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การวิจัยเร่ือง“รูปแบบการส่ือสารการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง”เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการศึกษาไดแก          
วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกโดยแบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย กลุมท่ี 1 คือ กลุมผูบริหารและนักส่ือสาร
องคกรของบริษัท ปตท. (มหาชน) กลุมท่ี 2  ผูนําและแกนนําชุมชนตําบลแมทา จังหวัดเชียงใหมและกลุมท่ี 

3 ชาวบานชุมชน ตําบลแมทา จังหวัดเชียงใหม และศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบ
กิจกรรมเพ่ือสังคมภายใตความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจและศึกษาถึงกระบวนการส่ือสารใน
โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียงรวมท้ังศึกษาถึงการรับรูกิจกรรมเพ่ือสังคมตามมุมมองของ
คนในชุมชนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหมท่ีมีตอ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  

 รูปแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมภายใตความรับตอสังคมขององคกรธุรกิจ (CSR) ของ  บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ในโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง เปนการดําเนินกิจกรรมท่ีแยกจากการ
ดําเนินธุรกิจท่ีเปนกระบวนการหลักของกิจการ โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ          

พระเจาอยูหัวฯ มาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมมุงเนนการพัฒนาคนเปนศูนยกลาง กลาวคือ 
ประชาชนรับรูถึงปญหา เขาใจ เขาถึงและรวมแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนด โครงสรางกลไก และ
เคร่ืองมือในการจัดการทรัพยากรใหอยูอยางพอเพียงซ่ึงจะเอ้ือใหชุมชน สังคม ทองถ่ินมีความสามารถใน
การจัดการตนเองไดอยางย่ังยืน  

ในเร่ืองกระบวนการส่ือสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (CSR) ในโครงการฯ มี
ลักษณะ 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 รูปแบบกระบวนการส่ือสารแบบสองทางแบบทิศทางการไหลแบบแนวราบ             
แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญส่ือสารองคกรและกิจการเพ่ือสังคมจะทํา
หนาท่ีในการสงสารประกอบดวยการกําหนดกลยุทธ นโยบาย แนวทางในการปฏิบัติการดําเนินธุรกิจความ

                                                           

33 นักศึกษาหลักสตูร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชานิเทศศาสตรและนวัตกรรม  
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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รับผิดชอบตอสังคมไปยังสวนกลาง ประกอบดวย ฝายกิจกรรมเพ่ือสังคมและสวนสรางสรรคและผลิตส่ือ
เพ่ือรวมกําหนดทิศทางและแนวทางกระบวนการส่ือสารไปยังคนในชุมชน สวนท่ี 2 เจาหนาท่ีสวนกลางจะ
ทําหนาท่ีในการสงสาร ประกอบดวย แนวคิด หลักการ เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการฯไปยัง
เจาหนาท่ีโครงการไดแก เจาหนาท่ีภาค เจาหนาประจําตําบล สวนท่ี 3 เจาหนาท่ีโครงการฯจะทําหนาท่ีใน
การสงสารตอไปยังผูนําและแกนนําชุมชน สวนการส่ือสารแบบท่ี 2 คือ รูปแบบกระบวนการส่ือสารแบบมี
สวนรวม คือ กิจกรรมท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินโครงการฯ ต้ังแตการรวม
คิด รวมวางแผน รวมทํา   รวมตัดสินใจ รวมรับผลประโยชน โดยมีการประชาสัมพันธของโครงการฯ แบง
ออกเปน 2 ชวง ไดแก ชวงแรก ระยะเร่ิมโครงการฯ โดยใชส่ือบุคคล คือ ผูนําและแกนนําทําหนาท่ีในการ
ประชาสัมพันธท่ีมาและวัตถุประสงคของโครงการฯตลอดจนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชวงท่ี
สอง ระหวางดําเนินการ ใชสื่อส่ิงพิมพและส่ือสังคม เพ่ือใหชาวบานตําบลแมทาเกิดการขยายการรับรูในวง
กวาง 

   สําหรับประเด็นการรับรูของคนในชุมชนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหมท่ีมีตอ
โครงการฯน้ัน พบวา ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธกิจกรรมของโครงการฯสูงสุดส่ือบุคคล คือ 
ผูนําและ   แกนนํา ลูกหลานในชุมชน เจาหนาท่ีประจําตําบล คณะกรรมการโครงการตําบล เจาหนาท่ี
ประจําภาค และหนวยงานภาคีพัฒนาในทองถ่ิน รองลงมาคือ  ส่ือชุมชน ประกอบดวย หอกระจายขาว 
ศูนยวิทยุชุมชนคนฮักแมทา และส่ือส่ิงพิมพรูปแบบจดหมายขาว ตามลําดับ ในขณะท่ีส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ
นอยท่ีสุด คือ ส่ือสังคมออนไลน เพราะชาวบานสวนใหญยังไมสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตและส่ือสังคม
ออนไลนอยางท่ัวถึง สวนในเร่ืองการรับรูดานเน้ือหาประชาสัมพันธของโครงการฯ น้ัน บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ตองการส่ือสารแนวคิด “พลิกใจใหพอเพียง เพ่ือสุขท่ีย่ังยืน” ซ่ึงชาวบานตําบลแมทา เขาใจและ
รับรูวาโครงการฯ ตองการใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมแนวทางการดํารงชีวิต อยูอยางความพอกิน
พอใชจนนําไปสูความพอเพียงและท่ีสําคัญตองการใหเกิดการรวมมือ ร วมใจ ภายในชุมชนในการสราง
ความสุขอยางย่ังยืน ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณขององคกร 
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Abstract 

The objective of this research is to study the process of activities for corporate 

social responsibility (CSR), to study the process of communication in “The 84 Tambons 

on A Path to Sufficiency Project for King” and to study how the communication effect to 

those the perception of Mae Tha District, Chiang Mai province peoples. The research is a 

qualitative based study covering defining qualitative methodology and data collection 

from public related documents and in-depth interviews to 3 selected sample groups. The 

first group is PTT's Executive and Corporate Communications Officers, the second group is 

the Opinion Leader of Mae Tha District, Chiang Mai province. And the third group is 

people of Mae Tha District, Chiang Mai province. 

 The research results that the process of activities for community social 

responsibility of PTT Public Company Limited in “The 84 Tambons on A Path to 

Sufficiency Project for King” Case Study: Mae Tha District, Chiang Mai province. The 84 

Tambons on a Sufficient Path Project is an extension of a plethora of CSR programs 

undertaken by PTT for the common interest of the society and also to apply the King’s 

sustainable living to the society. This research is centered to the people in each society 

to understand the sustainable living meaning being able to use it to sustain and manage 

the resources in the society. 

The Process of Communication in Activities for corporate social responsibility (CSR) 

of PTT Public Company Limited in “The 84 Tambons on A Path to Sufficiency Project for 

King” are divided into 2 types; Two-way communication and Horizontal Communication 

First, the process of communication start from the Executive Vice President, Corporate 

Communications & Social Responsibility to communicate the strategy, policy, concept 

and creativity to specify the channel of communicating to the society. And then the 

employee of PTT communicates to send the message to the Mae Tha officer.  And the 

last one of the process in this communication is the Mae Tha officer communicates to 

send the message to opinion leader of Mae Tha District. The second of communication 

will emphasize on the cooperation of the people in the society. This communication 

involves brainstorming, planning, deciding and benefiting together. The public relation of 

this research is divided into 2 sections; the beginning of the research and the operating 

time. During the beginning of the research, human resources will be used to publicize and 

inform about the objective of the research. For the operating time, local media, printing 
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media and websites will be used to expand the research into a bigger society.  

Regarding the perception of Mae Tha District, Chiang Mai province peoples toward 

“The 84 Tambons on Path to Sufficiency Project for King”, they are confirmed that the 

most effective way of publicizing this research is via human resources especially the 

leaders and the authorities in the society. The second most effective method is the local 

media such as the local broadcast tower, Kon Huk Mae Tha community radio, and 

printing media. While the least effective public relation is online media since the people 

here still cannot access to the online media. For the content of this research, the main 

message that PTT wants to convey is “Sustainable living for the sustainable happiness”, 

which the Mae Tha villagers get the message and is prepared to adjust their way of living 

to be conform to the intention of  PTT. 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

“ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ” หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) 
จุดเร่ิมตนจากการประชุมสุดยอดระดับโลกดานสิ่งแวดลอม (Earth Summit) ที่จัดข้ึนในป พ.ศ. 2535 โดย
มีการประกาศทิศทางในการพัฒนาวาเปน “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” หรือ “Sustainable Development” ที่
ธุรกิจควรคํานึงถึงเร่ืองส่ิงแวดลอมและสังคม นอกเหนือจากประโยชนเศรษฐกิจเพียงดานเดียว และในป 
พ.ศ. 2542 กระแสแนวคิด CSR ไดมีการพัฒนาท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึน เม่ือนายโคฟ อันนัน เลขาธิการ
สหประชาชาติในขณะน้ัน ไดออกมาเรียกรองใหธุรกิจท่ัวโลกแสดงความเปนพลเมืองท่ีดีของโลก (Good 

Global Citizenship) รวมท้ังประกาศ “The UN Global Compact” เพ่ือใชเปนกรอบการดําเนินการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนสําหรับ   องคกรธุรกิจ ในปตอมาองคกรเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ไดออกแนวปฏิบัติสําหรับ
บรรษัทขามชาติ (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises) เสนอแนะใหบรรษัทขาม
ชาติของประเทศสมาชิก OECD ดําเนินธุรกิจโดยมีนโยบายท่ีเก่ียวของกับ CSR และติดตอคาขายเฉพาะกับ
คูคาท่ีดําเนินธุรกิจท่ีมีนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจเทาน้ัน (สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2550 : 2)  

 CSR ในประเทศไทยน้ันมีมานานแลว ดวยเพราะบริบทของสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีความโอบออม
อารี มีนํ้าใจ เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศไทย มีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีทรง
เปนตนแบบ CSR ของโลกมา กวา 60 ป ดวยโครงการพระราชดํารินับพันโครงการท่ีสรางคุณูปการใหกับ
ประชาชนชาวไทยท่ัวทุกสารทิศของแผนดิน ด่ังเชนกระแสพระราชดํารัส “ขาดทุน คือ กําไร” ซ่ึง
หมายความวา แมกิจการจะขาดทุน แตหากประชาชนและสังคมได รับประโยชนสูงสุด น่ันก็คือกําไรของ
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กิจการ ซ่ึงมีคากวากําไรท่ีเปนตัวเงิน จึงกอใหเกิดความซึมซับเปนแบบอยางใหกับองคกรมากมาย นําไป
ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท จนกลายเปนเอกลักษณของสังคมไทย (สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2554) 

ผูวิจัยสนใจจะศึกษา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เน่ืองจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)         
เปนบริษัทพลังงานแหงชาติและเปนหน่ึงในองคกรท่ีเปนผูนําดานการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ
สังคมไทย ต้ังแตกอต้ังการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเม่ือป พ.ศ.2521 และใหความสําคัญกับการดําเนิน
ธุรกิจท่ีมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคมบนหลักการของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมีเปาหมายการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน ตอกยํ้าแนวคิดท่ีวา ธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม และท่ีสําคัญตองเปนนโยบายของ
บริษัทท่ีเกิดจากจิตสํานึกของผูบริหารระดับสูง  

“โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง” เปนหน่ึงในโครงการท่ี บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) รวมสรางชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ซ่ึงเกิดข้ึนจากความตระหนักถึง
การมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของกลุม ปตท. ดวยเล็งเห็นถึงทุนทางศักยภาพ
ขององคกรท่ีสามารถดําเนินโครงการเพ่ือสังคมระดับประเทศ โดยมีฐานทุนทางความรู และประสบการณ
ดานการดําเนินงานสังคมหรือมวลชน ตลอดจนการส่ังสมเครือขายชุมชนและหนวยงานราชการ ท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานรวมกันในโครงการตางๆ ตลอดท่ีผานมีกรอบการดําเนินการท่ีสอดคลองกับแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเปนแนวคิดของโครงการฯ ท่ีมุงเนนการพัฒนา 
“คน” ดวยการเติมเต็มและตอยอดความรูใหชุมชนสามารถวิเคราะหตนเองได เพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลง
กรอบความคิด (Mindset) และวิถีการดําเนินชีวิตแบบพ่ึงตนเอง 

จากความสําคัญของโครงการดังกลาว ทําใหผู วิจัยสนใจศึกษา รูปแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมใน
โครงการฯ โดยผูวิจัยเลือกศึกษา ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงไดรับการคัดเลือกใหเปน 
1 ใน 9 ตําบลนํารองเม่ือป พ.ศ. 2550 ดวยศักยภาพของแกนนําและคณะทํางานท่ีเขมแข็งจากตําบลท่ีเคย
ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศ การเปดพ้ืนท่ีปาสัมปทาน ตนไมถูกโคนทําลาย พ้ืนท่ีการเพาะปลูก
ไมสามารถปลูกไดตามฤดูกาล ซ่ึงเหตุการณเหลาน้ีจึงเกิดการรวมกลุม โดยความรวมมือของคนในชุมชน
ชวยกันแกปญหาเร่ืองปาไม ตลอดจนการกินการอยูของคนในชุมชนโดยหันกลับมาอยูแบบพ่ึงพาอาศัยซ่ึง
กันและกัน ประกอบกับกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาท่ีมุงไปสูความพอเพียงของชุมชน และเปนพ้ืนท่ี
เปาหมายของการทํางานของโครงการฯ เพ่ือถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในป พ.ศ. 2554 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมภายใตความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (CSR) ใน

โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการส่ือสารในโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ตําบลแม
ทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 
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3. เพ่ือศึกษาการรับรูกิจกรรมเพ่ือสังคมตามมุมมองของคนในชุมชนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหมท่ีมีตอโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียงของ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  

 ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง รูปแบบการส่ือสารการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 

โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการศึกษาไดแก วิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก และศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก หนังสือและเอกสารท่ีเก่ียวของ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ และเว็บไซตตางๆ เพ่ือประกอบการศึกษา โดยใชระยะเวลาในศึกษา ต้ังแตเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2556 – มีนาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 4 เดือน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ประโยชนในเชิงวิชาการ 

1. เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมภายใตความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจในโครงการ
รักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 
ภายใตการบริหารจัดการโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2. เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการส่ือสารในโครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา:     
ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

ประโยชนในเชิงการนําไปประยุกตใช 

3. เพ่ือนําผลวิจัยท่ีไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงบทบาทและขยายผลสูการวางกลยุทธความรับผิดชอบ
ตอสังคมของธุรกิจ ของ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไป 

4. ผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี สามารถนําไปเปนแนวทางขององคกรอ่ืนๆในการดําเนินกิจ กรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมในอนาคตตอไป 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ รักษปา สรางคน 84 
ตําบล วิถีพอเพียง และการสัมภาษณเชิงลึกโดยแบงออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย กลุมท่ี 1 คือ กลุม
ผูบริหารและนักส่ือสารองคกรของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีสวนเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และมีหนาท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการทํางาน
ทางดานการส่ือสารเพ่ือใหชุมชนเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมในงานวิจัยชิ้นน้ี คือ โครงการ รักษปา สรางคน 
84 ตําบล วิถีพอเพียง และทําหนาท่ีคัดเลือก กําหนดประเด็นส่ือสารกิจกรรมเพ่ือสังคมภายใตความ
รับผิดชอบตอสังคม การผลิตเน้ือหาในการส่ือสารกับชุมชนตําบลแมทา ท่ีเปนผูรับสาร กลุมท่ี 2 คือ ผูนํา
และแกนนําชุมชน ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีโครงการท่ีดําเนินงาน 
รวมถึง เจาหนาท่ีประจําตําบล คณะกรรมการโครงการตําบล เจาหนาท่ีประจําภาค หนวยงานภาคีพัฒนา
ในทองถ่ิน ซ่ึงถือไดวาเปนบุคคลสําคัญในการพัฒนาและคอยประสานงานกับคนในชุมชนตลอดจนการ
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กระบวนการส่ือสาร ถายทอดเร่ืองราวตางๆ ภายในชุมชน และกลุมท่ี 3 คือ ชาวบานชุมชนตําบลแมทา 
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ในงานวิจัยชิ้นน้ี คัดเลือกจากชาวบานท่ีเคยเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคม 
โครงการ รักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียงอยางสมํ่าเสมอตลอดท้ังโครงการ โดยใชระยะเวลาใน
ศึกษา ต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 – มีนาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 4 เดือน 

ผลการวิจัย 

ประการแรกจากการศึกษาถึงรูปแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมภายใตความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรธุรกิจ (CSR) พบวา เปนการดําเนินกิจกรรมท่ีแยกจากการดําเนินธุรกิจท่ีเปนกระบวนการหลักของ
กิจการ   เพ่ือสรางประโยชนใหเกิดแกสังคม ชุมชน ในดานตางๆ (CSR after  Process)  รวมถึงการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
สังคม โดยมุงเนนการพัฒนาคนเปนศูนยกลาง กลาวคือ ประชาชนรับรูถึงปญหา เขาใจ เขาถึงและรวม
แกไขปญหา ตลอดจนการกําหนด โครงสราง กลไก และเคร่ืองมือในการจัดการทรัพยากรใหอยูอยาง
พอเพียง ซ่ึงจะเอ้ือใหชุมชน สังคม ทองถ่ินมีความสามารถในการจัดการตนเองไดอยางย่ังยืนเพ่ือมุงสู ชุมชน
วิถีพอเพียง 

ประการท่ีสองกระบวนการส่ือสารความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (CSR) ในโครงการ    
รักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหมน้ันพบวา     
มี 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 มีรูปแบบกระบวนการส่ือสารแบบสองทาง (Two - Way Communication)        
ทิศทางการไหลแบบแนวราบ (Horizontal  Communication)  โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนท่ี 1   
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญส่ือสารองคกรและกิจการเพ่ือสังคมจะทําหนาท่ีในการสงสาร กลยุทธ 
ยุทธศาสตร นโยบาย ประเด็น แนวทาง แนวคิดในการปฏิบัติการดําเนินธุรกิจความรับผิดชอบตอสังคมใน
โครงการฯไปยังเจาหนาท่ีสวนกลางของ ปตท. ไดแก ฝายกิจกรรมเพ่ือสังคมและสวนสรางสรรคและผลิตส่ือ 
พนักงานกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือรวมกําหนดทิศทางและแนวทางกระบวนการส่ือสารไปยังคนในชุมชน สวน
ที่ 2 เจาหนาท่ีสวนกลางของ ปตท.จะทําหนาท่ีในการสงตอสาร ไดแก แนวคิด หลักการ เปาหมายและ
วัตถุประสงคของโครงการฯโดยผานชองทางส่ือสารไดแก ส่ือบุคคล การจัดการประชุม ส่ือส่ิงพิมพ เอกสาร
โครงการ เชน ใบปลิว โปรชัวรและส่ืออิเลคทรอนิกส เชน อีเมล เว็บไซต ฯลฯ เพ่ือส่ือสารไปยังเจาหนา
โครงการฯ ไดแก เจาหนาท่ีประจําภาค เจาหนาท่ีประจําตําบลและพนักงาน ปตท.  และสวนที่ 3 เจาหนาท่ี
โครงการฯจะทําหนาท่ีในการสงสาร ไดแก แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการและเปาหมาย 
อาทิ กิจกรรมพลังงานทดแทน บัญชีครัวเรือนอาสา ฯลฯ และวัตถุประสงคของโครงการฯ ผานชองทาง
สื่อสาร ไดแก ส่ือบุคคล การจัดเวทีชีแจงโครงการฯ การสนทนากลุมยอย ส่ือส่ิงพิมพ ใบปลิว แผนพับ
โครงการฯ ส่ือชุมชน การจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ การศึกษาดูงานพ้ืนท่ีอ่ืน การจัดกิจกรรมการอบรมฯลฯ 
เพ่ือส่ือสารไปยังผูนําและแกนนําชุมชน และแบบท่ี 2 คือ รูปแบบกระบวนการส่ือสารแบบมีสวนรวม คือ 
กิจกรรมท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินโครงการฯ ต้ังแตการรวมคิด รวม
วางแผน รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับผลประโยชน โดยมีการประชาสัมพันธของโครงการฯ แบงออกเปน 2 
ชวง คือ ชวงแรก ระยะเร่ิมโครงการฯ โดยใชส่ือบุคคล ไดแก ผูนําและแกนนําในการประชาสัมพันธท่ีมา
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และวัตถุประสงคของโครงการฯตลอดจนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานเวทีการประชุมภายใน
ชุมชน ชวงท่ีสอง ระหวางดําเนินการ จะใชสื่อส่ิงพิมพ อาทิ ใบปลิว แผนพับ โปรชัวร และส่ือสังคมอาทิ หอ
กระจายขาว วิทยุชุมชนฯลฯ เพ่ือส่ือสารใหชาวบานตําบลแมทาเกิดการขยายการรับรูในวงกวาง 

ประการสุดทายในดานการรับรูของคนในชุมชนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหมท่ีมีตอ
โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล  วิถีพอเพียงของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พบวา ส่ือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธกิจกรรมของโครงการฯสูงสุดคือ ส่ือบุคคล ไดแก ผู นําและแกนนํา 
ลูกหลานในชุมชน เจาหนาท่ีประจําตําบล คณะกรรมการโครงการตําบล เจาหนาท่ีประจําภาค และ
หนวยงานภาคีพัฒนาในทองถ่ิน รองลงมาคือ สื่อชุมชน เชน หอกระจายขาว ศูนยวิทยุชุมชนคนฮักแมทา 
และส่ือส่ิงพิมพรูปแบบจดหมายขาว ตามลําดับ ในขณะท่ีส่ือท่ีมีประสิทธิภาพนอยท่ีสุด คือ ส่ือสังคม
ออนไลน เพราะชาวบานสวนใหญยังไมสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตและส่ือสังคมออนไลนอยางท่ัวถึง สวนใน
เร่ืองการรับรูดานเน้ือหาประชาสัมพันธของโครงการฯ น้ัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตองการส่ือสาร
แนวคิด “พลิกใจใหพอเพียง เพ่ือสุขท่ีย่ังยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงชาวบานตําบลแมทา 
เขาใจและรับรูวาโครงการฯ ตองการใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมแนวทางการดํารงชีวิต อยูอยางความ
พอกินพอใชจนนําไปสูความพอเพียงและท่ีสําคัญตองการใหเกิดการรวมมือ รวมใจ ภายในชุมชนในการ
สรางความสุขอยางย่ังยืน ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลจาการศึกษา ผูวิจัยหยิบยกประเด็นสําคัญเพ่ือมาอภิปรายใน 3 ประการ ดังน้ี  
1.รูปแบบกิจกรรมในความรับผิดชอบตอสังคมในโครงการฯของ  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ใน

โครงการรักษปา สรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง ซ่ึงในหัวขอน้ีผูวิจัยจะอภิปราย 2 สวน คือ 1. รูปแบบ
กิจกรรมในความรับผิดชอบตอสังคมในโครงการฯ 2.การดําเนินการของโครงการฯ  

สวนท่ี 1 :  รูปแบบการดําเนินงานของโครงการฯ ที่แยกจากการดําเนินธุรกิจท่ีเปนกระบวนการ
หลักของกิจการ เพ่ือสรางประโยชนใหเกิดแกสังคม ชุมชน ในดานตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
อานันท     ปนยารชุน (2551) กลาววา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร เปนพันธสัญญาขององคกรท่ี
จะตองมีความรับผิดชอบในการปรับปรุง แกไข สงเสริมสังคมท่ีตนเองดํารงอยูใหมีความเปนสุขท่ีดีข้ึนและ
สนับสนุนชวยเหลือดวยทรัพยากรของบริษัทดวยความสมัครใจ โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาการกินดีอยูดี
ของชุมชน ดวยการดําเนินธุรกิจอยางมีวิจารณญาณ และจัดสรรทรัพยากรของบริษัทเพ่ือใหความชวยเหลือ
, สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนา (Kotle, Hessekiel and lee, 2013: 8) 

สวนท่ี 2 : การดําเนินการของโครงการฯ พบวา โครงการฯ ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาใชในการดําเนินกิจกรรม โดยมุงเนนการพัฒนาคนเปน
ศูนยกลาง คือ ประชาชนรับรู เขาใจ เขาถึงและรวมแกไขปญหาและใชเคร่ืองมือท่ีมีอยูในการจัดการ
ทรัพยากรใหอยูอยางพอเพียง เพ่ือท่ีจะเอ้ือใหชุมชน สังคมทองถ่ินมีการจัดการตนเองไดอยางย่ังยืน ซ่ึงเปน
ขอคนพบสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดประเวศ วะสี (2540: 18) กลาววา เศรษฐกิจพอเพียงเปน



 

 

229 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2557 คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (17 มิถุนายน 2557)   

เศรษฐกิจแหงการพ่ึงพาตนเองจําเปนตองสรางความเขมแข็งจากรากฐานลาง และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ประธินพร แพทยรังสี (2545: 71) การประเมินผลโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองแบบ
พอเพียง ตามแนวพระราชดําริในโครงการเกษตรแบบทฤษฎีใหม เกษตรกรอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
พบวา เม่ือมีการดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ในดานความสามัคคีเกษตรกรจะมีการแบงงานกัน
ทํา มีความสามัคคีและชวยเหลือระหวางกันและกัน มีการแลกเปล่ียนเก้ือหนุนทรัพยากรใหแกกัน สวนดาน
จิตใจ พบวา เกิดความรักใครกลมเกลียวข้ึนในชุมชน มีการชวยเหลือกันและกันมากข้ึน และมีแนวโนมวา
โครงการดังกลาวจะทําใหสภาพโดยท่ัวไปของสังคมดีข้ึน ประชาชนมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผซ่ึงกันและกันมาก
ข้ึนกวาเดิม   

2. กระบวนการส่ือสารของโครงการฯ โดยผูวิจัยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 : ในการดําเนินการโครงการตางๆ ของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ในข้ันแรกจะตองมี
การกําหนดแนวคิด แนวทาง การดําเนินการ วัตถุประสงคของโครงการฯ ดังน้ันกระบวนการส่ือสารในสวน
แรก คือ เริ่มตนจากการสื่อสารภายใน กลาวคือ ผูบริหารจะทําหนาท่ีในกําหนดนโยบาย ประเด็น แนวทาง 
แนวคิดในโครงการฯ ไปยังเจาหนาท่ีสวนกลางของ ปตท. ไดแก  ฝายกิจกรรมเพ่ือสังคม สวนสรางสรรค
และผลิตส่ือและพนักงานกิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือรวมกําหนดทิศทางและแนวทางกระบวนการส่ือสารไปยัง
คนในชุมชนโดยเลือกวิธีการส่ือสารอาทิ ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพและส่ือสังคมออนไลน  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปานทิพย พยัพพานนท (2552) พบวา กระบวนการส่ือสารการดําเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) นั้นมีแนวทางการประชาสัมพันธ คเร่ิมตนจากการ
สื่อสารภายใน กลาวคือ ผูบริหารตองกําหนดนโยบายใหชัดเจน จากน้ันส่ือสารใหพนักงานทุกระดับ
รับทราบใหท่ัวถึง โดยเลือกวิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ อาทิ ส่ือบุคคล เชน การประชุมในระดับสวน
ตางๆ, สื่อสิ่งพิมพ เชน วารสารบานเรา PTT Spirit, สื่อเฉพาะกิจ เชน โปสเตอร ใบปลิว, สื่อเสียงตามสาย, 

และการใชส่ือภายในองคกรในการส่ือสาร เชน ส่ือ Online (Intranet, PTT what’s new, E-Mail) 

สวนท่ี 2 : กระบวนการส่ือสารของโครงการฯ ภายในชุมชน  จากผูนําและแกนนําท่ีทําหนาท่ีใน
การส่ือสารไปยังชุมชน ตําบลแมทา จากการพิจารณากระบวนการส่ือสารสวนน้ี พบวา เปนกระบวนการ
สื่อสารแบบมีสวนรวม คือ กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการ
ดําเนินโครงการฯ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุรยุทธ หลิมตระกูล (2544) พบวา พัฒนาการของการ
จัดการปาชุมชนบานหวยสะพานเกิดจากปจจัยท่ีเก่ียวของกัน 2 ประการ ไดแก การตอตานการแยงชิง
ทรัพยากรธรรมชาติจากบุคคลภายนอก และความตองการรักษาทรัพยากรปาไมไวในชุมชนเพ่ือสนองความ
ตองการเก่ียวกับการอุปโภค บริโภคนํ้า กระบวนการในการอนุรักษทรัพยากรปาไมของชุมชนในชวงแรกใช
ความสัมพันธเครือญาติ การเคารพผูอาวุโส และความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรม ตอมาเม่ือมีการบุกรุก
จากภายนอก ไดปรับเปล่ียนกลยุทธในการรักษาปา โดยการจัดต้ังองคกรชุมชนรักษาปานําไปสูความเปน
ประชาคมท่ีเขมแข็งในที่สุด ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

ปาชุมชนบานหวยสะพานมี 3 ประการ ไดแกการมีผูนําท่ีจริงใจและเสียสละเพ่ือประโยชนของสวนรวม การ
ที่ชุมชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมสูง และการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีของรัฐ 

3.การรับรูกิจกรรมเพ่ือสังคมตามมุมมองของคนในชุมชน  

ผลจากการศึกษาการรับรูดานสื่อประชาสัมพันธของโครงการฯ พบวา ชาวบานชุมชนตําบล แมทา    
มีการรับรูผานส่ือประชาสัมพันธของโครงการฯ หลากหลาย อาทิ ส่ือบุคคล ส่ือชุมชน ส่ือส่ิงพิมพและส่ือ
สังคมออนไลน โดยเฉพาะอยางย่ิงส่ือท่ีชาวบานรับรูการประชาสัมพันธโครงการฯและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
คือ  สื่อบุคคล ไดแก ผูนําและแกนนํา, ลูกหลานในชุมชน, เจาหนาท่ีประจําตําบล, คณะกรรมการโครงการ
ตําบล, เจาหนาท่ีประจําภาค ซ่ึงพนักงานกิจกรรมเพ่ือสังคม (เจาหนาท่ีปตท.) เปนเพียงบุคคลภายนอก
เปรียบเสมือนผูแทนการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ที่มีความแตกตางจากชาวชุมชนและมีความรูและ
เขาใจเก่ียวกับพ้ืนท่ีและชาวชุมชนนอย จึงฝงตัวทํางานอยูในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางสายสัมพันธท่ีดีกับผูนําทาง
ความคิด (Opinion leader) ที่คนในชุมชนเชื่อและมีความเหมือนและใกลชิดกับชุมชน ซ่ึงตามบริบทใน
โครงการน้ีคือ ผูนําชุมชนและแกนนํามีความสนิทสนมกับสมาชิกชุมชน ทําใหการโนนนาวใจในโครงการฯ 
ของ ปตท. เกิดประสิทธิผลและชาวชุมชนเกิดความเชื่อถือ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของสุดารัตน แผลว
มัจฉะ (2553) พบวา ในการดําเนินงานของกลุมบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) กับชุมชน ซ่ึงกลุมบริษัทฯ ได
เขาไป เปนสวนหน่ึงของชุมชนต้ังแตแรกของการดําเนินงานโดยไมไดอยูในรูปของการลงทุนโดยใช
งบประมาณแตอยูในรูปของการลงแรง การมีสวนรวม การเขาไปเปนสวนหน่ึงของชุมชน การเปนลูกหลาน
ชุมชน จึงสงผลใหกลุมบริษัทฯ มีความสัมพันธอันดีกับชุมชนในพ้ืนท่ีต้ังของกลุมบริษัท ฯ นอกเหนือจาก
การดําเนินงานดานชุมชนท่ีดีแลวกลุมบริษัท ฯ ยังไดใหความสําคัญกับการพัฒนาการดําเนินงานใหไดตาม
มาตรฐานการดําเนินงานตางๆ 

ดานเน้ือหาประชาสัมพันธของโครงการฯ น้ัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตองการส่ือสาร
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ ชาวบานตําบลแมทา เขาใจและรับรูวาโครงการฯ ตองการ
ใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจนนําไปสูความพอเพียงและท่ีสําคัญตองการใหเกิดการรวมมือ รวมใจ 
ภายในชุมชนในการสรางความสุขอยางย่ังยืน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของไชยรัตน ปราณี (2549) พบวา 
ชุมชนตนแบบท่ีนําแนวทางเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแกไขปญหาความยากจนอยางย่ังยืน คือ 1.ทุนทาง
สังคม ซ่ึงถือเปนปจจัยภายในท่ีปรากฏอยูในชุมชนแตละชุมชนเอง ซ่ึงกอใหเกิดพลังความรวมมือท่ีจะ
ขับเคล่ือนชุมชนเพ่ือแกไขและพัฒนาใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางพอเพียงและย่ังยืน  2.ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หมายถึง ทําเลท่ีตั้งของชุมชนท่ีอยูในภูมิประเทศท่ีสภาพทางภูมิศาสตร
อุดมสมบูรณหรือยังสามารถอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรเหลาน้ันใหเปนฐานในการดํารงชีวิตของชุมชน 3.ทุน
ทางความรู สติปญญา เทคโนโลยี หมายถึง องคความรูท่ีเปนท้ังภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูท่ีเปน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมีอยูในชุมชนและมีการถายทอด แลกเปล่ียนเรียนรูกันภายในชุมชนเอง
และจากการยอมรับจากภายนอก  4.นโยบาย/กระบวนการพัฒนาจากภายนอก หมายถึง กระบวนการทาง
นโยบายจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน จากภายนอกชุมชน ท่ีไดถูกนําไปใชในชุมชนหรือทองถ่ิน  ซ่ึง
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ปรากฎอยูในรูปของการดําเนินการตามแผนและยุทธศาสตรหรือการทําโครงการตางๆซ่ึงสงผลกระทบ
โดยตรงกับชุมชนทองถ่ิน 

ขอเสนอแนะ 

1. ถึงแมวาส่ือสังคม เปนส่ือท่ีไดรับความนิยมและสามารถติดตอส่ือสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว แต
ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวา ส่ือสังคมไมมีประสิทธิภาพในการเผยแพรขอมูลโครงการรักษปา สรางคน 84 
ตําบล วิถีพอเพียง แกสมาชิกชุมชนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม กลุมผูรับสารยังไม
เปดรับส่ือน้ีเทาท่ีควร ดังน้ันจึงขอเสนอแนะใหองคกรท่ีดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมวางแผนการใชส่ือ
ประชาสัมพันธโดยคํานึงถึงความสามารถในการเขาถึงส่ือและรูปแบบการใชสื่อของกลุมเปาหมายเพ่ือให
เกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการวิจัย พบวา สื่อบุคคลเปนการส่ือส่ือท่ีมีประสิทธิภาพเพราะ มีความใกลชิดสนิทสนมกับชุมชน ทํา
ใหเกิดการโนมนาวใจและสามารถสรางความนาเชื่อถือได นอกจากน้ีการใชคนพ้ืนท่ีในชุมชนทํางาน
รวมกับโครงการฯทําใหรูสึกถึงความเปนเจาของโครงการฯ ดังน้ันส่ือบุคคลจึงเหมาะท่ีจะใชในการ
ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม  

3. ผลการวิจัยพบวา การประยุกตใชแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดําเนินโครงการสามารถ
สะทอนเปนตัวอยางใหชุมชนอ่ืนเกิดความเขาใจ เขาถึง ในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือดํารงอยูไดอยางม่ันคงและย่ังยืน 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาท่ีเก่ียวของในอนาคต 

1. งานวิจัยชิ้นน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุงศึกษาเฉพาะโครงการท่ีดําเนินการ
ในตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม อยางเดียว แตในความเปนจริงแลวยังมีอีก 86 ตําบลใน
โครงการฯ ในการศึกษาคร้ังตอไป ผูวิจัยเสนอแนะใหมีการศึกษาตําบลอ่ืนๆ เพ่ือใหครอบคลุมโครงการฯ
นี้ทั้งหมด เพ่ือใหเกิดความเขาใจกระบวนการส่ือสารโครงการฯและรูปแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมภายใต
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (CSR) ภายใตบริบทท่ีแตกตางกัน  

2. ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาถึงผลจากการรับรูกิจกรรมเพ่ือสังคมภายใตความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ (CSR) ตามมุมมองของคนในชุมชนตําบลแมทาซ่ึงเปนการวิจัยคุณภาพ ดังน้ันในการ
วิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและควรศึกษาการรับรูกิจกรรมเพ่ือสังคมภายใตความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (CSR) ขององคกรอ่ืนท่ีมีรูปแบบการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 

เพ่ือเปนนําไปสูการพัฒนาตนแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมภายใตความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ 
(CSR) อยางมีประสิทธิภาพ 

3. ในการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาวิจัยคุณภาพ รูปแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมภายใตความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ (CSR) ในโครงการอ่ืนๆของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่กอประโยชนใหแกสังคม 
อาทิ โครงการปลูกแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โครงการปลูกปาชายเลนศูนยสิรินาถราชินี ฯลฯ  
อีกท้ังควรศึกษาแนวทางการสรางประโยชนรวมกันใหแกสังคม (Creating Shared Value : CSV) ซ่ึง
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

เปนการสรางความย่ังยืนใหกับสังคมและธุรกิจรวมกันขององคกรตางๆ ซ่ึงเปนทิศทางการดําเนินงาน
ดานสังคมขององคกรธุรกิจท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน 
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