร่ืองไหนในเกิดการรับรู้ การปฏิบตัิ การตอบสนอง เราจะต้องให้ความส าคญักับ
การท าการส่ือสารออกไปยงักลุ่มเป้าหมาย ซึ่งองค์กรจึงค่อนข้างในการสนบัสนนุในเร่ืองต่างๆ ทัง้
เร่ืองก าลังคน ท่ีจัดตัง้แผนกเพ่ือรับผิดชอบการส่ือสาร ส่วนเร่ืองงบประมาณ ทุกปีก็จะมีการตัง้
งบประมาณเพื่อสนบัสนนุในสว่นนีเ้อาไว้อยูแ่ล้ว 
 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์    คณุไพรัช ธนเมธาวี ผู้จดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์องค์กร 
วันท่ีสัมภาษณ์   28 พฤษภาคม 2557 

สถานที่   ส านกังานของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
 
1. นิยามของค าวา่ “การสร้างคณุคา่ร่วม (Creating Share Value)” ของบริษัทฯ? 

CSV มนัต้องคิดกนัไปควบคูก่บั Business เลย คือมนัถกูคิดให้อยู่ในธุรกิจ ให้เติบโตไปพร้อมๆ 
กนั ไม่ใช่ว่าเราเอาก าไรส่วนหนึ่งมาสร้างเป็น Project เพราะงัน้ถ้าวนัหนึ่งท่ีเงินก้อนนีม้นัมีไม่พอ 
โครงการนัน้ก็จะด าเนินตอ่ไปไมไ่ด้ เม่ือเราโต Partner ของเราก็จะโตไปด้วย ฉะนัน้ในธุรกิจของเรา
ท่ีก าลงัเดินไปข้างหน้า จะท ายังไงให้มีผู้ ได้รับประโยชน์ไปพร้อมกับเราในกระบวนการธุรกิจเลย 
ยกตวัอย่างเช่น ชาวนาปลูกต้นกระดาษ เขาก็เป็นเหมือนกับคน Supply ในกระบวนการผลิต 
เพราะฉะนัน้ถ้าชาวนาปลกูเยอะ เปล่ียนท่ีวา่งของเขาให้มีต้นกระดาษ เขาก็ Return ตรงนัน้กลบัไป
เป็นรายได้เสริม องค์กรก็จะได้ Material ท่ียัง่ยืน 
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2. นโยบายและรูปแบบของการด าเนินธุรกิจของของบริษัทฯ ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการสร้าง
คณุคา่ร่วม? 

คือเม่ือก่อนนีใ้ครๆ ก็คิดว่าการผลิตกระดาษนัน้ต้องไปเอาไม้อายุมากจากป่าธรรมชาติมาใช้ 
การเตบิโตขึน้มาของอตุสาหกรรมกระดาษโลกในทางหนึ่งจึงดจูะหลีกเล่ียงการท าลายไม้ธรรมชาติ
ท่ีมีมาแต่เดิมไม่ได้ อย่างเช่นในประเทศอินโดนีเซียเพ่ือนบ้านของเรา เขาก็ใช้ไม้จากไม้ป่าหรือไม่
ธรรมชาติ ท าให้ดูเหมือนว่าความต้องการเชิงพาณิชย์กับความต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจะต้องเดนิสวนทางกนัอยูต่ลอดเวลา แตเ่ช่ือไหมวา่เพียงแคเ่ราเปล่ียนความเช่ือและวิธี
คิดก็สามารถพลิกสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอุตสาหกรรมกระดาษได้ และน าเราไปสู่ต้นแบบ
ของโรงงานกระดาษท่ีไมใ่ช้ไม้จากป่าธรรมชาติเลยสกัต้น โรงงานกระดาษท่ีส่งเสริมการปลกูไม้บน
พืน้ท่ีว่างท่ีแต่เดิมทีไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยไม่ไปแย่งพืน้ท่ีปลกูอาหาร ไม่รบกวนพืน้ท่ีเพาะปลูกพืช
หลกั ช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และเรายงัมีโครงการท่ีท ามาอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่
ปลายปี 2550 คือการมอบต้นกระดาษให้กบัโรงเรียน ตา่งๆ โรงเรียนละ 500 ต้น เม่ืออายคุรบ 3 ปี 
ก็สามารถตดัจ าหน่าย สร้างรายได้เป็นทนุพฒันาการศกึษาเป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท และหน่อ
ท่ีถกูตดัแล้ว ยงัสามารถงอกขึน้ใหมไ่ด้เป็นทนุการศกึษาได้ตอ่เน่ือง เราอยากส่งเสริมให้โรงเรียนได้
รู้จักการใช้พืน้ท่ีว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์  กลายเป็นพืน้ท่ีสีเขียว และสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้กบันกัเรียน 

3. เหตปัุจจยัหรือท่ีมาของนโยบายและรูปแบบของการด าเนินธุรกิจของของบริษัทฯ ท่ีสอดคล้อง
กบัแนวคดิการสร้างคณุคา่ร่วม? 

ธุรกิจกระดาษมนัมีโอกาสอย่างนึงได้ เพราะประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งการค้าข้าว 
ข้าวโพด ท่ีมีการแข่งขันในตลาดสูง บางทีก็อาจจะต้องมองหาพืชผลใหม่ๆ เข้ามาช่วย เพ่ือให้มี
ทางเลือกให้ชาวนาได้สร้างรายได้ ประจวบกบัการท่ีเราท าวิจยัเร่ืองต้นกระดาษ และต้นกระดาษก็
พฒันามาจนกระทัง่มนัเหมาะท่ีจะส่งเสริมให้ชาวนาปลกู ก็เลยดงึให้เกษตรกร โรงเรียน ชมุชนเข้า
มามีสว่นร่วมกบัโครงการ  

4. จดุเร่ิมต้นของการด าเนินการด้านการส่ือสารของบริษัทฯ? 
เราเข้าร่วมงาน BOI Fair 2000 แล้วปีนัน้เราก็แจกคอมพิวเตอร์ 100 เคร่ือง เพ่ือแลกกบัข้อมลู

ของกลุ่มเป้าหมายของเรา เพ่ือท่ีเราจะใช้หาแนวทางในการท าตลาด ข้อมูลท่ีได้จากงานวิจยันัน้ 
ส่วนใหญ่ใช้กระดาษเพ่ือ Xerox ถึง 80% และปัญหาส่วนใหญ่ก็คือกระดาษติดเคร่ือง พอได้ผล
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วิจยัมา เราก็ไปพฒันาตรวจสอบคณุภาพสินค้าให้มนัตอบโจทย์ให้กบัผู้บริโภคและมีคณุภาพเหนือ
คูแ่ขง่ขนัในตลาดได้ จงึเร่ิมท าการตลาดด้วยวาง Position วา่เป็น Premium Brand 

5. การวางแผนการบริหารกลยทุธ์การส่ือสารของบริษัทฯ?  
บริษัทฯ หยิบเอาประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันมาใส่ในแผนการส่ือสารด้วยเสมอ เช่น 

สถานการณ์ปัญหาเร่ืองการจ าน าข้าวในตอนนี ้ถือเป็นโอกาสท่ีเหมาะสม ท่ีเราจะออกแคมเปญ
ชว่ยชาวนาด้วยกระดาษจากคนันาของเรา อย่างปีท่ีแล้ว เรามีแคมเปญส่ือสารต้นกระดาษจากคนั
นาผ่านแอปพลิเคชัน่เกมส์ออนไลน์บนโซเช่ียลมีเดีย เราก็มีการกล่าวถึงเหตกุารณ์น า้ท่วมท่ีท าให้
ชาวนาเดือดร้อน และเราจะช่วยเหลือชาวนาอย่างไร ไม่ว่าจะสถานการณ์ในอดีต แผนงานเก่าๆ 
ของเรา เราน ามาวิเคราะห์หมด เพ่ือให้แผนงานของเรามีความเหมาะสมท่ีสดุ แล้วเราก็เอาแผนนัน้
ไปประสานงานกับภายในภายนอก แล้วก็เอเจนซ่ี เพ่ือท าแคมเปญท่ีเราต้องการส่ือสารให้ตรงกับ
เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ 

6. อปุสรรคตอ่การบริหารกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมของบริษัทฯ? 
อปุสรรคของการส่ือสาร อยู่ท่ีการท าให้คนเช่ือว่าเราพูดจริงท าจริง เพราะอยู่ๆ ไปบอกเขาว่า

กระดาษจากคนันาดียงัไง ในแง่ของคนถ้าได้ยินได้ฟัง แตไ่ม่รู้สึกว่ามีอะไรไป Proof ให้เขาเห็น เขา
ก็จะรู้สกึวา่มนัเป็นการโฆษณา เช่ือได้ไหม ขายของหรือเปลา่ ซึง่มนัต้องใช้เวลาและขัน้อยู่กบัว่าเรา
แสดงความจริงใจออกไปได้แคไ่หน 
 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์    คณุจินตวีร์ ปรัชญาวาทิน ผู้จดัการฝ่ายส่ือสารตราสินค้า 
วันท่ีสัมภาษณ์   20 มิถนุายน 2557 

สถานที่   ส านกังานของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
 
1. นโยบายท่ีน ามาใช้ในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 
ของบริษัทฯ? 

เราไมไ่ด้พดูในแง่ของภาพลกัษณ์ แตเ่ราพดูในสิ่งท่ีเราเป็นอยู่แล้ว เราก็ยงัเดินหน้าส่ือสารให้คน
รู้ว่ากระดาษดับ๊เบิล้ เอ มาจากไหน เป็นกระดาษจากคนันา ผู้ ใช้ในขณะท่ีเขาใช้ เขาได้ประโยชน์
อะไร ในแง่ของเขาได้สินค้าท่ีเขาพอใจ ในขณะเดียวกันเขารู้ไหมว่ากว่าจะเป็นสินค้าออกมา มนั
ผ่านกระบวนการอะไรบ้าง ใครได้รับประโยชน์บ้าง ถ้าเขาเข้าใจตรงนี ้Value ของมนัก็จะมากกว่า
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ความเป็นสินค้าดี แตจ่ะเกิด Effect ในทางอ่ืนๆ ด้วย เราเร่ิมเปล่ียนวิธีพดูจาก Farmed Trees คือ
ต้นไม้ท่ีเราปลูกขึน้มา แตโ่มเดลของเราละเอียดกว่านัน้ เราส่งเสริมการปลกูต้นกระดาษบนคนันา 
แนวคดิคือเปล่ียนพืน้ท่ีวา่งท่ีไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ให้เป็นพืน้ท่ีสีเขียว เราก็มองว่าพืน้ท่ีว่างของประเทศ
เราท่ีมนัไม่ได้ใช้จริงๆ แล้วมนัก็มีคนกลุ่มใหญ่ท่ีเป็นรากฐานของประเทศก็คือชาวนาได้ประโยชน์ 
เราก็ Focus ไปเลย แทนท่ีจะบอกว่าปลูกตรงไหนก็ได้ท่ีเป็นพืน้ท่ีว่าง  เราก็ชดัเจนไปเลยว่าเรา
สง่เสริมปลกูบนคนันา เม่ือเราเน้นปลกูบนคนันาก็กลายเป็น Paper from KHAN-NA ซึ่งมนัชดัเจน 
เหมือนเป็นการสร้างแบรนด์ คือพอบอกว่า Paper from Farmed Trees มนัธรรมดามาก เราก็ท า 
คูแ่ขง่เราก็ท า ก็เอาคนันาไปเลย โอนมาเป็นของตวัเราเองไปเลย 

2. เนือ้หาของสาร (Message) เพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
บริษัทฯ? 

ทกุๆ ปีเราก็จะต้องมี Direction วา่จะส่ือสารเนือ้หาอะไรเป็นหลกั ก่อนหน้านีท่ี้เรา เป็นกระดาษ
ท่ีคมชดั เป็นกระดาษไมต่ิดเคร่ือง คือพดูในแง่ Functional วนัหนึ่งเราก็เร่ิมรู้สึกว่าคนจ าแล้วล่ะ ใน
แง่ของคณุภาพ มนั 100% ไม่ต้องไปพูดไปย า้แล้ว เราก็รู้สึกว่าต้อง Turn มาเป็นมุมท่ีมี Value 
มากกวา่นัน้ ก็เลยหยิบเร่ืองกระดาษจากคนันามาพดูให้ชดัๆ 

จดุเร่ิม Start จริงๆ คือปี 2008 ตวั Blue Hero ท่ีเป็น Animation หลงัจากนัน้ปี 2009 ก็จะเป็น 
TVC มนุษย์กระดาษ 3 ตอนท่ีจะพูดเป็นภาพรวมเร่ือง Benefit ว่าทุกครัง้ท่ีใช้ดับ๊เบิล้ เอ ก็
เหมือนกบัได้ชว่ยลดคาร์บอนไดออกไซด์ ท าให้คนในชนบทมีรายได้ ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งจาก
การด ูTotal Campaign เราก็รู้สึกว่าอาจจะเนือ้หาเยอะไป ก็เลยย้อนกลบัมาว่าอาจจะต้องพดูให้
ชดัก่อนเลยว่า ดับ๊เบิล้ เอ กระดาษจากคนันาคืออะไร จนกระทัง่มาปี 2013 เราก็ออก Campaign 
ส่ือสารท่ีคิดว่าชดัท่ีสดุและท าให้คนจ าได้ คือปีท่ีแล้ว บริษัทฯ ก็ออก TVC ตวัท่ีมนั Establish ว่า 
Paper from KHAN-NA คืออะไร พอปลายปีก็มี Campaign คุณปอ-ทฤษฎีท่ีเป็น Brand 
Ambassador และก็เป็น Endorse ด้วย เพราะว่าเขาปลกูจริง ให้ภาพมนัแข่งแรงมากขึน้ว่าขนาด
คนมีช่ือเสียง เขายงัปลกูเลย และเขายงัมาบอกกบัผู้ ใช้ว่ากระดาษจากคนันามาจากไหน และใคร
ได้ประโยชน์บ้าง คุณปอร่วมในโครงการนีต้ัง้แต่แรกอยู่แล้ว ดงันัน้คุณปอน่าจะเป็นคนท่ีเหมาะ
ท่ีสุด เพราะคุณปอเข้าใจใน Concept ต่างๆ ของกระดาษจากคนันาได้อย่างดี เราเลือกคณุปอ 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าขนาดคนท่ีมีช่ือเสียงยงัปลกูเลย และก็ยงัมาบอกกบัผู้ ใช้ว่ากระดาษจากคนันา
มาจากไหน ใครได้ประโยชน์บ้าง มนัก็เหมือนกบัว่าเราสร้าง Credit ให้ความเป็นกระดาษจากคนั
นามากขึน้ แล้วก็แนวทางส าหรับ Campaign ตอ่ๆ ไป ก็คือจะต้องตอกย า้ตรงนี ้เพียงแตท่ าให้มนัมี 
Value มากขึน้ เรามี Brand มี Vision มีความตัง้ใจในเร่ืองช่วยลดโลกร้อน เร่ืองช่วยให้ชาวนามี
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ชีวิตท่ีดีขึน้ ในขณะท่ีเราท า Paper from KHAN-NA อยู่ใน Business ของเรา เราก็อยากจะให้ทกุ
คน ผู้ ใช้กระดาษเราทกุคนเห็นความส าคญัตรงนี ้คือเราท าแล้วในส่วนของเรา เราก็อยากจะชวน
คนอ่ืนมาช่วยในส่วนท่ีเขาท าได้ โดยมุ่งไปท่ี 2 แกนนี ้คือลดโลกร้อน กับช่วยชาวนา มนัก็จะเป็น 
Direction ในการท า Brand กระดาษดับ๊เบิล้ เอ ตอ่ไปในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า ส่วนตวัพลงังานมนั
จะอยู่ใน Presentation ท่ีเราพดูถึงกระบวนการผลิต ตวัเป็น  Full Version บอกเล่าให้กบัคนท่ีไป
เย่ียมชมโรงงาน เราท่ีหยิบมาพูดมาเล่น เรามองว่าพลังงานมันยงัไกลตวัคน เพราะงัน้เราจะพูด
เร่ืองลดโลกร้อน กบัเร่ืองชว่ยชาวนาเป็นหลกัมากกวา่ 

3. วิธีการสร้างสารท่ีใช้ในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 
ของบริษัทฯ? 

กลุม่เป้าหมายเรามี 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีเป็น Users/Officers เราก็ต้อง Survey ว่าอะไรส าหรับกบั
เขา มุมมองไหนท่ีพูดไปแล้วเขาจะเห็นความส าคญั ชาวนาก็เหมือนกัน ชาวนาเห็นว่าเร่ืองอะไร
ส าคญั ใน Fact ทัง้หมด เราก็ต้องเลือกหยิบออกมาให้มันเขากับกลุ่ม Target เราต้องมาดูว่า
กระดาษจากคนันา มนัมี Fact อะไรบ้าง มนัต้องมีการจดัล าดบัความส าคญั ไม่ใช่ Campaign 
เดียวจะพูดได้ทัง้หมด ก็ต้องค่อยๆ พูดทีละเร่ือง อนัแรกท าให้คนเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไร ก็พูด
ก่อนว่าดับ๊เบิล้ เอ กระดาษจากคนันาคืออะไร ยงัไม่ต้องลงรายละเอียด ต่อมาเร่ืองลดโลกร้อน 
เร่ืองรายได้เสริม มนัก็ต้องจดั Priority พอได้แกนแล้วว่าปีนีเ้ราพูดเร่ืองนี ้ทุกส่ือก็ต้องพูดอย่างนัน้ 
เพียงแตว่า่รายละเอียดของแตล่ะส่ือจะไมเ่ทา่กนั การสร้างสาร มนัอยูท่ี่ประเภทของส่ือ เรารู้แล้วว่า
แกนหลกัเราคืออะไร อย่างชาวนามีรายได้เสริม Message ของเรา ก็คือการเล่าให้กลุ่มเป้าหมาย
ฟังว่าการสร้างรายได้เสริมท่ียัง่ยืนให้กับชาวนาในสิ่งท่ีดับ๊เบิล้ เอ ท าคืออะไร มนัก็จะมี Message 
กลางท่ีถกู Design ไว้ เรามีส่ือก่ีอย่าง ก็ต้อง Create ว่าส่ือไหนพดูได้มากได้น้อย พดูด้วยวิธีการ
ไหน สารจะส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไร ในแตล่ะเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม อย่างเช่น ในออนไลน์ก็
ท าเป็นเกมส์ ก็อาจจะเป็นในรูปแบบของการ Demonstrate ก็ได้ ถ้าท าเป็น Viral ก็พูดได้น้อย 
อาจจะต้องท าหวัเร่ืองในมนัเจง๋ๆ ให้คนคลิ๊กเข้าไปด ู 

4. ส่ือ (Media) และวิธีการเลือกใช้ส่ือในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ? 

แตล่ะแคมเปญมนัก็ไม่เหมือนกนั ถ้าปีท่ีแล้ว Objective มนัคือการสร้าง Awareness ให้คนจ า
ให้คนเข้าใจวา่กระดาษจากคนันาคืออะไร มนัจะยงัไม่ต้องซบัซ้อนมากนกั ก็ TVC เป็นตวัหลกั พดู
ดงัๆ ไปก่อนให้คนรู้ แล้วก็มีออนไลน์ มีกิจกรรมเพ่ือให้ข้อมูลท่ีมากขึน้ แตบ่างครัง้เราต้องท ายงัไง
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ให้ Campaign มนัดูใกล้ชิดคนมากขึน้ TVC มันอาจจะได้ผลแค่การรับรู้ภาพกว้าง แต่มันจะใช้
ไมไ่ด้ ถ้าเราอยากจะท าให้เขาเข้าใจเร่ืองราว TVC ท าหน้าท่ีนีไ้ม่ได้ ก็ต้องมาดวู่าต้องเป็นส่ืออะไรท่ี
ท าให้คนมีสว่นร่วมได้ ลกูค้าหลกัเราคือออฟฟิศ ท ายงัไงให้เข้าใจคนออฟฟิศ วนัๆ เขาท าอะไรบ้าง 
เขาสนใจเร่ืองอะไร ส่ือแบบไหนท่ีเขาเลือกด ูท่ีท่ีไหนท่ีเขาเลือกไป เราต้องเข้าไปใกล้ชิดตรงนัน้ให้
มากขึน้ คือท ายงัไงให้เขามาร่วม Campaign กบัเรา เขาท างานอยู ่เขาเดนิทางอยู่ เขาก็สามารถรับ
ส่ือได้ ถ้าเป็นกลุม่เกษตรกร เราก็จะมีทีมคนันาอยู่แล้ว เราก็ต้องเหมือนท า Community คือชาวนา
มี Access อยู่แล้วคือคนันา การท่ีจะท าให้เขาปลกูต้นกระดาษ มนัไม่ยากหรอก ถ้าในชุมชนของ
เขามีคนของดับ๊เบิล้ เอ เข้าไปเป็นสว่นหนึง่ในชมุชน ถ้าเขารู้สกึเช่ือและคุ้นเคยกบัคนของเรา และก็
เห็นบ้านข้างๆ ปลูก เขาก็จะบอกกันปากต่อปาก ถ้าไปออก TV เขาอาจจะรู้นะ แตก็่เฉยอะ ไม่ได้
เกิด Action แต่ถ้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Community คือให้เขาเช่ือ แล้วก็คุ้นเคยกับคนของเรา 
คือมนัเป็นเร่ืองของ Community มากกวา่ 

5. การประเมินผลและผลของวิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก
คนันา” ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ถ้าแบนๆ เลยคือในเร่ืองของยอดขาย คือคนเช่ือในสินค้าเรา เช่ือใน Story ท่ีเราบอก ก็อยากจะ
ใช้เราไปเร่ือยๆ ยอดขายก็คือฟากนึง ถ้าเป็นในส่วนของชาวนา ก็คือยอดสมาชิกท่ีเข้าร่วม ก็คือคน
เข้าร่วมปลกูต้นกระดาษมากขึน้ การให้ความร่วมมือในแตล่ะกิจกรรมท่ีทางทีม On Ground เข้าไป 
ก็คือวดัจากคนท่ีมาเข้าร่วมโครงการกบัเรา 
 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์    คณุบงกชรัตน์ นวลศรี ผู้จดัการฝ่ายส่ือสารตราสินค้า  
วันท่ีสัมภาษณ์   5 มิถนุายน 2557 

สถานที่   ส านกังานของบริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 
 
1. นโยบายท่ีน ามาใช้ในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 
ของบริษัทฯ? 

ถ้าเป็นสมยัก่อน เราก็ไม่ได้ถึงขัน้ว่าต้องสร้างแบรนด์อะไร เหมือนกับรูปแบบของการส่งเสริม
สมยัก่อนก็จะเน้นการลงไปในพืน้ท่ี มุ่งเข้าหาตวัเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรง ก็จะมีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การปลกูต้นกระดาษเข้าไปแนะน า เข้าไปตามจงัหวดั ตามอ าเภอ ตามหมู่ บ้าน เพ่ือท่ีจะน าเสนอ
ทางเลือกให้เกษตรกรท่ีเข้าท าไร่ท านาอยู่แล้ว ได้มีทางเลือกท่ีจะปลูกต้นกระดาษกับเรา มีการ
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ประกนั มีการซือ้คืน มีสาขาท่ีรองรับซือ้ทัว่ประเทศ เราเร่ิมมองว่าต้นกระดาษมนัปลกูได้ทัว่ประเทศ 
พอพืน้ท่ีส่งเสริมได้มนักว้างขึน้ ก็เลยเร่ิมคิดกนัเร่ืองท่ีจะท าโฆษณา เพ่ือให้เป็นท่ีรับรู้ในกลุ่มกว้าง
ขึน้ วา่การปลกูต้นกระดาษมนัเป็นทางเลือกท่ีดีอีกทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริม เพราะว่าตวัต้น
กระดาษเป็นไม้เศรษฐกิจท่ีโตเร็ว 3 ปีก็สามารถเก็บเก่ียวได้แล้ว เราก็เร่ิมท าโฆษณาชดุแรก และท า
ตอ่เน่ืองมาเร่ือยๆ โดยมีเป้าหมายว่าท าให้คนวงกว้างรู้จกัว่าต้นกระดาษคืออะไร เป็นการสร้างแบ
รนด์ให้กบัตวัวตัถดุิบ แล้วต่อมา เรามีปอเป็น Brand Ambassador สาเหตท่ีุเราใช้เขา เพราะว่า
เขาเป็นดาราท่ีปลกูต้นกระดาษจริงๆ เราก็เลยรู้สึกว่าอนันีเ้ป็น Message ท่ีน่าสนใจท่ีอยากจะให้
คนท่ีปลูกอยู่แล้วหรือเกษตรกรใหม่ๆ ได้รู้ด้วยว่า ไม่ใช่จะต้องเป็นเกษตรกรตาสีตาสาเท่านัน้นะท่ี
จะมาปลกูต้นกระดาษได้ ขนาดดาราหรือใครก็แล้วแตท่ี่เขามีท่ีปล่อยวางๆ ไมได้ท าอะไร ก็ปลกูต้น
กระดาษได้ เพราะวา่มนัไมไ่ด้ดแูลอะไรยุง่ยาก 

2. เนือ้หาของสาร (Message) ในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจาก
คนันา” ของบริษัทฯ? 

เราท าโฆษณาเป็นหลกั ซึ่งมนัถูกจ ากัดด้วยเวลา คือภายในเวลาหนึ่งนาที คณุต้องขายไอเดีย
ตรงนีใ้ห้ได้ ในขณะเดียวกนัมนัต้องมีความนา่สนใจ มีความคดิสร้างสรรค์ เพราะฉะนัน้มนัเป็นเร่ือง
ยากท่ีจะบอกว่าโมเดลกระดาษจากคนันามนัดีกว่าการผลิตกระดาษด้วยแนวคิดอ่ืนอย่างไร ซึ่งใน
การท่ีจะพฒันา Message ออกมา เรารู้ว่ามนัซบัซ้อน ต้องการการอธิบายเยอะ เลยลองเลือกหยิบ
ประเด็น ส าหรับทุกคน อย่างเร่ืองการช่วยลดโลกร้อน เพราะมันมีการปลูกต้นไม้เพิ่ม ช่วยลด
คาร์บอนไดออกไซด์ ลดโลกร้อนได้ ซึ่งมนัเป็น Message ท่ีง่ายและก็พดูได้กบัทกุคนขึน้มาเป็นตวั
เปิดก่อน 

3. วิธีการสร้างสารท่ีใช้ในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” 
ของบริษัทฯ? 

การท่ีจะส่ือสารให้เข้าใจ เราต้องเลา่ย้อนไปก่อนวา่เราใช้คนันาปลกูต้นกระดาษ ต้นกระดาษคือ
อะไร ต้นกระดาษคือกล้าไม้ท่ีเราพฒันาขึน้มาเพ่ือผลิตกระดาษโดยเฉพาะ แล้วมนัดีอย่างไร มนั
สร้างประโยชน์ให้ชมุชนอย่างไร สร้างประโยชน์ให้ชาวนาได้ยงัไง เสนอให้เห็นว่าต้นกระดาษปลูก
อยู่ท่ีไหน ชาวบ้านมีวิถีชีวิตยงัไง ปลูกยงัไง อธิบายเป็นเร่ืองราวมาเลย จนกระทัง่มารับไม้กลบัสู่
โรงงานผลิตออกมาเป็นกระดาษ ชาวบ้านได้เงินไปเอาไปท าอะไรบ้าง เราอยากให้คนเข้าใจว่าสิ่งท่ี
ได้จากโมเดลกระดาษจากคนันา มนัมีประโยชน์ด้านไหนบ้าง แตก็่จะรู้สึกว่าการท่ีจะให้เขาเข้าใจ
และจ าทัง้ 3 เร่ือง มนัมีความยากอยู่ เพราะฉะนัน้ ก็ค่อยๆ Develop มาเร่ือยๆ จนเร่ิมหยิบมา 
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Message ไหน เราจะพดูตอนไหน แตก็่ยงัคงอยู่ใน 3 ด้าน เร่ืองของการสร้างรายได้ให้ชาวนา ช่วย
ลดโลกร้อน หรือว่าสร้างพลงังาน เวลาท่ี Agency มาขายงานเรา เราก็จะเอา Story Board ไป 
Pre-test ก่อน ว่าถ้าเราเอาตัวเน่ีย ไปเล่าให้กลุ่มเป้าหมายฟัง ให้เขาดู ให้เขานึกภาพตามว่า
เร่ืองราวมนัเป็นแบบนีเ้น่ีย เขาชอบไหม เขาเข้าใจไหม เขาอยากจะซือ้ อยากเกิด Respond ตามท่ี
เราตัง้ไว้หรือเปลา่ เราก็จะได้ผลตรงนีม้าดเูพ่ือเป็นข้อมลูปรับปรุงสาร 

4. ส่ือในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของบริษัทฯ? 
ถ้าเป็นของตวักระดาษ ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือน IMC Campaign โอเค TV ยงัเป็นส่ือหลกัอยู ่

แต่ว่าก็จะมีส่ือ Print เข้ามา ส่ือ POP เข้ามา ส่ือออนไลน์เข้ามาบ้าง เพราะว่าลักษณะของ 
Consumer ไม่เหมือนกัน การเลือกใช้ส่ือก็จะไม่เหมือนกัน คือต้องให้มนัครอบคลมุ ถ้าเป็นของ
กลุ่มเกษตรกร เราเอา TV, วิทย ุเป็นหลกัแล้ว ก็จะเป็นพวกส่ือ Below the Line เลย เช่น ป้าย รถ
แห่ ใบปลิว โปสเตอร์ เพราะว่าเราอยู่กบัการส่งเสริมในพืน้ท่ี เรามีเจ้าหน้าท่ีท่ีไปส่งเสริมอยู่แล้ว มี
ผู้ ใหญ่บ้าน เพ่ือนบ้านท่ีปลกู เป็น Contact Point พอเราจดุพลเุรียกร้องความสนใจด้วยส่ือ Mass 
แล้วเน่ีย เราก็เจาะเข้าพืน้ท่ีโดยส่ือ Below the Line ไปพร้อมกบัทีมสง่เสริมเลย 

5. วิธีการเลือกใช้ส่ือในการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” 
ของบริษัทฯ? 

ถ้าวิธีการเลือกส่ือ อย่างแรกต้องบอกว่าเราเอา Target Audience เป็น Base ท่ีส าคญัในการ
เลือกส่ือ พอเรา Identify ว่า Target Audience เป็นใคร อย่างแรกเลยท่ีเราต้องท าคือ Media 
Habits Survey ถามเลยว่าเม่ือวานคณุดอูะไร คณุท าอะไร คณุรับส่ืออะไรบ้าง แล้วท่ีเราเลือกเป็น 
Yesterday เพราะเรารู้สึกว่าพฤติกรรมคน พร้อมจะเปล่ียนตลอด เพราะฉะนัน้การท่ีจะซือ้ส่ือให้
ตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด โดยท่ีไม่เป็นการซือ้หว่านหรือใช้เงินอย่างไม่ Effective คุณต้องรู้
พฤตกิรรมของเขาลา่สดุท่ีสดุ ซึง่ก็คือเม่ือวาน เราก็จะเอาข้อมลูมาวิเคราะห์ดวู่า เขาเปิดรับส่ืออะไร
ยังไง ดู TV ช่องไหน เวลาไหน รายการอะไร ฟังเพลง แม้กระทั่งว่าฟัง DJ คนไหน ถ้าอ่าน
หนงัสือพิมพ์ อา่น Section ไหน คอลมัน์ไหน ใครเขียน ซึ่งคอ่นข้างเจาะจงมากๆ แล้วเราก็จะมีการ 
Weight by Channel คนเลือกช่องนีเ้ท่าไหร่ Weight by Program Types เลือกดขู่าว ดลูะคร ดู
รายการมวย เราก็ดูว่าน า้หนักอยู่ตรงไหน เราควรจะเกล่ียเงินไปทางไหนเท่าไหร่ และมันก็จะมี
บางครัง้ ท่ีผล Survey ของเรา ล๊อคท่ีกลุม่เป้าหมายของเราเป็นหลกัเน่ีย บางทีมนัแคบไป ใน Term 
ของ Media ท่ีเขาจะต้องดใูนเร่ืองของ Reach กบั Frequency บางทีเขาก็จะมี Suggestion ในเรา
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เพิ่มตรงนัน้ตรงนี ้เพ่ือท่ีความหลากหลาย การกระจายตวัของ Program ซึ่ง Reach มนัจะได้เพิ่ม 
เราก็ไป Tune กนัอีกทีนงึ 

6. การประเมินผลวิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
บริษัทฯ? 

เราท า Survey หรือ Research ในการวัด ซึ่งมันเป็นงานท่ีต้องการความรวดเร็วและความ
คลอ่งตวัด้วย ดงันัน้ ก็จะมีหน่วยงาน Media Research ท่ีเขาท าอยู่แล้ว ท่ีจะสามารถสอบถามกบั
กลุ่มเป้าหมายท่ีเรามี Database อยู่ ส่วนวิธีการก็จะเป็นการ Phone Interview หรือเป็น Face to 
Face แต่ว่าเคร่ืองมือหลกัๆ มนัก็คือการใช้แบบสอบถามในการท า Research อย่างท่ีบอกไปว่า
มนัจะมีสองส่วน คือความรู้สึกหลงัจากท่ีได้รับสาร หรือได้เห็นชิน้งานว่า เขาชอบหรือเปล่า ดแูล้ว
เข้าใจไหม เข้าใจวา่ยงัไง แล้วเกิดความรู้สึกยงัไงตอ่แบรด์ หรือว่ามีแนวโน้มท่ีจะเกิด Action คือจะ
ซือ้ไหม จะแนะน าเพ่ือนไหม ซึ่งโดยหลกัๆ ก็จะด ูLiking, Understanding, Interest, Tend to 
Action อนันีคื้อในแง่ของ Creative Work Function อีกส่วนหนึ่งท่ีต้องดคืูอในเร่ืองของ Media 
เพราะพวกนีเ้ขาต้อง Learning ว่าจากการเก็บข้อมูลก่อนท่ีจะซือ้ส่ือ พอหลงัจากซือ้จริงแล้วเน่ีย 
ออกไปแล้วเข้าเห็นจริงหรือเปล่า เขาเห็นจากซือ้ไหน ก็จะเป็นการ Cross Check ว่า Media ท่ีเรา
ใช้ มนั Effective หรือเปลา่ 

7. ผลของวิธีการส่ือสารเพ่ือการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ? 

ถ้า Campaign ผ่านๆ มาท่ีท าเปอร์เซ็นต์ของ Awareness คือสงู เรียกได้ว่า 90% up ในเร่ือง
ของ Media ส่วนในเร่ือง Creative Work ความชอบส่วนใหญ่ค่อนข้างจะหลากหลาย เท่าท่ีจ า 
Record ได้ก็คือ 80% up ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระบวนการท่ีเราค่อนข้างจะ Check ก่อนท่ีจะ
ออกมา 
 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์    คณุศริิโชค เกิดรี เกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษ  
วันท่ีสัมภาษณ์   18 สิงหาคม 2557 

สถานที่   จงัหวดันครนายก 
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1. การรับรู้ของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
คนรู้จกัไปประชมุมา แล้วเขาก็มาแนะน าอธิบายว่ามีการปลกูแบบนี ้พอฟังเสร็จผมก็ติดตอ่กับ

พนกังานของบริษัทฯ ก็มีการพดูคยุกนั ผมก็มองว่ามนัตอบโจทย์ผม มนัไม่มีผลกระทบในการท า
นา แล้วมนัก็เป็นอะไรท่ีดีกวา่ปลอ่ยวา่งเปลา่จริงๆ 

2. การจดจ าของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
จ าได้ว่ามันมีประโยชน์คือ ลดโลกร้อนและเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ พวกนีม้ันตอบโจทย์

เกษตรกรได้โดยตรงทัง้หมด 

3. ความเข้าใจของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
เข้าใจว่ามนัก็ดี อย่างน้อยเราก็มีต้นกล้าให้มาปลกูโดยท่ีเราไม่ต้องลงทุน และก็มีผลประโยชน์

ตอบแทน และก็ชว่ยภาวะโลกร้อนได้ มนัก็ดีกวา่เราไปลงทนุเอง ดีกวา่ปล่อยทิง้ไว้ไม่ปลกู มนัก็ไม่มี
อะไรตอบแทนขึน้มาจากตรงนัน้ 

4. ทศันคตขิองทา่นท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
ถ้าเกษตรกรสนใจเร่ืองพวกนีก็้ดี คือมนัเป็นรายได้ด้วย ช่วยภาวะโลกร้อนจริง แตเ่กษตรกรบาง

คนมนัต้องมีการน าร่อง คือท าให้เขาด ูเขาถึงจะเช่ือ เพราะเขาก็ยงัมีความเช่ือว่ามนักินดินกินน า้ 
เขาบอกวา่ปลกูแล้วข้าวมนัจะไมง่ามไมโ่ต 

5. การยอมรับของทา่นตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
อย่างน้อยมันก็เป็นเงินสะสมสกัก้อนนึง เพียงแต่ว่าชาวนาเขาอาจจะมองข้ามว่าเขาปลูกเอง

ดีกว่า เขามองคนละมุม แตผ่มใช้ของดับ๊เบิล้ เอ เพราะว่าผมไม่มีการลงทนุไง ซึ่งชาวนาค่อน  ข้าง
จะล าบาก ยิ่งลงทนุผมวา่จะยิ่งอดมากกวา่ 

6. พฤตกิรรมของทา่นจากการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
ผมตดัสินใจปลกูต้นกระดาษมาปีกวา่ๆ หลงัจากมีการตดิตอ่เข้ามา 

7. ความรู้สึกและความพึงพอใจของท่านจากการยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา”? 

มนัก็โอเค ไม้ก็ดโูตเร็ว ผมวา่ก็ดีถ้าท าตรงนีต้อ่ไป แตเ่กษตรกรบางคนเขายงัไม่กล้าตดัสินใจ ถ้า
มีการปลกูให้เขาเห็นสกั 2-3 ปี เขาก็นา่จะปลกูตาม 
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ผู้ให้สัมภาษณ์    คณุประทิน แสงจนัทร์ เกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษ  
วันท่ีสัมภาษณ์   18 สิงหาคม 2557 

สถานที่   จงัหวดันครนายก 
 
1. การรับรู้ของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ผมได้ยินจากเจ้าหน้าท่ี เคยเห็นเขามาเสนอพวกนี ้ผมก็เลยติดตอ่ผา่น 1759 

2. การจดจ าของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 จ าได้วา่มนัไมต้่องลงทนุ มนัแคล่งแรงเฉยๆ 

3. ความเข้าใจของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เข้าใจวา่ต้นยคูาฯ มนัจะไมม่าท าให้ท่ีผมเสียเปลา่ ท่ีวา่งเปลา่ ชว่ยโลกด้วย 

4. ทศันคตขิองทา่นท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 รู้สกึวา่มนัเป็นโอกาส ชว่ยสร้างรายได้ให้ผม ถ้าอีก 3 ปีตดั ผมก็จะสามารถน าเงินไปใช้หนี ้

5. การยอมรับของทา่นตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ตอนแรกผมก็คิดหนกั เพราะเร่ืองมนัเยอะ แตเ่จ้าหน้าท่ีก็พาไปดแูปลง ผมก็ได้ความรู้ใหม่ รู้ว่า
ประโยชน์มนัมีเยอะ คือชว่ยโลก ชว่ยให้ท่ีผมไมว่า่งเปลา่ ท าให้ผมมีรายได้ขึน้มาอีกนิดนงึ 

6. พฤตกิรรมของทา่นจากการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ผมเสียดายเนือ้ท่ี ผมท าคนันาไปสิบกว่าไร่ ผมก็เลยต้องหาอะไรมาแทน ผมก็เอากล้ามาลง มา
ท าแปลงวดัท่ี 

7. ความรู้สึกและความพึงพอใจของท่านจากการยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา”? 
 รู้สึกดี เพราะมนัช่วยผมมาก ช่วยให้ดินฟืน้ขึน้มาด้วย เพราะดินผมดินเปรีย้ว ปลกูอะไรก็ไม่ขึน้ 
ข้าวก็ยงัไมข่ึน้เลย แตต่อนนีม้นัขึน้ได้และงามด้วย ผมวา่มนัจะชว่ยคนอ่ืนๆ ได้ด้วยเหมือนกนั 
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ผู้ให้สัมภาษณ์    คณุสมชาย บญุตัง้ เกษตรกรท่ีปลกูต้นกระดาษ  
วันท่ีสัมภาษณ์   18 สิงหาคม 2557 

สถานที่   จงัหวดัปราจีนบรีุ 
 
1. การรับรู้ของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ผมได้ยินมาจากลกู ลกูบอกวา่ลกูเขยผมเป็นอาจารย์อยู่ท่ีสระแก้ว ลกูเขยบอกว่าพ่อปลกูไว้เถิด 
มนัดี และก็ได้ข้อมลูจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเขามาประชาสมัพนัธ์โครงการด้วย 

2. การจดจ าของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 จ าได้วา่เป็นการสง่เสริมให้ชาวนาปลกูต้นยคูาฯ พนัธุ์ของบริษัทฯ แตค่นอ่ืนก็พดูกนัว่าอย่าปลูก
เลย ปลกูแล้วเมล็ดข้าวมนัจะไม่ดี ข้าวมนัจะลีบ พอดีผมผ่านไปตรงท่ีมีท่ีนาและปลกูต้นยคูาฯ ไป
สอบถามชาวบ้าน เขาก็บอกว่าไม่จริงหรอกลงุ ปลกูไปแล้วในนาลงุก็ยงัได้ข้าว ไม่ก่ีปีลงุก็ได้ตดัต้น
ยคูาฯ ก็ยงัได้อาชีพเสริมเข้าไปอีก 

3. ความเข้าใจของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เข้าใจวา่มนัเป็นโครงการท่ีชว่ยให้ชาวนาอยา่งเราๆมีรายได้ ปลกูไว้ตามคนันาก็ดี ได้ผล ผลิตทัง้
สองอยา่ง ทัง้ข้าว ทัง้ยคูาฯ 

4. ทศันคตขิองทา่นท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 บางคนเขาก็พดูวา่นกจะไมจ่บัต้นยคูาฯ ผมวา่ไมจ่ริงหรอก ประโยชน์ของมนัก็มีหลายอย่างทัง้มี
รายได้ ทัง้ชว่ยให้อากาศไมร้่อน คือผมวา่มนัดีมากนะ 

5. การยอมรับของทา่นตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เร่ืองท าลายดนิ มนัไมจ่ริงหรอก ท่ีดใูนนาข้าวท่ีเขาปลกูยคูาฯ แถวประจนัตคาม เขาก็ได้ผลผลิต
กนัเยอะเลยนะ ต้นยคูาฯ ของเขาก็ต้นใหญ่ ผมไปดแูล้ว ผมก็เลยไมเ่ช่ือ ผมก็มาปลกูในท่ีนาผม มนั
ก็ได้ผลดี 

6. พฤตกิรรมของทา่นจากการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 แรกเร่ิมทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็เอาพนัธุ์มาให้ผม ผมก็ปลกูจนทกุวนันีแ้หละครับ 
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7. ความรู้สึกและความพึงพอใจของท่านจากการยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา”? 
 ผมวา่มนัดีมากเลย มีเจ้าหน้าท่ีก็ติดตาม ดแูล ให้ค าแนะน า มีรายได้เสริมขึน้มาโดยอยู่ดีๆ ก็ได้
ตงัค์ ได้มากได้น้อยก็ยงัดีกว่ามีคนันาไว้เปล่าๆ คือถ้าเราไม่เอายคูาฯ ปลูกไว้ เราก็ต้องใช้เงินดแูล
รักษาคนันา ค่าใช้จ่ายเยอะ พอปลูกก็ไม่ต้องใช้จ่ายส่วนนี ้แถมปลูกไว้หน้าบ้านผมก็เย็นด้วย 
อากาศไมร้่อน ตกบา่ยก็มีร่มเงา 
 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์    คณุกนต์ธีร์ เดชเกิด ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์  
วันท่ีสัมภาษณ์   7 สิงหาคม 2557 

สถานที่   Idea Mania Company Limited  
 
1. การรับรู้ของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เคยได้ยิน สว่นหนึง่เพราะเคยได้ท า Project โฆษณาให้ Double A มาก่อน 

2. การจดจ าของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 จ าได้ว่าต้นกระดาษช่วยชมุชน ลดคาร์บอนไดออกไซด์ น าเศษไม้มาเผาเป็นไฟฟ้า แล้วก็ท าให้
ชมุชนมีรายได้ด้วยการปลกูต้นกระดาษบนคนันา 

3. ความเข้าใจของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เข้าใจวา่สว่นหนึง่ของแคมเปญคือเร่ืองแก้ภาพลกัษณ์ท่ีโดนโจมตีวา่ท าลายหน้าดิน แตใ่นความ
เป็นจริงคือเป็นต้นยคูาฯ ได้รับการตดัแตง่พนัธุกรรมแล้ว และก็ไม่ได้ให้ชาวนาไปปลกูในเนือ้ท่ีเลย 
คือไปปลกูบนคนันา ท าให้เกิดเป็นอาชีพเสริมขึน้มา 

4. ทศันคตขิองทา่นท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ก็รู้สึกดีขึน้ตรงท่ีว่า กระดาษท่ีใช้คือ (1) ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม (2) คนก็มีรายได้ ชุมชนก็มี
รายได้เพิ่มขึน้ 

5. การยอมรับของทา่นตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 โอเคท่ีท าให้คนมีรายได้เพิ่มขึน้ แตก่วา่จะมีรายได้ตรงนัน้มนัต้องใช้เวลา แล้วเราก็ไม่รู้ว่ารายได้
จริงๆ มนัจะเป็นกอบเป็นก า เพราะเราไม่ได้ลงไปในพืน้ท่ีจริงๆ เลยไมแ่นใ่จวา่ชว่ยได้เยอะหรือน้อย 
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6. พฤตกิรรมของทา่นจากการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ส่วนตวัรู้สึกเฉยๆ ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือ Anti ใดๆ ส าหรับการท่ีใช้กระดาษเพราะมัน่ใจใน
เร่ืองคณุภาพ คือกระดาษไมต่ดิเคร่ือง เนือ้กระดาษก็โอเค 

7. ความรู้สึกและความพึงพอใจของท่านจากการยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา”? 
 ก็โอเค ก็รู้สึกว่าอย่างน้อยๆ ก็รับผิดชอบสงัคม คือไม่ได้เอาทรัพยากร ท าลายสิ่งแวดล้อมมาใช้
ผลิตกระดาษ แล้วก็สง่เสริม ในท่ีน่ีก็คือเอามาปลกูแซมๆ เป็นอาชีพเสริม เห็นด้วยท่ีจะท าตอ่ไป 
 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์    คณุสวุิทย์ จนัทวงศ์ ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์  
วันท่ีสัมภาษณ์   7 สิงหาคม 2557 

สถานที่   ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว 
 
1. การรับรู้ของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เคยได้ยินได้ฟังมาจากส่ือประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯ บ้าง พวกงานวิจยัต่างๆ บ้าง แล้วก็เห็น
ตามกระทู้ ด้วยท่ีจ าได้ มีทัง้เร่ืองดีคือให้ชาวนาปลูก เป็นการเพิ่มรายได้โดยไม่ต้องลงทนุ ส่วนเร่ือง
ไมดี่คือมนัท าลายดนิท าลายน า้จากน า้มนัจากใบยคูาฯ 

2. การจดจ าของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ท่ีจ าได้ มีทัง้เร่ืองดีคือให้ชาวนาปลูก เป็นการเพิ่มรายได้โดยไม่ต้องลงทนุ ส่วนเร่ืองไม่ดีคือมนั
ท าลายดนิท าลายน า้จากน า้มนัจากใบยคูาฯ  

3. ความเข้าใจของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เข้าใจว่าการปลูกต้นยูคาฯ ของดับ๊เบิล้ คือ ชาวนาไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องดูแล มีรายได้ ส่วน
บริษัทฯ ได้วตัถดุบิใช้ท ากระดาษ 

4. ทศันคตขิองทา่นท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ธุรกิจกระดาษมนัต้องท าลายธรรมชาตเิหมือนกนั แตบ่ริษัทฯ ก็มีการผลิตวตัถดุบิเองโดยไมไ่ป
ท าลายทรัพยากร เพียงแตว่า่สว่นตวัยงัไม่ Get กบัวิธีท่ีให้ชาวบ้านน าไปปลกู 
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5. การยอมรับของทา่นตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ยอมรับในเร่ืองคณุภาพ สว่นเร่ืองให้ชาวนาปลกูก็ไมถ่ึงกบัไมย่อมรับ แตม่นัยงัไมเ่ห็นกบัตา ฟัง
ข้อมลูจากบริษัทฯ อย่างเดียว 

6. พฤตกิรรมของทา่นจากการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ใช้กระดาษเพราะเร่ืองคณุภาพ มากกว่าจะเป็นในเร่ืองช่วยชาวนา ส่วนหนึ่งเพราะเรายงัไม่เช่ือ
ตรงนัน้ 

7. ความรู้สึกและความพึงพอใจของท่านจากการยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา”? 
 ยงัไม่ค่อยจะเช่ือเท่าไหร่ว่ามนัแก้ตรงนัน้จริงๆ เหรอ แล้วมนัได้ผลจริงเหรอ เพราะเด๋ียวนีบ้้าน
เรา ข้าว ผลผลิต มนัก็ไมค่อ่ยดีอยูแ่ล้ว ถ้าไปเจอเร่ืองแบบนีม้นัก็จะแย่ลงไปอีก ถ้าเคลียร์ตรงนีไ้ด้ก็
อยากจะสนบัสนนุ 
 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์    คณุมะลิวรรณ บนิสะเล็ม ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ 

วันท่ีสัมภาษณ์   7 สิงหาคม 2557 

สถานที่   Paradise on Earth Travel Agency 

 
1. การรับรู้ของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เคยเห็นจากโฆษณาวา่บริษัทฯ สง่เสริมให้มีการปลกูต้นไม้ตามคนันา 

2. การจดจ าของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 จ าได้ว่าเป็นบริษัทฯ ท่ีช่วยเหลือชาวนาจากการให้ชาวนาปลูกต้นกระดาษ แล้วบริษัทฯ ก็จะ
น ามาใช้เป็นวตัถดุบิผลิตกระดาษ 

3. ความเข้าใจของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เข้าใจวา่เป็นการปลกูต้นกระดาษท่ีเป็นวตัถดุบิ ไมต้่องตดัไม้ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอีกทาง 

4. ทศันคตขิองทา่นท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 รู้สกึดี เพราะวา่ชาวนาจะได้มีชอ่งทางในการหารายได้เพิ่มขึน้จากพืน้ท่ีท่ีมีอยูแ่ล้ว 
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5. การยอมรับของทา่นตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ยอมรับในเร่ืองท่ีผลิตกระดาษจากไม้ปลกู และการสร้างรายได้เสริม ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ พยงุ
ชาวนาให้อยูร่อด 

6. พฤตกิรรมของทา่นจากการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ตอนนีก็้ใช้สินค้าอยู ่เพราะเห็นวา่สินค้ามีคณุภาพดีและเป็นบริษัทฯ ท่ีมีความคดิดี 

7. ความรู้สึกและความพึงพอใจของท่านจากการยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา”? 
 รู้สกึวา่เป็นสว่นหนึง่ท่ีได้ชว่ยเหลือชาวนา 
 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์    คณุศริิพร คา่นคร  
   หวัหน้าขา่วการตลาด หนงัสือพิมพ์สยามธุรกิจ 
วันท่ีสัมภาษณ์   6 สิงหาคม 2557 

 
1. การรับรู้ของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เคยได้ยินจากการส่ือสารในช่องทางต่างๆ รวมทัง้ผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีบอกว่า การปลูกต้น
กระดาษบนคนันา ชว่ยเสริมรายได้ให้กบัเกษตรกร ชว่ยดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์ และส่งเสริมการ
เตบิโตให้กบัธุรกิจกระดาษของบริษัทฯ ทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 

2. การจดจ าของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 จดจ าได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มเติม และสร้างวตัถดุิบให้เพียงพอกบัความ
ต้องการของบริษัทฯ เป็นโครงการท่ีได้รับรางวลัด้าน CSR มาหลายรางวลั รวมทัง้การยกย่องจาก
นกัการตลาดในต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็เคยมีกลุ่มผู้ต่อต้าน โดยอ้างอิงข้อมูลผลเสียของการ
ปลกูต้นยคูาลิปตสั ซึง่เป็นสายพนัธุ์เดมิก่อนท่ีจะพฒันามาเป็นต้นกระดาษ 

3. ความเข้าใจของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เข้าใจว่า การปลูกต้นกระดาษบนคันนาท่ีเคยว่างเปล่า ช่วยให้ชาวนามีรายได้เสริม
นอกเหนือจากอาชีพท านา และชว่ยเพิ่มวตัถดุบิในการผลิตกระดาษให้กบับริษัทฯ 
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4. ทศันคตขิองทา่นท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 รู้สกึช่ืนชมกบัท่ีสามารถสร้างสรรค์นโยบายส่งเสริมการตลาด เพิ่มศกัยภาพในการผลิต รวมทัง้
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน จนโครงการนีก้ลายเป็นท่ี
รู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย ทัง้ในและตา่งประเทศ 

5. การยอมรับของทา่นตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ส่วนตัวยอมรับ แต่การท่ีคนอ่ืนจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนัน้ ต้องดูท่ีผลแห่งการปฎิบัติและ
เจตนาท่ีแท้จริงเป็นหลกั ซึง่คงต้องผา่นการพิสจูน์และมีการยอมรับในวงกว้าง 

6. พฤตกิรรมของทา่นจากการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เคยเปิดเผยขา่วสารของบริษัท ทัง้นีเ้พราะเห็นวา่นา่จะเป็นโอกาสของเกษตรกร 

7. ความรู้สึกและความพึงพอใจของท่านจากการยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา”? 
 การท ากิจกรรมใดๆ  ก็ตามท่ีต่อยอดจากการท าธุรกิจเดิมถือเป็นเร่ืองปกติธรรมดาของผู้  
ประกอบการ แตถ้่าหากมีความจริงใจ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ก็เช่ือว่าจะประสบความส าเร็จได้
ไมย่าก 
 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์    คณุก าไร บญุเย็น  

หวัหน้าขา่วการตลาด หนงัสือพิมพ์ลีดเดอร์ไทม์ 
วันท่ีสัมภาษณ์   6 สิงหาคม 2557 

 
1. การรับรู้ของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เคยเห็นจากขา่วประชาสมัพนัธ์ และภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ 

2. การจดจ าของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 จ าไมค่อ่ยได้ แตเ่ห็นวา่นา่สนใจส าหรับเกษตรกรท่ีจะน ามาเป็นชอ่งทางในการมีรายได้เพิ่มเตมิ 

3. ความเข้าใจของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เข้าใจวา่ ให้ปลกูต้นไม้บนคนันาและน าต้นไม้นัน้มาแปรรูปเป็นกระดาษ 
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4. ทศันคตขิองทา่นท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 มองวา่เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจหากไม่ท าร้ายพืชผลทางการเกษตรของชาวนานัน่หมายความว่า 
ผู้ประกอบการต้องมีความจริงใจในการท าธุรกิจและจริงใจตอ่เกษตรกรท่ีร่วมโครงการด้วย 

5. การยอมรับของทา่นตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ยอมรับในแนวทางท่ีสามารถเสริมศกัยภาพและสร้างความส าเร็จให้กบับริษัทฯ ซึ่งมีผลพิสจูน์
ได้จากยอดขายและการเตบิโต 

6. พฤตกิรรมของทา่นจากการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ใช้สินค้าและเผยแพร่ขา่วสาร 

7. ความรู้สึกและความพึงพอใจของท่านจากการยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา”? 
 ถือเป็นความส าเร็จตามเป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีสามารถสร้างโครงการเดียวให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการได้หลายด้าน แตค่นันาท่ีอยูใ่นวิถีชีวิตของชาวนา 

 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์    คณุชตุมินฑ์ ศรีข า  
บรรณาธิการขา่วเศรษฐกิจ หนงัสือพิมพ์บ้านเมือง 

วันท่ีสัมภาษณ์   6 สิงหาคม 2557 
 
1. การรับรู้ของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ทราบจากการท าประชาสัมพันธ์ ว่าการปลูกต้นยูคาลิปตสัท่ีคันนา สามารถสร้างรายได้ให้
เกษตรกรอีกทางหนึง่ 

2. การจดจ าของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 จ าเนือ้หาในโฆษณาได้วา่เป็นการสอยกระดาษจากต้นไม้ท่ีปลกูไว้ท่ีคนันาแล้ว ก็เป็นกระดาษท่ี
ในออฟฟิศใช้ด้วย 

3. ความเข้าใจของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เข้าใจว่า พืน้ท่ีนา นอกจากจะปลกูข้าวแล้ว คนันายงัปลกูต้นไม้ท่ีน าไปผลิตเป็นกระดาษ สร้าง
รายได้สองทาง อีกทัง้ยงัพฒันากระดาษให้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
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4. ทศันคตขิองทา่นท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 มีความรู้สกึดี เป็นการสง่เสริมให้เกษตรกรสร้างรายได้อีกทางหนึง่ และหากท าตามก็จะมีรายได้
แนน่อน 

5. การยอมรับของทา่นตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ยอมรับ เพราะจากข้อมูล การผลิตไม้เพ่ือมาท ากระดาษ เป็นการสร้างทรัพยากรในการผลิต 
ไมไ่ด้น ามาใช้อยา่งเดียว 

6. พฤตกิรรมของทา่นจากการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ท าหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์และใช้ผลิตภณัฑ์ 

7. ความรู้สึกและความพึงพอใจของท่านจากการยอมรับการสร้างคุณค่าร่วมด้วยนวัตกรรม 
“กระดาษจากคนันา”? 
 เป็นวิธีสร้างทรัพยากรในการน ามาผลิตกระดาษ เพ่ือเป็นแหล่งวตัถดุิบให้กบัธุรกิจ ของบริษัทฯ 
เป็นการลดต้นทุนในการหาพืน้ท่ีปลูกต้นไม้  ขณะเดียวกันก็สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร  
เรียกวา่สมประโยชน์กนั 
 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์    คณุสพุรรณี จะท าดี  
   ผู้ ส่ือขา่วการตลาด หนงัสือพิมพ์สยามรัฐ  
วันท่ีสัมภาษณ์   6 สิงหาคม 2557 

 
1. การรับรู้ของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เคยอ่านขา่วสารของบริษัทฯ บ้าง แตไ่มไ่ด้จดจ าว่ามีรายอะเอียดอยา่งไร 

2. การจดจ าของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 จ าไมไ่ด้ 

3. ความเข้าใจของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ไมเ่ข้าใจ 

 



232 
 

4. ทศันคตขิองทา่นท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เคยเห็นชาวบ้านท่ีปลูกต้นยูคาลิปตลั แต่ยังไม่เคยเห็นปลูกจากคนันา แล้วมีการพูดคุยถาม
ชาวบ้านจะบอกว่า ต้นยูคาลิปตลัจะน ามาท ากระดาษ ปลกูแตล่ะครัง้จะท าให้หน้าดินเสีย และใช้
ระยะเวลานานมากในการปลกูแตค่รัง้ จงึต้องใช้ระยะในการฟืน้ฟหูน้าดนิ ชาวบ้านบอกมาแบบนัน้ 

5. การยอมรับของทา่นตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ไม่คอ่ยทราบรายละเอียดมากนกั แตก่ารได้รับผลประโยชน์ก็คงดีกบัคนปลกู เพราะไม่ต้องเสีย
ท่ีดนิ แปลงใหญ่ๆ มาปลกูต้นกระดาษ สามารถน าท่ีดนิบนคนันามาใช้ประโยชน์ได้ 

6. พฤตกิรรมของทา่นจากการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ตอนนีพ้ยายามลดการใช้กระดาษ เพ่ือชว่ยอนรัุกษ์ทรัพยกรธรรมชาติ 

7. ความรู้สกึและความพงึพอใจของทา่นจากการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม 
“กระดาษจากคนันา”? 
 ขอให้ชว่ยอนรัุกษ์ทรัพยากรด้วย 
 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์    คณุมด (นามสมมตุ)ิ 
   ผู้ ส่ือขา่วการตลาด หนงัสือพิมพ์ดอกเบีย้ธุรกิจ 
วันท่ีสัมภาษณ์   6 สิงหาคม 2557 

 
1. การรับรู้ของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 เคยได้ยินจากการส่ือสารของบริษัทฯ แต่เท่าท่ีได้ยินมาตา่งก็บอกว่า ต้นยคูาฯ มนัท าลายหน้า
ดินและทรัพยากรในดิน และต้องใช้ระยะเวลานานหลายปีกว่าจะสามารถฟืน้ฟูหน้าดินให้กลบัมา
เป็นแบบเดมิได้ 

2. การจดจ าของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
จ าได้ว่าเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้เสริมจากการปลกูต้นกระดาษบนคนันา แตจ่ากการ
สอบถามชาวบ้านก็ได้รับผลตอบแทนต ่า 
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3. ความเข้าใจของทา่นในเร่ืองการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ไมค่อ่ยเข้าใจ แตเ่ทา่ท่ีทราบ คือจะช่วยเหลือชาวบ้านท่ีมีพืน้ท่ีว่างจากคนันา ให้มาปลกูต้นยคูา
ลิปตสั เพ่ือเป็นรายได้เสริม 

4. ทศันคตขิองทา่นท่ีมีตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 รู้สกึวา่มนันา่จะท าร้ายโลก และชาวบ้านท่ีปลกู ก็ไมไ่ด้ผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่เพียงพอกบัการปลกู 

5. การยอมรับของทา่นตอ่การสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ไม่ยอมรับ น่าจะน าเงินมาโฆษณามาเพิ่มให้กบัชาวนาดีกว่า ไม่จ าเป็นต้องโฆษณา ให้เสียเงิน
เพราะยงัไงคนก็รู้จกักระดาษอยู่แล้ว แตถ้่าลองมองอีกมมุหนึ่ง น าเงินท่ีเป็นงบโฆษณามาใช้อย่าง
อ่ืนก็นา่จะเกิดประโยชน์มากกวา่ เชน่ การไปเพิ่มเงินคา่ปลกูให้ชาวนา เขาจะได้มีก าลงัใจ 

6. พฤตกิรรมของทา่นจากการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม “กระดาษจากคนันา”? 
 ช่วยประหยดักระดาษเพ่ือลดโลกร้อน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีต้องท า และพยายามจะใช้กระดาษให้น้อย
ท่ีสดุ หนัมาใช้ E-Mail, Internet, Line แทน 

7. ความรู้สกึและความพงึพอใจของทา่นจากการยอมรับการสร้างคณุคา่ร่วมด้วยนวตักรรม 
“กระดาษจากคนันา”? 
 อยากให้บริษัทมีความบริสทุธ์ิใจ และชว่ยลดโลกร้อน และเห็นใจชาวนาท่ีปลกูให้มากท่ีสดุ 
 



 
ภาคผนวก ข 

 
ส่ือต่างๆ ในแคมเปญส่ือสาร 

 
 แคมเปญการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
บริษัทฯ แบง่ออกเป็น 2 ประเภทตามกลุ่มเป้าหมายของการส่ือสาร ได้แก่ (1) แคมเปญส่ือสารท่ีมี
ผู้บริโภคเป็นกลุม่เป้าหมาย และ (2) แคมเปญส่ือสารท่ีมีเกษตรกรเป็นกลุม่เป้าหมาย โดยท่ีบริษัทฯ 
มีการเลือกใช้ส่ือประเภทตา่งๆ ในแตล่ะแคมเปญ ผู้วิจยัจึงรวบรวมส่ือท่ีปรากฎให้ได้มากท่ีสดุเพ่ือ
น ามาใช้ในการศกึษาวิจยัดงันี ้ 
 
1. ส่ือต่างๆ ในแคมเปญสื่อสารที่มีผู้บริโภคเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 

แคมเปญการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” ของ
บริษัทฯ ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคนัน้ เร่ิมต้นส่ือสารตัง้แต่ปี พ.ศ.  2551 จนถึงปัจจุบนั 
ประกอบด้วย (1) แคมเปญส่ือสาร Blue Hero (2) แคมเปญส่ือสาร Double A Heroes (3) 
แคมเปญส่ือสาร Paper from KHAN-NA และ (4) แคมเปญส่ือสาร A to a ปลกูฝัน ปลกูปัญญา 

 
1.1 แคมเปญสื่อสาร Blue Hero  
 

1) ส่ือภาพยนตร์โฆษณา (Television Commercial: TVC)  
ช่ือเร่ือง:  Blue Hero 
ความยาว:  15 วินาที 
เร่ืองยอ่:  ใช้วิธีการเล่าเร่ืองผ่านตัวละคร 2 ตัว คือต้นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ และกระดาษ

ดับ๊เบิล้ เอ โดยเร่ิมจากต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท่ีเติบโตขึน้บนคนันา เพ่ือคอยไล่งบั
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นต้นก าเนิดของภาวะโลกร้อน และปล่อยก๊าซ
ออกซิเจนออกมาสู่บรรยากาศ และปิดท้ายด้วยกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท่ีไล่งับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 3 กิโลกรัม เพ่ือส่ือสารให้เข้าใจได้ว่าในกระดาษดับ๊เบิล้ เอ 
เป็นกระดาษคณุภาพท่ีมีสว่นชว่ยแก้ไขปัญหาโลกร้อน 
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2) ส่ือสิ่งพิมพ์ (Print Media) 
แบบท่ีถกูใช้ในโฆษณาในหนงัสือพิมพ์ (Newspaper) ใบปลิว (Leaflet) และใบปิด (Poster) 
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3) ส่ือแสดง ณ จดุขาย (Point of Purchase: POP) 
ป้ายสแตนดี ้(Standee Board) และป้ายสแตนดีข้นาดเล็ก (Mini Standee Board) 
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2.2  แคมเปญสื่อสาร Double A Heroes   
 

1) ส่ือภาพยนตร์โฆษณา (Television Commercial: TVC)  
ช่ือเร่ือง:  Double A Heroes 
ความยาว:  3 ตอน ตอนละ 45 วินาที  
เร่ืองยอ่:  ตอนท่ี 1 ตอนมนุษย์กระดาษพิฆาตคาร์บอนไดออกไซด์ จะเน้นการสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับกระบวนการผลิตกระดาษของดั๊บเบิล้ เอ มีส่วนช่วยลดโลกร้อนด้วยการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2.4 ล้านตนั/ ปี 

 

   
 

   
 

  
 

ตอนท่ี 2 ตอนมนุษย์กระดาษมหัศจรรย์ โดยเน้นเร่ืองของการสร้างรายได้เสริมท่ียั่งยืน
ให้กับเกษตรกร จากการปลูกในพืน้ท่ีว่างเปล่าท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ และจากเวลาว่างจากฤดเูก็บ
เก่ียว โดยในแตล่ะปีสามารถสร้างรายได้เสริมกวา่ 5,000 ล้านบาท/ ปี  
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ตอนท่ี 3 ตอนมนษุย์กระดาษพลงัไฟฟ้าสะท้าน โดยเป็นการสะท้อนถึงการน าของเสียจาก
การผลิตกระดาษ มาแปรรูปเพ่ือให้เกิดประโยชน์ โดยเศษไม้จากการผลิตกระดาษดับ๊เบิล้ เอ มี
สว่นชว่ยผลิตไฟฟ้าสง่ไปตามชมุชนได้กวา่ 400,000 ครัวเรือน/ ปี 
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2) ส่ือสิ่งพิมพ์ (Print Media)  
ใบปลิว (Leaflet) และใบปิด (Poster) 
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3) ส่ือแสดง ณ จดุขาย (Point of Purchase: POP) 
ป้ายสแตนดี ้(Standee Board) 
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ชัน้วางสินค้า (Display Shelf) 
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ป้ายสแตนดีข้นาดเล็ก (Mini Standee Board) 

 
 

4) ส่ือกิจกรรม (Activity)  
การจดัแสดงสินค้าตามอาคารส านกังาน (Office Building Roadshow) 
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5) ส่ืออินเตอร์เน็ต (Internet)  
เว็บไซต์ย่อย (Microsite) 

 

 
 

ป้ายโฆษณาออนไลน์ (Online Banner) 
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6) ส่ือกลางแจ้ง (Outdoor Media) 
ป้ายแบนเนอร์ (Banner) 

 

 
 

ส่ือโฆษณาป้ายรถโดยสาร (Bus Shelter) 
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1.3  แคมเปญสื่อสาร Paper from KHAN-NA 
 

1) ส่ือภาพยนตร์โฆษณา (Television Commercial: TVC)  
ช่ือเร่ือง:  Paper from KHAN-NA 
ความยาว:  30 วินาที และ 15        
เร่ืองยอ่:  เป็นการเล่าถึงเร่ืองราวในออฟฟิศท่ีกระดาษท่ีใช้ถ่ายเอกสารหมด ท าให้พนกังาน

สาวในออฟฟิศต้องไปสอยกระดาษดับ๊เบิล้ เอ มาจากต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท่ี
ปลกูบนคนันา 
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2) ส่ือสิ่งพิมพ์ (Print Media)  
ใบปลิว (Leaflet) และใบปิด (Poster) 

 

 
 

3) ส่ือแสดง ณ จดุขาย (Point of Purchase: POP)  
ชัน้วางสินค้า (Display Shelf) 
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ป้ายสแตนดี ้(Standee Board) 
 

 
 

ป้ายสแตนดีข้นาดเล็ก (Mini Standee Board) 
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4) ส่ือกิจกรรม (Activity)  
งานแถลงขา่ว (Press Conference)  
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5) ส่ืออินเตอร์เน็ต (Internet)  
Facebook Application 

 

 
 

Facebook Advertising 
 

 
 

6) ส่ือกลางแจ้ง (Outdoor Media) 
ส่ือโฆษณารถโดยสาร (Bus Wrap) 
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ป้ายแบนเนอร์ (Banner) 
 

 
 
1.4  แคมเปญสื่อสาร A to a ปลูกฝัน ปลูกปัญญา 
 

1) ส่ือภาพยนตร์โฆษณา (Television Commercial: TVC)  
ช่ือเร่ือง:  A to a ปลกูฝัน ปลกูปัญญา 
ความยาว:  5 ตอน ตอนละ 120 วินาที และ 30 วินาที 
เร่ืองยอ่:  ตอนท่ี 1 เร่ืองจริงท่ีไม่มีใครรู้ โรนลัโดเป็นลกูชาวนา เล่าถึงความฝันของ ด.ช.พี

ระณฐั ชูจิตร หรือน้องโย ลูกชาวนาท่ีรักการเล่นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ น้องโยจะ
ต่ืนขึน้มาวิ่งทกุเช้า ตกเย็นก็เตะฟุตบอลกบัเพ่ือนๆท่ีโรงเรียน และฝันว่าวนัหนึ่งจะ
เป็นให้ได้อยา่งนกัเตะในดวงใจ  
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ตอนท่ี 2 เด็กชยันาท คิดการใหญ่ พฒันาข้าวเมล็ดยกัษ์ เล่าถึงความฝันของ ด.ญ.จิตตรา
ภรณ์ ขตัริยะ หรือน้องมะนาว ลูกชาวนาจากจังหวัดชัยนาทท่ีอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์พัฒนา
พนัธุ์ข้าว เพราะความสงสยัมาตัง้แตเ่ล็กว่าท าไมข้าวเมล็ดเล็ก ท าไมข้าวมีแตสี่ขาว จึงอยากเห็น
ข้าวสีชมพ ูเมล็ดใหญ่ๆ และกิน 3 ค าอ่ิม 

 

    
 

   
 

  
 

ตอนท่ี 3 กระแสทหารฟีเว่อร์ มดัใจลูกชาวนา ยึดทหารเป็นไอดอล เล่าถึงความฝันของ
ด.ช.ธนพฒั เรืองศรี หรือน้องออมสิน ลกูชาวนาจงัหวดัปราจีนบุรีท่ีอยากเป็นทหาร อยากขบัรถถัง 
อยากปกป้องประเทศ อยากดแูลพอ่แมแ่ละน้องสาว ความฝันของเดก็ตวัเล็กๆ แตเ่ต็มไปด้วยความ
ตัง้ใจท่ียิ่งใหญ่ เป็นความคดิใสๆ ท่ีอาจดเูกินจริงในสายตาผู้ใหญ่อยา่งเราๆ 
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ตอนท่ี 4 สร้างจรวดไปดาวองัคาร ไหนจะสู้ เดก็ๆ ท าจรวดข่ีไปโรงเรียน เล่าถึงความฝันของ

น้องว้า หรือ ด.ช.ภาณุวัตร สุขเกษม ผู้ ท่ีอยากประดิษฐ์คิดค้นจรวดติดหลังเพ่ือบินไปโรงเรียน 
เพราะชอบไปโรงเรียน แตโ่รงเรียนอยูไ่กล  

 

    
 

   
 

  
 

ตอนท่ี 5 กหุลาบสีฟ้า ผดุจากท้องนาท่ีสิงห์บรีุ เล่าถึงความฝันของด.ญ.ฐานิดา สงูเรือง 
หรือน้อง ลูกชาวนาจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ รักธรรมชาติ รักท้องฟ้า และชอบปลูกต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจ
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โดยเฉพาะปลูกต้นกุหลาบ น้องฝันว่าสกัวนัหนึ่งจะได้ปลูกดอกกุหลาบสีฟ้า สีเดียวกับท้องฟ้าท่ี
ตวัเองชอบ โดยพฒันาพนัธุ์ขึน้มาเองให้มีสีฟ้าสวยงามตัง้แตเ่กิดไมใ่ชแ่คน่ ามาย้อมสี  
 

    
 

   
 

  
 

2) ส่ือกิจกรรม (Activity)  
งานแถลงขา่ว (Press Conference) 
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การจดัแสดงสินค้าตามอาคารส านกังาน (Office Building Roadshow) 
 

 
 

3) ส่ืออินเตอร์เน็ต (Internet)  
เว็บไซต์ย่อย (Microsite) 

 

 
 
2. ส่ือต่างๆ ในแคมเปญสื่อสารที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร 

 
แคมเปญการส่ือสารเพ่ือการสร้างคณุค่าร่วมด้วยนวัตกรรม “กระดาษจากคนันา” ของ

บริษัทฯ ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรนัน้ เร่ิมต้นส่ือสารตัง้แต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน 
ประกอบด้วย (1) แคมเปญส่ือสาร เทวดา (2) แคมเปญส่ือสาร รักพ่ีต้องอดทน (3) แคมเปญ
ส่ือสาร น้ารวย (4) แคมเปญส่ือสาร มนต์รักลกูทุ่ง (5) แคมเปญส่ือสาร ปลกูปุ๊ บ ก็ได้ออมป๊ับ และ 
(6) แคมเปญส่ือสาร ปอก็ปลกู 
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2.1  แคมเปญส่ือสาร เทวดา 
 

1) ส่ือภาพยนตร์โฆษณา (Television Commercial: TVC)  
ช่ือเร่ือง:  เทวดา 
ความยาว:  30 วินาที 
เร่ืองยอ่:  เป็นการน าภาพจากความเช่ือของคนไทยท่ีส่วนใหญ่จะเช่ือเร่ืองโชคลาง และการ

บนบานสานกล่าวจากสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ เพ่ือต้องการให้มีชีวิตและฐานะท่ีดีขึน้ ซึ่งเป็น
สิ่งท่ีคุ้นหูคุ้นตากันในสงัคม มาเป็นส่วนประกอบและน าเข้าสู่การแนะน าให้การ
สร้างรายได้เสริมด้วยการปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ และสอดแทรกการแนะน าถึง
คุณสมบัติพิเศษท่ีแตกต่างของพันธุ์ ไม้ท่ีปลูกง่าย โตไว และรายได้ดี รวมทัง้
สามารถปลกูบนคนันาท่ีไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นข้อมลูแก่เกษตรกร 
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2)     วิทย ุ(Radio)  
ช่ือเร่ือง:  เทวดา 
ความยาว:  30 วินาที 
 

ผู้พดู บทพดู 

โฆษกชาย :  
ชาย :  
โฆษกชาย : 
ชาย : 
เทวดา : 
ชาย : 
เจ้าหน้าท่ี : 
โฆษกชาย : 
ชาย : 
โฆษกชาย : 

กาลครัง้หนึง่ มีครอบครัวท่ีอยากจะรวย 
เทวดา...ขอให้ลกูช้างรวยด้วยเถิด 
บดัเดี๊ยวนัน้ 
โอ้โห...เทวดาให้เลขเดด็ 
ไมใ่ช.่..เลขควิ 
เฮ้ย...น่ีมนัตัง้ล้านกวา่ควิ 
น้าครับ อยากสบายปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ดีกวา่ครับ 
ต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ปลกูง่าย โตไว ก าไรงาม 
รุ่งซะแล้ว !!! 
ชีวิตดีขึน้เป็นดับ๊เบิล้ ปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ โทร 1759 

 
3)     กลางแจ้ง (Outdoor Media)  

ป้ายแบนเนอร์ (Banner) 
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2.2  แคมเปญสื่อสาร รักพี่ต้องอดทน 
 

1) ส่ือภาพยนตร์โฆษณา (Television Commercial: TVC)  
ช่ือเร่ือง:  รักพ่ีต้องอดทน 
ความยาว:  30 วินาที 
เร่ืองยอ่:  น าเสนอเร่ืองผ่านชีวิตของชายหนุ่มยากจนท่ีแอบรักลูกสาวก านัน จึงตดัสินใจ

ปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ และรอให้ได้เงินจากการปลกูมาขอแตง่งาน พอก านนั
เห็นทัง้สองคนมานั่งพลอดรักกันก็พูดจาถากถางว่าไม่มีทางมาขอลูกสาวตนได้ 
เพราะวนัๆ ไม่เห็นท าอะไร ขนาดปลกูต้นไม้ยงัไม่ดแูล แตพ่อรู้ว่าเป็นต้นกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ ก านนัก็ตกใจ เพราะต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ปลูกง่ายแคร่ดน า้ครัง้เดียว 
หน้าแล้งก็ปลกูได้ และมีเวลาไปท าอยา่งอ่ืนได้ 

 

    
 

   
 

  
 

2)     วิทย ุ(Radio)  
ช่ือเร่ือง:  รักพ่ีต้องอดทน 
ความยาว:  30 วินาที 
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ผู้พดู บทพดู 

กล้า :  
ก านนั :  
 
กล้า : 
 
ก านนั : 
โฆษกชาย : 
 

เดือนเอ้ยเดือน น้องไมเ่คยเลือนจากใจ 
หนอยแนะ่ เจ้ากล้า เอ็งมีท่ีแคผื่นเดียว กล้าดียงัไงมาร้องเพลง
จีบลกูสาวข้า 
กล้าดีสิจ๊ะ พ่อก านนั น่ีต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เชียวนะ ปลกูถกู
วิธี รดน า้ครัง้เดียว หน้าแล้งก็ปลกูได้ โตไว 3 ปีก าไรแล้วจ้า 
หยู...เก่งจริงนะพอ่ลกูเขย 
ปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ โทร 1759 หรือตดิตอ่สาขารับซือ้ไม้ 
ขายต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ใกล้บ้านท่าน 

 
3)     กลางแจ้ง (Outdoor Media)  

ป้ายสแตนดี ้(Standee Board) 
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2.3  แคมเปญสื่อสาร น้ารวย 
 

1) ส่ือภาพยนตร์โฆษณา (Television Commercial: TVC)  
ช่ือเร่ือง:  น้ารวย 
ความยาว:  30 วินาที 
เร่ืองยอ่:  เป็นการประชาสมัพนัธ์โครงการ 101 ต้นบนคนันา ซึ่งเป็นโครงการท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือ

สง่เสริมการสร้างรายได้ให้กบัชาวนาท่ีมีคนันาปล่อยว่างอยู่ 
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2)     วิทย ุ(Radio)  
ช่ือเร่ือง:  น้ารวย 
ความยาว:  30 วินาที 
 

ผู้พดู บทพดู 

โฆษกชาย : 
น้ารวย :  
 
 
เจ้าหน้าท่ี:  
 
กล้า : 
โฆษกชาย : 

ท าไมต้องปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา 
ชาวบ้านแถวนีเ้ขาเรียกผมวา่ น้ารวยครับ 
เพราะผมเข้าโครงการ 101 ต้นบนคนันาครับ 
ภายใน 3 ปี มนัจะโตเร็วเหลือเกิน ยืนยนัได้เลยครับ 
ใครก็เป็นอยา่งน้ารวยได้ ปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ตดิตอ่โรงสี
หรือทา่ข้าวสิครับ 
คนันาอยา่ทิง้เปลา่ครับ มาปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ กนัครับ 
ปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ โทร 1759 

 
ช่ือเร่ือง:  โครงการขายฝาก 
ความยาว:  30 วินาที 
 

ผู้พดู บทพดู 

โฆษกชาย : 
 
 
 

เปล่ียนคนันาให้เป็นรายได้ สมคัรโครงการขายฝากกนัสิครับ 
สมคัรป๊ับ รับสิทธิพิเศษ 2 ต ่  
ตอ่แรก ซือ้กล้าราคาพิเศษ  
ตอ่ท่ีสอง เม่ือปลกูบนคนันา เขตท่ี ปลกูครบ 3 ปี รับคา่ซือ้ไม้
กลบัในราคาประกนั แถมยงัได้เงินคา่กล้าคืนอีกตา่งหาก หรือ
สมคัรโครงการเชา่คนันาด้วยก็ได้นะครับ งานนีมี้แตคุ่้ม สนใจ
โทร 1759 กด 5 

 
 
 
 
 



261 
 

3)     กลางแจ้ง (Outdoor Media)  
ป้ายแบนเนอร์ (Banner) 

 

 
 

4) ส่ือสิงพิมพ์ (Print Media) 
ใบปลิว (Leaflet) 
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2.4  แคมเปญสื่อสาร มนต์รักลูกทุ่ง 
 

1) ส่ือภาพยนตร์โฆษณา (Television Commercial: TVC)  
ช่ือเร่ือง:  มนต์รักลกูทุง่ 
ความยาว:  30 วินาที 
เร่ืองยอ่:  น าเสนอบทบาทของพ่ีคล้าวท่ีต้องหาเงินสิบหม่ืนไปสู่ขอทองกวาว ซึ่งฝันของพ่ี

คล้าวเป็นจริงได้ก็เพราะปลกูกระดาษบนคนันาเป็นรายได้เสริม แคมเปญนี ้ยงัได้
สอดแทรกข้อมลูเร่ืองคณุสมบตัท่ีิส าคญัของต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท่ีสามารถปลกู
ร่วมกบัพืชอ่ืน เชน่ ข้าว เป็นต้น 

 

    
 

   
 

  
 
 

2)     วิทย ุ(Radio)  
ช่ือเร่ือง:  มนต์รักลกูทุง่ 
ความยาว:  30 วินาที 
 
 



263 
 
 

ผู้พดู บทพดู 

คล้าว : 
จ้อย : 
 
 
คล้าว : 
 
 
 
โฆษกชาย : 

น่ีถ้าข้าหาเงินเพิ่มได้มากกว่านี ้กวา่คงดีนะ ไอ้ฉ ่า 
หน้อย...จนแล้วไมเ่จียม  
(ร้องเพลง) สิบหม่ืน สิบหม่ืน สิบหม่ืน 
หน้าอยา่งเอ็ง ไมมี่ทางหาได้หรอกเว้ย ไอ้คล้าว! 
(เสียงลมพดั) โอ้โห เงิน! ทองกวาว...ฝันของเราจะเป็นจริงแล้ว 
รับรองว่าข้าวก็งามดี ต้นกระดาษก็โตไว มาสมคัรโครงการ
เปล่ียนคนันาให้เป็นเงินกบัดับ๊เบิล้ เอ สร้างรายได้เสริมจากนา
ข้าว เปล่ียนคนันาเปลา่ๆ ให้เป็นเงิน 
ปลกูต้นกระดาษ โทร 1759 กด 5 

 
3)     กลางแจ้ง (Outdoor Media)  

ป้ายแบนเนอร์ (Banner) 
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ป้ายบลิลอร์ด (Billboard) 
 

 
 

4) ส่ือสิงพิมพ์ (Print Media) 
ใบปลิว (Leaflet) 
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2.5  แคมเปญสื่อสาร ปลูกปุ๊บ กไ็ด้ออมป๊ับ 
 

1) ส่ือภาพยนตร์โฆษณา (Television Commercial: TVC)  
ช่ือเร่ือง:  ปลกูปุ๊ บ ก็ได้ออมป๊ับ 
ความยาว:  3 ตอน ตอนละ 15 วินาที 
เร่ืองยอ่: ตอนท่ี 1 ขายตรง บอกเล่าให้ผู้ ท่ีมีคนันาว่างเปล่า หนัมาสนใจปลูกต้นกระดาษ 

เพราะหากปล่อยไว้ว่างๆ ก็ไม่ได้มีเงินทองงอกเงยแตอ่ย่างใด ปลกูทกุ 1,000 ต้น 
รับผลตอบแทน 10,000 บาทตอ่ปี เปล่ียนคนันาเป็นเงินออมให้ครอบครัวได้ง่ายๆ 

 

   
 

   
 

ตอนท่ี 2 เอทีเอ็ม น าเสนอให้เห็นชีวิตสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ สามารถวางแผนการใช้
เงิน และพร้อมรับมือกับค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพได้เป็นอย่างดี เล่าเร่ืองผ่านเด็กชายกล้า ท่ีไปกด
เอทีเอ็ม จากต้นกระดาษ เม่ือถึงเวลาจ่ายค่าเทอม สะท้อนให้เห็นประโยชน์ว่าเหมือนมีเอทีเอ็ม
สว่นตวัอยูบ่นคนันาตนเอง 
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ตอนท่ี 3 ตู้ เซฟ น าเสนอเร่ืองราวตอ่จากตอนเอทีเอ็ม เม่ือเด็กชายกล้าโตเป็นหนุ่มถึงเวลา
บวชเรียน ซึ่งต้องจดังานให้เป็นหน้าเป็นตา แต่ไม่เดือดร้อนเร่ืองเงิน เพราะมีเงินออมสะสมระยะ
ยาวท่ีต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ มีให้เลือกตัง้แต ่3 ปี ถึง 30 ปี เหมือนมีตู้ เซฟอยูบ่นคนันา 

 

    
 

   
 

2) ส่ือกลางแจ้ง (Outdoor Media)  
ส่ือโฆษณารถโดยสาร (Bus Wrap) 
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ป้ายแบนเนอร์ (Banner) 
 

 
 

 
 

3) ส่ือสิ่งพิมพ์ (Print Media)  
ใบปิด (Poster) 
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ใบปลิว (Leaflet) 
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4) ส่ือกิจกรรม (Activity) 
งานแถลงขา่ว (Press Conference)  

 

 
 

 
 
2.6  แคมเปญสื่อสาร ปอกป็ลูก 
 

1) ส่ือภาพยนตร์โฆษณา (Television Commercial: TVC)  
ช่ือเร่ือง:  ปอก็ปลกู (ต้นกระดาษ Double A) 
ความยาว:  30 วินาที 
เร่ืองยอ่:  เป็นภาพยนตร์โฆษณาท่ีออกมาเพ่ือชวนให้คนมารู้จกักระดาษในอีกแง่มุมหนึ่ง 

วา่กระดาษดับ๊เบิล้ เอ ท่ีเราใช้กนัอยูท่กุวนันัน้มีท่ีมาอยา่งไร 
 



270 
 

    
 

   
 

  
 
ช่ือเร่ือง:  ปอก็ปลกู (เปล่ียนคนันาเป็นเงินออม) 
ความยาว:  30 วินาที 
เร่ืองยอ่:  เป็นภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีคณุปอ-ทฤษฎี มาพดูในอีกแง่มมุหนึ่ง โดยพดูกับผู้ ท่ีมี

คันนาว่างๆ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้เอามาเพิ่มมูลค่าด้วยการปลูกต้นกระดาษ
ดับ๊เบิล้ เอ บนคนันา 
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2)     วิทย ุ(Radio)  
ช่ือเร่ือง:  ปอก็ปลกู (เปล่ียนคนันาเป็นเงินออม) 
ความยาว:  15 วินาที 
 

ผู้พดู บทพดู 

ปอ : 
 

ถ้าคณุมีคนันาวา่งๆ คณุจะท าอะไร 
ก็ปลกูต้นกระดาษดับ๊เบิล้ เอ เปล่ียนคนันา ให้เป็นเงินออม 
ผลผลิตงามๆ แบบนี ้ถ้าปอปลกูได้ คณุก็ปลกูได้ 
ปลกูต้นกระดาษ โทร 1759 กด 5 

 
3)     กลางแจ้ง (Outdoor Media)  

ป้ายแบนเนอร์ (Banner) 
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ป้ายแบนเนอร์ (Banner) 
 

 
 

4) ส่ือสิ่งพิมพ์ (Print Media)  
ใบปลิว (Leaflet) 
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ใบปลิว (Leaflet) 
 

  
 

5) ส่ือกิจกรรม (Activity) 
กิจกรรม “ใช้เอง ปลกูเอง” กบัดับ๊เบิล้ เอ กระดาษจากคนันา 
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