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การวนกยั เนรื่ อค “รู ปแบบการสื่ อสารการดาเนนน นกนกกรรเเนืื่อสัคมเออคบรน ษทั ปตท.กากัด
(เหาชน) โมรคการรักษ์ป่า สร้าคมน 84 ตาบล วนถีือเนืียค”เนป็นการวนกยั เนชนคมุณภาืเนืื่อศึกษาถึค
รู ป แบบกน ก กรรเเนืื่ อ สั ค มเภายใต้ม วาเรั บ ผน ด ชอบต่ อ สัค มเออคอคม์ก รธุ ร กน ก และศึ ก ษาถึ ค
กระบวนการสื่ อสารในโมรคการรักษ์ป่า สร้าคมน 84 ต าบล วนถีือเนืียครวเทั้คศึกษาถึคการรับรู้
กนกกรรเเนืื่อสัคมเตาเเุเเอคออคมนในชุเชนตาบลแเ่ทา อาเนภอแเ่ออน กัคหวัดเนชียคใหเ่ที่เีต่อ
บรน ษทั ปตท.กากัด (เหาชน)
รู ปแบบกนกกรรเเนืื่อสัคมเภายใต้มวาเรับต่อสัคมเออคอคม์กรธุรกนก (CSR) ออค บรน ษทั
ปตท. กากัด (เหาชน) ในโมรคการรักษ์ป่า สร้าคมน 84 ตาบล วนถีือเนืียค กรณี ศึกษา: ตาบลแเ่ ทา
อ าเนภอแเ่ อ อน กัค หวัด เนชี ย คใหเ่ เน ป็ นการด าเนนน น กน ก กรรเที่ แ ยกกากการด าเนนน น ธุ ร กน ก ที่ เน ป็ น
กระบวนการหลักออคกนกการ เนืื่อสร้าคประโยชน์ให้ เนกนดแก่สัคมเ ชุเชน ในด้านต่าคๆรวเถึคการ
น้อเนาหลักปรัชญาเนศรษฐกนก ือเนืียคออคืระบาทสเเนด็ก ืระเนกา้ อยู่หัวฯ เาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนนนนกนกกรรเเนืื่อสัคมเ โดยเุ่คเนนน้ การืัฒนามนเนป็นศูนย์กลาค กล่าวมือ ประชาชนรับรู้ถึคปัญหา
เนอา้ ใก เนอา้ ถึคและร่ วเแก้ไอปั ญหา ตลอดกนการก าหนด โมรคสร้าค กลไก และเนม รื่ อคเือในการ
กัดการทรัืยากรให้อยูอ่ ย่าคือเนืียคซึ่คกะเนอ้อื ให้ชุเชน สัคมเ ท้อคถน่นเีมวาเสาเารถในการกัดการ
ตนเนอคได้อย่าคยัค่ ยืน
ในเนรื่อคกระบวนการสื่อสารมวาเรับผนดชอบต่อสัคมเออคอคม์กรธุรกนก (CSR) ในโมรคการ
รักษ์ป่า สร้าคมน 84 ตาบล วนถีือเนืียค กรณี ศึกษา: ตาบลแเ่ทา อาเนภอแเ่ออน กัคหวัดเนชียคใหเ่ เี
กระบวนการ 2 อั้นตอน มือ
1) กระบวนการสื่อสารกากผูร้ ับผนดชอบโมรคการฯ ไปยัค ผูน้ าและแกนนา

(4)
2) กระบวนการสื่อสารกากผูน้ าและแกนนาไปยัคชุเชน ตาบลแเ่ทา อาเนภอแเ่ออน กัคหวัด
เนชียคใหเ่
ส่ ว นเนรื่ อคการรั บรู้ อ อคมนในชุ เชนต าบลแเ่ทา อาเนภ อแเ่ออน กัคหวัด เนชี ยคใหเ่ที่เีต่ อ
โมรคการรักษ์ป่า สร้าคมน 84 ตาบล วนถีือเนืียคออค บรน ษทั ปตท. กากัด (เหาชน)นั้น ืบว่า สื่อที่เี
ประสนทธนภาืในการประชาสัเืันธ์กนกกรรเออคโมรคการฯสูคสุดมือ สื่อบุมมล ได้แก่ ผูน้ าและแกน
นา ลูกหลานในชุเชน เนกา้ หน้าที่ประกาตาบล มณะกรรเการโมรคการตาบล เนกา้ หน้าที่ประกาภาม
และหน่วยคานภามีืฒั นาในท้อคถน่น รอคลคเามือ สื่ อชุเชน เนช่น หอกระกายอ่าว ศูนย์วนทยุชุเชน
มนฮัก แเ่ทา และสื่ อสน่ คืนเื์รู ปแบบกดหเายอ่าว ตาเลาดับ ในอณะที่ สื่อที่เีประสน ทธนภาืน้อย
ที่สุด มือ สื่อสัคมเออนไลน์ เนืราะชาวบ้านส่วนใหญ่ยคั ไเ่สาเารถเนอา้ ถึคอนนเนทอร์ เนน็ตและสื่ อสัคมเ
ออนไลน์อย่าคทัว่ ถึค ส่ ว นในเนรื่ อคการรับรู้ดา้ นเนน้ื อหาประชาสัเืันธ์ออคโมรคการฯ นั้น บรน ษ ัท
ปตท. ก ากัด (เหาชน) ต้อคการสื่ อสารแนวมน ด “ืลนกใกให้ือเนืีย ค เนืื่อสุ อ ที่ย คั่ ยืน ” ตาเหลัก
ปรัชญาเนศรษฐกนกือเนืียค ซึ่ค ชาวบ้านตาบลแเ่ทา เนอา้ ใกและรับรู้ว่าโมรคการฯ ต้อคการให้เนกนดการ
ปรั บเนปลี่ยนืฤตน กรรเกนน าไปสู่ มวาเือเนืียคและที่ สามัญ ต้อคการให้เนกน ด การร่ ว เเือ ร่ ว เใก
ภายในชุเชนในการสร้าคมวาเสุออย่าคยัค่ ยืน ซึ่คสอดมล้อคกับเนกตนารเณ์ออคบรน ษทั ปตท. กากัด
(เหาชน)
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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”

(6)
are divided into 2 Steps; Step 1. The process in this communication is the Mae Tha District
officer communicates to send the message to opinion leader of Mae Tha District. And Step 2. The
process in this communication is the opinion leader of Mae Tha District communicates to send
the message to Mae Tha District peoples.
Regarding the perception of Mae Tha District, Chiang Mai province peoples toward “The
84 Tambons on Path to Sufficiency Project for King”, they are confirmed that the most effective
way of publicizing this research is via human resources especially the leaders and the authorities
in the society. The second most effective method is the local media such as the local broadcast
tower, Kon Huk Mae Tha community radio, and printing media. While the least effective public
relation is online media since the people here still cannot access to the online media. For the
content of this research, the main message that PTT wants to convey is “Sustainable living for the
sustainable happiness”, which the Mae Tha villagers get the message and is prepared to adjust
their way of living to be conform to the intention of PTT.
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การทาวิจยั ครั้งนี้มาโดยตลอด และขอบคุณ คุณปานทิพย์ พยัพพานนท์ สาหรับคาแนะนาในการทา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี รวมถึงผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่อยูเ่ บื้องหลังความสาเร็ จทั้งที่ได้กล่าวนาม และไม่ได้กล่าวนามมา ณ ที่น้ ี ดว้ ย
สุ ดท้ายนี้ หากวิทยานิ พนธ์ฉ บับนี้ มีคุณ ค่า และมีประโยชน์ ต่อการศึกษาค้นคว้าของผูท้ ี่
สนใจ ผูว้ ิจยั ยินดีให้นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป แต่หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ผูว้ ิจยั ขอน้อมรับแต่
เพียงผูเ้ ดียว
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ หรื อ Corporate Social Responsibility (CSR) ที่
แพร่ ห ลายอยู่ใ นขณะนี้ มี จุ ด เริ่ มต้น จากการประชุ มสุ ด ยอดระดับโลกด้านสิ่ งแวดล้อม (Earth
Summit) ที่จดั ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยมีการประกาศทิศทางใหม่ในการพัฒนาว่า เป็ น การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน หรื อ Sustainable Development ที่ธุรกิจควรคานึ งถึงเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและสังคม เช่น ปั ญหา
โลกร้อน ภัยพิบตั ิจากธรรมชาติ นอกเหนื อจากประโยชน์เศรษฐกิจเพียงด้านเดียว และในปี พ.ศ.
2542 กระแสแนวคิด ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ได้มีการพัฒนาที่ชดั เจน
มากยิง่ ขึ้น เมื่อนายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้น ได้ออกมาเรี ยกร้องให้ธุรกิจทัว่
โลกแสดงความเป็ นพลเมืองที่ ดีของโลก (Good Global Citizenship) รวมทั้งประกาศ The UN
Global Compact เพื่อใช้เป็ นกรอบการดาเนิ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนสาหรับองค์กรธุรกิจ ในปี ต่อมา
องค์กรเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation
and Development: OECD) ได้ออกแนวปฏิบตั ิสาหรับบรรษัทข้ามชาติ (The OECD Guidelines for
Multinational Enterprises) เสนอแนะให้บรรษัทข้ามชาติของประเทศสมาชิก OECD ดาเนิ นธุรกิจ
โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) และติดต่อค้าขาย
เฉพาะกับคู่คา้ ที่ ด าเนิ น ธุรกิ จที่ มีน โยบายด้านความรับผิด ชอบต่ อสังคมขององค์ก รธุ รกิ จ (CSR)
เท่านั้น (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2550 : 2)
พิพฒั น์ ยอดพฤติการณ์ (2553: 8) ให้คานิ ยาม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
(Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมีการอธิบายแยกเป็ นคาศัพท์ ดังนี้
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Corporate หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินไปเพื่อแสวงหาผลกาไร
Social หมายถึง กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กนั หรื อมีวิถีร่วมกันทั้งโดยธรรมชาติและเจตนา
ร่ วมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดล้อมที่อยูร่ ายรอบประกอบ
Responsibility หมายถึง การยอมรับทั้งผลที่ไม่ดีและผลที่ดีในกิจกรรมที่ได้ทาลงไปหรื อที่
อยู่ในความดูแลของกิจ กรรมนั้นๆ ตลอดจนการรับภาระหรื อเป็ นธุรกิจ ดาเนิ น การป้ องกันและ
ปรับปรุ งแก้ไขผลที่ไม่ดีรวมถึงการสร้างสรรค์และบารุ งผลที่ ดีซ่ึงส่ ง ผลกระทบไปยังผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ในประเทศไทยนั้นมีมานานแล้ว ก็ดว้ ย
เพราะบริ บทของสังคมไทยเป็ นสังคมที่มีความโอบอ้อมอารี มีน้ าใจ เกื้อกูลซึ่งกันและกันมาช้านาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศไทย มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงเป็ นต้นแบบ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของโลกมา กว่า 60 ปี ด้วยโครงการพระราชดาริ นบั พันโครงการ
ที่สร้างคุณูปการให้กบั ประชาชนชาวไทยทัว่ ทุกสารทิศของแผ่นดิน ดัง่ เช่นกระแสพระราชดารัส
“ขาดทุน คือ กาไร” ซึ่งหมายความว่า แม้กิ จการจะขาดทุ น แต่หากประชาชนและสังคมได้รั บ
ประโยชน์สูงสุ ด นั่นก็คื อกาไรของกิ จการนั้น ซึ่ งมีค่ ากว่ากาไรที่ เป็ นตัวเงิน และด้ว ยพระมหา
กรุ ณาธิคุ ณอันหาที่ สุด มิ ได้ของพระองค์ จึงก่อให้เกิด ความซึมซับเป็ นแบบอย่างให้ก ับองค์ก ร
มากมาย นาไปปฏิบตั ิตามรอยพระยุคลบาท จนกลายเป็ นเอกลักษณ์ของสังคมไทย (สถาบันธุรกิจ
เพื่อสังคม, 2554) ในปี พ.ศ. 2550 ความรั บผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ได้รับความ
สนใจจากทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยถูกกาหนดเป็ นวาระแห่งชาติ ซึ่งนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
ในขณะนั้น กาหนดเป็ นนโยบายของรัฐบาลในการให้ความสาคัญและพร้อมที่จะส่ งเสริ มให้เกิด
จิตสานึกและการปฏิบตั ิที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง รวมทั้ง
ได้จดั ตั้งหน่วยงานศูนย์ส่งเสริ มธุรกิจเพื่อสังคม ขึ้นในกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เพื่อผลักดันเรื่ องการ
ส่งเสริ มให้มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนขึ้นเป็ นการเฉพาะ เพื่อร่ วมทางาน
พร้อมกับภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน (ศรัณยู ตันติเสรี , 2552)
ปัจจุบนั การดาเนินด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ในประเทศไทย ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (พิพฒั น์ ยอดพฤติการณ์และคณะ, 2551)
1) เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร ส่วนใหญ่จะเน้นการทากิจกรรมในรู ปแบบของการ
ดาเนินการด้านการสื่อสารทางการตลาดผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแจกของให้ผปู้ ระสบภัย การให้
ทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ การจัดระดมทุนเพื่อช่วยซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้เด็กในชนบท เป็ นต้น
โดยจะเน้นการประชาสัมพันธ์ว่า ธุรกิจได้ทากิจกรรมเพื่อสังคมผ่านสื่อต่างๆ ควบคู่ไปด้วย แต่เมื่อ
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กิจกรรมสิ้นสุดถือว่าเป็ นการสิ้นสุดภารกิจ ปัญหาสังคมไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง
ผูร้ ับความช่วยเหลือยังคงต้องรอคอย “ผูใ้ จบุญ” คนต่อไปที่จะมาให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหา
ของคนเหล่านี้ไม่ยงั่ ยืน
2) ใช้เพื่อพัฒนาชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และตราสิ นค้า ขององค์กร การดาเนิ นงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ด้วยแรงจูงใจในลักษณะนี้ มีจุดประสงค์คล้ายกับข้อ
แรก แต่แตกต่างกันที่ประเภทหลังจะเน้นการดาเนิ นกิจกรรมที่ต่อเนื่ องมากกว่า มักเป็ นโครงการ
ระยะยาว เพื่อ หวังผลที่ จ ะได้รับในระยะยาว เช่ น การจั ด โครงการกวดวิชาสู่ ร้ ั วมหาวิทยาลัย
โครงการเน้นการให้ทุนการศึกษาและให้บณ
ั ฑิตกลับไปทางานพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิด เป็ นต้น ซึ่ง
บริ ษทั ก็จะได้ท้ งั การประชาสัมพันธ์ และการเข้าไปช่ว ยเหลือหรื อแก้ปัญ หาบางอย่างในสังคม
โครงการในลักษณะนี้ให้ประโยชน์ต่อเนื่องมากกว่าในลักษณะแรก แต่ก็ยงั ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการ
แก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืน เพราะไม่ได้มีกลไกที่รับประกันความต่อเนื่องในระยะยาวของกิจกรรม
3) ใช้เพื่อลดความเสี่ ยงในการทาธุรกิ จ มัก เป็ นองค์กรที่การดาเนิ นธุรกิ จอาจส่ งผล
กระทบเชิงลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูง ทัศนคติหรื อความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีต่อบริ ษทั จึงมีผลอย่างมากต่อการยอมให้บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจในชุมชนนั้นได้ หากบริ ษทั ถูก
ต่อต้านจากชุมชนจะทาให้การดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปด้วยความยากลาบาก และหากเกิดการ
ต่อต้านในจุดหนึ่งก็จะเกิดการขยายผลไปยังจุดอื่นตามมา ด้วยเหตุน้ ีผบู้ ริ หารของบริ ษทั ดังกล่าวจึง
พยายามอย่างยิง่ ที่จะทาให้บริ ษทั เป็ นที่ยอมรับจากสังคม ลักษณะกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจ (CSR) มักจะดาเนินการในพื้นที่ที่บริ ษทั ตั้งอยูห่ รื อดาเนินงานอยู่ เช่น การบริ จาค
เงินให้ชุมชน การจัดทาโครงการพัฒนาชุมชน การพัฒนาอาชีพของชาวบ้านในชุมชน การฟื้ นฟู
สภาพแวดล้อมในชุมชน การจ้างคนในชุมชนให้ทางานในโครงการที่บริ ษทั ริ เริ่ มขึ้น เป็ นต้น
อดี ต ที่ ผ่า นมาองค์ก รส่ ว นใหญ่ มกั ทากิ จ กรรมในรู ปแบบของการให้ในลัก ษณะ “การ
บริ จาค” เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร แต่ในปัจจุบนั การบริ จาคอย่างเดียวไม่เพียงพอ พัฒนาการที่
มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในลาดับต่อไป คือ การทาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ เชิงกล
ยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายสูงสุดของ องค์กรคือ การสร้างคุณค่าให้กบั องค์กรและสังคม (อานันท์
ปันยารชุน, 2551)
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ก็เป็ นองค์กรหนึ่ งที่ให้ความสาคัญกับการดาเนิ นงานที่เน้น
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปตท. เป็ นบริ ษทั พลังงานของไทย ที่ประกอบธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติและน้ ามันครบวงจร และธุ รกิจปิ โตรเคมีที่เน้นการใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็ นหลัก รวมทั้ง
ธุรกิจต่อเนื่อง มุ่งไปสู่องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ (High Performance Organization) และเป็ นผูน้ าใน
ภูมิภาค ด้วยความรับผิดชอบ เป็ นธรรม และให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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นอกเหนือจากเป้ าหมายเชิงพาณิ ชย์ในการทารายได้และกาไรจากธุรกิจ การสร้างความสามารถใน
การแข่งขันในระดับสากล และมีการบริ หารจัดการ การกากับดูแลที่ดีเป็ นที่ยอมรับของสาธารณชน
ดังกล่าว บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมัน่ ดูแลและเกื้อกูลสังคม รวมทั้งสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่ องจริ งจัง ดังจรรยาบรรณว่าด้ว ยความรับผิด ชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และได้มี ก าร
จัดสรรงบประมาณเพื่องานนี้ โดยเฉพาะ มีหน่ วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน ที่ตอกย้าแนวคิดที่ว่า
ธุรกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม และที่สาคัญต้องเป็ นนโยบายของบริ ษทั ที่เกิด จากจิต สานึ ก ของ
ผูบ้ ริ หารระดับสูง ด้วยกระแสที่กาลังมาแรงของ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR)
และได้นาเรื่ อง ความรั บผิด ชอบต่ อสังคมขององค์ก รธุรกิจ (CSR) มาเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ (สัญญา ศุภกิจอานวย และดุลยปวีณ กรณฑ์แสง, 2552: 157)
ในฐานะบริ ษทั พลังงานแห่ งชาติ ปตท. ได้น้อมนาแนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็ นปรัชญาในการดาเนิ นธุรกิจ และทากิจกรรมเพื่อสังคม
ตลอด 30 ปี ที่ ผ่านมา สามารถสั่งสม องค์ค วามรู้ ด้า นการพึ่งตนเองทางพลัง งาน การพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริ การ การพัฒนาธุรกิจโดยคนไทย รวมทั้ง ร่ วมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่ โครงการ
รางวัลลูก โลกสี เขี ยว โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกี ยรติ โครงการสวนสมุนไพรสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการวิจยั ทองผาภูมิตะวันตก และโครงการอื่นๆ จนทาให้ บริ ษทั ปตท.
จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ด้านธุรกิจขนาดใหญ่ ในการจัดประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ที่ผา่ นมา (บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน), 2555)
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง เป็ นหนึ่งในโครงการที่ บริ ษทั ปตท. จากัด
(มหาชน) ร่ ว มสร้างชุม ชนต้นแบบเศรษฐกิ จพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ซึ่งเกิ ดขึ้น จากความ
ตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม ปตท. ด้วยเล็งเห็น
ถึงทุนทางศักยภาพขององค์กรที่สามารถดาเนินโครงการเพื่อสังคมระดับประเทศ โดยมีฐานทุนทาง
ความรู้ และประสบการณ์ดา้ นการดาเนินงานสังคมหรื อมวลชน ตลอดจนการสัง่ สมเครื อข่ายชุมชน
และหน่ วยงานราชการ ที่ เกิด จากการปฏิบัติงานร่ วมกันในโครงการต่ างๆ ตลอดที่ผ่านมา อาทิ
โครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ โครงการหมู่บา้ น ปตท.พัฒนา รางวัลลูกโลกสี
เขียว โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และโครงการทองผา
ภูมิต ะวัน ตก ฯลฯ จากแนวคิ ดเชิงนามธรรมจึงนามาสู่ก ารคิ ดค้นโครงการที่ เป็ นประโยชน์ โดย
ร่ วมกันทบทวนความรู้และสรุ ปบทเรี ยนจากการดาเนินงานที่ผ่านมาพบว่า การจะดูแลรักษาผืนป่ า
ให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนควรเกิดจากการมีส่วนร่ วมของชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผืนป่ า แต่หากคนยังเกิด
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ปัญหาหนี้สิน ก็ยงั ไม่มีเหตุปัจจัย ที่จะทาให้คนทาหน้าที่ดูแลป่ าได้ ดังนั้น ถ้าจะรักษาป่ าให้อยู่ได้
คนก็ต ้องอยู่ได้ดว้ ย เพื่อที่คนจะไม่เข้ามาทาลายผืน ป่ า จากบทเรี ยนดังกล่าวจึ งทาให้ ปตท. เกิ ด
แนวคิดการนาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางการดาเนิ นงานของโครงการ รักษ์ป่า
สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง โดยการระดมความคิ ดจากผูน้ าชุมชน ผูท้ รงคุ ณวุฒิ มากาหนด
แนวทางในการทางานโดยกาหนด เป้ าหมายและ วัตถุประสงค์เพื่อน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็ นหลักในการดาเนิ นชีวิตพร้อมทั้งพัฒนาสู่ตาบลต้นแบบ นอกจากนี้ โครงการฯ ยึด
เป้ าหมายในการด าเนิ น งาน โดยน าตัว เลข 84 จากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริ ญ
พระชนมายุครบ 7 รอบ หรื อ 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 มาเป็ นธงน าในการดาเนิ นงาน ในการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยโครงการมุ่งเน้นกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่ วม จากทุกภาค
ส่วนในชุมชน ทั้งผูน้ าชุมชน แกนนาชุมชนและหน่วยงานภาคี โดยเป็ นการขับเคลื่อนด้วยตัวของ
ชุมชนเอง เป็ น การพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก ให้ชุมชนเกิดความตั้งใจที่จะพัฒนาด้วยตนเอง ก้าว
ไปสู่การได้ร่วมคิด ร่ วมทา ร่ วมวางแผน ร่ วมแก้ปัญหา ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมรับผลประโยชน์ภายใต้
กรอบการดาเนินงานในโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็ นเพียงผูส้ ร้างเหตุปัจจัยให้ชุมชนฉุ ก
คิดช่วยกระตุน้ ให้เกิดการค้นหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้การเปลี่ยนวิถีชีวิตเกิดขึ้นจากศรัทธาและความ
ปรารถนาจากใจของชุมชนเป็ นที่ต้งั สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงชีวิตสู่วิถีพอเพียงอย่างยัง่ ยืนจนเกิด
การเรี ยนรู้ และก าหนดแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมของตนเองและชุ มชน อันก่ อเกิด การ
ทางานแบบบูร ณาการร่ ว มกันทั้งตาบล ซึ่งอยู่ภายใต้พนั ธกิจ เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ของการ
ดาเนิ นการ โครงการ รัก ษ์ป่าสร้ างคน 84ต าบล วิถีพอเพียง ที่ มุ่งเน้นการพัฒ นาและส่ งเสริ มให้
ชุมชนปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ส่ งเสริ ม
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ครอบคลุมวิถีชีวิตในเรื่ องหลัก 8 เป้ าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียด
ในภาคผนวก
การดาเนินงานโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง ภายใต้การบริ หารจัดการ
โดยบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) โครงการนี้ได้นาตัวเลข 84 มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
ทรงเจริ ญพระชนมายุครบ 7 รอบ หรื อ 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งประจวบเหมาะกับระยะเวลา
การดาเนินงานโครงการทัว่ ไปที่ใช้เวลาประมาณ 5 ปี คือตั้งแต่ปี 2550 - 2554 โดยในปี พ.ศ. 2550
ซึ่งเป็ นปี แรกในการดาเนินโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียงของ บริ ษทั ปตท. จากัด
(มหาชน) โดยได้เข้าไปดาเนิ นการระยะแรกถึง 7 จังหวัดและ 9 ตาบลนาร่ อง ได้แก่ ต.ศิลาแลง จ.
น่าน, ต.แม่ทา และ ต.แม่นะ จ.เชียงใหม่, ต.นาขอม และ ต.วังน้ าลัด จ.นครสวรรค์, ต.ทุ่งควายกิน จ.
ระยอง, ต.ท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี, ต.เขาคอก จ.บุรีรัมย์ และ ต.ปากทรง จ.ชุมพร ซึ่งจากการเก็บ
ข้อมูลของ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ตาบลเหล่านี้ มีจุดแข็งด้านความพร้ อมของผูน้ าและชุมชน
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แต่ละชุมชนมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ แต่จุดอ่อน คือหนี้สินของครัวเรื อน ยังมีปัญหามาก มีการว่างงาน
เน้นการพึ่งพาตลาดภายนอก มีการใช้ชีวิตที่ไม่พอเพียง ชุมชนทั้ง 9 ตาบล จึงปรารถนาจะเรี ยนรู้
ร่ วมกับ ปตท.และเครื อข่าย เพื่อพัฒนาชุมชนไปสู่วิถีพอเพียงในอนาคต โดยในระหว่างการระดม
ความคิด นี้ ได้มีก ารพูดคุย กันถึงแนวทางที่จ ะทาให้ชาวบ้านมีความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองได้
อย่างยัง่ ยืนนั้น โดยการดาเนินการต้องเริ่ มจาก
1) การทาให้ช าวบ้านรู้จ ัก ตนเองและพึ่ง พาตนเองค้น หาจุ ดอ่อนจุ ดแข็งของตนจน
นาไปสู่การไปแก้ปัญหา
2) ส่งเสริ มศักยภาพในการดารงชีวิตด้วยการพัฒนาอาชีพที่ชุมชนมีอยู่
3) ทาความรู้จกั เข้าใจและดูแลทรัพยากรดิน น้ า ป่ า ในชุมชนของตน เพื่อใช้ประโยชน์
อย่างพึ่งพาและมีประสิทธิภาพ
4) การจัดการทรัพยากรภายในชุมชน เช่น การใช้พลังงานทดแทนภายในครัวเรื อนและ
ภายในชุมชน
5) การพัฒนาจิตใจ สร้างคุณธรรม จริ ยธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน
6) การบริ หารความรู้ในท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นไปที่โรงเรี ยน นักเรี ยนเพื่อเพิ่มทักษะความรู้
7) ดูแลรั กษาสภาพแวดล้อมชุ มชน สร้ างจิต สานึ ก ในการด ารงชี วิต อย่างเกื้ อกูลต่ อ
ธรรมชาติ
8) สร้ างความรู้ในการบริ หารจัด การกองทุ นเพื่อให้เงิน ที่มีอยู่ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที่
ซึ่ งการด าเนิ น การดั ง กล่ า วสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงเป็ นแนวคิดของโครงการฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา “คน” ด้วยการเติม
เต็มและต่ อยอดความรู้ให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ เพื่อน าไปสู่ก ารเปลี่ยนแปลงกรอบ
ความคิด (Mindset) และวิถีการดาเนินชีวิตแบบพึ่งตนเอง (บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน), 2555)
จากความสาคัญของโครงการดังกล่าว ทาให้ผวู้ ิจยั สนใจศึกษา รู ปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม
ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง ของ บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) โดยผูว้ ิจ ัย
เลือกศึกษา ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็ น 1 ใน 9 ตาบล
นาร่ องเมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้วยศักยภาพของแกนนาและคณะทางานที่เข้มแข็ง จากตาบลที่เคยได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาประเทศ การเปิ ดพื้นที่ป่าสัมปทาน ต้นไม้ถกู โค่นทาลาย แม่น้ าในตาบลแม่
ทาที่เคยเป็ นแหล่งทาการเกษตร พื้นที่ การเพาะปลูกไม่สามารถปลูกได้ตามฤดูกาล ซึ่งเหตุการณ์
เหล่านี้จึงเกิดการร่ วมกลุ่ม โดยความร่ วมมือของคนในชุมชนช่วยกันแก้ปัญหาเรื่ องป่ าไม้ตลอดจน
การกิ น การอยู่ข องคนในชุ มชนโดยหัน กลับมาอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่ งกัน และกัน ประกอบกับ
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กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความพอเพียงของชุมชน และเป็ นพื้นที่เป้ าหมายของการ
ทางานของโครงการฯ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในปี พ.ศ. 2554
ทั้งนี้ผวู้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาถึงวิธีการที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกันกับผูท้ ี่
เกี่ยวข้องในโครงการฯ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย แนวทางการดาเนินงานของโครงการฯ อย่างชัดเจน
เพื่อจะทาให้การดาเนินงานเป็ นไปตามที่แผนที่กาหนดไว้และบรรลุผลตรงตามเป้ าหมาย จึงทาให้
เป็ นที่น่าสนใจของผูว้ ิจยั ที่จะศึกษาการทากิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์ก รธุร กิจ (CSR) ในโครงการรั กษ์ป่า สร้ างคน 84 ต าบลวิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา
อาเภอแม่ออน จังหวัด เชี ยงใหม่ โดยผูว้ ิจ ัยต้อ งการศึก ษาถึงรู ปแบบ และกระบวนการสื่ อสาร
กิจกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) และผลที่
ได้จากการสื่อสารที่มีต่อการรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมใน โครงการ
รักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ของ
บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน)

1.2 ปัญหานาในการวิจยั
1) รู ปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ใน
โครงการรักษ์ป่า สร้ างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่เป็ นอย่างไร
2) กระบวนการสื่ อสารในโครงการรั กษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา:
ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่เป็ นอย่างไร
3) การรั บรู้ กิจ กรรมเพื่อสังคมตามมุมมองของคนในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่ อโครงการรั กษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียงของ บริ ษ ัท ปตท.จากัด
(มหาชน) เป็ นอย่างไร
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษารู ปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ ของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
2) เพื่อศึกษากระบวนการสื่ อสารเกี่ ยวกับ ความรั บผิด ชอบต่ อสังคมขององค์ก รธุ รกิ จ
(CSR) ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่
3) เพื่อศึกษาการรับรู้กิจกรรมเพื่อสังคมตามมุมมองของคนในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่
ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ มีต่ อโครงการรัก ษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียงของ บริ ษทั ปตท.
จากัด (มหาชน)

1.4 ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการสื่ อสารการด าเนิ น กิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั ปตท.จากัด
(มหาชน) โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน
จัง หวัด เชี ย งใหม่ เป็ นการวิ จ ัยเชิ งคุ ณ ภาพ วิ ธี ก ารศึก ษาได้แก่ วิธี ก ารสัมภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก
สังเกตการณ์ และศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่ างๆ ได้แก่ หนังสื อและเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง นิ ต ยสาร
หนังสื อพิมพ์ และเว็บไซต์ต่ างๆ เพื่อประกอบการศึกษา โดยใช้ระยะเวลาในศึกษา ตั้งแต่ เดื อน
ธันวาคม พ.ศ. 2556 – มีนาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน

1.5 กรอบแนวความคิดการวิจยั
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่งศึก ษาถึง รู ปแบบ และกระบวนการสื่ อสารกิ จกรรมเพื่อสังคมใน
โครงการรัก ษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) และผลที่ได้จากการ
สื่อสารที่มีต่อการรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั ปตท.จากัด
(มหาชน) ตามมุมของคนในชุมชนกรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงผูว้ ิจยั
ได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
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รู ปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล
วิถีพอเพียง กรณี ศกึ ษา ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Sender
พนักงานสื่อสาร
องค์กรของ
บริ ษทั ปตท.
จากัด (มหาชน)

Message
เนื้อหาและ
รู ปแบบสาร
ประชาสัมพันธ์
โครงการ

Channel
สื่อ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ

Receiver
ผูร้ ับสาร
ชุมชน ต.แม่ทา
อ.แม่ออน
จ.เชียงใหม่

การรับรู้รูปแบบ
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

1.6 นิยามศัพท์
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ หรื อ Corporate Social Responsibility (CSR)
หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ของ บริ ษทั ปตท. จากัด. (มหาชน) ใน
ด้านกิจกรรม เพื่อสังคม หรื อ การดาเนินกิจกรรมขององค์กร เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์แก่สงั คมใน
ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR)
รู ปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม หมายถึง รู ปแบบการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจ (CSR) โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง ของ บริ ษทั ปตท. จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นกระบวนการในการดาเนิ นงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน และการ
ประเมินโครงการ ตั้งแต่ระดับโครงการและระดับตาบล
กระบวนการสื่อสาร หมายถึง การสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกันกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
โครงการฯ ถึงวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย แนวทางการดาเนินงานของโครงการฯ อย่างชัดเจน จะทาให้
การดาเนิ นงานเป็ นไปตามที่วางไว้และบรรลุผลตรงตามเป้ าหมาย ซึ่งในงานวิจยั ชิ้ นนี้ ผูส้ ่ งสาร
หมายถึง ผูบ้ ริ หาร นักสื่อสารองค์กรของบริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) และผูน้ า แกนนาชุมชนที่ จะ
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สื่ อสารประเด็ นกิ จ กรรมเพื่อสังคมอย่างไร เพื่อถ่ายทอดแนวคิ ด แนวทางปฏิบตั ิ ไปยัง ผูร้ ับสาร
หมายถึง คนในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการแปลความหมายจากการสัมผัสโดย
เริ่ มตั้งแต่การมีสิ่งเร้า (สาร) มากระทบกับสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การได้ยนิ การมองเห็น การลิ้มรส การ
ได้ก ลิ่นและการสัมผัสเคลื่อนไหว ก่ อให้เกิด ความคิด ความเข้าใจ การรู้สึก การเรี ยนรู้ และการ
ตัดสินใจ
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริ ษทั ปตท.
จากัด (มหาชน) ร่ วมกับภาคีเครื อข่ายร่ วมทางานจากเครื อข่ายรางวัลลูกโลกสี เขียว มาสู่โครงการ
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องจากพระราชดาริ ในที่น้ ี หมายถึง ตาบลแม่ทา อาเภอแม่
ออน จังหวัด เชียงใหม่ ซึ่ ง ได้รับการคัด เลือกให้เป็ น 1 ใน 9 ต าบลน าร่ องเมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้ว ย
ศักยภาพของแกนนาและคณะทางานที่เข้มแข็ง ประกอบกับกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาที่มุ่ง
ไปสู่ความพอเพียงของชุมชน โดยมีระยะเวลาดาเนิ นงานที่ใช้เวลาประมาณ 5 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550 - 2554

1.7 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1) ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
(1) เพื่อให้ทราบถึงรู ปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่
ออน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การบริ หารจัดการโดยบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
(2) เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการสื่ อสารในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถี
พอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2) ประโยชน์ในเชิงการนาไปประยุกต์ใช้
(1) เพื่อนาผลวิจยั ที่ได้ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งบทบาทและขยายผลสู่การวาง
กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ของ บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้นต่อไป
(2) ผลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ สามารถนาไปเป็ นแนวทางขององค์กรอื่นๆในการดาเนิ น
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคตต่อไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ องการวิจยั รู ปแบบการสื่อสารการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) ใน “โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบลวิถีพอเพียง” กรณี ศึกษา:
ต าบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จัง หวัด เชี ยงใหม่ ผูว้ ิ จ ัย ได้ทบทวน แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ประกอบการศึกษาดังนี้
2.1 แนวคิดการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Activity of Corporate Social Responsibility)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร (Communication Process)
2.4 ทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation)
2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception Theory)
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดการจัดกิจกรรมเพือ่ สั งคม (Activity of Corporate Social Responsibility)
หัวข้อนี้ผวู้ ิจยั อธิบายถึง นิยามความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย (Stakeholder) รู ปแบบความสัมพันธ์ขององค์กรกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย แนวทางการ
ดาเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ บันไดขั้นที่หนึ่ งธุรกิจต้องพัฒนาตนเองเพื่อ
ดาเนิ น ธุรกิ จอย่างยัง่ ยืน รู ปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิ จ ประเภทความ
รั บผิด ชอบต่ อ สังคมขององค์ก รธุ ร กิ จ เพื่อแสดงให้เ ห็ น ถึง ภาพรวมทั้งหมดของแนวคิ ด ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR)
องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มที่ให้ความสาคัญกับการดาเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) จนทาให้แนวคิดนี้ กลายเป็ นเรื่ องที่ได้รับความสนใจ
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มากขึ้นในปั จจุบนั แนวคิดเรื่ องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) นั้น
ไม่ได้เป็ นเพียงสิ่งที่องค์กรควรคานึงว่าอะไรคือสิ่งที่ควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น แต่
ยังหมายถึงว่าองค์ก รควรทาอย่างไรเพื่อแสดงความรับผิด ชอบต่ อสังคม และควรมองถึงความ
ต้องการของพนัก งานและคนในชุ มชน รวมถึงค านึ งถึงความต้องการของนัก ลงทุ น ด้ว ย และ
กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นไม่ได้เป็ นเพียงแต่เป็ นกิจกรรมที่องค์กรถูกบังคับให้
ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อดาเนิ นการโดยวัต ถุประสงค์เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุ ดให้กบั นักลงทุ น
เท่ านั้น แต่ เป็ นสิ่ ง ที่ ผบู้ ริ หารต้อ งแสดงความรั บผิด ชอบและตอบสนองต่ อ ความต้อ งการและ
คาดหวังของนักลงทุนและเพื่อสังคมส่วนร่ วมด้วย (Reich,1998 )
2.1.1 คานิยาม เกีย่ วกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ กรธุรกิจ (CSR)
ในปั จจุ บนั องค์กรทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ กาหนดคานิ ย ามและให้ค าจากัด
ความของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) อย่างหลากหลายและแตกต่างกันไป
ตามทัศนคติและมุมมองของแต่ละองค์กร ดังนี้
Kotler and Lee (2005: 8) นิยาม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ว่าคือ
“ความมุ่งหมายที่จะพัฒนาการกินดีอยู่ดีของชุมชน ด้วยการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีวิจารณญาณ และ
จัดสรรทรัพยากรของบริ ษทั เพื่อให้ความช่วยเหลือ”
Mondy (1980: 22) นิยาม ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) “เป็ นข้อผูกมัด
ของผูบ้ ริ หารในการหาวิธีที่จะรักษาหรื อปกป้ องผลประโยชน์ของส่ วนร่ วมมากกว่าผลประโยชน์
ขององค์กรอย่างเดียว”
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on
Trade and Development: UNCTAD) ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
(CSR) ว่าคือ “การที่บริ ษทั เข้าไปเกี่ยวข้องและมีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้องการและเป้ าหมาย
ของสังคม” (พิพฒั น์ นนทนาธรณ์, 2553)
คณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) นิยามความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์ก รธุ รกิ จ (CSR) ว่า “เป็ นแนวคิ ดที่ ผสมผสานความห่ ว งใยต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อมไว้ใน
กระบวนการดาเนิ นธุรกิจ และการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายใต้พ้ืนฐานการกระทา
ด้วยความสมัครใจ” (พิพฒั น์ นนทนาธรณ์ , 2553: 12)
สภาธุ ร กิ จ โลกเพื่อการพัฒ นายัง่ ยืน (The World Business Council for Sustainable
Development : WBCSD) (สุทธิศกั ดิ์ ไกรสรสุธาสินี , 2556: 42) ให้ความหมายของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ว่า คือ “ความมุ่งมัน่ ขององค์กรต่อการปฏิบตั ิตามพันธสัญญาใน
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การดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เพื่อสร้างความเจริ ญก้าวหน้าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมไปกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนและสังคม”
องค์ก รเพื่ อการพัฒ นาอุต สาหกรรมแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Industrial
Develoment Organization:UNIDO) นิยามความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ไว้ว่า
“แนวคิดการจัดการที่มุ่งให้วิสาหกิจผสานดาเนิ นธุรกิจกับความห่ วงใยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย” (กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandAge Essential, 2552: 22)
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization:
ISO) นิยามความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ว่าคือ
องค์กรตอบสนองต่อประเด็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมโดย
มุ่งที่การให้ประโยชน์กบั คน ชุมชน และสังคม นอกจากนี้ยงั เป็ นเรื่ องของบทบาท
ขององค์กรธุรกิจในสังคม และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กรธุรกิจ โดย
จะต้องทาด้วยความสมัครใจ และผูบ้ ริ หารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ต่างๆ โดยสามารถวัด ผลได้ใน 3 มิติ คื อ การวัด ผลทางเศรษฐกิ จ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (พิพฒั น์ นนทนาธรณ์,2553)
ไชยยศ บุญญากิจ (2549: 3) ให้ความหมาย ความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์กรธุรกิจ
(CSR) คือ
การแสดงถึงความมุ่งมัน่ อย่างต่อเนื่ องขององค์กรในการบริ หารจัดการ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การใช้หลักธรรมาภิ
บาล การผลิ ต สิ น ค้า และบริ การที่ ป ลอดภัย และ เป็ นมิ ต รต่ อ ผู้บ ริ โภคและ
สิ่งแวดล้อม การคานึงถึงสิ ทธิมนุษยชน แรงงานและความเท่าเทียมในสังคม การ
สร้ างคุ ณ ค่ าให้ก ับองค์ก รจากการด าเนิ น งานที่ โปร่ งใส ซื่ อสัต ย์สุจ ริ ต มีค วาม
รับผิดชอบต่อการสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาทาง การค้า การลงทุนเพื่อชุมชนที่
องค์ก รอยู่ร่ว ม ทั้งจากการสนับสนุ น ทางด้านการพัฒนาในด้านต่ างๆ เช่น การ
ส่ งเสริ มการสร้างรายได้ การศึกษารวมถึงสุ ขภาพของคนในท้องถิ่นที่องค์กรอยู่
ร่ วมด้วย ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่องค์กรดาเนิ นการ และเน้น
การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในองค์กร
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นภาพร ขันธนภา และศานิ ต ด่านศมสถิต (2547: 61) ให้ความหมายความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ไว้ว่า หมายถึง “ข้อผูกพันที่องค์กรจะต้องทาให้เกิดผลกระทบใน
ทางบวกต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ให้มากที่สุด (ผูม้ ีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า เจ้าของ กิจการ
พนักงาน ชุมชน supplier และรัฐบาล) และจะต้องจากัดผลกระทบทางลบให้นอ้ ยที่สุด”
พิพฒั น์ ยอดพฤติการณ์ และคณะ (2551) ศึกษาวิจยั เรื่ องความรับผิดชอบของภาคธุรกิจต่อ
สังคม โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจ (CSR) ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงบรรษัท หมายถึง “การดาเนิ นกิจกรรม
ภายในและภายนอกองค์กร ที่คานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และระดับไกล ด้วยการ
ใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่ในองค์ก รหรื อทรัพยากรจากภายนอกองค์ก ร ในอันที่ จะทาให้อยู่ร่ว มกันใน
สังคมได้อย่างปกติสุข”
รมณี ย ์ แก้ว กิ ริ ยา (2551: 3) องค์ก รธุ รกิ จ เพื่อ บริ บ าลสัง คม (Business for Social
Responsibility) ให้ความหมายว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) คือ “พฤติกรรม
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ได้มาตรฐานทางจริ ยธรรม กฎหมาย การพาณิ ชย์และความคาดหวังของ
สาธารณชน”
เครื อข่ ายความรู้ CSR (Knowledge Network on CSR) คณะกรรมการนัก ธุรกิ จ เพื่อ
สิ่ งแวดล้อมไทย (Thailand Business Council for Sustainable Development - TBCSD) สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย นิยามความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) หมายถึง
การแสดงถึงความมุ่งมัน่ อย่างต่อเนื่ องขององค์กรในการบริ หารจัดการ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การใช้หลักธรรมาภิ
บาล การผลิ ต สิ น ค้า และบริ การที่ ป ลอดภัย และเป็ นมิ ต รต่ อ ผู้บ ริ โภคและ
สิ่งแวดล้อม การคานึงถึงสิทธิมนุษยชน แรงงานและความเท่าเทียมในสังคม การ
สร้ างคุ ณค่ าให้กบั องค์กรจากการด าเนิ น การที่โปร่ งใส ซื่ อสัตย์สุจ ริ ต มีค วาม
รับผิดชอบต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทาง การค้า และการลงทุนเพื่อชุมชน
ที่องค์กรอยู่ร่วม ทั้งจากการสนับสนุ นทางด้านการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การ
ส่งเสริ มการสร้างรายได้ การศึกษา รวมถึงสุ ขภาพของคนในท้องถิ่นที่องค์กรอยู่
ร่ วมด้วย ทั้งนี้ ตอ้ งสอดคล้องกับ ลักษณะของธุรกิจที่องค์กรดาเนิ นการและเน้น
การมีส่วนร่ วมของบุคคลากรในองค์กร ซึ่งนอกเหนือจากการให้ บริ จาค โดยโปรย
เม็ดเงินลงไปสู่ชุมชนเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร ตรงที่มีความยัง่ ยืนกว่า (สถาบัน
ธุรกิจเพื่อสังคม 2555: 11)
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อานาจ ธีระวนิช (2547: 390) ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
(CSR) ไว้ว่า คือ “พันธะการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของธุรกิจในสังคมใหม่ นักธุ รกิจยุคใหม่ที่เป็ น
เสมื อนผูพ้ ิทัก ษ์ผ ลประโยชน์ ข องลูก ค้า บุ ค ลากร ผูจ้ ัด หา เจ้า หนี้ รั ฐ ชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้อมและ
สาธารณะควบคู่กบั การแสงหากาไร”
หากพิจารณาความหมายข้างต้น สามารถสรุ ปสาระของความสาคัญของความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจได้ดงั นี้
1) เป็ นกิจกรรมที่ให้ความสาคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม
2) เป็ นไปเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมร่ วมกัน
3) เป็ นการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2.1.2 ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder)
องค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งของการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม คือ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์ก ร ได้แ ก่ พนัก งานของบริ ษ ัท ลูก ค้า คนในชุ ม ชนที่ อ งค์ก รตั้งอยู่ และพลเมือ งในสังคม
โดยทัว่ ไป ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่การคิ ด
วางแผน การตัดสิ นใจเรื่ องการดาเนิ นการด้านการสื่ อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการ
ด าเนิ น งานขององค์ก รที่ ค านึ ง ถึงผลกระทบต่ อ สังคม โดยการใช้ท รั พยากรที่ มีอยู่ภ ายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถอยูร่ ่ วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder) หมายถึง “บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มีผลหรื อได้รับผล
จากการดาเนินการขององค์กร” ดังนั้น ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จึงหมายความถึง พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ ือ
หุ ้น ชุมชน นักลงทุน คู่คา้ พนักงานในห่ วงโซ่อุปทาน (Employee in the supply chain) องค์กร
พัฒนาเอกชน รัฐบาล ฯลฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร (สุทธิศกั ดิ์ ไกรสรสุธาสินี , 2006: 54)
สถาบันไทยพัฒน์ (2555) อธิบายลาดับขั้นของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในระดับต่างๆ (ภาพที่
2.1) ว่าในการด าเนิ นธุ รกิจ ขององค์กร ผูม้ ีส่ว นได้ส่วนเสี ยไม่ใช่แค่ผปู้ ระกอบการหรื อผูถ้ ือหุ ้น
เท่านั้น แต่ยงั รวมถึง พนักงาน ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาว่า “สังคม” ในความหมาย
ของความรับผิดชอบต่อสังคมองค์กรธุรกิจ (CSR) จะรวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยในองค์กร ได้แก่ ผูถ้ ือ
หุน้ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสียนอกองค์กร ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ดังนี้
1) สังคมใกล้ คือ ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้
ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมหรื อระบบนิเวศ
2) สังคมไกล คือ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชน
ทัว่ ไป เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.1 แสดงภาพลาดับชั้นของผูม้ ีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก สถาบันไทยพัฒน์, 2556.
การมีส่ว นร่ วมของผูม้ ีส่ว นได้ส่วนเสี ย (Stakeholder Engagement) เป็ นช่องทางที่ทาให้
องค์กรได้รับข้อมูลและความคิดเห็นสาคัญๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการ ใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบกระบวนการตัดสิ นใจ เสริ มสร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์อนั ดี กบั ผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งหมายถึง ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งสามารถช่วยเผยแพร่ ชื่อเสี ยง
ตัวตน และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปพร้อมๆ กัน
ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ถึงประโยชน์ที่องค์กรได้รับผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย คือ กลุ่มชุมชนอันเป็ นสถานที่ต้งั ขององค์กร หากองค์กรให้ความสาคัญกับชุมชนรอบข้าง
สร้ างช่ องทางให้ชุมชนได้มีส่วนร่ ว มกับองค์ก ร ชุ มชนย่อมมีค วามสัมพัน ธ์อนั ดี ก ับองค์ก รอัน
นาไปสู่การยอมรับเสมือนการได้รับอนุญาต (A license to Operate) ให้ดาเนินธุรกิจในชุมชนต่อไป
ได้ เช่ นเดียวกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นๆ หากองค์กรมีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่ ว มสร้าง
ช่องทางให้เกิดการร่ วมมือระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดี ต่อองค์กร นอกจากนี้ การ
มีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเท่ากับเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการบริ หารประเด็นที่อาจจะ
มีผลต่อการดาเนินการขององค์กร
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กระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
1) การระบุผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (Identification) องค์กรควรระบุผมู้ ีส่วนเสี ย
ขององค์กรให้ชดั เจน และครอบคลุมกระบวนการดาเนิ นธุรกิจในทุกขั้นตอน ทั้งปั จจุบนั และแผน
กิจการอนาคต
2) จัดลาดับความสาคัญและกาหนดบทบาท (Prioritization) การประเมินกลุ่มผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มและกาหนดลาดับความสาคัญ เพื่อกาหนดบทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแต่
ละกลุ่ม ดังนี้
(1) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยดังกล่าว ถือเป็ นความ
รับผิดชอบโดยตรงขององค์กรหรื อไม่ โดยให้พิจารณาจากพื้นฐานกฎหมาย ทางการเงิ นและใน
กระบวนการดาเนินธุรกิจ ทั้งปัจจุบนั และแผนงานในอนาคต
(2) ความใกล้ชิด (Proximity) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว มีปฎิสมั พันธ์ใกล้ชิดกับ
องค์กรมากน้อยเพียงใด โดยให้พิจารณาทั้งส่วนที่เป็ นกลุ่มภายในและภายนอก
(3) ความเป็ นตัวแทน (Representative) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยดังกล่าว ถือเป็ นตัว
แทนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นคนส่ วนใหญ่ในสังคมหรื อไม่
(4) ความมีอิทธิพลหรื อมีอานาจในการโน้มน้าว (Influence) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ดังกล่าว มีอิทธิพลหรื อมีอานาจในการตัดสินใจเพียงใด
(5) ความพึ่งพิง (Dependency) ผูม้ ีส่วนได้ส่ว นเสี ยดังกล่าว เป็ นผูพ้ ่ ึงพิงอาศัย
กระบวนการ ดาเนินธุรกิจองค์กรในทางตรงหรื อทางอ้อม มากน้อยเพียงใด
(6) การส่งเสริ มให้ใช้ศกั ยภาพทีมีอยู่ (Empowerment) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว
ส่งเสริ มให้องค์กรได้ใช้ศกั ยภาพที่มีอยูห่ รื อไม่
3) การสร้ างความร่ ว มมื อให้เกิ ด การมี ส่ว นร่ ว ม (Engagement) วิธี ก ารสร้ างความ
ร่ วมมือหรื อช่องทางการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว อีกทั้งกลุ่มผู้
มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเหมาะกับวิธีการที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มักจะมีพ้นื ฐานที่เหมือนกัน คือจะมีคนกลางที่เป็ นคนนอกองค์กรและนอกกลุ่ม
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เป็ นผูป้ ระสานงานความร่ วมมือ ด้วยวิธีการพูดคุยแบบเห็นหน้าค่าตากัน (Faceto-face) หรื อการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การสารวจความคิดเห็น ฯลฯ ที่สาคัญคือ องค์กร
ควรจะมีรูปแบบวิธีการที่หลากหลายที่จะสร้างความร่ วมมือ หรื อการมีส่วนร่ วมกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย รวมทั้งกาหนดตัว ชี้ ว ดั ความสาเร็ จ ที่ เป็ นระบบ ตลอดจนมีร ายงานความคื บหน้าของ
โครงการหรื อกิจกรรมความร่ วมมือใดๆ ให้มีผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
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4) วิเคราะห์แผนที่ค วามสัมพัน ธ์ (Map Concerns) การวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์ของ
องค์ก รกับกลุ่ ม ผูม้ ีส่ว นได้ส่ ว นเสี ย จากผลตอบรั บต่ า งๆที่ อ งค์ก รได้เพื่อ พัฒนาโครงการหรื อ
กิ จ กรรมความร่ ว มมือ การด าเนิ น ธุ รกิ จ รวมไปถึงนโยบายขององค์ก รให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ อาศัยหลักเกณฑ์การพิจารณาลาดับความสาคัญของกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การพิจารณาลาดับความสาคัญของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อประกอบการวิเคราะห์แผนที่ความสัมพันธ์
5) ทบทวนความสัมพันธ์ (Review Concerns) องค์กรจาเป็ นต้องทบทวนความสัมพันธ์
และความสาคัญของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยตลอดเวลา เพื่อใช้เป็ นข้อมู ลในการตัดสิ นใจว่าควรจะ
ตอบสนองต่อเรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความเห็นไม่ตรงกัน ในกรณี
ที่องค์กรไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรื อความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มได้
จะต้องมีเหตุผลในการตัดสินใจที่เป็ นเหตุเป็ นผล โปร่ งใส และตรวจสอบได้
6) การตอบสนองต่อความสัมพันธ์ (Respond to Concerns) ขั้นตอนสุ ดท้ายของการ
สร้างการมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย คือ การสื่อสารกลับไปยังผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียถึงภาพรวม
การด าเนิ น การขององค์ก ร ภายใต้บทบาทและสิ ทธิ ข องผูม้ ีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ถึงภาพรวมการ
ดาเนินการขององค์กรได้กาหนดไว้ โดยองค์กรควรรายงานผลการปฏิบตั ิงานเทียบกับเป้ าหมายที่ได้
วางไว้โ ดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรั บเปลี่ย นกระบวนการหรื อขั้น ตอนด าเนิ น ธุ ร กิจ เพื่อประสาน
ประโยชน์กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อความคาดหวังและ
ความต้องการของสังคมส่วนรวม
ทั้งหมดนี้ แสดงให้เ ห็ น ว่ า องค์ก รจะไม่สามารถพัฒ นากลยุทธ์ก ารด าเนิ น การธุ ร กิ จ ที่
รับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่พฒั นากลไกการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยไปพร้ อมกัน ซึ่งการมีส่ว นร่ ว มของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย นี้ จะเป็ นหัวใจที่ ทาให้กระบวนการ
ดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นและดารงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนในองค์กร ทาให้องค์กรสามารถ
สื่ อ สารถึ ง “ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สัง คม” ได้อ ย่างเป็ นรู ปธรรม ที่ ส ามารถวัด ความสาเร็ จ และ
ประเมินผลได้อย่างเป็ นระบบ
2.1.3 รูปแบบความสัมพันธ์ ขององค์กรกับผู้มสี ่ วนได้ เสีย
Welford (2006: 15) เสนอว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีได้ 3 รู ปแบบ
คือ
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1) รู ปแบบตามลาดับบังคับบัญชา (Hierarchy) เป็ นความสัมพัน ธ์แบบทางเดี ยว
ตามลาดับบังคับบัญชา จากบนลงล่าง การไหลของข่าวสารเป็ นทางเดียว (One –way Information
Flow)
2) รู ปแบบการมีส่วนร่ วม (Engagement) เป็ นความสัมพันธ์แบบสองทาง องค์กร
และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีปฏิสมั พันธ์ซ่ึงกันและกัน การไหลของข่าวสารเป็ นสองทาง (Two – way
Information Flow)
3) รู ปแบบเครื อข่ายแห่งความไว้วางใจ (Network of Trust) เป็ นความสัมพันธ์แบบ
เครื อข่ายที่องค์กร และผูม้ ีส่ว นได้ส่วนเสี ยมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันอย่างทัว่ ถึง เป็ น เครื อข่าย
ความสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจกัน
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ องค์ ก รอาจต้อ งสร้ า งข้อ ผูก พัน ร่ วมกับ ผู้มี ส่ วนได้เ สี ย
(Stakeholder) ทั้งนี้องค์กรธุรกิจไม่จาเป็ นต้องดาเนินกิจกรรม ให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มพร้อม
กัน แต่ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของธุรกิจ ขนาดของกิจการ และความพร้อมขององค์กร สาหรับธุรกิจที่มี
กระบวนการผลิตซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาจต้องให้ความสาคัญกับชุมชนหรื อระบบนิ เวศ
ที่ อ ยู่ร ายรอบโรงงานเป็ นพิเ ศษ สาหรั บ กิ จ การขนาดเล็ก ที่ ต้องอาศัย พนัก งานเป็ นหัว ใจแห่ ง
ความสาเร็ จ อาจต้องสร้างกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานเป็ นสาคัญ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นา
แนวคิดดังกล่าวที่ได้รวบรวมไว้มาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์การดาเนิ นกิจกรรมเพื่อสังคมของ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
2.1.4 แนวทางการดาเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
การดาเนิ นงานด้านความรั บผิด ชอบต่ อสังคมขององค์ก รธุรกิจ มีนัก วิชาการหลายท่าน
อธิบายและเสนอแนะแนวทางในการดาเนิ นธุรกิจของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่มุ่งเน้น
เรื่ องทรัพยากรบุคคล โดย นายแพทย์ประเวศ วะสี (2551) เสนอว่า ผูบ้ ริ หารสูงสุ ดขององค์กรควร
เข้าไปสัมผัสรับรู้ถึงความยากลาบากของผูท้ ุกข์ยาก
นอกจากนี้ อานันท์ ปันยารชุน (2551) เสนอว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่หน้าที่ของ
ผูป้ ระกอบการอย่างเดี ยว แต่ ในทางกลับกัน หากผูป้ ระกอบการด าเนิ น ธุ รกิ จ ในทางที่ ดี สังคม
โดยรอบจะได้รับประโยชน์ ซึ่งเสนอแนวคิดบันได 3 ขั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
อย่างยัง่ ยึน เสริ มสร้างการมีส่วนร่ ว มของชุ มชน และการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1) บันไดขั้นที่หนึ่ง ธุรกิจต้องพัฒนาตนเองเพื่อดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
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ธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยต้องเริ่ มจาก
ภายในองค์กร ในการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) สู่กระบวนการ
เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14000 หรื อระบบการจัดการ
สาหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม
2) บันไดขั้นที่สอง ธุรกิจต้องสร้างชุมชนน่าอยูแ่ ละสังคมเข้มแข็ง
การพัฒนาองค์กรกับสังคม องค์กรจะต้องประสานเชื่อมโยงเข้าสู่ชุมชนและสังคมซึ่ง
เป็ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน บนพื้นฐานแนวคิดธุรกิจและสังคมไม่สามารถแยกจากกัน การสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั ชุมชนและสังคม ไม่เพียงเป็ นประโยชน์จากการคืนกาไรกับสังคม แต่ยงั เป็ นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้องค์กรอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
3) บันไดขั้นที่สาม คือการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรธุร กิจ (CSR) ในอีกรู ปแบบหนึ่ ง คือ การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่สร้ างสรรค์
สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งเป็ นการบรรลุประโยชน์ท้งั สองทาง ได้แก่ (1) การตอบสนอง
เป้ าหมายสร้างความนิยมในกลุ่มผูบ้ ริ โภคและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ (2) การทาหน้าที่เป็ น
สื่อแห่งการเรี ยนรู้ ที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างแพร่ หลายและมีประสิทธิภาพ
การใช้สื่อเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสื่ อสารจากองค์กรไปสู่ สังคม ซึ่ งจะมีผลไม่เพียง
เผยแพร่ ผลงานขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) หากแต่
เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการกระตุน้ เตือนสังคมในการให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
และการรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญใน
การสื่อสารองค์กรไปสู่สงั คม ซึ่งไม่เป็ นเพียงแต่การเผยแพร่ ขอ้ มูลการดาเนิ นงานขององค์กร และ
แสดงเจตจานงในการรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ เตือนให้สงั คมหัน
มาให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้นด้วย
ดังนั้น การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ จึงเป็ นความรับผิดชอบต่ อ
สังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ในอีกรู ปแบบหนึ่ ง เนื่ องจากการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่
สร้างสรรค์สงั คมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรนั้น นับเป็ นการบรรลุประโยชน์ท้ งั สองทาง กล่าวคือ
สามารถตอบสนองเป้ าหมายในเชิงธุรกิจเพื่อสร้างความนิ ยมในกลุ่มผูบ้ ริ โภคและสร้างความโดด
เด่นเหนือคู่แข่ง แต่เมื่อพิจารณาอีกมุมหนึ่ ง จะเห็นได้ว่า สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ยังทาหน้าที่เป็ น
สื่อแห่งการเรี ยนรู้ ที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างแพร่ หลายและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ปั จจุบนั เป็ นยุค
ของข้อมูลข่าวสาร การบริ โภคสื่ อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อโทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ ฯลฯ จึงเป็ น
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ส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันที่ขาดไม่ได้ ของผูค้ นส่วนใหญ่ในสังคม ทาให้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มี
ศักยภาพในการสร้างผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคอย่างที่เราคาดไม่ถึง
"บันไดขั้นที่ สาม" จึงเป็ นบันไดที่สร้างผลประโยชน์ใน 2 ทาง ประการหนึ่ งเป็ นการสร้าง
ความนิ ยมและสร้างความโดดเด่ นเหนื อคู่แข่ ง ประการที่ สองการสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิภ าพและ
เหมาะสมจะช่วยขับเคลื่อนให้ผคู้ นสังคมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนาไปสู่
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของทุกภาคส่วนได้ต่อไประยะยาว
จากบันไดทั้งสามสรุ ปได้ว่า การพัฒนา ไม่ได้หมายความถึง การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แต่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องพัฒนาทั้งในด้านมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม องค์กรจะต้อง
สร้างบทบาทในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งวางกติกาและจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิจบนพื้นฐาน
ของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิสูจน์ว่าธุรกิจที่เคารพในจริ ยธรรมนั้นเป็ นสิ่ งที่
เอื้อต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนอย่างแท้จริ งในระยะยาว ไม่ใช่การทาธุรกิจเพียงฉาบฉวยที่ เน้นผลกาไรแต่
ทาร้ายสังคม ฉะนั้นการดาเนินการจะประสบความสาเร็ จได้น้ นั ต้องอยูบ่ นพื้นฐานของความมุ่งมัน่
และตระหนักต่อความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมอย่างแท้จริ ง ซึ่งจะเป็ นพื้นฐานให้ภาคธุรกิจ
สามารถแสดงศักยภาพในการดาเนินงานที่จะรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิด
การเกื้อกูลและสอดคล้องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างธุรกิจกับชุมชนและสังคม ซึ่งจะเป็ นส่ วน
หนึ่งที่จะส่งเสริ มการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
2.1.5 รูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
รู ปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจได้มีนักวิชาการหลายท่านอธิบาย
โดยจาแนกตามทรัพยากรของบริ ษทั และประเด็นปัญหาทางสังคมหรื อตามลักษณะการดาเนิ นงาน
ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่หลายองค์กรดาเนินการอยูใ่ นขณะนี้
Kotler and Lee (อ้างถึงในนงลักษณ์ จารุ วฒั น์ , 2556: 18)ได้จาแนกรู ปแบบของความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ไว้ 6 รู ปแบบ ดังนี้
1) การส่งเสริ มการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็ นการจัดหา
เงินทุน วัสดุสิ่งของ หรื อทรัพยากรอื่นขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่ วงใยต่อประเด็น
ปัญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุ นการระดมทุน การมีส่วนร่ วม หรื อการเฟ้ นหาอาสาสมัคร
เพื่อการดังกล่าว องค์กรธุรกิจอาจริ เริ่ มและบริ หารงานส่งเสริ มนั้นด้วยตนเอง หรื อร่ วมมือกับองค์กร
หนึ่งองค์กรใด หรื อกับหลายๆ องค์กรก็ได้ เช่น โครงการ ปตท. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
น้ าท่วม ฯลฯ
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2) การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็ นการ
อุดหนุนหรื อการบริ จาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือหรื อร่ วมแก้ไขประเด็น
ปั ญหาทางสังคมจ าเพาะหนึ่ งๆ ซึ่ งมัก มีช่ ว งเวลาที่ จ ากัด แน่ น อน หรื อด าเนิ น การแบบจ าเพาะ
ผลิตภัณฑ์ หรื อให้แก่การกุศลที่ระบุไว้เท่านั้น กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
ชนิ ดนี้ องค์ก รธุ ร กิจ มัก ร่ ว มมือกับองค์กรที่ ไม่มีว ตั ถุประสงค์หากาไรเพื่อสร้ างสัมพัน ธภาพใน
ประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ เพื่อนาเงินรายได้ไปสนับสนุ นกิจกรรมการ
กุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็เป็ นการเปิ ดโอกาสให้แก่ผบู้ ริ โภคได้มีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือการ
กุศลผ่านทางการซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม เช่น โครงการ 20 บาท สร้าง
ห้องน้ าเพื่อน้อง ซึ่งเป็ นโครงการที่ ปตท.สมทบทุนเพิ่มยอดบริ จาค จากผูใ้ ช้บริ การห้องน้ าในสถานี
บริ การน้ ามัน ปตท.ฯลฯ
3) การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปั ญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็ นการ
สนับสนุ น การพัฒ นาหรื อการทาให้เกิ ด ผลจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติ ก รรมในด้า น
สาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่ งแวดล้อม หรื อด้านสุ ขภาวะ ความแตกต่างสาคัญระหว่าง
การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมกับการส่งเสริ มการรับรู้ประเด็นปั ญหาทางสังคม คือ การตลาด
เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมจะเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็ นหลัก ในขณะ
ที่ก ารส่ งเสริ มการรั บรู้ ประเด็ นปั ญหาทางสังคมจะเน้น ที่ การสร้างความตระหนัก (Awareness)
ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมัครเพื่อให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว เช่น
โครงการขับขี่ปลอดภัยรักวินยั จราจรกับ ปตท.และ โครงการ PTT Tune Up ฯลฯ
4) การบริ จ าคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็ นการช่ว ยเหลือ โดยมุ่ง
ประเด็ นปั ญหาทางสังคมโดยตรง ในรู ป แบบการบริ จาคเงินหรื อวัตถุสิ่งของ เป็ นกิ จกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจที่พบเห็นในแทบทุกองค์กรธุรกิจ และโดยมากมักจะเป็ นไป
ตามกระแสความต้องการจากภายนอกหรื อมีผเู้ สนอให้ทา มากกว่าจะเกิด จากการวางแผนหรื อ
ออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเอง ทาให้ไม่เกิดการเชื่อมโยงเข้ากับเป้ าหมายหรื อพันธกิจของ
องค์กรเท่าใด เช่น โครงการ PTT Thailand Open ฯลฯ
5) การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็ นการสนับสนุ นหรื อจูง
ใจให้พนักงาน คู่ค ้าร่ ว มสละเวลาและแรงงานในการทางานให้แก่ชุมชนที่ องค์ก รตั้งอยู่และเพื่อ
ตอบสนองต่อประเด็นปั ญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรื อห่ วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็ น
ผูด้ าเนินการเองโดยลาพัง หรื อร่ วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด และอาจเป็ นผูก้ าหนดกิจกรรมอาสา
ดังกล่าวนั้นเอง หรื อให้พนักงานเป็ นผูค้ ดั เลือกกิจกรรมแล้วนาเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาให้การ
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สนับสนุ น โดยที่ พนัก งานสามารถได้รั บการชดเชยในรู ปของวัน หยุด หรื อวัน ลาเพิ่มเติ ม เช่ น
โครงการ ปตท.พลังไทย ใจอาสา ฯลฯ
6) การประกอบธุรกิ จอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business
Practices) เป็ นการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ท้งั ในเชิงป้ องกันด้วยการหลีกเลี่ยง
การก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรื อในเชิงร่ วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปั ญหาทางสังคม
นั้นๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุ ขภาวะของชุมชนและการพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
โดยที่องค์กรธุรกิจสามารถที่จะดาเนินการเอง หรื อเลือกที่จะร่ วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้ เช่น
โครงการ ปตท.โรงเรี ยนเรี ยนในฝัน โครงการ ปตท.อาสาสมัครพิทกั ษ์ป่า ฯลฯ
พิพฒั น์ ยอดพฤติการณ์ และคณะ (2551) แบ่งรู ปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคม ตาม
ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินการดังนี้ ประกอบด้วย
1) Corporate-driven CSR เป็ นการด าเนิ นกิ จกรรมโดยใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่ภายใน
องค์กรเป็ นหลัก ตัวอย่างเช่น องค์กรบริ จาคที่ได้จากกาไรในกิจการหรื อบริ จาคสิ นค้า และบริ การ
ของบริ ษทั เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย หรื อการนาพนักงานไปลงพื้นที่เพื่อเป็ นอาสาสมัครช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย เป็ นการเสี ยสละทรัพยากรด้านเวลา หรื อเป็ นการลงแรง นอกจากการลงเงินหรื อให้
เป็ นสิ่งของตามปกติทวั่ ไป เป็ นต้น ทั้งนี้ หากพิจารณาโดยยึดที่ตวั กระบวนการทางธุรกิจเป็ นหลัก
สามารถจาแนกได้ดงั นี้
(1) CSR-after-process เป็ นการดาเนินกิจกรรมที่แยกต่างหากจากการดาเนินธุรกิจ
ที่ เป็ นกระบวนการหลัก ของกิ จ การ เช่ น การแจกจ่ ายสิ่ งของบรรเทาสาธารณภัย การบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารณะ และการเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ
(2) CSR-in-process เป็ นการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจที่
อยู่ในกระบวนหลักของกิจ การหรื อเป็ นการทาธุ รกิจ ที่หากาไรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การ
ป้ องกัน หรื อกาจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิตสิ นค้าและ
บริ การที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกาหนดในฉลากผลิตภัณฑ์ การเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
ต่อผูบ้ ริ โภคอย่างถูกต้องครบถ้วน การชดเชยความเสียหายให้แก่ลกู ค้าที่เกิดจากความผิดพลาดและ
ความบกพร่ องของพนักงาน ซึ่งการดาเนินความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจเหล่านี้ ถือเป็ นกิจกรรม
ที่อยูเ่ วลาทางานปกติของกิจการ
(3) CSR-as-process เป็ นกิจกรรมที่ดาเนิ นงานโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรให้กบั
ตนเอง เป็ นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมเป็ นด้านหลัก เช่น มูลนิธิ / สมาคมการ
กุศล ที่เป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรประชาชนและส่วนราชการ
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2) Social-driven CSR เป็ นการดาเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กรเป็ นหลัก
เช่น การเชิญชวนให้ลกู ค้าซื้อสินค้าและบริ การของบริ ษทั ในช่วงเวลาการณรงค์โดยบริ จาครายได้
จากการขายสิ น ค้าและบริ การส่ ว นหนึ่ งต่ อทุ ก ๆการซื้ อแต่ ละครั้ งให้แก่ หน่ ว ยงานหรื อมูลนิ ธิที่
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เป็ นการระดมเงิน จาการซื้อของลูกค้าและมอบให้ผอู้ ื่นที่ มิใช่ พนักงานใน
องค์กร ลงแรงช่วยเหลือในพื้นที่เป็ นต้น
จากการศึกษาตามแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า รู ปแบบของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ถกู รวบรวมไว้ดว้ ยกัน 2 กลุ่ม ได้แก่
แนวคิดของ Kotler และ Lee ซึ่งกาหนดรู ปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ท้ งั หมด
6 รู ปแบบ ประกอบด้วย 1) การส่งเสริ มการรับรู้ประเด็นปั ญหาทางสังคม 2) การตลาดที่เกี่ยวโยง
กับประเด็นทางสังคม 3) การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาทางสังคม 4) การบริ จาคเพื่อการกุศล 5) การ
อาสาช่วยเหลือชุมชน 6) การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
พิพฒั น์ ยอดพฤติการณ์ และคณะ ได้แบ่งรู ปแบบของความรั บผิด ชอบต่อสังคมไว้ โดย
แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ 1) Corporate-driven CSR ประกอบด้วย 1.1) CSR-after-process 1.2) CSRin-process และ 1.3) CSR-as-process 2) Social-driven CSR
รู ปแบบของการดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ที่นาไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างปกติสุขนั้น จะต้องสามารถเชื่อมร้อยกิจกรรมทางธุรกิจให้มีส่วนประสมของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR)ได้อย่างเป็ นเนื้ อเดียวกัน สาหรับ งานวิจยั ชิ้นนี้ ผูว้ ิจ ัยได้ศึกษา
รู ปแบบ โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง ของ บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) ซึ่งถือ
เป็ นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้น ในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR)
ก่อให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชนและสังคม เป็ นการดาเนิ นกิจกรรมที่แยกต่างจากการดาเนิ นธุรกิจที่
เป็ นกระบวนการหลักขององค์กร อย่างไรก็ดี การดาเนิ นการของโครงการมิได้มุ่งเน้นเพียงแค่ความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็ นอย่างเดียวหากแต่สอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ น
แนวทางในการดาเนินการด้วย ซึ่งผูว้ ิจยั ได้อธิบายแนวคิดดังกล่าวไว้ในหัวข้อถัดไป

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Concept of Sufficiency Economy)
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดารัส
ชี้แนะแนวทางการดาเนิ นชี วิตแก่พสกนิ กรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิ ด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ภายใต้กระแสโลกาภิ ว ตั น์ และความ
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เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งในหัวข้อนี้ ผวู้ ิจยั จะอธิบายถึง นิ ยามและองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่ งเป็ นแนวคิ ด ที่ สอดคล้องกับความรั บผิด ชอบต่ อสังคมขององค์กรธุ รกิ จ (CSR) ใน
รู ปแบบโครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84ตาบล วิถีพอเพียง
2.2.1 คานิยามเกีย่ วกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีหน่ วยงาน องค์กร นัก วิชาการหลายท่านอธิบายและ
เสนอแนะแนวทาง โดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เสนอว่า
หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง คื อ การด าเนิ น ชี วิ ต ในทางสายกลางและสอดคล้องกับบริ บ ท
สังคมไทย มูลนิ ธิชัยพัฒ นา เสนอว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เปรี ยบเสมือนรากฐานของ
ความมั่น คงในสัง คม ในขณะที่ นัก วิ ชาการอีก 2 ท่ านได้เ สนอแนะแนวทาง ดังนี้ นายอนัน ต์
อนัน ตกูล เสนอว่า เศรษฐกิ จ พอเพียง เป็ นกลไกในการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง โดยยึด หลัก
ประชาชน เพื่อประชาชน และนายแพทย์ประเวศ วะสี เสนอว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นการพึ่งพา
ตนเองโดยเป็ นการสร้างความเข้มแข็งจากรากฐานล่าง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และได้พระราชทานนิยามของเศรษฐกิจพอเพียง ว่า
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งใน
การพัฒนาและบริ หารประเทศ ให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก ้าวทัน ต่อโลกยุคโลกาภิว ัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ นที่จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิง่
ในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนิ นการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึ ก คุณธรรมความซื่อสัตย์
สุจริ ต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมในการดาเนิ นชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี (สมบัติ กุสุมาวลี, 2551: 86 – 88)
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (2552: 11) ให้คานิ ยาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้ชีวิตดาเนิ นไป
ในทางสายกลางที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็ นอยู่อนั เรี ยบง่ายของคนไทย
ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ สศช. จึงได้น้อม
นาหลักปรัชญาฯ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสในวาระโอกาส
ต่างๆ มาจัดพิมพ์ในสมุดบันทึก “เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” เผยแพร่ เพื่อช่วย
เสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเรี ยนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
เพื่อให้ทุกภาคส่ วนได้เห็นคุณค่าและยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ ให้สามารถพึ่งตนเอง
ได้อย่างเข้มแข็งพัฒนาไปสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน ” อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ต่อไป
อนันต์ อนันตกูล (2541: 136) ให้คานิยามเศรษฐกิจพอเพียงว่า
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาการพัฒนาและเป็ นพันธกิจแห่ งชาติ ที่ทุก
ฝ่ ายสามารถยึด ถื อปฏิบัติ เพื่ อตอบสนองให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและค่ านิ ย ม
แห่งชาติ ที่สาคัญคือ จะเป็ นกลไกการพัฒนาทางการเมืองของประเทศที่เข้มแข็ง
เพราะยึดหลักการของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน การส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน การพัฒนาบนพื้นฐานภูมิศาสตร์ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การเสริ มสร้างพลังประชาชน และการส่งเสริ มพัฒนาทุนทางสังคม
ประเวศ วะสี (2540: 18) ให้คานิยามเศรษฐกิจพอเพียงว่า
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเศรษฐกิจแห่งการพึ่งพาตนเอง การพึ่งพาตนเองได้
คือ ความเข้มแข็ง ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นต้องสร้างความเข้มแข็งจากรากฐานล่าง
การสร้างความเข้มแข็งจึงจาเป็ นต้องมีเศรษฐกิจบูรณาการ หรื อ การเป็ นองค์รวมมี
ความเชื่ อ มโยงระหว่า ง เศรษฐกิ จ จิ ต ใจ สัง คม วัฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้อ มและ
การเมืองพร้อมกันไปในตัว
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2.2.2 องค์ประกอบหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ งชาติ (2552) ได้อธิ บาย
ความหมายองค์ประกอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ซึ่งจะอธิบายตาม (ภาพที่ 2.2) ดังนี้
1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิ นไป ไม่
สุ ดโต่งเกินไป ขณะเดียวกันความพอดีน้ นั ก็จะต้องเป็ นไปในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผูอ้ ื่น เช่น การผลิตและการบริ โภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ รู้ว่าสิ่ งใดควรจ่ายออกไป และสิ่ งใด
ควรรักษาไว้ โดยใช้การประมาณ ทั้งประมาณตน และประมาณสถานการณ์ ประมาณตนให้รู้ว่า
ตนเองต้องการอะไร มีความจาเป็ นสาหรับตนมากแค่ไหน และในสถานการณ์ที่กาลังเผชิญอยู่ตอ้ ง
ทาอย่างไรถึงจะพอเพียงกับตนเอง ซึ่งการประมาณตนเองและสถานการณ์ เพื่อวิเคราะห์ว่าความ
พอดีของตนนั้น ที่ว่าไม่มากเกินไปหรื อน้อยเกินไป อยู่ที่ระดับใด หลายครั้งจากกระแสพระราช
ดารัส กล่าวถึงสถานการณ์รอบด้านในสังคม เป็ นปั จจัยสาคัญในการตัดสิ นใจถึงระดับความพอดี
ของบุคคล องค์การ หรื อสังคม เพราะฉะนั้นถ้าหากถามว่าความพอประมาณคือพอประมาณขนาด
ไหน ก็ตอ้ งใช้การประมาณปั จจัยต่าง ๆ รอบด้าน ทั้งปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยสิ่ งแวดล้อมเป็ น
เหตุผลให้ทราบถึง “ความพอประมาณ” ในระดับพอประมาณนั้น ๆ
2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็ นไปอย่าง
มีเหตุผล โดยใช้ความเป็ นกลาง เที่ยงตรง ปราศจากอคติ เพราะการวิเคราะห์วิจารณ์ใด ๆ ที่ได้ชื่อว่า
มีเหตุผลแล้วนั้น สาคัญอย่างยิง่ ต้องใช้ความเป็ นกลาง ความไม่มีอคติ แล้วจะสามารถพิจารณาเหตุ
ผลได้รอบด้าน และมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุด ความมีเหตุผล ความเป็ นกลาง การปราศจาก
อคติน้ นั จะเกิดขึ้นได้ก็ตอ้ งมีภูมิคุม้ กันที่ดีคอยถ่วงน้ าหนัก ไม่ให้เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ ง ทั้งยัง
เป็ นการเตรี ยมความพร้อมถึงความเสี่ยงที่จะมีข้ ึน
3) การมีภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล เตรี ยมความพร้อมในทุก ๆ
ด้าน เราจะเห็นถึงการคล้องเกี่ยวกันอยูข่ องทั้งสามห่วง กล่าวคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลก็
เป็ นส่วนหนึ่งที่สร้างให้เกิดภูมิคุม้ กัน ในขณะเดียวกันการมีภูมิคุม้ กันที่ดีก็เป็ นรากฐานสาคัญที่ทา
ให้ความพอประมาณ สามารถประมาณได้อย่างเหมาะสม เพราะไม่ประมาทมีการเตรี ยมพร้อม
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยูเ่ สมอ เช่นเดียวกับการมีภูมิคุม้ กันที่ดี อย่างเช่น ความมีสติรู้
และความสงบภายในใจอยูเ่ สมอ ก็ทาให้เกิดพุทธิปัญญา วิจารณญาณ ในการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ
เพื่อตัดสินระดับความพอเพียงได้
4) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบที่ จะนาความรู้ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่ อมโยงกัน เพื่อประกอบการ
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วางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบตั ิ การเรี ยนรู้อย่างรอบด้าน คือ การเรี ยนรู้ต้ งั แต่ รู้เข้าใจ
และประยุกต์หรื อบูรณาการ ใช่รู้ คื อ รู้ในหลักวิชาตามที่ได้ศึกษามาเป็ นอย่างดี จากนั้นจึงนามา
พิจ ารณาให้เกิ ด การเข้าใจ กลายเป็ นความรู้ข องตนเอง และน าไปปฏิบตั ิ ประยุก ต์ใช้ให้เข้ากับ
สถานการณ์ การปฏิบตั ิ ความรู้จนเกิดผล ก็เป็ นการเรี ยนรู้อย่างหนึ่ ง เป็ นการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนรู้จาก
สถานการณ์จริ ง และจะเกิดเป็ นองค์ความรู้ จึงถือว่าเป็ นความรู้ที่สาคัญยิง่ เพราะเป็ นความรู้ที่เกิดจาก
เมื่อใช้การเรี ยนรู้ให้เกิดประโยชน์ก็ได้ความรู้จากการใช้น้ นั ๆ
5) ในส่ วนของเงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต และคุณธรรมต่าง ๆ ที่
ช่วยก ากับการด าเนิ นชีวิตให้อยู่ในครรลองที่ เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ความ
รับผิดชอบ ความเสียสละ เป็ นต้น

ภาพที่ 2.2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่มา: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552.
จากความหมายดังกล่าว สรุ ปได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชี้ถึงการดารงและปฏิบตั ิตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา
และบริ หารประเทศ โดยเฉพาะ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ทรงชี้ แนะแนวทางการด าเนิ น ชี วิต และการปฏิ บัติ แก่ ป ระชาชน โดยยึด หลัก “ทางสายกลาง”
ท่ ามกลางมรสุ มเศรษฐกิ จ ที่ ต ้องเผชิ ญอยู่ในปั จ จุ บัน เศรษฐกิ จ พอเพีย งมีค วามหมายสรุ ปได้ 5
ประการ ดังนี้
1) ความพอเพียง คือ รู้จกั พอประมาณ พออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ ประหยัด และไม่
เบียดเบียนผูอ้ ื่น
2) ความมีเหตุผล คือ ตัดสินใจกระทาสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพอเพียงต้องใช้เหตุผล
และพิจารณาด้วยความรอบคอบ
3) การมีภูมิคุม้ กันที่ดี คือ เตรี ยมใจให้พร้อมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
4) การมีความรู้ คือ นาความรู้มาใช้ในการวางแผนและดาเนินชีวิต
5) การมีคุณธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริ ต สามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ดังนั้น การศึกษารู ปแบบกิ จกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรั บผิด ชอบต่ อสังคมขององค์ก ร
ธุรกิจ (CSR) ใน โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง ของ บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน)
ได้นาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็ นกรอบในการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาชุมชนไปสู่วิถี
พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ความพอเพียง
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้ กันที่ดี การมีความรู้และการมีคุณธรรม
2.2.3 การจัดการของโครงการรักษ์ ป่า สร้ างคน 84ตาบล วิถีพอเพียง ทีน่ าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการขับเคลือ่ นโครงการฯ
แนวทางในการพัฒนาชุมชน อันก่อให้เกิดการทางานแบบบูรณาการร่ วมกันทั้งตาบล ซึ่งอยู่
ภายใต้พนั ธกิ จ เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ของการดาเนิ นการของ โครงการ รั กษ์ป่าสร้ างคน 84
ตาบล วิถีพอเพียง ที่ มุ่งเน้น การพัฒนาและส่ งเสริ มให้ชุมชนปฏิบัติ ต ามหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ส่ งเสริ มชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ครอบคลุม
วิถีชีวิตในเรื่ องหลัก 8 เป้ าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
2.2.3.1 เป้ าหมาย 8 ประการ สู่วิถีพอเพียง
1) วิเคราะห์ชุมชน ส่งเสริ มให้รู้จกั คิดวิเคราะห์ให้รู้จกั ตนเอง ชุมชน สังคม
และคานึ งถึงการมีส่วนร่ วมของชุมชนในทุกระดับ รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีการเก็บรวบรวม การใช้
การปรับปรุ ง การแลกเปลี่ยน และการตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผน
ชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน
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2) ทักษะชุมชน ส่งเสริ มการพึ่งพาตนเองในการดารงชีวิตด้านปัจจัย4 การ
ประกอบอาชี พ บนพื้ น ฐานของความถนัด ความสามารถและทรั พยากรที่ มีอ ยู่ พัฒ นาสู่ ก าร
รวมกลุ่มกิจกรรม เพื่อสร้างรายได้และสร้างสัมพันธ์ภ ายในชุมชน ตลอดจนส่ งเสริ มให้มีกลไก
คณะทางานเพื่อชุมชนที่ หลากหลาย ต่ อเนื่ อง มีก ารสื บทอด สร้างผูน้ ารุ่ น ใหม่ มีระบบบริ หาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล และมีก ารพัฒนาศักยภาพของคณะทางาน การระดมทุน จากภายในและ
ภายนอก สร้างภาคีเครื อข่ายทั้งระดับตาบลและระดับภาค
3) ทรัพยากรชุมชน การรู้จกั รู้ใช้และรู้เพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่
ดิน น้ า ป่ า ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สร้างสมดุลและฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
4) พลังงานชุมชน ส่งเสริ มการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เปลี่ยนแปลงวิธีคิด
และพฤติก รรมการใช้พลังงานสู่ ก ารพึ่งตนเองด้านพลังงาน พัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกใน
ชุ มชน เช่ น พลังงานชี ว มวล พลังงานจากแก๊สชี ว ภาพ พลังงานไบโอดี เซล และเตาประหยัด
พลังงานประเภทต่างๆ
5) พัฒนาจิตใจ เสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล
และชุมชน ทั้งความซื่อสัตย์สุจริ ต ความขยันอดทน การแบ่งปั น การเสี ยสละเพื่อส่ วนร่ วม มีจิ ต
อาสา ค านึ งถึงสังคม สิ่ งแวดล้อมและลูก หลาน ควบคู่ก ับการอนุ รั ก ษ์และฟื้ นฟูประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
6) โรงเรี ยน ครู เยาวชน บริ หารจัด การความรู้ ในท้องถิ่น และความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิ จพอเพียง ตั้งแต่การค้นหา รวบรวม พัฒนา ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ เช่น การ
จัดทาสาระการเรี ยนรู้ /หลักสูต รท้องถิ่น หลักสูต รการเรี ยนรู้ ชุมชน โรงเรี ยนต้นแบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง เป็ นต้น
7) สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาวะ บริ หารจัดการเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ชุมชนและสุขอนามัยของคน สร้างจิตสานึกในการดารงชีวิตอย่างเกื้อกูล ส่งเสริ มอาชีพ วิธีการ การ
ผลิต พฤติกรรมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น การทาเกษตรอินทรี ย ์ และใช้น้ าส้มควัน
ไม้เพื่อลดการใช้สารเคมี สมุนไพร หรื อการจัดการขยะ ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี
8) ทุนชุมชน ส่ งเสริ มให้เกิดกองทุ นทั้งที่อยู่ในรู ปตัวเงิน และมิใช่ตวั เงิ น
สร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ให้เกิดตลาดขึ้นภายในชุมชน พร้อมทั้งสร้างความรู้ในการบริ หารจัดการ
กองทุ นเพื่อให้เกิ ด การออม เงิน ทุน หมุน เวียน และระบบสวัสดิก ารชุมชนในรู ปแบบต่างๆ เช่ น
กองทุนกูย้ มื กองทุนสวัสดิการ ซึ่งจะเป็ นระบบภูมิคุม้ กันให้กบั ชุมชน
2.2.3.2 ยุทธศาสตร์โครงการ
1) ตาบลวิถีพอเพียง
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เป้ าหมาย : เกิ ด ต าบลต้น แบบวิถีพ อเพีย งทั้งหมด 84 ต าบล โดยมีต าบล
ต้นแบบเพื่อการเรี ยนรู้ระดับ ตาบลทัว่ ประเทศ เพื่อออกแบบ สนับสนุ น ส่ งเสริ มที่เหมาะสมกับ
ความเข้มแข็งของชุมชนในแต่ละระดับ รวมถึงเกิดแหล่งเรี ยนรู้ดูงาน เพื่อเป็ นแหล่งพึ่งพาตนเอง
ของตาบล
กลยุทธ์ : การพัฒนาตาบลต้นแบบวิถีพอเพียง ให้กลายเป็ นตาบลต้นแบบ
เพื่อการเรี ยนรู้ การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ดา้ นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และการ
สร้างเครื อข่ายตาบลวิถีพอเพียง
2) ครัวเรื อนพอเพียงอาสา
เป้ าหมาย : สร้ างครั วเรื อนพอเพียงอาสา ซึ่งมีวิธี คิ ดตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยสามารถวิเคราะห์ตนเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ : ส่งเสริ มให้ครัวเรื อนพอเพียงอาสาสามารถจัดการตนเองได้ โดย
เน้นการวิเคราะห์ตนเอง ทักษะอาชีพ และการออม การพัฒนาเครื อข่ายครัวเรื อนพอเพียงอาสา และ
การพัฒนาครัวเรื อนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ชุมชน/ตาบล
3) พลังงานชุมชน
เป้ าหมาย : สร้างจิตสานึ กและปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมของชุมชนสู่ก ารใช้
พลังงานอย่างรู้คุณค่า และส่ งเสริ มการใช้พลังงานทางเลือกที่ สอดคล้องกับศักยภาพตาบลในทุ ก
ตาบล
กลยุทธ์ : สร้างจิตสานึ กสู่ก ารประหยัดพลังงานและมุ่ งใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาจุดเรี ยนรู้พลังงานในชุมชน บริ หารจัดการและสร้างความรู้ดา้ นพลังงาน
ชุมชนสาหรับตาบล และการพัฒนาตาบลให้กลายแหล่งเรี ยนรู้ดา้ นพลังงานชุมชน
4) การจัดการความรู้วิถีพอเพียง
เป้ าหมาย : เกิ ดการจัดการความรู้เรื่ องวิถีพอเพียงระดั บตาบล และระดับ
โครงการ ซึ่ งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ภายในตาบลเป้ าหมาย รวมทั้งสามารถขยายผลสู่ต าบล
สังคม และประเทศต่อไป
กลยุทธ์ : สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิ ดขึ้นจากการดาเนิ นการภายใต้การยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาและการขยายผลการใช้ประโยชน์องค์ความรู้วิ ถีพอเพียง
การจัดการความรู้ของตาบลโดยตาบล
5) การพัฒนาคน
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เป้ าหมาย : บุ ค ลากรที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการ (Change Agent) ได้แ ก่
เจ้าหน้าที่ และแกนนาชุมชน ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และเป็ นแบบอย่างการเปลี่ยนแปลงสู่
แนวทางวิถีพอเพียง
กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพของบุค ลากรโครงการฯ (Change Agent) ให้มี
ทัศนคติและพฤติกรรมตามแนววิถีพอเพียง และการพัฒนาแกนนาชุมชนเข้มแข็ง
6) การสื่อสารสาธารณะ
เป้ าหมาย : สาธารณชนเกิด ความตระหนัก รู้ เข้าใจมิติ ความพอเพียงจาก
ผลสาเร็ จของโครงการ
กลยุทธ์ : การสร้างการมีส่วนร่ วมของพนักงาน ปตท. ในกิจกรรมจิตอาสา
"วิถีพอเพียง" และการสร้างการรับรู้แนวทางวิถีพอเพียงสู่สาธารณชน

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการสื่ อสาร (Communication Process)
การสื่อสาร (Communication) ถือเป็ นสิ่งจาเป็ นในการดารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม เพราะ
การสื่ อ สารเป็ นเครื่ องมื อ ที่ เ ป็ นสื่ อ กลางที่ ม นุ ษ ย์ใ ช้ติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ ความคิด และความเข้าใจ รวมถึงการสื่อสารครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมที่ไม่ใช่ภาษา
พูดและภาษาเขียน บางครั้งพฤติกรรมของมนุ ษย์สามารถสื่ อสารความหมายออกมาได้ท้ งั ที่เจตนา
และไม่เจตนาซึ่งในหัวข้อนี้ผวู้ ิจยั จะอธิบายถึง นิ ยามและความหมายของการสื่ อสาร องค์ประกอบ
ของกระบวนการสื่อสาร รู ปแบบและประเภทของการสื่อสาร
2.3.1 คานิยามและความหมายของการสื่อสาร
Schramm (1969) ให้ความหมายว่า การสื่อสารคือ “การมีความเข้าใจร่ วมกันต่อเครื่ องหมาย
ที่ใช้แสดงข่าวสาร”
Weaver (1949) อธิบายว่า “การสื่ อสารมีความหมายกว้าง ครอบคลุมถึงกระบวนการทุ ก
อย่างที่จิตใจของคนๆ หนึ่ ง อาจมีผลต่อจิตใจของอีกคนหนึ่ ง ไม่ใช่เพียงการพูดและการเขียน แต่
รวมถึงสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น ดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมของมนุษย์ดว้ ย”
Rogers (1995) ให้ความหมายว่า “การสื่ อสารเป็ นกระบวนการที่ความคิดหรื อข่าวสารถูก
ส่งจากแหล่งสารไปยังผูร้ ับสาร โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูร้ ับสาร”
พัชนี เชยจรรยา เมตตา วิวฒั นากูล และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2538) อธิบายว่า “การสื่ อ
ความหมายในทางใดทางหนึ่ ง ซึ่งมีลกั ษณะของการส่ งและการรับสาร ไม่ว่าจะเป็ นภายในตัวเอง
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ระหว่างผูห้ นึ่งกับอีกผูห้ นึ่ง ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม ภายในบริ บทหรื อสภาพแวดล้อมหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูบ่ น
หลักแห่งความสัมพันธ์”
จึงอาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารเป็ นกระบวนการส่งผ่านข่าวสารหรื อความคิดระหว่างบุคคล
หนึ่งเรี ยกว่าผูส้ ่งสาร และอีกบุคคลหนึ่งเรี ยกว่าผูร้ ับสาร โดยอาศัยการพูด การเขียน และสัญลักษณ์
อื่นๆ เพื่อทาให้สองฝ่ ายเกิดความเข้าใจร่ วมกัน และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
2.3.2 องค์ประกอบกระบวนการสื่อสาร
การสื่อสาร มีลกั ษณะเป็ น “กระบวนการ” เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องและมี
การเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ในแต่ละองค์ประกอบก็ลว้ นแต่มีความสาคัญต่อผลของการสื่ อสาร
ทั้งสิ้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผวู้ ิจยั จะกล่าวถึงแบบจาลองและองค์ประกอบของการสื่อสาร
Berlo (1960) นิยามการสื่ อสารประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ 4 อย่าง ได้แก่ “ผูส้ ่ งสาร
(Source) สาร (Message) สื่ อ (Channel) และผูร้ ับสาร (Receiver) แบบจาลองนี้ นิยมเรี ยกกันอย่าง
แพร่ หลายว่า S-M-C-R Model” ซึ่งสามารถอธิบายแต่ละองค์ประกอบ (ภาพ2.3) ดังนี้

ภาพที่ 2.3 แบบจาลองการสื่อสาร
แหล่งที่มา: The Process of Communication ของ Berlo, 1960.
องค์ประกอบของการสื่อสารประกอบด้วย
1) ผูส้ ่งสาร (Source)
2) สาร (Message)
3) สื่อ (Media)
4) ผูร้ ับสาร (Receiver)
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ซึ่ ง องค์ป ระกอบ 4 ประการนั้น ต้อ งเอื้ อ อ านวยและสอดรั บ ซึ่ ง กัน และกัน จึ ง จะเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ แต่หากพิจ ารณาจากทิ ศทางการไหลของข่าวสาร (Flow of Information) แล้ว อาจ
พิจารณาได้ว่าเป็ นการสื่ อสารแบบทางเดียว (One – Way Communication) ซึ่งการสื่ อสารที่ดีควร
เป็ นการสื่อสารแบบสองทาง ( Two – Way Communication) การสื่อสารแบบสองทางนั้น จะมีผลดี
กว่าการไหลแบบทางเดียวเนื่องจากจะทราบผลปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) จากผูร้ ับสารทาให้ผู้
ส่งสารสามารถที่จะปรับเปลี่ยนท่าทีหรื อพฤติกรรมการส่ งสารเสี ยใหม่ เพื่อต้องการให้ผรู้ ับสารได้
ตอบสนองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามที่ผสู้ ่งสารต้องการ
หากพิจารณาเรื่ องการตอบกลับ (Feedback) แล้ว มีนักวิชาการได้นาเสนอแบบจาลองของ
การสื่อสารแบบสองทางไว้ดงั นี้
Rogers (1995) ได้เสนอทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบเพิ่มเติมจากแบบจาลองของ Berlo โดย
ให้ครอบคลุมถึง “ปฏิกิริยาตอบกลับหรื อผลสะท้อนกลับ (Feedback)” เข้าไว้ดว้ ย

ภาพที่ 2.4 แบบจาลององค์ประกอบการสื่อสาร
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจากแบบจาลองกระบวนการสื่อสารของ Rogers
กมลรัฐ อินทรทัศน์ (2543: 88 – 90) กล่าวไว้ว่าองค์ประกอบของการสื่ อสารที่สาคัญมี
ทั้งสิ้น 6 อย่างคือ ผูส้ ่งสาร (Source) สาร (Message) สื่อ (Channel) ผูร้ ับสาร (Receiver) ผลของการ
สื่อสาร (Effect) และปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ซึ่งสามารถอธิบายแต่ละองค์ประกอบ (จากภาพ
2.4) ได้ดงั นี้
1) ผูส้ ่งสาร (Source) บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลหรื อองค์กรที่ตอ้ งการทาการสื่ อสารความ
คิดเห็น ความรู้สึก ความต้องการหรื อการแสดงออกบริ บทวาทกรรมออกมาในรู ปแบบ เช่น การพูด
การเขี ย น ฯลฯ แต่ อย่างน้อยต้องครบองค์ประกอบการสื่ อสาร ส าหรั บผูส้ ่ งสารต้องขึ้ น อยู่ก ับ
ความสามารถในการสื่ อสาร เช่น ทักษะการสื่ อสาร ทัศนคติ ความรู้ และระบบสังคม วัฒนธรรม
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การสื่อสารอาจจะมีประสิ ทธิภาพดียิ่งขึ้นหากผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารมีคุณลักษณะที่คล้ายกัน หลัก
สาคัญของผูส้ ่งสารมี 7 ประการ คือ
(1) มีความน่าเชื่อถือ
(2) มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
(3) เนื้อหาสาระน่าสนใจ
(4) มีความชัดเจน
(5) ความต่อเนื่องและสม่าเสมอ
(6) ช่องทางในการสื่อสาร
(7) ความสามรถของผูร้ ับสาร
แต่ ก่ อนที่ จ ะส่ ง สาร ผูส้ ่ งสารต้องมีก ลยุท ธ์ใ นการส่ งสารของตั ว เอง นั่น คื อมี ข ้อ มูล ที่
ต้องการส่ง คิดหาวิธีการสื่อที่เหมาะสมซึ่งขึ้นอยูท่ ี่ประสบการณ์ ความรู้และการถ่ายทอดโดยอาศัย
ทักษะต่างๆเช่นการพูด การเขียน
2) สารหรื อข่ าวสาร (Message) หมายถึง เนื้ อ หาสาระหรื อสิ่ งเร้ าต่ า งๆที่ ผสู้ ่ งสาร
ต้องการจะให้ผรู้ ับสารทราบ อาจจะมีความซับซ้อนหรื อไม่ก็ตาม ซึ่งอาจเป็ นการเข้ารหัส (Code) ซึ่ง
จะต้องแปลความหมายเฉพาะตัว อาจเป็ นสัญลักษณ์ หรื ออาจเป็ นกิริยาท่าทางหรื อข่าวสารที่เป็ น
เนื้อหา (Content) เป็ นข่าวสารที่ถกู ส่งออกมาตรงๆ เพื่อให้ผรู้ ับสารแปลความหมายและยังต้องมีการ
จัดการสารด้วย
3) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ได้แก่ ช่องทางที่ประสาททั้ง5 สามารถสัมผัสได้ เช่น
การเห็น ได้ยิน สัมผัส ดมกลิ่น ลิ้มรส ซึ่งผูส้ ่ งสารต้องคิดค้นถึงวิธีที่จะต้องส่ งสารให้กบั ผูร้ ับสาร
เพื่อความเหมาะสมเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผูร้ ับสาร ซึ่งอาจจะมีวิธีการ
สื่อสารได้แก่ การสื่อสารโดยใช้ภาษา (Verbal Combination) เช่นภาษาพูดและภาษาเขียน และการ
สื่อสารโดยไม่ใช้ภาษา (Non - Verbal Combination) เช่นการแสดงออกกิริยาอาการต่างๆ
4) ผูร้ ับสาร (Receiver) อาจเป็ นใครก็ได้ไม่ว่าเป็ นองค์กรหรื อบุคคล การที่จะรับสาร
ได้ดีแค่ไหนขึ้นอยูก่ บั ทักษะการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ และระบบของสังคม วัฒนธรรม กล่าวคือ
มีปัจจัยสาคัญอยู่ 2 ประการคือ
(1) ทักษะในการสื่อสาร
(2) ทัศนคติ เช่นเดียวกันกับผูส้ ่งสาร
เมื่อข่าวสารถูกส่งมาผูร้ ับสารจะมาถอดรหัส ตีความ วิเคราะห์ดว้ ยภูมิปัญญาของผูร้ ับสาร
เองและจะทาความเข้าใจกับสารนั้น หากจะวัดว่าผูร้ ับสารจะเข้าใจหรื อไม่ คงต้องดูผลย้อนกลับเป็ น
ตัวชี้วดั ว่าผูร้ ับสารมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด
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5) ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) เป็ นข่าวสารที่ผรู้ ับสารส่ งให้แก่ผสู้ ่ งสารและยังเป็ น
ตัวตรวจสอบว่าผูร้ ับสารนั้นได้เข่าใจตรงกันกับผูส้ ่งสารหรื อไม่ ถ้าหากไม่ถกู ต้องก็ตอ้ งจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนการส่งสารด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป
2.3.2.1 รู ปแบบของการสื่อสาร
ในการดาเนินกิจกรรมบุคคลหรื อกิจกรรมกลุ่ม ในกระบวนการดาเนิ นงานจะต้องมี
การติ ด ต่ อสื่ อ สารระหว่า งกัน ของ สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอกซึ่ งมีส่ ว นเกี่ ยวข้อ งเพื่ อให้ก าร
ดาเนินงานเป็ นไปด้วยความราบรื่ นและประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย โดยอาศัยรู ปแบบการสื่อสาร
ในหลายลักษณะ ซึ่งในที่น้ ีจะกล่าวถึงรู ปแบบการสื่อสาร 4 ลักษณะ
1) จาแนกตามทิศทางการสื่อสาร แบ่งออกเป็ น 2รู ปแบบ
(1) การสื่ อสารแบบทางเดียว (One – Way Communication) เป็ นการ
สื่อสารที่ผสู้ ่งสารถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังผูร้ ั บสารแต่เพียงฝ่ ายเดียวโดยไม่เปิ ดโอกาสให้ผรู้ ับ
สารสะท้อนความคิดเห็น หรื อปฏิกิริยาป้ อนกลับ (Feedback) เป็ นการสื่ อสารลักษณะสั่งการ หรื อ
อบรม ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ เอกสาร หอกระจายข่าว
(2) การสื่ อสารแบบสองทาง (Two – Way Communication) เป็ นการ
สื่อสารที่มีการสื่อสารกลับหรื อโต้ตอบระหว่างผูส้ ่งสารและผูร้ ับสาร ซึ่งผูร้ ับสารและผูส้ ่ งสารจะมี
โอกาสเป็ นทั้งผูส้ ่งและผูร้ ับสารได้ในขณะเดียวกัน สามารถสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน ทาให้การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และนาไปปรับปรุ งแก้ไขเนื้อหาและวิธีการสื่ อสารได้ การสื่ อสาร
สองทางยังจาแนกออกได้เป็ น
ก) การสื่อสารสองทางที่ไม่เป็ นการชี้นา โดยที่ผสู้ ื่ อสารทั้งสองฝ่ าย
ต่างมีโอกาสในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข่าวสารได้อย่างเต็มที่ ไม่มีลกั ษณะการชี้นาแอบแฝง
ข) การสื่ อสารสองทางที่เป็ นการชี้ นา ผูส้ ื่ อสารทั้งสองฝ่ ายต่างมี
โอกาสในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข่าวสารได้อย่างไม่เต็มที่ มีจุดมุ่งหมายลักษณะกรชี้นาแอบ
แฝง
2.3.2.2 จาแนกตามลักษณะการใช้งาน แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ
1) การสื่อสารแบบเป็ นทางการ (Formal Communication) เป็ นการสื่ อสาร
ที่มีร ะเบียบ แบบแผน ค านึ งถึงบทบาทหน้าที่ระหว่างผูร้ ั บสารและผูส้ ่ งสารเป็ นหลัก เช่น การ
สื่อสารที่เป็ นลานลักษณ์อกั ษร คาสัง่
2) การสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ (Informal Communication) เป็ นการ
สื่ อสารกับบุ ค คลอื่ น โดยไม่ มีร ะเบี ย บแบบแผน และเป็ นการสื่ อสารใน ทุ ก ๆทิ ศทาง เนื้ อหามี
ลักษณะไม่เป็ นทางการ ส่วนใหญ่เป็ นการสื่อสารกันบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกัน
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3) จาแนกตามสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ
(1) ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ บ ใ ช้ ถ้ อ ย ค า ห รื อ แ บ บ ว จ น ะ (Verbal
Communication) คื อ การสื่ อสารที่ใช้คาพูดหรื อตัวเลขเป็ นสัญลัก ษณ์ของข่าวสารเช่นใช้ในการ
สนทนา เป็ นการสัมภาษณ์ การเขียนบันทึก ฯลฯ
(2) การสื่ อ สารแบบไม่ ใ ช้ถ ้อ ยค าหรื อแบบอวจนะ (Non-verbal
Communication) คือ การสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด แต่แสดงท่าทาง สี หน้า หรื อการเคลื่อนไหว ส่ วน
ใดส่วนหนึ่งของร่ างกาย เช่น การพยักหน้าตอบรับ
(3) จาแนกตามทิศทางการไหลของข่าวสาร แบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ
ก) การสื่ อ สารในแนวดิ่ ง หรื อจากบนลงล่ า ง (Top – Dow
Communication) คือ การส่งสารจากบุคคลที่มีตาแหน่ งสูงกว่า มุ่งหมายมายังผูท้ ี่มีตาแหน่ งต่ากว่า
มักจะแสดงออกในรู ปของนโยบาย แผนงาน ทาให้ผรู้ ับสารไม่มีส่วนร่ วมและไม่มีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น
ข) การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Bottom – Up Communication) คือ
การส่งสารจากผูท้ ี่มตี าแหน่งต่ากว่าไปยังผูท้ ี่มีตาแหน่งสูงกว่า มีลกั ษณะเป็ นการประชุม
ปรึ กษาหารื อ หรื อการร้องทุกข์ การสื่อสารในลักษณะจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
อย่างเต็มที่
ค) กา รสื่ อสา รต าม แนว นอนหรื อแ นว รา บ (Horizontal
Communication) คือ การส่ งสารระหว่างผูท้ ี่ มีต าแหน่ งในระดับเดียวกัน หรื อใกล้เคี ยงกันโดยจะ
อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว การสื่อสารลักษณะนี้จะใช้ให้เกิดความร่ วมมือและสร้างความสัมพันธ์
อันดี
2.3.2.3 ประเภทของการสื่อสาร
ปรมะ สตะเวทิน (2538) ได้จาแนกประเภทของการสื่ อสารไว้หลายรู ปแบบ ผูว้ ิจยั
ขอกล่าวรายละเอียดเฉพาะประเภทของการสื่ อสารที่จ ะนามาวิเคราะห์ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้อย่าง
ชัดเจน ดังนี้
1) การสื่ อสารระหว่างบุ ค คล (Interpersonal Communication) คื อ การ
สื่อสารที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาทาการสื่ อสารกันในลักษณะตัวต่อตัว (Person –
to-person) กล่าวคือ ทั้งฝ่ ายผูส้ ่ งสารและผูร้ ั บสารสามารถที่ จะติด ต่อแลกเปลี่ย นสารกันได้โ ดย
(Direct) ในขณะที่คนหนึ่งจะทาหน้าที่เป็ นผูส้ ่งสาร คนอื่น ๆ จะทาหน้าที่เป็ นผูร้ ับสาร ดังนั้น การ
สื่อสารระหว่างบุคคลจึงเกิดขึ้นได้ท้งั ในกรณี คน 2 คน และในกรณี ของกลุ่มย่อย (Small Group)
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2) การสื่ อสารกลุ่มใหญ่ (Large Group Communication) เป็ นการสื่ อสาร
ระหว่างคนจานวนมากซึ่งอยูใ่ นที่เดียวกัน หรื อใกล้เคียงกัน เช่น การอภิปรายในหอประชุม การ
พูดการหาเสียงเลือกตั้ง การสอนที่มีกลุ่มผูเ้ รี ยนจานวนมาก ซึ่ งอยู่ในหลายห้องเรี ยน จาเป็ นต้อง
อาศัยสื่ อการสอน เช่ น โทรทัศน์ วงจรปิ ดเข้าช่ ว ย และการปราศรั ย ในงานสังคม เป็ นต้น การ
สื่อสารในกลุ่มใหญ่น้ ีโอกาสที่ผสู้ ่ งสารและผูร้ ับสารจะติดต่อแลกเปลี่ยนสารกันโดยตรงมีอยู่น้อย
และขาดลักษณะของการสื่อสารแบบตัวต่อตัว (Person–to-Person)
3) การสื่ อสารมวลชน (Mass Communication) เป็ นการสื่ อสารที่ผสู้ ่ งสาร
ซึ่งอาจเป็ นบุค คลเดียว หรื อกลุ่มบุ คคลที่ สามารถส่ งข้อมูลข่าวสารไปยังผูร้ ับสารกลุ่มเป้ าหมาย
จานวนมาก และอยูก่ นั อย่างกระจัดกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็ ว เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์
นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
จากแนวคิดดังกล่าวจะช่วยในประกอบการศึกษาถึง กระบวนการสื่อสาร การดาเนิ น
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) เป็ นอย่างไรและศึกษาว่าบริ ษทั
สื่อสารประเด็นกิจกรรมเพื่อสังคมไปยังคนในชุมชนอย่างไร ซึ่งแนวคิดนี้ จะช่วยให้เห็นถึงกรอบ
ในการศึกษาและตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 คือ เพื่อศึกษากระบวนการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา : ตาบลแม่ทา จังหวัด
เชียงใหม่

2.4 ทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation)
แนวคิ ดเรื่ องการแพร่ ก ระจายนวัต กรรม เป็ นกระบวนการที่ เกี่ ยวข้องกับมนุ ษ ย์ในการ
ยอมรับหรื อปฏิเสธ โดยมีพ้ืนฐานจากความรู้ หรื อความเข้าใจทั้งทางตรงและทางอ้อม ในขณะที่
Hornor (1998) กล่าวถึง “การยอมรับนวัตกรรมนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบของการแพร่ กระจายทาง
นวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น” ซึ่งในหัวข้อนี้ ผวู้ ิจยั จะอธิบายถึง
นิยามการแพร่ กระจายนวัตกรรมและองค์ประกอบของการแพร่ กระจายนวัตกรรม
2.4.1 นิยามการแพร่ กระจายนวัตกรรม
Rogers (1995) กล่าวว่า Innovation (นวัตกรรมหรื อนวกรรม) หมายถึง “การเปลี่ยนแปลง
สังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการแพร่ กระจายของสิ่ งใหม่ๆ จากสังคมหนึ่ งไปยังสังคมหนึ่ งและ
สังคมนั้นรับเข้าไปใช้” สิ่ งใหม่ๆ นี้ คือ นวัตกรรม ซึ่ งเป็ นทั้งความรู้ ความคิ ด เทคนิ ควิธีการ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ

39
Rogers (1995) กล่าวว่า Diffusion (การแพร่ ก ระจาย) หมายถึง กระบวนการเผยแพร่
นวัตกรรมผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆไปสู่สมาชิกในสังคม อันจะทาให้สมาชิกในสังคมก้าวสู่ความ
ทันสมัย หรื อกล่าวอีกในนัยหนึ่ง “การที่บุคคลหนึ่งเปลี่ยนแปลงจากการมีชีวิตที่ด้ งั เดิม ไปสู่การใช้
ชีวิตที่ซบั ซ้อนขึ้น เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบชีวิตอย่างรวดเร็ ว”
2.4.2 องค์ประกอบการแพร่ กระจายนวัตกรรม
Roger (1995) ให้คาจากัดความถึงองค์ประกอบของการแพร่ กระจายนวัตกรรม (Diffusion
of Innovation) ว่าคือ “กระบวนการ (Process) ซึ่งเป็ นนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งถูกสื่อสารผ่าน ไป
ตามช่ องทางการสื่ อสารต่างๆ (Channels) ระหว่างคนกลุ่มหนึ่ งไปสู่ อีก กลุ่มหนึ่ งในสังคม” ซึ่ ง
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี้
2.4.2.1 นวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมที่จะแพร่ กระจายและเป็ นที่ยอมรับของ
คนในสังคมนั้น โดยทัว่ ไปประกอบด้วยส่วนสาคัญ 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นความคิดและส่ วนที่เป็ น
วัตถุ นวัตกรรมใดจะถูกยอมรับหรื อไม่น้ นั นอกจากจะเกี่ยวข้องกับตัวผูร้ ับ ระบบสังคม และรับการ
สื่อสารแล้ว ตัวของนวัตกรรมเองก็มีความสาคัญ
2.4.2.2 การสื่อสารโดยผ่านสื่ อทางใดทางหนึ่ ง (Types of Communication) เพื่อให้
คนในสังคมได้รับรู้ระบบการสื่อสาร การสื่อสาร คือ การติดต่อระหว่างผูส้ ่งข่าวสารกับผูร้ ับข่าวสาร
โดยผ่านสื่อหรื อตัวกลางใดตัวกลางหนึ่งที่นวัตกรรมนั้นแพร่ กระจายจากแหล่งกาเนิ ดไปสู่ผใู้ ช้หรื อ
ผูย้ อมรับนวัตกรรม อันเป็ นกระบวนการกระทาระหว่างกันของมนุ ษย์ การสื่ อสารจึงมีความสาคัญ
ต่อการรับนวัตกรรมมาก
2.4.2.3 ช่วงเวลาของการยอมรับนวัตกรรม (Time of Rate of Adoption) เพื่อให้คน
ในสังคมได้รู้จกั นวัตกรรม แนวคิดใหม่หรื อมีการใช้ประโยชน์จากสิ่ งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรู ปแบบ
ใหม่ส่งผลให้เกิ ด ประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จ และกระบวนการแพร่ ก ระจายนวัต กรรมต้องอาศัย
ระยะเวลาและมีลาดับขั้นตอนให้บุคคลปรับตัวและยอมรับนวัตกรรมหรื อแนวคิดใหม่
2.4.2.4 ระบบสังคม (Social System) โดยการแพร่ กระจายเข้าสู่สมาชิกของสังคม
ระบบสังคมจะมีอิทธิพลต่อการแพร่ กระจายและการรับนวัตกรรม กล่าวคือ สังคมสมัยใหม่ระบบ
ของสังคมจะเอื้อต่อการรับนวัตกรรม ทั้งรวดเร็ วและช่วงเวลาของการยอมรับ (Rate of Adoption)
เพราะมีบรรทัดฐานและค่านิ ยมของสังคมที่สนับสนุ นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ดังนั้น เมื่อมีการแพร่ กระจายสิ่งใหม่เข้ามา สังคมสมัยใหม่จะยอมรับได้ง่าย ส่ วนสังคมโบราณหรื อ
สังคมที่ติดยึดกับความเชื่อต่างๆ เป็ นสังคมล้าหลังจะมีลกั ษณะตรงกันข้ามกับสังคมสมัยใหม่ ความ
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รวดเร็ วของการแพร่ กระจายและปริ มาณที่รับนวัตกรรมจึงเกิดได้ชา้ กว่าและน้อยกว่าหรื ออาจจะไม่
ยอมรับเลยก็ได้
ดังนั้น อาจกล่าวสรุ ปได้ว่าแนวคิดการแพร่ กระจายนวัตกรรม หมายถึง การเผยแพร่
ความคิด การปฏิบตั ิใหม่ หรื อสิ่งใหม่ที่สมาชิกในระบบสังคมเห็นว่าเป็ นของใหม่ ซึ่งอาจเป็ นเรื่ องที่
เคยได้ยิน หรื อเห็ น มาก่ อนแต่ยงั ไม่เกิ ด ทัศนคติ ชอบหรื อไม่ชอบ เป็ นการศึก ษาถึงช่ องทางสาร
(Channel) ในการเผยแพร่ สิ่งใหม่จากผูส้ ่งสารถึงผูร้ ับสารในช่วงเวลาหนึ่งๆ เพื่อให้ผรู้ ับสารยอมรับ
นวัตกรรมใหม่น้ นั ดังนั้นประสิทธิภาพของการแพร่ กระจาย จึงขึ้นกับช่องทางในการส่ งสารไปยัง
ผูร้ ับสาร ซึ่งงานวิจยั ชิ้นนี้ ผวู้ ิจยั หมายถึงผูน้ าที่ส่งผ่านความคิดไปยังคนในชุมชนตาบลแม่ท่า โดย
ประสิ ทธิภาพของช่องทางส่ งสารขึ้นกับความน่ าเชื่อถือ (Channel Credibility) หมายถึง ความน่ า
ไว้ว างใจของผูส้ ่ งสารในความรู้สึกของผูร้ ั บสาร และปฏิกิ ริ ยาตอบสนองผ่านช่องทาง (Channel
Feedback) หมายถึง โอกาสที่ช่องทางได้เปิ ดให้ผรู้ ับสารได้ตอบสนองกลับอย่างเต็มที่ทนั ท่วงที อัน
ก่อให้เกิ ด การปรั บปรุ งการสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้ น การวิจ ัย ชิ้ น นี้ สอดคล้องกับงานวิจ ัย
กาญจนา แก้วเทพ (2543 : 28 -29) “ สื่ อที่ มีขนาดยิ่งเล็กกระจายอานาจไปใกล้ชิดประชาชน ยิ่งมี
คุณประโยชน์ต่อชาวบ้านในชนบทมากยิง่ ขึ้น สื่อมวลชนใหญ่เกินไปที่จะช่วยกระตุน้ หรื อหนุ นนา
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของคนในชุมชนได้เป็ นอย่างดี ” สื่อขนาดเล็กที่ใกล้ชิดใน
ชุมชน สามารถเข้าถึงทัศนคติ ความต้องการ และมีฐานความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม ประสบการณ์
ที่ใกล้เคียงกันระหว่างผูส้ ่งสาร และผูร้ ับสารในชุมชน ผูน้ าทางความคิดสามารถมีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น ส่ งผลให้บุคคลนั้นๆยอมรับสิ่ งที่ผนู้ าทางความคิดชี้แนะและนามาซึ่งการปฏิบตั ิ
ตาม จึ งได้รับความเชื่ อถือ จากคนส่ ว นใหญ่ ที่อยู่ในสังคมเดี ยวกัน ซึ่ งผูน้ าทางความคิ ด ถือเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของการแพร่ กระจายนวัตกรรม ซึ่งในที่น้ ี ผวู้ ิจยั จะอธิบายถึงความหมายของผูน้ า
ความคิด คุณลักษณะและบทบาทของผูน้ าความคิด
2.4.3 ผู้นาความคิด (Opinion Leader)
Rogers (1995: 271) ผูน้ าความคิด (Opinion Leader) หมายถึง “บุคคลที่สามารถมีอิทธิพล
ต่อความคิดเห็นของผูอ้ ื่น”
Womgnom (1980) ผูน้ าความคิด คือ บุคคลซึ่งผูอ้ ื่นจะมาให้คาแนะนาและข้อมูลข่าวสาร
โดยเป็ นบุคคลในสังคมซึ่งติดต่อกับบุคคลอื่นๆในลักษณะความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด หรื อแบบกลุ่ม
ปฐมภูมิ เช่น เป็ นญาติ เป็ นเพื่อนบ้าน หรื อเพื่อนร่ วมงาน และมีอิทธิพลในลักษณะที่ไม่เ ป็ นทางการ
เกี่ยวกับความคิดเห็นหรื อการตัดสินใจในเรื่ องราวต่างๆ ผูน้ าทางความคิดในเรื่ องหนึ่งหรื อกิจกรรม
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หนึ่งอาจไม่ใช่ผนู้ าทางความคิดเห็นในอีกเรื่ องหนึ่ งหรื อกิจกรรมหนึ่ ง เช่น ผูน้ าทางความคิด เห็น
ทางการเมือง จะไม่ใช่ผนู้ าทางความคิดเห็นด้านแฟชัน่ ความงาม
Katz and Lazarsfeld (1955) กล่าวว่า ผูน้ าความคิด คือ บุคคลที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อ
แล้วทาการสนทนาไปยังบุ ค คล อื่นๆ และเป็ นผูท้ ี่ มีความรู้ เกี่ ยวกับเรื่ องต่ างๆมากมาย อีก ทั้ง
ข้อเสนอแนะของเขายังมี ผลกระทบ อย่างจริ งจังกับบุคคลอื่น ซึ่ง (Solomon, 1994) กล่าวว่า ผูน้ า
ความคิดมักจะเข้าไปมีส่วนร่ วมกับกลุ่มทางสังคม และผลกระทบของผูน้ าความคิด จะมีผลกระทบ
ต่อ บุคคลอื่นมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั สถานะของผูร้ ับของกลุ่มที่มีต่อผูน้ าความคิด รวมทั้งการศึกษา
ของกลุ่มที่ผนู้ าความคิดเข้าไปมีส่วนร่ วมด้วย นอกจากนี้ผนู้ าทางความคิดยังถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มทางสังคมอีกด้วย ซึ่งผูน้ าความคิดพบได้ในทุกกลุ่มของสังคม
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒั นากูล และถิรนัน ท์ อนวัชศิริว งศ์ (2538: 191) กล่าวว่า
ความหมายของผูน้ าความคิ ด คื อ “บุ ค คลที่ ได้รับความเชื่ อถือจากบุ ค คลอื่น ในสังคม ผูน้ าทาง
ความคิดคิดเห็นมีภารกิจที่จะต้องแจ้งข่าวสาร เสนอความคิดเห็นและการตัดสินใจต่อกลุ่มต่างๆ”
เสถียร เชยประทับ (2530: 43) กล่าวว่า ผูน้ าความคิด คือ “ระดับที่บุค คลใดบุคคลหนึ่ ง
สามารถมีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมที่ เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นๆ ตามที่บุคคลนั้นต้องการโดย
อาศัยวิธีที่ไม่เป็ นทางการและสามารถมีอิทธิพลเช่นนี้ได้ค่อนข้างบ่อย”
จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า ผูน้ าความคิด คือ บุคคลที่ได้การยอมรับหรื อยกย่องให้
เป็ นหัว หน้าจากสมาชิ ก ในกลุ่มท้องถิ่น นั้น ๆ โดยอาศัย ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ซึ่ งเป็ นที่
ต้องการในสถานการณ์น้ นั ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้โดยกลุ่มคนในท้องถิ่นที่มี
ความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกันในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
2.4.4 คุณลักษณะของผู้นาความคิด
เนื่ องจากผูน้ าความคิด สามารถมีอิทธิพลต่ อความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น ส่ งผลให้บุค คลนั้น ๆ
ยอมรับสิ่งที่ผนู้ าความคิดชี้แนะและนามาซึ่งการปฏิบตั ิตาม ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์คุณลักษณะ
ของผูน้ าความคิดว่าเป็ นอย่างไร จึงได้รับความเชื่อถือจากคนส่วนใหญ่ที่อยูใ่ นสังคมเดียวกัน
Rogers (1995: 282) ได้กาหนดคุณลักษณะของผูน้ าความคิด (Characteristics : of Opinion
Leaders) ซึ่งประกอบด้วย
2.4.4.1 การสื่อสารภายนอก ( External Communication) กาหนดหลักไว้ดงั ต่อไปนี้
1) ผูน้ าความคิดสามารถเข้าถึงสื่อมวลชนได้มากกว่าผูต้ ามทางความคิด
2) ผูน้ าความคิดมีลกั ษณะสากลมากกว่าผูต้ ามทางความคิด
3) ผูน้ าความคิดมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่พฒั นามากกว่าผูต้ าม
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2.4.4.2 การเข้าถึง (Accessibility)
ผูน้ าความคิดต้องสามารถพูดคุย ได้โดยตรงกับผูอ้ ื่น หรื อมีส่วนร่ วมในสังคมทั้งที่
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
2.4.4.3 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio – Economic)
ผูน้ าความคิดมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่าผูต้ าม
2.4.4.4 ความเร็ วในการรับนวัตกรรม (Innovation)
1) ผูน้ าความคิดจะยอมรับนวัตกรรมได้เร็ วกว่าผูต้ ามทางความคิด
2) เมื่อในสังคมมีบรรทัดฐานที่เอื้ออานวยต่อการเปลี่ยนแปลง ผูน้ าความคิด
จะยอมรับ นวัตกรรมได้เร็ วกว่าแต่ถา้ บรรทัดฐานของระบบสังคมไม่เอื้ออานวยต่อการเปลี่ยนแปลง
ผูน้ าความคิดจะไม่ยอมรับนวัตกรรม
วิษณุ สุ วรรณเพิ่ม (2525 : 147) กล่าวว่า ผูน้ าความคิดมีอิทธิพลต่อประชาชนในชุมชน
นั้น ๆ และมี ส่ว นสาคัญ ต่ อบุ ค คลซึ่ งไม่ส ามารถจะรั บข่ าวสารจากสื่ อมวลชนได้ ซึ่ งมีล ัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
1) ผูน้ าความคิดหรื อบุคคลที่มีอิทธิพลในชุมชนใดๆ ย่อมมีลกั ษณะทางการให้ข่าวสาร
แก่ชุมชนนั้น เป็ นผูแ้ สวงหาข่าวสารใหม่ มาป้ อนให้กบั กลุ่มชนอยูเ่ สมอ
2) ผูน้ าความคิดโดยมากจะเป็ นผูร้ ับสารสื่อมวลชนมากกว่าผูอ้ ื่นในชุมชนของตน ซึ่ง
จะฟังมาก เห็นมาก อ่านมาก
3) ผูน้ าความคิ ดเป็ นศูนย์กลางของการสื่ อสาร เป็ นเครื อข่ายของการสื่ อความหมาย
บางครั้ งเป็ นตุ ลาการทางความคิ ด ผูต้ ัด สิ น ในข่ าวสาร ข้อมูลต่ างๆ ของสมาชิ ก บางที เป็ นผูน้ า
ความคิดของกลุ่มอื่นอีกต่อหนึ่ง
2.4.5 บทบาทและหน้ าที่ของผู้นาความคิด
โดยทัว่ ไปผูน้ าความคิด ต้องมีบทบาทในการจัดการบริ หารงานในกิจกรรม การเข้าร่ วมใน
กิจ กรรมเพื่อเป็ นการโน้มน้าวให้สมาชิก ภายในกลุ่มเกิ ดการมีส่วนร่ วมคิ ด ร่ วมตัดสิ น ใจ สร้ าง
วิสยั ทัศน์ร่วมกัน แต่ผนู้ าบางคนถึงแม้จะมีตาแหน่งหน้าที่ในกิจกรรมนั้นแต่ไม่เข้าร่ วมในกิจกรรม
ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารก็ไม่ถือว่าเป็ นผูน้ าอย่างแท้จริ ง
จันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์ (2545: 25) อธิบายบทบาทและหน้าที่ของผูน้ าความคิดดังนี้
1) ผูน้ าความคิดต้องช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ผอู้ ื่น
2) ผูน้ าความคิดต้องแนะนาเสนอแนะผูอ้ ื่นอย่างชาญฉลาด
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3) ผูน้ าความคิด ต้องชี้ให้เห็น ถึงหนทางที่จ ะก่อให้เกิดการร่ วมมือกัน อย่างกลมกลืน
ภายในกลุ่ม
4) ผูน้ าความคิดพร้อมที่จะยอมรับว่าไม่สามารถที่จะตอบคาถามได้ท้งั หมด
5) ผูน้ าความคิดต้องมีความซื่อสัตย์มีเมตตา
6) ผูน้ าความคิดไม่ใช้ตาแหน่งในทางที่จะเอาเปรี ยบหรื อข่มขู่ผอู้ ื่น
7) ผูน้ าความคิดต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุ ป ผูน้ าความคิด หมายถึง บุคคลที่ได้รับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจ
จากสมาชิกในกลุ่มในการเป็ นผูข้ บั เคลื่อนงานหรื อกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม โดยมีลกั ษณะเฉพาะตัว
หรื อมีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุขุมรอบคอบ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง รวมไปถึงบทบาทหรื ออิทธิพล
ในการชักนาบุคคลอื่นให้ปฏิบตั ิตาม และนามาซึ่งในการบรรลุเป้ าหมายและนามาซึ่ งการพัฒนาและ
ผลักดันให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าในกิจกรรม
การศึกษาครั้ งนี้ จึ งมุ่งศึก ษาผูน้ าชุ มชนซึ่ง เป็ นผูน้ าความคิ ด โดยศึก ษาว่าผูน้ าชุมชนให้
คาแนะนาหรื อข้อมูล ตลอดจนการสื่อสารภายในชุมชนถึงรู ปแบบกิจกรมโครงการรักษ์ป่า สร้างคน
84ตาบล วิถีพอเพียง ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 2 มากน้อยเพียงใด
ดังนั้น การเปลี่ ย นกระบวนทัศ น์ในการพัฒ นาจากความทัน สมัย นิ ย ม (Modernization
Paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์เชิงทางเลือก (Alternative Paradigm) ในช่วงทศวรรษที่ 70 จึงส่ งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมุมมองด้านการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาในประเทศต่ างๆ นับตั้งแต่
ช่วงทศวรรษที่ 80 เป็ นต้นมา โดยการสื่อสารภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ได้เน้นความสาคัญของการ
สื่อสารแบบสองทิศทาง (Two-way Communication Process) ซึ่งให้ความสาคัญกับการสื่ อสารใน
แนวระนาบ (Horizontal Communication) ที่ เน้น ให้ทุก ฝ่ ายมี ส่ว นร่ วม (Participation) ในการ
สื่อสาร บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน (Equality) โดยเฉพาะในการติดต่อหรื อ ปฏิสัมพันธ์กนั
ในฐานะ “คู่สื่อสาร” มิใช่ในฐานะผูส้ ่งสารหรื อผูร้ ับสารเท่านั้น นอกจากนั้นการสื่อสารเชิงทางเลือก
ดังกล่าวยังให้ความสาคัญกับเนื้อหาของสาร และบทบาทของ การสื่ อสารในฐานะการแลกเปลี่ยน
ความหมาย (Information Exchange) ต่างๆ อันจะนาไปสู่การ พัฒนาความเข้าใจร่ วมกัน (Mutual
Understanding)
การสื่อสารเชิงทางเลือกยังให้ความสาคัญกับการกระตุน้ ประชาชน ระดับพื้นฐาน (GrassRoots) ให้ต ระหนัก ถึงการพัฒ นาด้ว ยตนเอง (Self-Development) โดยเฉพาะในด้านการสร้ าง
จิตสานึ กให้ประชาชนตระหนักในสิ ทธิและหน้าที่ของตนในการพัฒนาชุมชนที่ตนอยู่อาศัย โดย
การสื่ อสารจะทาหน้าที่ เป็ นเสมื อนเครื่ อ งมื อในการแลกเปลี่ ยนความ คิ ด เห็ น ของประชาชน
โดยเฉพาะในการศึก ษาปั ญหา การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในชุ มชน และการค้นหาวิธีการในการ
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แก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนการกระตุน้ ให้ประชาชนรู้สึกเป็ นเจ้าของ โครงการพัฒนาในพื้นที่ตน
กระตือรื อร้นที่จะอาสาเข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการตลอดจนเอาใจใส่ ดูแลโครงการต่างๆ ในพื้นที่
ตน หรื อหากเรากล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง ก็ คื อ การสื่ อ สารภายใต้ก ระบวนทัศ น์ เชิ ง ทางเลื อ กเป็ น
กระบวนการที่ เ น้น การสร้ า งพลัง ประชาชน หรื อการถ่ า ยโอนอ านาจต่ า งๆ ไปสู่ ป ระชาชน
(Empowerment)
ในขณะเดียวกัน ทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรม ซึ่งพัฒนาขึ้นมาภายใต้กระบวนทัศน์
ความทันสมัยนิยม จึงจาเป็ นต้องปรับตัวในด้านต่างๆ อาทิ
ในด้านนิ ย ามของนวัต กรรม นวัต กรรมภายใต้ก ระบวนทั ศ น์ ค วามทัน สมัย นิ ยม มัก
ครอบคลุม เกี่ ย วกับเรื่ อ งราวที่ ริ เริ่ มจากสังคมภายนอกและเข้า มาสู่ สังคมหนึ่ งๆ แต่ ใ นขณะที่
นวัตกรรมภายใต้นิยามใหม่ มิจาเป็ นต้องเกิดขึ้นจากสังคมภายนอก แต่อาจเกิดขึ้นจากภายในสังคม
หนึ่งๆ ก็ได้
ในด้านทิ ศทางการแพร่ ก ระจายของนวัต กรรมการแพร่ ก ระจายของนวัต กรรมภายใต้
กระบวนทัศน์ความทันสมัยนิยม มักให้ความสนใจกับนวัตกรรมที่แพร่ จากสังคมภายนอก เข้ามาสู่
สังคมหนึ่งๆ ภายใต้กรอบวิธีคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในทิศทางเดียว (One-way Communication) และ
มีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง (Linear Model) แต่การแพร่ ของนวัตกรรมภายใต้กระบวนทัศน์ทางเลือก อาจ
เป็ นเรื่ องที่ แ พร่ หลายอยู่ภ ายใต้สั ง คมหนึ่ งๆ ภายใต้ร ะบบการแพร่ กระจายแบบรวม ศูน ย์
(Centralized Diffusion Systems) และแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Diffusion Systems) ก็ได้

2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception Theory)
การรั บรู้ เป็ นกระบวนการที่ เกิ ด ขึ้ นรอบๆตัว บุ ค คล เมื่อ มีสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ งมากระทบกับ
ประสาทสัมผัสส่ ว นใดส่ วนหนึ่ ง แม้เพียงเล็กน้อยอาจก่อนให้เกิด การรับรู้ ได้ การรับรู้เป็ นสิ่ งที่
กาหนดความต้องการ แรงจูงใจ และการกระทาในทางพฤติกรรมต่างๆให้เกิดขึ้น พัชนี เชยจรรยา
และคณะ (2543) กล่าวว่า “การรับรู้เป็ นกระบวนการเลือกรับข่าวสาร การจัดสารเข้าด้วยกัน และ
ตี ค วามที่ ได้รั บจากความเข้าใจและความรู้ สึก ของตนเอง” ซึ่ งในหัว ข้อนี้ ผูว้ ิจ ัย จะอธิ บายถึ ง
ความหมายของการรับรู้ กระบวนการรับรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้
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2.5.1 ความหมายของการรับรู้
ดารา ทีปะปาล (2546 : 7) ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้ หมายถึง “กระบวนการที่มนุ ษย์
เลือกรับจัด องค์ประกอบ แล้วแปลความหมายของสิ่ งเร้าที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัส โดยอาศัย
ความรู และประสบการณ์เดิมเป็ นเครื่ องมือ”
เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 79) ให้ความหมายไว้ว่า การรับรู้ หมายถึง “กระบวนการที่มนุ ษย์
เลือกที่จะรับรู้ สรุ ป ตีความหมายการรับรู้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สมั ผัส เพื่อที่จะสร้างภาพในสมองให้เป็ น
ภาพที่มีความหมายและกลมกลืน”
ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์ (2546) ได้ให้ความหมายโดยสรุ ปว่าการรับรู้หมายถึง
การที่คนเราได้รับเอาตัวกระตุน้ เข้ามาทางประสาทรับความรู้ท้งั 5 คือ การมองด้วยตา ได้ยินด้วยหู
การลิ้มรส การสู ดดมกลิ่น และการสัมผัสนั้น เป็ นสิ่ งที่แสดงข้อเท็จจริ งเท่านั้น แต่หากมีการจัด
ระเบียบ และตีความข้อเท็จจริ ง ที่ได้รับโดยอาศัยกลไกทางชีวภาพประสบการณ์ในอดีต ค่านิยมและ
ทัศนคติของเราแล้ว เราเรี ยกว่าเป็ นความเข้าใจจาการรับรู้
มาลินี จุฑะรพ (2537: 22) การรับรู้ หมายถึง “กระบวนการแปลความหมายจากการสัมผัส
ต่อสิ่งเร้า ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์เดิมประกอบในการแปลความหมาย”
2.5.2 กระบวนการรับรู้
NovaBizz (2009, อ้างถึงใน สิ โรรส รุ่ งดอนทราย, 2552: 18) กระบวนการของการรับรู้
(Process) เป็ นกระบวนการที่ คาบเกี่ ยวกัน ระหว่างเรื่ องความเข้าใจ การคิ ด การรู้ สึก (Sensing)
ความจา (Memory) การเรี ยนรู้ (Learning) และการตัดสินใจ (Decision making)

ภาพที่ 2.5 กระบวนการเรี ยนรู้
กระบวนการเรี ยนรู้ จะเกิดได้ตอ้ งมีองค์ประกอบดังนี้
1) มีสิ่งเร้า (Stimulus) ที่จะทาให้เกิด การรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์
สิ่งแวดล้อมรอบกาย ที่เป็ น คน สัตว์และสิ่งของ
2) ประสาทสัมผัส (Sense Organs) ที่ทาให้เกิดความรู้สึกสัมผัส เช่น ตาดู หูฟัง จมูก
ได้กลิ่น ลิ้นรู้รส และผิวหนังรู้ร้อนหนาว
3) ประสบการณ์ หรื อความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าที่เราสัมผัส
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4) การแปลความหมายของสิ่งที่เราสัมผัส สิ่งที่เคยพบเห็นมาแล้วย่อมจะอยูใ่ นความ
ทรงจาของสมอง เมื่อบุคคลได้รับสิ่งเร้า สมองก็จะทาหน้าที่ทบทวนกับความรู้สึกที่มีอยูเ่ ดิมว่า สิ่ง
เร้านั้นคืออะไร
2.5.3 ปัจจัยที่มผี ลต่อการรับรู้
การรั บรู้ข องคนเรามีความแตกต่ างกัน จากองค์ประกอบต่ างๆ หลายองค์ประกอบ ที่ มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ ซึ่งนักวิชาการหลายท่าน อธิบายว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
ฉลอง ภิ รมณ์รัต น์ (2521: 27) ได้สรุ ปไว้ว่าการรับรู้ หรื อการวินิ จฉัยต่อสิ่ งเร้า ผูร้ ับรู้จ ะ
วินิจฉัยออกไปในรู ปใดนั้นขึ้นอยูก่ บั
1) ประสบการณ์ของผูร้ ับรู้ อิทธิพลของประสบการณ์ที่มีมาก่อน จะชักจูงให้บุคคล
วินิจฉัยสิ่งเร้านั้นออกไป ในทางที่ได้เคยพบเห็นมาก่อน
2) ความต้องการ อิทธิพลของความต้องการทั้งร่ างกายและสังคม จะชักนาบุคคลให้
มีการรับรู้ได้ดีข้ ึน
3) อิทธิพลของสังคม ความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่แตกต่างกัน จะทาให้
การรับรู้ของบุคคลในสิ่งต่างๆแตกต่างกันด้วย
4) ความตั้งใจ การรับรู้ต่อสิ่งต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ความตั้งใจหรื อสนใจของบุคคลต่อสิ่ ง
นั้นด้วย ถ้าหากไม่มีการสนใจหรื อตั้งใจต่อสิ่ งเร้านั้นๆ การรับรู้ ก็อาจไม่เกิดขึ้น หรื อเกิดขึ้นแต่ไม่
ชัดเจน
5) ลักษณะเด่นหรื อคุณค่าของสิ่งเร้า บุคคลจะรับรู้สิ่งเร้าที่มีลกั ษณะเด่นมีจุดสนใจ
เรี ยกร้อง ให้มีการรับรู้ได้ดีกว่า สิ่งปกติธรรมดา
6) ทัศนคติ โดยปกติบุคคลที่นิยมชมชอบสิ่งอันใด หรื อมีทศั นคติที่ดีต่อสิ่งใด มักจะ
รับรู้ต่อสิ่ งนั้นได้ดี แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีทศั นคติไม่ดีต่อสิ่ งใด เมื่อได้พบเห็นสิ่ งนั้นก็จะได้
รับรู้ได้ดีเช่นกัน จึงสรุ ปได้ว่า ทัศนคติมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลทั้งในแง่บวกและแง่ลบ
7) ภาษา ในชุ มชนมักมีค วามแตกต่ างกัน ในเรื่ องของภาษา บุ ค คลย่อมไม่เข้าใจ
ความหมายของภาษาอื่น หรื อสานวนการพูดที่แตกต่าง ทาให้ไม่เข้าใจความหมาย การรับรู้ในเรื่ อง
นั้นจึงไม่เกิดขึ้น แต่ถา้ เป็ นภาษาเดียวกันที่ใช้อยู่ ย่อมมีการรับรู้ได้ดีกว่า
กันยา สุ วรรณแสง (2542 : 150 -153) เสนอความคิดเห็นว่า มนุ ษย์เราจะรับรู้ได้ดีหรื อไม่
ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบใหญ่ 2 ประการ คือ
1) คุณสมบัติและลักษณะของผูร้ ับ อัน ได้แก่ ประสาทสัมผัส สภาพอารมณ์ เชาว์
ปัญญาและประสบการณ์
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2) คุณสมบัติและลักษณะของสิ่ งเร้าที่ทาให้เกิดการับรู้ เนื่ องจากคนเราจะเกิดการ
รับรู้ได้ทีละสิ่งเดียว จึงทาให้บุคคลเลือกรับรู้สิ่งเร้าที่ดีกว่า แปลก ใหม่ เด่น น่าสนใจ มากกว่าสิ่ งเร้า
ที่ไม่น่าสนใจ
ดังนั้นปัจจัยการรับรู้จะเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กบั กระบวนการของผูร้ ับสารจะทาหน้าที่ในการ
กลัน่ กรองข่าวสารในการรับรู้ของบุคคล โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1) องค์ประกอบทางด้านจิตใจ นับเป็ นองค์ประกอบแรกที่มีความสาคัญ เนื่องจากไม่
ว่าข่าวสารจะมีมากเพีย งใด หากผูร้ ับสารไม่มีค วามสนใจและไม่รับข่าวสารนั้น ระบบของการ
สื่ อสารเพื่อจะรับรู้ก็จะไม่เกิดขึ้ นเลย โดยบางครั้งกระบวนการที่ผรู้ ับสารแต่ละบุคคลจะเลือกรับ
ข่าวสาร จะต้องมีข้นั ตอนที่สาคัญ 3 ขั้นตอน
(1) การเลือกเปิ ดรับสารหรื อเลือกสนใจ เป็ นกระบวนภายในบุคคลที่ พิจารณา
ว่าพร้อมที่จะเปิ ดรับข่าวสารนั้นหรื อไม่ จะเลือกรับสารประเภทใด จากสื่อใด หรื อเลือกที่เปิ ดรับสื่ อ
ที่มีความสนใจกับสารที่ สอดคล้องของแต่ ละบุ คคล โดยแนวโน้มที่ผรู้ ับสารจะเลือกสนใจ หรื อ
เปิ ดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดที่มีอยูด่ ว้ ยกันหลายแห่ง ซึ่งบุคคลมักจะแสวงหาข่าวสารเพื่อ
สนับสนุนทัศนะเดิมที่ตนมีอยู่ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขดั แย้งกับความรู้สึกนึกคิดของตนเอง
(2) การเลือกรับรู้หรื อตีความ เป็ นกระบวนการกลัน่ กรองขึ้นมา เมื่อบุคคลเลือก
เปิ ดรับข่าวสาร จากแหล่งหนึ่ งแหล่งใดแล้ว รับสารแต่ละคนอาจจะตีความหมายข่าวสารที่ได้ มา
แตกต่างกันจากคนอื่น โดยแต่ละคนจะเลือกรั บสารและเลือกตีค วามตามความเข้าใจของตนเอง
หรื อทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ และสภาวะทางอารมณ์ แต่ท้งั นี้เมื่อบุคคลเลือก
รับข่าวสารแหล่งหนึ่ งแหล่งใดแล้ว ก็ใช่ว่าข่าวสารนั้นจะถูกรับรู้ไปตามเจตนารมณ์ ของผูส้ ่ งสาร
ทั้งหมด ทั้งนี้อาจขึ้นอยูก่ บั กระบวนการคิดและตัดสินใจของผูร้ ับสารเองด้วย
2) การเลือกจดจา เป็ นกระบวนการกลัน่ กรองขั้นสุดท้ายที่มีผลต่อการส่งสารไปยังผูร้ ับ
สาร หากความเข้าใจนั้นจะพัฒนาต่อไปเป็ นการยอมรับที่ถาวร พร้อมที่จะจดจาในระยะยาว บุคคล
ต่างๆจะมีพฤติกรรมในการเปิ ดรับข่าวสารด้วยสาเหตุต่างๆได้แก่ ความเหงา ความอยากรู้อยากเห็น
ดังนั้นจึงเป็ นลักษณะของทัศนคติที่ผรู้ ับสาร ตั้งใจที่จะเลือกจดจาข่าวสารเฉพาะส่วนที่ตรงกับความ
ต้องการตามทัศนะของตนเอง และมักจะลืมในส่วนที่ตนเองไม่สนใจหรื อไม่เห็นด้วยได้ง่ายกว่า
3) องค์ ป ระกอบด้า นสั ง คม เป็ นตั ว แปลที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ ม ที่ ส ามารถสร้ า ง
ประสบการณ์และปลูกฝังทัศนคติ ความคิด รวมทั้งพฤติกรรมทัว่ ไปของผูร้ ับสาร องค์ประกอบที่
สาคัญ ได้แก่
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(1) สภาพแวดล้อ ม นับ เป็ นสถาบัน หนึ่ งที่ ก่ อ ให้เ กิ ด การเรี ยนรู้ ท างสั ง คม
โดยเฉพาะทางสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ไม่ว่าจะเป็ นตัวกาหนดสิ่ งเร้า หรื อตัวข่าวสารที่บุคคล
ควรจะรับรู้หรื อตอบสนองต่างๆรวมทั้งการคาดคะเนผลที่เกิดจากพฤติกรรมที่แสดงออก
(2) ครอบครั ว นับเป็ นสถาบัน แรกที่ มีค วามใกล้ชิด ที่ สุด ของมนุ ษ ย์ ถึง แม้ว่ า
บทบาทของครอบครัว จะมีค วามแตกต่ างกันไป ภายใต้ระบบสังคมขนาดใหญ่ สังคมเมือง หรื อ
สังคมชนบทแต่ ค รอบครั ว กับมีผลต่ อการสร้ างพฤติ ก รรม และการรั บ รู้ ข องแต่ ละบุ ค คลเสมอ
เนื่องจากครอบครัวเปรี ยบเสมือนสื่อกลาง เพื่อที่จะทาห้าที่ควบคุม กากับ ดูแลความประพฤติ จึงทา
ให้ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการทางด้านค่านิ ยม ทัศนคติ ความ
เข้าใจ
(3) กลุ่มเพื่อน เป็ นกลุ่มบุคคลที่มีการพบปะเป็ นประจา การได้พบปะหรื อพูดคุย
ที่ทาให้เกิ ด การสนองต่ อความต้องการในการเรี ยนรู้ การให้ค าปรึ ก ษา การสร้ างกระบวนการ
ความรู้สึกนึกคิดและเป็ นเสมือนการกาหนดพื้นฐานเส้นทางเพื่อเข้าไปสู่สังคมให้กบั ตนเอง บุคคล
จะสามารถพบเพื่อนได้หลายรู ปแบบ ได้แก่ เพื่อนร่ วมงาน เพื่อนสนิท เพื่อนต่างเพศ
(4) วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี สภาวัฒนธรรมของสังคม ในแต่ ละ
สังคมล้วนแล้วแต่เป็ นเครื่ องกล่อมเกลากระบวนการทางความคิด ค่านิ ยม ทัศนคติ และสัญลักษณ์
อื่นๆที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา เพื่อดาเนินการจัดการกับรู ปแบบพฤติกรรมของตนเองซึ่งพฤติกรรมที่
ได้รับการถ่ายทอด จะสามารถเชื่อมความสัมพัน ธ์จากช่วงอายุเวลาหนึ่ งไปสู่ อีกช่วงเวลาหนึ่ งได้
หากสิ่งใดที่ขดั ต่อวัฒนธรรมของสังคมอย่างรุ นแรง ก็ได้รับการต่อต้านจากบุคคลในสังคมนั้น และ
เมื่อวัฒนธรรมจะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการบุคลิกภาพของบุคคล โดยจะกาหนดหรื อวางเงื่อนไขว่า
อะไรที่ เด็กเกิดมาแล้ว ควรจะได้รับการสั่งสอนและอะไรบ้างที่ แต่ละบุ คคลจะต้องเรี ยนรู้ แต่ละ
วัฒนธรรมจะมุ่งหวังอบรมสมาชิก ให้พฤติกรรมปฏิบตั ิตามแนวทางที่เป็ นที่ยอมรับภายในสังคม
นั้นๆ ทั้งนี้วฒั นธรรมแต่ละสังคมมักจะกาหนดไว้ว่า พ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูบุตรของตน แต่วิธีการเลี้ยง
ดูจะแตกต่างกันไป บางครั้งอาจจะใช้วิธีการละมุนละม่อม หรื อใช้วิธีการรุ นแรง ซึ่ งผลลัพธ์ของ
วิธีการแต่ละแบบ จะปรากฏที่พฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็กและความแตกต่างของวัฒนธรรม
ในการเลี้ยงดูบุตร จะก่อให้เกิดบรรทัดฐานทางสังคมที่แตกต่างกันไป
(5) อายุ อาชีพ เพศ การศึกษาและรายได้ สามารถเป็ นตัวกาหนดความสนใจในการ
แสวงหาข่าวสารของผูร้ ับสาร และมีส่วนในการสร้างองค์ประกอบทางด้านจิตใจ และองค์ประกอบ
ทางด่านสังคม จึงทาให้เกิดกระวนการในการเลือกสรรขึ้น
การรับรู้ยงั สามารถอธิบายได้อย่างง่ายๆ หมายถึง “กระบวนการการตีความที่ผ่านประสาท
สัมผัสใดๆ โดยตรง” ซึ่งจากความหมายนี้คาที่จะสื่ อความหมายเดียวกับการรับรู้ การ สัมผัสรู้ อัน
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เป็ นการรู้ที่เกิดจากการรับความรู้สึกเข้ามาทางประสาทสัมผัสเกิดเป็ นความเข้าใจหรื อ ความรู้สึก
ภายในของบุคคล แต่อย่างไรก็ตามจะขอใช้คาว่าการรับรู้ตลอดทั้งบทต่อไป ดังนั้นกล่าวอีกอย่างคือ
การรับรู้ หมายถึง “การตีความหมายใจจิตใจของบุคคลที่จะทาให้เกิดการได้รู้ได้เข้าใจ”
ดังนั้นการรับรู้ทุกครั้งที่เกิดขึ้นจะต้องมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ เพื่อทาการตีความบาง
สิ่งบางอย่าง หรื อเหตุการณ์ หรื อความสัมพันธ์ในฐานะเป็ นสิ่งที่สมั ผัสรู้อะไรมาก็ตามที่เกี่ยวข้องใน
ฐานะเป็ นสิ่งที่สมั ผัสรู้ โดยการผ่านประสาทสัมผัส มนุษย์ทุกคนรู้ทุกสิ่งในโลกโดยผ่านเข้ามาทาง
ประสาทสัมผัส เมื่อผูบ้ ริ โภคบอกว่า ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ให้ขอ้ เสนอที่ดีกว่าในการซื้อขาย แสดง
ว่าบุค คลได้บอกถึงบางสิ่ งบางอย่างที่บุค คลได้สัมผัสรู้มาจากประสบการณ์ ที่ผ่านเข้ามาทางการ
สัมผัส วิ ธีก ารที่ ผบู้ ริ โภคคิ ด และกระท าจะเป็ นผลมาจากการรั บรู้ ถึ งสิ่ งที่ เปลี่ย นแปลงไปใน
สิ่งแวดล้อมนั้นๆ วิธีการนี้ ผบู้ ริ โภคมีการจัดการกับข้อมูลใหม่ๆ ที่รับเข้ามาโดยการประมวลและ
ตีความถึงสิ่งกระตุน้ ที่เข้ามากระทบประสาทสัมผัสของผูบ้ ริ โภค ซึ่งก็คือ การรับรู้นนั่ เอง
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้จะเป็ นแนวทางสาคัญที่นาไปสู่ ความคิดเห็น ทัศนคติ และใช้เป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์ถึงการรับรู้ของคนในชุมชน ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่
มีต่อโครงการ รักษ์ป่าสร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง ของ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการสื่อสาร เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์ก รธุร กิ จ (CSR) ซึ่งผูว้ ิจ ัย ได้จ าแนกงานวิจ ัยต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ประกอบการวิจยั ครั้งนี้ดงั ต่อไปนี้
ไชยรัต น์ ปราณี (2551) พบว่า ชุมชนต้นแบบที่นาแนวทางเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
แก้ไขปั ญหาความยากจนอย่างยัง่ ยืน คื อ 1.ทุน ทางสังคม ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยภายในที่ ปรากฎอยู่ใน
ชุมชนแต่ละชุมชนเอง ซึ่งก่อให้เกิดพลังความร่ วมมือที่จะขับเคลื่อนชุมชนเพื่อแก้ไขและพัฒนาให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียงและยัง่ ยืน ซึ่งแบ่งออกเป็ น ทุนมนุ ษย์ ทุนทางสถาบัน
กลุ่ม/เครื อข่ายและทุนทางวัฒนธรรม 2.ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม หมายถึง ทาเล
ที่ต้งั ของชุมชนที่อยูใ่ นภูมิประเทศที่สภาพทางภูมิศาสตร์อุดมสมบูรณ์หรื อยังสามารถอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู
ทรั พ ยากรเหล่ า นั้น ให้ เ ป็ นฐานในการด ารงชี วิ ต ของชุ ม ชน รวมทั้ง การเข้า ถึ ง หรื อจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุมชน 3.ทุนทางความรู้ สติปัญญา เทคโนโลยี หมายถึง
องค์ความรู้ที่เป็ นทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ ที่เป็ นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มี
อยู่ในชุ มชนและมีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ก ัน ภายในชุ มชนเองและจากการยอมรับจาก
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ภายนอก 4.นโยบาย/กระบวนการพัฒนาจากภายนอก หมายถึง กระบวนการทางนโยบายจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากภายนอกชุมชน ที่ได้ถูกนาไปใช้ในชุมชนหรื อท้อ งถิ่นซึ่งปรากฎ
อยู่ในรู ปของการดาเนิ นการตามแผนและยุทธศาสตร์ หรื อการทาโครงการต่ างๆซึ่งส่ งผลกระทบ
โดยตรงกับชุมชนท้องถิน่
ดนุ วศิน เจริ ญ (2552) พบว่า การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต ในประเทศไทยมีผใู้ ช้อินเทอร์ เน็ ต
ร้อยละ 15.5 หรื อประมาณ 9.3 ล้านคน หากแยกเป็ นภูมิภาคพบว่า ภาคเหนื อมีผใู้ ช้อินเทอร์ เน็ตคิด
เป็ นร้อยละ 15.7 ซึ่ งมีปริ มาณน้อยกว่าการใช้อินเทอร์ เน็ต ของคนกรุ งเทพฯ คิด เป็ นร้อยละ 29.9
สาเหตุส่วนหนึ่ งของความเหลื่อมล้ าในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตในภูมิภาคและคนกรุ งเทพ คือ 1.
ปัจจัยของความแตกต่างในด้านการศึกษา สังคม อายุและทางกายภาพของประชากร ความไม่เท่า
เทียมกันของระดับการศึกษาอาจนาไปสู่ขอ้ จากัด ของทักษะการใช้งานอินเทอร์ เน็ต 2.ปั จจัยของ
นโยบายภาครัฐและภาคเอกชน 3.ปัจจัยของผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ต ต้นทุนการลงทุนไม่สอดคล้อง
กับอุปสงค์การลงทุนระบบเครื อข่าย โดยเฉพาะในชนบทหรื อพื้นที่ผลตอบแทนการลงทุนต่าแทบ
ไม่มีความเป็ นไปได้ทางธุรกิจ 4.ปัจจัยในด้านอัตราค่าบริ การ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั ยัง
จาเป็ นที่ตอ้ งมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงจาเป็ นต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูง
เกินกว่าที่ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยจะสามารถเข้าถึงได้
ปานทิ พย์ พยัพพานนท์ (2552) พบว่า กระบวนการสื่ อสารการด าเนิ นกิ จ กรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) นั้นมีแนวทางการประชาสัมพันธ์ คือ เริ่ มต้น
จากการสื่อสารภายใน กล่าวคือ ผูบ้ ริ หารต้องกาหนดนโยบายให้ชดั เจน จากนั้นสื่อสารให้พนักงาน
ทุก ระดับรั บทราบให้ทั่ว ถึง โดยเลือกวิธีก ารสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ อาทิ สื่ อบุ ค คล เช่ น การ
ประชุ มในระดับส่ ว นต่ างๆ, สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่ น วารสารบ้านเรา PTT Spirit, สื่ อเฉพาะกิ จ เช่ น
โปสเตอร์ ใบปลิว, สื่ อเสี ยงตามสาย, และการใช้สื่อภายในองค์กรในการสื่ อสาร เช่ น สื่ อ Online
(Intranet, PTT what’s new, E-Mail)
พลอยรั ต น์ พวงชมภู (2555) พบว่ า กระบวนการสื่ อ สารของแกนน า (อาสาสมัค ร
ภาคสนาม) สมาคมฟ้ าสี รุ้งแห่ งประเทศไทยมีผสู้ ่ งสารเป็ นแกนน า (อาสาสมัค รภาคสนาม) ที่
คัดเลือกจากกลุ่มวัยรุ่ นชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย แกนนามีลกั ษณะมีความน่ าเชื่อถือ มีทศั นคติที่ดี
มีแ รงจูง ใจ และมีทัก ษะความรู้ เนื้ อหาที่ สื่อ สารเป็ นความรู้ เอดส์ การป้ องกัน โรคติ ด ต่ อทาง
เพศสัมพัน ธ์ ทัก ษะการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น การส่ งต่ อเพื่อตรวจสุ ข ภาพทางเพศ
กิจกรรมและวิธีการสื่ อสารของแกนนามีก ารจัด กิจ กรรมลงพื้นที่ และกิ จกรรมในศูน ย์ด ร็ อบอิน
(ศูนย์เพื่อน) ด้วยการสื่อสารระหว่างบุคคล (Two – Way Communication) ผูร้ ับสารของสมาคมฟ้ าสี
รุ ้ ง แห่ ง ประเทศไทยเป็ นกลุ่ ม วัย รุ่ นชายที่ มี เ พศสั ม พัน ธ์ ก ับ ชายที่ มี อายุ 15 -25ปี ในเขต
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กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ขาดความรู้เกี่ยวกับเอดส์และมีพฤติกรรมเสี่ ย งต่อการติดเชื้อจาก
การมีความสัมพันธ์ทางเพศ ผูร้ ับสารกลุ่มเป้ าหมายให้ความเชื่อถือแกนนา ได้รับความรู้ มีทศั นคติที่
ดี มีการทบทวนข่าวสารที่ได้รับ ทาให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เข้ารับบริ การตรวจสุขภาพทางเพศตามที่กลุ่มเป้ าหมายต้องการ
Pornpun Prajknate (2012) ที่ศึกษาการดาเนิ นงานโครงการป้ องกันโรคเอดส์ในประเทศ
ไทย และพบว่า แกนนาชุมชนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนภาคเหนื อ และภาคอีสานสามารถริ เริ่ มโครงการ
ป้ องกัน โรคเอดส์ ใ นชุ ม ชนได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและแกนน าชุ มชนในภาคใต้ส ามารถขอ
งบประมาณจากแหล่งทุ นภายนอกได้เอง ที่เป็ นเช่ นนี้ เพราะแกนนาเหล่านี้ อาศัย อยู่ในชุมชนที่ มี
ความเข้าใจปัญหาที่เกิดในพื้นที่อย่างแท้จริ งทาให้สามารถสร้างและดาเนินการโครงการป้ องกันโรค
เอดส์ในระยะยาวมากกว่ากลุ่มคนหรื อองค์กรภายนอกที่สามารถดาเนินโครงการในระยะสั้นเท่านั้น
พัชรี นิวฒั เจริ ญชัยกุล (2546: 96 -101) ได้ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของพนักงานบริ ษทั เทเลคอมเอเชียคอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษารู ปแบบกิจกรรมที่พนักงานเข้าร่ วม ปัจจัยที่ส่งเสริ มและเป็ นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมและศึกษาทัศนะของพนักงานต่อการแนวทางการมีส่วนร่ วม โดยงานวิจยั ชิ้นนี้ ศึกษาเชิง
ปริ มาณ จากการศึกษาพบว่า พนักงานในบริ ษทั ได้เข้ามาร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคม อันได้แก่ โครงการ
บริ จาคเงินหรื อสิ่งของเพื่อช่วยเหลือแก่สถานสงเคราะห์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ โครงการบริ จาค
เงินหรื อสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ปั จจัยที่เข้าร่ วมกิจกรรมของพนักงานส่ วนใหญ่เข้าร่ วม
เพราะต้องการให้สงั คมดีข้ ึน ส่วนในเรื่ องแนวทางการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม พนักงาน
บริ ษทั ส่วนใหญ่มีทศั นะคติเห็นด้วยต่อการมีส่วนร่ วม ซึ่งแบ่งได้เป็ น 3 ด้าน คือ ด้านนโบายองค์กร
บริ ษทั ควรมีนโยบายสัมพันธ์ บริ ษทั ควรมีการเผยแพร่ ข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมเป็ นระยะ ด้านการเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น โดยพนักงานส่ วน
ใหญ่เห็นควรให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและด้านรางวัลจูงใจ พนักงานส่วนใหญ่ไม่เห็ นด้วยกับ
แนวทางการส่ งเสริ มด้านรางวัลจูงใจ ที่ทาให้พนักงานตัดสิ นใจเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคม
วศินี นพคุณ (2551) ผูศ้ ึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การสื่อสารเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
มีส่วนร่ วมของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารเรื่ อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ได้แก่ กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อให้ความรู้
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ กลยุทธ์การใช้สื่อ และกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้างเครื อข่าย
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1) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้ความรู้ คือ การให้ความรู้ดา้ นการดาเนิ นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านสิ่งแวดของบริ ษทั แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่ วมกัน และพนักงานสามารถ
ปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษทั ได้ในทิศทางเดียวกัน
2) กลยุทธ์ก ารสื่ อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ เป็ นการพูด โน้มน้าวใจให้พนัก งานเห็ น
ความสาคัญของการดาเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานเกิด
ความสนใจในการเข้าร่ วมโครงการ และเกิดการบอกกันปากต่อปากให้เกิดเป็ นเครื อข่ายภายในขึ้น
3) กลยุท ธ์ก ารใช้สื่ อ พบว่ า สื่ อ ที่ ใ ช้ใ นโครงการความรั บ ผิด ชอบต่ อ สัง คมด้า น
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเฉพาะกิจและสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่งสื่ อบุคคลเป็ นสื่ อที่
สาคัญที่ สุด จากการวิจยั พบว่าควรมีการใช้สื่ออื่นเป็ นสื่ อผสมมากกว่านี้ ในการสื่ อสารกับชุมชน
เพื่อให้เกิดความสนใจมากยิง่ ขึ้น
4) กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อสร้างเครื อข่าย แบ่งการสร้างเครื อข่ายภายในบริ ษทั ได้แก่
(1) ความสนใจในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม (2) การสื่อสารผ่านสื่อและการ
5) สื่อสารตัวต่อตัว (3) ความต้องการเป็ นส่วนหนึ่ งในกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และ
การสร้างเครื อข่ายภายนอกได้แก่ (1) การร่ วมมือกับองค์กรอื่นที่ทาโครงการความรับผิดชอบเพื่อ
สังคมด้านสิ่งแวดล้อม (2) การสื่อสารผ่านสื่อและการสื่อสารตัวต่อตัว
สุ ด ารัต น์ แผลวมัจ ฉะ และจาลอง โพธิ์ บุ ญ (2553) ศึก ษาวิจ ัยเรื่ อง ปั จ จัยที่ มีผลต่อการ
ดาเนินงานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม : กรณี ศึกษา กลุ่มบริ ษทั อูเบะ
(ประเทศไทย) ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มบริ ษทั ฯมีการดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิ จ มานานแล้ว ตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งองค์องค์กร แต่ ทาในลักษณะเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานใน
หน่วยงานต่างๆ ไม่ได้แยกออกมาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการดาเนิ นงานกับชุมชนซึ่งกลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้เข้าไป เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนตั้งแต่แรกของการดาเนิ นงานโดยไม่ได้อยู่ในรู ปของการลงทุน
โดยใช้งบประมาณแต่อยู่ในรู ปของการลงแรง การมีส่วนร่ วม การเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของชุมชน
การเป็ นลูกหลานชุมชน จึงส่งผลให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนในพื้นที่ต้งั ของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ นอกเหนือจากการดาเนินงานด้านชุมชนที่ดีแล้วกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังได้ให้ความสาคัญกับผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆและมีการพัฒนาการดาเนิ นงานให้ได้ตามมาตรฐานการดาเนิ นงานต่างๆ อัน
ได้แก่ ISO 9001, ISO 4001, OHSAS 18001 นอกจากนี้ ยงั มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการ
บาบัดของเสีย มีโครงการต่างๆ ด้านสิ่ งแวดล้อม เช่น CDM มีการจัดการความรู้ และมี Management Tool
ต่างๆ เป็ นต้น และพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ เมื่อเปรี ยบเทียบการดาเนิ นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ที่ผา่ นมาของกลุ่มบริ ษทั ฯ พบว่ามีความสอดคล้องทุกประเด็นหลักตามเกณฑ์
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานความรับผิดชอบชองผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2552

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการสื่อสารการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั ปตท.จากัด
(มหาชน) โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีข้ นั ตอนศึกษาและรายละเอียด
ดังนี้
3.1 แหล่งข้อมูลวิจยั ประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
3.2 วิธีการเข้าถึงและเก็บข้อมูล
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนาเสนอข้อมูล

3.1 แหล่ งข้ อมูลวิจยั ประชากรและผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
3.1.1 แหล่งข้ อมูลวิจยั (Research Resources)
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่
1) ประเภทบุคคล ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth interview) ทั้งหมด 3
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผูบ้ ริ หารและนักสื่อสารองค์กรของ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) และกลุ่มที่ 2
ผูน้ า แกนนาในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง เจ้าหน้าที่ประจาตาบล
คณะกรรมการโครงการตาบล เจ้าหน้าที่ประจาภาค หน่ วยงานภาคีพฒั นาในท้องถิ่น และกลุ่มที่ 3
ชาวบ้านชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2) ประเภทรายงาน วิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง
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3.1.2 ประชากร (Population)
ประชากรและผูใ้ ห้ข ้อมูลส าคัญ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ท้ งั หมด 3 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ม ที่ 1
ผูบ้ ริ หารและนักสื่อสารองค์กรของ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) จานวน 4 ท่าน และกลุ่มที่ 2 ผูน้ า
แกนน าในชุ มชนต าบลแม่ ทา อาเภอแม่อ อน จัง หวัด เชี ยงใหม่ รวมถึง เจ้าหน้าที่ ประจ าต าบล
คณะกรรมการโครงการตาบล เจ้าหน้าที่ประจาภาค หน่วยงานภาคีพฒั นาในท้องถิ่น ทั้งหมด 9 ท่าน
และกลุ่มที่ 3 ชาวบ้านชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ท้งั หมด 6 ท่าน
3.1.3 การได้ มาของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ (Key Informant)
การได้มาของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ คือทาการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
แบ่งกลุ่มผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เจาะลึก 3 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่ ม ที่ 1 คื อ กลุ่ ม ผูบ้ ริ หารและนัก สื่ อ สารองค์ ก รของ บริ ษัท ปตท. จ ากัด
(มหาชน) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ปตท.จากัด
(มหาชน) และมีหน้าที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทางานทางด้านการสื่ อสารเพื่อให้ชุมชนเข้าร่ ว ม
กิจกรรมเพื่อสังคมในงานวิจ ัยชิ้นนี้ คือ โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง และทา
หน้าที่คดั เลือก กาหนดประเด็นสื่อสารกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม การผลิต
เนื้อหาในการสื่อสารกับชุมชนตาบลแม่ทา ที่เป็ นผูร้ ับสาร
ใช้ก ารสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) และสัมภาษณ์ แบบ
ทางการ (Formal Interview) เพื่อนามารวบรวม ข้อมูล ความคิดเห็นและทิศทางการกาหนดนโยบาย
ของบริ ษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตลอดจนสามารถค้น คว้า หาความหมาย วัต ถุ ป ระสงค์
กระบวนการสื่ อสารของรู ปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ก ร
ธุรกิจ (CSR) ในโครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง ดังนี้
(1) ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ทาหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารองค์กร
(2) ผูจ้ ดั การฝ่ ายกิจการเพื่อสังคม ทาหน้าที่รับผิดชอบด้านการกิจการเพื่อสังคม
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตาบล วิถีพอเพียง
(3) ผูจ้ ดั การส่วนสร้างสรรค์และผลิตสื่อ ทาหน้าที่รับผิดชอบด้านผลิตสื่อ
(4) พนักงานกิจกรรมเพื่อสังคม ส่วนแผนพัฒนากิจการเพื่อสังคม
2) กลุ่มที่ 2 คือ ผูน้ าและแกนนาชุมชน ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการที่ดาเนิ นงาน รวมถึง เจ้าหน้าที่ประจาตาบล คณะกรรมการโครงการ
ตาบล เจ้าหน้าที่ประจาภาค หน่ วยงานภาคีพฒั นาในท้องถิ่น ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นบุคคลสาคัญในการ
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พัฒนาและคอยประสานงานกับคนในชุมชนตลอดจนการกระบวนการสื่ อสาร ถ่ายทอดเรื่ องราว
ต่างๆ ภายในชุมชน ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) และ
สัมภาษณ์แบบทางการ (Formal Interview) เพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจยั ข้อที่ 2 โดยมีรายชื่อดังนี้
ผูน้ าชุมชน
(1) ประธานคณะกรรมการกลางตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
(2) ผูบ้ ุกเบิกงานเกษตรกรรมยัง่ ยืนตาบลแม่ทา
แกนนาชุมชน
(3) แกนนาด้านทรัพยากร
(4) แกนนาด้านพลังงาน
(5) แกนนาด้านเกษตรยัง่ ยืน
เจ้าหน้าที่ประจาตาบล
เจ้าหน้าที่ประจาภาค
3) กลุ่มที่ 3 คื อ ชาวบ้านชุ มชนต าบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัด เชี ยงใหม่ ใน
งานวิจยั ชิ้นนี้ คัดเลือกจากชาวบ้านที่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84
ตาบล วิถีพอเพียงอย่างสม่าเสมอตลอดทั้งโครงการ โดยผูว้ ิจ ัย จะใช้ก ารสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ น
ทางการ (Informal Interview) และสัม ภาษณ์ แบบทางการ (Formal Interview) เพื่ อตอบ
วัตถุประสงค์งานวิจยั ข้อที่ 3

3.2 วิธีการเข้ าถึงข้ อมูล
1) ติดต่อขอศึกษาบทความ เอกสารรายงานประจาปี บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) เอกสาร
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตาบล วิถีพอเพียงและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ ต่าง ๆ
2) เจ้าหน้าประจาตาบลเพื่อขอข้อมูลพื้นฐานซึ่งได้แก่ ประวัติความเป็ นมาของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรผูถ้ ูกสัมภาษณ์ วัต ถุประสงค์โครงการ รักษ์ป่า สร้ างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียงและการ
ดาเนินงาน
3) นัด สัมภาษณ์เชิ งลึก กับกลุ่มผูบ้ ริ หารและนักสื่ อสารองค์ก รของ บริ ษทั ปตท. จ ากัด
(มหาชน)
4) นัดและเดินทางไปสัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุ่มผูน้ าและแกนนาชุมชน ตาบลแม่ทา อาเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการที่ดาเนิ นงาน รวมถึง เจ้าหน้าที่ประจาตาบล
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คณะกรรมการโครงการตาบล เจ้าหน้าที่ประจาภาค หน่ วยงานภาคีพฒั นาในท้องถิ่น และชาวบ้าน
ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็ น 2 วิธี คือ
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) ที่เป็ น การได้มาของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key
Informants) แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผูบ้ ริ หารและนักสื่ อสารองค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารเพื่อเชิญชวนให้ชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคม และ ผูน้ าและแกนนาชุมชน ตาบลแม่ทา
อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการที่ดาเนิ นงาน รวมถึง เจ้าหน้าที่ประจา
ตาบล คณะกรรมการโครงการตาบล เจ้าหน้าที่ประจาภาค หน่ วยงานภาคีพฒั นาในท้องถิ่นและ
ชาวบ้านตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อมุ่งจะได้
คาตอบจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นรายบุคคล
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ (Document Study) จาก
แหล่งข้อมูล ได้แก่
ก) รายงานประจาปี 2550-2555 เนื่องด้วยโครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84ตาบล วิถี
พอเพียงเป็ นโครงการระยะยาวที่ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2550
ข) เว็บไซต์ขององค์กร www.pttplc.com
ค) เว็บไซต์ของโครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84ตาบล วิถีพอเพียง
www.84tambonsforking.com
ง) การสารวจเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้แก่ บทความจากสื่ อ
ต่างๆ รวมถึงหนังสื อที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจยั จะนามาประกอบเพื่อให้งานวิจยั ชิ้นนี้ สมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น

3.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.3.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็ นเครื่ องมือที่ผวู้ ิจยั ใช้ในการสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ซึ่งเครื่ องมือนี้ได้ออกแบบโดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่
กล่าวไว้ในบทที่ 2 และเทคนิคในการสร้างแบบสัมภาษณ์ จะมีลกั ษณะเป็ นคาถามที่เข้าใจง่าย เป็ น
คาถามปลายเปิ ด (Open Ended Question) เพื่อให้เกิดการตอบคาถามได้อย่างอิสระ แสดงความ
คิดเห็นได้เต็มที่ แนวคาถามการสัมภาษณ์จะครอบคลุมกรอบแนวคิด ทฤษฎีและอยูภ่ ายใต้ขอบเขต
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การวิจยั เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยผูว้ ิจยั ได้ออกแบบแนวคาถามปลายเปิ ดซึ่งมี
กรอบกาหนดไว้เป็ นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
3.3.1.1 แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะเชิงลึก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบตั ิในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง ของบริ ษทั
ปตท.จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 แนวคาถามของกลุ่มผูบ้ ริ หารและนักสื่ อสารองค์กรของ บริ ษทั
ปตท. จากัด (มหาชน) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
ปตท.จากัด (มหาชน) และมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทางานทางด้านการสื่อสารเพื่อให้ชุมชน
เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมในงานวิจยั ชิ้นนี้ คือ โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84ตาบล วิถีพอเพียง และ
ทาหน้าที่คดั เลือก กาหนดประเด็นสื่อสารกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ค วามรับผิดชอบต่อสังคม การ
ผลิตเนื้อหาในการสื่อสารกับชุมชนตาบลแม่ทา ที่เป็ นผูร้ ับสาร ทั้งหมดนี้ เพื่อศึกษาถึงกระบวนการ
สื่อสารในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่
1) นโยบายขององค์กรที่สอดคล้องกับการดาเนิ น ธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) เป็ นอย่างไร
2) รู ป แบบกิ จ กรรมเพื่ อสัง คมภายใต้ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อสัง คม ใน
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตาบล วิถีพอเพียง ของ บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) เป็ นอย่างไร
3) มีวิธีการการคัดเลือกคุณสมบัติของชุมชนต้นแบบในโครงการ รักษ์ป่า
สร้างคน 84ตาบล วิถีพอเพียง อย่างไร
4) มีวิธีและการวางแผนใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างไร
5) มีวิธีการเข้าถึงชุมชนและการเตรี ยมความพร้อมอย่างไร
6) มีวิธีการ หลักการที่ใช้ในการกาหนดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างไรที่เข้า
ไปจัดการความรู้ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้ชุมชนมีความรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่วิถีพอเพียง
7) มีกระบวนการหนุนเสริ มต่อยอดความรู้และพัฒนาความคิด ไปสู่การ
พึ่งตนเอง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนายกระดับกิจกรรมเดิมของตาบลแม่ทาที่ดาเนิ นงานอยู่
แล้ว เพื่อให้เกิดการขยายผลสู่ตาบลวิถีพอเพียง
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8) ใช้ยุท ธศาสตร์ อ ย่ า งไรกับ ต าบลแม่ ท า จนต าบลแม่ ท าได้รั บ การ
คัดเลือกให้เป็ น 1 ใน 9 ตาบลนาร่ องเมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้วยศักยภาพของแกนนาและคณะทางานที่
เข้มแข็ง ประกอบกับกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความพอเพียงของชุมชน
9) มีการประเมินผลที่ได้รับจากการดาเนินงานหรื อไม่ อย่างไร
ส่วนที่ 3 แนวคาถามสาหรับ ผูน้ าและแกนนาชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่
ออน จังหวัด เชี ยงใหม่ ที่อาศัยอยู่ใน พื้น ที่ โ ครงการที่ ด าเนิ น งานซึ่ งทาหน้าที่ เป็ นกลุ่ม ผูน้ าทาง
ความคิดของสังคม (Opinion Leader) และเจ้าหน้าที่ประจาตาบล คณะกรรมการโครงการตาบล
เจ้าหน้าที่ประจาภาค หน่ วยงานภาคี พัฒนาในท้องถิ่น ที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดข่าวสารจากบริ ษทั ปตท.
จากัด (มหาชน) ไปยังชุมชนเพื่อให้ เกิดการรับรู้และเกิดการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมโครงการรักษ์ป่า
สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมดนี้
เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสื่ อสารในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา:
ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
1) บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) มีวิธีการถ่ายทอดสื่ อสาร โครงการรักษ์
ป่ า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กับชุมชนแม่ทาอย่างไรบ้าง
2) สื่ อใดที่ท่านคิดว่า ปตท. สื่ อสารกับชุมชนประสบความสาเร็ จและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเหตุใด
3) สื่อใดที่ท่านคิดว่าปตท. ควรจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุ งในการสื่ อสาร
กับชุมชนอย่างไร เพราะเหตุใด
4) ท่านมีวิธีถ่ายทอดและกระบวนการวางแผนอย่างไร เพื่อสื่ อสารให้
ชาวบ้านเริ่ มปรับตัว เปลี่ยนแปลงและยอมรับการเข้าร่ วมกิจกรรม
5) ขั้นตอนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารของผูน้ าและแกนนากับชาวบ้าน
เป็ นอย่างไร
6) ท่านมีข้นั ตอนการวางแผนและเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอด
ข่าวสารจาก ปตท. เพื่อให้ชาวบ้านรับรู้และเกิดการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมอย่างไร และเหตุใดจึง
เลือกใช้สื่อนี้
ส่ วนที่ 4 แนวค าถามสาหรับชาวบ้านชุมชนต าบลแม่ทา อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ในงานวิจยั ชิ้นนี้ จะทาการคัดเลือกจากชาวบ้านที่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการ รั ก ษ์ป่า สร้ า งคน 84ต าบล วิ ถีพ อเพีย งอย่างสม่ าเสมอตลอดทั้งโครงการ เพื่อ ตอบ
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วัตถุประสงค์งานวิจยั ข้อที่ 3 ที่ศึกษาการรับรู้ของคนในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ที่มีต่อกิจกรรมเพื่อสังคมของ บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน)โดยมีแนวคาถามดังนี้
1) ท่ านเคยเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมโครงการ รั ก ษ์ป่า สร้ า งคน 84ต าบล วิ ถี
พอเพียงของ บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) หรื อไม่ อย่างไร
2) เหตุ ใดถึงเข้าร่ ว มกิ จ กรรมโครงการ รั ก ษ์ป่ า สร้ างคน 84ต าบล วิ ถี
พอเพียงของ บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน)
3) ท่านรับรู้และเข้าใจในกิจกรรมในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล
วิถีพอเพียงมากน้อยเพียงใด และอะไรบ้างที่รับรู้ จดจาได้
4) ท่านคิดว่าอะไรที่ทาให้ผนู้ าและแกนนาชุมชนกับชาวบ้าน เกิดสัมพันธ์
และทัศนคติต่อ โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84ตาบล วิถีพอเพียง
5) ท่านคิดว่าสื่อใดที่ประสบความสาเร็ จและมีประสิทธิภาพสูงสุดในด้าน
การสื่อสารที่ทาให้ท่านอยากเข้าร่ วมกิจกรรมเพราะเหตุใด
6) ท่านคิ ดว่าสื่ อใดที่ก่ อให้เกิด ปั ญหาและอุปสรรคที่ อาจทาให้ท่านไม่
อยากเข้าร่ วมกิจกรรม
3.3.2 แบบสนทนา ซึ่งจะเป็ นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) ใช้
การสนทนาเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกเกร็ งในระหว่างการสัมภาษณ์ รวมทั้งการสัมภาษณ์ดว้ ยทั้งการ
สังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) ทาให้ผวู้ ิจยั ได้รับการยอมรั บและสนิ ทสนมกับ
กลุ่ มที่ จ ะศึ ก ษา โดยที่ ผถู้ ูก สัง เกตไม่ รู้ต ัว ว่ า ถูก สัง เกตหรื อเฝ้ าดู จึ ง มีพ ฤติ ก รรมที่ เ ป็ นไปตาม
ธรรมชาติ ท าให้ไ ด้ข ้อ มูลที่ เ ป็ นจริ ง รวมถึ ง การสังเกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ วม (Non-Participant
Observation) คือการสังเกตที่ผวู้ ิจยั เฝ้ าสังเกตอยู่ภายนอก ทั้งนี้ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมนั้น ต่างมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งมากที่สุด
3.3.3 ใช้ เทปบันทึกเสียงประกอบการสั มภาษณ์ และแบบจดบันทึกขณะสั มภาษณ์ (Field
note) เพื่อดูลกั ษณะท่าทางของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็ นการช่วยอ้างอิงในการตีความ อย่างไรก็ตามสาหรับ
ประเด็นการตั้งคาถามเพื่อสัมภาษณ์โดยอิงโครงสร้างปานกลาง คือมีการตั้งคาถามไว้ในประเด็น
คาถามเฉพาะที่ตอ้ งการคาตอบไว้จานวนหนึ่ ง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลถูกต้องและตรงประเด็นที่ตอ้ งการ
ศึกษา แต่ข ณะเดียวกันก็เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ูก สัมภาษณ์สามารถพูด รายละเอียดเพิ่มเติม และผูว้ ิจ ัย
สามารถขยายผลจากแนวคาตอบที่ได้เป็ นคาถามต่อไป เป็ นการยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์เฉพาะ
หน้า
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3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูว้ ิจยั ได้นาเครื่ องมือการวิจยั ทั้ง 3 ประเภทได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview)
แบบสนทนา ซึ่งจะเป็ นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) และแบบจดบันทึก
ขณะสัมภาษณ์ (Field note) โดยการสัมภาษณ์ จากการสังเกตการณ์ และค้นหาเอกสารเพิ่มเติม ซึ่ง
อยู่ภ ายใต้ก ารแนะน าของอาจารย์ที่ป รึ ก ษาในงานวิจ ัย ชิ้ น นี้ เพื่อ พิจ ารณาถึ งความถูก ต้องและ
เหมาะสม ทั้งนี้ ประเด็น คาถามจะต้องครอบคลุมวัต ถุประสงค์ที่มุ่งศึกษา อีกทั้งผูว้ ิจ ัยจะต้อง
ฝึ กฝนการสังเกตปฏิกิ ริยาของผูถ้ ูก สัมภาษณ์ และผูร้ ่ ว มสนทนาที่ มีต่อการตอบค าถามในแต่ ละ
ประเด็น คาถาม และหากพบว่าข้อคาถามในเครื่ องมือนั้นมีข ้อบกพร่ องเกิ ดขึ้น จะน ามาปรับปรุ ง
แก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก่อนจะนาไปเก็บข้อมูลจริ งจากกลุ่มตัวอย่าง
3.4.1 ความน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
เนื่ องจากงานวิจ ัยชิ้น นี้ เป็ นการวิจ ัยเชิ งคุ ณภาพ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data
Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผวู้ ิจยั ได้มานั้นถูกต้อง หรื อไม่ วิธีการตรวจสอบของข้อมูล
นั้น จะต้องตรวจสอบแหล่งที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา สถานที่ และบุคคล
1) การตรวจแหล่งเวลา หมายถึง การตรวจสอบว่าตัวแปรอยูใ่ นช่วงเวลาต่างกัน หรื อ
เหมือนกัน ถ้าเหมือนกันควรตรวจสอบในช่วงเวลาที่ต่างกันด้วย
2) การตรวจสอบสถานที่ หมายถึง การตรวจสอบตัวแปรในสถานที่เดียวกันหรื อไม่
หากมา จากสถานที่เดียวกันมีผลออกมาเหมือนกันควรตรวจสอบในแหล่งสถานที่ๆแตกต่างกันด้วย
3) การตรวจสอบบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิม
หรื อไม่
วรรณี แกมเกตุ(2551: 201) กล่าวถึง การเพิ่มความน่ าเชื่อถือของผลการวิจยั เชิงคุณภาพมี
หลายวิธี วิธีหนึ่ งคือ การตรวจสอบแบบสามเส้าชิ งคุณภาพมีหลายวิธี คือ (Triangulation) เป็ น
แนวคิดที่ถ่ายทอดมาจากแนวคิดของการสารวจหรื อการชี้ทิศในการเดินเรื อ ซึ่งถ้ารู้จุดตรึ งบนแผนที่
สองจุด แล้วลากเส้นจากจุดทั้งสองมาตัดกันก็จะได้ทิศทาง หรื อถ้ารู้จุดตรึ งเพียงจุดเดียว ผูส้ ังเกตก็
จะรู้ว่าเราควรจะอยู่ในทิศทางระนาบใดๆของเส้นนั้นๆ วิธีการตรวจสอบสามเส้านี้ เปรี ยบเสมือน
การตรึ งความจริ ง ณ จุดหนึ่ง แล้วก็จะรู้ถึงความจริ งอื่นๆ ซี่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้หลายวิธี
ด้ว ยใช้การเก็บข้อมูลในประเด็ นเดี ยวกันจากหลากหลายกลุ่ม เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูล
ตรงกันหรื อไม่ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นอย่างมาก ดังนั้น ความถูก ต้องและความน่ าเชื่ อถือของข้อมูล
ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั จะมีการตรวจสอบข้อมูลในขณะที่เก็บข้อมูล
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อยูภ่ าคสนาม และเมื่อออกจากภาคสนามแล้วผูว้ ิจยั จะมีการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความน่าเชื่อเพียงใด
โดยวิธีการเก็บรวบรวมแบบหลากหลายวิธี (Methodological Triangulation) คื อ การพิจารณาถึง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการตรวจสอบ
หลายวิธีดว้ ยกัน คือ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ ยวกับความรั บผิดชอบต่อสังคมขององค์ก ร จาก
เอกสารต่าง ๆ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนาทั้งนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลซึ่งกันและกันจากกลุ่ม
ตัว อย่าง และพิจารณาว่าข้อมูลที่ ได้รับนั้น ถูก ต้องตรงกันและสอดคล้องกันอย่างไร เพื่อทาให้
ข้อมูลที่ได้รับมีความน่ าเชื่อถือ รวมทั้งใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่ วมควบคู่ไปกับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากที่สุด

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและการนาเสนอข้ อมูล
ในการดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้วิธีการจาแนกประเภทของข้อมูลตามกรอบแนวคิ ด
ทฤษฎีที่กาหนดไว้และใช้วิธีการตีความข้อมูล (Interpretation) เพื่อสรุ ปรวบรวมประเด็นสาคัญและ
น าเสนอเป็ นข้อมูลเชิ งพรรณนา การน าข้อมูลต่ าง ๆ ดังกล่าวมาวิเคราะห์หาข้อสรุ ป แยกแยะ
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ได้คาตอบที่มุ่งจะศึกษาและตีความ อธิบายเพื่อตอบปัญหานาวิจยั ที่กาหนดไว้
โดยวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฎีที่อา้ งอิงในบทที่ 2
3.5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.5.1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละประเด็นที่ศึกษา ซึ่งการวิจยั ครั้งนี้ ได้เก็บข้อมูล
หลาย รู ปแบบ ทั้งข้อมูลที่ มาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ เชิ งลึก การสนทนา ข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่ วม โดยเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวกับการแสดงความคิด เห็น ทัศนคติที่มีต่ อ
ประเด็นต่าง ๆ และข้อมูลที่ได้รับนั้น ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์โดยการตีความหมาย รวมทั้งจัดเป็ น
ระบบหมวดหมู่ตามความเกี่ยวข้องของขอบเขตการวิจยั
3.5.1.2 การวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นที่ศึกษาโดยการนาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
มารวบรวมเพื่อนาไปสู่ขอ้ สรุ ป ซึ่งในแต่ละประเด็นจะต้องตีความของข้อมูลเพื่อนาไปสร้างข้อสรุ ป
แบบอุปนัย (Inductive Method) และเพื่อตอบคาถามตามปัญหานาวิจยั ที่กาหนดไว้
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3.5.2 การนาเสนอข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั นาเสนอข้อมูลที่สรุ ปและรวบรวมประเด็นจากการวิเคราะห์ตามกรอบ
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และนามาเขียนในรู ปแบบพรรณนาและบรรยายตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ครั้งนี้ โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 3 ส่วน คือ
3.5.2.1 รู ปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
(CSR) ของ บริ ษ ัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในโครงการรั กษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง
กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
3.5.2.2 กระบวนการสื่ อสารเกี่ ยวกับ ความรั บผิด ชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิ จ
(CSR) ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่
3.5.2.3 การรับรู้กิจกรรมเพื่อสังคมตามมุมมองของคนในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียงของ บริ ษทั ปตท.
จากัด (มหาชน)

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการสื่ อสารการดําเนิ น กิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน
จังหวัด เชี ยงใหม่ เป็ นการวิจ ัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) ที่ผวู้ ิจ ัยมุ่งศึกษารู ปแบบและ
กระบวนการสื่ อ สารกิ จ กรรมเพื่ อสัง คมในโครงการรั ก ษ์ป่ า สร้ า งคน 84 ตํา บล วิ ถี พ อเพี ย ง
กรณี ศึกษา: ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ บริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) และการรับรู้
และความคิดเห็ นของคนในชุมชนที่มีต่ อโครงการ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ตั้งแต่เดื อนธันวาคม พ.ศ. 2556 – มีนาคม พ.ศ. 2557 เครื่ องมือที่ใช้ได้แ ก่ การศึก ษาเชิงเอกสาร
ได้แก่ หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ต่างๆ และการสัมภาษณ์
เชิงลึกโดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) กลุ่มผูบ้ ริ หารและนักสื่อสารองค์กรของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการดําเนิ น กิ จ กรรมความรั บผิด ชอบต่ อ สัง คมของ บริ ษ ัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีห น้า ที่
รับผิดชอบด้านการสื่อสารเพื่อสังคมให้ชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน
84 ตําบล วิถีพอเพียงและทําหน้าที่คดั เลือกกําหนดประเด็นสื่ อสารกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความ
รับผิดชอบต่ อสังคม ได้แก่ ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ สื่อสารองค์ก รและกิ จ กรรมเพื่อสังคม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายกิ จกรรมเพื่อสังคม ผูจ้ ัดการส่ วนสร้ างสรรค์และผลิต สื่ อและพนักงานกิ จกรรมเพื่อ
สังคม เพื่อตอบคํา ถามนําวิจ ัยข้อที่ 2 เรื่ องกระบวนการสื่ อสารกิ จ กรรมเพื่อสังคมภายใต้ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถีพอเพียง
2) กลุ่มผูน้ าํ และแกนนําชุมชน ตําบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ ที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่โครงการที่
ดํา เนิ น งาน ได้แ ก่ ประธานคณะกรรมการกลางตํา บลแม่ ท า จัง หวัด เชี ยงใหม่ ผูบ้ ุ ก เบิ ก งาน
เกษตรกรรมยัง่ ยืนตําบลแม่ทา แกนนําด้านทรัพยากร แกนนําด้านพลังงาน แกนนําด้านเกษตรยัง่ ยืน
และเจ้าหน้าที่พนักงานของ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อตอบคําถามนําวิจยั ข้อที่ 1 และ 2
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เรื่ องรู ปแบบกิ จกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรั บผิด ชอบต่ อสังคมขององค์ก รธุ รกิจ (CSR) ของ
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถีพอเพียง ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และ
กระบวนการสื่ อสารกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ( CSR)
ของโครงการฯ
3) กลุ่ มชาวบ้า นชุ ม ชน ตํา บลแม่ท า จังหวัด เชี ยงใหม่ ที่ อ าศัย อยู่ใ นพื้ น ที่ โ ครงการที่
ดําเนินงานเพื่อตอบคําถามนําวิจยั ข้อที่ 3 เรื่ องการรับรู้และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

4.1 ผลการวิจยั
การศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการสื่ อสารการดําเนิ น กิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ ผูว้ ิจยั แบ่งการนําเสนอรายงานผลการวิจยั เป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2) ผลการวิจยั ตามปัญหานําการวิจยั
(1) รู ปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรั บผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
(CSR) ในโครงการรั ก ษ์ป่า สร้ างคน 48ตําบล วิถีพอเพียง ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่
(2) กระบวนการสื่ อสาร ความรั บผิด ชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ใน
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 48ตําบล วิถีพอเพียง ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
(3) การรับรู้กิจกรรมเพื่อสังคมตามมุมมองของคนในชุมชนตําบลแม่ทา อําเภอแม่
ออน จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อโครงการรักษ์ป่า สร้างคน ตําบลแม่ :ตําบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา 48
ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

4.2 ข้ อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับตาบลแม่ ทา อาเภอแม่ ออน จังหวัดเชียงใหม่
ผูว้ ิจยั นําเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็ นมาของตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน
จังหวัด เชี ย งใหม่ เพื่อ เป็ นข้อ มูลพื้ น ฐานในการทําความเข้า ใจถึ งสาเหตุ ที่ บริ ษ ัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) เลือกให้เป็ นพื้นที่นาํ ร่ องในการดําเนิ นโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง
และเพื่อให้เข้าใจเหตุผลที่ผวู้ ิจยั เลือกพื้นที่น้ ีในการดําเนินการวิจยั
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4.2.1 ลักษณะทางภูมศิ าสตร์
จากการศึกษารายงานเอกสารสถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ ยืน พบว่า ตําบล
แม่ทาเป็ นหนึ่งใน 6 ตําบลของอําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในแอ่งที่ราบขนาดเล็กตามที่
ราบลุ่มนํ้าแม่ทา ยาวตามแนวเหนื อใต้ เว้าแหว่งตามแนวลําห้วย อยู่ห่างจากอําเภอเมืองเชียงใหม่
ประมาณ 75 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 500 – 1200 เมตร พื้นที่มีลกั ษณะเป็ นหุ บเขา
ล้อมรอบด้วยภูเขา มีวิวทิวทัศน์ที่งดงาม เป็ นที่ต้ งั ของป่ าต้นนํ้าก่อกําเนิ ดเป็ นลําห้วยเล็ก ๆ ไหลมา
บรรจบกันเป็ นแม่น้ าํ ที่สาํ คัญ คือ แม่น้ าํ แม่ทา ซึ่งไหลผ่านตําบลทาเหนื อ ตําบลแม่ทา และผ่านเขต
จังหวัดลําพูนไปรวมกับแม่น้ าํ ปิ ง รวมระยะทางยาวประมาณ 95 กิโลเมตร ตําบลแม่ทามีอาณาเขต
ติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลทาเหนือ อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับตําบลบ้านเอื้อม อําเภอห้างฉัตร และตําบลทุ่งกว๋ าว อําเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลําปาง ทิศตะวันตกติดกับตําบลห้วยยาบ กิ่งอําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน ทิศใต้ติดกับตําบลทาปลา
ดุก อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน
สภาพทางภูมิศาสตร์ในตําบลแม่ทาส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่ป่าไม้ถึง 79.9 ตารางกิโลเมตร หรื อ
ประมาณ 4,9937.5 ไร่ มีพ้นื ที่ทาํ กิน 22.2 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 13,875 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย
5.9 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 3,687.5 ไร่ รวมพื้นที่ท้งั หมด 108 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ
67,500 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบเชิงเขา เนื้อดินเป็ นดินร่ วนปนทรายเหมาะสําหรับการเพาะปลูก
พืช ผัก ผลไม้
4.2.2 ลักษณะทางประชากร
ตําบลแม่ทา มีหมู่บา้ นในตําบลทั้งหมด 7 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ 1บ้านทาม่อน หมู่ 2 บ้านท่า
ข้าม หมู่ 3 บ้านค้อกลาง หมู่ 4 บ้านห้วยทราย หมู่ 5 บ้านป่ านอต หมู่ 6 บ้านดอนชัย และหมู่ 7 บ้าน
ใหม่ดอนชัย ในตําบลมีประชากรจํานวนทั้งหมด 4,926 คน แยกเป็ นชาย 2,507 คน หญิง 2,419 คน
มีครัวเรื อน 1,495 ครัวเรื อน และมีความหนาแน่นเฉลี่ย 46 คน ต่อตารางกิโลเมตร
4.2.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
หัวข้อนี้ผวู้ ิจยั กล่าวถึง ปั ญหาและความเป็ นมา แหล่งของรายได้ อาชีพ และทรัพยากรใน
ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและกระบวนการจัดการ
กับปัญหาในรู ปแบบต่างๆของคนในชุมชน
จากข้อมูลรายงานเอกสาร สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ ยืน ในอดีตตําบลแม่
ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานไม่ต่าํ กว่า 300 ปี พ่อแก่แม่เฒ่าใน
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ชุมชนเล่าว่าราวปี พ.ศ.2186 ชุมชนชาวกะเหรี่ ยง (ปกาเกอะญอ) หนีสงครามมาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่
บริ เวณห้วยยางคาเป็ นกลุ่มแรก แต่ตอนหลังได้อพยพขึ้นไปต้นนํ้าแม่ทาทางตอนเหนือเนื่องจากเชื่อ
ว่าเจ้าที่แรง (ผี) ร่ วมเข้ากับคนเผ่าลั้วขุนคง อพยพมาจากแจ่งหัวริ น (เมืองเชียงใหม่) เพื่อหนี ภาษี 4
บาทและชาวเชียงแสน (จ.เชียงราย) หนีสงครามและภัยแล้ง มาตั้งรกรากที่บา้ นป่ าหมาก (บ้านหัว
ทุ่ง) พร้อมกับชนเผ่ายองจากลําพูน และเผ่าลื้อจากบ้านธิที่อพยพเข้ามาอยู่บา้ นป่ านอด และดอนชัย
ต่อมารัฐบาลได้เปิ ดสัมปทานป่ าขุนทาทําให้ชาวละกอนจากเมืองเขลางนคร (ลําปาง) กับกลุ่มขมุ
อพยพเข้ามารับจ้างตัดไม้ เพราะคนทั้งสองกลุ่มนี้มีความรู้เรื่ องการทําไม้และการใช้ชา้ งชักลากไม้
หลังจากหมดสัมปทานป่ าไม้จึงตั้งรกรากในตําบลอย่างถาวร ทําให้ตาํ บลแม่ทามีความหลากหลาย
ของกลุ่มคนต่างชาติพนั ธุ์
ในปี พ.ศ.2535 เกิดวิกฤตภัยแล้งของประเทศ ชาวบ้านในตําบลแม่ทาไม่ต่าํ กว่า 4 หมู่บา้ น
ทํานาได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ส่ วนหมู่ที่ 5 – 6 ไม่ได้ทาํ นาเลย ทําให้ชุมชนเริ่ มตระหนักถึงการฟื้ นฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ก ลับ คื น มา โดยมี ก ารตั้ง ด่ านสกัด ไม้เ ถื่ อนไม่ ใ ห้อ อกจากพื้ น ที่ ออก
กฎระเบี ยบของชุ มชนในการจัด การป่ า จนสามารถที่ จะรั ก ษาป่ าเอาไว้ได้จ ากนายทุน ภายนอก
หลังจากนั้นแม่ทามีการทํางานเรื่ องการจัดการทรัพยากรโดยแกนนําชุมชนทําความเข้าใจภายในและ
ต่อสูใ้ นเชิงนโยบายที่จะผลักดันให้เกิดป่ าชุมชน
ด้วยวิกฤตปัญหาต่าง ๆ ถาโถมเข้ามา ทําให้เหล่าชาวแม่ทาต้องเผชิญ ทั้ง
วิก ฤติ ทางด้านเศรษฐกิ จ วิกฤตสุ ข ภาพ ปั ญหาทางสังคม และสภาพแวดล้อมที่
เสื่อมโทรม ปัญหาเหล่านี้ทาํ ให้ชาวบ้านเริ่ มทบทวนตนเอง และได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกัน
ว่าชุมชนกําลังเดินผิดทาง จึงทําให้ชาวบ้านเริ่ มปรับตัว เปลี่ยนแปลง และท้าทาย
กับปัญหาต่าง ๆ ถือเป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญ (เทพ, ผูน้ าํ ชุมชน, 21 มกราคม 2557)
ชุมชนแม่ทาจะล่มสลายแน่นอนถ้ายังเป็ นหนี้อยู่ ถ้าจะแก้ปัญหาทางออกที่
ดีที่สุด คือ ต้องทําเกษตรยัง่ ยืน (ก้อง, แกนนําเกษตรยัง่ ยืน, 21 มกราคม 2557)
ถ้า ไม่ มี ผูน้ ํา ที่ เ ข้ม แข็ ง ไม่ ก ล้า ตัด สิ น ใจ ไม่ ก ล้า ริ เริ่ มในอดี ต ก็ ไ ม่ รู้
เหมือนกันว่าลูกหลานแม่ทาในวันนี้จะเป็ นยังไง (เทิด, แกนนําด้านทรัพยากร, 21
มกราคม 2557)
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ผลจากการศึกษารายงานเอกสารสถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ ยืน พบว่า ใน
ปี พ.ศ. 2540 ถึง 2550 เกิดกลุ่มต่าง ๆ มากมาย อาทิ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มธนาคารข้าว กลุ่มเยาวชน
กลุ่มผูส้ ูงอายุ กลุ่มแม่บา้ น ตลอดจนกลุ่มอาชี พ และกลุ่มเชิงประเด็นต่าง ๆ ทั้งในระดับหมู่บา้ น
ชุมชนหรื อตําบล เพื่อแก้ไขปัญหาให้กบั สมาชิกในกลุ่ม การมีกลุ่มที่หลากหลายก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสมาชิกกลุ่มในด้านหนึ่ง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทํางานที่เป็ นเอกภาพของแต่ละกลุ่มทําให้แต่ละ
กลุ่มขาดการติดต่อ ประสาน แลกเปลี่ยนข้อมูล การร่ วมกันทํางานในบางประเด็นแม้ในประเด็นที่
ใกล้เคียงกัน จากเหตุผลนี้ นํามาสู่การเริ่ มต้นของการสร้างเอกภาพให้กบั กลุ่มต่าง ๆ ในระดับตําบล
เพื่อทํางานร่ วมกันให้เป็ นระบบที่มีบูรณาการมากขึ้น โดยในปี พ.ศ.2543 ตําบลแม่ทาได้ยกระดับ
ตนเองขึ้นเป็ นสถาบันการเรี ยนรู้ ทําหน้าที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั คนภายนอก ซึ่งดําเนิ นการโดยกลุ่ม
เกษตรทางเลือก และในช่วงต่อจากนั้นเองทางเครื อข่ายคณะกรรมการกลางของกลุ่มได้หาแนวทาง
ในการจัดตั้งองค์กรให้ถกู ต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างการยอมรับของภาครัฐ และได้จดทะเบียนเป็ น
นิติบุคคลในนามสหกรณ์การเกษตรยัง่ ยืนแม่ทา จํากัด ทําให้มีการรวมตัวกันอย่างถูกต้องและมีทุน
ในการดําเนิ นงานผลักดันเกษตรกรรมยัง่ ยืนในแม่ทา ส่ งผลให้มีคนเข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ อย่างต่ อเนื่ อง ทั้งในเรื่ องเกษตรกรรมและการจัด การทรั พยากรธรรมชาติ มีก าร
ประสานความร่ วมมือกับภาคีเครื อข่ายทั้งภายในและเครื อข่ายภายนอก มีการแบ่งกลุ่มกันทํางาน
อย่างไรก็ดีมีการประสานงานกันน้อยจึงทําให้เกิดปัญหาการทํางานซํ้าซ้อน เพื่อแก้ปัญหานี้ จึงได้มี
สรุ ปบทเรี ยนกัน ผลจากการสรุ ปบทเรี ยนทําให้เกิดการรวมตัวกันระหว่างเครื อข่ายทรัพยากรและ
เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและพัฒนาเป็ น “สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ ยืนแม่
ทา” โดยมีตวั แทนจากส่วนต่าง ๆ เข้าร่ วมทุกองค์กรในตําบล เพื่อเป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
งานพัฒนาของตําบลแม่ทา ทําให้ตาํ บลแม่ทามีเอกภาพในการทํางานพัฒนาชุมชน ทําให้เกิดผลดีคือ
การทํางานของกลุ่มครอบคลุมทุ กประเด็น ที่ จะนําพาแม่ทาไปสู่ ค วามสุ ขอย่างยัง่ ยืน ทั้งในการ
จัด การทรั พยากรโดยชุ มชน การทําเกษตรกรรมยัง่ ยืน การรวมกลุ่มแก้ไขปั ญ หา อนุ รั กษ์ฟ้ื นฟู
ประเพณี วฒั นธรรมและการรวบรวมองค์ความรู้ในตําบล รวมถึงการขยายผลความรู้สู่คนรุ่ นใหม่
จากการที่คนในชุมชนสามารถจัดการปั ญหาได้ภายในชุมชนตนเอง สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ จึงเป็ นสาเหตุสาํ คัญให้ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) เลือกตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ เป็ นหนึ่งในพื้นที่นาํ ร่ องในการดําเนินโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถีพอเพียงและ
ผูว้ ิจ ัยเลือกเป็ นพื้นที่ ที่ศึก ษารู ปแบบการสื่ อสารการดําเนิ นกิ จ กรรมเพื่อสังคมและการรั บรู้ ข อง
โครงการ
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4.3 ผลการวิจยั ตามปัญหานาการวิจยั
4.3.1 รูปแบบกิจกรรมเพือ่ สังคมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR)
ของ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ในโครงการรั ก ษ์ ป่ า สร้ างคน 84 ตาบล วิถี
พอเพียง กรณีศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจ ของบริ ษทั ปตท. ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
4.3.1.1 การดําเนินกิจกรรมที่แยกจากการดําเนิ นธุรกิจที่เป็ นกระบวนการหลักของ
กิจการ (CSR after Process)
4.3.1.2 การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดําเนิ น การของ
โครงการฯ
ผลจากการศึกษาจากเอกสารรายงานประจําปี ความยัง่ ยืนและการสัมภาษณ์เชิงลึกในหัวข้อ
นี้ ผูว้ ิจยั พบว่ารู ปแบบกิ จกรรมเพื่อสังคมภายใต้ค วามรั บต่ อสังคมขององค์ก รธุ รกิ จ (CSR) ของ
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตําบล
แม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นการดําเนิ น กิจกรรมที่แยกจากการดําเนิ นธุรกิ จที่เป็ น
กระบวนการหลักของกิจการ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม ชุมชน ในด้านต่างๆ (CSR after
Process) รวมทั้งได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มา
ประยุก ต์ใช้ในการดําเนิ นกิ จ กรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้น การพัฒนาคนเป็ นศูน ย์ก ลาง กล่าวคื อ
ประชาชนรับรู้ถึงปัญหา เข้าใจ เข้าถึงและร่ วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกําหนด โครงสร้าง กลไก
และเครื่ องมือในการจัดการทรั พยากรให้อยู่อย่างพอเพีย ง ซึ่ งจะเอื้อให้ชุมชน สังคม ท้องถิ่น มี
ความสามารถในการจัดการตนเองได้อย่างยัง่ ยืน ซึ่งผูว้ ิจยั จะอธิบาย ดังนี้
ผลจากการศึกษา เอกสารรายงานโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง พบว่า
บริ ษ ัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตระหนัก ถึ งภารกิ จ ของบริ ษ ัท พลัง งานของชาติ และยึด มัน่ ใน
เจตนารมณ์การดําเนินธุรกิจควบคู่กบั การดูแลสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยยึดถือการพัฒนาตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยประยุก ต์ใช้ “หลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง” เป็ นแนวทางในการดําเนินงานของ “โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง” ที่
มุ่งเป้ าสู่การสร้าง “ชุมชนวิถีพอเพียง” ด้วยการเพิ่มความรู้และความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็ นแนวทางการดํารงชีวิตที่จะนําไปสู่ความสุ ขสมดุลในครอบครัว ความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจ และสังคมชุมชนที่ยงั่ ยืน ดังกล่าวของรองประธานคณะกรรมการโครงการรักษ์ป่า สร้าง
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คน 84 ตําบล วิถีพอเพียง ให้สมั ภาษณ์ไว้ในเอกสารโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถีพอเพียง
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ว่า
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริ ญพระชนมายุ 80 พรรษา
กลุ่ม ปตท. และภาคี เครื อข่าย ได้ผนึ ก กําลังในวาระอัน ยิ่งใหญ่ ในการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็ นหัวใจในการดําเนินโครงการฯ ซึ่งมีเป้ าหมาย การ
ดําเนินงานเป็ นระยะเวลา 5 ปี เพื่อน้อมถวายตําบลวิถีพอเพียงในโอกาสทรงเจริ ญ
พระชนมายุค รบ 84 พรรษา โดยยึด หลัก แนวทางในการเปลี่ยนความคิ ด ปรั บ
พฤติกรรมของคน ให้ตระหนักถึงสิ่ งที่เป็ นความสุ ขที่แท้จริ ง พอเพียง พอเหมาะ
กับตน ด้วยกําลัง ด้วยทรัพยากรที่มี
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทั้งผูน้ าํ และแกนนํา มีทิศทางสอดคล้องกับ
รายงานเอกสาร ก้าวเดิน ด้วยความพอเพียง พบว่า ปลายปี 2550 ตําบลแม่ทาได้รับคัดเลือกเป็ น 1ใน
9ตําบลนําร่ อง ที่ได้รับคัดเลือกเป็ นพื้นที่ริเริ่ มการทํางานของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถี
พอเพียง เนื่องจากเป็ นตําบลที่มีศกั ยภาพอยูใ่ นเกณฑ์การคัดเลือกของโครงการฯ ตลอดจนการมีแกน
นําที่เข้มแข็ง มีกิจกรรมและโครงการพัฒนาที่มีทิศทางความพอเพียงและอีกเหตุผลประการหนึ่ งคือ
ตําบลแม่ทาเป็ นหนึ่ งในเครื อข่ายลูกโลกสี เขียวของ ปตท. จึงทําให้ตาํ บลแม่ทาเข้าใจหลักแนวคิด
การทํางานของ ปตท. ซึ่งถือเป็ นฐานทุนเดิม แต่การที่โครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84ตําบล วิถีพอเพียง
จะเข้ามาทํางานในพื้นที่ก็ตอ้ งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการของชุมชนที่จะต้องมีการนําเสนอ
เรื่ อง เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ ยืนแม่ทา เพื่อให้ตวั แทน
ของชุมชนได้รับรู้ ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และร่ วมกันพิจารณาว่า โครงการที่เข้ามานี้ จะต่อ
ยอดหรื อหนุนเสริ มบนฐานงานพัฒนาของตําบลแม่ทาเพื่อพัฒนาให้แม่ทาเป็ นสุ ขอย่างไรและ ด้วย
ความเชื่อที่ตรงกันระหว่างคนในชุมชน และทางบริ ษทั ปตท. ในเรื่ อง”แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”
ตามกระแสพระราชดํารัสของพระเจ้าอยูห่ วั ซึ่งถือเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาํ ให้ชาวตําบลแม่ทาตัดสินใจเข้า
ร่ วมโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถีพอเพียง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบัน
พัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยัง่ ยืนแม่ทา
รายงานเอกสารก้าวเดินด้วยความพอเพียง เอกสารโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถี
พอเพียง พบว่า กระบวนการในการดําเนินงานของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง
แบ่งออกเป็ น3ระยะ คือ การเตรี ยมการดําเนินงาน ระหว่างการดําเนินงานและสรุ ปประมวลผล
ระยะที่ 1 การเตรี ยมการดําเนินโครงการ (ระหว่าง มิ.ย. – ธ.ค. 2550)
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การดําเนินงานในระยะนี้เป็ นการเตรี ยมการดําเนินโครงการ เริ่ มตั้งแต่การจัดทําโครงสร้าง
การดําเนินงาน จัดทีมงาน กําหนดกรอบการดําเนิ นงาน จากนั้นจึงทําการวิเคราะห์เพื่อการจัดองค์
ความรู้ กําหนดแบบจําลอง (Model) การดําเนิ นโครงการฯ ที่มี 8 เป้ าหมายเป็ นส่ ว นสําคัญของ
โมเดลการพัฒนาชุมชนวิถีพอเพียง รวมไปถึงการพัฒนาเครื่ องมือและเกณฑ์การชี้วดั เมื่อทุกอย่าง
พร้อมจึงดําเนินการคัดเลือกตําบลเป้ าหมายระยะแรก 9 ตําบลนําร่ อง และลงพื้นที่เพื่อทดลองการใช้
เครื่ องมือ ฝึ กทักษะทีมงานในด้านการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ชุมชน โดยการกําหนดแบบจําลอง
ของโครงการฯ ในช่ ว งแรก เป็ นการออกแบบกระบวนการดํา เนิ น งานอย่า งกว้า งๆ ตั้ง แต่
กระบวนการเริ่ ม แรกที่ มุ่ง เน้น การนําเข้าของข้อ มูล ที่ ผ่า นการวิเ คราะห์ อย่างมีเหตุ มี ผล เข้า สู่
กระบวนการดําเนินกิจกรรมตามเป้ าหมายอย่างมีส่วนร่ วมในชุมชน จนเกิดผลลัพธ์ที่เป็ นแผนการ
ดําเนินงานของตําบลที่สอดคล้องกับ 8 เป้ าหมายของโครงการฯ ระบบการบริ หารจัดการในตําบล
และรู ปธรรมวิถีพอเพียงที่ มีก ารรวบรวมเป็ นองค์ความรู้และพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ข องชุมชน
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ที่ช่วยสร้างภูมิคุม้ กันให้แก่ชุมชน ให้สามารถเอาชนะต่อวิกฤติปัญหา
ต่างๆ ที่ นาํ มาซึ่ งความสุ ขในครั วเรื อน ชุมชน และตําบล ซึ่งเป็ นความยัง่ ยืนของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะที่ 2 ดําเนินโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง (ระหว่าง 2551-2552)
การดําเนินโครงการฯ ในช่วงปี 2551 ถึงประมาณกลางปี 2552 คงเน้นกระบวนการเตรี ยม
พื้นที่ เตรี ยมเจ้าหน้าที่โครงการฯและกลไกคณะทํางานในพื้นที่ และเตรี ยมการบริ หารจัดการภายใน
พื้นที่ ด้วยการนําเครื่ องมือของโครงการฯ มาเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ และจัดทําเป็ นฐานข้อมูล
ชุมชน เพื่อใช้วิเคราะห์ศกั ยภาพและสภาพปั ญหาของชุ มชน ตลอดจนการจัด ทําแผนตําบลวิถี
พอเพียงที่ตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2552
จึงเริ่ มมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนตําบลวิถีพอเพียงอย่างเข้มข้น ตลอดจนการติดตามประเมินผล
และการสรุ ปบทเรี ยนเพื่อแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ระยะที่ 3 สรุ ปประมวลผล รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อการขยายผล (ระหว่าง 2553-2554)
การดําเนินงานโครงการฯ ในระยะนี้ เน้นการต่อยอดการดําเนินกิจกรรมทุกตําบลอย่างครบ
วงจร ให้พร้อมที่จะขยายผลไปสู่การพัฒนาจุดเรี ยนรู้ ศูนย์เรี ยนรู้ชุมชน ตลอดจนการพัฒนายกระดับ
ให้เป็ นตําบลต้นแบบเพื่อการเรี ยนรู้ เพื่อเป็ นศูนย์กลางให้ตาํ บลอื่นๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การ
ดําเนินชีวติ วิถีพอเพียง รวมถึงการจัดงานมหกรรมวิถีพอเพียงทั้ง 4 ภาค เพื่อสร้างเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้วิถีพอเพียง และมีการนําเสนอรู ปธรรมความรู้จากภายในตําบลมาเผยแพร่ ให้เป็ นที่ประจักษ์สู่
สาธารณะ นอกจากนี้ โครงการฯ ยังเน้นการถอดบทเรี ยนความรู้จากการดําเนินงานตลอดที่ผา่ นมา
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เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้จากทุกๆ ตําบลควบคู่ไปกับการจัดทําสื่อเผยแพร่ อย่าง
หลากหลาย เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในเดือนธันวาคม 2554
รายงานเอกสารก้าวเดินด้วยความพอเพียง เอกสารโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถี
พอเพียงและเอกสารรายงานประจําปี ความยัง่ ยืน พบว่า หลังจากที่ตาํ บลแม่ทาได้เข้าร่ วมโครงการ
รั ก ษ์ ป่ า สร้ า งคน 84ตํา บล วิ ถี พ อเพี ย ง ทางแกนนํา ตํา บลได้ร่ วมกัน ออกแบบโครงสร้ า ง
คณะกรรมการโครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84ตําบล วิถีพอเพียง ตําบลแม่ทา โดยมีกระบวนการในการ
ดําเนินการ การจัดเตรี ยมคน การสรรหาและกระบวนการในการขับเคลื่อนกลไกการทํางานภายใน
ตําบล โดยทาง ปตท.ซึ่ งเป็ นเจ้าของโครงการฯ เป็ นเพียงผูส้ ังเกตการณ์ และคอยให้ค าํ ปรึ ก ษา
แนะนํา สนับสนุ น ตลอดจนร่ วมเรี ยนรู้เพื่อแก้ปัญหากับชุมชน โดยส่ งทีมงานภาคสนามลงพื้นที่
เพื่อเกิดการเรี ยนรู้และสามารถให้โครงการฯขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่ น โดยแบ่งรายละเอียดได้ดงั นี้
1) ที่ปรึ กษาภาค เป็ นเสมือนผูก้ าํ กับทิศทางให้บรรลุตวั ชี้วดั ของโครงการรักษ์ป่า สร้าง
คน 84ตําบล วิถีพอเพียง สําหรับบทบาทการทํางานในพื้นที่แม่ทา จะเน้นการสร้างความเข้าใจใน
หลักการทํางานของโครงการฯ รวมถึงการนําเสนอรู ปธรรมความพอเพียงเพื่อยกระดับความคิดให้
คณะกรรมการโครงการฯตําบลแม่ทา มีส่วนช่วยสร้างการเรี ยนรู้ผ่านเวที การแลกเปลี่ยน และเป็ น
ตัว เชื่ อมโยงเชิ งนโยบายการทํางานเพื่อให้สอดคล้องกับหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพียง ตามที่
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถีพอเพียง กําหนดทิศทางไว้
2) เจ้าหน้าที่ประจําภาค ซึ่งมีบทบาทในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้คาํ ปรึ กษาในการ
ดําเนินกิจกรรม การยกร่ างแผน การติดตามและประเมินผลการทํางาน รวมถึง กํากับทิศทางของ
ตําบลและโครงการฯ ให้ดาํ เนินตามเป้ าหมายที่วางไว้และ คอยคลี่ค ลายปั ญหาหรื อข้อจํากัดในการ
ทํางาน
3) เจ้าหน้าที่ประจําตําบลซึ่งเกิดจากการคัดเลือกบุคคลในท้องถิ่นและมีความคุน้ เคย
กับชุมชนเป็ นอย่างดี โดยมีบทบาทในการประสานงานและจัดกระบวนการเรี ยนรู้ รวมถึงการ
ทํางานที่ได้รับมอบหมายจากชุมชนและโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถีพอเพียง
นอกจากนี้ยงั มุ่งเน้น “กระบวนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่ วม” จากทุกภาคส่วนในชุมชน
ทั้งผูน้ าํ ชุมชน แกนนําชาวบ้าน และหน่วยงานภาคีพฒั นาในท้องถิ่น ฯลฯ และเป็ นการขับเคลื่อน
ด้วยตัวของชุมชนเองอย่างเป็ น “เจ้าของ” ตั้งแต่การร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมทํา ร่ วมตัดสินใจ ร่ วม
รับผลประโยชน์ ภายใต้กรอบหลักการดําเนินงานโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็ นเพียง
ผูส้ ร้างเหตุปัจจัยให้ชุมชนฉุกคิด ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกิดขึ้นจากความศรัทธาและความปรารถนาจากใจของชุมชนเป็ นที่ต้งั และสร้าง
พลังการเปลี่ยนแปลงชีวิตสู่วิถีพอเพียงอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญสอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิงเอกสารและ
คําตอบจากผูน้ าํ ชุมชนและแกนนํามีทิศทางเดียวกันที่ตอ้ งการให้การพัฒนาต่างๆในชุมชนต้องเกิด
มาจากการมีส่วนร่ วมของชาวชุมชนในการริ เริ่ มปัญหาและดําเนินโครงการ ดังที่ผนู้ าํ ชุมชนกล่าวถึง
สถาบันฯ เปรี ยบเสมือนหัวรถจักร โครงการต่างๆที่เข้ามาหา หากว่าตรง
กับยุทธศาสตร์ในการทํางาน ก็เหมือนเป็ นตูร้ ถไฟ ที่เข้ามาก็ต่อตูก้ นั ให้เป็ นขบวน
ที่มีคนแม่ทาทําหน้าที่ควบคุม ดังนั้นโครงการต่างๆที่เข้ามา ไม่เน้นว่าเงินมากหรื อ
น้อย หากว่าเงินมาก แต่จะมากําหนด ควบคุมเรา เราก็ไม่เอา คนแม่ทาต้องกําหนด
ตนเอง ไม่ใช่ ให้ค นข้างนอกมากําหนดทิ ศทางให้ก ับเรา (เทพ, ผูน้ ําชุ มชน, 21
มกราคม 2557)
จากวิกฤตได้กลายมาเป็ นโอกาสในการเริ่ มต้นของคนในชุมชนแม่ทา ใน
การลุกขึ้นมาทวงสิ ทธิ์ความเป็ นแม่ทา โดยเฉพาะการร่ วมมือของคนในชุมชนที่
เป็ นหลักที่ร่วมกันฝ่ าฟันวิกฤตจากปัจจัยภายนอกและนักพัฒนาจากเอกชนที่ช่วย
จุดประกายในการพัฒนาให้แม่ทาเป็ นอย่างปั จจุบนั (ก้อง, แกนนําชุมชนเกษตร
ยัง่ ยืน, 21มกราคม 2557)
จากปัญหาป่ า มาสู่การแก้ปัญหาเรื่ องการกินการอยู่ คนในแม่ทาต้องรวม
ใจลุกขึ้นมาจัดการตนเอง หันกลับมาอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันและดําเนิ นชีวิตด้ว ย
ความพอเพียงเช่นในอดีต เพื่อสู่ความสุขตามวิถีเดิม (กก, แกนนําด้านพลังงาน, 22
มกราคม 2557)
ผลจากการศึกษารายงานเอกสาร รายงานประจําปี ความยัง่ ยืนและเอกสารโครงการรักษ์ป่า
สร้างคน 84ตําบล วิถีพอเพียง พบว่า การที่จะให้ชุมชนมุ่งสู่ ชุมชนวิถีพอเพียง จะต้องมุ่งเป้ าสู่การ
สร้าง การเรี ยนรู้ และพัฒนาความเข้าใจต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็ นแนวทางการดํารงชีวิตที่
จะนําไปสู่ความสุขความสมดุลและความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน โดยภายใต้กระบวนการ
สร้างชุมชนวิถีพอเพียงของโครงการฯ ได้ยดึ “แนวทางการขับเคลื่อนงานบนฐานความรู้ ”ตั้งแต่การ
ส่งเสริ มความรู้ให้แก่ชุมชน การสร้างกระบวนการทดลองปฏิบตั ิผ่านกิ จกรรมที่มีความสอดคล้อง
กับวิถีของชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรี ยนรู้รูปแบบหรื อวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันตามแนวทาง
ความพอเพียงอย่างเป็ นรู ปธรรมและ การร่ วมสรุ ปบทเรี ยนจากการทดลองปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความ
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ประจักษ์ดว้ ยตนเอง นําสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดําเนิ น
ชีวิตตามแนววิถีพอเพียง ตลอดจนการนําความรู้มาพัฒนาต่อยอดและปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
ชุมชน
ผลจากการศึกษารายงานเอกสาร รายงานประจําปี ความยัง่ ยืน พบว่า จากการที่โครงการ
รักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถีพอเพียง ได้เล็งเห็ นถึงศักยภาพในงานพัฒนาของตํา บลแม่ทา ทาง
โครงการรัก ษ์ป่าฯ จึ งได้เข้ามาต่ อยอดและเติมเต็มกระบวนการทํางานต่ างๆ จนเกิ ดผลงานเชิ ง
รู ปธรรม จนตําบลแม่ทาก็เดิน เข้าสู่ วิถีแห่ งความพอเพียง ที่ ชาวตําบลแม่ทาได้ให้ค าํ นิ ยามไว้ซ่ึ ง
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ระดับ คือ ความพอเพียงระดับครัวเรื อน “พออยู่ พอกิน ประหยัด ออม
เงิน ทําเกษตรอินทรี ย ์ เกษตรยัง่ ยืน บันทึกบัญชีครัวเรื อน ลด ละ เลิก อบายมุข ปลอดหนี้ ครอบครัว
อบอุ่น ไม่ตามกระแส” และระดับตําบล “ความเชื่ อมัน่ เรื่ องความปลอดภัย การจัดการการเมือง
ท้องถิ่น ดิน นํ้า ป่ าไม้อุดมสมบูรณ์ ไร้มลพิษ สารพิษ สืบทอดวัฒนธรรม การเข้าถึงการศึกษา ผูน้ าํ
เข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความสามัคคี แบ่งปัน เอื้ออาทร อาชีพมัน่ คง”

ภาพ 4.1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่มา: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2552.
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทั้งผูน้ าํ และแกนนํา มีทิศทางสอดคล้อง
กับ รายงานเอกสาร โครงการรั ก ษ์ป่ า สร้ า งคน 84ตํา บล วิ ถีพ อเพี ยง พบว่ า ในแง่ ข องความ
พอประมาณ คือ การรู้จกั ประมาณตนและประมาณสถานการณ์รอบด้านเพื่อวิเคราะห์ความพอดีของ
ตนเองไม่มากเกินไปและไม่นอ้ ยเกินไป เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ ทบทวนและเกิดการปรับเปลี่ยน
ความคิดมุมมองต่อการดําเนินชีวิต โดยที่ทาง โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง ส่ ง
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เครื่ องมือ “ครัวเรื อนอาสา” กล่าวคือ การทบทวนและการรู้จกั ตนเอง โดยการใช้ “ข้อมูล” รายรับ
รายจ่าย จากการบันทึกบัญชีครัวเรื อนมาเป็ นเครื่ องมือในการทบทวนตนเอง อันนําไปสู่การกําหนด
แผนชีวิตของตนเองและครอบครัว โดยลักษณะของผูท้ ี่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้จะต้องมีความ
เชื่อมัน่ และศรัทธาต่อวิถีพ่งึ ตนเอง “เกิดการระเบิดจากข้างใน” และเป็ นผูท้ ี่มีคุณลักษณะของคนที่
สนใจใฝ่ รู้ มีการเรี ยนรู้ มีความขยัน อดทน ประหยัด เก็บออม มีความรับผิดชอบ รวมถึงต้องเป็ นผูท้ ี่
“รักษาสัจจะ” มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทั้งผูน้ าํ และแกนนํา จาก3ใน5 กล่าวถึงการ
รับรู้ความพอประมาณ มีทิศทางที่สอดคล้องกัน
1) การพอประมาณในการใช้ชีวิต เน้นการพึ่งพาตนเอง ปลูกอยูป่ ลูกกินอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดการไร่ นาสวนของตนเองให้เป็ นแหล่งอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรื อนตนเองและมีรายได้จากการ
เก็บพืชผลของตนเองไปจําหน่าย ซํ้ายังรู้จกั แบ่งปันให้คนรอบข้างอีกด้วย
และ2 ในแกนนําให้สมั ภาษณ์ไว้ว่า
ก่อนหน้านี้ ปลูก พืชเชิ งเดี่ ยว ทั้งข้าวโพดฝั กอ่อน ยาสูบ พริ ก ขิ ง แต่ อยู่
ไม่ได้ ดิ น ก็เสี ย ปลูกไม่ข้ ึ น จึ งเปลี่ย นมาปลูก พืชผสมผสานในปี 2536 ทดลอง
ปรับปรุ งดิน 1 ไร่ ปลูกถัว่ ใส่ปุ๋ยหมัก ทําควบคู่ไปกับพืชเชิงเดี่ยวอีก 3 ไร่ และเก็บ
ข้อมูลเปรี ยบเที ยบระหว่างพืชผสมผสานและพืชเชิ งเดี่ยว จึ งได้เห็น ทางออกว่า
การปลูกผสมผสานเพียง 1 ไร่ มีตน้ ทุนตํ่า และได้ผลผลิต มากกว่า จนปี 2543 จึง
ตัดสินใจปรับปรุ งบํารุ งดินทั้ง 3 ไร่ ที่เหลือ และพัฒนาพันธุพ์ ืชให้หลากหลาย และ
เพียง 4-5 ปี ก็สามารถจัดการหนี้สินกว่า 60,000 บาทได้ (ก้อง, แกนนําเกษตรยัง่ ยืน,
22 มกราคม 2557) และ
การทําบัญชีครัวเรื อน คือ สิ่งที่ช่วยทําให้เห็นตัวตนที่แท้จริ ง ทําให้รู้เรื่ อง
รายรับรายจ่ายที่ไม่เคยจะมองเห็น (เทิด, แกนนําทรัพยากร, 22 มกราคม 2557)
2) การมีเหตุและผล คือ การเติบเต็มความรู้ให้กบั ตนเองอย่างสมํ่าเสมอและการตัดสิ นใจ
กับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุมีผล โดยที่ทางโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถี
พอเพียง ส่งเสริ มให้การจัดการความรู้ ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีความรู้สมัยใหม่
ทั้งจากภายในชุมชนและนอกชุมชน มาปรับใช้ในครัวเรื อนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทักษะอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริ มให้กบั กลุ่มครัวเรื อนพอเพียงอาสา โดยกระบวนการเติม
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เต็มความรู้ ได้แก่ การศึกษาดูงานพื้นที่รูปธรรมการพึ่งตนเองจากศูนย์เรี ยนรู้ หรื อปราชญ์ชาวบ้าน
การอบรมเพิ่มเติมความรู้ใหม่ เป็ นต้น ซึ่งการศึกษาดูงานทําให้ครัวเรื อนพอเพียงอาสาเห็นตัวอย่างที่
ดี เกิดแรงบันดาลใจและนําความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในครัวเรื อน
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทั้งผูน้ าํ และแกนนําจาก 2 ใน 5 กล่าวถึง
การรับรู้ถึงการมีเหตุและผล มีทิศทางที่สอดคล้องกัน
มีเหตุผล เป็ นหลักสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การจดบันทึก
บัญชีครัวเรื อนที่ทาํ ต่อเนื่อง จนทําให้มองเห็นว่าการตัดสิ นใจจับจ่ายใช้สอยว่าสิ่ ง
ใดนั้น บ่อยครั้งที่เป็ นไปเพื่อตอบสนองกิเลส หาใช่เป็ นไปเพื่อความจําเป็ นแก่การ
ดํารงชี พ ซึ่งเป็ นผลเสี ยต่อสถานะทางเศรษฐกิจ ของครอบครัว ที่ต ้องมีรายจ่ าย
มากมาย ข้อมูลที่สะท้อนผ่านบัญชีครัวเรื อนว่าแต่ละปี ครอบครัวชาวแม่ทาเสียเงิน
ไปกับการซื้ อหวยเป็ นจํานวนไม่น้อย เมื่อชาวแม่ทาใช้ความมีเหตุผลเข้าไปเป็ น
เครื่ องมือในการคิดใคร่ ครวญ จึงหันมานําเงินที่เล่นหวยมาเป็ นเงินออมเพื่อสร้าง
ความมัน่ คงในชีวิตของตนเองและครอบครัว
และ 4 ในแกนนําให้สมั ภาษณ์ไว้ว่า
แต่ก่อนไม่ได้ทาํ บัญชีครัวเรื อน ทําให้รู้สึกว่ามีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเลย มี
แต่ ลงทุ น และมีแ ต่ ก ารกู้ยืม เงิ น เขามาลงทุ น พอมาทําบัญ ชี ค รั ว เรื อ นทํา ให้ล ด
ค่าใช้จ่ายในครั วเรื อนลงได้ และมีเงิ นเก็บพอใช้หนี้ สินบางส่ วน ค่ าใช้จ่ายด้าน
การเกษตรลดลง ตอนนี้ทาํ นาข้าวก็ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยโดยใช้น้ าํ หมัก ทํางานต้อง
สนุกจะมีความสุขกับงาน และควรเก็บออม ไม่ฟุ้งเฟ้ อ ควบคู่ไปกับมีธรรมะ โดย
ทั้งงานและชีวิตต้องเป็ นจังหวะสอดคล้องกันไป ไม่ตอ้ งเข้างาน 8 โมงเช้า เลิก 5
โมงเย็น ไม่ตอ้ งเกลียดวันจันทร์ รักวันศุกร์ หยาดเหงื่อนํ้าแรงที่ลงไปให้ผลเก็บ กิน
ขาย และเหลือแจก (เทพ, ผูน้ าํ ชุมชน, 21 มกราคม 2557)
เมื่อชาวบ้านรับรู้ถึงปั ญหาภาระหนี้ สิน จนได้เจอกับผูร้ ู้ และเริ่ มศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ก็ จะ เกิด การทดลองจนเริ่ มปฏิบัติ ได้จริ ง (เทิ ด, แกนนํา
ทรัพยากร, 22 มกราคม 2557)

77
การวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั ญ หาต้น ทุ น การผลิ ต ที่ สู ง แต่ ร าคาผลผลิ ต ตํ่า จน
ปรับเปลี่ยนวิธีก ารผลิตจากศึก ษาจากผูร้ ู้และดู งาน (ก้อง, แกนนําเกษตรยัง่ ยืน ,
22 มกราคม 2557)
การดําเนิ น วิถีชีวิต อย่างพอเพี ยงช่ ว ยให้ค รอบครั ว มีค วามสุ ข และการ
ช่วยเหลืองานของส่ วนรวมทําให้ครอบครัว อยู่ในสังคมที่สงบสุ ขและยัง่ ยืน (กก,
แกนนําพลังงาน, 22 มกราคม 2557)
3) การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี คือ การเตรี ยมตัวให้พร้อมกับผลกระทบที่เปลี่ยนแปลง หรื อ
กล่า วอี ก นัยหนึ่ ง คื อ การสร้ า งพลัง ความร่ ว มมื อ ความเชื่ อมั่น และการมี ส่ว นร่ วมของคนใน
ครอบครัว โดยที่ทางโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถีพอเพียง ส่ งเสริ มให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู้จากการศึกษาดูงานให้คนในครอบครัวได้รับรู้ข่าวสารและข้อมูลที่เท่าเทียมกัน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่ วมกันของคนในครอบครัวและมีความเชื่อมัน่ ร่ วมกันเห็นความสําคัญถึงประโยชน์ว่า
จะเกิดขึ้นกับครอบครัวเพื่อให้คนในครอบครัวร่ วมกันเป็ นพลังสําคัญทั้งทางด้านกําลังใจและกาย
โดยมีการพูดคุยกัน อย่างสมํ่าเสมอของคนในครอบครัว ตลอดจนลูกหลานเรี ยนรู้จากการปฏิบัติ
ร่ วมกันของคนในครอบครัว มีการทําเป็ นตัวอย่าง ทําให้ดู อยูใ่ ห้เห็น สอนลูกหลานอย่างต่อเนื่อง
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทั้งผูน้ าํ และแกนนําจาก 2ใน5 กล่าวถึง การ
รับรู้ถึงการมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี มีทิศทางที่สอดคล้องกัน
ชาวแม่ทาถามหาหลักประกันสําคัญที่จะทําให้เกิดความมัน่ คงในชีวิตและ
ได้แสดงให้เห็น ว่าชีวิต ที่มนั่ คงจะเกิดขึ้ นได้ก็ต่ อเมื่อคนเรามีภูมิคุม้ กัน ที่ดีในตัว
อย่างกรณี เกษตรกรชาวแม่ทามีการสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีให้แก่ชีวิต โดยการจัดให้ไร่
นาสวนมีความมัน่ คงทางด้านอาหาร มีพืชและสัตว์เลี้ยงไว้บริ โภคตลอดปี สามารถ
แบ่งปันให้เครื อญาติได้ มีรายได้จากการจําหน่ ายพืช ผักแสดงถึงความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจ
และ 3 ในแกนนําให้สมั ภาษณ์ไว้ว่า
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การแก้ปัญหาของหนี้สิน ต้องเริ่ มจากการทําบัญชีครัวเรื อน จะทําให้รู้ถึง
ปัญหา แล้วจึงเริ่ มแก้ไข เรี ยนรู้ พัฒนาตนเองด้วยต้นทุนที่ตวั เองมีอยู่ (เทพ, ผูน้ าํ
ชุมชน, 21มกราคม 2557)
เมื่อรู้จกั กินทุกอย่างที่ปลูกและรู้จกั ปลูกทุกอย่างที่กิน จะทําให้ชีวิตเข้าใจ
ความหมายของคําว่าพอเพียง (ต้น,แกนนําเกษตรอินทรี ย,์ 21มกราคม 2557)
ทําเงินน้อย ให้เป็ นเงินใหญ่ ด้วยสวนซะป๊ ะซะปะ คือ การปลูกพืชสวนที่
หลากหลาย (ก้อง, แกนนําเกษตรยัง่ ยืน, 22 มกราคม 2557)
4) เงื่อนไขความรู้ คือ การนําความรู้มาใช้ในการวางแผนและดําเนินชีวิต หรื อกล่าวอีกนัย
หนึ่ ง คือ การลงมือปฏิบตั ิโ ดยการจัดระบบวิถีการผลิต ในครอบครัว เพื่อที่ตอบสนองปั จจัย 4และ
ประโยชน์อย่างครบวงจร โดยที่ทางโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถีพอเพียงมุ่งส่ งเสริ มให้
เกิ ด การผลิต ในครอบครั ว ให้มี ค วามหลากหลายทั้ง พืชและสัต ว์ สามารถเป็ นแหล่ งอาหารใน
ครัวเรื อนไม่เน้นการผลิตเชิงเดี่ยวเพื่อสร้างรายได้เพียงอย่างเดียว แต่ มีการปรับระบบการผลิตที่มี
ความหลากหลาย แบบครบวงจร เช่น ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แปรรู ปการผลิต โดยมีการวางแผนการ
ผลิตที่สร้างรายได้ ทั้งแบบรายวัน รายเดือนและรายปี
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทั้งผูน้ าํ และแกนนําจาก3ใน5 กล่าวถึง การ
รับรู้ถึง เงื่อนไขของความรู้ มีทิศทางที่สอดคล้องกัน
การจัดสรรการใช้ประโยชน์จากที่ดินของตนเองที่อยู่บนพื้นฐานของการ
ผลิตที่มีความเข้าใจถึงวิถีชีวิตตามธรรมชาติ ดิน นํ้า ป่ า เป็ นต้นทุนที่สาํ คัญ การ
ผลิตที่ลดการใช้สารเคมี เน้นการพึ่งตนเอง เช่น การทําปุ๋ ยอินทรี ย ์ ชีวภาพ ปุ๋ ยหมัก
สารไล่แมลง เป็ นต้น ในการปรับระบบการผลิต จะต้องเป็ นคนชอบสังเกต ขยัน
กล้าทดลอง และลงมือทําด้วยตนเอง เริ่ มจากสิ่งที่ตวั เองมีอยู่ และกระตือรื อร้น หา
ความรู้ใหม่ๆ เติมเต็มตนเองอย่างสมํ่าเสมอ
และ2 ในแกนนําให้สมั ภาษณ์ไว้ว่า
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เลือกใช้วสั ดุในท้องถิ่นที่เคยถูกทิ้งขว้างอย่างไร้ค่า นํามาปรับเป็ นพลังงาน
เช่น การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพจากขี้ววั และขี้หมู ซึ่งผลิตได้ท้ งั ในระดับครัวเรื อน
และระดับฟาร์มหรื อแม้แต่การทําเตาชีวมวลที่ใช้แกลบมาเป็ นเชื้อเพลิง (กก, แกน
นําพลังงาน, 22 มกราคม 2557)
การทําเกษตรผสมผสานช่วยสร้างสมดุลให้กบั ระบบนิเวศและรายได้ของ
ครอบครัว (ต้น, แกนนําเกษตรอินทรี ย,์ 22 มกราคม 2557)
5) การมีคุ ณธรรม คือ ความตระหนักถึงคุณธรรม ความซื่อสัต ย์สุจริ ตและอดทน โดยที่
ทางโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียงมุ่งส่ งเสริ มการจัดระบบการเงินในครอบครัว
สร้างภูมิคุม้ กันทางเศรษฐกิจ รายรับ รายจ่าย มีการวางระบบการออมของครอบครัว ทั้งรายเดือน
เช่น ออมในกลุ่มออมทรัพย์ และการออมเพื่อสวัสดิการของคนในครอบครัว มีการบริ หารจัดการที่ดี
ภายในครอบครัว ต้องโปร่ งใส สมาชิกในครัวเรื อนรับรู้สถานะทางการเงินในครอบครัว
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทั้งผูน้ าํ และแกนนําจาก2ใน5 กล่าวถึง การ
รับรู้ถึงการมีคุณธรรม มีทิศทางที่สอดคล้องกัน
การใช้ชีวิต ในรู ปของความพอเพียง คงเป็ นแนวทางของคนในชุมชนที่ จ ะต้อง
ค้นหาทางออกของรายได้ รายจ่ายในครอบครัวให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง หากเข้าใจถึง
รายได้ รายจ่ายก็จะเกิดการออม มีระเบียบวินยั ในการใช้จ่าย ซึ่งในการดําเนิ นชีวิต
ให้เดินไปพร้อมกันจึงจะหลุดพ้นจากปัญหา
และ 3 ในแกนนําให้สมั ภาษณ์ไว้ว่า
การทําบัญชีครัวเรื อนทําให้รู้ที่มาที่ไป ของรายได้ รายจ่าย ก่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอยู่การกิน หากรายได้สูงกว่ารายจ่าย ก็จะเกิดการออม
หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ (เทพ, ผูน้ าํ ชุมชน, 21 มกราคม 2557)
การทําบัญชีครัวเรื อนเป็ นสิ่งที่ช่วยเตือนให้เรารู้จกั พึ่งพาตนเอง (ต้น, แกน
นําเกษตรอินทรี ย,์ 22 มกราคม 2557)
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ครอบครัวจะอยู่อย่างมีความสุ ขและยัง่ ยืนได้ ต้องยึดหลักคําว่า พอเพียง
การที่มีเงินมากก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริ ง (กก, แกนนําพลังงาน, 22 มกราคม 2557)
ความพอเพียงที่ หยัง่ รากลึกลงในตําบลแม่ทาทุก วันนี้ เกิด ขึ้นได้เพราะหลายสาเหตุหลาย
ปั จจั ย แต่ สิ่ งที่ สํ า คั ญ เหนื ออื่ น ใด คื อ การที่ ต ํ า บลแม่ ท ามี ค วามคิ ดในเรื่ องการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ระบบชุมชนในจัดการป่ าของตนเอง และการทําเกษตรกรรมยัง่ ยืน ซึ่งวิถี
เช่นนี้ แท้จริ งแล้วก็เป็ นวิถีความพอเพียง จึงกล่าวได้ว่าการเข้ามาของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84
ตําบล วิถีพอเพียง เป็ นการทําให้ความพอเพียงของชาวแม่ทาเข้มแข็ง ยัง่ ยืน และมีระบบแบบแผนที่
ชัดเจน ตลอดจนสามารถ เผยแพร่ แนวคิด เรื่ องความพอเพียงให้ก ว้างขวางสู่ต าํ บล ชุมชน สังคม
ต่อไป
4.4.4 กระบวนการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ กรธุรกิจ (CSR) ในโครงการ
รัก ษ์ ป่ า สร้ างคน 84 ตาบล วิถีพอเพีย ง กรณีศึก ษา: ตาบลแม่ ทา อาเภอแม่ อ อน
จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจยั เพื่อศึกษากระบวนการสื่ อสาร พบว่า กระบวนการสื่ อสารความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตําบล
แม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ
4.2.2.1 กระบวนการสื่อสารจากผูร้ ับผิดชอบโครงการฯ ไปยัง ผูน้ าํ และแกนนํา
4.2.2.2 กระบวนการสื่อสารจากผูน้ าํ และแกนนําไปยังชุมชน ตําบลแม่ทา อําเภอแม่
ออน จังหวัดเชียงใหม่
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ภาพ 4.3 กระบวนการสื่อสารจากผูน้ าํ และแกนนําไปยังชุมชน ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่
แหล่งที่มา: จากการสัมภาษณ์
ผูส้ ่งสาร หมายถึง ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของบริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) จะทํา
หน้าที่ในการสื่อสารแนวคิด หลักการ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของการดําเนินการของโครงการฯ
ไปยัง ผูร้ ั บ สาร หมายถึ ง ผูน้ ํา และแกนนํา ตํา บลแม่ ทา จัง หวัด เชี ย งใหม่ โดยใช้ช่ อ งทางสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ หมายถึง สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์
1) ผลการศึกษาถึงผูส้ ่งสาร (Source)
ผลการศึกษาถึงผูส้ ่ งสาร (Source) พบว่า ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สื่อสารองค์กรและ
กิจการเพื่อสังคมจะทําหน้าที่ในการส่ งสาร ประเด็น แนวทาง แนวคิด ตลอดจนแนวทางในการ
ปฏิบตั ิการดําเนิ นธุรกิจความรับผิดชอบต่อสังคม ในโครงการฯไปยังฝ่ ายกิ จกรรมเพื่อสังคมและ
ส่วนสร้างสรรค์และผลิตสื่ อเพื่อร่ วมกําหนดทิศทางและแนวทางกระบวนการสื่ อสารไปยังคนใน
ชุมชน
นอกจากนี้ ผลจากการศึกษาเอกสารบันทึกเดินทางคนพอเพียง เอกสารโครงการรักษ์ป่า
สร้ างคน 84ตําบล วิถีพอเพีย งและเอกสารรายงานประจําปี ความยัง่ ยืน พบว่า ในการถ่ายทอด
เนื้อหา เรื่ องราว ตลอดจนวิธีการสื่อสาร ที่มาของโครงการฯ และ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อ
นําหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มาเป็ นหัว ใจหลัก ในการ
ถ่ายทอดให้เห็นเป็ นรู ปธรรมผ่านการดําเนิ นงานกิจกรรมต่างๆ ด้วยการตระหนักดีว่า หากทุกคน
เปลี่ยนความคิด ปรั บเปลี่ยนพฤติ ก รรม และหัน มาดําเนิ น ชีวิต ตามแนววิถีพอเพียง จะเป็ นหลัก
สําคัญในการค้นพบความสุขที่ยงั่ ยืน
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ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญกลุ่มที่1 พบว่า สอดคล้องกับการวิเคราะห์
เชิงเอกสารและคําตอบจากสัมภาษณ์เชิงลึกผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจกรรม
เพื่อสังคม ผูจ้ ดั การฝ่ ายกิ จกรรมเพื่อสังคมและพนัก งานกิ จกรรมเพื่อสังคม มีทิศทางเดี ยวกัน ที่
ต้องการให้การสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็ นภายในพนักงานกันเองหรื อภายนอก ต้องมีทิศทางและแนวคิด
ในทางเดียวกัน หากต่างคนต่างสื่อสาร ต่างวิธีปฏิบตั ิ วัตถุประสงค์หรื อโครงการก็จะผิดไปจากเดิม
หนึ่งในยุทธศาสตร์ ของการสื่ อความ คือ ไม่ตอ้ งการให้คนเข้ามาทํางาน
ในโครงการแล้วเสร็ จ แต่ตอ้ งการให้เกิดการเรี ยนรู้ไปพร้อมกับโครงการฯ ซึ่งจะ
ทําให้เ ข้าใจในเรื่ องของทฤษฎีและจะนําไปสู่ การปฏิบัติต ามวิถีพอเพียง (ใหญ่ ,
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม, 6 มกราคม
2557)
การสื่อสารของโครงการฯจะต้องไปในแนวทางเดียวกับองค์กร พนักงาน
จะต้องเข้าใจและเข้าถึงของโครงการฯก่อน ถึงจะนําไปสู่การเริ่ มปฏิบตั ิงาน (สุ ม,
ผูจ้ ดั การฝ่ ายกิจการเพื่อสังคม,7 มกราคม 2557)
หัวใจหลักของโครงการฯนี้ คือ การถ่ายทอดข่าวสารยังไงให้คนในชุมชน
เกิดรับรู้ เข้าใจ และเข้าถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามชื่อโครงการฯ (นุ ้ย,
พนักงานกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนแผนพัฒนากิจการเพื่อสังคม, 8 มกราคม 2557)
2) ผลการศึกษาถึงสาร (Message)
ผลการศึกษาถึงสาร (Message) พบว่า ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจกรรม
เพื่อสังคม จะทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายด้านกลยุทธ์ และแนวทางการสื่อสาร ในขณะเดียวกันฝ่ าย
กิจกรรมเพื่อสังคม และฝ่ ายสื่ อสารองค์กรจะทําหน้าที่ ออกแบบแผนงานทางด้านการสื่ อสารเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
(1) สร้างภาพลักษณ์ของโครงการให้แตกต่างจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอื่นๆ
ดึงสิ่งที่เป็ น แนวทางหลักของโครงการฯ เป็ นตัวประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่าย โดย
มุ่งเน้นที่แนวทางการทํางาน และเป้ าหมายที่เป็ นรู ปธรรม
(2) สร้างช่องทางในการขยายองค์ความรู้ของโครงการฯให้เข้าใจง่ายสู่ประชาชนทัว่
ประเทศ สามารถเข้ามาศึกษาและนําไปประยุกต์ใช้กบั ตัวเองได้
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แนวคิ ด หลัก ของการสื่ อสาร (Theme) คื อ นําเสนอผ่านกิ จ กรรมต่ างๆ เพื่อให้เกิ ด การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเกิดการร่ วมมือร่ วมใจในการสร้างความสุ ขอย่างยัง่ ยืน คือ “พลิกใจให้
พอเพียง เพื่อสุขที่ยงั่ ยืน”
ผลจากการศึกษาเอกสารโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง เอกสารรายงาน
ประจําปี ความยัง่ ยืน เอกสารบันทึกพอเพียงและเว็บไซต์ พบว่า แนวคิดหลักของโครงการฯ มุ่งเน้น
ที่ 3 ส่วน
1) “รักษ์ป่า” ซึ่งเป็ นตัวแทนของทรัพยากรที่สาํ คัญ คือ ดิน นํ้า ป่ า
2) “สร้ างคน” คือ มุ่งเน้น พัฒนาคนให้รู้ถึงศัก ยภาพของตนเอง ศักยภาพของชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีองค์ความรู้ สามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา และเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ผอู้ ื่น
3) “วิถีพอเพียง”คือ การนําแนวพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิ ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวเป็ นที่มาของแนวคิดการสื่ อสาร คือ “พลิกใจให้พอเพียง เพื่อสุ ข ที่
ยัง่ ยืน” โดยมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน ให้ตระหนักถึง
ความสุขที่แท้จริ ง พอเพียง พอเหมาะ ด้วยกําลังและทรัพยากรที่มี
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญกลุ่มที่ 1ได้สอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิง
เอกสารและคําตอบจากการสัมภาษณ์ผชู้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อ
สังคม ผูจ้ ดั การฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคมและผูจ้ ดั การส่วนสร้างสรรค์และผลิตสื่ อ มีทิศทางเดียวกันที่
ต้องการให้เนื้อหาของสารหรื อหัวข้อ (Theme) เกิดการรับรู้ เกิดการขยายผล
แนวคิดหลักของ หัวข้อนี้ (Theme) คือ ออกแบบสารยังไงให้ผรู้ ับสารรับรู้
แล้วเข้าใจด้วยภาษาชาวบ้านแบบประโยคคําสั้นๆ (ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมใหญ่, 6 มกราคม 2557)
ในปี 2554 ในโอกาสที่ในหลวงทรงครบ 84 พรรษา เราเอง (กลุ่ม ปตท.)
จะทํายังไงให้โครงการฯ เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะแค่คนในชุมชน แต่
ต้องการให้เกิดการขยายผลมายังคนในเมืองด้วย (สุ ม, ผูจ้ ดั การฝ่ ายกิจกรรมเพื่อ
สังคม, 7 มกราคม 2557)
ในตอนที่ได้รับโจทย์ เราจะทําสื่อยังไงให้ ตรงใจกับคนในชุมชนและคน
ในเมือง (ชู, ผูจ้ ดั การส่วนสร้างสรรค์และผลิตสื่อ, 8 มกราคม 2557)
3) ผลการศึกษาถึงสื่อ (Media) หรื อ ช่องทางการสื่อสาร (Channel)

85
ในการทําแผนประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ได้แบ่งการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ
ออกเป็ น 2ช่วง ช่วงแรก คือ ช่วงระยะเริ่ มโครงการฯ โดยใช้สื่อบุคคลในการประชาสัมพันธ์ที่มา
และ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ช่วงสอง ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดการขยายการรับรู้
ในวงกว้าง
ระยะเริ่ มโครงการฯ
ผลจากการศึ ก ษาเอกสารโครงการรั ก ษ์ ป่ า สร้ า งคน 84 ตํา บล วิ ถี พ อเพี ย ง
เอกสารรายงานประจําปี ความยัง่ ยืน เอกสารบัน ทึ ก พอเพีย งและเว็บไซต์ พบว่า ในระยะเริ่ ม
โครงการนั้นมีส่วนงานหน่วยแผนและบริ หารสื่ อสารองค์กรของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) จะ
ทําหน้าที่ถ่ายทอดฐานความคิดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์ หลักการดําเนิ นงาน
นโยบายของโครงการฯ โดยจะใช้สื่อบุคคลเป็ นหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจําตําบล, คณะกรรมการ
โครงการตํา บล, เจ้า หน้า ที่ ป ระจําภาค ซึ่ ง ถือ ได้ว่ าเป็ นบุ ค คลสํา คัญ ในการพัฒนาและคอย
ประสานงานกับคนในชุมชนตลอดจนกระบวนการสื่ อสาร ถ่ายทอดเรื่ องราวต่างๆ ภายในชุมชน
ก่อให้เกิดความเข้าใจต่อโครงการฯ อย่างถูกต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อถ่ายทอดไปยัง
ชุมชนตําบลแม่ทา สําหรับการสื่ อสารระดับตําบลนั้นจะมีการเปิ ดเวทีช้ ีแจงโครงการฯ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ หลักการการดําเนิ นงาน เป้ าหมาย และกรอบแนวทางการสนับสนุ น
กิจกรรมของโครงการฯ กับคณะกรรมการโครงการฯ ตําบล แกนนําชุมชน เพื่อให้การจัดทําแผน
ตําบลวิถีพอเพียงเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพตรงกับความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ หลังจากนั้นคณะกรรมการโครงการฯ ตําบล จะมีการอบรมศึกษาดูงาน
ณ พื้น ที่ แหล่งเรี ยนรู้ ที่มี รูปธรรมความสําเร็ จ ในการพึ่งพาตนเองและการจัด ทําแผนชุ มชน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และเกิดการจุดประกายความคิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนสู่วิถีพอเพียง
และนํามาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกัน เพื่อปรับให้มีแนวทางให้เหมาะสม
กับบริ บทชุมชนของตนเอง
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญกลุ่มที่ 1 สอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิ ง
เอกสารและคําตอบจากผูจ้ ดั การฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม ผูจ้ ดั การส่ วนสร้างสรรค์และผลิตสื่ อและ
พนักงานกิจกรรมเพื่อสังคม มีทิศทางเดียวกันที่ตอ้ งการให้การประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ เกิดจา
การสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ วัตถุประสงค์ กันภายในชุมชนก่อน
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การดําเนินงานของโครงการฯ มีขอบเขตการทํางานทัว่ ประเทศ ซึ่งอาจทํา
ให้เกิ ด การสื่ อสารที่ มีค วามคลาดเคลื่อ นได้ ประกอบกับเพื่อการขยายผลทาง
ความรู้จากการดําเนินงานในโครงการฯ และสานกระชับความสัมพันธ์ข องสมาชิก
โครงการฯ ให้เข้ามาใกล้ก ัน มากขึ้น (สุ ม,ผูจ้ ัด การฝ่ ายกิจ กรรมเพื่อสังคม, 7
มกราคม 2557)
การประชาสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมาย จะต้องมีวิธีการสื่ อสารและการใช้
สื่อที่แตกต่างกันออกไป โดยกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ คือ กลยุทธ์
การใช้สื่อแบบผสมผสาน อาทิ การใช้สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์
(ชู, ผูจ้ ดั การส่วนสร้างสรรค์และผลิตสื่อ, 8 มกราคม 2557)
แรกเริ่ มการดําเนินงานของโครงการฯนั้น เราจะใช้ตวั แทนหรื อสื่ อบุคคล
ในการสื่อสารเพื่อให้เป็ นไปทางเดียวกัน ไม่คลาดเคลื่อน” (นุย้ , พนักงานกิจกรรม
เพื่อสังคม, 8 มกราคม 2557)
ระยะที่ 2 ดําเนินโครงการฯ
ผลจากการศึกษาเอกสารโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง เอกสารบันทึก
พอเพียง หนังสือบันทึกเดินทางคนพอเพียงและเว็บไซต์ พบว่า หลังจากที่โครงการฯ ขับเคลื่อนไป
ระยะหนึ่ งแล้ว โครงการฯ เริ่ มปรั บแผนการประชาสัมพัน ธ์โ ดยการใช้สื่อแบบผสมผสานเพื่อ
เผยแพร่ ข ้อมูลข่ าวสารให้ก ลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ สื่ อประเภทสิ่ งพิมพ์ มีก ารจัด ทําในรู ปแบบของ
หนังสื อและจดหมายข่าว เช่น หนังสื อ “เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดของสังคมไทย” เพื่อนําเสนอ
แนวคิดการดําเนินงานโครงการฯ ที่มีการน้อมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
และ หนังสือ “บันทึกเดินทางคนพอเพียง” นําเสนอเรื่ องราวและบทเรี ยนรู้การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ทั้งในระดับตนเอง ระดับครอบครัว และระดับชุมชนในพื้นที่โครงการฯ ที่เกิดขึ้น ส่ วนสื่ อสิ่ งพิมพ์
ในรู ปแบบจดหมายข่าว เป็ นเครื่ อ งมือเพื่อการสื่ อสารระหว่างส่ วนกลางและชุมชน เพื่อถ่ายทอด
แนวคิ ด ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งอย่างต่ อเนื่ องเป็ นประจําทุ ก เดื อ น ทั้งในรู ปแบบของเนื้ อหา
แนวคิด และตัวอย่างรู ปธรรมความสําเร็ จที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยงั มีพ้นื ที่สาํ หรับเปิ ดโอกาสให้สมาชิก
โครงการฯ ที่มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับโครงการฯได้สอบถาม โดยทางกองบรรณาธิการจะเป็ นผูไ้ ขข้อข้อง
ใจ ในหน้าถาม - ตอบ
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ภาพ 4.4 แสดงภาพหนังสือ “บันทึกเดินทางคนพอเพียง” ของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน ตําบล 84
วิถีพอเพียง
แหล่งที่มา: โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง
สําหรั บ สื่ อ สมัย ใหม่ ได้แก่ สื่ อ เว็บไซด์ข องโครงการ www.pttplc.com/84district ที่ มี
วัตถุประสงค์ในการสื่อความกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็ นหลัก คือ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่ องราวของ
โครงการฯ ให้ตรงกัน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ใช้
รู ป แบบการรายงานข้อมูล มาตรฐานเดี ย วกัน รวมถึ ง คู่ มื อการใช้ง านต่ า งๆ ที่ จ ําเป็ นสํา หรั บ
โครงการฯ เช่น คู่มือการใช้ EC-EN, งบการเงิน, การส่ งรายงานงวด เป็ นต้น และเพื่อการบริ หาร
จัดการบุคลากรของโครงการฯ โดยคํานึ งถึงความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาค
ส่วน ด้วยการจัดส่งแผนงาน รายงานงวด การเงิน บันทึกแผนงานบันทึกปฏิทินการทํางาน และผล
การดําเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ เป็ นต้น นอกจากนี้ ภายในโครงการฯ ยังมีการสื่ อสารผ่านจดหมาย
อีเลคทรอนิ คส์ คื อ 84tambons@pttplc.com เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการดําเนิ นกิจ กรรม
โครงการฯ ให้สมาชิกในโครงการฯ รับรู้ข่าวสารอย่างทัว่ ถึงกัน
นอกจากจะมีการสื่ อสารภายในโครงการฯ แล้ว ทางฝ่ ายสื่ อสารองค์กรของ บริ ษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน) ยังได้ประชาสัมพัน ธ์โครงการฯผ่านสื่ อต่างๆ เพื่อให้บุค คลภายนอก ได้รับรู้
เรื่ องราวการดําเนินงานโครงการฯ และเพื่อกระตุน้ ให้สงั คมเกิดการปรับเปลี่ยนการดําเนิ นชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลยุทธ์คือ
1) สร้างการรับรู้จากแคมเปญผ่านสื่อออนไลน์และ Social Network
2) เรี ยนรู้ผา่ นการมีส่วนร่ วมในโลกออนไลน์และขยายผลไปสู่การลงมือปฏิบตั ิจริ ง
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ภาพ 4.5 แผนภาพข้างต้นมีรายละเอียดของสื่อเว็บไซด์ www.84tambonsforking.com
แหล่งที่มา: จากการสัมภาษณ์

ภาพ 4.6 โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง
แหล่งที่มา: โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง
สื่อ Facebook โดยใช้ชื่อ WE LOVE PTT ซึ่งเป็ นสื่อสําหรับกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท .โดย
ใช้ หัวข้อ(Theme) “พลิกใจ” เพื่อรักษาและขยายเครื อข่าย CSR
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ภาพ 4.7 แสดงภาพสื่อ Facebook ของโครงการฯ
แหล่งที่มา: We Love PTT, 2550.
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญสอดคล้องกลุ่มที่ 1 กับการวิเคราะห์เชิ ง
เอกสารและคําตอบจากผูจ้ ัดการส่ ว นสร้ างสรรค์และผลิตสื่ อและพนักงานกิ จกรรมเพื่อสังคม มี
ทิศทางเดียวกันที่ตอ้ งการให้การประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ เกิดการรับรู้ จากคนต้นแบบของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ และเพื่อให้คนในพื้นที่อื่นเกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยน ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ
ทุกวันนี้สงั คมเปลี่ยนแปลงไปเร็ วมาก การจะเข้าถึงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งก็
ต้อ งเลื อ กใช้สื่อ ให้เ หมาะกับ สถานะนั้น เช่ น เดี ย วกัน ชุ มชนในเมือ งก็ใ ช้สื่ อ
ประเภทหนึ่ง ชุมชนนอกเมืองก็ตอ้ งเลือกใช้สื่ออีกประเภทหนึ่ง (สุ ม, ผูจ้ ดั การฝ่ าย
กิจกรรมเพื่อสังคม, 7 มกราคม 2557)
สื่ อประเภทสิ่ งพิมพ์เหล่านี้ เพื่อบอกเล่าเรื่ องราวโครงการฯ ทั้งหมดผ่าน
ตัว อักษร ผ่านภาพ คล้ายๆเป็ นการบัน ทึ ก เรื่ องราว โดยเนื้ อหาหลัก จะเป็ นการ
ดําเนินงานของ ปตท. ในโครงการฯ นี้ (ชู, ผูจ้ ดั การส่วนสร้างสรรค์และผลิตสื่ อ, 8
มกราคม 2557)
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การเลือกสื่อ ต้องดูตามความเหมาะสม เพราะสื่อแต่ประเภทมีขอ้ ดี ข้อเสี ย
ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นในช่วงการใช้สื่อต้องดูจงั หวะและเวลาที่เหมาะสม สื่ อ
ถึงจะใช้แล้วประสบความสําเร็ จ (นุ ้ย, พนักงานกิจกรรมเพื่อสังคม, 8 มกราคม
2557)
4.2.3 กระบวนการสื่ อสารจากผู้นาและแกนนาไปยังชุ มชน ตาบลแม่ ท า อ าเภอแม่ ออน
จังหวัดเชียงใหม่
S

ผูน้ าํ และแกน
นําชุมชน

M

แนวคิดวัตถุประสงค์
หลักการดําเนินการ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

C

R

สื่อ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ ได้แก่
- สื่อบุคคล
- สื่อชุมชน

ชุมชนตําบล
แม่ทา จังหวัด
เชียงใหม่

ผูส้ ่งสาร หมายถึง ผูน้ าํ และแกนนําชุมชน ตําบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มนี้ ถือได้ว่า
เป็ นบุคคลสําคัญในการถ่ายทอดเรื่ องราวต่างๆ ของโครงการฯ แนวคิด วัตถุประสงค์ แนวทางการ
ดําเนินการฯและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปยังผูร้ ับสาร หมายถึง ชุมชนตําบลแม่ทา จังหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึง สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อชุมชน
1) ผูส้ ่งสาร (Source) คือ ผูน้ าํ และแกนนําชุมชน ตําบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ ที่อาศัยอยู่
ในพื้น ที่ โ ครงการที่ ด าํ เนิ น งาน รวมถึง เจ้าหน้าที่ ประจําตําบล คณะกรรมการโครงการตําบล
เจ้าหน้าที่ประจําภาค หน่วยงานภาคีพฒั นาในท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็ นบุคคลสําคัญในการพัฒนาและ
คอยประสานงานกับคนในชุมชนมีกระบวนการสื่อสาร ถ่ายทอดเรื่ องราวต่างๆ ภายในชุมชน
ผลจากการศึกษาเอกสารโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง เอกสารบันทึก
พอเพียง หนังสื อบันทึกเดินทางคนพอเพียงและเอกสารสานพลังชุมชน พบว่า ในการดําเนิ นงาน
โครงการฯ มุ่งเน้น กระบวนการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่ วม จากทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งผูน้ าํ ชุมชน
แกนนํา และหน่วยงานภาคีพฒั นาในท้องถิน่ ฯลฯ และเป็ นการขับเคลื่อนด้วยตัวของชุมชนเองอย่าง
เป็ น "เจ้าของ "ตั้งแต่การร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมทํา ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมรับผลประโยชน์ ภายใต้
กรอบหลักการดําเนินงานในโครงการฯ โดยจะมีการเปิ ดเวทีช้ ีแจงโครงการฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ถึงวัตถุประสงค์ หลักการการดําเนิ นงาน เป้ าหมายและกรอบแนวทางการสนับสนุ นกิจกรรมของ
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โครงการฯ หลังจากนั้นมีการอบรม ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่แหล่งเรี ยนรู้ที่มีรูปธรรมความสําเร็ จใน
การพึ่งพาตนเองและการจัดทําแผนชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และเกิดการจุดประกายความคิ ด
เกี่ยวกับแนว ทางการพัฒนาชุมชนสู่วิถีพอเพียง และนํามาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาสรุ ป
บทเรี ยนร่ วมกัน เพื่อปรับให้มีแนวทางเหมาะสมกับบริ บทชุมชนของตน
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญกลุ่มที่ 2 สอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิ ง
เอกสารและคําตอบจากผูน้ าํ แกนนํา เจ้าหน้าที่ประจําตําบล เจ้าหน้าที่ประจําภาค มีทิศทางเดียวกันที่
ต้อ งการให้ ก ารสื่ อ สารต้อ งเกิ ด จากการมี ส่ ว นร่ วมของคนในชุ ม ชนรวมถึ ง การดํา เนิ น งาน
วัตถุประสงค์ ของโครงการฯ ที่ตอ้ งการให้มีทิศทางเดียวกัน ซึ่ง 3 ใน 5 ของผูน้ าํ ชุมชน ผูบ้ ุกเบิก
เกษตรยัง่ ยืน และแกนนําเกษตรยัง่ ยืน
การมาของโครงการฯ เปรี ยบเสมือนตู ้ต่ อขบวนรถไฟ หากขบวนของ
รถไฟไม่สอดรับกับแนวทางของคนในชุมชนซึ่งเป็ นหัวจักร ขบวนนั้นก็วิ่งต่อไป
ไม่ได้ (ผูน้ าํ ชุมชนและแกนนํา, 21 มกราคม 2557)
และ 2 ใน 5 ให้คาํ ตอบสอดคล้องกัน
ก่อนที่เราถ่ายทอดข่าวสารไปยังชุมชน ทาง ปตท. จะเรี ยกประชุมระดับ
ผูน้ าํ และแกนนําชุมชน เพื่ออธิบายและถ่ายทอดแนวคิดของโครงการฯตลอดจน
การสื่ อสาร เพื่อ ให้เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน (แกนนํา พลังงานและแกนนํา
ทรัพยากร, 22 มกราคม 2557)
ในฐานะที่ เป็ นเจ้าหน้าที่ ภ าคจะสื่ อ สารยังไงให้ โครงการฯและชุ มชน
เชื่อมโยงกันได้ (ต้อง, เจ้าหน้าที่ประจําภาค, 22 มกราคม 2557)
เราเองต้องสร้างสัมพันธ์กบั ชุมชนเพื่อให้เกิดความใกล้ชิด เพราะการที่เรา
จะมาพู ด คุ ย หรื อนํา เสนออะไรก็ แ ล้ว แต่ เรื่ องของความเชื่ อ ถื อ ระหว่ า งผู้
ประสานงานกับชุมชนถือได้ว่าสําคัญ (หน่อย, เจ้าหน้าที่ประจําตําบล, 22 มกราคม
2557)

92
2) สาร (Message) คื อ การส่ งต่ อหรื อถ่ายทอดข่าวสารจากผูน้ ําและแกนนํา เพื่อสร้ าง
ความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ หลักการดําเนิ นงานและรู ปธรรมที่เกิดขึ้นในโครงการรักษ์ป่า
สร้างคน 48ตําบล วิถีพอเพียง
ผลจากการศึกษาเอกสารโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง เอกสารสานพลัง
ชุมชนและหนังสือบันทึกเดินทางคนพอเพียง พบว่า หัวใจหลักในการดําเนินการ ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ คือ การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาเป็ นแนวทางในการยึด
เหนี่ ยวในการดําเนิ นชี วิต โดยผูน้ ําและแกนนํา (ผูส้ ่ งสาร) ต้องมีแนวทางเดียวกับ การขับเคลื่อน
โครงการฯ ที่อยูบ่ นความเชื่อที่ว่า เมื่อความคิดของคนเราเปลี่ยน พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย
ดังนั้น จะทําอย่างไรให้คนในชุ มชนเปลี่ยนความคิด จากไม่รู้จ ักพอ มาให้รู้จกั พอ จากที่เคยเห็ น
ประโยชน์ของตนเป็ นหลัก มาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญกลุ่มที่ 2 สอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิง
เอกสารและคําตอบจากผูน้ าํ แกนนํา เจ้าหน้าที่ประจําตําบล เจ้าหน้าที่ประจําภาค มีทิศทางเดียวกัน
โครงการฯได้เปิ ดโอกาสให้พวกเราทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะอาชีพ
ได้เข้ามามีส่วนร่ วม ได้เข้ามามีบทบาท มีพ้ืนที่แสดงตัวตนในการพัฒนาพื้นดิน
ถิ่นเกิด ที่ไม่ใช่เฉพาะบทบาทของผูน้ าํ ที่มีตาํ แหน่ งทางการเท่านั้น และที่สาํ คัญ
คือทําให้พวกเราได้ทาํ ในสิ่งที่เราอยากจะทํา ในขณะที่บางครั้งการสนับสนุ นของ
หน่วยงานอื่นๆ จะมาบอกว่าให้เราทําอย่างนั้นอย่างนี้ เริ่ มจากหนึ่ง สอง สาม และ
สี่ ทําให้เราขยับตัวลําบาก ทําให้เราไม่ได้ทาํ ในสิ่งที่เราอยากทํา (เทพ, ผูน้ าํ ชุมชน,
21 มกราคม 2557)
ก่อนที่ เราจะส่ งสารอะไรไปให้ชาวบ้าน เราเองต้องเข้าใจก่ อนว่า ... ทุ ก
วันนี้เราได้รู้ว่าที่ผา่ นมาทําไม เราถึงเหนื่อยใจแทบขาด เดี๋ยวนี้ครอบครัวเราพูดคุย
กัน และเข้าใจกันมากขึ้น เรารู้แล้ว ว่าอนาคตครอบครั วของเราจะเป็ นอย่างไร
ต้องเริ่ มที่ เรา เริ่ มที่ ใจเราก่ อน ไม่ต ้องรอใคร ดังนั้น ก่ อนที่ เราจะส่ งสารไปให้
ชาวบ้าน เราต้องศึกษาและทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน (นึ ก, ผูบ้ ุกเบิกเกษตร
ยัง่ ยืน, 21 มกราคม 2557)
วิธีการที่เราจะให้ชาวบ้านเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯจริ งๆ ก็คือ
การมีตวั อย่างหรื อข้อเปรี ยบเทียบให้เห็นว่า การมีอาหารกินครบ 3 มื้อ มีที่หลับที่
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นอน รู้สึกพอใจและพอเพียงกับสิ่งที่มีอยู่ ไม่ตอ้ งดิ้นรนมากมาย นั่นคือความสุ ขที่
พอเพียงใช่ไหม ในทางกลับกัน บางคนจบปริ ญญามาสูง แต่ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่ง
เงิ น ทองมากมาย ต้อ งทํางานหามรุ่ งหามคํ่า ไม่ มี เวลาให้ก ับ ครอบครั ว บาง
คนทํางานจนล้มป่ วย แล้วนัน่ คือ ความสุขจริ งๆ หรอ (กก,แกนนําด้านพลังงาน, 22
มกราคม 2557)
เราได้กาํ หนดเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ ได้นิยามให้ความหมายคําว่าวิถีพอเพียง
ในแบบฉบับของเรา เราจะค่อยๆ เดินไปตามทางที่เราได้กาํ หนดไว้ร่วมกันอย่าง
มัน่ คง เราจะหาทางประสานกับทุกฝ่ ายเพื่อให้เป้ าหมายของเราบรรลุให้ได้” (ต้อง,
เจ้าหน้าที่ประจําภาค, 22 มกราคม 2557)
การมาโครงการฯ ที่มีวตั ถุประสงค์ที่แน่นอน ที่ไม่ตอ้ งเอาเงินนําหน้า ถือ
ได้ว่าเป็ นวิธีคิ ด และวิธีทาํ งานที่ ถูกต้อง อยากให้ทุกหน่ ว ยงานนําไปใช้ในการ
ทํางาน ทําให้พวกเราเกิด การเรี ยนรู้ว่า ที่ผ่านมางานพัฒนาที่ลม้ เหลวเป็ นเพราะ
อะไร” (หน่อย, เจ้าหน้าที่ประจําภาค, 22 มกราคม 2557)
3) สื่อ (Media) หรื อ ช่องทางการสื่ อสาร (Channel) คือ การสื่ อสารกิจกรรมข่าวสาร ของ
โครงการฯ ซึ่งในโครงการฯมีการเลือกใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั บริ บทในชุมชนนั้นๆ แต่
ในกรณี ของตําบลแม่ทา ผูน้ าํ และแกนนํา มีการเลือกใช้สื่อหลักอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ สื่ อบุคคล สื่ อ
หอกระจายข่าวหมู่บา้ นและสื่อเสียงตามสาย เพื่อสื่อสารไปยังคนในชุมชน
ผลจากการศึกษาเอกสารโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง เอกสารบันทึ ก
พอเพียง หนังสื อบันทึก เดิน ทางคนพอเพียงและเอกสารสานพลังชุมชน พบว่า ผูน้ าํ และแกนนํา
ชุมชน จะให้ความสําคัญกับสื่อบุคคลเป็ นอันดับแรก โดยจะใช้วิธีการพูดคุยก่อน หลังจากนั้นคอย
จัดเวทีการประชุมในระดับต่างๆ ซึ่งเปรี ยบเป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอดข่าวสาร เรื่ องราว จาก
องค์กรหรื อหน่วยงานที่ตอ้ งการเผยแพร่ ไปสู่ชาวบ้านได้โดยตรงและเป็ น การสื่อสารในลักษณะที่ มี
ความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เข้ากับชาวบ้าน รวมถึงสามารถชักนําความรู้สึกนึ กคิดของชาวบ้าน
ออกมาให้ได้ทราบและเข้าใจ เพราะ ช่องทางการสื่ อสารระหว่างบุคคล นับเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่
ได้รับความสนใจในฐานะผูถ้ ่ายทอดข่าวสาร เป็ นแหล่งข้อมูลที่มีเสถียรภาพ มีความน่ าไว้วางใจ
สูง และได้รับความน่าเชื่อถือในแง่เนื้อหาของสารค่อนข้างสูงจากผูส้ ่งสาร สื่อรองลงมา คือ สื่ อหอ
กระจายข่าวหมู่บา้ น ซึ่งจะทําหน้าที่กระจายข่าวสารสู่คนในชุมชน เป็ นสื่อที่มีความใกล้ชิดกับคนใน
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พื้นที่ สามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ วและกระจายเสี ย งครอบคลุมพื้นที่
ได้อย่างกว้างขวาง ทําให้สามารถส่ งข่าวสารไปยังผูฟ้ ังได้จาํ นวนมาก โดยผูน้ าํ ชุมชนจะสื่ อสาร
ประชาสัมพัน ธ์ข ้อมูลต่ างๆ กิ จ กรรมของโครงการฯ ตลอดจนข่ าวสาร เพื่อให้เกิ ด ความเข้าใจ
หลังจากนั้นแกนนําจะสื่อสารอีกทีเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั คนในชุมชน สื่อสุ ดท้าย คือ สื่อเสียง
ตามสายที่กระจายสู่ชุมชน คลื่นวิทยุ FM 99.5 MHz สําหรับคนรักแม่ทา หรื อ “ศูนย์วิทยุชุมชนคน
ฮักแม่ทา” ศูนย์วิทยุชุมชนนี้ ได้ถือกําเนิ ดพร้อมกับการจัดทําแผนการสร้าง “ศาลาพอเพียง” ที่ทาง
โครงการรั กษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง เข้ามาสนับสนุ นร่ วมกับหน่ วยงานท้องถิ่น และ
ชุมชนแม่ทา มีวตั ถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ชุมชนได้รับทราบอย่างทัว่ ถึง อีกทั้ง
ยังเป็ นช่ องทางการสื่ อสารรู ปแบบหนึ่ งในชุ มชน และเป็ นการสร้างการมีส่ว นร่ ว มในประเด็ น
สาธารณะแก่ชุมชน โดยในการผลิตวิทยุเพื่อชุมชนของแม่ทานั้น โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84
ตําบล วิถีพอเพียง ได้เข้ามาสนับสนุนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสํารวจความคิดเห็นจากชาวบ้านใน
การจัดทําผังรายการวิทยุ การศึกษาดูงานที่ศนู ย์วิทยุชุมชนคนเหนื อเขื่อน การเปิ ดเวทีสร้างความ
เข้าใจกับชุมชน การอบรมจัดทําผังรายการและบริ หารจัดการวิทยุชุมชน การจัดเวทีประชาพิจารณ์
เพื่อรับฟังความคิ ดเห็นชุมชน ตลอดจนการสร้างและจัดทําห้องส่ งกระจายเสี ยงเพื่อถ่ายทอดสด
โดยชุมชนแม่ทาได้เปิ ดศูนย์วิทยุชุมชนอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญสอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิงเอกสารและ
คําตอบจากผูน้ าํ แกนนํา เจ้าหน้าที่ประจําตําบล เจ้าหน้าที่ประจําภาค มีทิศทางเดียวกัน
อย่าไปคิดอะไรให้ไกลตัว ใช้วิธีสื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตา ปากต่อปาก
จะได้รู้ว่าชอบไม่ชอบ เพราะอะไร (เทพ,ผูน้ าํ ชุมชน, 21 มกราคม 2557)
เราเองเป็ นคนรุ่ นเก่า ถ้าจะให้ใช้สื่ออย่างทุกวันนี้ คงทําไม่เป็ น คงต้องให้
คนรุ่ นใหม่มาช่วยกระจายข่าวสารแทน (นึ ก, ผูบ้ ุกเบิกเกษตรยัง่ ยืน, 21 มกราคม
2557)
ทุกวันนี้ชุมชนเราใช้ หอกระจายข่าวกับวิทยุมากที่สุด เพราะทัว่ ถึงคนใน
ชุมชน อีกอย่างประหยัดต้นทุนมากที่สุด (เทิด, แกนนําทรัพยากร, 22 มกราคม
2557)
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หอกระจายเสี ยง ทําให้ชุมชนส่ ว นใหญ่รับรู้ถึงข่าวสาร เพราะ ชาวบ้าน
บางคนเองก็ไม่ได้รู้หนังสื อกันทุกคน แต่หอกระจายข่าวจะทําให้ชาวบ้านเองได้
รับรู้ข่าวสารกันอย่างทัว่ ถึง (ก้อง, แกนนําเกษตรยัง่ ยืน, 22 มกราคม 2557)
สื่อวิทยุก็เหมือนกับหอกระจายข่าว แต่ขอ้ เสี ยของสื่ อวิทยุ บางคนไม่ได้
เปิ ด ณ ช่วงเวลาที่ตอ้ งการกระจายข่าวสารให้ชุมชนรู้ แต่หอกระจายข่าวจะมีการ
กําหนดช่วงเวลาที่แน่นอน และทัว่ ถึง (กก, แกนนําพลังงาน, 22 มกราคม 2557)
กลยุทธ์ในการใช้สื่อในตําบลแม่ทา คือ สร้ างความเข้าใจร่ วมกัน ในวง
สนทนา คนก่ อน4-3หลังจากนั้น แกนนําจะขยายความไปยังสมาชิกในกลุ่ม ต่ อ
ด้ว ยระดับหมู่บ้านแล้ว ขยายมาเป็ นระดับตําบล เพื่อ เป็ นการถ่ายทอดข่ าวสาร
(หน่อย, เจ้าหน้าที่ประจําภาค, 22 มกราคม 2557)
แกนนํา หรื อ ผูน้ ํา เปรี ย บเสมือ นคนกลางที่ น ําข่ าวสาร เรื่ องราว จาก
องค์กรหรื อหน่วยงานไปสู่ชาวบ้านอยูแ่ ล้ว สื่อบุคคลจึงเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่ทุก
คนคุน้ เคยกันดีอยู่แล้วและได้รับการยอมรับค่อนข้างสูง (ต้อง, เจ้าหน้าที่ประจํา
ตําบล, 22 มกราคม 2557)
สรุ ปงานวิจยั หัวข้อนี้ พบว่า ในการดําเนินโครงการฯตามวัตถุประสงค์ของโครงการรักษ์ป่า
สร้ า งคน 84ตํา บล วิ ถี พ อเพี ย ง โดยในขั้น ตอนการประชาสัม พัน ธ์ข องโครงการฯ ได้ใ ช้สื่ อ
หลากหลาย อาทิ สื่ อบุคคล สื่ อวิทยุ สื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่งในงานวิจ ัยพบว่า สื่ อ
บุคคล มีความโดดเด่นและมีประสิทธิภาพในแง่ของการสื่อสารระหว่างชุมชน โดยในหัวข้อต่อไป
ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาว่าชาวบ้านมีการรับรู้ว่าสื่ อของโครงการและสารที่ส่งมีประสิ ทธิภาพหรื อไม่
เพื่อที่ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาสื่อต่อไป
4.2.4 การรับรู้ของคนในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ ออน จังหวัดเชียงใหม่ที่มตี ่อโครงการ
รักษ์ ป่า สร้ างคน (มหาชน) จากัด .ตาบล วิถีพอเพียงของ บริษัท ปตท 48
ผูว้ ิ จ ัย จึ ง แบ่ ง ผลการศึ ก ษาในด้า นการรั บ รู้ อ อกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ การรั บ รู้ ด ้า นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของโครงการ และ การรับรู้ดา้ นเนื้อหาประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อให้ทราบถึงผล
การสื่อสารและการรับรู้ของชุมชน และนําผลวิจยั ที่ได้ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งบทบาทและ
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ขยายผลสู่การวางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ของ บริ ษทั ปตท .จํากัด (มหาชน) ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ซึ่งผลการวิจยั การรับรู้ของคนในชุมชน พบว่า
4.2.3.1 การรับรู้ดา้ นสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ สื่อบุคคลมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดในแง่ของการสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับรู้
4.2.3.2 การรับรู้ด ้านเนื้ อหาประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ชาวบ้านตําบลแม่ทา
เข้าใจและรับรู้ว่าโครงการฯ ต้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวทางการดํารงชีวิตอย่าง
พอเพียง
1) การรับรู้ดา้ นสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84
ตําบล วิถีพอเพียง
การประชาสัมพันธ์ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถี
พอเพียง ของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลาย อาทิ สื่ อบุคคล
สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์
ในเรื่ องการรับรู้ด ้านสื่ อประชาสัมพันธ์และกิจ กรรมของโครงการฯ พบว่า คนใน
ชุมชนตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ส่ ว นใหญ่มีการรับรู้ เกี่ยวกับโครงการรักษ์ป่า
สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียงของ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) จากสื่ อบุ คคล สื่ อวิทยุ สื่ อสิ่ งพิมพ์
และสื่อสังคมออนไลน์ ตามลําดับ โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ กลุ่มที่ 3 มี
ความเห็ น ตรงกัน ว่า สื่ อบุ ค คล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ประจําตําบล, คณะกรรมการโครงการตําบล,
เจ้าหน้าที่ ประจําภาค และหน่ ว ยงานภาคี พฒั นาในท้องถิ่น เป็ นการสื่ อสารที่ ค่ อนข้างที่จ ะได้มี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งในการดําเนิ นโครงการฯ และวัตถุประสงค์ ปตท.เป็ นเพียงบุคคลภายนอกที่ทาํ
หน้าที่ในการสื่อสารผ่านผูน้ าํ ชุมชนและแกนนํา ซึ่งจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับชุมชน ทําให้การ
โน้นน้าวใจในโครงการฯ ของ ปตท. เกิดความน่ าเชื่อ นอกจากนี้ การใช้คนพื้นที่ในชุมชนทํางาน
ร่ วมกับโครงการฯทําให้รู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของโครงการฯ
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียงของ บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
นอกจากจะใช้เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีพฒั นาในท้องถิ่นแล้ว ยังชักจูงให้ผทู้ ี่อยู่
ในชุ มชน ได้แก่ ผูน้ ําชุ มชน แกนนําชุ มชนและลูก หลานมาร่ ว มทํางานกับโครงการฯ โดยผล
การศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญที่เป็ นชาวบ้าน 4ใน6 มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่า การนํา
ลูกหลานของชุมชนมาเป็ นเจ้าหน้าที่ประจําตําบล รวมถึงกลยุทธ์การทํางานที่ส่งคนฝังตัวอยูใ่ นพื้นที่
เพื่อเป็ นสายสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน ทําให้ ปตท. สามารถเข้าถึงชุมชนได้ง่ายและสามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวและหนุนช่วยให้การดําเนินงานราบรื่ นและเกิดการยอมรับในโครงการฯ ซึ่งภายหลังที่
ผ่านกระบวนการดําเนินงานโครงการฯ ร่ วมกับชุมชน จะทําให้เกิดคนทํางานด้านพัฒนาชุมชนที่อยู่
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ในพื้นที่ รวมถึงความรู้ และความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ เกิดการสํานึ กรัก
บ้านเกิด และทําให้รู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของโครงการฯ จนทําให้เกิดความยัง่ ยืนในการสานต่องาน
พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่อไปเนื่ องด้วย การดําเนิ นงานโครงการฯ ที่มีระยะเวลาต่อเนื่ องกันถึง 5 ปี
เป็ นเงื่อนไขของระยะเวลาที่ทาํ ให้ชุมชนและเจ้าหน้าที่ โครงการฯ มีพฒ
ั นาการการเรี ยนรู้ อย่าง
ต่อเนื่ อง ทําให้เกิ ด การรับรู้ และปรั บเปลี่ยนความคิ ด พฤติก รรมสู่ วิถีพ อเพียงได้ 4ใน6ที่ มีความ
คิดเห็นในทิศทางเดียวกัน
พี่ว่า สิ่งหนึ่ งที่ทาํ ให้ชุมชนตัดสิ นใจร่ วมโครงการคือ เอาคนในพื้นที่ มา
เป็ นจุ ดเชื่ อมระหว่างตําบลและโครงการฯ ทําให้เข้าถึงชุมชนได้ง่าย รู้สึกเป็ น
กันเอง ใกล้ชิด (รุ่ ง, ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 3 มกราคม 2557)
สิ่งที่เข้าถึงชุมชนและทําให้พี่ยอมรับในโครงการฯ น่ าจะเป็ นวิธีที่ ปตท.
มาศึกษาพื้นที่ และคลุกคลีกบั ชาวบ้านจนรู้สึกกลมกลืนเป็ นกันเอง ไม่รู้สึกว่าเขา
เป็ นเจ้าหน้าที่โครงการฯ (เจี๊ยบ, ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557)
การเข้ามาของโครงการฯ ของปตท. ทําให้ลกู หลานมีอาชีพ มีรายได้ และ
ที่สาํ คัญลูกหลานไม่ทิ้งบ้านเกิดไปสู่เมืองหลวง (กันย์, ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 23
มกราคม 2557)
เมื่อโครงการฯ สิ้นสุด สิ่งที่ไปคือตัวโครงการฯ แต่สิ่งที่ยงั อยู่ คือ ความรู้
และเจ้าหน้าตําบลที่เป็ นคนในพื้นที่ที่ได้ร่วมโครงการฯ (น้อย, ชาวบ้านชุมชนแม่
ทา, 23 มกราคม 2557)
สื่อวิทยุชุมชนเป็ นสื่อที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลสําคัญเห็นความสําคัญรองลงมา โดยผลการศึกษา
พบว่า สื่อวิทยุชุมชน ศูนย์วิทยุชุมชนคนฮักแม่ทา เป็ นสื่อที่สามารถส่งข่าวได้รวดเร็ ว กว้างขวาง แต่
อย่างไรก็ดี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญบางคนรายงานว่าถ้าผูร้ ับสารไม่สนใจอย่างจริ งจัง ในเวลาที่ตอ้ งการจะ
ฟัง ก็จะไม่ได้รับสารจากสื่อเสียงดังกล่าว 4ใน6 ของชาวบ้านให้ความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน คือ
พี่ฟังทุกเช้านะ...วิทยุชุมชน พี่ว่ามัน เป็ นสื่ อที่เข้าถึงข่าวได้รวดเร็ ว ดีและ
เข้าถึงชาวบ้านได้เป็ นจํานวนมาก แต่มีขอ้ เสียถ้าหากชาวบ้านไม่อยู่ ไม่ได้ฟัง ก็ไม่รู้
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เหมือนกันว่า หมู่บา้ นนั้นทําอะไร มีกิจกรรมอะไรกัน ทุกวันนี้ ที่ชุมชนเราสามัคคี
กันได้ส่วนหนึ่งก็เพราะจากข่าววิทยุชุมชนนี้แระ เวลามีกิจกรรมเขาก็เป่ าประกาศ
ให้พวกเรารู้ พวกเราก็จะไปช่ วยเหลืองานกัน (เจี๊ยบ, ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 23
มกราคม 2557)
พี่ว่ า วิ ท ยุชุม ชนทํา ให้ช าวบ้า นอย่า งพี่ ที่ไ ม่ รู้ จ ัก หนัง สื อ ได้รู้ ข่ า วสาร
บ้านเมือง ข่าวสารในตําบล และที่สาํ คัญทําให้พี่จากที่ไม่รู้เรื่ องเกษตรผสมผสานก็
มารู้ว่าทํากันยังปลูกแล้วมีประโยชน์ยงั ไง (แจง, ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม
2557)
วิทยุชุมชน เกิดขึ้นเพราะ ส่ วนหนึ่ งมาจากการสนับสนุ นของ ปตท. และ
การเข้ามามีส่วนร่ วมกับคนในชุมชน แต่สิ่งที่พี่ฟังวิทยุไม่ใช่ฟังแค่ข่าวสารกิจกรรม
โครงการหรื ออะไรก็แล้วแต่ ! แต่ที่พี่ฟังวิทยุคือ ชาวบ้านลูกหลานของเราเนี่ ยสิ ที่
ร่ วมกันทํารายการ เปิ ดเพลง ให้ขอ้ มูลข่าวสารและพูดภาษาบ้านเรา (รุ่ ง, ชาวบ้าน
ชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557)
พี่ว่า . . . บางครั้งวิทยุชุมชนก็ไม่ได้แค่ให้ขอ้ มูล ข่าวสารอย่างเดียว บาง
เวลาก็ให้ความบันเทิงกับตําบลเราด้วย (อ้อย, ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม
2557)
สื่อสิ่งพิมพ์เป็ นสื่ อที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลสําคัญเห็นความสําคัญต่อจากสื่ อบุคคลและสื่ อวิทยุ
ชมชน ผลการศึกษาพบว่า 4ใน6 ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญกล่าวถึง สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็ นเครื่ องมือเพื่อการ
สื่อสารระหว่างส่ วนกลางและชุมชน เพื่อถ่ายทอดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นประจําทุกเดือน แต่ดว้ ยข้อจํากัดในการขนส่ งของ ปตท. ทําให้ประสิ ทธิภาพของสื่ อสิ่ งพิมพ์
เกิดความล่าช้า และประสิทธิภาพการสื่อสารลดน้อยลงไป
4 ใน 6 ของชาวบ้านให้ความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน คือ
พี่ว่าหนังสื อ วารสารของโครงการฯ ที่แจกตามตําบล เป็ นคู่มือที่ทาํ ให้
ชาวบ้านอย่างเรายังคงทําตามกันอยู่ ส่วนหนึ่งมาจากความสําเร็ จที่ผ่านมา และอีก
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ส่วนหนึ่งใช้ดูเพื่อเป็ นตัวอย่างของตําบลอื่นที่ประสบความสําเร็ จ (เจี๊ยบ, ชาวบ้าน
ชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557)
พี่ว่าข้อจํากัดของสื่อสิ่งพิมพ์ คือ ความล่าช้า กว่าจะส่งมาถึงตําบลพี่ก็เกือบ
เดือนถึงจะได้อ่าน พี่ว่าหากเปรี ยบเทียบกับสื่ ออื่นพี่ว่าสื่ ออื่นยังดีกว่าถึงแม้ว่าจะ
เก็บไว้ได้นาน (แจง, ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557)
ในการประชาสัมพัน ธ์ข องโครงการฯ ในตอนนั้น ส่ ว นใหญ่ ต ัว พี่รั บ รู้
ข่าวสารของโครงการฯ จากคนอื่นนะ พวกสื่อสิ่งพิมพ์กว่าจะได้อ่านอีกทีตอนที่มา
ประชุมโครงการฯ ดังนั้น พี่ว่า ปตท.เองควรจะเน้นเรื่ องการใช้สื่อนี้ ให้มาก (รุ่ ง,
ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557)
พี่ว่า ปตท. ควรจะแจกจ่ ายหนังสื อ วารสาร ให้พ้ืน ที่อื่นให้เกิ ดการรับรู้
มากยิง่ ขึ้น ที่สาํ คัญควรแจกผ่านเครื อข่ายของตําบลหรื อหน่วยงานที่เน้นการพัฒนา
ชุมชน เพราะพี่คิดว่า หนังสื อ วารสาร เก็บไว้ได้นานและที่สาํ คัญทุกคนสามารถ
หยิบหาอ่านได้สะดวก (อ้อย, ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557)
สื่ อสังคมออนไลน์ จากการศึกษาพบว่า ปตท. เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ
นําเสนอข้อมูลสําคัญของโครงการฯ และต้องการให้มีการโต้ตอบแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ อสังคม
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญที่เป็ นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเชื่อว่าเป็ นสื่ อที่มีประสิ ทธิภาพ แต่ในความเป็ นจริ ง
ผลจากการศึกษามีความขัดแย้งกับความเข้าใจของ ปตท. โดยพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญที่เป็ นชาวบ้าน
5ใน6 แสดงความคิ ด เห็ น ในทิ ศทางตรงกัน ข้ามกับมุมมองของ ปตท. โดยให้เหตุ ผลว่า ยังมี
ชาวบ้านอีกจํานวนมากที่ยงั ไม่สามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์น้ ี ด้วยข้อจํากัด เช่น ความน่ าเชื่อถือ
ของข้อมูล เทคโนโลยีที่ไม่สอดรับกับสภาพสังคม ชุมชนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
พีม่ องว่าสื่อสังคมออนไลน์ส่งข่าวสารได้เร็ วจริ ง อย่างลูกสาวพี่ ทุกวันนี้
ใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อข่าวสาร ส่งเมลทํางาน ค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่ อสาร แต่ขอ้ เสี ย
ของมันคือสัญญาณอินเทอร์มนั ไม่ค่อยมี มันช้า ค่าใช้จ่ายก็สูงท่าจะติดตั้งมัน (แจง,
ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557)
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สําหรับพี่แล้ว ความน่าเชื่อมถือของสื่อสังคมออนไลน์มีความน่าเชื่อถือตํ่า
อย่างข่าวสารที่ออกทุกวันนี้ ชาวบ้านที่ไม่รู้หนังสือหนังหา ถูกลอกตั้งเยอะตั้งแยะ
ไหนจะใช้ชื่อปลอม ให้ขอ้ มูลที่ผดิ ๆ ทําให้ให้ชาวบ้านอย่างเรารับรู้ข่าวสารที่ผิดๆ
ไปด้วย (น้อย, ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557)
พูด ถึ ง การใช้สื่ อ สัง คมออนไลน์ สํา หรั บ พี่ แ ล้ว ไม่ เ หมาะที่ จ ะใช้ก ับ
ชาวบ้านอย่างเรา ต้องอย่าลืมนะว่า เราอยูก่ บั ดิน อยูก่ บั นํ้า อยู่กบั ป่ า ตั้งแต่ปู่ ย่า ตา
ยาย อยูๆ่ จะให้มาใช้อะไรไม่รู้มาแทนการพูดคุยกันอย่างที่พ่อกํานันทําอยู่ ที่สาํ คัญ
นะพี่ว่าสื่อพวกนี้ ควรจะใช้กบั คนรุ่ นใหม่ คนในเมือง (อ้อย, ชาวบ้านชุมชนแม่ทา,
23 มกราคม 2557)
พี่เข้าใจนะว่าโครงการฯต้องการจะให้ค นส่ วนใหญ่รับรู้และตื่น ตัว กับ
ความพอเพียง ตามแนวคิดที่ ปตท. ได้วางไว้ แต่การที่จะใช้สื่อสมัยใหม่กบั ตําบล
แม่ทาพี่ก็เห็นด้วย แต่แค่เครื่ องไม้เครื่ องมือมันไม่พร้อม ไหนจะต้องเรี ยนรู้กบั การ
ใช้ พี่ว่าไม่เหมาะกับที่คนรุ่ นอย่างพี่ คงต้องให้ลูกสาวพี่ใช้ (กันย์, ชาวบ้านชุมชน
แม่ทา, 23 มกราคม 2557)
มันก็ดีนะทําให้คนรู้เรื่ องโครงการฯ ได้มากขึ้น แต่คนที่นี่เป็ นคนเก่าแก่
ชาวบ้านอย่างเราๆ คงไม่จ าํ เป็ น ไม่รู้เรื่ องและที่ สําคัญพี่เองก็ยงั ใช้ไม่เป็ นด้ว ย
(เจี๊ยบ, ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557)
สรุ ปคือ คนในชุมชนตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีการรับรู้ว่า สื่ อที่
มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ สื่อบุคคล ได้แก่ ลูกหลานในชุมชน เจ้าหน้าที่ประจําตําบล, คณะกรรมการ
โครงการตําบล, เจ้าหน้าที่ประจําภาค, หน่วยงานภาคีพฒั นาในท้องถิ่น รองลงมาคือ สื่อชุมชน ศูนย์
วิ ท ยุชุ ม ชนคนฮัก แม่ ท า และสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์รู ป แบบจดหมายข่ า ว ตามลํา ดับ ในขณะที่ สื่ อ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพน้อยที่ สุ ด คื อ สื่ อสังคมออนไลน์ เพราะชาวบ้านส่ ว นใหญ่ ย งั ไม่ส ามารถเข้าถึ ง
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์อย่างทัว่ ถึง
2) การรับรู้ดา้ นเนื้ อหาประชาสัมพันธ์ของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84
ตําบล วิถีพอเพียง
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จากเอกสารโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถีพอเพียง เอกสารรายงานประจําปี
ความยัง่ ยืน พบว่า แนวทางการสื่อสาร โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถีพอเพียง ของบริ ษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน) มีหลัก การในการสื่ อสารโดยใช้หลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพียง มาเป็ น
แนวทางในการพัฒนาที่มีค นเป็ นศูนย์กลางเอื้อให้ชุมชนท้องถิ่น ที่มีความสามารถในการจัดการ
ตนเองและ การนําเสนอผ่านกระบวนการทํางานที่ ทุก ตําบลต้องเข้าร่ ว ม (การวิเคราะห์ตนเองชุมชน) ซึ่งก่อให้เกิดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการร่ วมมือร่ วมใจในการสร้างความสุ ข
อย่างยัง่ ยืน ตามหลักการที่ว่า “ พลิกใจให้พอเพียง เพื่อสุขที่ยงั่ ยืน”
ผลจากการสัมภาษณ์ ชาวบ้านชุ มชนแม่ทามีค วามสอดคล้องกับ เจตนารมณ์ ข อง
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) โดย 6ใน6 ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญรับรู้ว่า บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
ต้องการสื่อสารแนวคิด “พลิกใจให้พอเพียง เพื่อสุขที่ยงั่ ยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต้องย้อนไปสมัยที่ โครงการฯ เข้ามาใหม่ๆมี หลัก การวิธี คิ ด เยอะแยะ
มากมาย แต่พี่ว่า หลักการง่ายๆของความพอเพียง คือ สุขแต่พอดี พอใจในสิ่ งที่ตวั
มีอยู่ และใช้สิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์กบั ตัวเราเองและคนอื่นให้มากที่สุด (น้อย,
ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557)
โครงการฯ เขาเน้นเรื่ องของการเรี ยนรู้ ส่ งเสริ มความรู้ เขาบอกว่า เขาจะ
เป็ นเครื่ องมือให้กบั เรา นําไปสู่ความพอเพียง พอพูดถึงความพอเพียง เขาก็ถามว่า
พอเพียงคืออะไร เราก็ตอบว่า พอเพีย งคื อ ไม่มีหนี้ มีเงิน ออม พออยู่พอกิ น ไม่
เบียดเบียนผูอ้ ื่น แบ่งกันกิน สังคมสงบสุข ป่ าสมบูรณ์ ปลอดยาเสพติด ฯลฯ เขาก็
เลยแนะนําเราว่า ก่อนอื่นเราน่าจะรู้จกั ตัวเราเองก่อน โดยชวนเราทําบันทึกรายรับ
รายจ่ายครัว เรื อนให้รู้ตวั รู้ตนเสี ยก่อน เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด จะรู้ว่า
สามารถลดรายจ่ายในด้านใด เพื่อลดการเป็ นหนี้ (อ้อย, ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 23
มกราคม 2557)
การมาของโครงการฯ ของ ปตท. ที่เข้ามาสนับสนุ นชุมชนทําให้พวกเรา
เองเปลี่ยนวิธีคิดให้ดูเรี ยบง่ายขึ้นแค่ ตัวเรามีความสุ ข ดําเนิ นชีวิตเรี ยบง่าย ไม่ทาํ
ให้ผอู้ ื่นเดือดร้อน พอใจในสิ่ งที่เป็ น อย่าอยากได้ในสิ่ งที่ ไม่จาํ เป็ น แค่น้ ี ชีวิตก็มี
ความสุขอย่างพอดีและพอเพียง (แจง, ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557)
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พี่ว่าหลายคนๆคิดที่ว่าความพอเพียง หมายถึง การทําเกษตรกรรม ทํานา
ทําไร่ เลี้ยงเป็ ด เลี้ยงไก่ แต่จริ งๆแล้วความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจที่ใน
หลวงให้ไว้ คือ การสร้างสมดุล มีเหตุ มีผล ในการดําเนิ นชีวิต (เจี๊ยบ, ชาวบ้าน
ชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557)
จริ งแล้ว ๆชาวบ้านทุก คนรู้ อยู่แล้วว่า พอเพียง คืออะไร คือ อย่าได้ อย่า
อยาก อย่าตามกระแส อยู่อย่างพอดี อันนี้ คือหลักการที่ทุกคนรู้ แต่ ปตท. แค่มา
ช่วยให้ลุงเข้าใจและให้เห็นเป็ นภาพเท่านั้น เช่น ทําครัวเรื อนอาสา ทําปุ๋ ยหมัก ทํา
พลังงานเตาถ่าน (กันย์, ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557)
พี่ว่าความพอเพียง ที่ในหลวงดําริ ไว้ คือ แก่นแท้ของความสุ ขในการใช้
ชีวิตนะ ต้องขอบคุณ ปตท. ที่ช่วยส่งเสริ มให้ชาวบ้านในแม่ทาเราเข้าใจมากยิ่งขึ้น
(รุ่ ง, ชาวบ้านชุมชนแม่ทา, 23 มกราคม 2557)
สรุ ป การรับรู้ดา้ นเนื้อหาประชาสัมพันธ์ของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84ตําบล วิถี
พอเพียง นั้น บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ต้องการสื่ อสารแนวคิด “พลิกใจให้พอเพียง เพื่อสุ ขที่
ยัง่ ยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ชาวบ้านตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เข้าใจและรับรู้ว่าโครงการฯ ต้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนนําไปสู่ความพอเพียงและ
ที่ สําคัญ ต้องการให้เ กิ ด การร่ ว มมือ ร่ ว มใจ ภายในชุ ม ชนในการสร้ างความสุ ข อย่ างยัง่ ยืน ซึ่ ง
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการสื่ อสารการด าเนิ น กิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั ปตท.จากัด
(มหาชน) โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์ คือ
1) เพื่อศึกษารู ปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
(CSR) ของ บริ ษ ัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในโครงการรั กษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง
กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อศึกษากระบวนการสื่ อสาร ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ใน
โครงการรักษ์ป่า สร้ างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่
3) เพื่อศึกษาการรับรู้กิจกรรมเพื่อสังคมตามมุมมองของคนในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่
ออน จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่
ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูล
ภาคสนาม ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 – มีนาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 4 เดือน มี
วิธีก ารศึก ษาได้แก่ ศึกษาจากแหล่ง ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ หนังสื อและเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง นิ ตยสาร
หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อประกอบการศึกษา และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยแบ่งออกเป็ น 3
กลุ่ม ประกอบด้ว ย กลุ่มที่ 1 คื อ กลุ่มผูบ้ ริ หารและนัก สื่ อ สารองค์ก รของ บริ ษ ัท ปตท. จ ากัด
(มหาชน) กลุ่มที่ 2 คือ ผูน้ าและแกนน าชุ มชน ตาบลแม่ทา จังหวัดเชี ยงใหม่และกลุ่มที่ 3 คื อ
ชาวบ้านชุมชน ตาบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่
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5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ประวัตแิ ละความเป็ นมา
ตาบลแม่ทาเป็ นหนึ่งใน 6 ตาบลของอาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มน้ า
แม่ทา พื้นที่มีลกั ษณะเป็ นหุ บเขาล้อมรอบโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ 79.9 ตร.กม. เป็ นพื้นที่ป่าประมาณ
4,9937.5 ไร่ พื้นที่ ส่ว นใหญ่เป็ นที่ ร าบเชิ งเขา เนื้ อดิน เป็ นดิ น ร่ ว นปนทรายเหมาะสาหรั บการ
เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ ในตาบลมีประชากรจานวนทั้งหมด 4,926 คน แยกเป็ นชาย 2,507 คน หญิง
2,419 คน มีครัวเรื อน 1,495 ครัวเรื อน และมีความหนาแน่นเฉลี่ย 46 คน ต่อตารางกิโลเมตร
ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานไม่ต่ากว่า 300 ปี
ราวปี พ.ศ.2186 ชุมชนชาวกะเหรี่ ยง (ปกาเกอะญอ) หนีสงครามมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริ เวณห้วยยางคา
เป็ นกลุ่มแรก ใน พ.ศ.2535 เกิ ดวิก ฤตภัยแล้งของประเทศ ชาวบ้านในต าบลแม่ทาไม่ต่ากว่า 4
หมู่บ้านทานาได้ไม่ถึงร้ อยละ 50 ทาให้ชุมชนเริ่ มตระหนัก ถึงการฟื้ นฟูทรั พยากรธรรมชาติ ให้
กลับคืนมา โดยมีการตั้งด่านสกัดไม้เถื่อนไม่ให้ออกจากพื้นที่ ออกกฎระเบียบของชุมชนในการ
จัดการป่ า จนสามารถที่จะรักษาป่ าเอาไว้ได้ จากนั้นแม่ทามีการทางานเรื่ องการจัดการทรัพยากรโดย
แกนนาชุมชนทาความเข้าใจภายในและต่อสูใ้ นเชิงนโยบายที่จะผลักดันให้เกิดป่ าชุมชน ในปี พ.ศ.
2540 ถึง 2550 เกิดกลุ่มต่าง ๆ มากมาย เพื่อแก้ไขปัญหาให้กบั สมาชิกในกลุ่มและเริ่ มทางานร่ วมกัน
ให้เป็ นระบบที่ มีบูร ณาการมากขึ้ น โดยในปี พ.ศ.2543 ต าบลแม่ทาได้ย กระดับตนเองขึ้ น เป็ น
สถาบันการเรี ยนรู้ ซึ่งดาเนินการโดยกลุ่มเกษตรทางเลือก และได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลในนาม
สหกรณ์การเกษตรยัง่ ยืนแม่ทา จากัด ทาให้มีการรวมตัวกันอย่างถูกต้องและ ส่ งผลให้มีคนเข้ามา
ศึก ษาดู ง านแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ อ ย่างต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง ในเรื่ องเกษตรกรรมและการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไรก็ดีมีการประสานงานกันน้อยจึงทาให้เกิดปั ญหาการทางานซ้ าซ้อน
เพื่อแก้ปัญหานี้ จึงได้มีสรุ ปบทเรี ยนกัน ผลจากการสรุ ปบทเรี ยนทาให้เกิดการรวมตัวกันระหว่าง
เครื อข่ายทรัพยากรและเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและพัฒนาเป็ น “สถาบันพัฒนาทรัพยากร
และเกษตรกรรมยัง่ ยืนแม่ทา”
จากการที่คนในชุมชนสามารถจัดการปั ญหาได้ภายในชุมชนตนเอง สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ จึงเป็ นที่มาให้ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) เลือกตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เป็ นหนึ่ งในพื้นที่นาร่ องในการดาเนิ นโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียงและผูว้ ิจยั
เลือกเป็ นพื้นที่ที่ศึกษารู ปแบบการสื่อสารการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและการรับรู้ของโครงการฯ
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5.1.1.1 รู ปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
(CSR) ของ บริ ษ ัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในโครงการรั กษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง
กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
รู ปแบบกิจ กรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรับต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจ (CSR) ของ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบล
แม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นการด าเนิ น กิจกรรมที่แยกจากการดาเนิ นธุรกิ จที่เป็ น
กระบวนการหลักของกิจการ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม ชุมชน ในด้านต่างๆ (CSR after
Process) รวมทั้งได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็ นศูนย์กลางที่ประชาชน
รับรู้ ถึงปั ญหา เข้าใจ เข้าถึงและร่ ว มแก้ไขปั ญหา ตลอดจนการก าหนด โครงสร้ าง กลไก และ
เครื่ องมื อ ในการจัด การทรั พ ยากรให้อ ยู่อ ย่า งพอเพี ย ง ซึ่ ง จะเอื้ อ ให้ชุ ม ชน สัง คม ท้อ งถิ่ น มี
ความสามารถในการจัดการตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
เมื่อปลายปี 2550 ตาบลแม่ทาได้รับคัดเลือกเป็ น 1ใน 9 ตาบลนาร่ อง ที่ได้รับคัดเลือก
เป็ นพื้นที่ริเริ่ มการทางานของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบลวิถีพอเพียง เนื่องจากเป็ นตาบลที่มี
ศักยภาพ ตลอดจนการมีแกนนาที่เข้มแข็ง มีกิจกรรมและโครงการพัฒนาที่มีทิศทางความพอเพียง
และอีกเหตุผลประการหนึ่งคือ ตาบลแม่ทาเป็ นหนึ่ งในเครื อข่ายลูกโลกสี เขียวของ ปตท. จึงทาให้
ตาบลแม่ทาเข้าใจหลักแนวคิดการทางานของ ปตท. แต่การที่โครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตาบล วิถี
พอเพียง จะเข้ามาทางานในพื้นที่ก็ตอ้ งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการของชุมชน เพื่อให้ตวั แทน
ของชุ มชนได้รับรู้ ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และร่ วมกัน พิจารณาการที่จ ะให้ชุมชนมุ่งสู่
ชุมชนวิถีพอเพียง จะต้องมุ่งเป้ าสู่การสร้าง การเรี ยนรู้ และพัฒนาความเข้าใจต่อปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ซึ่ งเป็ นแนวทางการด ารงชี วิ ต ที่ จ ะน าไปสู่ ค วามสุ ข ความสมดุ ล และความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน โดยภายใต้กระบวนการสร้างชุมชนวิถีพอเพียงของโครงการฯ ได้ยึด “แนว
ทางการขับเคลื่อนงานบนฐานความรู้” ตั้งแต่การส่งเสริ มความรู้ให้แก่ชุมชน การสร้างกระบวนการ
ทดลองปฏิบตั ิผา่ นกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับวิถีของชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรี ยนรู้รูปแบบ
หรื อวิถีการดาเนิ นชีวิตประจาวันตามแนวทางความพอเพียงอย่างเป็ นรู ปธรรมและ การร่ วมสรุ ป
บทเรี ยนจากการทดลองปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความประจักษ์ดว้ ยตนเอง นาสู่การปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามแนววิถีพอเพียง ตลอดจนการนาความรู้มา
พัฒนาต่อยอดและปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุม้ กันในตัว เงื่อนไขความรู้ และการมีคุณธรรม
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1) ความพอประมาณ ทาง โครงการฯ ส่ งเครื่ องมือ “ครัวเรื อนอาสา” เพื่อ
การทบทวนและการรู้จกั ตนเอง โดยการใช้ “ข้อมูล” รายรับ รายจ่าย จากการบันทึกบัญชีครัวเรื อน
มาเป็ นเครื่ องมือในการทบทวนตนเอง อันนาไปสู่การกาหนดแผนชีวิตของตนเองและครอบครัว
2) การมีเหตุและผล ทางโครงการฯ ส่งเสริ มให้การจัดการความรู้ ประยุกต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีความรู้สมัยใหม่ ทั้งจากภายในชุมชนและนอกชุมชน มาปรับใช้
ในครัว เรื อนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาทัก ษะอาชีพ ทั้งอาชี พหลักและอาชี พเสริ ม
ให้กบั กลุ่มครัวเรื อนพอเพียงอาสา
3) การมีภูมิคุ ้มกัน ในตัว ที่ ดี ทางโครงการฯ ส่ งเสริ มให้เกิ ด การถ่ายทอด
ความรู้จากการศึกษาดูงานให้คนในครอบครัวได้รับรู้ข่าวสารและข้อมูลที่เท่าเทียมกัน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและมีความเชื่อมัน่ ร่ วมกันและเห็นความสาคัญถึงประโยชน์ว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัว
ตลอดจนลูกหลานเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิร่วมกันของคนในครอบครั ว มีการทาเป็ นตัวอย่าง ทาให้ดู
อยูใ่ ห้เห็น สอนลูกหลานอย่างต่อเนื่อง
4) เงื่อนไขความรู้ ทางโครงการฯ มุ่งส่ งเสริ มให้เกิด การผลิตในครอบครัว
ให้มีความหลากหลายทั้งพืชและสัตว์ สามารถเป็ นแหล่งอาหารในครัวเรื อนไม่เน้นการผลิตเชิงเดี่ยว
เพื่อสร้างรายได้เพียงอย่างเดียว แต่ มีการปรับระบบการผลิตที่มีความหลากหลาย แบบครบวงจร
เช่น ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แปรรู ปการผลิต
5) การมี คุ ณ ธรรม ทางโครงการฯ มุ่ งส่ งเสริ ม การจัด ระบบการเงิ น ใน
ครอบครัว สร้างภูมิคุม้ กันทางเศรษฐกิจ รายรับ รายจ่าย มีการวางระบบการออมของครอบครัว ทั้ง
รายเดือน เช่น ออมในกลุ่มออมทรัพย์ และการออมเพื่อสวัสดิการของคนในครอบครัว
5.1.1.2 กระบวนการสื่อสาร ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ใน
โครงการรักษ์ป่า สร้ างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่
ในเรื่ องกระบวนการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ใน
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศกึ ษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการสื่อสารในโครงการฯ มีกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ
1) กระบวนการสื่อสารจากผูร้ ับผิดชอบโครงการฯ ไปยัง ผูน้ าและแกนนา
2)กระบวนการสื่อสารจากผูน้ าและแกนนาไปยังชุมชน ตาบลแม่ทา อาเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
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ขั้นที่ 1
กระบวนการสื่อสารจากผูร้ ับผิดชอบโครงการฯไปยังผูน้ าและแกนนา ซึ่งผูบ้ ริ หารจะทา
หน้าที่ในการส่งสาร ประเด็น แนวทาง แนวคิดในการปฏิบตั ิการดาเนิ นธุรกิจความรับผิดชอบต่อ
สังคมในโครงการฯ ไปยังเจ้าหน้าที่ส่ว นกลางของ ปตท. เพื่อร่ ว มก าหนดทิศทางและแนวทาง
กระบวนการสื่ อสารโดยก าหนดแผนประชาสัมพัน ธ์ผ่านสื่ ออาทิ สื่ อบุ ค คล สื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อ
สังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารโครงการฯและวัตถุประสงค์ไปยังคนในชุมชนได้แก่ ผูน้ าและแกนนา,
เจ้าหน้าที่ประจาตาบล, คณะกรรมการโครงการตาบล, เจ้าหน้าที่ประจาภาค และหน่ วยงานภาคี
พัฒนาในท้องถิ่น
ขั้นที่ 2
กระบวนการสื่อสารจากผูน้ าและแกนนาไปยังชาวบ้านชุมชนตาบลแม่ทา โดยเจ้าหน้าที่
ส่ วนกลางของ ปตท.ทาหน้าที่ในการสื่ อสารโครงการฯและวัตถุประสงค์ไปยัง ผูน้ าและแกนน า
ชุมชน ต าบลแม่ทา จังหวัดเชีย งใหม่ ต่ อจากนั้น จะทาหน้าที่ ในการถ่ายทอดเรื่ องราวต่างๆ ของ
โครงการฯ แนวคิด แนวทางการปฏิบตั ิ การดาเนินการของโครงการฯ ผ่านสื่ อต่างๆ อาทิ สื่ อบุคคล
ได้แก่ ลูกหลานในชุมชน เจ้าหน้าที่ประจาตาบล, คณะกรรมการโครงการตาบล, เจ้าหน้าที่ประจา
ภาค, สื่อหอกระจายข่าวและสื่อเสียงตามสาย เพื่อถ่ายทอดถ่ายทอดเรื่ องราว ข่าวสารไปยัง คนใน
ชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
5.1.1.3 การรับรู้กิจกรรมเพื่อสังคมตามมุมมองของคนในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบล
แม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ในเรื่ องการรับรู้ของคนในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อ
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียงของ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) พบว่า ด้านสื่ อ
ประชาสัม พัน ธ์แ ละกิ จ กรรมของโครงการฯ สื่ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด คื อ สื่ อบุ ค คล ได้แ ก่
ลูกหลานในชุมชน เจ้าหน้าที่ประจาตาบล, คณะกรรมการโครงการตาบล, เจ้าหน้าที่ประจาภาค,
หน่วยงานภาคีพฒั นาในท้องถิ่น เป็ นการสื่อสารที่ค่อนข้างที่จะได้มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งในการดาเนิ น
โครงการฯ และวัต ถุประสงค์ ปตท.เป็ นเพียงบุ ค คลภายนอกที่ ทาหน้าที่ ในการสื่ อสารผ่านผูน้ า
ชุมชนและแกนนา ซึ่งจะมีความใกล้ชิดสนิ ทสนมกับชุมชน ทาให้การโน้นน้าวใจในโครงการฯ
ของ ปตท. เกิดความน่าเชื่อ นอกจากนี้การใช้คนพื้นที่ในชุมชนทางานร่ วมกับโครงการฯทาให้รู้สึก
ถึงความเป็ นเจ้าของโครงการฯ รวมถึงกลยุทธ์ก ารทางานที่ ส่งคนฝังตัว อยู่ในพื้น ที่ เพื่อเป็ นสาย
สัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน ทาให้ ปตท. สามารถเข้าถึงชุมชนได้ง่ายและสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
และหนุนช่วยให้การดาเนิ นงานราบรื่ นและเกิดการยอมรับในโครงการฯ รองลงมาคือ สื่ อชุมชน
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ศูนย์วิทยุชุมชนคนฮักแม่ทา เป็ นสื่อที่สามารถส่งข่าวได้รวดเร็ ว กว้างขวาง แต่อย่างไรก็ดีถา้ ผูร้ ับสาร
ไม่สนใจอย่างจริ งจัง ในเวลาที่ตอ้ งการจะฟัง ก็จะไม่ได้รับสารจากสื่อเสียงดังกล่าว และสื่ อสิ่ งพิมพ์
รู ปแบบจดหมายข่าว ซึ่งเป็ นเครื่ องมือเพื่อการสื่ อสารระหว่างส่ วนกลางและชุมชน เพื่อถ่ายทอด
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกเดือน แต่ดว้ ยข้อจากัดในการขนส่ ง
ของ ปตท. ทาให้ประสิ ทธิภ าพของสื่ อสิ่ งพิมพ์ เกิด ความล่าช้า และประสิ ทธิภ าพการสื่ อสารลด
น้อยลงในขณะที่สื่อที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด คือ สื่ อสังคมออนไลน์ เพราะชาวบ้านส่ วนใหญ่ยงั
ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์อย่างทัว่ ถึง
ด้านเนื้อหาประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ นั้น บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ต้องการ
สื่ อสารแนวคิ ด “พลิก ใจให้พอเพียง เพื่อ สุ ข ที่ ย งั่ ยืน ” ตามหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพียง คื อ
ชาวบ้านตาบลแม่ทา เข้าใจและรับรู้ว่าโครงการฯ ต้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยนจนนาไปสู่ความ
พอเพียงและที่สาคัญต้องการให้เกิดการร่ ว มมือ ร่ วมใจ ภายในชุมชนในการสร้ างความสุ ข อย่าง
ยัง่ ยืน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการสื่อสารการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั ปตท.จากัด
(มหาชน) โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อพิจ ารณาผลการศึกษา พบว่า มีหลายประเด็นที่จะน ามาอภิปราย เพื่อให้เกิ ด
ความชัดเจนและเป็ นประโยชน์ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นากรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มาเป็ น
เครื่ องมือในการศึกษาตรวจสอบ โดยสามารถอภิปรายผลการวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ได้
ดังนี้
5.2.1 รูปแบบกิจกรรมเพือ่ สังคมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR)
ของ บริ ษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในโครงการรั ก ษ์ ป่ า สร้ างคน 84 ตาบล วิถี
พอเพียง กรณีศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ปั จจุบนั มีหลายองค์กรหันมาให้ค วามสาคัญกับการแสดงออกถึงการทาประโยชน์ให้แก่
สังคม การตอบแทนสังคม โดยนามาเป็ นส่ ว นหนึ่ งของนโยบายในการด าเนิ นการ ซึ่ งขึ้ นอยู่ก ับ
องค์ก รนั้น ๆ ว่ า จะมองเห็ น ความสาคัญ ในระดับไหน บางองค์ก รอาจระบุ ไ ว้ต้ งั แต่ ใ นระดับ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ซึ่งต้องมีการกาหนดที่ชดั เจนอันจะนาไปสู่การปฏิบตั ิ อย่างจริ งจัง ซึ่ งในหัวข้อนี้
ผูว้ ิจยั จะอภิปราย 2 ส่วน คือ
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1) รู ปแบบกิจกรรมในความรับผิดชอบต่อสังคมในโครงการฯ
กิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ก รธุรกิจ (CSR) ของ บริ ษ ัท
ปตท. จากัด (มหาชน) ในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา
อาเภอแม่ อ อน จัง หวัด เชี ย งใหม่ มี รู ป แบบการด าเนิ น งานที่ แ ยกจากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น
กระบวนการหลัก ของกิ จ การ เพื่อสร้ างประโยชน์ ใ ห้เกิ ด แก่ สังคม ชุ มชน ในด้านต่ างๆ ซึ่ ง
สอดคล้องแนวคิดของ อานันท์ ปั นยารชุน (2551) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
เป็ นพันธสัญญาขององค์กรที่จะต้องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุ ง แก้ไข ส่งเสริ มสังคมที่ตนเอง
ดารงอยูใ่ ห้มีความเป็ นสุขที่ดีข้ ึนและสนับสนุนช่วยเหลือด้วยทรัพยากรของบริ ษทั ด้วยความสมัคร
ใจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาการกินดีอยู่ดีของชุมชน ด้วยการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีวิจารณญาณ
และจัด สรรทรัพยากรของบริ ษ ัทเพื่อให้ความช่ ว ยเหลือ, สภาธุ รกิจ โลกเพื่อการพัฒนา (Kotle,
Hessekiel and lee, 2013: 8)
2) การดาเนินการของโครงการฯ
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่
ออน จัง หวัด เชี ย งใหม่ พบว่ า โครงการฯ ประยุ ก ต์ ห ลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ มาใช้ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็ น
ศูนย์กลาง คือ ประชาชนรับรู้ถึงปัญหา เข้าใจ เข้าถึงและร่ วมแก้ไขปั ญหาและใช้เครื่ องมือที่มีอยู่ใน
การจัดการทรัพยากรให้อยูอ่ ย่างพอเพียง เพื่อที่จะเอื้อให้ชุมชน สังคมท้องถิ่นมีการจัดการตนเองได้
อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ด ประเวศ วะสี (2540: 18) กล่ าวว่ า เศรษฐกิ จ พอเพีย งเป็ น
เศรษฐกิจแห่งการพึ่งพาตนเอง การพึ่งพาตนเอง คือ ความเข้มแข็ง ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นต้องสร้าง
ความเข้มแข็งจากรากฐานล่าง และการสร้างความเข้มแข็งจาเป็ นต้องมีเศรษฐกิจแบบบูรณาการ หรื อ
การเป็ นองค์ร วมมีค วามเชื่ อมโยงระหว่าง เศรษฐกิ จ จิต ใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อมและ
การเมื องพร้ อ มกัน ไป และสอดคล้องกับงานวิจ ัย ของ ประธิ น พร แพทย์รังสี (2545: 71) การ
ประเมิน ผลโครงการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ มชนพึ่งตนเองแบบพอเพี ยง ตามแนวพระราชด าริ ใ น
โครงการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ศึกษาเฉพาะเกษตรกรอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า เมื่อมี
การดาเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ในด้านความสามัคคีเกษตรกรจะมีการแบ่งงานกันทา มี
ความสามัคคีและช่วยเหลือระหว่างกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนเกื้ อหนุ นทรัพยากรให้แก่กนั ส่ วน
ด้านจิตใจ พบว่า เกิดความรักใคร่ กลมเกลียวขึ้นในชุมชน มีการช่วยเหลือกันและกันมากขึ้น และมี
แนวโน้ม ว่ า โครงการดัง กล่ า วจะท าให้ส ภาพโดยทั่ว ไปของสัง คมดี ข้ ึ น ประชาชนมี ค วาม
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ซ่ึงกันและกันมากขึ้นกว่าเดิม
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5.2.2 กระบวนการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ในโครงการ
รักษ์ ป่า สร้ างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่
ในหัวข้อนี้ ผวู้ ิจยั จะอภิปรายถึงกระบวนการสื่ อสารของโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็ น 2
ขั้นตอน คือ
1) กระบวนการสื่อสารจากผูร้ ับผิดชอบโครงการฯไปยังผูน้ าและแกนนา
ในการดาเนินการโครงการต่างๆ ของบริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) ในขั้นแรกจะต้อง
มีการกาหนดแนวคิด แนวทาง การด าเนิ นการ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนั้นกระบวนการ
สื่อสารในส่วนแรกของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง คือ เริ่ มต้นจากการสื่ อสาร
ภายใน กล่าวคือ ผูบ้ ริ หารจะทาหน้าที่ในกาหนดนโยบาย ประเด็น แนวทาง แนวคิดในโครงการฯ
ไปยังเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของ ปตท. ได้แก่ ฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม ส่วนสร้างสรรค์และผลิตสื่ อและ
พนักงานกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อร่ วมกาหนดทิศทางและแนวทางกระบวนการสื่ อสารไปยังคนใน
ชุมชนโดยเลือกวิธีการสื่ อสารอาทิ สื่ อบุคคล สื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อสังคมออนไลน์ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Schramm (1974) กล่าวว่า การสื่อสารคือ การสร้างความเข้าใจร่ วมกันต่อเครื่ องหมายที่
ใช้แสดงข่ าวสาร Rogers (1973, อ้างถึงในกมลรัฐ อิน ทรทัศน์ , 2543: 88 - 90) กล่าวว่า
องค์ประกอบของการสื่ อสารที่สาคัญมีท้ งั สิ้ น 6 อย่างคือ ผูส้ ่ งสาร (Source) สาร (Message) สื่ อ
(Channel) ผูร้ ับสาร (Receiver) ผลของการสื่ อสาร (Effect) ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปานทิพย์ พยัพพานนท์ (2552) พบว่า กระบวนการสื่ อสารการดาเนิ น
กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของบริ ษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) นั้ นมี แ นวทางการ
ประชาสัมพันธ์ คือ เริ่ มต้นจากการสื่อสารภายใน กล่าวคือ ผูบ้ ริ หารต้องกาหนดนโยบายให้ชดั เจน
จากนั้น สื่ อสารให้พนักงานทุ กระดับรับทราบให้ทวั่ ถึง โดยเลือกวิธีการสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิภาพ
อาทิ สื่อบุคคล เช่น การประชุมในระดับส่วนต่างๆ, สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสารบ้านเรา PTT Spirit, สื่อ
เฉพาะกิจ เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว, สื่อเสียงตามสาย, และการใช้สื่อภายในองค์กรในการสื่ อสาร เช่น
สื่อ Online (Intranet, PTT what’s new, E-Mail)
2) กระบวนการสื่อสารจากผูน้ าและแกนนาไปยังชาวบ้านชุมชนตาบลแม่ทา
กระบวนการสื่อสารของโครงการฯ ภายในชุมชน จากผูน้ าและแกนนาที่ทาหน้าที่
ในการสื่ อสารไปยังชุมชน ตาบลแม่ทา จากการพิจารณากระบวนการสื่ อสารส่ วนนี้ พบว่า เป็ น
กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม คือ กิจกรรมหรื อกระบวนการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
ทุกขั้น ตอนของการดาเนิ นโครงการฯ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด ของ Berrigan (1979 ,อ้างถึงใน
กาญจนา แก้วเทพ, 2543) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วม (Participation) คือ การเข้าไปมีส่วนร่ วมในระบบ
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การสื่อสารในทุกระดับ กล่าวคือ ประชาชนมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนทั้งกระบวนการผลิตรายการ
บริ หารจัดการ วางแผนระบบการสื่ อสารต่ างๆในชุ มชน และ ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์และคณะ
(2549) กล่าวว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการฝึ กสมาธิในสังคมเกี่ยวกับกระบวนการ
เริ่ ม คิ ด ร่ ว มกัน ฟั ง และเคารพในความคิ ด ของผูอ้ ื่ น ตระหนัก ในสิ ทธิ แ ละหน้าที่ ข องตน ร่ ว ม
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสังคม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนร่ วมกันค้นหาแนวทางและ
การตัดสินใจร่ วมกันบนพื้นฐานของข้อมูล สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ รยุทธ หลิมตระกูล (2544)
พบว่า พัฒนาการของการจัดการป่ าชุมชนบ้านห้วยสะพานเกิดจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องกัน 2 ประการ
ได้แก่ การต่ อต้านการแย่งชิ งทรั พยากรธรรมชาติ จ ากบุ ค คลภายนอก และความต้องการรั ก ษา
ทรัพยากรป่ าไม้ไว้ในชุมชนเพื่อสนองความต้องการเกี่ยวกับการอุปโภค บริ โภคน้ า กระบวนการใน
การอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ของชุมชนในช่วงแรกใช้ความสัมพันธ์เครื อญาติ การเคารพผูอ้ าวุโส
และความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรม ต่อมาเมื่อมีการบุกรุ กจากภายนอก ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใน
การรักษาป่ า โดยการจัดตั้งองค์ก รชุ มชนรักษาป่ านาไปสู่ความเป็ นประชาคมที่ เข้มแข็งในที่สุด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ ป่ าชุมชนบ้านห้วย
สะพานมี 3 ประการ ได้แก่การมีผนู้ าที่จริ งใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม การที่ชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้สูง และการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
Rogers (1983: 271) กล่าวว่า ผูน้ าความคิ ด (Opinion Leader) หมายถึง บุค คลที่
สามารถมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และจันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์ (2545: 25) อธิบายบทบาท
และหน้าที่ของผูน้ าความคิดไว้ คือ บุคคลที่ได้รับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจจากสมาชิกในกลุ่มใน
การเป็ นผูข้ บั เคลื่อนงานหรื อกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม โดยมีลกั ษณะเฉพาะตัวหรื อมีบุคลิกภาพที่ดี มี
ความสุขุมรอบคอบ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง รวมไปถึงบทบาทหรื ออิทธิพลในการชักนาบุคคลอื่น
ให้ปฏิบตั ิตาม และนามาซึ่งในการบรรลุเป้ าหมายและนามาซึ่งการพัฒนาและผลักดันให้เกิดความ
เจริ ญก้าวหน้าในกิจกรรม กระบวนการสื่อสารของโครงการฯได้ใช้ สื่ อบุคคล คือ ผูน้ าและแกนนา
ชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็ นบุ คคลสาคัญในการถ่ายทอดเรื่ องราวต่างๆ ของโครงการฯ แนวคิ ด แนว
ทางการปฏิบตั ิไปยัง คนในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีความใกล้ชิด
สนิทสนมกับชุมชน ทาให้การโน้นน้าวใจในโครงการฯ ของ ปตท. เกิดความน่ าเชื่อ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของพลอยรัตน์ พวงชมภู (2555) พบว่า กระบวนการสื่ อสารของแกนนา (อาสาสมัคร
ภาคสนาม) สมาคมฟ้ าสี รุ้งแห่ งประเทศไทยมีผสู้ ่ งสารเป็ นแกนน า (อาสาสมัค รภาคสนาม) ที่
คัดเลือกจากกลุ่มวัยรุ่ นชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย แกนนามีลกั ษณะมีความน่ าเชื่อถือ มีทศั นคติที่ดี
มีแ รงจูง ใจ และมีทัก ษะความรู้ เนื้ อหาที่ สื่อ สารเป็ นความรู้ เอดส์ การป้ องกัน โรคติ ด ต่ อทาง
เพศสัมพัน ธ์ ทัก ษะการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น การส่ งต่ อเพื่อตรวจสุ ข ภาพทางเพศ
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กิจกรรมและวิธีการสื่ อสารของแกนนามีก ารจัด กิจ กรรมลงพื้นที่ และกิ จกรรมในศูน ย์ด ร็ อบอิน
(ศูนย์เพื่อน) ด้วยการสื่อสารระหว่างบุคคล (Two – Way Communication) ผูร้ ับสารของสมาคมฟ้ าสี
รุ ้ ง แห่ ง ประเทศไทยเป็ นกลุ่ ม วัย รุ่ นชายที่ มี เ พศสั ม พัน ธ์ ก ับ ชายที่ มี อายุ 15 -25ปี ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ขาดความรู้เกี่ยวกับเอดส์และมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเชื้อจาก
การมีความสัมพันธ์ทางเพศ ผูร้ ับสารกลุ่มเป้ าหมายให้ความเชื่อถือแกนนา ได้รับความรู้ มีทศั นคติที่
ดี มีการทบทวนข่าวสารที่ได้รับ ทาให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เข้ารับบริ การตรวจสุขภาพทางเพศตามที่กลุ่มเป้ าหมายต้องการ
นอกจากโครงการฯ ยังจะมุ่งให้ความสาคัญกับสื่ อบุ คคลเป็ นอันดับแรก ยังใช้สื่อ
ชุมชน คือ สื่อหอกระจายข่าวหมู่บา้ น ซึ่งเป็ นสื่ อที่มีความใกล้ชิดกับคนในพื้นที่ สามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ วและกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง และ
สื่อเสียงตามสายที่กระจายสู่ชุมชน ผ่านคลื่นวิทยุ FM 99.5 MHz สาหรับคนรักแม่ทา หรื อ “ศูนย์
วิทยุชุมชนคนฮักแม่ทา” โดยทางโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง เข้ามาสนับสนุ น
ร่ วมกับหน่ วยงานท้องถิ่น และชุ มชนแม่ทา มีวตั ถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพัน ธ์ข่ าวสารให้
ชุมชนได้รับทราบอย่างทัว่ ถึง อีกทั้งยังเป็ นช่องทางการสื่ อสารรู ปแบบหนึ่ งในชุมชน และเป็ นการ
สร้างการมีส่วนร่ ว มในประเด็ นสาธารณะแก่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของพัชรี กวางคี รี
(2551) พบว่าวิทยุชุมชนเป็ นเครื่ องมือสื่อสารที่คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็ นกระบวนการ
สื่ อสารที่ ไม่ซับซ้อ นและมีป ระสิ ทธิ ภ าพในการท างานกับ ชุ ม ชนมากกว่าสื่ ออื่น ๆ วิ ทยุชุ มชน
เปรี ยบเสมือนเวทีสาธารณะที่เปิ ดโอกาสให้คนทุกคนได้เข้ามาเรี ยนรู้ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
เป็ นช่องทางการสื่อสารที่ขยายแนวคิดกลุ่มสู่สาธารณชนและเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
เพื่อนามาพัฒนากลุ่มองค์กรของตน
5.2.3 การรับรู้กจิ กรรมเพือ่ สังคมตามมุมมองของคนในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ที่มตี ่อโครงการรักษ์ ป่า สร้ างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณีศึกษา:
ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ผลจากการศึก ษาการรั บรู้ ดา้ นสื่ อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ พบว่า ชาวบ้านชุมชน
ตาบล แม่ทา มีการรับรู้ผา่ นสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ หลากหลาย อาทิ สื่ อบุคคล สื่ อชุมชน
สื่ อ สิ่ ง พิ มพ์และสื่ อ สัง คมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่ อที่ ชาวบ้า นรั บ รู้ ก ารประชาสัมพัน ธ์
โครงการฯและมีประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด คือ สื่ อบุ คคล ได้แก่ ผูน้ าและแกนน า, ลูกหลานในชุ มชน,
เจ้าหน้าที่ประจาตาบล, คณะกรรมการโครงการตาบล, เจ้าหน้าที่ประจาภาค ซึ่งพนักงานกิจกรรม
เพื่อสังคม (เจ้าหน้าที่ปตท.)เป็ นเพียงบุคคลภายนอกเปรี ยบเสมือนผูแ้ ทนการเปลี่ยนแปลง (Change
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Agent) ที่มีความแตกต่างจากชาวชุมชนและมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่และชาวชุมชนน้อย จึง
ฝังตัวทางานอยู่ในพื้นที่ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูน้ าทางความคิด (Opinion leader) ที่คนใน
ชุมชนเชื่อและมีความเหมือนและใกล้ชิดกับชุมชน ซึ่งตามบริ บทในโครงการนี้ คือ ผูน้ าชุ มชนและ
แกนน ามีความสนิ ทสนมกับสมาชิ ก ชุมชน ทาให้ก ารโน้นน้าวใจในโครงการฯ ของ ปตท. เกิ ด
ประสิทธิผลและชาวชุมชนเกิดความเชื่อถือ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของสุ ดารัตน์ แผลวมัจฉะ
และจาลอง โพธิ์บุญ (2553) พบว่า ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั อูเบะ (ประเทศไทย) กับชุมชน
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้เข้าไป เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนตั้งแต่แรกของการดาเนินงานโดยไม่ได้อยู่ในรู ป
ของการลงทุนโดยใช้งบประมาณแต่อยู่ในรู ปของการลงแรง การมีส่วนร่ วม การเข้าไปเป็ นส่ ว น
หนึ่งของชุมชน การเป็ นลูกหลานชุมชน จึงส่งผลให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนใน
พื้นที่ต้งั ของกลุ่มบริ ษทั ฯ นอกเหนื อจากการดาเนิ นงานด้านชุมชนที่ดีแล้วกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังได้ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาการดาเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานการดาเนินงานต่างๆ
นอกจากนี้ การใช้คนพื้นที่ในชุมชนทางานร่ วมกับโครงการฯ ทาให้เข้าใจปั ญหาที่
เกิ ด ในพื้ น ที่ ต นเอง และร่ วมกัน แก้ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ท าให้เ กิ ด ความรู้ สึก ความเป็ นเจ้า ของ
โครงการฯ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรพรรณ ประจักษ์เนตร (2555) ที่ศึกษาการดาเนิ นงาน
โครงการป้ องกันโรคเอดส์ในประเทศไทย และพบว่า แกนนาชุมชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนภาคเหนื อ
และภาคอีสานสามารถริ เริ่ มโครงการป้ องกันโรคเอดส์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและแกนนา
ชุมชนในภาคใต้สามารถของบประมาณจากแหล่งทุน ภายนอกได้เอง ที่เป็ นเช่ นนี้ เพราะแกนน า
เหล่านี้ อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีความเข้าใจปั ญหาที่ เกิดในพื้นที่อย่างแท้จริ งทาให้สามารถสร้างและ
ดาเนินการโครงการป้ องกันโรคเอดส์ในระยะยาวมากกว่ากลุ่มคนหรื อองค์กรภายนอกที่สามารถ
ดาเนินโครงการในระยะสั้นเท่านั้น
ชาวชุมชนตาบลแม่ทา มีการรับรู้การประชาสัมพันธ์โครงการฯผ่านสื่ อสังคมน้อย
ที่สุดถึงแม้ว่า ปตท. เลือกใช้สื่อสังคมอาทิ Facebook Youtube และเว็บไซต์ต่างๆ ในการนาเสนอ
ข้อมูลสาคัญของโครงการฯ และต้องการให้มีการโต้ตอบแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ อสังคมฯ แต่ใน
ความเป็ นจริ ง ชาวชุมชนตาบลแม่ทาไม่สามารถเข้าถึงสื่อสังคม ด้วยข้อจากัด เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และชาวชุมชนแม่ทาส่วนใหญ่ไม่ใช้อินเทอร์ เน็ตและสื่ อสังคม ซึ่ง สอดคล้อง
กับดนุวศิน เจริ ญ (2552) พบว่า การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยมีผใู้ ช้อินเทอร์ เน็ตร้อยละ
15.5 หรื อประมาณ 9.3 ล้านคน หากแยกเป็ นภูมิภาคพบว่า ภาคเหนื อมีผใู้ ช้อินเทอร์ เน็ตคิดเป็ นร้อย
ละ 15.7 ซึ่งมีปริ มาณน้อยกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของคนกรุ งเทพฯ คิดเป็ นร้อยละ 29.9 สาเหตุส่วน
หนึ่ งของความเหลื่อมล้ าในการเชื่ อมต่ ออินเทอร์ เน็ต ในภูมิภาคและคนกรุ งเทพ คื อ 1.ปั จจัยของ
ความแตกต่างในด้านการศึกษา สังคม อายุและทางกายภาพของประชากร ความไม่เท่าเทียมกันของ
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ระดับการศึกษาอาจนาไปสู่ขอ้ จากัดของทักษะการใช้งานอินเทอร์ เน็ต 2.ปั จจัยของนโยบายภาครัฐ
และภาคเอกชน 3.ปัจจัยของผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ต ต้นทุนการลงทุนไม่สอดคล้องกับอุปสงค์การ
ลงทุ น ระบบเครื อข่าย โดยเฉพาะในชนบทหรื อพื้น ที่ ผลตอบแทนการลงทุน ต่ าแทบไม่มีค วาม
เป็ นไปได้ทางธุรกิจ 4.ปัจจัยในด้านอัตราค่าบริ การ การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั ยังจาเป็ นที่
ต้องมีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงจาเป็ นต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่า
ที่ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยจะสามารถเข้าถึงได้
ด้านเนื้อหาประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ นั้น บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ต้องการ
สื่ อสารแนวคิ ด ตามหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพียง คือ ชาวบ้านต าบลแม่ทา เข้าใจและรั บรู้ ว่า
โครงการฯ ต้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนนาไปสู่ความพอเพียงและที่สาคัญต้องการ
ให้เกิดการร่ วมมือ ร่ วมใจ ภายในชุมชนในการสร้างความสุ ขอย่างยัง่ ยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของไชยรัตน์ ปราณี (2551) พบว่า ชุมชนต้นแบบที่ นาแนวทางเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แก้ไข
ปัญหาความยากจนอย่างยัง่ ยืน คือ 1.ทุนทางสังคม ซึ่งถือเป็ นปั จจัยภายในที่ปรากฎอยู่ในชุมชนแต่
ละชุมชนเอง ซึ่งก่อให้เกิดพลังความร่ ว มมือที่ จะขับเคลื่อนชุมชนเพื่อแก้ไขและพัฒนาให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียงและยัง่ ยืน ซึ่งแบ่งออกเป็ น ทุนมนุ ษย์ ทุนทางสถาบัน กลุ่ม/
เครื อข่ายและทุนทางวัฒนธรรม 2.ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม หมายถึง ทาเลที่ต้ งั
ของชุมชนที่อยู่ในภูมิประเทศที่สภาพทางภูมิศาสตร์ อุดมสมบูรณ์ หรื อยังสามารถอนุ รัก ษ์ ฟื้ นฟู
ทรั พ ยากรเหล่ า นั้น ให้ เ ป็ นฐานในการด ารงชี วิ ต ของชุ ม ชน รวมทั้ง การเข้า ถึ ง หรื อจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุมชน 3.ทุนทางความรู้ สติปัญญา เทคโนโลยี หมายถึง
องค์ความรู้ที่เป็ นทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ที่เป็ นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มี
อยู่ในชุ มชนและมีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรี ย นรู้ก ัน ภายในชุ มชนเองและจากการยอมรับจาก
ภายนอก 4.นโยบาย/กระบวนการพัฒนาจากภายนอก หมายถึง กระบวนการทางนโยบายจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากภายนอกชุมชน ที่ได้ถูกนาไปใช้ในชุ มชนหรื อท้องถิ่นซึ่งปรากฎ
อยู่ในรู ปของการดาเนิ นการตามแผนและยุทธศาสตร์ หรื อการทาโครงการต่ างๆซึ่ งส่ งผลกระทบ
โดยตรงกับชุมชนท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามจากผลจากการรั บรู้กิจ กรรมเพื่อสังคมตามมุมมองของคนในชุมชน
ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง
นั้น จะสามารถเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการวางแผนการสื่ อประชาสัมพันธ์ใ ห้ชดั เจนและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้นในอนาคต
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะในงานวิจยั
จากการศึก ษารู ปแบบการสื่ อสารการดาเนิ น กิ จกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั ปตท.จ ากัด
(มหาชน) โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง กรณี ศึกษา: ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้
5.3.1.1 ถึงแม้ว่าสื่อสังคม เป็ นสื่อที่ได้รับความนิยมและสามารถติดต่อสื่ อสารถึงกัน
ได้อย่า งรวดเร็ ว แต่ ผลการวิจ ัย ครั้ งนี้ พบว่ า สื่ อสังคมไม่มีประสิ ทธิ ภ าพในการเผยแพร่ ข ้อมูล
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล วิถีพอเพียง แก่สมาชิกชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชี ย งใหม่ กลุ่ มผูร้ ั บสารยังไม่เปิ ดรั บสื่ อนี้ เท่ าที่ ค วร ดังนั้น จึ งขอเสนอแนะให้อ งค์ก รที่ ด าเนิ น
กิจกรรมเพื่อสังคมวางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์โดยคานึงถึงความสามารถในการเข้าถึงสื่ อและ
รู ปแบบการใช้สื่อของกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3.1.2 ผลการวิจ ัย พบว่า สื่ อบุค คลเป็ นการสื่ อที่มีประสิ ทธิ ภาพเพราะ มีค วาม
ใกล้ชิ ด สนิ ท สนมกับ ชุ ม ชน ท าให้ เ กิ ด การโน้ ม น้า วใจและสามารถสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้
นอกจากนี้ การใช้ค นพื้ น ที่ ใ นชุ มชนทางานร่ ว มกับ โครงการฯทาให้รู้ สึก ถึง ความเป็ นเจ้า ของ
โครงการฯ ดังนั้นสื่อบุคคลจึงเหมาะที่จะใช้ในการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
5.3.1.3 ผลการวิจยั พบว่า การประยุกต์ใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
การดาเนินโครงการสามารถสะท้อนเป็ นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นเกิดความเข้าใจ เข้าถึง ในการดาเนิ น
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาที่เกีย่ วข้ องในอนาคต
5.3.2.1 การศึกษาครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุ่งศึกษา
เฉพาะโครงการที่ดาเนินการในตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเดียว แต่ในความ
เป็ นจริ งแล้วยังมีอีก 86 ตาบลในโครงการฯ ในการศึกษาครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั เสนอแนะให้มีการศึกษา
ตาบลอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมโครงการฯนี้ ทั้งหมด เพื่อให้เกิ ด ความเข้าใจกระบวนการสื่ อสาร
โครงการฯและรู ปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR)
ภายใต้บริ บทที่แตกต่างกัน
5.3.2.2 การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาถึงผลจากการรับรู้กิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุ รกิจ (CSR) ตามมุมมองของคนในชุมชนตาบลแม่ทาซึ่งเป็ น
การวิจ ัย คุ ณ ภาพ ดังนั้น ในการวิจ ัย ครั้ งต่ อไปควรศึก ษาวิจ ัย เชิงปริ มาณและควรศึก ษาการรั บรู้
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กิจ กรรมเพื่อสังคมภายใต้ค วามรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ก รธุรกิจ (CSR) ขององค์ก รอื่น ที่ มี
รู ปแบบการปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) เพื่อเป็ นนาไปสู่การพัฒนาต้นแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3.2.3 การวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาวิจยั คุณภาพ รู ปแบบกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้
ความรั บผิด ชอบต่ อ สังคมขององค์ก รธุ รกิ จ (CSR) ในโครงการอื่น ๆของ บริ ษ ัท ปตท. จ ากัด
(มหาชน) ที่ก่อประโยชน์ให้แก่สงั คม อาทิ โครงการปลูกแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการ
ปลูกป่ าชายเลนศูนย์สิรินาถราชินี ฯลฯ อีกทั้งควรศึกษา แนวทางการสร้างประโยชน์ร่วมกันให้แก่
สังคม (Creating Shared Value : CSV) ซึ่งเป็ น การสร้างความยัง่ ยืนให้กบั สังคมและธุรกิจร่ วมกัน
ขององค์ก รต่างๆ ซึ่ งเป็ นทิศทางการด าเนิ นงานด้านสังคมขององค์กรธุรกิจ ที่ได้รับความนิ ยมใน
ปัจจุบนั

5.4 ข้ อจากัดในการทาวิจยั
1) รู ปแบบของการดาเนิ นธุ รกิจ อย่างรั บผิด ชอบต่อสังคมนั้น มีรายละเอียดที่ มาก ซึ่ ง
ผูว้ ิจ ัยเลือกศึกษาเฉพาะส่ ว นหนึ่ งของกิจ กรรมเพื่อสังคม ทาให้ได้ข ้อมูลเพียงบางส่ วนของการ
ดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) เท่านั้น
2) ในงานวิจยั ครั้งนี้มีขอ้ จากัดในเรื่ องของการเก็บข้อมูลเชิงสังเกตเนื่ องจากระยะเวลา
ในการด าเนิ น โครงการฯได้สิ้น สุ ด โครงการแล้ว ดังนั้น ในการเก็บข้อ มูลเชิ งสังเกตจึ งอาจไม่
ครอบคลุมในพื้นที่ ที่โครงการเคยดาเนินการ อีกทั้งในช่วงการลงพื้นที่ของผูว้ ิจยั ไม่มีชุมชนอื่นเข้า
มาศึกษาดูงานในตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ภาคผนวก
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ภาคผนวก
ประวัตขิ องบริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
ความเป็ นมา
การปิ โตรเลี ยมแห่ งประเทศไทย (ปตท.)จัด ตั้งขึ้ นเมื่อ วัน ที่ 29 ธัน วาคม 2521 ตาม
พระราชบัญญัติการปิ โตรเลียมแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2521 เพื่อดาเนิ นธุรกิจหลักด้านปิ โตรเลีย ม
และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับปิ โตรเลียม
ภายใต้ส ภาวะแข่ ง ขัน ที่ สูง ขึ้ น รั ฐ บาลได้เล็ง เห็ น ความจ าเป็ นในการเพิ่ม บทบาทของ
ภาคเอกชนในกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเห็นชอบเรื่ องการ
แปลงทุ นเป็ นทุน เรื อนหุ ้น ของการปิ โตรเลียมแห่ งประเทศไทย โดยให้จดั ตั้งบริ ษทั ปตท.จ ากัด
(มหาชน) (ปตท.) โดยให้ภาครัฐคงสัดส่ วนการถือหุ ้นใน ปตท. ในสัดส่ วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
และให้ ปตท. คงสถานะเป็ นบริ ษทั น้ ามันแห่งชาติ
ต่อมา ปตท. ได้แปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2542 โดยได้จดั ตั้ง บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.) ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ด้วยทุน
จดทะเบียนเริ่ มแรก 20,000 ล้านบาท และ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
6 ธันวาคม 2544 โดยมีกระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ คงสภาพเป็ นรัฐวิสาหกิจในการกากับ
ดูแลของกระทรวงพลังงาน

สัญลักษณ์องค์กร

ในช่วงแรกของการก่อตั้งการปิ โตรเลียมแห่ งประเทศไทย สัญลักษณ์ที่ใช้อยู่ขณะนั้นไม่
เหมือนปัจจุบนั กล่าวคือเป็ นเพียงตัวอักษรย่อคาว่า “ปตท.” และ “PTT” เท่านั้น ต่อมา ดร.ทองฉัตร

124
หงศ์ลดารมภ์ ผูว้ ่าการ ปตท. ได้มอบหมายให้คณะทางานศิลปกรรมซึ่งขึ้นกับงานประชาสัมพันธ์
ออกแบบสัญลักษณ์ใหม่ เพื่อให้มีคุณค่าทางศิลปะและก่อประโยชน์ทางการค้า คือ ให้มีสีสันสะดุด
ตาจาง่ายและสื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
พ.ศ. 2523 นายระยอง ยิม้ สะอาด พนักงาน ได้ออกแบบสัญลักษณ์ ปตท. ไว้ท้ งั สิ้ น 30 -40
แบบ ดร.ทองฉัตร ได้คดั เลือกและให้คาแนะนาเพื่อแก้ไขในรายละเอียดต่างๆอีก จนกระทัง่ ได้แบบ
สัญลักษณ์ที่ดีที่สุด และในช่วงซึ่งมีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็ นประธาน
พ.ศ. 2524 ได้มีการจดทะเบียนเป็ นเครื่ องการค้ากับกระทรวงพาณิ ชย์ และใช้เป็ นสัญลักษณ์
นั้น มาตลอดจนถึ งปั จ จุ บัน สัญ ลัก ษณ์ ข อง ปตท. ได้รั บแรงบัน ดาลใจมาจากการค้น พบแหล่ ง
ปิ โตรเลียม อันเป็ นทรัพยากรที่มีค่ายิง่ ของประเทศ ก่อให้เกิดจินตนาการเกี่ยวเนื่ องถึงรู ปแบบของ
คบเพลิงที่มีโครงสร้างแสดงถึงความเจริ ญรุ่ งเรื อง อันเกิดจากการผสมผสานของพลังงาน ในรู ป
เปลวเพลิงของก๊าซธรรมชาติสีฟ้าสดใส ล้อมรอบหยดน้ ามัน สี น้ าเงินเข้ม รวมทั้งแสดงถึงอานุ ภาพ
ของพลังงานด้วยสีแดงเพลิงภายใน
PTT Group Vision: วิสัยทัศน์
Thai Premier Multinational Energy Company เป็ นบริ ษทั พลังงานไทยข้ามชาติช้นั นา
PTT Group Mission: พันธกิจ
ต่อประเทศ : ดาเนินการสร้างความมัน่ คงทางพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาปริ มาณที่
เพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเป็ นธรรม เพื่อเสริ มสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ต่อสังคมชุมชน : เป็ นองค์กรที่ดีของสังคมในการดาเนินกิจการ โดยปกป้ องผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานสากล และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพที่ดีแก่สงั คมชุมชน
ต่อผู้ถือหุ้น : ดาเนินธุรกิจเชิงพาณิ ชย์ สามารถสร้างกาไรเพื่อผลตอบแทนที่ดี และให้มีการ
เจริ ญเติบโตต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน
ต่ อลูกค้ า : สร้ างความพึงพอใจแก่ ลูกค้า โดยผ่านการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ มี
คุณภาพสูงในระดับมาตรฐานสากล ด้วยราคาเป็ นธรรม
ต่ อ คู่ ค้า : ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ร่ วมกัน โดยพื้ น ฐานของการแข่ ง ขัน อย่างเป็ นธรรม มุ่งสร้ า ง
ความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจร่ วมกัน
ในระยะยาว
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ต่ อพนักงาน : สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทางานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่ อง
ให้ความมัน่ ใจในคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานทัดเทียมบริ ษทั ชั้นนา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Create Value Through business Chain

กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
ธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ปตท.ลงทุนในธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ผ่านบริ ษทั ในกลุ่ม คือ บริ ษทั ปตท. สารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) หรื อ ปตท.สผ. โดยดาเนินการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน้ ามันดิบจากแหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
สนองความต้องการใช้ภายในประเทศ และสร้างความมัน่ คงทางพลังงานให้กบั ประเทศในระยะยาว
รวมทั้งนารายได้กลับสู่ประเทศ ปัจจุบนั ปตท. สผ. มีโครงการธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
จานวน 41 โครงการใน 12 ประเทศ ประกอบด้วย โครงการลงทุนในประเทศ 16 โครงการ พื้นที่
คาบเกี่ยว 1 โครงการ พื้นที่พฒั นาร่ วม 1 โครงการ และลงทุนในต่างประเทศ 23 โครงการ ได้แก่
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สหภาพพม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม โอมาน อียปิ ต์ แอลจีเรี ย บาห์เรน ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และแคนาดา
Technology :
- ได้รับสิทธิบตั รจากการคิดค้นเทคนิค “Deeplift” ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
น้ ามันดิบให้ได้ปริ มาณมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ลดลง
- วางแผนการพัฒนาโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวลอยน้ า (FLNG : Floating Liquefied
Natural Gas) ในทะเลติมอร์ ทางเหนือของประเทศออสเตรเลีย
- สารวจและผลิตปิ โตรเลียมจากแหล่งทรายน้ ามัน (Oil sands) ซึ่งเป็ นแหล่งปิ โตรเลียม
รู ปแบบใหม่ (Unconventional petroleum) ในรัฐอัลเบอร์ตา้ ประเทศแคนนาดา ร่ วมกับบริ ษทั
พันธมิตรต่างชาติ
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กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขั้นปลาย
ธุรกิจนา้ มัน
ธุรกิจน้ ามันของ ปตท. ประกอบด้วยการการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผ่านช่องทาง
ตลาดค้าปลีกในสถานีบริ การทัว่ ประเทศ โดยครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดของประเทศต่อเนื่องมากว่า18
ปี และช่องทางตลาดพาณิ ชย์อนั ได้แก่ กลุ่มลูกค้าราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม สายการบิน เรื อ
ขนส่ง/ประมง โรงบรรจุก๊าซและร้านค้าก๊าซ นอกจากนี้ยงั มีระบบคลังสารองผลิตภัณฑ์ เพื่อความมัน่ คง
ทางพลังงานของประเทศ และขยายธุรกิจ non-oil อาทิร้านสะดวกซื้อ และร้านเครื่ องดื่มคาเฟ่ อเมซอน
จานวน 630 สาขาในปัจจุบนั เพื่อเสริ มให้สถานีบริ การเป็ น life style station ที่นาความสุขและความ
สะดวกสบายมาสู่ผใู้ ช้บริ การ
Green : ผลักดันและสนับสนุนพลังงานทดแทน อาทิ ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอล และหลังคาโซล่าร์เซลใน
สถานีบริ การ
รวมถึงแก้วย่อยสลายได้ 100% Amazon Bio Cup
Technology : เชื้อเพลิงสาเร็ จรู ป blue innovation
i-station สถานีบริ การที่ให้บริ การตรวจข้อมูลการค้าอิเลคโทรนิกส์ผา่ นระบบ wi-fi
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ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ปตท. ดาเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร โดยมีธุรกรรมการค้ากับพันธมิตรและ
บริ ษทั คู่คา้ ในประเทศต่างๆ มากกว่า 5 ประเทศทัว่ โลก และมีสานักงานตัวแทนอยูใ่ นสิงคโปร์
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งครอบคลุมการซื้อขายเพื่อการนาเข้า ส่งออก
และซื้อมาขายไป ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิ โตรเคมี พร้อมกับการบริ หารความเสี่ยงทางการค้า
และการจัดหาเรื อขนส่งต่างประเทศ
Technology : ใช้ระบบควบคุมและตรวจสอบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ Trading Control System ZTCS)
แบบ real time
ธุรกิจการกลัน่
ปตท. ลงทุนในธุรกิจการกลัน่ ผ่าน 5 บริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. โดย ปตท. เป็ นผูจ้ ดั หาน้ ามันดิบและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ ามันสาเร็ จรู ปในปริ มาณตามสัดส่วนการถือหุน้ ของ ปตท. ในโรงกลัน่ นั้นๆ โรง
กลัน่ ทั้ง 5 เป็ นโรงกลัน่ แบบ complex refining ที่มีความทันสมัยมีประสิ ทธิภาพสูง อีกทั้งยังมีการขยายสู่
ธุรกิจต่อเนื่องอันได้แก่ ปิ โตรเคมี น้ ามันหล่อลื่นพื้นฐาน ผลิตไฟฟ้ า สารทาละลาย และพลังงานทดแทน
อาทิ ไบโอดีเซลและเอธานอล
จากจานวนโรงกลัน่ ของไทยทั้งหมด 7 โรง รวมกาลังการกลัน่ ทั้งหมด 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ปตท. ถือ
หุน้ ในโรงกลัน่ 5 โรง มีกาลังการกลัน่ ตามสัดส่วนการถือหุน้ 35% หรื อ 438,000 บาร์เรลต่อวัน

Green : ผลิตน้ ามันสาเร็ จรู ปมาตรฐานยูโร 4 และพลังงานทดแทน อาทิ ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอล และ
ไฟฟ้ าจากโซล่าร์เซล
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ธุรกิจปิ โตรเคมี
ปตท. ลงทุนในธุรกิจปิ โตรเคมีอย่างครบวงจรผ่านบริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. ที่ครอบคลุมการผลิต
และจาหน่ายตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ข้นั ต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย จนมีกาลังการผลิตใหญ่เป็ นอันดับต้นๆใน
ภูมิภาคเอเชีย ด้วยกาลังการผลิตโอเลฟิ นส์ 2.7 ล้านตันต่อปี อะโรเมติกส์ 2.4 ล้านตันต่อปี และโพลิเมอร์
2 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ยงั ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี พร้อมกับการให้บริ การระบบโลจิ
สติกส์ของเม็ดพลาสติก ระบบสาธารณูปโภค การบริ การซ่อมบารุ งและวิศวกรรม และที่ปรึ กษาเทคนิค
วิศวกรรม
Green : green ABS ที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติรายแรกของโลก
พลาสติกชีวภาพชนิด PLA และ PBS ที่ผลิตจากน้ าตาลแห่งแรกของโลก
Technology : สิทธิบตั ร polyethylene catalyst

ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ
ปตท. ด าเนิ นธุ รกิจพลังงานในต่างประเทศเพื่อแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ และแหล่ง
พลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมัน่ คงในการจัดหาพลังงานให้กบั ประเทศ และเป็ นการต่ อยอด
ธุรกิจที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบุคลากรในการขยาย
การลงทุนในต่างประเทศ โดย ปตท. ลงทุนผ่านบริ ษทั ปตท. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (PTTI) และ
บริ ษทั พีทีที กรี น เอนเนอร์ ยี่ จากัด (PTTGE) โดยถือหุ ้นร้อยละ 100 ในทั้งสองบริ ษทั ปั จจุบัน
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PTTI ได้ลงทุน ดาเนิ นธุร กิจ ถ่านหิ นในประเทศอียิปต์ และ PTTGE ด าเนิ นธุ รกิ จปลูกปาล์มใน
ประเทศอินโดนีเซีย
HR : พนักงาน ฟันเฟื องสาคัญขององค์กร
เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็ นองค์กรแห่งความเป็ นเลิศ ตั้งแต่ปี 2553 เป็ นต้น
มา ปตท.ได้พฒั นาและปรับปรุ งระบบการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลให้เต็มศักยภาพ
เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไป
พร้อมๆ กับความสาเร็ จขององค์กรด้วย เช่น
 พัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน ด้ วยกลไก Learning Organization
ปตท. ได้พฒั นาระบบสาหรับจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ (Knowledge
Management) ที่สาคัญขององค์กร โดยสนับสนุนให้ผบู้ ริ หารและพนักงานมี
การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ให้เป็ นระบบและเป็ นปัจจุบนั รวมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานทุกระดับสามารถใช้ประโยชน์ได้จากระบบฐานข้อมูลดังกล่าว
ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถเรี ยนรู้ แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริ มให้พนักงานพัฒนาศักยภาพได้ดว้ ยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นรากฐานสาคัญในการนาไปสู่การเป็ นองค์กรแห่งความเป็ น
เลิศ ดังนั้น “การที่เราจะมุ่งไปสู่องค์กรแห่งความเป็ นเลิศได้น้ นั ก็ดว้ ยกาลัง
สติปัญญาของคน Learning เป็ น Lifetime หยุดไม่ได้”
ทั้งนี้ ปตท. มีโปรแกรมอบรมและพัฒนาให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงเกษียณอายุการทางาน เพือ่ เตรี ยมความพร้อม
และสร้างขีดความสามารถตามทิศทางขององค์กรและหน่วยงานต้องการ
 สร้ างพนักงานให้ เป็ น คนเก่ง และ คนดี ขององค์กรและสังคม
นอกเหนือจากระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นพัฒนาพนักงาน
ปตท. ให้เป็ น คนเก่ง หรื อเป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพสามารถตอบสนองต่อความ
คาดหวังขององค์กรในการดาเนินธุรกิจได้แล้ว ปตท. ยังให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาพนักงานให้เป็ นคนดี มีส่วนร่ วมในการดูแลสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) รวมทั้งยึดหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance) เป็ นกรอบให้ผบู้ ริ หารและพนักงานถือ

131
ปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ปตท. มีความเชื่อมัน่ ว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็ นคนดี และคน
เก่งนั้น จะช่วยให้องค์กรเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนในระยะยาว
 กาหนดให้ มคี ่านิยมร่ วมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Value)
ค่านิยมกลุ่ม ปตท.คือ SPIRIT ซึ่งผูบ้ ริ หารและพนักงานกลุม่ ปตท.มีความ
เชื่อร่ วมกันว่า ค่านิยม SPIRIT จะเป็ นตัวช่วยให้บริ ษทั ในกลุ่ม ปตท. ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน เกิดวิถีการทางานร่ วมกัน มีทิศทางที่สอดคล้องกัน มีความเชื่อ
ร่ วมกัน และจะช่วยสร้างความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะไปสู่สายตาคน
ภายนอกและนาองค์กรสู่การเป็ นองค์กรแห่งความเป็ นเลิศอย่างยัง่ ยืนได้ โดย
เรายึดค่านิยม SPIRIT เป็ นแนวทางในการสร้างกรอบความคิด และความเชื่อที่
จะนาไปสู่พฤติกรรมและแนวทางปฏิบตั ิ ค่านิยมกลุ่ม ปตท.จึงเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญต่อการเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เป็ นตัวช่วยพวก
เราในการตัดสินใจสร้างความไว้วางใจกันและกัน และสร้างความรู้สึกร่ วมกัน
ในการเป็ นกลุ่มเดียวกัน ค่านิยมจึงเป็ นตัวผลักดันที่สาคัญต่อวิธีการคิดและ
การปฏิบตั ิให้พนักงานในกลุ่ม ปตท. เป็ นทั้งคนเก่งและคนดี. ซึ่งค่านิยม
SPIRIT ประกอบด้วย:
Synergy
= สร้างพลังร่ วมอันยิง่ ใหญ่
Performance Excellence
= ร่ วมมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
Innovation
= ร่ วมสร้างนวัตกรรม
Responsibility for Society
= ร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม
Integrity & Ethics
= ร่ วมสร้างพลังความดี
Trust & Respect
= ร่ วมสร้างความเชื่อมัน่

CG : ยัง่ ยืน ภายใต้บรรษัทภิบาล
ปตท. ยึดมัน่ อุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม โดย
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้จรรยาบรรณในการทางานที่โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และยินดีเปิ ดเผยข้อมูลการทางานทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน แม้สภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร นโยบายด้านบรรษัทภิบาลของ ปตท. ยังคงเป็ นส่วน
หนึ่งของนโยบายในการดาเนินธุรกิจของ ปตท. ที่แผ่แนวคิดและวิธีการปฏิบตั ิไปยังบริ ษทั ในกลุ่ม

132
ปตท. อีกด้วย เพราะในภารกิจอันยิง่ ใหญ่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่ องพลังงานของชาติ เราจึงทา
อย่างเคร่ งครัด เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติไทยโดยรวม เพราะ ปตท. เชื่อมัน่ ว่าระบบ
การกากับดูแลตามหลักบรรษัทภิบาลที่มีประสิทธิภาพจะเป็ นแรงผลักให้องค์กรมีศกั ยภาพในการ
แข่งขันที่ดี ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะจะช่วยเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ให้นกั ลงทุน สถาบัน
การเงิน และพันธมิตรธุรกิจ ในการดาเนินธุรกิจร่ วมกัน อันนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้ผถู้ ือหุน้ และ
ประโยชน์ที่สมดุลร่ วมกัน ของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ตลอดไป
หลักสาคัญในการดาเนินธุรกิจ และการกากับดูแลกิจการทีด่ ีของ ปตท.
1. Accountability – ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทาของตนเอง สามรรถ
ชี้แจง/อธิบายได้
2. Responsibility – ความรับผิอชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment – การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรมต่อทุก
ฝ่ าย และมีคาอธิบายได้
4. Transparency – ความโปร่ งใสในการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส แก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
5. Vision to Create Long Term Value – การมีวิสยั ทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ
ในระยะยาว
6. Ethics - การมีจริ ยธรรม /จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
CSR : เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
พลังไทยเพือ่ สังคมไทยที่ยงั่ ยืน
ปตท. ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในการตอบสนองต่อปัญหาสังคมทั้งใน
ปัจจุบนั และในอนาคต ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น จนถึงระดับสังคมในภาพรวม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องชุมชนและสังคมให้ดียงิ่ ขึ้นในระยะยาว จึงริ เริ่ มและดาเนินโครงการ
เพื่อสังคมอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
ปัจจุบนั ปตท. ดาเนินโครงการที่สาคัญในรู ปแบบต่างๆ เพือ่ สาธารณประโยชน์ในทุกพืน้ ที่
ที่ ปตท. เข้าไปดาเนินธุรกิจ ทั้งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชนและสังคม และการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า 30 โครงการสาคัญ
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ทรัพยากรมนุษย์
สร้างเยาวชนคนเก่งคนดี
ให้กบั ประเทศ ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาการศึกษารอบ
ด้าน ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพโรงเรี ยน ให้โอกาส
เพิ่มทักษะ ตลอดจนคุณธรรม
จริ ยธรรม
โรงเรียนวิทย์
- จัดตั้งโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์
“โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์
ระยอง
สถาบันอุดมศึกษา
- จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางที่ จ.ระยอง
สถาบันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระยอง

ชุมชนและสังคม
ส่งเสริ มและสนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งให้กบั
ชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิด
การพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยัง่ ยืน

ทรัพยากรธรรมชาติ
คืนความสมบูรณ์แก่ระบบ
นิเวศ พร้อมสร้างจิตสานึกดูแล
รักษาป่ า และร่ วมกับชุมชนทุก
ภาคส่วน ในการฟื้ นฟูอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของท้องถิ่น และพื้นที่ทวั่
ประเทศ
วิถีพอเพียง
ปลูกป่ า 1 ล้านไร่
- ต่อยอดโครงการรักษ์ป่า
- จัดตั้งสถาบันปลูกป่ า ปตท.
สร้างคน ๘๔ ตาบล วิถี
เพื่อดาเนินการปลูกป่ า 1 ล้าน
ไร่ และดูแลรักษาป่ าตาม
พอเพียง สู่สังคมต้นแบบ
โครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิม
พอเพียงลดโลกร้ อน และ
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
ขยายเครื อข่าย
พระเจ้าอยูห่ วั เนื่องใน
-เศรษฐกิจชุมชน - ปรับ
กระบวนการผลิตและบริ โภค วโรกาสทรงครองราชย์
ปี ที่ 50 จานวน 1 ล้านไร่
/พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
- ส่งเสริ มการปลูกป่ าชุมชน
- -พลังงานชุมชน -ส่งเสริ ม
- เพิม่ พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และพลังงาน เมือง
ทดแทนระดับชุมชน
-ทรัพยากร – ส่งเสริ มการ
จัดการที่ดิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
รับมือภัยพิบตั ิ
-สิ่งแวดล้อม - จัดการของ
เสียในชุมชน

134
รางวัล.....แห่ งความสาเร็จ
ตลอดระยะเวลา 35 ปี ปตท. มุ่งมัน่ และทุ่มเทในการดาเนินงาน มีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ปรับปรุ งประสิทธิภาพทั้งคนทั้งระบบ เน้นความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ าย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน โดยมีเป้ าหมายสูงสุดเพื่อ
ประเทศและคนไทย การดาเนินงานของ ปตท. ที่เป็ นมืออาชีพได้รับการยอมรับจากหลากหลาย
สถาบัน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทุกรางวัลนับเป็ นแรงบันดาลใจให้ ปตท. ก้าวต่อไป
เพื่อนามาซึ่งความมัน่ คงทางพลังงาน มัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจของประเทศ และประเทศและองค์กรยัง่ ยืน
ตลอดไป
รางวัลระดับสากล
 นับเป็ นบริ ษทั ไทยแห่ งแรกที่ติ ด อัน ดับ 1 ใน 100 บริ ษทั ที่ แข็งแกร่ งที่สุดของโลก โดย
ล่าสุด ปตท. ได้รับการจัดอันดับที่ 95 จาก 500 บริ ษทั ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกใน Fortune
Global 500 ประจาปี 2555 ซึ่งเป็ นนิ ตยสารด้านเศรษฐกิจการเงิน ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด
แห่ งหนึ่ งของโลก ได้พิจารณาข้อมูลผลประกอบการของบริ ษทั นับเป็ นบริ ษทั ไทยเพียง
บริ ษทั เดียวที่ติดอันดับ แสดงถึงศักยภาพของ ปตท. ที่สร้างความมัน่ คงทางด้านพลังงาน
และสร้างความมัน่ ใจในระบบเศรษฐกิ จของไทยให้แก่ นักลงทุ นทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่า ปตท. ได้กา้ วไปสู่การเป็ นบริ ษทั ไทยข้ามชาติในระดับ
สากลอย่างแท้จริ ง
 ปตท. ได้รับการจัดอันดับเป็ นลาดับที่ 167 จาก 2,000 บริ ษทั ชั้นนาทัว่ โลกที่มีขนาดใหญ่
และทรงอิทธิพลที่สุด ประจาปี 2555 จากการสารวจ Forbes Global 2000 โดยนิ ตยสาร
ฟอร์ บ ซึ่ ง เป็ นนิ ต ยสารการเงิ น และการธนาคารชั้น น าของโลก ซึ่ ง วิ เ คราะห์ จ าก
องค์ประกอบด้านการเงินต่างๆ ได้แก่ ยอดขาย กาไร มูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าตลาด
 ปตท. คือ 1 ในเพียง 2 บริ ษทั ไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ในดัชนี ความยัง่ ยืนของดาว
โจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ซึ่งเป็ นดัชนีหลักทรัพย์ที่ใช้ประเมิน
ประสิทธิผลการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ชั้นนาระดับโลก
โดยกองทุนต่างๆ จากทัว่ โลกใช้เป็ นเกณฑ์ที่สาคัญในการพิจารณาการลงทุนกับบริ ษทั หรื อ
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องค์กรนั้นๆ เพราะมัน่ ใจได้ว่าบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน DJSI จะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีและยัง่ ยืนให้กบั ผูล้ งทุน โดยดัชนี DJSI สามารถชี้วดั การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ในด้านการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ก ัน ระหว่ า งมิ ติ ด ้านเศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็ นดัชนีอา้ งอิงเปรี ยบเทียบกันระหว่างบริ ษทั ชั้นนาต่างๆ ทัว่ โลก
 ปตท. เป็ นบริ ษทั ไทยแห่ งเดียวที่ติดอันดับ Green Ranking ในปี ที่ผ่านมา จัดโดยนิตยสาร
นิวส์ วีค ซึ่งเป็ นนิ ต ยสารชื่ อดังของสหรั ฐอเมริ ก าด้ว ยการใช้ต ัวชี้ วดั ด้านผลกระทบทาง
สิ่ งแวดล้อม การบริ หารจัด การด้านสิ่ งแวดล้อม และความโปร่ งใสในด้านการบริ หาร
จัดการ ทั้งนี้ ในหมวดบริ ษทั กลุ่มพลังงาน ปตท. ติดอันดับที่ 16 จาก 37 บริ ษทั พลังงาน
ชั้น น าทั่ว โลก ซึ่ ง สะท้อนถึง ศัก ยภาพในการบริ ห ารจัด การด้า นสิ่ ง แวดล้อมในระดับ
มาตรฐานสากล และนับเป็ นความภาคภูมิใจของ ปตท. ในการเป็ นตัวแทนของประเทศที่
ได้รับการยกย่องในเวทีโลกว่าเป็ นบริ ษทั ไทยที่ดาเนิ นธุรกิจ โดยให้ความสาคัญในการใส่
ใจดูแลสิ่งแวดล้อมทัดเทียมระดับสากล
 ปตท.ได้รับ รางวัล Platts Top 250 Global Energy Company ประเภท Overall
Performance in Asia/Pacific 2012 ในอันดับที่ 6 จากการจัดอันดับบริ ษทั พลังงานจานวน
250 บริ ษทั ทัว่ โลกที่มีผลประกอบการที่ดี ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของ ปตท. ในฐานะบริ ษทั
พลังงานไทยข้ามชาติช้ นั นา ที่ยงั คงมุ่งมัน่ พัฒนาศักยภาพและความแข็งแกร่ ง เพื่อให้คน
ไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน และยังแสดงถึงความพร้อมของ ปตท. ในการก้าว
สู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนและการแข่ งขันในเวทีโ ลก ทั้งนี้ รางวัล Platts Top 250
Global Energy Company จัดโดย บริ ษทั PLATTS ซึ่งเป็ นองค์กรที่ได้รับการยอมรับใน
ฐานะผูน้ าการให้บริ การด้านเครื อข่ายข้อมูลข่าวสารพลังงานระดับโลก
 ปตท.ได้รับมอบรางวัลจาก นิตยสาร Corporate Governance Asia อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน
หลายปี โดยในปี 2012 ปตท.รับางวัล Corporate Governance Asia Awards รวม 6 รางวัล
ได้แก่ รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่ งปี รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่ งเอเซี ย รางวัลนัก ลงทุ น
สัมพัน ธ์ยอดเยี่ยม รางวัลเว็ปไซต์หรื อการโปรโมตข่าวสารนักลงทุ นสัมพัน ธ์ ยอดเยี่ยม
รางวัล บริ ษัท ไทยด้า นนัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ย อดเยี่ย ม และรางวัล ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
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สิ่งแวดล้อมยอดเยีย่ ม สะท้อนศักยภาพบริ หารงานองค์กร และความมัน่ ใจของนักลงทุนต่อ
ปตท.
 รางวัลองค์ก รดี เลิศระดับแพลทติ นั่ม The Asset’s Platinum Award for All-Round
Excellence ต่อเนื่ องติดต่อกันเป็ นปี ที่ 3 จากนิ ตยสาร The Asset พิจารณาจากผลสารวจ
ความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูเ้ ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากสถาบันชั้นนา
ทัว่ โลกที่ลงทุนในตลาดทุนเอเชียใน 5 ด้าน ได้แก่ สถานะทางการเงิน การกากับดูแลกิจการ
ที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรั บผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม และการเปิ ดเผยข้อมูลผ่าน
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
 นิตยสาร The Asian Banker เป็ นนิตยสารด้านการเงินการธนาคารชั้นนาของเอเชีย มอบ
รางวัลสุดยอดผูน้ าดีเด่นที่ประสบความสาเร็ จสูงสุดแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจาปี
2555 (The Leadership Achievement Award for the Asia Pacific region) และได้รับ
คัดเลือกให้เป็ นองค์กรชั้นนาที่มีความโดดเด่นที่สุดของประเทศไทย (The Leading
Corporations in Thailand) ในฐานะองค์กรยอดเยีย่ มที่สามารถบริ หารจัดการร่ วมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจด้านการเงิน ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ครบวงจร
 นิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย (FinanceAsia) ซึ่งเป็ นนิตยสารการเงินการลงทุนชั้นนาของเอเชีย
มอบรางวัลให้ ปตท. 7 ประเภทรางวัลจากทั้งหมด 9 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย รางวัล
ผูน้ าองค์กรยอดเยีย่ ม (Best CEO) รางวัลผูบ้ ริ หารการเงินยอดเยี่ยม (Best CFO รางวัลการ
บริ หารจัดการองค์กรยอดเยี่ยม (Best Managed Company) รางวัลบริ ษทั ธรรมาภิบาลยอด
เยี่ยม (Best Corporate Governance) รางวัลกิจกรรมเพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate
Social Responsibility) รางวัลผูล้ งทุ นสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations) และ
รางวัลนโยบายผลตอบแทนต่อนักลงทุนยอดเยี่ยม (Most Committed to a strong dividend
policy)
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 สถานี บริ การน้ ามัน ปตท. ได้รับรางวัล Trusted Brands Awards 2012 จากนิตยสาร
Reader’s Digest ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 12 และยังได้รับการโหวตให้เป็ นแบรนด์สุดยอดระดับ
Platinum ในหมวดสถานีบริ การน้ ามัน ซึ่งเป็ นรางวัลสูงสุ ดเพียงรายเดียวของประเทศไทย
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่4 นอกจากนั้นจากการสารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคในหมวดผลิตภัณฑ์
หล่อลื่น ปตท. ยังได้รับรางวัลในระดับ Gold เป็ นปี ที่ 2 ติดต่อกันซึ่งถือว่าสูงสุดในประเทศ
 ปตท. รับรางวัล Superbrands Thailand 2011 ซึ่งเป็ นองค์กรอิสระหน่วยงานเดียวของ
โลกที่มีมาตรฐานสูงสุดในการประเมินความสาเร็ จด้านการสร้างแบรนด์ แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการบริ หารงานของ ปตท. จนได้รับความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจจาก
ผูบ้ ริ โภค
รางวัลองค์กรระดับประเทศ
 รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate
Excellence Awards 2011 ประเภท ความเป็ นเลิศด้านผูน้ า (Leadership Excellence) และ
รางวัลความเป็ นเลิศด้านการบริ หารทางการเงิน (Financial Management Excellence)
รวมถึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการเสนอชื่อเข้าชิงอีก 3 ประเภทรางวัล คือ ด้านการ
จัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ด้านนวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) และ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility Excellence) จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ งประเทศ
ไทย ร่ วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระทรวงพลังงานมอบรางวัล Thailand Energy Award 2011 และรางวัลบุคลากรดีเด่น
ด้านพลังงาน ประเภทผูบ้ ริ หารโรงงานควบคุม ให้แก่ ดร.ไพริ นทร์ ชูโชติถาวร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ ปตท.
มีผลงานดีเด่นทั้งในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน
 รางวัล “รัษฎากรพิพฒั น์” ประจาปี 2554 จัดโดย กรมสรรพากร ในฐานะที่เป็ นผูเ้ สียภาษี
คุณภาพที่มคี วามรับผิดชอบต่อการทาหน้าที่เสียภาษีให้แก่ประเทศ อีกทั้ง เป็ นแบบอย่างที่ดี
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ในการปฏิบตั ิการเสียภาษีตามหลักบรรษัทภิบาลและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริ หาร
จัดเก็บภาษีในภาพรวม
 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจน้ ามัน และ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลการบริ หาร
สู่ความเป็ นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจาปี 2554 จากสานั กงานรางวัล
คุณภาพแห่ งชาติว่า แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดาเนินงานของ ปตท. ว่ามีมาตรฐานสูง
ระดับสากลเทียบเคียงนานาชาติ
 รับใบรับรองการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่
22301-2553 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เป็ นรายแรกของประเทศและ
แสดงถึงศักยภาพในการบริ หารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต เพื่อให้ทุกธุรกิจภายใต้การดาเนินงานของ ปตท. เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Management – BCM) และยังสามารถบริ หารจัดการให้ประเทศมี
ความมัน่ คงด้านพลังงานอีกด้วย
 สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (ThaiBMA) มอบรางวัลยอดเยีย่ มสาหรับผูอ้ อกตราสารหนี้
(Best Investor Relations Issuer) ให้ ปตท. แสดงถึงศักยภาพของ ปตท. ในงานด้านผูล้ งทุน
สัมพันธ์ ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่ งใสให้แก่นกั ลงทุน อีกทั้งมีการจัด
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็ นที่พึงพอใจของนักลงทุนตราสารหนี้ของ ปตท.
เป็ นอย่างดี
 สถาบันวิจยั และเทคโนโลยี ปตท. รับรางวัลชนะเลิศ “STI Thailand Award 2012 on
Green Innovation” ประเภทรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ระดับประเทศ ในฐานะองค์กรที่มี
ความเป็ นเลิศด้านการบริ หารจัดการนวัตกรรม มีผลงานวิจยั โดดเด่นเป็ นที่ยอมรับ สามารถ
นาไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิ ชย์ได้ และมีผลงานนวัตกรรมที่สนับสนุ นการดาเนิ นธุรกิจที่เป็ น
มิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 ได้รับรางวัล SET Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่ อง เป็ นรางวัล
ที่พิจารณาจากข้อมูลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทุกฝ่ าย
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ทั้งพนักงาน ผูบ้ ริ โภค ผูถ้ ือหุน้ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการแก้ไขป้ องกันปั ญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจหรื อเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั หรื อการที่บริ ษทั ได้มีการดาเนินการเพิ่มเติมคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม
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