กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่ าร่ วมของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ
(1991) จากัด (มหาชน): แนวทางปฏิบัตขิ อง
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”

ภาธินี ศรั ทธาธรรมกุล

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2557

บทคัดย่ อ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียน
ชื่อปริญญา
ปี การศึกษา

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991)
จากัด (มหาชน): แนวทางปฏิบตั ขิ องนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
นางสาวภาธินี ศรัทธาธรรมกุล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
2557

การวิจัยครัง้ นี ้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
และ (2) เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ที่มี
ผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจน (3) เพื่อศึกษาทัศนคติและการยอมรับของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ซึ่งเป็ นผลมาจาก
การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ด้ วยการวิจยั
เชิงคุณภาพ ได้ แก่ การศึกษารวบรวมข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจาก
ผู้บริ หารระดับสูง บุคลากรที่รับผิดชอบด้ านฝ่ ายสื่อสารตราสินค้ าและฝ่ ายประชาสัมพันธ์ องค์กร
และผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยภายนอก จ านวน 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรที่ ปลูกต้ นกระดาษ ผู้บริ โภค
ผลิตภัณฑ์ และสื่อมวลชน โดยใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) และการตีความข้ อมูล
(Interpretation) เพื่อสรุปรวมประเด็นสาคัญตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ผลการวิ จัย พบว่ า (1) บริ ษั ท ฯ มี น โยบายและรู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
สอดคล้ องกับแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมและพัฒนารูปแบบจนเกิดเป็ นโมเดลธุรกิจที่เรี ยกว่า การ
สร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” (Paper from KHAN-NA Innovation) และมี
การบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ด้ วย
องค์ประกอบต่างๆ ได้ แก่ การจัดองค์กร การวางแผน การกาหนดเป้าหมาย และการสนับสนุนของ
องค์กร ซึง่ เป็ นการดาเนินอย่างมีหลักการเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
(2) วิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ประกอบ
ด้ วยกลยุทธ์การสร้ างสาร (Message Strategy) ซึ่งมีสาร 2 ประเภท ได้ แก่ สารที่เกี่ยวกับแบรนด์

(4)
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เพื่อสื่อสารกับผู้บริ โภค และสารที่เกี่ยวกับต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เพื่อสื่อสาร
กับเกษตรกร และกลยุทธ์การใช้ สื่อ (Media Strategy) ซึ่งมีลกั ษณะการเลือกใช้ สื่อแบบผสมผสาน
(Media Mix) วิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” นัน้ มีผล
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทังในด้
้ านการเพิ่มยอดขายจากผู้บริ โภคกระดาษและการเพิ่ม ยอด
เกษตรกรผู้เข้ าร่ วมโครงการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ รวมไปถึงด้ านทัศนคติและพฤติกรรมของ
กลุม่ เป้าหมายที่มีตอ่ บริษัทฯ อีกด้ วย
(3) ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกทัง้ 3 กลุ่มมีทศั นคติและการยอมรับที่แตกต่างกันออกไป
โดยที่เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษเกิดทัศนคติในทางบวกและยอมรับในด้ านการสร้ างรายได้ เสริ ม
ให้ กับเกษตรกรไทย ส่วนผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์มีทศั นคติในทางบวกและยอมรับเรื่ องการใช้ วตั ถุดิบ
จากไม้ ปลูกและการช่วยลดโลกร้ อน แต่ยงั ไม่เชื่อว่าต้ นกระดาษจะมีความแตกต่างจากต้ นยูคา
ลิปตัลสายพันธุ์เก่าและช่วยให้ เกษตรกรมีรายได้ เสริ มจริ ง และสื่อมวลชนมีทงทั
ั ้ ศนคติในทางบวก
และทางลบ ซึง่ ผู้ที่มีทศั นคติในทางบวกจะเกิดการยอมรับและมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์และทา
หน้ าที่ชว่ ยเผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์ไปยังกลุม่ เป้าหมาย
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The purposes of the study of this research are (1) to study the commutation
management for creating shared value with “Paper from KHAN-NA” Innovation of the
Double A (1991) Public Company Limited and (2) to study the communication methods
for Creating Shared Value with “Paper from KHAN-NA” Innovation which affects the
business of the company including (3) to study attitudes and adoption of external
stakeholders on the Creating Shared Value with “Paper from KHAN-NA” Innovation of
the company with a qualitative research and correcting data from a variety of
documents and in-depth interviews of senior executives and staffs who are responsible
for branding communication and public relation and 3 groups of external stakeholders
are farmers, presses, and consumers by using a content analysis and an interpretation
to summarize main issues as the purposed objectives.
It is found that (1) the company has policies and forms of the business of the
company which conform with the concept of Creating Shared Value and developed to
be a business model called Creating Shared Value with "Paper from KHAN-NA"
Innovation and the company has a communication management with elements such as
organizing, planning, goal setting, and corporate support which is an operation with a
principle to achieve the objectives.

(6)
(2) The communication methods for Creating Shared Value with "Paper from
KHAN-NA" Innovation consist of Message Strategy which has two types of message:
message about Double A paper brand to communicate with consumers and message
about Double A paper tree to communicate with farmers and Media Strategy which are
characterized by the use of mixed media. The communication methods for Creating
Shared Value with “Paper from KHAN-NA” Innovation affect the business of the
company in terms of increased sales of paper and number of participating farmers in
the project, including the attitudes and behaviors of external stakeholders as well.
(3) Attitudes and adoption of 3 external stakeholders will be different because of
a communication. Farmers have positive attitudes and accept that to grow paper trees
can create extra income to farmers. Consumers have positive attitudes and accept that
papers are made from planting wood and can help reduce global warming but they do
not believe that paper trees are different from the old variety of eucalyptus and farmers
can earn extra by growing paper trees is real. Presses have both good and bad
attitudes. Whoever has good attitudes, will accept and use Double A Product and help
the company to spread news out.

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ สาเร็ จลุล่วงได้ เป็ นอย่างดีเนื่องมาจากผู้วิจยั ได้ รับความช่วยเหลือใน
การให้ ข้อมูล คาปรึกษา ข้ อแนะนา ความคิดเห็น กาลังใจและการสนับสนุนจากบุคคลหลายท่าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิ ้กกิน้ ส์ อาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ผ้ ูควบคุม
วิทยานิพนธ์ ของผู้วิจยั ที่ได้ กรุ ณาสละเวลาให้ คาปรึกษาที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การทาวิทยานิพนธ์ ใน
ทุกขันตอน
้
ตลอดจนเอาใจใส่ผ้ วู ิจยั อย่างใกล้ ชิดและคอยสอบถามความคืบหน้ าในการทางานอยู่
เสมอ เรี ยกได้ ว่าท่านอาจารย์ถือเป็ นแรงสาคัญในการกระตุ้นเตือนให้ แก่ผ้ วู ิ จยั เสมอมา ผู้วิจยั จึง
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มา ณ ที่นี ้ด้ วย
นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ ว ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.กุล
ทิพย์ ศาสตระรุจิ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลีลา เตี ้ยงสูงเนิน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุ ณ าพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ให้ ถูกต้ องสมบูรณ์ยิ่งขึน้
ตลอดจนยินดีให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ของผู้วิจยั
ขอขอบพระคุณผู้ให้ สมั ภาษณ์ทกุ ท่านจากบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) และ
ผู้ให้ สมั ภาษณ์จากกลุม่ เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษ กลุม่ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ และกลุ่มสื่อมวลชน ที่
กรุณาให้ ความร่วมมือในการตอบคาถาม ซึง่ ทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ รับข้ อมูลมาใช้ สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ ทุก ท่านของคณะนิเทศศาสตร์ แ ละนวัตกรรมการจัดการ ที่
ถ่ายทอดความรู้ให้ แก่ผ้ วู ิจยั และขอขอบพระคุณเจ้ าหน้ าที่ประจาคณะทุกท่านที่ให้ ช่วยเหลือและ
แจ้ งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี และขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่รักทุกคน สาหรับกาลังใจและ
ความช่วยเหลือทังหมดที
้
่มีให้ แก่กนั
สุดท้ ายนี ้ ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณและมอบความสาเร็ จทังหมดให้
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ประสบความสาเร็จได้ ตามที่ตงใจ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ทุกวันนี อ้ ุตสาหกรรมกระดาษ ถูกมองว่าเป็ นอี กหนึ่ง ธุ รกิจ ที่ มี ส่วนในการใช้ ทรั พยากร
ธรรมชาติอย่างสิน้ เปลื อง เพราะกระดาษทาจากเยื่ อไม้ และการใช้ ที่แพร่ หลายด้ วยปริ มาณที่
เพิ่ม ขึน้ ย่อมส่ง ผลต่อการใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติสิ น้ เปลื องเพิ่ม ขึน้ อย่า งเลี่ ยงไม่ไ ด้ ด้ วยเหตุนี ้
แนวคิดเรื่ องการลดใช้ กระดาษ (Reduce) หรื อการใช้ ซา้ (Reuse) หรื อการแปรสภาพเพื่อนา
กลับมาใช้ ใหม่ (Recycle) จึงกลายเป็ นโจทย์สาคัญให้ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรธุรกิจ หน่วย
ราชการ หรื อแม้ กระทัง่ ผู้บริ โภคทัว่ ไป ที่ต้องนาแนวทางนี ้มาใช้ เพื่อช่วยลดการใช้ กระดาษ หรื อใน
นัยหนึง่ ก็คือเพื่อช่วยลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ (“ต้ นกระดาษบนคันนา,” 2556: 9)
กระดาษเป็ นอุตสาหกรรมใหญ่ ที่ปริ มาณการบริ โภคมีสูง จากการคาดการณ์ ของบริ ษัท
ศูนย์วิจยั กสิกรไทย จากัด (2554) ระบุว่า ปริ มาณความต้ องการบริ โภคกระดาษในประเทศไทยปี
2554 อยู่ที่ 3.65-3.75 ล้ านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ ้น 5-7% โดยที่มีกระดาษคราฟท์และกระดาษพิมพ์
เขียน เป็ นสินค้ าหลักที่ผลักดันให้ ตลาดในประเทศเติบโต รวมไปถึงการที่ประเทศไทยจะก้ าวขึน้
เป็ นศูนย์กลาง (hub) ด้ านการพิมพ์ เมื่อเข้ าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 ทาให้
ผู้ผลิตหลายรายเริ่มวางแผนขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นจากการเข้ ามาลงทุนของ
บริ ษัทต่างชาติ (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555: 134) จากการขยายตัวดังกล่าว จึง
สามารถสรุ ปได้ ว่า กระดาษยังคงเป็ นอุตสาหกรรมที่ เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงไม่อาจทาให้ แนวคิด
เรื่ องการลดการใช้ กระดาษนัน้ เกิ ดประสิทธิ ผลขึน้ ได้ ดัง นัน้ แนวทางที่ จ ะลดการใช้ ทรั พ ยากร
ธรรมชาติ จึ ง ควรกลายมาเป็ นหน้ าที่ ข องผู้ ผลิ ต เป็ นหลัก ซึ่ ง ผู้ ผลิ ต จะต้ อ งน าแนวคิ ด เรื่ อ ง
กระบวนการผลิตที่ สามารถลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนาการดาเนินธุรกิจ ให้ ก้าวหน้ า
และเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ก้ าวหน้ าและประสบผลส าเร็ จ นัน้ จ าต้ อ งอาศัย กลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ
ผสมผสานกัน เพื่อผลักดันยอดขายและสร้ างกาไรให้ แก่องค์กรและผู้ถือหุ้น หากแต่ยอดขายหรื อ
กาไรไม่ได้ เป็ นเครื่ องชี ้วัดว่าองค์กรจะสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างยัง่ ยืน เพราะองค์กรธุรกิจถือเป็ น
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ส่วนประกอบหนึง่ ของสังคม และไม่ได้ จดั ตังขึ
้ ้นมาเพื่อแสวงหากาไรเพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีหน้ าที่
สร้ างสรรค์ประโยชน์ส่สู งั คม ด้ วยการผลิตสินค้ าหรื อบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ การบริ หารผลกระทบของ
องค์กรธุรกิจที่มีต่อสังคม และการแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคมในด้ านต่างๆ ซึ่ง หน้ าที่เหล่านี ้
ล้ วนเป็ นความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจโดยตรง และมีผลต่อความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจ ใน
อนาคตทังสิ
้ ้น องค์กรธุรกิจจึงควรเริ่ มตระหนักว่าความสาเร็ จและความยัง่ ยืนจาเป็ นต้ องได้ รับการ
ยอมรับจากสังคมด้ วย เนื่องจากผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) จากการดาเนินธุรกิจขององค์กร
ไม่ได้ มีแต่เพียงผู้ถือหุ้น แต่ยงั รวมถึงพนักงาน ลูกค้ า ผู้บริ โภค คูค่ ้ า ชุมชน และองค์กรทังที
้ ่แสวงหา
ผลกาไรและไม่แสวงหากาไรรายอื่นๆ ที่อาจได้ รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจไม่มากก็น้อย
บทบาทขององค์กรธุรกิจจึงถูกกาหนดจากผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียให้ เป็ นมากกว่าการสร้ าง
รายได้ ซึ่งจากผลการสารวจทัศนคติผ้ บู ริ โภคใน 10 ประเทศทัว่ โลกที่จดั ทาขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 2011
โดย Cone/Echo Global CR Opportunity Study บริ ษัทที่ปรึ กษาทางด้ านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ ชนน
ั ้ าแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริ กา พบว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่เชื่อว่า นอกจากการสร้ าง
กาไรแล้ ว องค์กรธุรกิจต้ องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้ วย โดยแสดงบทบาทในการเปลี่ยนวิธีการ
ดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมและสิ่งแวดล้ อม บทบาทในการแก้ ไขปั ญหา
ของสัง คม และบทบาทในการส่ ง เสริ ม ให้ สัง คมเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ขึ น้ (Kotler,
Hessekiel, and Lee, 2013: 6) ด้ วยเหตุนี ้ “บรรษัทบริ บาลหรื อความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR)” จึงถูกพัฒนาเป็ นแนวคิดในการบริ หารจัดการ
ที่องค์กรธุรกิจให้ ความสนใจและตอบรับกันอย่างแพร่หลาย และกระแสความรับผิดชอบต่อสังคม
ยังถูกสนับสนุนด้ วยผลการวิจัยจากนักวิชาการต่างๆ ว่า องค์กรธุรกิ จจะได้ รับประโยชน์หลาย
ประการ หากมี อ งค์ ก รนโยบายแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม เช่ น ยอดขายและส่ ว นแบ่ง
การตลาดเพิ่มขึ ้น ตาแหน่งตราสินค้ าเข้ มแข็งและชัดเจนขึ ้น ภาพลักษณ์องค์กรดีขึ ้น มีอิทธิพลต่อ
ความคิดของผู้บริ โภคมากขึน้ เพิ่ม ความสามารถในการดึง ดูด และจูงใจให้ พนักงานทางานกับ
องค์กร เพิ่มความน่าสนใจในสายตาของผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์การเงิน เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม การนาแนวคิด ความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ นนั ้ ก็ยงั มีคาถามอยู่เสมอว่า
กิจกรรมที่ทากันอยู่ในปั จจุบนั มีประโยชน์และก่อให้ เกิดคุณค่าอย่างแท้ จริ งต่อสังคมและองค์กร
หรื อไม่ หรื อเป็ นเพียงแค่การทาไปเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ การทาให้ ตนเองรู้สึกดีที่ได้ ช่วยเหลือสังคม
หรื อการเพิ่มยอดขายเท่านัน้ (พสุ เดชะริ นทร์ , 2554) เพราะการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
และโครงการต่างๆ ขององค์กรธุรกิจเพื่อสร้ างสรรค์สงั คมของหลายองค์กรธุรกิจ ใช้ งบประมาณใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสูงกว่างบประมาณที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมเสียอีก (จาลักษณ์
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ขุนพลแก้ ว, 2550 อ้ างถึงใน รพีพรรณ วงศ์ประเสริ ฐ, 2556: 76) และองค์กรธุรกิจหลายรายก็มีการ
รายงานผลการดาเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมว่า บริ ษัทมีมูลค่าทางการเงิน
เพิ่มขึ ้นจากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว (Kotler et al., 2013: 20) สะท้ อนให้ เห็นถึงความคิดของ
องค์กรธุรกิจที่ มองว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นแนวคิดที่เกิดขึ ้นเพื่อลดภาวะแรงกดดันจาก
ภายนอก โดยถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือการสื่อสารเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ชื่อเสียงให้ กบั องค์กร และไม่ได้
ช่วยเพิ่มคุณค่าเชิงเศรษฐกิจให้ แก่องค์กรได้ ในระยะยาว ดังนัน้ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร จึง เป็ นแค่กลยุทธ์ ทางการตลาดแบบใหม่ม ากกว่าความรั บผิดชอบต่อสัง คมอย่าง
แท้ จริง
ในขณะที่องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ยงั ยึดติดกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมที่มองปั ญหา
ทางสังคมเป็ นแค่เปลือกนอก Porter and Kramer (2006) ก็ได้ แสดงทัศนะในเชิงแย้ งเป็ นครัง้ แรก
ว่า การดาเนินธุรกิจควรมีความคิดที่แตกต่างออกไปจากเดิม นัน่ คือ ความคิดเรื่ อง “ค่านิยมร่ วม
(Shared Value)” ที่ให้ ความสาคัญกับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้ างประโยชน์ หรื อเพิ่ม
มูลค่าแก่สงั คม (Social’s Value-added Benefits) และส่งเสริ มให้ เกิดความสามารถในการแข่งขัน
แก่องค์กร (Competitive Advantage) โดยเป็ นไปในลักษณะส่งเสริมไปด้ วยกัน
ต่อมา Porter and Kramer (2011) ได้ เสนอแนวคิด “การสร้ างคุณค่าร่ วม (Creating
Shared Value: CSV)” ที่ แ สดงให้ เห็ นว่า องค์กรธุ ร กิ จ สามารถสร้ างคุณค่าทางเศรษฐกิ จ
(Economic Value) ไปพร้ อมกับการสร้ างคุณค่าทางสังคม (Societal Value) การสร้ างคุณค่าร่วม
จึ ง หมายถึ ง นโยบาย แนวทาง และกิ จ กรรมที่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ จั ด ท าขึ น้ เพื่ อ ไปสู่ ก ารเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ และสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนโดยรอบที่ องค์กรธุรกิจดาเนินงานอยู่ ซึ่งสามารถทาได้ 3 ทางด้ วยกัน คือ (1) การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ (2) การปรับปรุงผลิตภาพใหม่ในห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
และ (3) การพัฒนาศักยภาพของกลุม่ ชุมชนท้ องถิ่น (รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ, 2556: 77)
แนวคิดการสร้ างคุณ ค่าร่ วมจึง น่าจะเป็ นกรอบแนวคิด ของนวัตกรรมการดาเนินธุ รกิ จ
รูปแบบใหม่ ที่ให้ ความสาคัญกับการนาวิธีการทางธุรกิจมาใช้ ในการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาสังคม
โดยคานึงถึงการนาทรัพยากรและความเชี่ยวชาญหลักของธุรกิจ มาสร้ างให้ เกิดเป็ นคุณค่าเชิง
เศรษฐกิจและสังคมไปพร้ อมกัน (สถาบันไทยพัฒน์, 2557) และด้ วยคุณลักษณะที่สาคัญของการ
สร้ างคุณ ค่าร่ วม คือ “ภาวะคู่กัน (Duality)” ของประโยชน์ที่ควรเกิดขึน้ ทัง้ ต่อองค์กรและสั งคม
ควบคูก่ นั ไป มิใช่เกิดขึ ้นกับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ เพียงภายเดียว ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ ว่า แนวคิดการ
สร้ างคุณค่าร่ วม ไม่ได้ ถูกพัฒนาขึน้ เพื่ อมาทดแทนแนวคิดความรั บผิดชอบต่อสังคม หากแต่มี
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แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นองค์ประกอบ แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมจึงเป็ นอีก ทางเลือก
หนึ่งที่องค์กรธุรกิจอาจนามาประยุกต์ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจไทยที่ต้องการ
ความพร้ อมเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
วารุณี สุนทรเจริ ญนนท์ (2556) ได้ เขียนบทความเรื่ อง “CSV ส่งเสริ มความยัง่ ยืนของแบ
รนด์พร้ อมกับเศรษฐกิ จและสังคม” และยกตัวอย่างองค์กรธุรกิ จชัน้ นาของไทยที่ เริ่ มต้ นการนา
แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมมาใช้ ในการดาเนินธุรกิจ อาทิเช่น (1) บริ ษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ที่
จัดทาโครงการรวมพลังคนไทย พลิกใจ เพื่อสุขที่ยงั่ ยืน เพื่อขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และบูรณาการองค์ความรู้การพึ่งตนเองไปยังคนไทยทุกภาคส่วน พร้ อมทาการสื่อสารโดยการนา
นักแสดงชัน้ นามาเป็ นตัว แทนคนรุ่ นใหม่ที่เข้ าไปเรี ยนรู้ วิธีคิดบนวิถีพอเพียงและถ่ายทอดผ่าน
ภาพยนตร์ โฆษณา หรื อ (2) บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กับโครงการปลูกปั ญญา ที่
นาเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ เพื่ อมุ่งสร้ างสังคมแห่งภูมิปัญญา หรื อ (3) บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ
(1991) จ ากัด (มหาชน) ที่ สื่ อ สารกับ เกษตรกรให้ ป ลูก ต้ น กระดาษดั๊บ เบิล้ เอ ตามคัน นา ใน
โครงการต้ น กระดาษบนคัน นา เพื่ อ เป็ นรายได้ เ สริ ม ให้ กับ ครอบครั ว และมี ส่ ว นช่ ว ยดูด ซับ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ลดโลกร้ อน เป็ นต้ น และยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า องค์ประกอบสาคัญที่จะทา
ให้ การดาเนินธุรกิจโดยใช้ แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมประสบความสาเร็ จคือ การสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆ เพราะแม้ ว่ากิจกรรมขององค์กรธุรกิจจะประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดี แต่หากขาดการ
สื่อสาร ผลงานขององค์กรก็ อาจจะไม่มีใครรับรู้ องค์กรธุรกิจจึงหันมาสนใจและให้ ความสาคัญกับ
การสื่อสารเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ เพราะต่างก็ต้องการให้ สมาชิกขององค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ขององค์กร ได้ มี ส่วนร่ วมและยอมรับสนับสนุน ขณะเดียวกันก็ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์
องค์กรและภารกิจต่างๆ ขององค์กรให้ สังคมเห็น (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554: 5) และเพื่อสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง พร้ อมทังก่
้ อให้ เกิดทัศนคติที่ดีและนาไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนาของ
องค์กรธุรกิจ การสื่อสารต้ องอาศัยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถนามาใช้ ให้ เกิดผลต่างๆ
ตามที่ได้ วางเป้าหมายไว้
จากการยกตัวอย่างของวารุณี สุนทรเจริ ญนนท์ (2556) แสดงให้ เห็นว่า บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ
(1991) จากัด (มหาชน) หรื อผู้ผลิตกระดาษแบรนด์ “ดับ๊ เบิ ้ล เอ” เป็ นอีกองค์กรธุ รกิจ หนึ่ง ที่ใช้
แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) มาใช้ ในการดาเนินธุรกิจ เริ่ มตังแต่
้
แนวคิดในการออกแบบกระบวนการผลิตที่ยึดหลักการทา “ของเสียไม่ให้ เสียของ” และ “การใช้
พลังงานอย่างยั่งยืน ” และได้ พัฒนารู ปแบบอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็ นรู ปธรรม ภายใต้ นวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา (Paper from KHAN-NA) ที่เป็ นโมเดลธุรกิจแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ทัง้
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ทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม และทาให้ ดบั๊ เบิ ้ล เอ คว้ ารางวัลในระดับนานาชาติมากมาย (บริ ษัท
ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2555ก) รางวัลเหล่านี ้ ถือเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยสะท้ อนการมี
ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชนในสังคม ในฐานะของการเป็ นองค์กรที่ม่งุ มั่ นสร้ างความ
สมดุลระหว่างกาไรจากการดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์ส่วนรวม
การที่ดั๊บเบิ ้ล เอ เริ่ ม ต้ น ทาธุรกิจ กระดาษที่ มีความแตกต่างจากทั่วไป คือ การเลือกใช้
วัตถุดิบจากไม้ ปลูก และไม่ใช้ ไม้ จากป่ าธรรมชาติโดยเด็ดขาด ทาให้ แนวทางการดาเนินกิจกรรม
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของดับ๊ เบิ ้ล เอ เรี ยกว่าอยู่ในลักษณะธุรกิจเพื่อสังคม (CSR in
Process) หมายถึง การดาเนินความรั บผิดชอบต่อสัง คมที่ อยู่ในกระบวนการทางานหลักของ
กิจการ หรื อเป็ นการทาธุรกิจที่หากาไรอย่างมีความรับผิดชอบ (สถาบันไทยพัฒน์ , 2551) ซึ่ง
ดับ๊ เบิ ้ล เอ ได้ ดาเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีกลยุทธ์ โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
นโยบายหลักในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ด้ วยรูปแบบของกิจกรรมที่ล้วนมีเป้าหมายก่อให้ เกิด
ประโยชน์ทงต่
ั ้ อบริ ษัทฯ และสังคมโดยรวม เช่น การคัดเลือกวัตถุดิบจากไม้ ปลูก ไม่ใช้ ไม้ จากป่ า
โครงการที่สง่ เสริมให้ ชมุ ชนปลูกต้ นกระดาษที่บริษัทฯ จะได้ ประโยชน์จากต้ นกระดาษที่เป็ นวัตถุดิบ
ในการผลิต ส่วนชุมชนที่ร่วมกิจกรรมก็จะได้ รายได้ เสริ มไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป ซึ่ง
จุดนี ้ถือเป็ นข้ อได้ เปรี ยบเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของบริษัทฯ
ปั จจัยความสาเร็จ (Key Success Factor) ในการดาเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อ
สังคมมาจาก (1) การได้ รับการสนับสนุนจากผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรภายใต้ นโยบายที่ชดั เจน
ดั๊บ เบิล้ เอ จึง ถูก ออกแบบขึน้ บนขัน้ ตอนที่ ส มดุล ระหว่า งคุณ ภาพ การดูแ ลรั ก ษาสัง คมและ
สิ่ง แวดล้ อม เพื่ อให้ สอดคล้ องกับนโยบายหลักของบริ ษัทฯ (2) การดาเนินกิ จ กรรมด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีกลยุทธ์ โดยเป็ นการดาเนินการภายใต้ กลยุทธ์ “Win-Win Strategy” ซึ่ง
เป็ นการดาเนินกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ทงต่
ั ้ อองค์กรและสังคมควบคู่กนั ไป (3) การประเมิน
ความต้ องการทังภายในและภายนอกองค์
้
กรก่อนที่จะดาเนินกิจกรรม (วสุพงศ์ ศรี สภุ มาส, 2552:
106-112) และการขับเคลื่อนธุรกิจในลักษณะธุรกิจเพื่อสังคมก็เป็ นหนทางที่เอื ้อให้ เกิดแนวคิดการ
สร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม “กระดาษจากคัน นา” โมเดลธุ ร กิ จ ใหม่ใ นการด าเนิ น ความ
รับผิดชอบต่อสังคม อันส่งผลต่อทังตั
้ วองค์กรและสังคมโดยรวม
แนวคิดที่ ม าของนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ดัง กล่า ว มาจากการประเมิ น ความ
ต้ องการภายในองค์กร ทาให้ ตระหนักดีว่า ต้ นกระดาษคือวัตถุดิบหลักที่มีความสาคัญอย่างยิ่งใน
กระบวนการผลิต ซึ่งการที่บริ ษัท ฯ มีแผนการขยายการส่งออกไปต่างประเทศทัว่ โลกนัน้ ย่อมจะ
ส่งผลให้ ความต้ องการใช้ วตั ถุดิบในอนาคตมีเพิ่มมากยิ่งขึน้ เป็ นทวีคณ
ู บริ ษัทฯ จึงมองหาแหล่ง
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ผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ใหม่ และส ารวจพบว่ า ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ซึ่ ง ประชากร
มากกว่า 40% มีอาชีพเกษตรกรและปลูกข้ าวเป็ นหลัก ทาให้ มีพื ้นที่ว่างรอบนาข้ าวค่อนข้ างมาก
หรื อที่เรี ยกว่า “คันนา” ซึ่งถูกปล่อยว่างไม่ได้ ใช้ ประโยชน์อะไร (บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด
(มหาชน), 2555ก) ประกอบกับการสารวจสถานการณ์ในแง่ความต้ องการทางสังคมของคนใน
ท้ องถิ่นโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องการอาชีพเสริ ม และเพื่อลดอัตราการอพยพของคนท้ องถิ่นที่
ต้ องการเข้ ามาหางานในเมือง จนกลายเป็ นต้ นเหตุของปั ญหาสังคมอื่นๆ ที่ตามมา (วสุพงศ์ ศรี สภุ
มาส, 2552: 110) บริ ษัทฯ จึงเปิ ดโอกาสด้ านอาชีพเสริ มให้ แก่เกษตรกร เพื่อสร้ างรายได้ เสริ ม และ
สร้ างแหล่งดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์จากพื ้นที่ว่างเปล่าอย่างคันนาที่ไม่ได้ ทาประโยชน์ ให้ กลับมี
ต้ นไม้ เพิ่มขึ ้น
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของดับ๊ เบิ ้ล เอ เริ่ ม ต้ นสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็ น
เกษตรกรก่อนเป็ นอันดับแรกในปี พ.ศ. 2550 ด้ วยภาพยนตร์ โฆษณาชุด “เทวดา” เพื่อสื่อสารถึง
ประโยชน์หลัก (Core Benefit) ในด้ านการสร้ างรายได้ เสริมให้ กบั เกษตรกร หลังจากนันช่
้ วงปี พ.ศ.
2551 ดั๊บ เบิล้ เอ ก็ ไ ด้ สื่ อสารไปยัง กลุ่ม เป้าหมายต่อ ไปคื อกลุ่ม ผู้บริ โภคและคนทั่วไป ด้ ว ย
ภาพยนตร์ โฆษณาที่เป็ นภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่ออธิบายที่มาของกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ว่า
มาจากต้ น กระดาษบนคัน นา ถื อ เป็ นการปลูก ต้ น ไม้ เพิ่ ม บนพื น้ ที่ ว่ า ง ท าให้ มี ส่ ว นช่ ว ยลด
คาร์ บอนไดออกไซด์มากขึ ้น จึงช่วยลดภาวะโลกร้ อนได้ มากขึ ้น ซึ่งภาพยนตร์ โฆษณาทัง้ สองชุด
เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการสื่อสารนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” และแสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการการ
ดาเนินธุรกิจของดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่คานึงถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้ อมและชุมชน ตังแต่
้ เริ่ มแรกของ
การออกแบบธุ รกิ จ จนสามารถเชื่ อมโยงและตอบโจทย์ สร้ างความยั่ง ยื นให้ กับทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยประโยชน์หลัก (Core Benefit) ทัง้ 3 ด้ าน คือ การสร้ างรายได้ เสริ มให้ กบั เกษตรกรไทย
การลดโลกร้ อน และการสร้ างพลังงาน (บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2555ก) ดังนี ้
1. กระดาษสร้ างรายได้ เสริ ม ให้ กับ เกษตรกรไทย เริ่ ม ต้ น จากการที่ ประเทศไทยเป็ น
ประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชากรส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรและปลูกข้ าว ทาให้ มีพื ้นที่ที่เรี ยกว่า
“คันนา” ซึ่งถูกปล่อยว่างไม่ได้ ใช้ ประโยชน์อะไร ด้ วยเหตุนี ้ ดับ๊ เบิ ้ล เอ จึงส่งเสริ มการปลูกต้ น
กระดาษบนคันนา เพื่อช่วยสร้ างรายได้ เสริมให้ กบั เกษตรกรอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการปลูกพืช
หลัก ทังนี
้ ้ จากข้ อมูลของดับ๊ เบิ ้ล เอ มีเกษตรกรร่วมปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ แล้ วกว่า 1.5 ล้ าน
ราย และสามารถช่วยสร้ างรายได้ กว่า 5,000 ล้ านบาทต่อปี
2. กระดาษลดโลกร้ อน โดยการสร้ างความสมดุลกับสิ่ง แวดล้ อม และวางแผนธุรกิจที่
คานึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ควบคู่กับกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและเกื อ้ กูลต่อ
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สังคมโดยเลือกใช้ วตั ถุดิบจากไม้ ปลูก ธุรกิจของดับ๊ เบิ ้ล เอ จึงเริ่ มต้ นจากการวิจยั และพัฒนาพันธุ์
ไม้ ที่จะใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ ให้ เหมาะสมกับภู มิประเทศ และภูมิอากาศของประเทศ
ไทย และได้ ส่งเสริ มให้ เ กษตรกรปลูกต้ นกระดาษบนคันนาหรื อพื น้ ที่ว่างเปล่า จึง เป็ นการช่วย
อนุรักษ์ ไม้ จากป่ าธรรมชาติ และยังเป็ นการสร้ างแหล่งดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ เพราะเปลี่ยน
พื น้ ที่ ว่ า งเปล่ า ไม่ ไ ด้ ท าประโยชน์ ใ ห้ กลับ มี ต้ น ไม้ เ พิ่ ม ขึ น้ ซึ่ ง จากสถิ ติ ก ระดาษดั๊บ เบิ ล้ เอ 1
รี ม สามารถดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ ถึง 12.5 กิโลกรัมหรื อปี ละ 6.7 ล้ านตัน
3. กระดาษสร้ างพลังงาน โดยในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ จะทาให้ เกิดของเหลือ
ได้ แก่ เศษไม้ เปลือกไม้ และน ้ามันยางดา ดับ๊ เบิ ้ล เอ จึงนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ โดยการแปร
สภาพเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้าหมุนเวียน เพื่อใช้ ภายในโรงงาน ทาให้ สามารถ
ประหยัดต้ นทุนการผลิต และยังมีไฟฟ้าเพียงพอสาหรับในชุมชนได้ อีกกว่า 400,000 ครัวเรื อน
จากการศึกษานวัตกรรมดังกล่าว ทาให้ ผ้ ศู กึ ษามีความสนใจว่า บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991)
จากัด (มหาชน) มีการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” อย่างไร และมีวิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจ ของบริ ษัทฯ หรื อไม่ ตลอดจนศึกษาต่อไปว่า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยมี
ทัศนคติและการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ซึ่งเป็ นผลมาจาก
กลยุทธ์ ก ารสื่ อสารเพื่ อ การสร้ างคุณค่า ร่ วมด้ ว ยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ฯ
อย่างไร จึงเกิดเป็ นการศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล
เอ (1991) จากัด (มหาชน): แนวทางปฏิบตั ิของนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” เพื่อนาผลจาก
การศึกษามาเป็ นแนวทางในการนาการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมมาประยุกต์ในการดาเนิน
ธุรกิจได้ อย่างเหมาะสม และก่อเกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาองค์กรธุรกิจอื่นๆ ต่อไป

1.2 ปั ญหำนำวิจัย
1.2.1 บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) มีการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการ
สร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” อย่างไร
1.2.2 วิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรื อไม่ อย่างไร
1.2.3 ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกมีทศั นคติ และมีการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผลมาจาก
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กลยุทธ์ ก ารสื่ อสารเพื่ อ การสร้ างคุณค่า ร่ วมด้ ว ยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ฯ
หรื อไม่ อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
1.3.2 เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
1.3.3 เพื่อศึกษาทัศนคติและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่มีตอ่ การสร้ าง
คุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็ นผลมาจากกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัทฯ

1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย
1.4.1 บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) มี นโยบายและรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ที่สัมพันธ์ กับแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วม และมีการนาเอานโยบายและรู ปแบบการ
ดาเนินธุ รกิ จ ของบริ ษั ทฯ มาใช้ ในการบริ ห ารกลยุทธ์ ก ารสื่ อสารเพื่ อ การสร้ างคุณค่า ร่ วมด้ ว ย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” เพื่อกาหนดวิธีการสื่อสารไปยังผู้สว่ นส่วนได้ สว่ นเสียภายนอก
1.4.2 วิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในด้ านทัศนคติและ
การยอมรับของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอก
1.4.3 ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยภายนอกทัง้ หมดมี ทัศนคติในทางบวกและยอมรั บการสร้ าง
คุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็ นผลมาจากกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัทฯ
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1.5 ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991)
จากัด (มหาชน): แนวทางปฏิบตั ขิ องนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” มีขอบเขตการศึกษาวิจยั คือ
1.5.1 เป็ นการศึกษาการบริหารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) โดยใช้ การศึกษาด้ วยวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ ได้ แก่ การสัมภาษณ์จากผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร และศึกษาจาก
เอกสารเผยแพร่ของบริษัทฯ และรายงานการวิจยั ทางวิชาการที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกัน
1.5.2 เป็ นการศึกษาวิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” ที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) โดยใช้ การศึกษา
ด้ วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ แก่ การสัมภาษณ์ จากผู้บริ หาร และเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสื่อสารตราสินค้ า
และศึกษาจากสื่อประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ของบริษัทฯ
1.5.3 เป็ นการศึกษาทัศนคติและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการ
สร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม “กระดาษจากคัน นา” ของบริ ษั ท ดั๊บ เบิ ล้ เอ (1991) จ ากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นผลมาจากกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อ การสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ของบริษัทฯ โดยใช้ การศึกษาด้ วยวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ได้ แก่ การสัมภาษณ์ จากผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสี ยภายนอก โดยแบ่ง การศึกษาออกเป็ น 3 กลุ่มด้ วยกัน คือ (1) เกษตรกรที่ ปลูกต้ น
กระดาษ (2) ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กระดาษ และ (3) สื่อมวลชน
1.5.4 มีระยะเวลาการศึกษาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เป็ น
ระยะเวลา 4 เดือน และมุ่งเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2557

1.6 ข้ อจำกัดของกำรวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจัยเชิ ง คุณภาพ (Qualitative Research) ที่เหมาะกับการ
ศึกษาวิจยั กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก การเก็บข้ อมูลจากประชากรและตัวอย่างที่ใช้ วิจยั ของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกจึงมีจานวนน้ อย ไม่สามารถนามาใช้ เป็ นตัวแทนประชากรทังหมดได้
้
อีก
ทัง้ มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งอาจทาให้ เกิดข้ อจากัดใน
ผลการวิจยั ไปใช้ ในวงกว้ าง (Generalization)
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1.7 นิยำมศัพท์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
กลยุทธ์ กำรสื่อสำร หมายถึง การวางแผนการสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารอย่าง
เป็ นขัน้ ตอน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ หรื อทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
กาหนดไว้ สาหรับในการศึกษาครัง้ นี ้ กลยุทธ์ การสื่อสารจะมุ่งในความสาคัญกับ กลยุทธ์ การสร้ าง
สาร (Message Strategy) และกลยุทธ์การใช้ สื่อ (Media Strategy) ในการสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ใน
ฐานะผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารหรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก โดยวางแผนการใช้ กลยุทธ์การสร้ าง
สาร (Message Strategy) และกลยุทธ์การใช้ สื่อ (Media Strategy) อย่างไร และการใช้ กลยุทธ์
ดังกล่าวส่งผลอย่างไรต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จำกัด (มหำชน) หมายถึง การดาเนิน
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต การจาหน่าย และการบริ การ ภายใต้ ตราสินค้ า “ดับ๊ เบิ ้ล เอ”
ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ที่ก่อให้ เกิดรายได้ โดยหวังผลตอบแทนเป็ นกาไร
ควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคม
กำรบริหำรกลยุทธ์ กำรสื่อสำร หมายถึง กระบวนการทางานของคณะบุคคลที่เกี่ยวข้ อ ง
กับการสื่อสาร ซึ่ง ประกอบด้ วยการจัดองค์กร การกาหนดเป้าหมาย การวางแผน การกาหนด
นโยบาย เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ กาลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ ในที่นี ้ หมายถึง การ
บริ หารกลยุทธ์การสื่อสารของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) เพื่อสื่อสารแนวคิดการ
สร้ างคุณค่าร่วมในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ไปยังผู้รับสารหรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอก
กำรยอมรั บ นวั ต กรรม หมายถึ ง กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ น้ เมื่ อ บุค คลเป้ าหมายได้ รั บ
นวัตกรรมใดนวัตกรรมหนึ่งที่ไปกระตุ้นให้ เกิดความสนใจ และทาให้ เกิดความเข้ าใจและพิจารณา
ผลที่ตามมาคือ เกิดการยอมรับ/ปฏิบตั ิ (Practice/Adopt) หรื อมีการปฏิเสธ (Reject) นวัตกรรม
นัน้ ในที่นี ้ หมายถึง การยอมรับนวัตกรรมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการสร้ างคุณค่า
ร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผล
จากกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ
ซึ่งสามารถวัดได้ จากการให้ ความร่ วมมือ หรื อความเกี่ยวข้ องของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทัศนคติ หมายถึง ความรู้ ความเข้ าใจ ความรู้สึกของบุคคลที่มีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็ นผล
มาจากการรับรู้ การจดจา ความเข้ าใจ ประสบการณ์หรื อสิ่งแวดล้ อม อันมีแนวโน้ มที่จะให้ บุคคล
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แสดงปฏิ กิ ริ ยาและกระทาต่อสิ่ ง นัน้ ๆ ตามการชักนาของประเภททัศนคติ ซึ่ง เมื่ อ มี ทัศนคติ ใ น
ทางบวกก็จะแสดงออกในทางสนับสนุน หากมีทศั นคติ ในทางลบก็จะแสดงออกในทางปฏิเสธ ใน
ที่นี ้ หมายถึง ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผลจากกลยุทธ์ การ
สื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ
นวัตกรรม “กระดำษจำกคันนำ” (“Paper from KHAN-NA” Innovation) หมายถึง
โมเดลธุรกิจที่บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) พัฒนาขึ ้นจากปรัชญาในการดาเนินธุรกิจ
และแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) ที่ให้ สาคัญทังด้
้ านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยริเริ่มการปลูกต้ นกระดาษบนคันนา เพื่อสร้ างรายได้ เสริ มให้ กบั เกษตรกร
ไทย และช่วยลดโลกร้ อน
แนวคิดกำรสร้ ำงคุณค่ ำร่ วม (Creating Shared Value: CSV) หมายถึง นโยบายหรื อ
แนวปฏิบตั ิที่ส่งเสริ มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริ มเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชนที่ธุรกิจนันด
้ าเนินงานอยู่ ให้ ก้าวหน้ าไปพร้ อมๆ กัน โดยมีแนวคิดบรรษัทบริ บาลหรื อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็ นองค์ประกอบ
ผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยภำยนอก หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่ม บุคคลภายนอกองค์กรที่มีผล
กระทบ หรื อได้ รับผลกระทบ หรื อมีความเกี่ยวข้ องในการดาเนินงานเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กร ในที่นี ้ หมายถึง (1) เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษ (2) ผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์กระดาษ และ (3)
สื่อมวลชน ที่ได้ รับผลกระทบทังทางบวกและลบ
้
หรื อมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)

1.8 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1.8.1 ทาให้ ทราบถึงการบริหารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” และวิธีการสื่อสารที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจ ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991)
จากัด (มหาชน) ตลอดทัศนคติและการยอมรับจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่
มีส่วนเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ซึ่งสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์การ
สื่อสารของบริษัทฯ ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นต่อไป
1.8.2 สามารถนาผลการศึกษามาเป็ นข้ อมูลอ้ างอิงเบื ้องต้ น สาหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่ อง
การสร้ างคุณค่าร่วมในอุตสาหกรรมกระดาษ และธุรกิจอื่นๆ
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1.8.3 สามารถนาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางเพื่อนาการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วม
มาปรับใช้ ในการดาเนินธุรกิจ อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่กระบวนการผลิตและ
ผลลัพ ธ์ จ ากการใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ง ผลต่อ สิ่ ง แวดล้ อมและสัง คม เช่ น อุ ต สาหกรรมฟอกหนัง
อุตสาหกรรมทอผ้ า อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมพลังงาน เป็ นต้ น
ในบทต่อไป เป็ นการนาเสนอแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั ครัง้ นี ้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจัยเรื่ อง “กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่ อการสร้ างคุณค่าร่ วมของบริ ษัท ดับ๊ เบิล้ เอ
(1991) จากัด (มหาชน): แนวทางปฏิบตั ขิ องนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดเรื่ องธุรกิจของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) (Company Profile)
2.2 แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) และแนวคิดบรรษัท
บริบาลหรื อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
2.3 แนวคิดเรื่ องกลยุทธ์การสื่อสาร (Communication Strategy)
2.4 แนวคิดด้ านทัศนคติ (Attitude)
2.5 แนวคิดเรื่ องการยอมรับนวัตกรรม (Innovation Adoption)
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (Related Researches)
2.7 กรอบแนวความคิดการวิจยั (Conceptual Research Framework)

2.1 แนวคิดเรื่ องธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน) (Company
Profile)
จากการศึกษาเอกสารเผยแพร่ ข องบริ ษั ท ดั๊บ เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ได้ แ ก่
รายงานประจาปี พ.ศ. 2554-2555 และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ พบว่า แม้ ว่าแนวโน้ มของโลกจะมีการ
นาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทนั สมัยช่วยลดปริ มาณการใช้ กระดาษ แต่กระดาษก็ยงั คงได้ รับความ
นิยมใช้ อย่างแพร่หลายในส่วนงานราชการ ส่วนงานสานักงานทัว่ ไป และส่วนสถานศึกษา ทาให้
อุตสาหกรรมกระดาษมี การเติบโตและพัฒ นาอย่า งต่อ เนื่ อง บริ ษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จ ากัด
(มหาชน) เห็นโอกาสที่สาคัญที่จะการเติบโตในอุตสาหกรรมนี ้ได้ จึงเริ่ มก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2532
โดยเป็ นผู้ผ ลิ ต กระดาษและเยื่ อกระดาษครบวงจรในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ภายใต้ แบรนด์
“ดับ๊ เบิ ้ล เอ (Double A)” และยังถือเป็ นผู้นาในการทาแบรนด์กระดาษเป็ นรายแรกในประเทศไทย
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2.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) หรื อเดิมชื่อ บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ อะโกร จากัด
(มหาชน) จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นนิติบคุ คลประเภทบริ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม
พ.ศ. 2532 โดยธุรกิจหลักคือผู้ผลิตและจาหน่ายกระดาษและเยื่อกระดาษ ต่อมาได้ จดทะเบียน
แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ปั จจุบนั มีกาลังการผลิต
รวม 820,000 ตันต่อปี และส่งออกไป 138 ประเทศทัว่ โลก ครอบคลุมทังเอเชี
้ ย ยุโรป อเมริ กา
แอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
2.1.1.1 ผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper Product)
1) ผลิตภัณฑ์กระดาษรี มเล็ก มีขนาดตังแต่
้ 70-80 กรัมต่อตารางเมตร
ใช้ ในงานถ่ายเอกสาร และงานพิมพ์ โดยจะมีการตัดขนาดมาตรฐาน A4, A3, F4, B4, B5, และ
A11
2) ผลิตภัณฑ์กระดาษรี มใหญ่ มีขนาดตังแต่
้ 60-120 กรัมต่อตาราง
เมตร ใช้ ในพิมพ์หนังสือตารา วารสาร หนังสือพิมพ์ธุรกิจ สิ่งพิมพ์ทวั่ ไป สมุด กระดาษต่อเนื่องที่ใช้
พิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ แบบม้ วน (Roll) และแบบแผ่น (Sheet)
3) ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขียนและอุปกรณ์สานักงาน เช่น สมุดรายงาน สมุด
โน้ ต กระดาษโน๊ ตรูปร่างต่างๆ กระดาษสี สติก๊ เกอร์ เนื ้อกระดาษ ซองจดหมาย เป็ นต้ น
2.1.1.2 เยื่ อกระดาษฟอกขาวใยสัน้ จากยูคาลิปตัส (Bleached Eucalyptus
Kraft Pulp -BEKP) เยื่อกระดาษที่ออกจากโรงผลิตเยื่อของบริษัทฯ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี ้
1) เยื่อน ้า (Slurry Pulp) มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 64 ของเยื่อที่ผลิตได้
ซึง่ จะส่งผ่านท่อไปยังโรงผลิตกระดาษของบริษัท เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตกระดาษต่อไป
2) เยื่อแผ่นเปี ยก (Wet Lap Pulp) เป็ นเยื่อกระดาษที่มีความชื ้นร้ อยละ
50 จะผลิตในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 1 ของเยื่อกระดาษที่ผลิตได้ ทงั ้ หมด เพื่อการส่งขาย
ภายในประเทศ และส่วนหนึ่ง จะส่ ง ให้ กับบริ ษัท ไฮ-เทค เปเปอร์ จากัด หรื อในกรณี ที่เก็ บเป็ น
วัตถุดบิ คงคลังเพื่อใช้ ในการผลิต
3) เยื่อแผ่นแห้ ง (Dry Pulp) เป็ นเยื่อกระดาษที่มีความชื ้นร้ อยละ 10 จะ
ผลิ ตในสัดส่วนประมาณ ร้ อยละ 35 ของเยื่อกระดาษที่ ผลิตได้ ทงั ้ หมด เพื่ อการจ าหน่ายทัง้
ภายในประเทศและเพื่อการส่งออก
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2.1.2 วิสัยทัศน์
ดับ๊ เบิ ้ล เอ มุง่ มัน่ สู่การเป็ นแบรนด์กระดาษคุณภาพของโลก ด้ วยการสร้ างตราสัญลักษณ์
“กระดาษจากคันนา หรื อ Paper from KHAN-NA” ให้ เป็ นมาตรฐานใหม่ที่ไม่เพียงมุ่งเน้ นการผลิต
กระดาษคุณภาพที่ดีที่สดุ สาหรับผู้ใช้ ทวั่ โลก แต่ยงั ใส่ใจตังแต่
้ วิธีคิ ด วิธีผลิตกระดาษที่เน้ นถึงความ
ยัง่ ยืนและไม่ทาของเสียให้ เสียของ
2.1.3 พันธกิจ
2.1.3.1 การพัฒนาให้ “กระดาษจากคันนา” เป็ นทางเลือกใหม่ของผู้บริ โภคที่ได้
เลือกใช้ กระดาษคุณภาพไปพร้ อมกับ การช่วยลดโลกร้ อน เพราะขันตอนการผลิ
้
ตกระดาษดับ๊ เบิ ้ล
เอ 1 รี ม ช่วยดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ ถึง 12.5 กิโลกรัม
2.1.3.2 การสร้ างแหล่งวัตถุดบิ ที่ยงั่ ยืน โดย “ต้ นกระดาษบนคันนา” ทาให้ ดบั๊ เบิ ้ล
เอ สามารถพึง่ พาตนเองได้ ทางด้ านวัตถุดบิ และเป็ นแหล่งสร้ างรายได้ เสริมที่ยงั่ ยืนแก่สงั คมชนบท
2.1.3.3 การ “ทาของเสีย ไม่ให้ เสียของ” โดยนาของเหลือจากการผลิตกระดาษ
มาเป็ นเชื ้อเพลิงผลิตไฟฟ้าใช้ เอง ไม่รบกวนแหล่งพลังงานจากภายนอก และเหลือใช้ เป็ นพลังงาน
ทดแทนของชาติ
2.1.4 ปรัชญาในการดาเนินธุรกิจ
ธุรกิจของดับ๊ เบิ ้ล เอ ล้ วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชนโดยรอบสถานประกอบ
การ ดังนัน้ ดับ๊ เบิ ้ล เอ จึงให้ ความสาคัญกับการดาเนิน ธุรกิจเพื่อสร้ างความยัง่ ยืนจากมิติต่างๆ ที่
สาคัญ โดยเฉพาะด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ านสังคม และด้ านเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1.4.1 มิตดิ ้ านสิ่งแวดล้ อม
ฝ่ ายบริหารของดับ๊ เบิ ้ล เอ เชื่อมัน่ ว่าการรักษาสภาพสิ่งแวดล้ อมให้ ยงั่ ยืนและการ
พัฒนาเศรษฐกิจเป็ นเรื่ องที่ต้องประสานงานให้ เกือ้ กูลซึ่ งกันและกันได้ ดับ๊ เบิ ้ล เอ จึงตระหนักใน
ความรับผิดชอบเอาใจใส่ดูแลสภาพแวดล้ อมทัง้ ภายในสถานประกอบการ และชุมชนโดยรอบ
สถานประกอบการของบริ ษัทฯ และมุ่งมัน่ ดาเนินการตามกระบวนการด้ านสิ่งแวดล้ อม และเอาใจ
ใส่ทกุ ขันตอนของการด
้
าเนินงาน
1) การเลือกใช้ วตั ถุดบิ จากไม้ ปลูกของเกษตรกร
ดั๊ บ เบิ ล้ เอ ยั ง ได้ ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของความยั่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และได้ พฒ
ั นาอุตสาหกรรมผลิตกระดาษยุคใหม่ โดยการพัฒนาพันธุ์ไม้ ปลูก
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เพื่อนามาใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษแทนไม้ จากป่ าธรรมชาติ ดับ๊ เบิ ้ล เอ จึงเป็ นกระดาษ
จากไม้ ปลูกของเกษตรกรไทย ต่ างจากอุตสาหกรรมกระดาษดัง้ เดิม ที่ ใ ช้ วัตถุดิบในการผลิ ต
กระดาษจากไม้ จากป่ าธรรมชาติ
2) กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
(1) ระบ บก าร ผลิ ต เยื่ อก ระด าษ ที่ เ ป็ นมิ ตร กั บ สิ่ ง แ วด ล้ อ ม
(Elementary Chlorine Free - ECF) กระบวนการผลิตจะใช้ ก๊าซออกซิเจนแทนการใช้ ก๊าซคลอรี น
ในการฟอกเยื่อจึงไม่ก่อให้ เกิดสารไดออกซิน
(2) การวางแผนเกี่ยวกับการบาบัดน ้าทิ ้งอย่างมีระบบ บริ ษัทลงทุน
ในการก่อสร้ างระบบบาบัดนา้ และติดตัง้ อุปกรณ์ รวมถึง เครื่ องมื อที่ เกี่ ยวข้ องในการป้องกัน
มลภาวะ รวมมูลค่าเงินลงทุน 6.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 160 ล้ านบาท ทาให้ น ้าที่จะ
ระบายออกนอกโรงงานมีคณ
ุ สมบัตดิ ีกว่ามาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด ซึ่งนอกจากจะ
ไม่เป็ นอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมแล้ ว ยังนามาใช้ ในการเกษตรในบริเวณใกล้ เคียงอีกด้ วย
(3) เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพสูง ซึง่ จะใช้ น ้าใน
กระบวนการผลิตน้ อย ส่งผลให้ ต้นทุนลดลง และลดปริมาณนาที่ต้องบาบัดลง
(4) ใช้ น ้าจากอ่างเก็บนา้ ที่ขุดขึ ้นเอง ไม่รบกวนแหล่งน ้าสาธารณะ
เพื่อรองรับน ้าหลากน ้าล้ นในฤดูฝน โดยมีความจุรวม 21.19 ล้ านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอในการ
อุปโภคและบริโภคของโรงงานโดยไม่รบกวนแหล่งน ้าธรรมชาติของชุมชน
(5) การไม่ระบายน ้าสู่แหล่งสาธารณะ น ้าที่ระบายออกจากโรงเยื่อ
และกระดาษจะไม่ระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ แต่จะระบายสู่อ่างเก็บน ้าซึ่งรองรับน ้าที่บาบัด
แล้ วได้ ถึง 15 ล้ านลูกบาศก์เมตร น ้าดังกล่าวจะถูกใช้ รดต้ นไม้ ในสวนป่ าบริ เวณใกล้ เคียง ดังนันจึ
้ ง
ไม่ทาให้ เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้ อม
(6) ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ขจัดกลิ่น เพื่อให้ ปราศจากกลิ่นรบกวนทังภายใน
้
โรงงานและบริเวณใกล้ เคียง โดยจะน ้ากลิ่นส่งไปตามท่อเข้ าสูเ่ ตาเผา กลิ่นดังกล่าวก็จะหมดไปโดย
วิธีน ้าไปเผานัน่ เอง
(7) การนาเศษไม้ เปลือกไม้ น ้ามันยางดา ซึ่งเป็ นของเหลือจาก
กระบวนการผลิต มาทาให้ เกิดประโยชน์ โดยนามาเป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า หรื อที่เรี ยกว่า
เชื ้อเพลิงชีวมวล แทนการใช้ น ้ามันหรื อเชื ้อเพลิงฟอสซิล
(8) บริษัทได้ ดาเนินการและได้ รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ISO 14001 ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2540 ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั
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3) ข้ อกาหนดด้ านสิ่งแวดล้ อม
(1) เลือกใช้ กระบวนการ อุปกรณ์ และระบบการผลิตที่มีผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้ อมน้ อยที่สดุ
(2) ใช้ วัตถุดิบและพลัง งานในกระบวนการผลิต เพื่ อประสิทธิ ภ าพ
สูงสุด
(3) ดูแลให้ การผลิตและการดาเนินงานเป็ นไปตามกฎระเบียบด้ าน
สิ่งแวดล้ อมของรัฐ
(4) ส่งเสริ มและสนับสนุนผู้จัดหาวัตถุ ดิบ และบริ การที่แสดงความ
รับผิดชอบในการดาเนินการตามมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม
(5) สนับสนุนหน่วยราชการเรื่ องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมอย่างเต็มที่
(6) ด าเนิ น การป้ องกั น มลพิ ษ ทางสิ่ ง แวดล้ อมโดยจั ด โครงการ
สนับสนุนปลูกจิตสานึกทางด้ านสิ่งแวดล้ อมในหมู่พนักงานและฝึ กอบรมให้ พนักงานมีความเข้ าใจ
ทังในเรื
้ ่ องผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในกระบวนการผลิต และจัดหามาตรการ
ต่างๆ เพื่อจะนามาใช้ ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อมให้ เหลือน้ อยที่สดุ
(7) ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการติดตามและตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มจากการด าเนิ น งาน และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพโดยการก าหนดและตรวจสอบการ
ดาเนินงานให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางสิ่งแวดล้ อมตลอดเวลา
(8) แจ้ ง สมาชิ กชุม ชน ผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ รวมถึง ลูกค้ าให้
ทราบถึงมาตรการดาเนินงานและแผนการ ด้ านสิ่งแวดล้ อมของบริษัทฯ
(9) จัดทาและเผยแพร่กิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคมประจาปี
2.1.4.2 มิตดิ ้ านสังคม
ดั๊บ เบิ ล้ เอ ถื อ ว่ า สัง คมเป็ นสถาบัน ส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นภาคธุ ร กิ จ และ
เศรษฐกิ จ ให้ ก้ าวเดิน อย่า งยั่ง ยื น ดัง นัน้ ดั๊บ เบิล้ เอ จึง ยึด หลัก ปรั ช ญาในการส่ง เสริ ม พัฒ นา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น เพื่อสร้ างรอยยิ ้มให้ สงั คมไทย ดังต่อไปนี ้
1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การช่วยเหลือให้ เกษตรกรมีรายได้ เสริ ม จากการปลูกต้ นกระดาษบนคันนา
นอกเหนือไปจากการปลูกพืชหลัก ทาให้ ไม่ต้องละถิ่นฐานเข้ าเมืองเพื่อหางานทา ช่วยให้ ครอบครัว
ได้ อยูร่ ่วมกัน ลดปั ญหาทางสังคม และเป็ นจุดเริ่มต้ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยงั่ ยืนของคนไทย
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2) การพัฒนาท้ องถิ่น
ดับ๊ เบิ ้ล เอ มีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ให้ กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง
เพราะชุมชน เปรี ยบเสมือนบ้ านหลังหนึ่งของดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่ต้องช่วยเหลือเกื ้อกูล ทังในด้
้ านสุขภาพ
การศึกษา และการสร้ างงาน อาทิเช่น โครงการปลูกต้ นกระดาษ ปลูกปั ญญาโรงเรี ยนในชนบท
โดยแจกต้ นกระดาษให้ โรงเรี ยนปลูกในพื ้นที่ว่างเปล่า เพื่อเป็ นรายได้ นาไปพัฒนาการศึกษา, กิจ
กรรมดับ๊ เบิ ้ล เอ เปิ ดบ้ าน เพื่อให้ ชมุ ชนและเยาวชนได้ เข้ าเยี่ยมชมรับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตกระดาษ เป็ นต้ น
3) การส่งเสริมสังคมการเรี ยนรู้
ดับ๊ เบิ ้ล เอ มีนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู้ หรื อการ
รักการอ่านในกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ จากการอ่าน เป็ น
สังคมแห่งปั ญญา สร้ างความแข็งแกร่ งให้ ประเทศชาติ ด้ วยการร่ วมกับสานักพิมพ์หลายแห่ง
พัฒนาโครงการ “ดับ๊ เบิ ้ล เอ สื่อสร้ างปั ญญา” เพื่อผลักดันให้ เกิดหนังสือคุณภาพในสังคม และทา
ให้ เยาวชนสนใจอ่านหนังสือมากขึ ้น โดยเน้ นไปที่หนังสือที่ให้ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง
ๆ ดับ๊ เบิ ้ล เอ ยัง สร้ างเมืองหนังสือของคนไทย หรื อ “ดับ๊ เบิ ้ล เอ บุ๊ค ทาวเวอร์ ” บนถนนสาทร 12
เพื่ อเป็ นสถานที่ พัก ผ่อ นที่ ต้ องการส่ง เสริ ม รั ก การอ่า น และยัง ได้ ร่ว มลงนามเป็ นภาคีผ ลัก ดัน
กรุ งเทพมหานครเป็ นมหานครแห่งการอ่านสู่เมืองหนังสือโลก ในปี พ.ศ. 2556 (World Book
Capital 2013) ตามนโยบายของ UNESCO
2.1.4.3 มิตดิ ้ านเศรษฐกิจ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ ส่งเสริ มเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒนาแบรนด์ให้ เป็ นแบรนด์
กระดาษที่ร้ ู จักของคนไทยและเป็ นแบรนด์กระดาษเดียวที่ทาตลาดอย่างจริ งจัง ในระดับโลก ที่
สามารถส่งออกไปจาหน่ายในทุกภูมิภาคทัว่ โลกแล้ วกว่า 138 ประเทศ ครอบคลุมทังเอเชี
้ ย ยุโรป
อเมริ กา แอฟริ กา และตะวันออกกลาง และสร้ างรายได้ ให้ กับประเทศไม่น้อยกว่า 10,000 ล้ าน
บาทต่อปี
2.1.5 นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” (Paper from KHAN-NA)
ดับ๊ เบิ ้ล เอ นำปรั ชญำในกำรดำเนินธุรกิจ มำวำงคิดและวำงแผนกลยุทธ์ ด้ำนกำรสร้ ำง
คุณค่ำร่วม (Creating Shared Value) ให้ ตอบโจทย์ทำงสังคมและพัฒนำให้ เป็ นรู ปธรรมจนเกิด
เป็ นนวัตกรรม “กระดำษจำกคันนำ” หรื อ Paper from KHAN-NA และกลำยเป็ นแนวทำงแห่งกำร
พัฒนำที่ยงั่ ยืน ทังด้
้ ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ด้ วยกำรริ เริ่ มส่งเสริ มปลูกต้ นกระดำษบน

19
คันนำ เพื่อเป็ นแหล่งสร้ ำงรำยได้ เสริ มให้ กบั เกษตรกร เป็ นกำรเพิ่มพื ้นที่สีเขียวซึ่งเป็ นแหล่งดูดซับ
คำร์ บอนไดออกไซด์แห่งใหม่ และยังช่วยลดโลกร้ อน โดยสำมำรถสรุ ปได้ ว่ำนวัตกรรม “กระดำษ
จำกคันนำ” ประกอบด้ วย
2.1.5.1 กระดาษสร้ างรายได้ เสริ มให้ กับเกษตรกรไทย เริ่ มต้ นจากการที่ประเทศ
ไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชากรส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรและปลูกข้ าว ทาให้ มีพื ้นที่ที่
เรี ยกว่า “คันนา” ซึ่งถูกปล่อยว่างไม่ได้ ใช้ ประโยชน์อะไร ด้ วยเหตุนี ้ ดับ๊ เบิ ้ล เอ จึงส่งเสริ มการปลูก
ต้ นกระดาษบนคันนา เพื่อช่วยสร้ างรายได้ เสริมให้ กบั เกษตรกรอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการปลูก
พืชหลัก ทังนี
้ ้ จากข้ อมูลของดับ๊ เบิ ้ล เอ มีเกษตรกรร่ วมปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ แล้ วกว่า 1.5
ล้ านราย ช่วยสร้ างรายได้ กว่า 5,000 ล้ านบาทต่อปี และมี ส่วนช่วยให้ พื ้นที่ว่างกลายเป็ นแหล่งดูด
ซับคาร์ บอนไดออกไซด์อีกด้ วย
2.1.5.2 กระดาษลดโลกร้ อน โดยการสร้ างความสมดุล กับ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
วางแผนธุรกิจที่คานึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ควบคู่กับกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
และเกือ้ กูลต่อสังคมโดยเลือกใช้ วัตถุดิบจากไม้ ปลูก ธุรกิจของดับ๊ เบิ ้ล เอ จึงเริ่ มต้ นจากการวิจัย
และพัฒ นาพันธุ์ ไ ม้ ที่ จ ะใช้ เ ป็ นวัต ถุดิบ ในการผลิ ตกระดาษ ให้ เ หมาะสมกับภูมิ ประเทศ และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และได้ ส่งเสริ มให้ เกษตรกรปลูกต้ นกระดาษบนคันนาหรื อพืน้ ที่ว่าง
เปล่ า จึ ง เป็ นการช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ ไม้ จากป่ าธรรมชาติ และยั ง เป็ นการสร้ างแหล่ ง ดู ด ซั บ
คาร์ บอนไดออกไซด์ เพราะเปลี่ยนพื ้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ ทาประโยชน์ให้ กลับมีต้นไม้ เพิ่มขึ ้น ซึ่งจาก
สถิตกิ ระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ 1 รี ม สามารถดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ ถึง 12.5 กิโลกรัมหรื อปี ละ 6.7
ล้ านตัน
2.1.5.3 กระดาษสร้ างพลังงาน โดยในกระบวนการผลิตเยื่ อกระดาษ จะทาให้
เกิดของเหลือ ได้ แก่ เศษไม้ เปลือกไม้ และน ้ามันยางดา ดับ๊ เบิ ้ล เอ จึงนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์
โดยการแปรสภาพเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้าหมุนเวียน เพื่อใช้ ภายในโรงงาน
ทาให้ สามารถประหยัดต้ นทุนการผลิต และยังมีไฟฟ้าเพียงพอใช้ ในชุมชนได้ อีกกว่า 400,000
ครัวเรื อน
2.1.6 รางวัลด้ านกิจกรรมที่รับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
จำกนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ทำให้ ดบั๊ เบิ ้ล เอ ได้ รับรำงวัล 3 รำงวัลใหญ่ด้ำน
กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมระดับภูมิภำคในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 ดังต่อไปนี ้
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2.1.6.1 รางวัล Asian CSR Awards ในฐานะองค์กรที่ช่วยขจัดความยากจนใน
เอเชี ย ที่ ดั๊บ เบิล้ เอ เข้ า รั บ รางวัลจากประธานาธิ บ ดี แห่ง สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ใ นงาน Asia’s
Premier CSR Awards ณ กรุงมะนิลาเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ทาให้ กระดาษจากคันนา
กลายเป็ นที่ร้ ู จกั และได้ รับการยอมรับจากทั่วโลกมากขึ ้น ซึ่งรางวัลนี ้พิจารณาจากโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่มีความโดนเด่นด้ านนวัตกรรมหรื อบริ การ ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
อย่างยั่ง ยื น นอกจากนี ย้ ัง มี การตรวจสอบถึง แหล่ง วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตสินค้ าที่ ต้อ ง
รับผิดชอบต่อสังคม และเป็ นมิตรต่อสิ่ง แวดล้ อมด้ วย โดยมีโครงการกว่า 175 โครงการ จาก 129
บริ ษัท ใน 14 ประเทศทัว่ โลกส่งเข้ าคัดเลือก ทัง้ นี ้ ดับ๊ เบิ ้ล เอ ได้ รับรางวัล ควบคู่กับองค์กรชันน
้ า
ระดับโลก เช่น Abbott, Citibank Pakistan, Pfizer เป็ นต้ น
2.1.6.2 รางวัล Hong Kong CSR Award ซึ่งเป็ นรางวัลที่คานึงถึงเรื่ องกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ าสู่วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างแท้ จริ ง
โดย ดั๊บเบิล้ เอ ได้ รับเลื อกในฐานะองค์กรที่ ใส่ใจสิ่ง แวดล้ อมและสัง คมตัง้ แต่แรกเริ่ ม ด าเนิ น
ธุรกิจ โดยเป็ นผู้พลิกโฉมอุตสาหกรรมกระดาษโลก ริเริ่มการปลูกต้ นกระดาษบนคันนาบนพื ้นที่ว่าง
เปล่าที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
2.1.6.3 รางวัล Green Leadership Award 2012 จาก Asia Responsible
Entrepreneurship Awards-Southeast Asia 2012 (AREA-SEA Awards 2012) ที่ประเทศ
สิงคโปร์ ซึง่ พิจารณาคัดเลือกจากบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และเป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้ อมดีเด่น (Green Leadership) จาก 11 ประเทศทัว่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
โดยหลักเกณฑ์ การมอบรางวัล พิจารณาจากบริ ษัทที่ ดาเนินงานด้ านการอนุรักษ์ พ ลังงานและ
สิ่งแวดล้ อมอย่างบูรณาการในทังกระบวนการที
้
่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับหลัก
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ที่เน้ นการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมตังแต่
้ ต้นทางในการผลิตกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ ทาให้ ทุกคนที่ใช้ กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ นัน้ ล้ วนแล้ วแต่มีส่วนช่วยลดโลกร้ อน และสร้ าง
รายได้ เสริมให้ เกษตรกรไทย
โดยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) พบว่าจุดเด่น
ของแบรนด์ ก ระดาษ ดั๊บ เบิ ล้ เอ อยู่ ที่ ก ารเป็ นกระดาษคุณ ภาพที่ ไ ม่ ร บกวนธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม อันเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงความสมดุลของมิติทางสิ่งแวดล้ อม มิติทาง
เศรษฐกิจ และมิติทางสังคม เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่งการศึกษาแนวคิดดังกล่าวจะ
สะท้ อนให้ เห็นถึงว่าบริ ษัทฯ มีวิธีการดาเนินธุรกิจอย่างไร ซึ่งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สามารถนามาใช้ เป็ น
กรอบแนวความคิด เพื่ ออธิ บายถึง การบริ หารกลยุทธ์ การสื่ อสารเพื่ อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วย
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นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ รวมไปถึงกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วม
ด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ได้ อีกด้ วย

2.2 แนวคิดการสร้ างคุณค่ าร่ วม (Creating Shared Value: CSV) และแนวคิด
บรรษั ทบริ บ าลหรื อ ความรั บ ผิด ชอบต่ อสั งคม (Corporate Social
Responsibility: CSR)
องค์กรธุรกิจในระบบทุนนิยม (Capitalism) ถูกมองว่าเป็ นต้ นเหตุของปั ญหาที่คกุ คาม
ให้ แก่โลกและสังคม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางอาหาร ปั ญหาสุขภาพของประชากร เป็ น
ต้ น อันเนื่องมาจากการพัฒนาของระบบทุนนิยมภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่ม่งุ เน้ นกลไกการ
แข่งขันการเสรี และให้ ความสาคัญกับผลสาเร็ จในเชิงเศรษฐกิจเป็ นหลัก โดยไม่คานึงถึงปริ มาณ
จากัดของทรัพยากรธรรมชาติและไม่ร้ ูจกั การบริ โภคอย่างสมดุล (กมล กมลตระกูล, 2551: 37) ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการสร้ างกาไรในระยะยาวหรื อสร้ าง
ความยัง่ ยืนให้ แก่องค์กร จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้ องมีมมุ มองต่อประเด็นปั ญหำทำง
สัง คมและสิ่ง แวดล้ อม เพื่ อทาให้ เกิ ดกรอบความคิด ที่ ธุ รกิจ สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อ
ประเด็นปั ญหาดังกล่าวได้
Porter and Kramer (2011, อ้ างถึงใน สถาบันไทยพัฒน์ , 2557: 7) แสดงทัศนะถึง
มุมมองหรื อท่ำทีที่องค์กรธุรกิจมีตอ่ ประเด็นปั ญหำทำงสังคมและสิ่งแวดล้ อม (1) จำกระดับต่ำสุด
คือที่ไม่ได้ ตระหนักว่ำเป็ นปั ญหำแก่ องค์กร จึงแสดงออกด้ วยกำรเพิกเฉย หรื อรับผิดชอบให้ น้อย
ที่สดุ และหำกเลี่ยงไม่ได้ ก็จะใช้ วิธีกำรบริ จำคเป็ นทำงออก (2) ระดับต่อมำคือ เริ่ มตระหนักว่ำเป็ น
ปั ญหำแก่องค์กร จึงเพิ่มกิจกรรมกำรบริจำคให้ มำกขึ ้น ใช้ กำรประชำสัมพันธ์ และกำรสร้ ำงสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ เสีย เป็ นเครื่ องมือดำเนินกำรแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบที่มีตอ่ สังคม (3) ระดับที่
ถัดขึ ้นมำคือ เริ่มมีจิตสำนึกที่จะมีสว่ นร่วมในกำรแก้ ไขปั ญหำ ด้ วยกำรจัดสรรทรัพยำกรสำหรับกำร
แก้ ไขปั ญหำ หรื อใช้ ควำมถนัดที่องค์กรมีอยู่บริ หำรจัดกำร ติดตำม ตรวจสอบ และรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรกับปั ญหำนันๆ
้ (4) ระดับสูงสุดคือ กำรพิจำรณำว่ำเป็ นโอกำสที่จะสร้ ำงคุณค่ำร่ วมกับ
สัง คม มำกกว่ำที่ จ ะมองว่ำเป็ นปั ญหำที่ ต้องได้ รับกำรแก้ ไข ซึ่ง ทำให้ องค์กรธุรกิจ สำมำรถเห็น
ช่องทำงในกำรลดต้ นทุนค่ำใช้ จ่ำย ขยำยกำรเติบโตของรำยได้ พร้ อมทังสร้
้ ำงควำมแตกต่ำงใน
คุณค่ำที่นำเสนอเหนือองค์กรธุรกิจอื่นๆ
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จำกมุมมองขององค์กรธุรกิจในทัศนะของ Porter and Kramer ทำให้ สำมำรถจัดแบ่ง
ประเภทของแนวคิดด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจได้ 3 ประเภท (ปรำโมทย์ ศุภ
ปั ญญำ, 2555) ดังต่อไปนี ้
1. การบริ จาค (Corporate Philanthropy) หรื อการทาความดี (Do Good Deed) คือการ
แสดงออกถึงความมีใจเป็ นกุศลขององค์กรธุรกิจ เช่น การคืนกาไรบางส่วนของบริ ษัทให้ แก่สงั คม
โดยการสร้ างห้ องสมุด หรื อการให้ ทนุ การศึกษา เป็ นต้ น เป็ นการทาไม่เต็มที่และไม่มีความยัง่ ยืน
2. การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) คือการทา
กิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมพร้ อมกับการดาเนินธุรกิจขององค์กร หรื อการไม่ทาลาย
สภาพแวดล้ อม (Do No Harm) อาทิ การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบมาตรฐานของอุตสาหกรรม การ
เป็ นองค์กรที่ห่วงใยสังคม (Good Corporate Citizenship) การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development) การไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น ซึ่ง บางครัง้ กิจกรรม
ดังกล่าวไม่ได้ ตอบประเด็นด้ านสังคมของชุมชน และถูกวิจารณ์วา่ เป็ นเพียงการสร้ างภาพลักษณ์
3. การสร้ างคุณค่าร่ วม (Creating Shared Value) เป็ นโมเดลทางธุรกิจในอนาคต ที่นา
ระบบทุนนิยม (Capitalism) มาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการแก้ ปัญหาสังคม ซึ่งอยู่บนความเชื่อว่า
ความก้ าวหน้ าของสังคมและของธุรกิจเชื่อมถึงกัน และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจกับ
ความกินดีอยูด่ ีของสังคมนันพึ
้ ง่ พาซึง่ กันและกัน
Kotler and Lee (2005: 22-24, 2009: 292-294) ได้ แบ่งกิจกรรมเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็ นกิจกรรมสาคัญที่องค์กรธุรกิจทาเพื่อสนับสนุนสิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม สร้ างความเข้ มแข็งให้ ธุรกิ จ ตลอดจนบรรลุเจตนารมณ์ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยออกเป็ น 7 ประเภท ได้ แก่ (1) การส่งเสริ มประเด็นสังคม (Cause Promotion) (2)
(Cause-Related Marketing) (3) การตลาดเพื่อสังคมของ
องค์กร (Corporate Social Marketing) (4)
(Corporate Philanthropy) (5)
(Community Volunteering) (6) ข้ อปฏิบตั ิทางธุรกิจเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Pratices) และ (7) การพัฒนาและส่งมอบ
ผลิ ตภัณฑ์ และบริ การตามกาลังซื อ้ ของคนในระดับฐานราก (Developing and Delivering
Affordable Products and Services)
สุวิทย์ เมษิ นทรี ย์ (2554) ให้ ความคิดเห็นว่า แนวคิดด้ ำนควำมรั บผิดชอบต่อสัง คม
ดังกล่าว ตังอยู
้ บ่ นฐานคิดว่า ตัวองค์กรธุรกิจนอกจากจะมีกาลังความสามารถในเรื่ องของการสร้ าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value Creation) แล้ วยังมีกาลังความสามารถในการสร้ าง
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คุณค่าทางสังคม (Social Value Creation) ด้ วย จากฐานคิดดังกล่าว ทาให้ เกิดแนวคิดทาง
ปรัชญาว่าด้ วยการทาธุรกิจในโลกของทุนนิยมออกไป 2 แนวทางคือ (1) Sequential Strategy คือ
องค์กรธุรกิจต้ องยืนอยู่บนขาของตนเองในเชิงเศรษฐกิจให้ ได้ ก่อน แล้ วจึง ช่วยเหลือสังคม และ (2)
Dual Strategy คือองค์กรธุรกิจจะต้ องดาเนินธุรกิจให้ เติบโตคูข่ นานไปกับการช่วยเหลือสังคม
อย่างไรก็ดี สุวิทย์ เมษินทรี ย์ ยังได้ เสนออีกว่าในปั จจุบนั แนวทางทังสองล้
้
วนแสดงให้ เห็น
ได้ วา่ เรื่ องของเศรษฐกิจและสังคมจึงมีความสัมพันธ์กนั อย่างแนบแน่น ดังนัน้ การสร้ างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ (Economic Value Creation) และการสร้ างคุณค่าทางสังคม (Social Value Creation)
จึงเป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถดาเนินการแยกเป็ นอิสระกันได้ อีกต่อไป
2.2.1 การสร้ างคุณค่ าร่ วม (Creating Shared Value: CSV)
ปั จจุบนั เราน่าจะได้ ยินคาว่า “Corporate Social Responsibility: CSR” หรื อ “ความ
รับผิดชอบที่องค์กรธุรกิจมีตอ่ สังคม” ซึ่งเป็ นกระแสที่เกิดขึ ้นกับองค์กรธุรกิจทังหลายที
้
่ตา่ งหันกลับ
มาร่วมทาสิ่งดีๆ ให้ กบั สังคม แต่ก็มีหลายองค์กรธุรกิจชันน
้ าเริ่ มต้ นให้ ความสนใจตังแต่
้ ต้นน ้า ด้ วย
การวางกลยุทธ์ เพื่อร่ วมสร้ างสรรค์คุณค่าที่ประสานความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจกับ
ความต้ องการของสังคมร่วมกัน หรื อที่เรี ยกว่า “Creating Shared Value: CSV” หรื อ “การสร้ าง
คุณค่าร่วม”
แนวคิดเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่ วมถูกกล่าวถึงครัง้ แรกโดยนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงด้ านการ
พัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) และโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) ไมเคิล อี
พอร์ เตอร์ (Michael E. Porter) และมาร์ ค อาร์ เครเมอร์ (Mark R. Kramer) ในบทความชื่อว่า The
Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility ซึ่งถูกตีพิมพ์
เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2006 โดยทังสองได้
้
ให้ คานิยามไว้ ว่า เป็ นการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการ
สร้ างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้ วยรูปแบบทางธุรกิจ (สถาบันไทยพัฒน์, 2557: 2)
2.2.1.1 ความหมายของการสร้ างคุณค่าร่วม
Porter and Kramer (2011) พยายามแสดงให้ เห็นว่าการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในรู ปแบบปกติที่ทากันนัน้ ไม่ได้ ก่อให้ เกิ ดคุณค่าทัง้ ต่อองค์กรธุรกิจและต่อสังคมอย่าง
แท้ จ ริ ง และไม่ได้ ช่วยแก้ ไขปั ญหาที่เกิดจากองค์กรธุรกิ จในระบบทุนนิยม ความรั บผิดชอบต่อ
สังคมในรูปแบบดังกล่าว จึงเป็ นเพียงแค่การทาดี (Doing Good) ที่ทาให้ ทงผู
ั ้ ้ ให้ และผู้รับรู้สึกดี
และเป็ นกิจกรรมที่ไม่ได้ เชื่อมโยงเข้ ากับกลยุทธ์หรื อสิ่งที่องค์กรธุรกิจทาอยู่ และเป็ นเพียงกิจกรรม
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เสริมเพื่อตอบสนองต่อปั จจัยภายนอกหรื อความต้ องการของชุมชนที่เกิดขึ ้น และผลของกิจกรรมก็
ไม่ได้ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้ จริง
ตามแนวคิดของ Porter and Kramer การสร้ างคุณค่าร่ วมที่แท้ จริ ง (Creating
Shared Value: CSV) หมายถึง นโยบาย แนวทาง และกิจกรรมที่องค์กรธุรกิจจัดทาขึ ้นมา เพื่อ
นาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ และในขณะเดียวกัน ก็เสริ มสร้ าง
ศักยภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของสังคมและชุมชนโดยรอบ กล่าวโดยง่ายว่า
เป็ นสิ่งที่องค์กรธุรกิจทาเพื่อให้ เกิดประโยชน์หรื อการสร้ างคุณค่าทัง้ สองด้ าน นันคื
้ อ นาไปสู่การ
สร้ างความสามารถในการแข่งขันและการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจ รวมทัง้ ทาให้ สัง คมและ
ชุมชนโดยรอบมีการพัฒนาขึ ้นไปพร้ อมๆ กัน เรี ยกว่าองค์กรธุรกิจดีขึ ้นและสังคมก็ดีขึ ้นไปด้ วย (พสุ
เดชะรินทร์ , 2554)
การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มเป็ นการประสานกลยุท ธ์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความ
ต้ องการทางเศรษฐกิจ (Economic Needs) หรื อเป้าหมายผลลัพธ์ทางธุรกิจ กับความต้ องการทาง
สังคม (Social Needs) ซึ่งดูเหมือนว่ากลยุทธ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นได้ เฉพาะในองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร
เท่านัน้ ทาให้ ในอดีตหลายองค์กรธุรกิจมองว่า ต้ องเลือกระหว่างการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ ได้ กาไร
สูงสุด หรื อการเป็ นเสมือนองค์กรการกุศล
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโดยทั่วไปยังมีความแตกต่างจากกิจการเพื่อสังคมในหลาย
แง่มุม วิธีการดาเนินธุรกิจโดยใช้ แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วม จึงไม่ได้ หมายความว่าธุรกิจนันจะ
้
กลายเป็ นกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม แต่ ก ลั บ ช่ ว ยสร้ างโอกาสให้ ธุ ร กิ จ ใช้ ทั ก ษะ ทรั พ ยากร และ
ความสามารถในการจัดการอย่างเต็มที่เพื่อนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม องค์กรธุรกิจชันน
้ า
หลายองค์กรจึงเริ่ มสร้ างกลยุทธ์เชิงนวัตกรรมในการผสมผสานระหว่างการสร้ างคุณค่าทางธุรกิจ
และการสร้ างคุณค่าให้ กบั สังคม เช่น GE, Google, IBM, Intel, Johnson & Johnson, Nestle,
Unilever และ Wal-Mart เป็ นต้ น เนื่องจากองค์กรธุรกิจชันน
้ าเหล่านี ้ ต่างก็มองเห็นว่าการสร้ าง
คุณค่าร่วมเป็ นการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันที่ยงั่ ยืน ทังยั
้ งสร้ างการเติบโตในลูกค้ ากลุ่ม
ใหม่ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทาผลตอบแทนทางธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง (“ผู้นาสร้ างได้ :
Creating Shared Value Organization (1)”, 2554)
การสร้ างคุณค่าร่วม จึงเป็ นการใช้ วิถีทางของทุนนิยมในการแก้ ไขปั ญหาสังคมที่
ผนวกเข้ ากับความสามารถในการแสวงหากาไรและการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันของ
องค์ ก ร โดยใช้ ท รั พ ยากรและความเชี่ ย วชาญหลัก ของกิ จ การในการสร้ างให้ เ กิ ด คุณ ค่า เชิ ง
เศรษฐกิจและสังคมไปพร้ อมกัน แต่ไม่ใช่การดาเนินตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมและค่านิยมส่วน
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บุคคลเป็ นที่ตงั ้ ไม่ใช่การแบ่งปั นคุณค่าที่เกิดขึ ้นแล้ วหรื อมีอยู่แล้ วให้ แก่สงั คมในรูปของการบริ จาค
และไม่ใช่การสร้ างสมดุลในผลประโยชน์ระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสีย (สถาบันไทยพัฒน์, 2557: 3)
2.2.1.2 วิธีการสร้ างคุณค่าร่วม
การที่จะสร้ างคุณค่าร่ วมกันนัน้ องค์กรธุรกิจสามารถสร้ างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
(Economic Value) ไปพร้ อมกับการสร้ างคุณค่าทางสังคม (Societal Value) ซึ่งทาได้ 3 วิธี
ดังต่อไปนี ้ (บริษัท แบรนด์เอจ จากัด, 2554 อ้ างถึงใน รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ, 2556: 75-81 )
1) การปรับเปลี่ ยนวิธีการคิดเพื่อให้ ได้ มาซึ่ งผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่
(By Reconceiving Products and Markets) จากเดิมที่ธุรกิจผลิตสินค้ าหรื อบริ การให้ ตรงกับ
ความต้ องการของสังคมเพียงอย่างเดียว ก็ให้ หนั มาสนใจความต้ องการพื ้นฐานของสังคมเป็ นหลัก
เนื่องจากสังคมมีความต้ องการในด้ านต่างๆ อยู่มาก ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการดูแลสุขภาพ การมีที่
อยู่อาศัยที่ดีขึน้ การมีโภชนาการที่ดี การดูแลผู้สูงอายุ การมีฐานะที่มั่นคง การมีสิ่งแวดล้ อมที่ดี
ฯลฯ ความต้ องการของสังคมทัง้ หมดนีเ้ ป็ นโอกาสให้ การสร้ างสรรค์นวัตกรรม จนเกิดการสร้ าง
คุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจกับสังคมในที่สดุ ซึง่ องค์กรธุรกิจสามารถสร้ างโอกาสจากปั ญหา
ทางสังคมให้ กลายเป็ นความได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งขัน วิธีนี ้เป็ นการส่งมอบคุณค่าให้ แก่สงั คมโดยตรงผ่าน
ทางตัวผลิตภัณฑ์ ในขณะที่องค์กรธุรกิจจะได้ รับคุณค่าในรูปของรายได้ ส่วนแบ่งตลาด การเติบโต
และความสามารถในการทากาไรที่เพิ่มขึ ้น
2) การปรับปรุงผลิตภาพใหม่ในโซ่คณ
ุ ค่า (By Redefining Productivity
in the Value Chain) โซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจย่อมได้ รับผลกระทบจากปั ญหาสังคมและสิ่งแวดล้ อม
อย่างหลี กเลี่ ยงไม่ไ ด้ เช่น การใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ปั ญหาเรื่ องสุขภาพและความปลอดภัย
ปั ญหาสภาพแวดล้ อมในที่ทางาน ความไม่เสมอภาคในการทางาน เป็ นต้ น ปั ญหาทางสังคมจาก
ภายนอกจะก่อให้ เกิด ต้ นทุนทางเศรษฐกิจในโซ่คุณค่าภายในองค์กรธุรกิจนัน้ เอง ดังนัน้ ความ
เจริ ญก้ าวหน้ าทางสังคมและผลิตภาพของโซ่คณ
ุ ค่าจึงเป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งการปรับปรุ งผลิต
ภาพใหม่ในโซ่คณ
ุ ค่า ไม่ว่าจะเป็ นการจัดซื ้อจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสิ นค้ า การขาย
และการตลาด การเพิ่มกาลังความสามารถของพนักงานและคนในชุมชน จากมุมมองของการสร้ าง
คุณค่าร่ วมกัน จะทาให้ เกิดนวัตกรรมและคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในรู ปแบบใหม่ที่องค์กร
ธุรกิจไม่เคยพิจารณามาก่อน วิธีนีเ้ ป็ นการส่งมอบคุณค่าให้ แก่สังคมจากการจัดการทรัพยากร
วัตถุดิบ แรงงาน ค่าตอบแทน ในขณะที่องค์กรธุรกิจจะได้ รับคุณค่าในรู ปแบบของประสิทธิภาพ
การบริหารต้ นทุน ความมัน่ คงทางวัตถุดบิ คุณภาพ และความสามารถในการทากาไรที่เพิ่มขึ ้น
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3) การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชุมชนท้ องถิ่น (By Enabling Local
Cluster Development) ความส าเร็ จ ขององค์กรธุ รกิ จ ย่อมได้ ม าจากการสนับสนุนของกลุ่ม
องงค์กรต่างๆ และโครงสร้ างพื ้นฐานโดยรอบธุรกิจนัน้ ผลิตภาพและนวัตกรรมของธุรกิจจะเกิดขึ ้น
ได้ ต้องอาศัยกลุ่มย่อยที่เ กี่ ยวข้ อง ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มธุ รกิจ ต่างๆ ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย ผู้
ให้ บริ การการขนส่งพื ้นฐาน หน่วยงานด้ านวิชาการที่ให้ ความสนใจต่อชุมชนโดยรอบองค์กรธุรกิจ
ฯลฯ ซึ่งกลุ่มย่อยเหล่านีม้ ีความส าคัญในการส่งเสริ มผลิตภาพ นวัตกรรม และการแข่งขันของ
องค์กรธุรกิจ การสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้ อง ก็เ ท่ากับ
เป็ นการเชื่ อ มโยงความส าเร็ จ ขององค์ก รธุ ร กิ จ เข้ า กับความส าเร็ จ ของชุม ชนด้ ว ย เพราะการ
เจริญเติบโตขององค์กรธุรกิจก็จะทาให้ เกิดการสร้ างงาน การสนับสนุนอุตสาหกรรมธุรกิจใหม่ๆ ให้
เกิดขึ ้น ความต้ องการงานบริ การอื่นๆ เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย วิธีนี ้เป็ นการส่งมอบคุณค่าให้ แก่ สงั คมด้ วย
การสร้ างงาน การสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการสังคม ในขณะที่องค์กรธุรกิจ
จะได้ รับคุณค่าทังในแง่
้
ของรายได้ และการบริ หารต้ นทุน การเข้ าถึงปั จจัยการผลิต การกระจาย
สินค้ าและบริการ รวมถึงความสามารถในการทากาไรที่เพิ่มขึ ้น
แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วมในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นรู ปแบบของธุรกิจ ที่นาประเด็น
ปั ญหาสังคมมาเป็ นโจทย์ร่วมในการคิดค้ นและพัฒนาแนวทางการดาเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่ง
คุณ ค่าที่ องค์กรได้ รับคือการได้ ม าซึ่ง ความสามารถในการสร้ างผลกาไรในระยะยาว ทาให้ ใ น
ปั จจุบนั แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วมกาลังถูกดัด แปลงให้ เป็ นแนวปฏิบตั ิสาหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อ
นามาใช้ ในการดาเนินธุรกิจที่สร้ างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมไปด้ วยกัน ซึ่งอยู่บนพื ้นฐาน
ของวิธีการสร้ างคุณค่าร่ วมทัง้ 3
ได้ แก่ (1) การปรับเปลี่ยนวิธีการคิดเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละตลาดใหม่ ซึ่ง เป็ นแนวปฏิ บัติใ นการสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มโดยมุ่ง เน้ น ที่ ก ารพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ (2) การปรับปรุงผลิตภาพใหม่ในโซ่คณ
ุ ค่า ซึง่ เป็ นแนวปฏิบตั ิในการสร้ างคุณค่าร่วมโดย
มุง่ เน้ นที่ปรับปรุงผลิตภาพในโซ่คณ
ุ ค่า (3) การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชุมชนท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นแนว
ปฏิบตั ใิ นการสร้ างคุณค่าร่วมโดยมุง่ เน้ นที่การพัฒนาชุมชนท้ องถิ่นที่เอื ้อต่อธุรกิจ ซึ่งวิธีการข้ างต้ น
จะช่วยให้ องค์กรธุรกิจสามารถดัดแปลงแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ี่เป็ นรูปธรรม
2.2.2 แนวคิดบรรษัทบริบาลหรื อความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR)
เป็ นที่ทราบกันดีในปั จจุบนั ในแง่ของการประชาสัมพันธ์ว่า องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์กรภาคธุรกิจเอกชนนัน้ มีความจาเป็ นอย่างมากที่องค์กรจะต้ องแสดงความห่วงใยต่ อสังคม
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ไม่ว่า จะด้ า นใดก็ ต าม เพราะถื อ เป็ นการคืน ก าไรให้ แ ก่ สัง คม และองค์ ก รนั่น จึง จะอยู่อ ย่า งมี
ความสุข ได้ รับการยอมรับและร่ วมมื อจากกลุ่ม เป้าหมาย ดัง นัน้ องค์กรควรจะมีความเชื่ อว่า
นอกจากองค์กรจะต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิบทบาทขององค์กรโดยตรงให้ ดีแล้ ว ยังต้ อง
คานึงถึงผลกระทบจากการดาเนินงานขององค์กรที่ มีต่อสังคมด้ วย โดยการแสดงออกซึ่ง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็ นสิ่งสาคัญ
2.2.2.1 ความหมายของบรรษัทบริบาลหรื อความรับผิดชอบต่อสังคม
World Business Council Sustainable Development, the World Bank
(2002, อ้ างถึงใน วรพรรณ เอือ้ อาภรณ์ , 2555: 11) ได้ นิยามว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร คือความมุ่งมั่นขององค์กรธุรกิจที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยดูแลบุคลากรของ
องค์กร รวมไปถึงครอบครัวของบุคลากร ตลอดจนชุมชนและสังคมโดยมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนเหล่านี ้ให้ ดีขึ ้น
สถาบัน ไทยพั ฒ น์ (2555) ได้ ให้ ความหมายของบรรษั ท บริ บ าลหรื อ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) หมายถึง การดาเนินกิจกรรม
ภายในและภายนอกองค์กร ที่คานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทังในองค์
้
กรและในระดับใกล้ และไกล
ด้ วยการใช้ ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นองค์กรหรื อทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทาให้ อยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้ อย่างเป็ นปกติสขุ
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2555: 11) ได้ ให้ ความหมายของความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรว่า เป็ นการประกอบธุรกิจ ด้ วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาล เป็ นเครื่ องกากับให้ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใสและยุติธรรม มีความตระหนักถึ งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้ อม โดยพร้ อมจะแก้ ไขเพื่อลดผลกระทบดัง กล่าว กับการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการให้ เกิดการดาเนินกิจการเป็ นการสร้ างความสาเร็ จและประโยชน์
สุข อีกทังยั
้ งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกเวทีการค้ า ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อความยัง่ ยืนของ
กิจการ ผู้มีส่วนได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมอย่างแท้ จริ ง ซึ่งผู้มีส่วนได้ เสียขององค์กร
ไม่ใช่แค่เจ้ าของและผู้ถือหุ้นเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงพนักงาน ชุมชน สังคมบริ เวณที่ องค์กรธุรกิจตังอยู
้ ่
รัฐบาล ลูกค้ า หรื อใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการ เศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม และมีโอกาสสร้ างผลกระทบต่อกิจการหรื อได้ รับผลกระทบจากกิจการ

28
2.2.2.2 ประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคม
สถาบันไทยพัฒ น์ (2551) ได้ ให้ ความเห็นว่า เมื่อพิจารณาความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามบทบาทและความเกี่ยวข้ องขององค์กร จะสามารถจาแนกออกได้ เป็ น 3 จาพวก ได้ แก่
1) CSR after Process หรื อเรี ยกว่า "กิจกรรมเพื่อสังคม " คือ การดาเนิน
กิจกรรม (Activities) ของหน่วยงาน ซึ่งโดยมากเป็ นองค์กรธุรกิจที่แสวงหากาไร เพื่อสร้ างให้ เกิด
ประโยชน์แก่สงั คมในด้ านต่างๆ โดยกิจกรรมที่ดาเนินการนัน้ มักแยกต่างหากจากการดาเนินธุรกิจ
ที่เป็ นกระบวนการ (Process) หลักของกิจการและเกิดขึ ้นภายหลัง เช่น การแก้ ไขเยียวยาชุมชนที่
ได้ รับผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ การแจกจ่ายสิ่งของช่วยบรรเทาสาธารณภัย การ
เป็ นอาสาสมัครช่วยบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี ้มักเป็ นกิจกรรมที่อยู่
นอกเหนือเวลาทางานตามปกติ
2) CSR in Process หรื อเรี ยกว่า "ธุรกิจเพื่อสังคม" คือ การดาเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทางานหลักของกิจการ หรื อเป็ นการทาธุรกิจที่หากาไร
อย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การป้องกันหรื อกาจัดมลพิษในกระบวนการผลิตเพื่ อไม่ให้ ส่ง ผล
กระทบต่อชุมชน การผลิตสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐานตามข้ อกาหนดในฉลาก
ผลิ ต ภัณ ฑ์ การเปิ ดเผยข้ อ มูล ผลิ ต ภัณฑ์ อ ย่า งถูก ต้ อ งครบถ้ ว นต่อ ผู้บ ริ โ ภค การชดเชยความ
เสียหายให้ แก่ลกู ค้ าที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนักงาน ซึ่งการดาเนินความ
รับผิดชอบเหล่านี ้ถือเป็ นกิจกรรมที่อยูใ่ นเวลาทางานปกติของกิจการ
3) CSR as Process หรื อเรี ยกว่า "กิจการเพื่อสังคม " เพื่อให้ แตกต่าง
จากสองจาพวกข้ างต้ นที่เป็ นบทบาทขององค์กรธุรกิจโดยตรง กิจการในจาพวกที่สามนี ้ มักเป็ น
องค์กรที่ดาเนินงานโดยไม่แสวงหากาไรให้ แก่ตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็ นหน่วยงานที่ก่อตังขึ
้ ้น
เพื่อยังประโยชน์ให้ แก่สงั คมในทุกกระบวนการของกิจการ ตัวอย่างของกิจการที่อาจจัดอยู่ในข่ายนี ้
ได้ แก่ มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรประชาชน และส่วนราชการต่างๆ กิจการเพื่อสังคม
เหลานี ้เกิดจากการผสมผสานอุดมการณ์ในแบบนักพัฒนาสังคมเข้ ากับการบริ หารจัดการในแบบ
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็ นการผนวกจุดแข็งระหว่างแผนงานของภาคประชาสังคมกับกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ ในอันที่จะสร้ างให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่สงั คมโดยรวม ขณะเดียวกัน
กิจการก็สามารถอยู่รอดได้ ด้วยการพึ่งพาการดาเนินงานของตนเอง แทนการสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกหรื อได้ รับการอุดหนุนจากภาษี ของประชาชน เรี ยกว่า เป็ นองค์กรที่ หากาไรให้ แก่
สัง คม (Social Profit Organization) โดยที่ เจ้ าของกิ จ การเหล่านี ้ มักเรี ยกตัวเองว่า เป็ น
ผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur)
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Kotler and Lee (2005: 22-24, 2009: 292-294) ยังได้ แบ่งกิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็ นกิจกรรมสาคัญที่องค์กรธุรกิจทาเพื่อสนับสนุนสิ่งที่เป็ นประโยชน์
ต่อสังคม สร้ างความเข้ มแข็งให้ ธุรกิจ ตลอดจนบรรลุเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยออกเป็ น 7 ประเภท ดังนี ้
1) การส่งเสริ มประเด็นสังคม (Cause Promotion) องค์กรให้ เงินทุน
หรื อการช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ หรื อทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการตระหนักรู้
และกระตุ้นให้ เกิดความห่วงใยต่อประเด็นปั ญหาสังคม หรื อการเข้ าร่วมหรื อจัดหาอาสาสมัครทา
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยที่องค์กรอาจจะเป็ นผู้ริเริ่ มและบริ หารจัดการโครงการด้ วยตนเอง
หรื ออาจเป็ นผู้สนับสนุนหลัก หรื ออาจเป็ นแค่หนึง่ ในผู้สนับสนุนหลายๆ รายก็ได้
2)
(Cause-Related Marketing)
องค์กรโยงการบริจาคเงิน สิ่งของ หรื อบริการ เข้ ากับยอดขายสินค้ า โดยกาหนดพันธะสัญญาว่าจะ
บริจาคเป็ นร้ อยละของสินค้ าที่ขายได้ โดยมักจัดภายในระยะเวลาที่กาหนด เลือกเฉพาะสินค้ าบาง
ตัว และนาไปบริ จาคเพื่อการกุศลเฉพาะบางเรื่ อง ในกรณี นี ้ องค์กรมักทางานร่ วมกับองค์กรไม่
แสวงผลกาไร ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเห็นว่ากิจกรรมนี ้ให้ ประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ อง เพราะเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ บู ริโภคบริจาคให้ แก่หน่วยงานการกุศลที่ตนเองชอบ
3) การตลาดเพื่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Marketing)
องค์กรสนับสนุน และ/หรื อ จัดทากิ จ กรรมรณรงค์เพื่ อเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางพฤติกรรม เพื่ อ
เสริมสร้ างสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมความปลอดภัย อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม หรื อพัฒนาการกินดีอยู่ดี
ของชุมชน กิจกรรมนี ้มีลกั ษณะเด่นคือการมุ่งเน้ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งแตกต่างจากการ
ส่ง เสริ ม ประเด็น สัง คมที่ มุ่ง เน้ น เรื่ อ งการสร้ างความตระหนัก รู้ การหาเงิ น ทุน และการจัด หา
อาสาสมัคร องค์กรอาจจะพัฒนาและจัดทากิจกรรมรณรงค์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ วย
ตนเอง หรื ออาจร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ หรื อร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงผลกาไรก็ได้
4)
(Corporate Philanthropy) องค์กรบริ จาคโดยตรงต่อ
องค์กรการกุศล โดยส่วนมากมักอยูใ่ นรูปเงินบริ จาค เงินสนับสนุน หรื อวัสดุสิ่งของ การบริ จาคเป็ น
รูปแบบกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแบบดังเดิ
้ มที่องค์กรนิยมทา ส่วนใหญ่เป็ นการ
ตอบสนองต่อคาขอหรื อทาเป็ นครัง้ ๆ แบบเฉพาะกิจ
5)
(Community Volunteering) องค์กร
สนับสนุนและส่งเสริมให้ พนักงาน คูค่ ้ า และสมาชิกแฟรนไชส์ร่วมเป็ นอาสาสมัครทางานช่วยเหลือ
หน่วยงานพัฒ นาชุม ชนท้ องถิ่ น บริ ษัทอาจจะท ากิ จ กรรมลักษณะนี โ้ ดยล าพัง หรื อร่ วมมื อกับ
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องค์กรไม่แสวงผลกาไร กิจกรรมอาสานี ้อาจเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นโดยองค์กร หรื อพนักงานอาจเลือก
กิจกรรมของตนเองและขอการสนับสนุนจากองค์กร
6) ข้ อ ปฏิ บัติทางธุ ร กิ จ เพื่ อ แสดงความรั บผิ ดชอบต่อสัง คม (Socially
Responsible Business Pratices) องค์กรสร้ างข้ อปฏิบตั ิทางธุรกิจต่างๆ รวมถึงการลงทุนที่
สนับสนุนประเด็นสังคมต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็ นอยู่ของชุมชนรวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
องค์กรอาจเป็ นผู้ริเริ่มและปฏิบตั กิ ิจกรรมด้ วยตนเอง หรื ออาจทางานร่วมกับองค์กรอื่นๆ
7) การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การตามกาลังซื ้อของคนใน
ระดับฐานราก (Developing and Delivering Affordable Products and Services) องค์กรผลิต
และขายสินค้ าและบริ การสู่ตลาดที่เรี ยกว่า The Bottom of the Pyramid ในราคาที่เหมาะกับ
กาลังซื ้อของผู้บริ โภคในระดับฐานราก ให้ สามารถเข้ าถึงสินค้ าและบริ การเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และเป็ นโอกาสสาหรับธุรกิจในการเข้ าถึงตลาดขนาดใหญ่ขึ ้น
Porter and Kramer (2006, อ้ างถึงใน สถาบันไทยพัฒน์, 2552; วรพรรณ เอื ้อ
อาภรณ์, 2555: 66) ก็ได้ แบ่งความรับผิดชอบต่อสังคม ออกเป็ น 2 ประเภท
1) ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิง ตังรั้ บ (Responsive CSR) ซึ่งประกอบ
ด้ วย 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) การปฏิบตั ิตวั เป็ นบรรษัทพลเมืองที่ดี (Good Corporate Citizen)
และ (2) การบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ ้นหรื อที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของตน
โดยอาจจะยังไม่ได้ ลกุ ขึ ้นมาสร้ างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่อมิอะไรเพิ่มเติม กิจกรรมภายใต้
รู ปแบบนี ้ จะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อมีปัญหาหรื อผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจไปสู่สงั คม หรื อสังคมมี
การเรี ยกร้ องให้ กิจ การดาเนินความรั บผิดชอบอย่างเหมาะสมต่อ ผลกระทบเหล่านัน้ เป็ นการ
ผลักดันให้ มีการริ เริ่ ม กิจกรรมจากผู้มีส่วนได้ เสียที่อยู่ภายนอกองค์กร (Outside-In) โดยองค์กร
มักจะศึกษาข้ อกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานหรื อข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง แล้ วนามาปฏิบตั ิเพื่อ
ปรับให้ เข้ ามาตรฐาน (Standardization) อันเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป ผลลัพธ์จากการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมเชิงตังรั้ บนี ้ จะทาให้ องค์กรได้ ชื่อว่าเป็ นบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบใน
การแก้ ไขปั ญหาหรื อผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินงาน และได้ รับการยอมรับให้ เป็ นสมาชิก
หนึง่ ในสังคมนันๆ
้ (Inclusiveness)
2) ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) ซึ่งยกระดับ
จากการเป็ นเพียงบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการบรรเทาปั ญหาหรื อผลกระทบที่เกิด
จากกิจการ สู่การทา CSR ในเชิงรุก (Proactive) ที่องค์กรสามารถริ เริ่ มกิจกรรมด้ วยตัวเองให้ แก่
สังคมภายนอก (Inside-Out) ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ กับความต้ องการหรื อการริ เริ่ มจากภายนอก
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(Outside-In) วิธี การแสดงความรั บผิดชอบต่อสัง คมภายใต้ รูปแบบนี ้ องค์กรไม่เพี ยงสามารถ
ปฏิบตั ิได้ ตามข้ อกาหนดหรื อมาตรฐานอันเป็ นที่ยอมรับเท่านัน้ แต่ยังมีการกาหนดจุดยืนที่เป็ น
เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากแนวปฏิบตั ิขององค์กรอื่นๆ มีการสร้ างความแตกต่าง (Differentiation)
ในวิ ธี ก าร มี อิ ส รภาพในการคัด เลื อ กประเด็ น ทางสัง คม โดยปราศจากข้ อเรี ย กร้ องเช่ น ใน
Responsive CSR ผลลัพธ์จากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์นี ้ จะทาให้ เอื ้อต่อ
การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) ขององค์กรในระยะยาว
2.2.3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างการสร้ างคุณค่ าร่ วม (CSV) และบรรษัทบริบาลหรือ
ความรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR)
ในขณะที่กระแสความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กรธุรกิจนัน้ เป็ นที่สนใจของทุก
ภาคส่วน เพราะแสดงถึงการตอบสนองต่อประเด็นด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม โดย
มุ่งเน้ นการให้ ประโยชน์ กับคน ชุมชน และสัง คม แต่ก็มี แนวโน้ มที่ ธุรกิ จจะนาแนวคิดการสร้ าง
คุณค่าร่ วม (CSV) มาใช้ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การตอบสนองต่อประเด็น
ปั ญหาหรื อความจาเป็ นทางสังคม และการสร้ างให้ เกิดโอกาสทางธุรกิจ โดยมีผลตอบแทนทาง
ธุรกิจเป็ นสิ่งจูงใจนันเพิ
้ ่มมากขึ ้น
สถาบันไทยพัฒน์ (2557: 10) ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง CSV และ
CSR ว่าแนวคิด CSV ถูกพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ หรื อ
Strategic CSR ที่ถกู ปรับแต่งเพื่อให้ ตอบโจทย์ทางกลยุทธ์ในการดาเนินความรับผิ ดชอบต่อสังคม
ภาคธุรกิจ ซึ่งการขับเคลื่อนเรื่ องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมีพฒ
ั นาการเป็ นลาดับ จาก
การให้ ความสาคัญกับประเด็นของสังคมในลักษณะเชิงรับเพื่อมุ่งจัดการกับผลกระทบทางลบที่
เกิดขึ ้น หรื อการทาก็ตอ่ เมื่อเกิดเรื่ อง ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการบริ จาคเงินหรื อสิ่ งของ มาสู่การให้
ความส าคัญ ในลักษณะเชิ ง รุ กเพื่ อสร้ างให้ เ กิ ดเป็ นคุ ณ ค่า หรื อ ผลกระทบทางบวก ด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ และได้ ถกู พัฒนาต่อ เป็ น CSV หรื อการสร้ างคุณค่าร่ วมระหว่าง
ธุรกิจและสังคมควบคูไ่ ปพร้ อมกัน เพื่อเป็ นแนวคิดให้ องค์กรนาไปใช้ และทาให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
ซึง่ ความสัมพันธ์ระหว่าง CSV และ CSR มีความสัมพันธ์ในเชิงพัฒนาการดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 พัฒนาการการขับเคลื่อนเรื่ องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
Item
แรงจูงใจ
การเลือกประเด็น

Philanthropy

Strategic CSR

CSV

ใจบุญ

มีความรับผิดชอบ

เพิ่มขีดแข่งขัน

ความต้ องการชุมชน

ความคาดหวังของ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
งบ CSR/

จุดยืนทางกลยุทธ์
งบประมาณขององค์กร

ทรัพยากรที่ใช้

เงินทุนสนับสนุน/
ชัว่ โมงอาสา

รูปแบบที่ปรากฏ

โครงการ/แผนงาน

แผนงาน/ความริเริ่ม

ต้ นแบบใหม่ทางธุรกิจ

คุณค่าทางสังคม

ทรัพยากรที่เพิ่มขึ ้น

ทรัพยากรที่ดีขึ ้น

การแก้ ไขปั ญหาที่ยืนยาว

คุณค่าทางธุรกิจ

ค่าความนิยม

ชื่อเสียง

ความสามารถในการสร้ าง
กาไรระยะยาว

แหล่ งที่มา:

2557.

จุดที่เป็ นเอกลักษณ์ของ CSV คือการขับเคลื่อนการพัฒนาหรื อแก้ ไขปั ญหาที่เปิ ดโอกาสให้
ใช้ ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ แ ละจากความเชี่ ย วชาญขององค์ ก รเป็ นส าคัญ ท าให้ ได้ ม าซึ่ ง
ความสามารถในการสร้ างผลกาไรในระยะยาว ในขณะที่ CSR จะครอบคลุม ทัง้ ในเรื่ องและ
ประเด็นทางสังคมที่องค์กรต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายเป็ นพื ้นฐาน รวมถึงเรื่ องและประเด็นที่สงั คม
หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียคาดหวังให้ องค์กรดาเนินการ โดยไม่จากัดว่าเรื่ องนัน้ องค์กรจะมีสินทรัพย์หรื อมี
ความเชี่ยวชาญเป็ นทุนเดิมอยูห่ รื อไม่ก็ตาม
คุณลักษณะอีกประการที่สาคัญของ CSV คือ “ภาวะคูก่ ัน (Duality)” ของประโยชน์ที่ควร
เกิดขึ ้นทังต่
้ อองค์กรและสังคมควบคูก่ นั ไป มิใช่เกิดขึ ้นกับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเพียงภายเดียว ดังนัน้ จึง
สามารถสรุปได้ ว่า แนวคิด CSV ไม่ได้ ถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อมาทดแทนแนวคิด CSR หากแต่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็ นองค์ประกอบ และด้ วยแนวคิด CSV ผู้บริหารองค์กรธุรกิจและสังคมจะมอง
ภาพองค์กรธุรกิจต่างไปจากเดิม กล่าวคือ ธุรกิจจะเป็ นส่วนประกอบสาคัญของสังคม ซึ่งตัวชี ้วัด
ความสาเร็ จดังกล่าว จะเห็นได้ จากผลที่เกิดขึน้ ในสังคม เช่น การรักษาสิ่ง แวดล้ อมที่ ดีขึน้ การ
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พัฒนาความรู้ ทกั ษะ สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็ นอยู่ของบุคลากรซึ่งเป็ นคนในชุมชน
นันๆ
้ ที่มากขึ ้น เป็ นต้ น (วารุณี สุนทรเจริญนนท์, 2556)
ถึงแม้ วา่ ความหมายของการสร้ างคุณค่าร่วมที่มีขึ ้นของแต่ละหน่วยงานจะแตกต่างกัน แต่
จากศึกษาแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วม ก็ทาให้ สามารถสรุ ป เนือ้ หาใจความหลัก ที่ บ่งบอกได้ ว่า
กิจกรรมขององค์กรเป็ นการสร้ างคุณค่าร่วมหรื อไม่ ซึง่ มองได้ จาก 3 ปั จจัยประกอบกัน คือ (1) การ
สร้ างให้ เกิดโอกาสหรื อผลตอบแทนทางธุรกิจ (2) การตอบสนองต่อประเด็นปั ญหา หรื อความ
จาเป็ นทางสังคมที่จาเพาะเจาะจง และ (3) การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ
หลักขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้ เกิดประสิทธิผล (วีรญา ปรี ยาพันธ์ , 2557 อ้ างถึงใน
สถาบันไทยพัฒน์, 2557: 11) ซึ่งในการศึกษาแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วมและแนวคิด บรรษัท
บริบาลหรื อความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าว ผู้วิจยั สามารถมาใช้ เป็ นกรอบอ้ างอิงในการศึกษาใน
ประเด็นการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) รวมไปถึงประเด็นเรื่ องกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการ
สร้ างคุณค่าร่วมนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ อีกด้ วย

2.3 แนวคิดเรื่ องกลยุทธ์ การสื่อสาร (Communication Strategy)
การสื่ อ สาร (Communication) ถื อเป็ นสิ่ ง จ าเป็ นในการด ารงชี วิต ของมนุษย์ ใ นสัง คม
เพราะการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมื อที่ เป็ นสื่ อกลางที่ ม นุษย์ ใช้ ติดต่อสื่ อสารเพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู้
ประสบการณ์ ความคิ ด และความเข้ าใจ ค าว่ า “Communication” มาจากภาษาลาติ น ว่ า
“Communis” แปลว่า “ร่วมกันหรื อคล้ ายคลึงกัน” ดังนั
้ น้ หากแปลตามรากศัพท์เดิม การสื่อสารจึง
หมายถึงกิจกรรมที่มงุ่ สร้ างความร่วมกันหรื อความคล้ ายคลึงกันให้ เกิดขึ ้นระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
หรื อ อาจหมายถึ ง ความพยายามของมนุ ษ ย์ ที่ ต้ องการแบ่ ง ปั น ( Share) หรื อ แลกเปลี่ ย น
(Exchange) ข่าวสาร (Information) หรื อความคิด (Idea) ระหว่างกันเอง (บุญเลิศ ศุภดิลก,
2554: 82)
คานิ ย ามของการสื่ อ สารมี ค วามแตกต่า งออกไปตามแง่ มุม และกรอบการอ้ า งอิ ง ของ
นักวิชาการด้ านการสื่อสาร ผู้ศกึ ษาจึงได้ รวบรวมความหมายของการสื่อสารตามแง่มมุ ที่แต่ละคน
พิจารณาให้ ความสาคัญ ดังต่อไปนี ้
Schramm and Robert (1971: 13) ให้ ความหมายว่า การสื่อสารเป็ นการแลกเปลี่ยน
สัญญาณข่าวสารระหว่างบุคคล... ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐานความสัมพันธ์ของมนุษย์
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Osgood (n.d., อ้ างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 5-7) ให้ ความหมายโดยทัว่ ไปว่า การ
สื่ อ สารเกิ ด ขึน้ เมื่ อ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง คื อ ผู้ส่ง สาร มี อิ ท ธิ พ ลต่อ อี ก ฝ่ ายหนึ่ง คื อ ผู้รั บ สาร โดยใช้
สัญลักษณ์ตา่ งๆ ซึ่งถูกส่งผ่านสื่อที่เชื่อมต่อสองฝ่ ายเข้ าด้ วยกัน
Weaver (n.d., อ้ างถึ ง ใน ปรมะ สตะเวทิ น, 2533: 5-7) อธิ บ ายว่า การสื่ อ สารมี
ความหมายกว้ าง ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่างที่จิตใจของคนๆ หนึ่ง อาจมีผลต่อจิตใจของ
อีกคนหนึ่ง ไม่ใช่เพียงการพูดและการเขียน แต่รวมถึงสัญลัก ษณ์อื่นๆ เช่น ดนตรี ภาพ การแสดง
และพฤติกรรมของมนุษย์ด้วย
Roger (1995, อ้ างถึงใน จินตวีร์ เกษมศุข, 2554: 3) ให้ ความหมายว่า การสื่อสารเป็ น
กระบวนการที่ ความคิด หรื อ ข่า วสารถูกส่ง จากแหล่ง สารไปยัง ผู้รับ สาร โดยมี เ จตนาเพื่ อ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสาร
พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2541, อ้ างถึงใน จินตวีร์ เกษมศุข, 2554: 3) อธิบายว่า การ
สื่อสารเป็ นการสื่อความหมายในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งมีลกั ษณะของการส่งและการรับสาร ไม่ว่าจะ
เป็ นภายในตั ว เอง ระหว่ า งผู้ หนึ่ ง กั บ อี ก ผู้ หนึ่ ง ระหว่ า งกลุ่ ม กั บ กลุ่ ม ภายในบริ บ ทหรื อ
สภาพแวดล้ อมหนึง่ ๆ ซึง่ การสื่อสารจะตังอยู
้ บ่ นหลักแห่งความสัมพันธ์นี ้เสมอ
จึงสรุ ปได้ ว่า การสื่อสารเป็ นกระบวนการส่งผ่านข่าวสารหรื อความคิดระหว่างบุคคลหนึ่ง
เรี ยกว่าผู้ส่งสาร และอีกบุคคลหนึ่งเรี ยกว่าผู้รับสาร โดยอาศัยการพูด การเขียน และสัญลักษณ์
อื่นๆ เพื่อทาให้ สองฝ่ ายเกิดความเข้ าใจร่วมกัน และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
2.3.1 องค์ ประกอบของการสื่อสาร
การสื่อสารมีลกั ษณะเป็ น “กระบวนการ” คือ เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดอย่างต่อเนื่องกันและ
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นักวิชาการด้ านการสื่อสารจึง จาเป็ นต้ องสร้ างแบบจาลองการ
สื่อสาร เพื่ออธิบายถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่มีอยูใ่ นกระบวนการสื่อสาร
แบบจ าลองการสื่ อ สารแบบแรกของโลก ได้ แก่ แบบจ าลองการสื่ อสารด้ านวาทศิล ป์
(Rhetoric) หรื อการพูดเพื่อการโน้ มน้ าวใจ เสนอโดยอริ สโตเติล (Aristotle) ซึ่งประกอบด้ วยผู้พูด
(Speaker) คาพูด (Speech) และผู้ฟัง (Listener)
Lasswell (1948: 37) ได้ เสนอคานิยามการสื่อสารที่ครอบคลุมองค์ประกอบของการ
สื่อสารที่สาคัญ ด้ วยประโยคคาถาม 5 ประโยคว่า ใคร (Who) กล่าวอะไร (Says what) ผ่าน
ช่องทางใด (In Which Channel) แก่ใคร (To Whom) มีผลอย่างไร (With What Effect) ประโยค
ค าถามของลาวเวลล์ ส ามารถน ามาวิ เ คราะห์ ว่ า องค์ ป ระกอบของกระบวนการสื่ อ สารนัน้
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ประกอบด้ วย ผู้ส่งสาร (Source) สาร (Message) สื่อ (Channel) ผู้รับสาร (Receiver) และผล
ของการสื่อสาร (Effect)
Berlo (1960: 40) เสนอว่า การสื่อสารประกอบด้ วยองค์ประกอบสาคัญ 4 อย่าง ได้ แก่ ผู้
ส่งสาร (Source) สาร (Message) สื่อ (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) แบบจาลองนี ้นิยม
เรี ยกกันอย่างแพร่หลายว่า “S-M-C-R Model”
Rogers (1973) ได้ เ สนอทัศ นะเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบเพิ่ ม เติ ม จากแบบจ าลองของ
ลาสเวลล์และเบอร์ โล โดยให้ ครอบคลุมถึง “ปฏิกิริยาตอบกลับหรื อผลสะท้ อนกลับ (Feedback)”
เข้ าไว้ ด้วย
จากทัศนะของนักวิชาการด้ านการสื่อสาร แสดงให้ เห็นว่าองค์ประกอบของการสื่อสารที่
สาคัญ มีทัง้ สิ น้ 6 อย่างคือ ผู้ส่งสาร (Source) สาร (Message) สื่อ (Channel) ผู้รับสาร
(Receiver) ผลของการสื่อสาร (Effect) และปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ซึ่งสามารถอธิบายแต่
ละองค์ประกอบได้ ดงั นี ้
2.3.1.1 ผู้ส่งสาร (Source) คือ ผู้ที่ทาหน้ าที่ส่งข่าวสาร ความคิดเห็น ทัศนคติ
หรื อเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสารจะเป็ นบุคคลคนเดียว หรื อกลุ่มบุคคลก็ได้ ซึ่ง
ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะต้ องมีทกั ษะการสื่อสาร ทัศนคติ และความรู้ ในระดับที่ใกล้ เคียงกัน และ
อยูใ่ นระบบสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน การสื่อสารจึงจะมีประสิทธิภาพ
2.3.1.2 สาร (Message) หมายถึง สาระเรื่ องราวต่างๆ ในลักษณะข่าวสารหรื อ
ความคิด ที่ผ้ สู ่งสารส่งไปยังผู้รับสาร อาจจะอยู่ในรูปแบบของคาพูด ภาษาเขียน ภาพ เสียงเพลง
ลักษณะท่าทาง ซึ่งสารสามารถแบกเป็ นองค์ประกอบได้ 3 อย่าง ได้ แก่ สัญลักษณ์ ของสาร
(Message Code) เนื ้อหาสาร (Message Content) และการจัดสาร (Message Treatment)
2.3.1.3 สื่ อ (Channel) หมายรวมถึง วิ ธี การเข้ า รหัส และถอดรหัสข่า วสาร
(Modes of Encoding and Decoding Message) พาหนะที่นาข่าวสาร (Message Vehicle) และ
ตัวที่นาพาหนะนันไป
้ (Vehicle-Carries) เมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับการที่บคุ คล (ผู้รับสาร) ต้ องการ
ขนส่งสิ่งของ (สาร) ไปให้ เพื่อน (ผู้รับสาร) จะสามารถอธิบายได้ ว่าวิธีการเข้ ารหัสและถอดรหัส
ข่าวสารคือท่ารถขนส่ง พาหนะที่นาข่าวสารคือรถ และตัวที่นาพาหนะนันไปคื
้ อถนนนัน่ เอง
2.3.1.4 ผู้รับสาร (Receiver) คือจุดหมายปลายทางที่ผ้ สู ่งสารต้ องการส่งสารไป
ถึง ผู้รับสารอาจจะเป็ นบุคคลธรรมดา (Individual) ที่กาลังรับฟั งรับชมข่าวสาร หรื อเป็ นสมาชิก
ของกลุ่ม (Group) เช่น กลุ่ม ผู้ฟั ง บรรยาย หรื อ เป็ นมวลชน (Mess Audience) เช่น ผู้อ่า น
หนังสือพิมพ์ หรื อผู้ฟังวิทยุ เป็ นต้ น
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2.3.1.5 ผลของการสื่อสาร (Effect) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรื อข้ อแตกต่าง
ซึ่งเกิดกับบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากข่าวสารที่ได้ รับ แบ่งออกเป็ นผลระยะสัน้ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ การยอมรับปฏิบตั ิ เป็ นต้ น และผลระยะยาว ได้ แก่ การพัฒนาประเทศ การ
ควบคุมทางสังคม เป็ นต้ น
2.3.1.6 ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) หมายถึง วิธีการหรื อกิริยาท่าทางที่ฝ่าย
ผู้รับสารแสดงออกมาให้ ผ้ สู ่งสารได้ รับทราบ ที่สืบเนื่องมาจากผลของข่าวสาร ปฏิกิริยาตอบกลับ
เป็ นกลไลที่ ส าคัญ ที่ทาให้ ผ้ ูรับสารทราบว่าข่าวสารที่ ส่ง ไปได้ รับผลตามเป้าหมายหรื อไม่ โดย
ปฏิกิริยาตอบกลับอาจจะเป็ นไปโดยตังใจ
้ (Purposive) หรื อโดยไม่ตงใจ
ั ้ (Non-Purposive) ก็ได้
2.3.2 หน้ าที่ของการสื่อสาร
Lasswell (1948, อ้ างถึงใน บุญเลิศ ศุภดิลก, 2554: 99-100) ได้ อธิบายถึงหน้ าที่หลักของ
การสื่อสารในสังคม 3 ประการ ที่กล่าวถึงหน้ าที่ด้านข่าวสาร (Information) หน้ าที่ด้านความ
คิดเห็นหรื อการชักจูง (Opinion or Persuasion) และหน้ าที่ด้านการศึกษา (Education) ต่อมา
Wright (1959, อ้ างถึงใน บุญเลิศ ศุภดิลก, 2554: 100) ได้ เพิ่มหน้ าที่ประการที่สี่ คือ ด้ านบันเทิง
(Edutainment) เข้ าไปด้ วย จึงสามารถสรุปหน้ าที่ของการสื่อสารได้ ดังต่อไปนี ้
2.3.2.1 หน้ าที่ด้านข่าวสาร (Information)
ในการทาการสื่อสารนัน้ ผู้สง่ สารมีความต้ องการที่จะบอกกล่าวหรื อชี ้แจงข่าวสาร
เรื่ องราว เหตุการณ์ ข้ อมูลหรื อสิ่งอื่นใดให้ ผ้ รู ับสารได้ รับทราบหรื อเกิดความเข้ าใจ โดยอาจเสนอ
ข่าวสารผ่านทางสื่อมวลชนอย่างหนัง สื อพิม พ์ อาทิ เช่น หนัง สื อพิม พ์ รายวันฉบับหนึ่ง ลงพิม พ์
ข่า วสารเพื่ อ รายงานข่า วและเหตุการณ์ ต่างๆ ที่ เกิ ด ขึน้ ประจ าวัน ไปให้ ป ระชาชนได้ รับ ทราบ
หนัง สื อ พิ ม พ์ ฉ บับ นี ก้ ็ จ ะท าหน้ า ที่ ใ นฐานะผู้ส่ ง สาร เพื่ อ จะได้ แจ้ ง ให้ ทราบถึ ง ข่ า วสารความ
เคลื่อนไหว หรื อการเปลี่ยนแปลงของทังในแง่
้
ตวั บุคคลและเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในขณะนัน้
2.3.2.2 หน้ าที่ด้านความคิดเห็นหรื อการชักจูง (Opinion or Persuasion)
ผู้ส่งสารได้ เสนอแนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสาร และมีความต้ องการชักจูงให้ ผ้ รู ับ
สารมีความคิดคล้ อยตามหรื อยอมรับปฏิบตั ิตามการเสนอแนะของตน อาทิเช่น การโฆษณาแบ
รนด์สินค้ าผ่านทางหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ นิตยสารและสื่อเฉพาะกิจอื่น ๆ ผู้
โฆษณาในฐานะผู้ส่งสารมีความต้ องการที่จะนาเสนอแบรนด์ของตนและชักจูงใจหรื อโน้ มน้ าวใจ
ให้ ประชาชนซื ้อสินค้ าแบรนด์ของตน ทางด้ านประชาชนในฐานะผู้รับสาร เมื่อดูโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆ เหล่านันแล้
้ วจะเป็ นผู้ตดั สินใจเองว่าจะซื ้อหรื อไม่ซื ้อสินค้ าของแบรนด์นี ้ เป็ นต้ น
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2.3.2.3 หน้ าที่ด้านการศึกษา (Education)
ผู้สง่ สารมีความต้ องการที่จะสอนวิชาความรู้หรื อเรื่ องราวที่มีลกั ษณะเป็ นวิชาการ
เพื่ อให้ ผ้ ูรับสารได้ รับความรู้ เพิ่มขึน้ จากเดิม ตัวอย่างเช่น วารสารหรื อจุลสารเฉพาะด้ าน เช่น
วารสารเพื่อสุขภาพอนามัย ก็จะมีการลงตีพิมพ์บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ อนามัย
ให้ แข็งแรงสมบูรณ์อยูเ่ สมอ ให้ วิชาความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ ให้ ความรู้ในเรื่ องการป้องกันโรคภัย
ไข้ เ จ็บต่างๆ พร้ อมทัง้ แนวทางการปฏิบัติในเรื่ องของการรณรงค์ ป้องกัน และการปฎิ บตั ิตนที่
ถูกต้ อง เป็ นต้ น
2.3.2.4 หน้ าที่ด้านบันเทิง (Entertainment)
ในการสื่อสารนัน้ ผู้สง่ สารมีความต้ องการที่จะทาให้ ผ้ รู ับสารเกิดความบันเทิง จาก
สารที่ตนเองส่งออกไป ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการพูด การเขียนหรื อการแสดงกิริยาท่าทาง อาทิ
เช่น นวนิยาย, เพลง, ละคร, เกมโชว์, หรื อการแสดงคอนเสิร์ต โดยที่ผ้ สู ่งสารจะใช้ คาพูด กิริยา
ท่าทางประกอบ เสียงดนตรี ประกอบ ผู้รับสารก็จะเกิดความสนุกสนานและผ่อนคลายอารมณ์
2.3.3 กลยุทธ์ การสร้ างสาร (Message Strategy)
การสร้ างสาร หมายถึง การคิดสร้ างสรรค์วจั นและอวัจนภาษาที่สามารถสื่อความหมายใน
สาระสาคัญของการสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนัน่ มีหลายระดับ เช่น เพื่อให้ มีความรู้ มี
ความเข้ าใจ ทาให้ เกิดการตระหนักรู้ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (ธิติพฒ
ั น์ เอี่ยมนิรันดร์ , 2554) จากความหมายของการสร้ างสาร กลยุทธ์การสร้ างสาร
(Message Strategy) เป็ นการให้ ความสาคัญกับแก่นหลัก (Theme) ซึ่งหมายถึง สาระสาคัญที่
ต้ องการนาเสนอให้ ผ้ รู ับสาร ซึง่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการสื่อสาร โดยต้ องมีความชัดเจนและ
มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และแก่นหลักมีผลต่อวิธีการนาเสนอสาร (Execution) ซึ่งเป็ นอีก
หนึง่ องค์ประกอบในกลยุทธ์การสร้ างสาร
2.3.3.1 แก่นหลัก (Theme) เป็ นข้ อความสาคัญ (Key Word) ที่พัฒนาขึ ้นมา
จากความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อให้ สามารถสื่อความหมายในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นจุดเด่นและน่าสนใจ
ออกมาให้ เห็นเด่นชัด แก่นหลักถือเป็ นจุดรวมของข่าวสารที่เป็ นหนึ่งเดียวเท่านัน้ (Only Same
Message) ซึ่งจ าเป็ นต้ องมี ความชัดเจนและมี เอกภาพ และไม่ควรมีหลายแก่นในการนาเสนอ
เรื่ องราวแต่ละครัง้ และมีการออกแบบชุดของสื่อต่างๆ ที่จะนามาใช้ ในการสื่อสารกับผู้รับสารให้
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สอดคล้ องกับแก่นหลัก โดยเรื่ องราวที่ จ ะสื่ อสารขึน้ อยู่กับการวิเคราะห์ ข้อมูล หรื อการกาหนด
นโยบายขององค์กร ซึง่ อาจจะอยูใ่ นรูปแบบของข้ อความหรื อคาขวัญ (Slogan)
นักสื่อสารได้ คิดค้ นวิธีในการกาหนดแก่นหลักในกลยุทธ์การสร้ างสารไว้ หลายวิธี
ซึง่ มีอยูเ่ พียง 3
(ทัศไนย สุนทรวิภาต, 2556: 19-21)
1) ข้ อเสนอขายที่เป็ นเอกลักษณ์ (Unique Selling Position) เป็ นการนา
เอาลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์มาเป็ นแก่นหลักในการสื่อสาร ซึ่งลักษณะเฉพาะที่
โดดเด่นดังกล่าว จะต้ องเป็ นลักษณะที่พิเศษที่ไม่มีในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะทาง
กายภาพ หรื อส่วนประกอบที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ของผลิตภัณฑ์ และที่สาคัญต้ องตอบสนอง
ความต้ องการของผู้รับสารได้ เช่น นวัตกรรมใหม่ๆ เป็ นต้ น
2) ภาพลักษณ์ของสินค้ า (Brand Image) เป็ นการนาเอาภาพลักษณ์
(Image) บางอย่างที่ตดิ อยูก่ บั ตัวผลิตภัณฑ์ ซึง่ เป็ นภาพลักษณ์ที่เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มผู้รับสารมา
เป็ นแก่นหลักในการสื่อสาร ซึง่ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้ จากประเด็นต่างๆ ดังนี ้
(1) ประวัตคิ วามเป็ นมาของผลิตภัณฑ์ (Product History)
(2) ชื่อตราสินค้ า (Brandname)
(3) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product Appearance)
(4) บรรรจุภณ
ั ฑ์และสลากสินค้ า (Pakeage and Label)
(5) เรื่ องราวหรื อตานานประจาตัวสินค้ า (Inherent Drama)
ภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นแก่นหลักในการสื่ อสาร จะต้ องเสนอ
คุณ ประโยชน์ ท างด้ า นจิ ต วิ ท ยา (Psychological Attributes) ให้ กับ ผู้รั บ สาร หรื อ อาจช่ว ย
แก้ ปัญหาบางอย่างให้ กบั ผู้รับสารด้ วย
3) การกาหนดตาแหน่งตราสินค้ า (Brand Positioning) เป็ นการนาเอา
จุดครองใจของผู้รับสารหรื อจุดของการวางตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ในจิตใจของผู้รับสารมาเป็ นแก่ น
หลักในการสื่อสาร โดยจะต้ องศึกษาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ระหว่างความคิด ทัศนคติ อารมณ์
ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของผู้รับสารกับตัวผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด ดั งนัน้ การกาหนด
แก่นหลักด้ วยการกาหนดตาแหน่งตราสินค้ า มีประเด็นต่างๆ ที่ต้องทาความเข้ าใจ ดังนี ้
(1) ทัศนคติของผู้รับสารต่อผลิตภัณฑ์ประเภทนันๆ
้
(2) พฤติกรรมการใช้ ผลิตภัณฑ์ประเภทนันๆ
้ ของผู้รับสาร
(3) อิทธิพลของปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับสาร
(4) กระแสของความนิยมในขณะนัน้
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2.3.3.2 การนาเสนอสาร (Execution) ถือเป็ นสิ่งสาคัญในกระบวนการสื่อสารซึ่ง
ขึ ้นกับลักษณะของการจูงใจ (Type of Appeals) และรู ปแบบในการนาเสนอ (Presentation
Style) ที่สามารถจาแนกได้ ดังนี ้
1) ลักษณะของการจูงใจ (Type of Appeals) หมายถึง วิธีการซึ่งใช้
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร หรื อเพื่อโน้ มน้ าวใจให้ เกิดความรู้ สึกต่อผลิตภัณฑ์ โดย Kotler
and Armstrong (2011) ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าแก่นหลัก (Theme) ของเนื ้อสารที่จะส่งให้ ผ้ รู ับสาร อาจมี
ลักษณะการจูงใจที่นกั สื่อสารนิยมใช้ กนั ได้ แก่
(1) การจูงใจด้ านเหตุผล (Rational Appeals) เป็ นการกระตุ้นความ
สนใจของผู้รับสารด้ วยประโยชน์ ที่พึง ปรารถนา รู ปลักษณะของผลิตภัณฑ์ เหตุผลในการเป็ น
เจ้ าของผลิตภัณฑ์ ลักษณะที่นาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง เนื ้อหาสารมุ่งเน้ นที่ข้อเท็จจริ ง การเรี ยนรู้
และข้ อสนับสนุนเหตุผล เช่น เนือ้ หาสารที่ แสดงถึง คุณภาพ ความประหยัด คุณค่า เป็ นต้ น ซึ่ง
องอาจ ปทะวานิช (2555) จาแนกลักษณะการจูงใจซึง่ ใช้ ความคิดด้ านเหตุผล ดังนี ้
ก. การจูงใจด้ านรูปลักษณะ (Feature Appeals)
ข.
(Competitive
Advantage Appeals)
ค.
ราคาที่นา่ พอใจ (Favorable Price Appeals)
ง.
ข่าว (News Appeals)
จ.
ความนิยมสูง (Popularity Appeals)
ฉ.
ลักษณะทางกายภาพ (Generic Appeals)
ช.
ความต้ องการขัน้ ตอนพื น้ ฐานของผลิตภัณฑ์
(Primary Demand Need Appeals)
(2) การจูงใจด้ านอารมณ์ (Emotional Appeals) เป็ นการใช้ อารมณ์
เป็ นตัวกระตุ้น เพื่อให้ ผ้ รู ับสารคล้ อยตามทังทางบวกและทางลบ
้
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ เกิดการ
ปฏิบตั ิบางอย่างตามต้ องการ ผู้ส่ งสารใช้ สิ่งจูงใจเกี่ยวกับอารมณ์ เช่น ความกลัว ความผิด และ
ความละอาย อันเป็ นสิ่งจูงใจในทางลบ (Negative Appeals) เพื่อต้ องการให้ ผ้ รู ับสารกระทาบาง
สิ่งที่ควรกระทา เช่น การแปรงฟั น การตรวจสุขภาพประจาปี เป็ นต้ น หรื อเพื่อหยุดการกระทาบาง
สิ่งที่ไม่ควรกระทา เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา หรื อการทานอาหารที่มีไขมันสูง เป็ นต้ น อย่างไรก็
ตาม การใช้ สิ่งจูงใจในทางลบ จะใช้ ได้ ผลดีในระดับหนึ่งเท่านัน้ จึงไม่ควรจูงใจให้ เกิดความกลัว
หรื อความละอายมากจนเกินไป เพราะอาจจะทาให้ ผ้ ูรับสารหลีกเลี่ยงสารก็ได้ นอกจากนี ้ ผู้ส่งสาร
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อาจใช้ อารมณ์เป็ นสิ่งจูงใจในทางบวก (Positive Appeals) เช่น ความตลกขบขัน ความรัก ความ
ภูมิใจ และความสนุกสนานร่ าเริ งใจ เป็ นต้ น ซึ่งดึงดูดความสนใจ สร้ างความชอบและความเชื่อ
ให้ กบั ผู้รับสารได้ เป็ นอย่างดี
(3) การจูง ใจด้ านสังคม ศีลธรรม และสิ่ง แวดล้ อม (Social and
Environment Appeals) เป็ นการจูงใจความรู้สึกของผู้รับสารให้ เกิดความรู้สึกในสิ่งที่ถกู ต้ องหรื อ
เหมาะสม โดยปกติมักจะนาไปใช้ เพื่อเชิญชวน เรี ยกร้ อง ขอความร่ วมมือ ขอการสนับสนุนการ
แก้ ปัญหาต่างๆ ในทางสังคม เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม การเรี ยกร้ องสิทธิเสมอภาคของสตรี การ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็ นต้ น
(4) การจูงใจด้ านเหตุผลร่วมกับการจูงใจด้ านอารมณ์ (Combining
Rational Appeal and Emotional Appeals) เป็ นการใช้ การจูงใจด้ านเหตุผลและการจูงใจด้ าน
อารมณ์ ป ระกอบกั น ในเนื อ้ สารเดี ย วอย่ า งลงตัว ทัง้ นี เ้ พราะสมองมนุ ษ ย์ มี 2
ซึ่งหากเนื ้อสารใช้ ทงเหตุ
ั ้ ผลและอารมณ์
ร่วมกัน จะทาให้ ผ้ รู ับสารตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ได้ ดีขึ ้น
2) รูปแบบในการนาเสนอ (Presentation Format) หรื อรู ปแบบการ
นาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Execution Style) คือวิธีการที่สิ่งจูงใจถูกเปลี่ยนเป็ นเนื ้อ
สารเพื่อแสดงต่อผู้รับสาร (Belch and Belch, 2008) ซึ่งรู ปแบบในการนาเสนอมีมากมาย
หลากหลายและยังมีผ้ คู ิดสร้ างสรรค์เทคนิคใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงได้ รวบรวม
รูปแบบในการนาเสนอที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลายได้ ดังต่อไปนี ้
(1) การให้ ข่าวสารการขายโดยตรงหรื อข้ อเท็จจริ ง (Straight Sell
or Factual Message) ถื อ เป็ นประเภทการน าเสนอพื น้ ฐานที่ สุด คื อ การเสนอสารแบบ
ตรงไปตรงมาตามข้ อเท็จจริ ง สามารถก่ออิทธิพลต่อผู้รับสารได้ มาก โดยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ แก่
ตัวผลิตภัณฑ์ ซึง่ ประเด็นสาคัญของสารคือ ตัวผลิตภัณฑ์และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
(2) การสาธิ ต (Demonstration) เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงข้ อดีของ
ผลิตภัณฑ์ ทาให้ ผ้ รู ับสารทราบถึงประโยชน์หรื อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นรูปแบบที่ เหมาะกับ
สื่อโทรทัศน์ เพราะการเสนอภาพเคลื่อนไหวสามารถทาให้ ผ้ รู ับสารเข้ าใจได้ ง่าย
(3) การใช้ เ ทคนิ ค การผลิ ต และวิ ท ยาศาสตร์ (Scientific or
Tachnical Evidence) เป็ นการเสนอโดยมีการใช้ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ข้ อมูลเชิงเทคนิค ผล
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ หรื อผลที่ได้ รับจากการทดลองในห้ องปฏิบตั ิการ หรื อ การรับรองโดย
หน่วยงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ การสนับสนุนการกล่าวอ้ างในเนื ้อสารของตน
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(4) การเปรี ย บเที ย บ (Comparision) เป็ นการน าเสนอด้ ว ยข้ อ
ได้ เปรี ยบเหนือคูแ่ ข่ง (Competitive Advantage Appeals) โดยการเปรี ยบเทียบให้ ผ้ รู ับสารเห็นถึง
คุณสมบัติพิเศษบางประการของผลิตภัณฑ์ในตราสินค้ าว่ามีข้อได้ เปรี ยบเหนือคูแ่ ข่งอย่างไรบ้ าง
เช่น การเปรี ยบเที ยบระหว่างตราสินค้ าที่ โด่งดัง เป็ นที่ ร้ ู จักดี (Well-Known Brand) และเป็ น
ประเภทเดียวกันเท่านัน้
(5) การใช้ บุ ค คลรั บ รอง (Testimonial) เป็ นวิ ธี น าเสนอโดยให้
บุคคลที่เคยใช้ ผลิตภัณฑ์มาพูดรับรองผลิตภัณฑ์นนั ้ กล่าวคือ เป็ นพยานยืนยันถึงประสิทธิ ภาพ
ของผลิตภัณฑ์ อาจด้ วยการบรรยายถึงประสบการณ์สว่ นตัวของเขาที่มีตอ่ ตราสินค้ า (Brand) หรื อ
ต่อคุณ ประโยชน์ (Benefit) ที่ ไ ด้ รั บจากการใช้ ผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ง สามารถใช้ บุคคลรั บรองได้ หลาย
ประเภท ได้ แก่ บุคคลธรรมดาหรื อคนทัว่ ไปที่ใช้ ผลิตภัณฑ์นนจริ
ั ้ ง (Actual Users) ลูกค้ าจานวน
มากเป็ นการกล่าวอ้ างว่าคนส่วนใหญ่ นิยมผลิตภัณฑ์ ของเรา (Most People) และบุคคลที่ มี
ชื่อเสียง (Celebrities) เช่น ดารา นักร้ อง เป็ นต้ น
(6) การใช้ ผ้ ูนาเสนอ (Presenter) เป็ นวิธี การนาเสนอโดยมี ผ้ ูที่มี
บุคลิกลักษณะดี มาพูดถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งแตกต่างจากการใช้ บุค คลรับรอง
(Testimonial) ตรงที่สิ่งที่ผ้ นู าเสนอพูดนัน้ ไม่ได้ เป็ นประสบการณ์ตรง และไม่ใช่ความรู้สึกที่แท้ จริ ง
ที่ มี ต่อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยการใช้ ผ้ ูน าเสนอสามารถสร้ างเอกลัก ษณ์ ใ ห้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ และมี ผ ลต่ อ
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน
(7) เสี ้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice of Life) เป็ นรูปแบบของการนาเสนอ
ที่ มี ก ารใช้ งานอย่ า งแพร่ ห ลาย โดยการน าเอาเรื่ อ งราวความจริ ง ของชี วิ ต บางเสี ย้ วของ
ชีวิตประจาวันมานาเสนอ ส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบของละครฉากย่อยๆ ทาให้ ผ้ รู ับสารจดจา
เรื่ องราวได้ และมีความรู้สึกร่วมราวกับเป็ นชีวิตจริ งของตน เช่น ความรู้สึกเป็ นสุข สนุกสนาน เศร้ า
ตื่นเต้ น ประทับใจ เป็ นต้ น
(8) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) คือการใช้ ภาพเคลื่อนไหวซึ่งอาจ
วาดด้ วยศิลปิ นหรื อสร้ างขึ ้นจากคอมพิวเตอร์ อาจเป็ นรูปการ์ ตนู สัตว์เลี ้ยง หรื อคาแรกเตอร์ อื่นๆ
ภาพเคลื่ อ นไหวมัก จะได้ รั บ ความนิ ย มส าหรั บ การสื่ อ สารที่ มี ผ้ ูรั บ สารเป็ นเด็ ก แต่ก็ มี ก ารใช้
ภาพเคลื่อนไหวที่เป็ นการ์ ตนู ในแคมเปญอื่นๆ เช่นกัน
(9) การใช้ เ รื่ อ งราว (Dramatization) เป็ นเทคนิค ที่ เ หมาะสมกับ
การใช้ สื่อโทรทัศน์ มีประเด็นตรงที่การสร้ างเรื่ องสัน้ (Short Story) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทาให้ ผ้ รู ับ
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สารให้ ความสนใจติดตามเรื่ องราว ซึ่งหากประสบความสาเร็ จ ผู้รับสารจะจดจาและมีส่วนร่วมกับ
เรื่ องราว ตลอดจนเกิดความรู้สกึ ร่วมกับนักแสดง
(10) รู ปแบบการแก้ ปัญหา (Problem and Solution) เป็ นการ
กล่าวถึงปั ญหา (Problem) และการแก้ ไข (Solution) การนาเสนอในลักษณะนี ้จะกล่าวถึงปั ญหา
หรื อความขัดแย้ งที่ผ้ รู ับสารเจอในชีวิต ประจาวัน โดยใช้ ผลิตภัณฑ์เป็ นตัวแก้ ปัญหา หรื อพยายาม
สร้ างสถานการณ์ ใ ห้ ผ้ ูบ ริ โ ภคเกิ ด ปั ญ หาขึน้ มา แล้ ว หลัง จากนัน้ ก็ จ ะเสนอทางแก้ ปั ญ หาโดย
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว การโฆษณาประเภทนี ้ต้ องพิสจู น์ให้ เห็นจริงมิใช่หลอกลวงผู้ชม
(11) การใช้ สญ
ั ลักษณ์ ของบริ ษัทหรื อตราสินค้ า (Symbolic) ซึ่ง
เป็ นไปในลักษณะของเครื่ องหมายของบริ ษัท (Corporate Logo) หรื อเครื่ องหมายของตราสินค้ า
(Brand Logo) เป็ นการน าเสนอโดยการใช้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ผ้ ูรั บ สารมี ต่อ ตราสิ น ค้ า หรื อ
เครื่ องหมายที่แทนตัวผลิตภัณฑ์หรื อแทนตัวบริ ษัท ซึ่งมักจะมุ่งเน่นไปที่ตราสินค้ า สัญลักษณ์ หรื อ
เครื่ องหมายมากกว่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสร้ างการจดจาและสื่อความหมายได้ รวมทังสามารถสร้
้
าง
ความภาคภูมิใจและการยอมรับให้ กบั ผู้รับสารได้
(12) การอุปมาอุปไมย (Analogy) เป็ นการนาผลิตภัณฑ์ไปเปรี ยบ
เทียบกับสิ่งที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่คนส่วนใหญ่เข้ าใจตรงกัน และเป็ นคุณสมบัติที่ค ล้ ายคลึงกับผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ ผ้ รู ับสารสามารถเข้ าใจได้ ดีขึ ้น เช่น ความนุม่ เหมือนปุยนุน่ เป็ นต้ น
ในการศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้ กลยุทธ์ การสร้ างสาร (Message Strategy) จะหมายถึง การ
ออกแบบสาร (Message) ซึ่งอาศัยการคิดสร้ างสรรค์ รวมไปถึงวัจนและอวัจนภาษาที่สามารถสื่อ
ความหมายแนวคิ ด หรื อ นวัต กรรมจากผู้ส่ ง สารไปยัง ผู้รั บ สาร เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร โดยมี หลักและเทคนิคในการนาเสนอสารตามลักษณะ
ของการจูงใจ (Type of Appeals) และรู ปแบบในการนาเสนอ (Presentation Style) กล่าวคือ
ลักษณะการจูง ใจมีบทบาทสาคัญในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ ากับพฤติกรรมของผู้รับสาร ซึ่ง
กระบวนการจะถูกนาเสนอผ่านสารที่ถูกสร้ างขึ ้น ทังในส่
้ วนของสิ่งที่จะพูด (What to Say) และ
วิธีการที่จะพูด (How to Say)
2.3.4 กลยุทธ์ การใช้ ส่ ือ (Media Strategy)
การสื่อสารที่ประสบความสาเร็ จ นอกจากจะมีสาร (Message) ที่ดีแล้ ว ปั จจัยที่สาคัญอีก
ประการหนึง่ คือสื่อ (Media) หรื อช่องทางในการนาเสนอสารไปถึงผู้รับสาร ซึ่งผู้ส่งสารจาเป็ นต้ องมี
การกาหนดกลยุทธ์การใช้ สื่อ (Media Strategy) เพื่อให้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
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ซึ่งการใช้ เลือกสื่อประเภทต่างๆ นัน้ จะต้ องพิจารณาปั จจัยต่างๆ ประกอบดังต่อไปนี ใ้ ห้ สอดคล้ อง
กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ และลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสาร คุณสมบัติของสื่อแต่ละ
ประเภท ตลอดจนสอดคล้ องกับเนื ้อหาของสาร เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
2.3.4.1 การเลือกใช้ สื่อในการสื่อสาร ต้ องมีการวางแผนการใช้ สื่อให้ เหมาะสม
ซึง่ มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาประกอบการตัดสินใจ (ทัศไนย สุนทรวิภาค, 2556: 11-12) ดังนี ้
2.3.4.2 ประเภทของสื่อ สื่อแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันไปตามชนิดของ
สื่อ ซึง่ นักนิเทศศาสตร์ มีการจาแนกสื่อประเภทไว้ หลายเกณฑ์ ดังนี ้
1) การกาหนดผู้รับสารเป้าหมาย (Target Audience) เป็ นการค้ นหา
กลุ่ม เป้ าหมายที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ ผ้ ูรั บ สารต้ อ งการส่ง สารไปถึ ง ซึ่ง สามารถจ าแนกตามลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (Demographics Characteristics) ลักษณะทางภูมิ ศาสตร์ (Geographics
Characteristics) และลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographics Characteristics) ของผู้รับสาร
2) การพิจารณาคุณสมบัตขิ องสื่อ (Media Characteristics) เนื่องจาก
สื่ อ แต่ล ะประเภทมี คุณ สมบัติต่า งกัน มี ข้ อ ดี กับ ข้ อ เสี ย ต่า งกัน การเลื อ กสื่ อ จึง ต้ อ งพิ จ ารณา
คุณ สมบัติ ข องสื่ อ การใช้ งาน ความเหมาะสมระหว่ า งวิ ธี ก ารน าเสนอสารกั บ สื่ อ เช่ น สื่ อ
วิทยุกระจายเสียงอาจไม่เหมาะกับการใช้ วิธีสาธิ ต หรื อสื่อหนังสือพิมพ์เหมาะกับ สินค้ าประเภท
บ้ านจัดสรรที่เน้ นความยิ่งใหญ่ แต่สินค้ าประเภทเครื่ องสาอางควรเลือกใช้ สื่อนิตยสารมากกว่า
3)
(Reach and Frequency) เป็ น
หัวใจสาคัญของการกาหนดกลยุทธ์การใช้ สื่อ เพราะเครื่ องวัดว่าสารได้ ไปถึงกลุ่มเป้าหมายหรื อไม่
ซึ่งการเข้ าถึง (Reach) หมายถึง จานวนผู้รับสารที่ได้ รับสารนันๆ
้ โดยไม่คานึงถึงจานวนครัง้ ที่เห็น
ส่ว นความถี่ (Frequency) หมายถึ ง ค่า เฉลี่ ย ของจ านวนครั ง้ ที่ ผ้ ูรั บ สารได้ รั บ สารภายในช่ว ง
ระยะเวลาหนึง่
4)
ในการใช้ สื่อ (Continuity) หมายถึง
รู ปแบบการจัดช่วงเวลาในการเผยแพร่ สื่อให้ กระจายออกไปภายในช่วงระยะเวลาของแคมเปญ
สื่อสาร ซึง่ รูปแบบของความต่อเนื่อง (Continuity) แบ่งออกเป็ น 3
(1) แบบต่อเนื่องสม่าเสมอ (Continuous) หมายถึงรูปแบบของการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องโดยให้ น ้าหนักสื่ออย่างเท่าเทียมกันตลอดทุกเดือน การใช้ รูปแบบต่อเนื่องนี ้
มักใช้ กับตราสินค้ าที่มีง บประมาณด้ านการสื่อสารสูง และมักเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่มีความต้ องการ
บริโภคอย่างสม่าเสมอตลอดทังปี
้ และมักเป็ นตราสินค้ าที่ได้ รับการยอมรับเหนือคูแ่ ข่ง
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(2) แบบมุง่ เฉพาะช่วงเวลา (Fighting) หมายถึงรูปแบบของการสื่อ
ที่มีการวางแผนการเป็ นช่วงๆ ว่าจะมีช่วงเวลาที่ทาการสื่อสารสลับกับช่วงที่ไม่ได้ ทาการสื่อสาร
มุ่งเน้ นเฉพาะช่วงเวลาสาคัญ ขึ ้นอยู่กับเหตุผลต่างๆ เช่น ฤดูกาล (Season) ทังนี
้ ้ผู้ส่งสารหวังว่า
ช่วงที่มีการสื่อสารจะสามารถสร้ างผลกระทบแก่ค วามทรงจาของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง แม้
ในช่วงเวลาที่ ไม่มี การสื่ อสาร กลุ่ม เป้าหมายยัง มีความทรงจ าเกี่ ยวกับตราสินค้ าอยู่ (Memory
Effect)
(3) แบบมุ่งเป็ นจังหวะ(Pulsing) หมายถึงรู ปแบบของการใช้ สื่อที่
ผสมผสานระหว่างแบบต่อเนื่อง (Continuous) และแบบมุ่งเฉพาะช่วงเวลา (Fighting) โดยจะมี
การสื่อสารตลอดระยะเวลาของแคมเปญสื่อสาร เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในตราสินค้ าอย่าง
ต่อเนื่อง แต่จะมีการเน้ นน ้าหนักการสื่อสารเป็ นช่วงๆ
5) การสื่อสารของคู่แข่งขัน (Competition) นอกจากการสื่อสารตรา
สินค้ าของตนเองแล้ ว องค์กรผู้ส่ง สารยัง ต้ อ งพิจารณาถึงการสื่ อสารของคู่แข่ง ขันด้ วยว่ามี การ
สื่อสารมากน้ อยเพียงใดและมี รูปแบบใด ซึ่งขันตอนการเลื
้
อกใช้ สื่อจะต้ องแตกต่างและเหนือกว่า
คูแ่ ข่ง
เลื อ กสื่ อประเภทต่างๆ นัน้ จะต้ องพิจ ารณาปั จ จัย ต่า งๆ ประกอบดัง ต่อไปนี ใ้ ห้ สอดคล้ อ งกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และลักษณะทางจิ ตวิทยาของผู้รับสาร คุณสมบัติของสื่ อแต่ล ะ
ประเภท ตลอดจนสอดคล้ องกับเนื ้อหาของสาร เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
2.3.4.2 ประเภทของสื่อ สื่อแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันไปตามชนิดของ
สื่อ ซึง่ นักนิเทศศาสตร์ มีการจาแนกสื่อประเภทไว้ หลายเกณฑ์ ดังนี ้
1) วศินี นพคุณ (2551: 18-19) ได้ จาแนกสื่อเพื่อการรณรงค์ออกเป็ น
4 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
(1) สื่อบุคคล (Personal Media) เป็ นการนาเอาบุคคลมาใช้ เป็ น
ตัวกลางในการส่งผ่านสารขององค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนมากมักใช้ บุคคลที่มีชื่อเสียงที่
เป็ นที่ ยอมรั บ ในสัง คมหรื อ เจ้ า หน้ าที่ ราชการเป็ นผู้นาเสนอสาร โดยอาศัยรู ปแบบการสื่ อ สาร
ระหว่างบุคคลและการสื่อสารในกลุ่มย่อย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างทัศนคติ และโน้ มน้ าวใจ
กลุ่มเป้าหมายให้ มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่องค์กรต้ องการ ซึ่งเป็ นการเผยแพร่ สารได้ โดยตรง มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ การซักถาม เพื่อสร้ างความเข้ าใจ รับรู้ ปฏิกิริยาต่อสารของ
กลุม่ เป้าหมาย และยังสร้ างความไว้ วางใจจากกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากการพูดคุยอย่างเป็ นกันเอง
โดยสื่อบุคคลสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นสาร และรูปแบบในการนาเสนอสารแก่กลุ่มเป้าหมายที่
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แตกต่างกันเป็ นรายๆ ไป ที่สาคัญคือกลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้ มสูงที่จะปฏิบตั ิตามบุคคลที่ไว้ วางใจ
และมีความน่าเชื่อถือ
(2) สื่อมวลชน (Mass Media) เป็ นสื่อที่เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย
จานวนมากในเวลาอันรวดเร็วหรื อใกล้ เคียงกัน มีประสิทธิภาพในการให้ ความรู้ และข้ อมูลข่าวสาร
แก่กลุ่มเป้าหมายได้ ดี แต่ในขณะเดียวกันก็ ไม่สามารถเจาะจงหรื อระบุผ้ รู ับสารเป้าหมายได้ การ
เด็ดขาด และมี ลักษณะเป็ นสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) คือได้ รับการ
สื่อสารตอบกลับช้ าหรื อไม่ได้ เลย สื่อมวลชนที่เป็ นที่นิยม ได้ แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง
สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสาร เป็ นต้ น
การใช้ สื่ อ ในการสื่ อสาร เราสามารถเลื อกใช้ ไ ด้ ทัง้ สื่ อ บุค คลและ
สื่อมวลชน ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของสารที่จะส่ง เนื ้อหาของสาร และเป้าหมายในการส่งสาร เป็ นต้ น วิธีที่
ดีที่สดุ คือใช้ สื่อ 2 อย่างควบคูก่ นั ไป ตามลักษณะหรื อคุณสมบัตเิ ด่นของแต่ละช่องทางการสื่อสาร
ตารางที่ 2.2 ตารางเปรี ยบเทียบลักษณะช่องทางการสื่อสาร
ลักษณะ/คุณสมบัติ
1. การไหลของข่าวสาร
2. สภาพของการสื่อสาร
3. ปฏิกิริยาตอบกลับ
4. แนวโน้ มที่การเลือกรับสาร
จะไม่เกิดขึ ้น
5. ความรวดเร็ วในการเข้ าถึง
6. ผลลัพธ์

สื่อบุคคล
Two-way Communication
เห็นหน้ ากัน
สูง
สูง

สื่อมวลชน
One-way Communication
ผ่านสื่อ
ต่า
ต่า

ช้ า
สร้ างและเปลี่ยนทัศนคติ

เร็ว
เปลี่ยนแปลงความรู้

แหล่ งที่มา: อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2537.
(3) สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) เป็ นสื่อที่ถูกผลิตขึ ้น โดย
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพื่อนาเสนอเนือ้ หาขององค์กรนัน้ โดยเฉพาะ และมุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะกลุม่ สื่อเฉพาะกิจที่พบในการสื่อสารส่วนใหญ่ ได้ แก่ คูม่ ือ จุลสาร วารสาร แผ่นพับ ใบปลิว
ภาพยนตร์ หรื อวิดีโอเทป เป็ นต้ น

46
(4) สื่อสมัยใหม่ (New Media) เป็ นสื่อที่เกิดขึ ้นจากการพัฒนาเทค
โน โลยี ค อมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมัย สื่ อ สมัย ใหม่ มี ลัก ษณะเฉพาะคื อ
ประกอบด้ วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิ ก ข้ อความ เสียง และที่สาคัญคือสามารถมีปฏิกิริยา
โต้ ตอบ (Interactive) กับผู้ใช้ ได้ และสามารถสร้ างความเสมือนจริ ง (Virtual Reality) ได้ ส่งผลให้
สื่ อ ใหม่ก ลายเป็ นสื่ อ ที่ มี ค วามน่ า สนใจและสามารถน ามาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารได้ เช่ น
อินเตอร์ เน็ต เกมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
2) สื่ อ โฆษณาประชาสัม พัน ธ์ สามารถแบ่ง เป็ นรู ป แบบต่า งๆ ตาม
ระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้ แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกลางแจ้ ง สื่ออินเตอร์ เน็ต และ
สื่ออื่นๆ โดยสื่อแต่ละประเภทมีรายละเอียดต่อไปนี ้ (พรจิต สมบัติพานิช, 2553: 34-35; พิชิต ธิอิ่น,
2553: 44-54)
(1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) หมายถึง สื่อที่ส่งภาพ
เคลื่อนไหวพร้ อมเสียง หรื อสื่อที่สง่ เสียงเพียงอย่างเดียว ได้ แก่ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ สื่อประเภท
นี ้ได้ รับความนิยมมากที่สดุ และสามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพใน
การสื่อสารตราสินค้ า
(2) สื่อสิ่ง พิม พ์ (Print Media) หมายถึง สื่ อที่ ตีพิม พ์ มี เพี ยง
ข้ อความและภาพนิ่งเท่านัน้ ไม่มีเสียงและภาพเคลื่อนไหว ได้ แก่ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อนิตยสาร
สื่อสิ่งพิมพ์เป็ นสื่อที่ให้ รายละเอียดได้ ดี และเป็ นสื่อที่มีความเกี่ ยวข้ องสูง (High Involvement
Media) เนื่องจากเป็ นสื่อที่ผ้ อู า่ นต้ องใช้ ความพยายามในการเปิ ดรับ คือต้ องอ่านและตีความหมาย
และจะทาให้ เกิดการจดจาได้ ดีกว่าสื่ออื่นๆ
(3) สื่อกลางแจ้ ง (Outdoor Media) หมายถึง สื่อที่ติดตังกลางแจ้
้
ง
ตามสถานที่ชมุ ชน โดยทัว่ ไปมักจะมีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถมองเห็นได้ ในระยะไกล สื่อประเภท
นี ้เป็ นสื่อที่ให้ ความถี่ (Frequency) ในการเปิ ดรับสูง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมักเดินทางผ่านจุด
เดิมทุกวันทาให้ เปิ ดรับสื่อได้ บอ่ ยครัง้ โดยแบ่งออกเป็ นสื่อกลางแจ้ งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ และสื่อกลาง
แจ้ งที่เคลื่อนที่ได้
ก. สื่อกลางแจ้ งที่เคลื่อนที่ ไม่ได้ เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
(Billboard) ป้ายโฆษณาขนาดเล็ก (Cut-out) เป็ นต้ น สื่อประเภทนี ้จะทาหน้ าที่ให้ รายละเอียดและ
กระตุ้นเตือนกลุม่ เป้าหมายที่เดินทางผ่าน ณ พื ้นที่ใดพื ้นที่หนึง่
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ข. สื่ อ กลางแจ้ ง ที่ เ คลื่ อ นที่ ไ ด้ ได้ แ ก่ ป้ ายโฆษณาตามยาน
พาหนะต่างๆ เช่น รถประจาทาง รถไฟ รถแท็กซี่ รถสามล้ อ เป็ นต้ น สื่อประเภทนี ้จะทาหน้ าที่
กระตุ้นเตือนกลุม่ เป้าหมายที่สญ
ั จรอยู่บนท้ องถนน
(4) สื่ออินเตอร์ เน็ต (Internet) การเติบโตของผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ตจึง
เป็ นสื่อหนึ่งที่สามารถนามาใช้ ในการสื่อสารได้ ซึ่งสื่ออินเตอร์ เน็ตเป็ นสื่อที่มีข้อดีเรื่ องการสื่อสาร
แบบปฏิสมั พันธ์ และมีการใช้ งานหลายลักษณะ ได้ แก่ เว็บไซต์ หนังสืออิเล็กทรอปนิกส์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ กลุม่ สนทนาบนเครื อข่ายสังคม
(5) สื่ออื่นๆ (Others) หมายถึง สื่อประเภทอื่นๆ ที่ สามารถเข้ าถึง
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มย่อย ซึ่งลักษณะของสื่อประเภทนี ้จะสามารถเข้ าถึงวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ หรื อ
ความชอบของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้ เช่น สื่อโฆษณา ณ จุดขาย สื่อผลิตภัณฑ์ สื่อกิจกรรม
เป็ นต้ น
ตารางที่ 2.3 ตารางเปรี ยบเทียบจุดแข็งจุดอ่อนของสื่อแต่ละประเภท
ประเภทสื่อ
สื่อโทรทัศน์

จุดแข็ง
จุดอ่ อน
1. สร้ างผลกระทบที่ดี
1. ราคาสูง
2. ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายได้ ทวั่ ถึง 2. ข้ อจากัดด้ านความยาวของ
3. มีความยืดหยุน่ สูง
ภาพยนตร์ โฆษณาทาให้ ไม่สามารถ
สื่อสารได้ เต็มที่
3. การอัดแน่น (Clutter) ของ
ภาพยนตร์ โฆษณาส่งผลต่อการ
สนใจและการจดจา

สื่อวิทยุ

1. ราคาไม่แพง
2. สามารถทาให้ ผ้ ฟู ั งจินตนาการ
ตามเสียงที่ได้ ยินและสร้ างการจดจา
สารจากการเปิ ดรับได้ ดี

1. ข้ อจากัดด้ านการสร้ างสรรค์
2. กลุม่ ผู้ฟังกระจายเป็ นกลุม่ เล็กๆ
เพราะแต่ละสถานีมกั จะมีกลุ่มผู้ฟัง
เฉพาะกลุม่
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
ประเภทสื่อ
สื่อหนังสือพิมพ์

จุดแข็ง
1. มีความยืดหยุน่ สูง สามารถเลือก
ตาแหน่งและขนาดในการตีพิมพ์ได้
2. ให้ ขา่ วสารที่ทนั เหตุการณ์
3. ใช้ เวลาสันในการผลิ
้
ต
4.

จุดอ่ อน
1. คุณภาพในการผลิตต่า
2. อายุสื่อสัน้
3. การอัดแน่น (Clutter) ของการลง
ข่าวหรื อโฆษณา จึงต้ องพยายาม
สร้ างความโดดเด่น

สื่อนิตยสาร

1. เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายเฉพาะกลุม่
2. คุณภาพการผลิตสูง
3. มีความยืดหยุน่ สูง ทังในด้
้ าน
รูปแบบการสร้ างสรรค์ และสามารถ
เลือกขนาดในการตีพิมพ์

1. การเข้ าถึงที่จากัด
2. ในเวลานานในการผลิต
3. การอัดแน่น (Clutter) ของการลง
ข่าวหรื อโฆษณา จึงต้ องพยายาม
สร้ างความโดดเด่น

สื่อกลางแจ้ ง

1. มีความยืดหยุน่ สูง ในด้ านการ
เลือกพื ้นที่
2. เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายจานวนมาก
และหลากหลาย
3. ความถี่ในการเปิ ดรับสูง (High
Frequency) และมีคา่ ใช้ จา่ ยต่อหัว
ต่า (Low Cost per Impression)

1. ช่วงระยะเวลาเปิ ดรับสัน้ ทาให้
เสนอสารได้ ไม่มาก
2. ไม่สามารถแบ่งกลุม่ เป้าหมายได้
ชัดเจน
3. ราคาสูง

สื่ออินเตอร์ เน็ต

1. มีผ้ รู ับสารจานวนมาก
2. ให้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนและสามารถ
โต้ ตอบได้ ทนั ที
3. ราคาไม่แพง

1. ปั ญหาด้ านการประเมินผล
2. การอัดแน่น (Clutter) ของ
ข่าวสาร
3. ความน่าเชื่อถือของสื่อ
4. การเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายต่า
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การศึกษาเรื่ องกลยุทธ์การใช้ สื่อ ทาให้ เข้ าใจว่าสื่อเป็ นตัวกลางหรื อพาหะที่เป็ นช่องทางใน
การนาพาข้ อมูลข่าวสารจากองค์กรไปยังกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย องค์กรจึงต้ องมีความจาเป็ นที่
จะต้ องวิเคราะห์ความเหมาะสมในการเสือกสื่อในการสื่อสาร โดยคานึงถึงคุณสมบัติของสื่อแต่ละ
ประเภทเป็ นหลัก ประกอบกับการวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของการสื่อสารว่าสื่อใดเหมาะกับกลุ่มผู้รับ
สารเป้าหมาย และสอดคล้ องกับเนื ้อหาสารขององค์กรหรื อไม่ ซึ่งการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่า
ร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) มีการใช้
กลยุทธ์ การสร้ างสาร และกลยุทธ์ การใช้ สื่อแบบผสมผสาน มาใช้ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ เช่น การ
ใช้ สื่อโทรทัศน์ สื่อสมัยใหม่ สื่อกิจกรรม เพื่อเข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภค และการใช้ สื่อวิทยุกระจายเสียง
สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจอย่างแผ่นพับ เพื่อเข้ าถึงกลุ่มเกษตรกรท้ องถิ่น เนื่องจากอาศัยหลักการ
ที่ว่าสื่อแต่ละชนิดมีข้อดีและข้ อจากัดที่แตกต่างกัน แต่เมื่อนาเอาส่วนดีของสื่อแต่ละประเภทมา
รวมกันก็ อาจทาให้ เ กิ ดประสิ ทธิ ผ ลทางการสื่ อสารสูงสุดได้ ดัง นัน้ ผู้ศึกษาจึงได้ นาแนวคิดการ
สื่อสารและกลยุทธ์ การสื่อสารมาใช้ เป็ นกรอบอ้ างอิง เพื่ออธิบายถึงการออกแบบการสื่อสารและ
วิธีการสื่อสารการสร้ างเพื่อการคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ

2.4 แนวคิดด้ านทัศนคติ (Attitude)
ทัศนคติเป็ นแนวความคิดที่มีความสาคัญมากแนวหนึ่งทางจิตวิทยาสังคมและการสื่อสาร
และการใช้ คานี ้กันอย่างแพร่ หลาย สาหรับการนิยามคาว่า “ทัศนคติ” นัน้ ได้ มีนกั วิชาการหลาย
ท่านให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
Rosenberg and Hovland (1960: 1) ได้ ให้ ความหมายว่า ทัศนคติ โดยปกติสามารถ
นิยามว่า เป็ นการจูงใจต่อแนวโน้ มในการตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดขึ ้น
Kendler (1963: 572) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพร้ อมของบุคคลที่จะแสดง
พฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรื อต่อต้ านบุคคล สถาบัน สถานการณ์ หรื อแนวความคิด
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 122) ได้ กล่าวว่า ทัศนะหรื อทัศนคติสามารถเป็ นดัชนี
(Index) ว่า บุคคลคิดและรู้ สึกอย่างไรกับคนรอบข้ าง วัตถุ หรื อสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็ นความ
พร้ อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้ า และเป็ นพรมแดนเชื่อมโยงความรู้กบั พฤติกรรม
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒ
ั นานุกลู , และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2538: 115) ได้ กล่าวถึง
ทัศ นคติ ว่า เป็ นกลุ่ม ขององค์ ป ระกอบที่ มี ก ารผสมผสานกัน อย่า งต่อ เนื่ อ งต่อ วัต ถุท างสัง คม
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องค์ประกอบนีร้ วมทังความเชื
้
่อและการประเมินค่า (องค์ประกอบทางความคิด) ความรู้ สึกและ
อารมณ์ และความเตรี ยมพร้ อมทางพฤติกรรม
อธิภัทร สายนาค (2543) อธิบายถึงลักษณะของทัศนคติที่สาคัญ ได้ แก่ (1) ทัศนคติเป็ น
สิ่งที่เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้ หรื อการได้ รับประสบการณ์ (2) ทัศนคติเป็ นดัชนีที่ชี ้แนวทางการแสดง
พฤติกรรม (3) ทัศนคติสามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้ (4) ทัศนคติสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ก็พอจะสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอดได้ ว่า ทัศนคติเป็ นกระบวนการ
ภายใน (Internal Process) โดยมี ลัก ษณะเป็ นการสื่ อ สารภายในบุค คล (Interpersonal
Communication) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ความรู้สกึ ความเชื่อ และการเรี ยนรู้หรื อ
ประสบการณ์ของบุคคล กับแนวโน้ มที่จะมีพฤติกรรมโต้ ตอบในทางใดทางหนึ่งต่อเป้าหมายของ
ทัศนคตินนั ้ ซึ่งเป็ นไปได้ ทงเชิ
ั ้ งบวกและเชิงลบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และมีผลให้ เกิดการแสดง
พฤติกรรมต่อไปในอนาคต
2.4.1 ประเภทของทัศนคติ
ดารณี พานทอง (2542: 43) ได้ แบ่งประเภทของทัศนคติได้ 3 ประเภทคือ
2.4.1.1 ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้ สึกต่อสิ่งแวดล้ อม
ในทางที่ดีหรื อยอมรับ ความพอใจ เช่น นักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีต่อการโฆษณา เพราะวิชาการ
โฆษณาเป็ นการให้ บคุ คลได้ มีอิสระทางความคิด
2.4.1.2 ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คื อ การแสดงออก หรื อ
ความรู้สกึ ต่อสิ่งแวดล้ อมในทางที่ไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้ วย เช่น นิดไม่ชอบคนเลี ้ยงสัตว์
เพราะเห็นว่าทารุณสัตว์
2.4.1.3 การไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรื อมีทศั นคติเฉยๆ (Negative Attitude)
คือ มีทศั นคติเป็ นกลางอาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องนันๆ
้ หรื อในเรื่ องนันๆ
้ เราไม่
มีแนวโน้ มทัศนคติอยูเ่ ดิมหรื อไม่มีแนวโน้ มทางความรู้ในเรื่ องนันๆ
้ มาก่อน
2.4.2 การเกิดทัศนคติ
London and Bitta (1993, อ้ างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2542: 127-128) กล่าวว่า
แหล่งที่มาของการเกิดทัศนคติมีหลายปั จจัย ดังนี ้
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2.4.2.1 ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล (Direct Personal Experience)
เนื่ อ งจากในชี วิ ต ประจ าวัน ของบุค คล จ าเป็ นต้ อ งติ ด ต่อ สัม พัน ธ์ กับ สิ่ ง ต่า งๆ
(Object) รอบๆ ตัวตลอดเวลา จึงมีการประเมินสิ่งใหม่ และประเมินสิ่งเก่าซ ้าๆ ซากๆ กระบวนการ
ประเมิ น เหล่ า นี ้ ท าให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ และพัฒ นาขึ น้ เป็ นทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ สิ่ ง ต่ า งๆ เช่ น จาก
ประสบการณ์ตรงของผู้บริ โภคกับพนักงานขาย ผลิตภัณฑ์ บริ การ และร้ านค้ าต่างๆ ประสบการณ์
เหล่ า นี จ้ ะช่ ว ยเสริ ม สร้ างและขัด เกลาทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ วั ต ถุ ท างการตลาด (market objects)
นอกจากนัน้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ อันเกิดจากตัวบุคคลนันไม่
้ อยู่กับที่ตงแต่
ั ้ เกิดจากตัวบุคคลนันเองที
้
่มี
อิทธิพลต่อการประเมินวัตถุทางการตลาดโดยตรงที่สาคัญ 3 ประการคือ
1) ความต้ องการ (Needs) เนื่องจากความต้ องการของบุคคลนันไม่
้ อยู้
กับที่ตงแต่
ั ้ เกิดจนกระทัง่ ตาย แต่จะเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามกาลเวลา จึงทาให้ ทศั นคติของคน
เปลี่ยนแปลงตามไปด้ วยวัตถุอย่างเดียวกันจะได้ รับการประเมินต่างกัน ในแต่ละช่วงของชีวิต นัน่
คือ มีทศั นคติตอ่ วัตถุนนไม่
ั ้ เหมือนกันเมื่ออายุหรื อวัยเปลี่ยนไป
2) แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ตนเอง (Self–concept) หมายถึ ง ผลรวมของ
ความคิด และความรู้ สึก ทัง้ หมดที่ บุค คลมองตัว เองว่ามี ลัก ษณะอย่า งไรเคยเป็ นอย่า งไร และ
คาดหวังจะให้ เป็ นอย่างไรในอนาคต และเมื่อบุคคลมีแนวความคิดเกี่ยวกับตนเองอย่างไรแล้ าก็จะ
มีผลสะท้ อนให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมไปตามนันด้
้ วย ดังนัน้ เมื่อบุคคลเผชิญกับสิ่งเร้ า หรื อวัตถุ
ทางการตลาดต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น บุคคลจะไม่รับรู้ทงหมด
ั้
แต่จะเลือกรับรู้ และเลือกที่จะแปล
ความว่าตนเองมีความรู้ สึกอย่างไร คิดอย่างไร หรื อมีท่าที อย่างไรต่อสิ่ง เหล่านี ้ จึง ขึน้ อยู่กับ
แนวความคิดเกี่ยวกับตนเองที่จะตีคา่ ต่อสิ่งเหล่านี ้ด้ วย
3) บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพของบุคคลเป็ นปั จจัยอีกอย่าง
หนึ่งคู่กับแนวความคิดแห่งตน ที่มีอิทธิพลต่อการประเมินวัตถุ บุคคลที่มีบุคลิกภาพเฉพาะตัว
ก้ าวร้ าว เฉื่อยชา เก็บตัว หรื อเปิ ดเผย สิ่งดังกล่าวเหล่านี ้มีผลกระทบต่อการก่อตัวเป็ นทัศนคติของ
บุคคลนันทั
้ งสิ
้ ้น
2.4.2.2 การเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกของกลุม่ ต่างๆ (Group Associations)
คนเราทุกคนย่อมได้ รับอิทธิพลไม่มากก็น้อย จากสมาชิกคนอื่นๆ ที่ตนเองเข้ าไป
ร่วมอยูด่ ้ วยเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ านทัศนคติ ทัศนคติของเราที่จะมีตอ่ ผลิตภัณฑ์ จริ ยธรรม
สวัสดิภาพและสถานการณ์แวดล้ อมอื่นๆ ขึ ้นอยู่กบั อิทธิพลของกลุ่มที่ตนเองเข้ าไปเกี่ยวข้ อง หรื อ
ปรารถนาที่จะเข้ าร่วมด้ วยอย่างมาก กลุ่มตีคณ
ุ ค่าหรื อมีความเชื่อความคิดอย่างไร ก็จะจูงใจให้
บุคคลมีทศั นคติคล้ อยตามไปด้ วย กลุ่มดังกล่าว ได้ แก่ ครอบครัว กลุ่มเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน
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รวมทังกลุ
้ ่มวัฒนธรรมต่างๆ ที่ถ่ายทอดกันมา นับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการ
ทางด้ านทัศนคติของบุคคลโดยตรง
2.4.2.3 ปั จจัยอิทธิพลอื่นๆ (Other Influentials)
การก่อตัวของทัศนคติของบุคคล นอกจากเกิดจากแหล่งที่มาหลายทางดังกล่าว
มาแล้ ว ทัศนคติของบุคคลหรื อทัศนคติของผู้บริ โภค ยังสามารถก่อตัวขึน้ หรื ออาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ จากการที่ผ้ บู ริ โภคได้ เข้ าไปติดต่อสัมผัสกับบุคคลที่มีอิ ทธิพลที่ตนเองยอมรับและ
ศรัทธาอีกด้ วย เช่น เพื่อนที่ตนเองนับถือ ญาติพี่น้อง ผู้เชี่ยวชาญ เป็ นต้ น บุคคลเหล่านี ้เป็ นผู้นา
ทางความคิด (Opinion Leaders) จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติ และพฤติกรรมการซื ้อของ
ผู้บริโภค เป็ นต้ น
2.4.3 แนวความคิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของการเกิดทัศนคติแล้ ว จะเห็นว่าองค์ประกอบสาคัญ ที่เชื่อมโยง
ให้ บคุ คลเกิดทัศนคติตอ่ สิ่งต่าง ๆ ก็คือการสื่อสาร ทังนี
้ ้เพราะไม่วา่ ทัศนคติจะเกิดจากปั จจัยอะไร ก็
มักจะมีการสื่อสารแทรกอยู่เสมอ กล่าวได้ ว่า การสื่อสารเป็ นกิจกรรมที่สาคัญอย่างมาก ที่มีผลทา
ให้ บคุ คลเกิดทัศนคติตอ่ สิ่งต่างๆ ซึ่ง สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 120) ได้ อธิบายว่า การสื่อสาร
ก่อให้ เกิดผลกระทบ 3 ลักษณะ คือ (1) การเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้รับสาร (2) การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของผู้รับสาร (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสาร
การเปลี่ยนแปลงทัศนคตินนั ้ มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ (1) การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
หมายถึง ทัศนคติของบุคคลที่เป็ นไปในทางบวก ก็จะเพิ่มมากขึน้ ในทางบวกด้ วย และทัศนคติที่
เป็ นไปในทางลบ ก็จะเพิ่มมากขึ ้นในทางลบด้ ว ย (2) การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การ
เปลี่ยนทัศนคติเดิมของบุคคลที่เป็ นไปในทางบวก ก็จะลดลงไปในทางลบ และถ้ าเป็ นไปในทางลบ
ก็จะกลับเป็ นไปในทางบวก
2.4.3.1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
Kelman (1967, อ้ างถึงใน ทศพร ชัดประเสริ ฐ, 2554: 13) ได้ อธิบายถึง การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยมีความเชื่อว่า ทัศนคติอย่างเดียวกันอาจเกิดในตัวบุคคลด้ วยวิธี ที่ตา่ งกัน
จากความคิดนี ้ เฮอร์ เบริทได้ แบ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติออกเป็ น 3 ประการ คือ
1) การยินยอม (Compliance) จะเกิ ดได้ เ มื่ อ บุคคลยอมรั บสิ่ง ที่ มี
อิทธิ พลต่อตัวเขา และมุ่งหวังจะได้ รับความพอใจจากบุคคลหรื อ กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลนัน้ การที่
บุคคลยอมกระทาตามสิ่ งที่อยากให้ เขากระทานัน้ ไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นด้ วยกับสิ่งนัน้ แต่ เป็ น
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เพราะเขาคาดหวัง ว่า จะได้ รับ รางวัล หรื อการยอมรับจากผู้อื่นในการเห็นด้ วยและกระทาตาม
ดังนัน้ ความพอใจที่ได้ รับจากการยอมกระทาตามนัน้ เป็ นผลมาจากอิทธิพลทางสังคมหรื ออิทธิพล
ของสิ่งที่ก่อให้ เกิดการยอมรับนัน้ กล่าวได้ ว่า การยอมกระทาตามนี ้ เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติซึ่งจะมีพลัง ผลักดันให้ บุคคลยอม กระทาตามมากหรื อน้ อยขึน้ อยู่กับจานวนหรื อความ
รุนแรงของรางวัลและการลงโทษ
2) การเลียนแบบ (Identification) เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเร้ าหรื อ
สิ่งกระตุ้น ซึง่ การยอมรับนี ้เป็ นผลมาจากการที่บคุ คลต้ องการจะสร้ างความสัมพันธ์ที่ดี หรื อที่พอใจ
ระหว่างตนเองกับผู้อื่นหรื อกลุม่ บุคคลอื่น จากการเลียนแบบนี ้ ทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปมาก
หรื อ น้ อ ย ขึ น้ อยู่กับ สิ่ ง เร้ าให้ เ กิ ด การเลี ย นแบบ กล่ า วได้ ว่า การเลี ย นแบบเป็ นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งพลังผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงนี ้ จะมากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กับความน่า
โน้ มน้ าวใจของสิ่งเร้ าที่มีตอ่ บุคคลนัน้ การเลียนแบบจึงขึ ้นอยู่กบั พลัง (Power) ของผู้ส่งสาร บุคคล
จะรับเอาบทบาททังหมดของคนอื
้
่นมาเป็ นของตนเองหรื อแลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคล
จะเชื่อในสิ่งที่ตวั เองเลียนแบบ แต่ไม่รวมถึงเนื ้อหาและรายละเอียดในการเลียนแบบ ทัศนคติของ
บุคคลจะเปลี่ยนไปมากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั สิ่งเร้ าที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
3) ความต้ องการที่อยากจะเปลี่ยน (Internalization) เป็ นกระบวนการ
ที่เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่ มีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงกับความต้ องการภายในค่านิยมของเขา
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในลักษณะนี ้จะสอดคล้ องกับค่านิยมที่บคุ คลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจที่ได้ จะ
ขึ ้นอยูก่ บั เนื ้อหารายละเอียด ของพฤติกรรมนัน้ ๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้ าความคิด ความรู้สึก
และพฤติกรรมถูกกระทบไม่วา่ จะในระดับใดก็ตาม จะมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติทงสิ
ั ้ ้น
2.4.3.2 อิทธิพลทางสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
McGuire and Millman (1965: 471-479) กล่าวว่า แนวความคิดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยใช้ อิทธิพลทางสังคม เกิดจากความเชื่อที่ว่าบุคคลจะพัฒนาทัศนคติ ของ
ตนเองในลักษณะใดนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้อื่นในสังคม สิ่งที่มีอิทธิพลทางสังคมแบ่งออก
ได้ เป็ น 2 ประเภทคือ
1) กลุ่มอ้ างอิง (Reference Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ เราใช้ เป็ น
มาตรฐานสาหรับประเมินทัศนคติ ความสามารถของเรา หรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยทัว่ ไปบุค คล
จะใช้ กลุ่มอ้ างอิงเพื่อประเมินทัศนคติของตน และตัดสินใจว่าทัศนคติของตนถูกต้ อง เพราะคิดว่า
คนส่วนใหญ่ในกลุ่มมี ทัศนคติเช่นเดียวกับตน ซึ่งอิทธิพลของกลุ่มอ้ างอิงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติมีดงั นี ้
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(1) ทัศนคติของบุคคลจะมีผลอย่างมากจากกลุ่มที่เขามีส่วนร่ วม
และกลุม่ ที่เขาต้ องการจะร่วมด้ วย
(2) ถ้ าทัศนคติของบุคคลสอดคล้ องกับมาตรฐานหรื อบรรทัดฐาน
ของกลุ่มจะเป็ นการเสริ มแรง (Reinforcement) ให้ กบั ทัศนคตินนมากขึ
ั้
้น ในทางตรงข้ าม จะเป็ น
การลงโทษ (Penalty) ถ้ าบุคคลนันมี
้ ทศั นคติไม่ตรงกับมาตรฐานหรื อบรรทัดฐานของกลุม่
(3) บุ ค คลที่ ขึ น้ อยู่ กั บ กลุ่ ม หรื อ ติ ด อยู่ กั บ กลุ่ ม มาก จะเป็ นผู้ ที่
เปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ ยากที่สดุ ถ้ าการเปลี่ยนแปลงนัน้ เป็ นความพยายามของบุคคลภายนอก
(4) การสนับสนุนหรื อเห็นด้ วยกับทัศนคติ บางอย่างของสมาชิกใน
กลุม่ แม้ เพียง 1 คนเท่านัน้ ก็สามารถลดอิทธิพลของกลุม่ ใหญ่ที่มีตอ่ ทัศนคติของสมาชิกในกลุม่ ได้
(5) แม้ เป็ นเพียงสมาชิก 2 คนในกลุ่มเท่านัน้ ที่ยึดมัน่ ในความคิด
หรื อทัศนคติบางอย่าง ก็จะมีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุม่ ได้
(6) การมีส่วนร่ วมในการอภิ ปรายกลุ่มและการตัดสินใจกลุ่ม จะ
ช่วยลดการต่อต้ านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ถ้ ากลุ่มตัดสินใจยอมรับทัศนคติใหม่ สมาชิกในกลุ่ มก็
จะยอมรับทัศนคติด้วย
(7) ถ้ าบุคคลเปลี่ ยนแปลงกลุ่มอ้ างอิงของตน ทัศนคติของบุคคลก็
มีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนแปลงด้ วย
2) บุคคลอ้ างอิง (Reference Individuals) หมายถึง บุคคลที่ เราใช้
เป็ นมาตรฐานเพื่อประเมิน ทัศนคติ ความสามารถของเรา หรื อสถานการณ์ที่เกิ ดขึ ้น อิทธิพลของ
ผู้อื่นที่มีตอ่ ทัศนคติของบุคคล ตรงกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เรี ยกว่า การเลียนแบบ
(Identification) ซึ่งเป็ นกระบวนการที่บุคคลรับเอาคุณสมบัติ ของผู้อื่น ได้ แก่ ความคิด ทัศนคติ
พฤติกรรม มาเป็ นของตน
2.4.4 การศึกษาทัศนคติ
รวีวรรณ อังคนุรักษ์ พนั ธ์ (2533: 14-15) กล่าวว่า การศึกษาทัศนคติของบุคคลเริ่ มต้ นด้ วย
การศึกษาแบบนาร่ องเพื่อหาจุดเริ่ มต้ นและขอบข่ายของทัศนคติ การที่จะตัดสินใจว่าจะวัดอะไร
ด้ านใดบ้ างแล้ วรวบรวมข้ อความเกี่ ยวกับทัศนคติซึ่งอาจทาให้ มีผลกับพฤติกรรมที่ แท้ จ ริ งของ
บุคคลนันได้
้ วิธีการศึกษาทัศนคติ มีหลายวิธีดงั นี ้
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2.4.4.1 การสัง เกต (Observation) หมายถึ ง การศึก ษาคุณ ลัก ษณะและ
พฤติกรรมของบุคคลรวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ ้น เพื่อค้ นหาความจริ งโดยอาศัยประสาท
สัมผัสทังห้
้ าของผู้สงั เกตโดยทาเป็ นข้ อมูลแบบปฐมภูมิ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ
1) การสังเกตทางตรง (Direct Observation) เป็ นการสังเกตที่ผ้ สู งั เกต
ต้ องเฝ้าดูพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นด้ วยตนเองโดยอาศัยประสาททางตาและประสาททางหู
2) การสังเกตทางอ้ อม (Indirect Observation) เป็ นการสังเกตที่ผ้ ู
สังเกตไม่ได้ เห็น พฤติกรรมหรื อเหตุการณ์ด้วยตนเองอาศัยการถ่ายทอดจากผู้อื่นหรื อจากเครื่ องมือ
ที่ใช้ เป็ นสื่อต่างๆ เช่น เครื่ องบันทึกเสียง เครื่ องบันทึกภาพ เป็ นต้ น
2.4.4.2 การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง การสนทนาหรื อพูดคุยกันอย่างมี
จุดหมายเพื่อให้ ได้ ข้อมูลตามที่วางแผนไว้ ลว่ งหน้ า การสัมภาษณ์นอกจากจะได้ ข้อมูลตามต้ องการ
แล้ วยังได้ ทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ์ ในด้ านปฏิภาณไหวพริ บ ท่วงท่า วาจาอุปนิสยั
เป็ นต้ นแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1) การสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้ าง (Structured Interview)
2) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Interview)
2.4.4.3 แบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง ชุดของคาถามที่สร้ างขึ ้นเพื่อ
ใช้ รวบรวมข้ อเท็จจริงเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ เกี่ยวกับความคิดเห็น ความสนใจ ความรู้สกึ ต่างๆ
2.4.4.4 การรายงานตนเอง (Self-Report) เป็ นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ ในวงการศึกษา
ทัศนคติความสนใจและบุคลิกภาพของบุคคล กล่าวคือ ให้ เจ้ าตัวรายงานความรู้สึกที่มีตอ่ เรื่ องราว
หรื อเหตุการณ์นนออกมาว่
ั้
าชอบ ไม่ชอบอย่างไร ด้ วยการพูดหรื อเขียนบรรยาย
2.4.4.5 โปรเจคที ฟ เทคนิค (Projective Technique) เป็ นการใช้ สิ่งเร้ าที่ มี
ลักษณะไม่ค่อยชัดเจนกระตุ้นให้ บคุ คลระบายความรู้สึกออกมา เครื่ องมือนี ้จะไปกระตุ้นให้ แสดง
ปฏิกิริยาความรู้สกึ ความคิดเห็นออกมาเพื่อที่จะได้ สงั เกตดูวา่ มีความรู้สึกอย่างไร
2.4.4.6 สังคมมิติ (Sociometry) เป็ นวิธีการแสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ทางสังคม
ของบุคคลที่อยู่รวมกันเป็ นหมู่คณะโดยให้ บคุ คลอื่นประเมินค่าตัวเรา ประเมินค่าบุค คลอื่น เมื่อได้
ข้ อมูลแล้ ว ให้ นามาทาแผนผังแสดงความสัมพันธ์ เพื่อดูว่าใครเลือกใครบ้ างโดยใช้ ลกู ศรโยงไปยังผู้
ที่ถกู เลือก
การศึกษาแนวคิดเรื่ องทัศนคติ ทาให้ อธิบายได้ ว่าทัศนคติเป็ นแนวคิดที่มีความสาคัญต่อ
การสื่อสาร ซึ่ง ประกอบด้ วยประเด็นสาคัญ ได้ แก่ (1) ความรู้ สึกภายในที่เกิดขึน้ จากอารมณ์
ความรู้สกึ ความเชื่อ และการเรี ยนรู้หรื อประสบการณ์ของบุคคล และ (2) แนวโน้ มที่จะมีพฤติกรรม
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ในทางใดทางหนึง่ ที่เป็ นไปได้ ทงทั
ั ้ ศนคติในด้ านบวก คือความรู้สกึ ต่อสิ่งแวดล้ อมในทางที่ดี ยอมรับ
หรื อพอใจ และทัศนคติในด้ านลบคือความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้ อมในทางที่ไม่พอใจ ไม่ยอมรับ หรื อไม่
เห็นด้ วย ซึ่งในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ จะศึกษาทัศนคติ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการ
สร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม “กระดาษจากคัน นา” ของบริ ษั ท ดั๊บ เบิ ล้ เอ (1991) จ ากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นผลมาจากกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อ การสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ของบริ ษัทฯ โดยใช้ แนวคิดเรื่ องทัศนคติมาเป็ นกรอบอ้ างในประเด็ นของการรับรู้ การ
จดจา และความเข้ าใจในเนื ้อหาของการสื่อสารของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นผลในเกิดทัศนคติในประเภทใด
และศึกษาไปถึงเหตุปัจจัยของการเกิดทัศนคติประเภทนันอี
้ กด้ วย

2.5 แนวคิดเรื่ องการยอมรั บนวัตกรรม (Innovation Adoption)
Konglan and Coward (1970: 77-83) ได้ ให้ ความหมายว่าการยอมรับ ว่าเป็ นการ
ยอมรับทางจิ ตใจซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการยอมรั บ ดัง นัน้ การยอมรั บแนวคิดหลัง จาก
ประเมินแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ ปฏิบตั ิ การเริ่ มนาแนวคิดไปไปใช้ และการยอมรับการปฏิบตั ิหรื อหลังจาก
ได้ ทดลองใช้ สิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นกระบวนการยอมรับ
Rogers and Shoemaker (1971: 127) กล่าวว่า “การยอมรับ” หมายถึง การตัดสินใจที่
จะนานวัตกรรมไปใช้ อย่างเต็มที่ เพราะนวัตกรรมนันเป็
้ นวิถีทางที่ดีกว่า และมีประโยชน์กว่า การ
ยอมรับนวัตกรรมของบุคคลที่เกิดขึ ้นเป็ นกระบวนการเริ่มตังแต่
้ สมั ผัสนวัตกรรม ถูกชักจูงให้ ยอมรับ
นวัตกรรม ตัดสินใจยอมรับหรื อปฏิเสธ ปฏิบตั ิตามการตัดสินใจ และยืนยันปฏิบตั ินนั ้ กระบวนการ
นี ้อาจกินเวลาช้ าหรื อเร็วขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยสาคัญคือ ตัวบุคคลและลักษณะของนวัตกรรม
เอกลัก ษณ์ ธนเจริ ญ พิ ศ าล (2554: 20-21) ได้ อ ธิ บ ายค าว่า นวัต กรรมหรื อ สิ่ ง ใหม่
(Innovation) มี ค วามหมายถึ ง วัต ถุ ใ นด้ า นที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี และที่ ไ ม่ ใ ช่ วัต ถุ อัน ได้ แ ก่
ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ทัศ นคติ อุด มการณ์ ในสัง คมหนึ่ ง ๆ จะมี สิ่ ง ใหม่ๆ เกิ ด ขึ น้ ได้ นัน้ จะต้ อ งมี
แหล่งที่มาอยู่ 3 ประการคือ
1. การค้ นพบ (Discovery) คือการที่ชาวบ้ านได้ ค้นพบทรัพยากร หรื อการค้ นพบพืชผล
ทางเกษตรสมัยใหม่ ทาให้ ประชาชนได้ เปลี่ยนอาชีพหรื อมีรายได้ ดีกว่าเดิม เช่น การค้ นพบพืชพันธุ์
ใหม่ที่ให้ ผลผลิตต่อไร่สงู ทาให้ ประชาชนหันมาเพาะปลูกพืชพันธุ์ใหม่และมีรายได้ สงู ขึ ้น เป็ นต้ น
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2. การคิดค้ นประดิษฐ์ (Invention) การที่มีผ้ คู ิดค้ นประดิษฐ์ สิ่งใหม่ขึ ้น และมีประโยชน์ตอ่
ชุมชน ประชาชนก็จะหันมารับสิ่งใหม่ๆ นันมาใช้
้
กนั มากขึ ้นเรื่ อยๆ เช่น มีผ้ ปู ระดิษฐ์ คิดค้ นรถยนต์
เล็กๆ โดยนาเครื่ องสูบน ้ามาใช้ แทนเครื่ องจักร เพื่อที่จะได้ ใช้ ประโยชน์หลายอย่าง เป็ นต้ น
3. การแพร่ กระจาย (Diffusion) คือการรั บสิ่งใหม่ๆ จากสัง คมอื่ น หรื อสัง คมภายนอก
เรี ยกได้ ว่าเป็ นการแพร่ กระจายจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง เช่น การที่ชาวบ้ านได้ รับความรู้
เทคนิคใหม่ๆ ในการทาการเกษตรก็ได้ รับจากเทคนิคทางประเทศตะวันตก
ดังนัน้ การยอมรับนวัตกรรม จึงมีความหมายว่า เป็ นกระบวนการการตัดสินใจที่จะนาเอา
นวัตกรรมหรื อสิ่งใหม่ที่เกิดขึ ้นจากการค้ นพบ การประดิษฐ์ คิดค้ น หรื อการแพร่ กระจาย มาศึกษา
และนาไปใช้ โดยผ่า นขัน้ ตอนการรั บรู้ เกี่ ย วกับนวัตกรรมนัน้ จนไปถึง การยอมรั บ หรื อ ปฏิ เสธ
นวัตกรรม และนาไปใช้ จนเกิดความแน่ใจว่านวัตกรรมนันดี
้ และมีประโยชน์
2.5.1 การสื่อสารนวัตกรรม
การยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งของสังคม จะมีกระบวนการคล้ ายๆ กัน โดยเริ่ มต้ นจากมีสิ่งใหม่
เกิดขึ ้น มีคนกลุ่มหนึ่งยอมรับคิดว่าดีแล้ ว จึงเกิดการแพร่ กระจายไปตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ
ของคนกลุ่ม หนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งในสังคม ซึ่ง Rogers (1983: 17) ได้ คานิยามคาว่า “การ
แพร่กระจาย (Diffusion)” ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ (1) แนวความคิด ข้ อปฏิบตั ิ หรื อ
วัตถุใหม่ (2) ซึง่ ส่งผ่านสื่อการติดต่อ (3) ในช่วงเวลาหนึง่ (4) ไปยังสมาชิกในสังคม
เมื่อพิจารณาจากคานิยามของโรเจอร์ สแล้ ว จะเห็นว่า การสื่อสารเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้
แนวความคิดใหม่กระจายแพร่หลายในสังคมต่างๆ และทาให้ เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ ในที่สดุ
โรเจอร์ สจึงถือว่าการแพร่กระจายเป็ นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้ องกับข่าวสารเฉพาะที่เป็ น
แนวคิดหรื อประดิษฐกรรมใหม่ ด้ วยเหตุนี ้จึงใช้ คาว่า “การสื่อสารนวัตกรรม (Communication of
Innovation)” (บุญเลิศ ศุภดิลก, 2554: 124-125) ซึง่ ประกอบด้ วย
2.5.1.1 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึงความคิด (Idea) การปฏิบตั ิ (Pratice)
หรื อวัตถุ (Object) ซึ่งบุคคลผู้รับพิจารณาเห็นว่า “ใหม่” ซึ่งในวงการวิจัยสื่ อสารมวลชน คาว่า
นวัตกรรมคลอบคลุมถึงข่าวสาร (Information) ซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของความคิดด้ วย
2.5.1.2 เวลา (Time) เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ เนื่องจากการแผ่กระจายนันต้
้ อง
อาศัยเวลาอย่างมาก กระบวนการปลีกย่อยที่ขึ ้นอยูก่ บั เวลาคือ (1) กรรมวิธีของการตัดสินใจ หรื อที่
นิยมเรี ยกว่า กระบวนการตัดสินใจรับนวัตกรรม (The Innovation-decision Process) (2) การรับ
แนวความคิดใหม่ เร็วหรื อช้ า (Innovativeness) และ (3) อัตราการรับ (Rate of Adoption)
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2.5.1.3 องค์ประกอบการสื่อสารนวัตกรรม การสื่อสารนวัตกรรมเป็ นการสื่อสาร
จากบุค คลหนึ่ง ไปยัง บุคคลหนึ่ง หรื อ กลุ่ม บุค คล ซึ่ง โดยส่ว นมากจะเน้ น สื่ อสื่ อ มวลชน (Mass
Media) ที่สามารถเข้ าถึงกลุ่มบุคคลจานวนมาก และสื่อบุคคล (Interpersonal Media) เพื่อโน้ ม
น้ าวใจให้ บคุ คลยอมรับนวัตกรรม
2.5.1.4 ระบบสัง คม ซึ่ ง มุ่ ง ศึ ก ษาบทบาทของผู้ น าทางความคิ ด (Opinion
Leader) และตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อิทธิ พลของโครงสร้ างสังคม (Social
Structure) และอิทธิพลของปทัสถาน (System Norms)
2.5.2 กระบวนการตัดสินใจรับนวัตกรรม
การสื่อสารนวัตกรรมของ Rogers (1983, อ้ างถึงใน บุญเลิศ ศุภดิลก, 2554: 126-127)
ได้ อธิ บายถึง “กระบวนการตัดสินใจรับนวัตกรรม (The Innovation-Decision Process)” ของ
บุคคลหนึง่ ซึง่ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel)
ความรู้

การโน้ มน้ าว
ใจ

คุณลักษณะ
ของหนวยงาน
ที่ตัดสินใจรับ
นวัตกรรม
1. คุณลักษณะ
ทางเศรษฐกิจ
และสังคม
2. คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล
3. พฤติกรรม
ด้ านการสื่อสาร

คุณลักษณะ
ของนวัตกรรม
1. ประโยชน์
2. ความสอด
คล้ องกับความ
เชื่อและความ
ต้ องการ
3. ความยุง่ ยาก
ซับซ้ อน
4. ทดลองได้
5. การสังเกตผล

การตัดสินใจ

นาไปปฏิบตั ิ

1. ยอมรับ

2. ปฏิเสธ

การยืนยัน

ยังคงยอมรับ
ต่อมายอมรับ
ยังคงปฏิเสธ
ต่อมาปฏิเสธ

เงื่อนไขที่มีมาก่ อนเกิดนวัตกรรม
1. การประพฤติการปฏิบตั ทิ ี่มีมาแต่เดิม
2. ความต้ องการและปั ญหาที่เกิด
3. การยอมรับสิ่งใหม่ในสังคม
4. บรรทัดฐานในสังคม

ภาพที่ 2.1 แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจรับนวัตกรรม (The Innovation-Decision Process)
แหล่ งที่มา: บุญเลิศ ศุภดิลก, 2554: 126.
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2.5.2.1 ขัน้ หาความรู้ (Knowledge) บุ ค คลรั บ รู้ ว่ า นวัต กรรมนัน้ มี อ ยู่ และ
พยายามหาความรู้และพยายามทาความเข้ าใจว่านวัตกรรมนันใช้
้ งานหรื อทางานอย่างไร ในขันนี
้ ้
โรเจอร์ สได้ แบ่งประเภทความรู้ (Type of Knowledge) ออกเป็ น 3 ด้ านคือ
1) ความรู้ในนวัตกรรม (Awareness Knowledge) เป็ นความรู้ที่ทาให้
เกิดการตื่นตัวรู้ จักเกี่ยวกับนวัตกรรม เป็ นความรู้ ที่ร้ ู ว่าอะไรคือนวัตกรรม นวัตกรรมนันท
้ าหน้ าที่
อะไร และทาไมนวัตกรรมนันถึ
้ งใช้ ประโยชน์ได้
2) ความรู้ในวิธีการใช้ นวัตกรรม (How to Knowledge) เป็ นความรู้ ที่
ได้ จากการติดต่อกับสื่อมวลชน การติดต่อหน่วยงานที่เผยแพร่ นวัตกรรมนัน้ ความรู้ ประเภทนี ้จะ
ช่วยให้ ใช้ นวัตกรรมได้ อย่างถูกต้ อง การขาดความรู้ด้านนี ้จะทาให้ เกิดการปฏิเสธนวัตกรรม
3) ความรู้ในหลักการ (Principle Knowledge) เป็ นความรู้ ถึงหลักการ
ที่ลกึ ซึ ้งหรื อเป็ นเบื ้องหลังนวัตกรรม ซึง่ หลักการจะช่วยให้ นวัตกรรมบรรลุผล
2.5.2.2 ขันโน้
้ มน้ าวใจ (Persuasion) ในขันนี
้ ้บุคคลมีทศั นคติพึงพอใจหรื อไม่พึง
พอใจในนวัตกรรม บุคคลจะเริ่มแสวงหาข้ อมูลอย่างกระตือรื อร้ น เริ่ มมีความน่าสนใจและแสวงหา
รายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมเพิ่มเติมด้ วยความตังใจ
้ บุคคลจะมีการประเมินผลของนวัตกรรม
และพึง่ พิงข้ อมูลจากบุคคลใกล้ เคียง ทัศนคติเกี่ยวกับนวัตกรรมสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท
1) ทัศนคติเฉพาะที่มีต่อนวัตกรรม คือทัศนคติที่เห็ นด้ วยหรื อไม่เห็น
ด้ วย ชอบหรื อไม่ชอบประโยชน์ของนวัตกรรม ทัศนคตินี ้มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมที่กาลังเผยแพ่ และ
นวัตกรรมที่จะมีการเผยแพร่ในอนาคต
2) ทัศ นคติทั่ว ไปที่ มี ต่อ การเปลี่ ย นแปลง คื อ ทัศ นคติอ ย่า งกว้ า ง ที่
เอื ้ออานวยให้ กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลง ซึ่งทัศนคตินี ้มีอิทธิพ ลที่ดีตอ่ นวัตกรรม ทาให้ ประชาชน
รู้จกั พัฒนาตนเองและแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตัวเอง
2.5.2.3 ขันตั
้ ดสินใจ (Decision) มีแนวทางการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมใน 2
ลักษณะคือ
1) การยอมรั บ นวัต กรรม (Adoption) หมายถึ ง การตัด สิ น ใจที่ จ ะ
ยอมรับนวัตกรรมมาใช้ ให้ ดีที่สดุ เท่าที่จะทาได้
2) การปฏิ เสธนวัตกรรม (Rejection) หมายถึง การตัดสินใจที่ จะไม่
ยอมรับนวัตกรรมมาใช้ ซึ่งการตัดสินใจยอมรับหรื อไม่ยอมรับนวัตกรรมนี ้ ขึ ้นอยู่กบั ความสามารถ
ในการทดลองใช้ ในปริ มาณจากัดของนวัตกรรม นวัตกรรมใดที่บคุ คลสามารถทดลองใช้ ได้ จะทา
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ให้ ความรู้ สึกเสี่ยงภัยในการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมของบุคคลน้ อยลง และนาไปสู่การยอมรับ
นวัตกรรมในที่สดุ
2.5.2.4 ขัน้ น านวัต กรรมไปใช้ (Implementation) เป็ นขัน้ ที่ บุค คลทดลองใช้
นวัตกรรมนันกั
้ บสถานการณ์ของตนเอง โดยเป็ นการทดลองเป็ นบางส่วนเพื่อดูผลดี และเพื่อดูว่า
ประโยชน์ที่ได้ รับนันมากพอที
้
่จะยอมรับไปปฏิบตั ิอย่างเต็มที่หรื อไม่
2.5.2.5 ขัน้ การยื น ยัน (Confirmation) เป็ นขัน้ ที่ บุ ค คลจะแสวงหาข่ า วสาร
เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนหรื อยืนยันการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ ได้ ลงมือใช้ ไป ในขันนี
้ ้บุคคลอาจ
เปลี่ยนใจไปในทางตรงกันข้ ามได้ ถ้ าได้ รับข้ อมูลใหม่ที่ขั ดแย้ งกับข้ อมูลที่ได้ รับมา ขันยื
้ นยันนี ้จะ
เกิดขึ ้นหลังการตัดสินใจไประยะเวลาหนึง่ แล้ ว และในขันนี
้ ้บุคคลใกล้ ชิดจะมีบทบาทมาก
2.5.3 ผู้รับสารนวัตกรรม
นอกจากกระบวนการตัดสินใจรับนวัตกรรมแล้ ว โรเจอร์ ส ยังสามารถจาแนกผู้รับสารตาม
ความรวดเร็ วในการยอมรับนวัตกรรมได้ 5 ประเภทซึ่งกระจายอยู่ในสังคม (บุญเลิศ ศุภดิลก,
2554: 128) ได้ แก่

Innovators
2.5%

Early
Adopters
13.5%

Early Majority
34%

Late Majority
34%

Laggards
16%

ภาพที่ 2.2 การกระจายกลุ่มผู้รับสิ่งใหม่เป็ นเส้ นโค้ งรูประฆัง
แหล่ งที่มา: บุญเลิศ ศุภดิลก, 2554: 129.
2.5.3.1 กลุ่มผู้รับสิ่งใหม่ก่อนคนอื่น (Innovators) หรื อ “นวัตกร” คือผู้ที่ยอมรับ
นวัตกรรมเป็ นกลุ่มแรก เป็ นกลุ่มที่มีความเป็ นสากลสูง กล้ าเสี่ยง นิยมของแปลกใหม่ ความสนใจ
และลักษณะนิสยั เช่นนี ้ ทาให้ นวัตกรฉีกตัวเองออกจากสังคม นวัตกรจาเป็ นต้ องเป็ นผู้ที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิ จ ดี พ อที่ จ ะรั บ ความสู ญ เสี ย จากนวัต กรรมที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ก าไร นอกจากนัน้ ต้ อ งมี
ความสามารถในการทาความเข้ าใจกับความรู้ หรื อเทคนิคที่ซับซ้ อน แม้ ว่านวัตกรอาจไม่เป็ นผู้ที่
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สังคมยอมรับหรื อประสบความสาเร็ จในการใช้ นวัตกรรม แต่หน้ าที่หลักของนวัตกรคือการนาสิ่ง
ใหม่ๆ จากภายนอกมาสูส่ งั คมตน
2.5.3.2 กลุม่ รับสิ่งใหม่เร็ ว (Early Adopters) เป็ นกลุ่มคนที่สามารถผสานอยู่กบั
สังคมได้ ดีกว่านวัตกร มีความเป็ นท้ องถิ่นสูง เป็ นผู้นาความคิดเห็นในท้ องถิ่นซึ่งคนส่วนใหญ่ ที่
เหลื อ คอยรั บ ค าแนะน าและข้ อ มูล จากผู้น าความคิด บุค คลกลุ่ม นี ม้ ัก ถูก จัด ให้ เ ป็ นผู้น าการ
เปลี่ ย นแปลง และทาหน้ าที่ เ ป็ นผู้เ ร่ ง การแพร่ ก ระจายนวัต กรรมในท้ องถิ่ น โดยท าหน้ า ที่ เ ป็ น
ต้ นแบบการตัดสินใจ ประเมินคุณค่านวัตกรรม และถ่ายทอดข้ อมูลให้ กับเพื่อนพ้ องในสังคมโดย
วิธีการสื่อสารระหว่างบุคคล
2.5.3.3 กลุ่มผู้รับสิ่งใหม่ส่วนมาก (Early Majority) คือผู้ยอมรับนวัตกรรมก่อน
คนทัว่ ไปในสังคม กลุ่มผู้รับเร็ วส่วนมากนี ้มีปฏิสมั พันธ์ กับเพื่อนพ้ องในสังคม และมัก ไม่เป็ นผู้นา
คนกลุม่ นี ้ไม่เป็ นคนแรกที่ลองแนวคิดใหม่ แต่ไม่ใช่คนสุดท้ ายที่จะรับ
2.5.3.4 กลุม่ ผู้รับล่าช้ าส่วนมาก (Late Majority) คือผู้ยอมรับนวัตกรรมภายหลัง
จากที่คนส่วนมากรับนวัตกรรมแล้ ว เพราะความจาเป็ นทางเศรษฐกิจหรื อแรงกดดันทางสังคม คน
กลุม่ นี ้จะรับนวัตกรรมเมื่อสังคมให้ คณ
ุ ค่าและพึงพอใจในตัวนวัตกรรม คนกลุ่มนี ้มักมีฐานะไม่ดีนกั
ดังนัน้ ความไม่มนั่ ในนวัตกรรมต้ องถูกกาจัดให้ หมดก่อนที่จะชักจูงให้ คนกลุม่ นี ้รับนวัตกรรม
2.5.3.5 กลุ่มล้ าหลัง (Laggards) คือกลุ่มคนที่ยอมรับนวัตกรรมช้ าสุดในสังคม
แทบไม่มี ลักษณะของความเป็ นผู้นาความคิด บางครัง้ ผู้โดดเดี่ยวจากเครื อข่ายของสัง คม การ
ตัดสินใจของคนกลุ่มนีม้ ักขึน้ อยู่กับสิ่งที่คนรุ่ นก่อนๆ เคยทา ซึ่งกว่ากลุ่มล้ าหลังจะรับนวัตกรรม
นวัตกรรมก็แทบถูกแทนที่ด้วยแนวคิดใหม่ๆ ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมา กลุ่มล้ าหลังเหล่านี ้มักมีความสงสัย
ในนวัตกรรมและผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2.5.4 ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการยอมรับนวัตกรรม
ดิเรก ฤกษ์ หร่ าย (2527: 57-62) ได้ กล่าวถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการยอมรั บนวัตกรรม
ดังต่อไปนี ้
2.5.4.1 ปั จจัยที่เป็ นเงื่อนไขหรื อสภาวการณ์
1) สภาพทางเศรษฐกิจ เช่น เกษตรกรที่มีปัจจัยการผลิตมากกว่า มี
แนวโน้ มที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ ง่ายกว่าและเร็วกว่าเกษตรกรที่มีปัจจัยการผลิตน้ อยกว่า
2) สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น มวลชนที่อยู่ในสังคมที่รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆ อย่างเคร่ งครัดมากกว่า มีการแบ่งชนชันทางสั
้
งคมอย่างเห็นได้ ชดั
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กว่า มีค่านิยมและความเชื่อที่เป็ นอุปสรรคต่อการนาการเปลี่ยนแปลงมากกว่า จะมีผลทาให้ เกิด
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ช้าลงและน้ อยลงด้ วย
3) สภาพทางภูมิ ศาสตร์ เช่น พื น้ ที่ ที่มี สภาพทางภูมิ ศาสตร์ ที่สามารถ
ติดต่อกับท้ องที่ อื่นๆ โดยเฉพาะท้ อ งที่ ที่ เ จริ ญ ทางด้ า นเทคโนโลยี ไ ด้ ม ากกว่า หรื อเป็ นพื น้ ที่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยในการผลิตมากกว่า จะมีผลให้ เกิดแนวโน้ มในการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เร็ วกว่าและมากกว่า
4) สมรรถภาพในการทางานของสถาบันที่เกี่ ยวข้ อง เช่น สถาบันสินเชื่อ
สถาบันส่งเสริ มวิจยั สถาบันจัดการเกี่ ยวกับการตลาด เป็ นต้ น ถ้ าสถาบันมีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการที่ให้ ประโยชน์แก่บคุ คลก็จะทาให้ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็ นไปได้ เร็วและง่ายขึ ้น
2.5.4.2 ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
1) บุคคลเป้าหมาย (Target Person) หรื อผู้รับการเปลี่ยนแปลง โดย
พื ้นฐานของบุคคลเองจะเป็ นส่วนสาคัญต่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลง เช่น
(1) พื น้ ฐานทางสัง คม (Society) พบว่า เพศหญิ ง ยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าเพศชาย ผู้มีระดับการศึกษาและประสบการณ์ที่สงู กว่า จะยอมรับกว่าผู้ที่มีสิ่ง
เหล่านี ้น้ อยกว่า และบุคคลที่อยู่ในวัยรุ่นจะยอมรับเร็ วที่สดุ และช้ าลงไปตามลาดับเมื่อมีอายุมากขึ ้น
(2) พื ้นฐานทางเศรษฐกิจ (Economics) การมีทรัพยากรที่จาเป็ นใน
การผลิตมากกว่า ทาให้ เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเร็ วกว่าและมากกว่าเกษตรกรที่มีพื ้นฐาน
ทางเศรษฐกิจน้ อยกว่า
(3) พื น้ ฐานในการติดต่อสื่ อสาร (Communication) บุคคลที่ มี
ความสามารถในการอ่าน ฟั ง พูด และเขียน เป็ นสิ่งที่ทาให้ เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ ้น
(4) พืน้ ฐานในเรื่ องอื่นๆ เช่น แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ (Achievement
Motivation) ความพร้ อมทางด้ านจิตใจ ทัศนคติที่ดีตอ่ เทคโนโลยีที่นามาเพื่อการเปลี่ยนแปลง จะมี
แนวโน้ มที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ มากกว่าและรวดเร็วกว่า
2) ปั จจัยที่เนื่องมาจากนวัตกรรม (Innovation) หรื อเทคโนโลยีที่จะ
นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือ
(1) ต้ นทุนกาไร (Cost and Profit) เทคโนโลยีที่ลงทุนน้ อยที่สุดและ
กาไรมากที่สดุ การยอมรับจะสูงกว่าและเร็วกว่า
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(2) ความสอดคล้ องและเหมาะสมกับสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน (Similar
and Fit) คือไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อของบุคคลในชุมชนและเหมาะสมกับลักษณะ
ทางกายภาพของทรัพยากรที่มีอยูใ่ นชุมชนด้ วย
(3) ความสามารถปฏิบตั ิได้ และเข้ าใจได้ ง่าย (Practical and
Understood) คือไม่เป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยากซับซ้ อนและไม่มีกฎเกณฑ์ยงุ่ ยากจนเกินไป
(4) สามารถเห็นได้ ว่าปฏิบตั ิได้ ผลมาแล้ ว (Visibility) คือ เห็นว่า
เกิดผลดีมาก่อน ก็จะปฏิบตั หิ รื อยอมรับได้ ง่ายและเร็วกว่า
(5) สามารถแบ่งแยกเป็ นขันตอนหรื
้
อเป็ นเรื่ องๆ ได้ (Divisibility)
(6) ใช้ เวลาน้ อยหรื อประหยัดเวลา (Time-Saving)
(7) เป็ นการตัดสินใจของกลุม่ (Group Decision)
3) ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้ องสามารถสร้ างความไว้ เนือ้ เชื่อใจ
เป็ นที่ยอมรับของบุคคลเป้าหมาย มีความสามารถในการถ่ายทอดและรับข่าวสาร และที่สาคัญ
จะต้ องมี ค วามเชื่ อมั่นในเทคโนโลยี ที่ จ ะนาไปเปลี่ ยนแปลง มี ค วามรู้ ในเนื อ้ หาที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ
เทคโนโลยีนนๆ
ั ้ และมีทศั นคติตอ่ บุคคลเป้าหมาย
สาหรับแนวคิดการยอมรับนวัตกรรมนัน้ ผู้ศกึ ษาสามารถนาเอามาเป็ นกรอบการอ้ างอิงใน
การศึกษาเรื่ องการยอมรับนวัตกรรมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการสร้ างคุณค่าร่ วม
ด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผลมา
จากกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ
โดยผู้ศกึ ษาได้ นิยามการยอมรับนวัตกรรมในการศึกษาครัง้ นี ้ว่า เป็ นกระบวนการที่บคุ คลเป้าหมาย
เปิ ดรับ พิจารณา และมี การยอมรับ/ปฏิบตั ิ (Practice/Adopt) หรื อการปฏิเสธ (Reject) ตาม
นวั ต กรรมใดนวัต กรรมหนึ่ ง โดยมี ก ระบวนการที่ เ รี ยกว่ า เป็ น การตัด สิ น ใจในนวั ต กรรม
(Innovation-Decision Procees) ซึ่งประกอบไปด้ วยขัน้ ตอนต่างๆ 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ (1) ขันหา
้
ความรู้ (Knowledge) บุคคลจะพยายามหาความรู้ เกี่ยวข้ องกับนวัตกรรมนันๆ
้ (2) ขันโน้
้ มน้ าว
(Persuasion) บุคคลให้ ความสนใจ มีทศั นคติต่อนวัตกรรมมากขึ ้น มีการประเมินผล และพึ่งพิง
ข้ อมูลจากบุคคลใกล้ เคียง (3) ขันการตั
้
ดสินใจ (Decision) บุคคลจะตัดสินใจว่าจะยอมรับหรื อ
ปฏิเสธนวัตกรรมนัน้ (4) ขันน
้ านวัตกรรมไปใช้ (Implementation) บุคคลจะทดลองใช้ นวัตกรรม
และ (5) ขันการยื
้
นยัน (Confirmation) บุคคลจะแสวงหาข้ อมูลเพื่อยืนยันการตัดสินใจ หลังจากได้
เริ่ มทดลองใช้ ไปแล้ ว ในส่วนของบุคคลผู้รับนวัตกรรมแต่ละรายนัน้ ก็จะมีอตั ราการยอมรับ (Rate
of Adoption) ที่ช้าหรื อเร็ วไม่เท่ากันตามลักษณะหรื อปั จจัยส่วนบุคคล และผู้ศึกษาจะศึกษา
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แนวคิดนวัตกรรมในประเด็นของระดับการยอมรับนวัตกรรม เหตุปัจจัยของการยอมรับนวัตกรรม
และผลจากการยอมรับนวัตกรรมของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียภายนอก ซึ่งวัดได้ จากการให้ ความร่วมมือ
หรื อความเกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ แก่ การเข้ าร่วมโครงการกระดาษจากคันนา
ของบริ ษัทฯ หรื อการบริ โภคผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ หรื อให้ การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ และยัง
รวมไปถึงความรู้สกึ และความพึงพอใจที่มีตอ่ บริษัทฯ อีกด้ วย

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง (Related Researches)
ขวัญชัย ทัศนสาคร (2547) ผู้ศกึ ษาเรื่ อง “การยอมรับนวัตกรรมในสังคมไทย: กรณีศกึ ษา
เครื่ องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ ” โดยศึกษาการยอมรับเครื่ องหมายรับรองความน่าเชื่อถือใน
การเข้ ามามีบทบาทในการทาธุรกรรมออนไลน์พบว่า ผู้ยอมรับเครื่ องหมายรับรองความน่าเชื่อถือมี
สัดส่วน 65% จากผู้ที่อยู่ในกลุ่ม Innovators, Early Adopters, Early Majority และผู้ที่ไม่ยอมรับมี
สัดส่วน 35% จากกลุ่ม Late Majority, Laggards ซึ่งเหตุผลที่ยังไม่ยอมรับมาจากขาดการ
ประชาสัม พันธ์ และขาดข้ อมูล สารสนเทศ (Information) ที่ เ กี่ ย วกับเครื่ อ งหมายรั บ รอง ความ
น่าเชื่อถือ เช่น รูปแบบการรักษาความมัน่ คงของข้ อมูล กฏระเบียบ และการประกันคุณภาพ
ธาริ นทร์ พิศุทธิ พงศ์ภิญโญ (2548) ศึกษาเรื่ อง “ศึกษาภาพลักษณ์ กระดาษพิม พ์เขียน
ตราดับ๊ เบิ ้ล เอ” พบว่า บริษัท แอ๊ ดวานซ์ อะโกร จากัด (มหาชน) ได้ เปิ ดตัวกระดาษพิมพ์เขียน หรื อ
กระดาษสานักงานตราดับ๊ เบิ ้ล เอ (Double A) ในปี พ.ศ. 2543 และใช้ กลยุทธ์ การสื่อสารแบบ
บูรณาการเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารตราสินค้ าไปยังผู้บริ โภคกลุ่ มเป้าหมาย โดยพยายามที่จะ
เลือกใช้ ช่องทางในการสื่อสารในเกือบทุกๆ ช่องทางที่สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ได้ แก่ การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดแสดงสินค้ า การ
ส่งเสริ มการขาย และสื่ อออนไลน์ และเลือกใช้ รูปแบบของกิ จกรรมที่ แตกต่า งกันไปตามความ
ต้ องการของผู้บริโภค
จณิ ณ เอี่ ยมสอาด (2550) ศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบและการสื่ อสารการดาเนินธุ รกิ จ อย่าง
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไทย” พบว่ารูปแบบการดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น (1) ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นเศรษฐกิ จ เป็ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ล
ประกอบการตามเป้าหมายที่กาหนด และสร้ างกิจการให้ มีความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว (2)
ความรับผิดชอบด้ านสิ่งแวดล้ อม เป็ นการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมในกระบวนการทางานภายใน
องค์กรและคูธ่ ุรกิจ และ (3) ความรับผิดชอบด้ านสังคม เป็ นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมใน
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ด้ านต่างๆ โดยเริ่ มจากสังคมภายในองค์กรไปสู่สงั คมใกล้ เคียง สาหรับกระบวนการสื่อสารกับผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย สามารถแบ่งได้ เป็ น (1) กระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในองค์กร
ได้ แก่ พนักงาน มีรูปแบบการสื่อสารผสมผสานระหว่างการสื่อสารแบบเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ และ (2) กระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกองค์กร ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น เจ้ าหนี ้
คูค่ ้ า คูแ่ ข่ง ลูกค้ า และชุมชน โดยใช้ ช่องทางการสื่อสารแตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่ม นอกจากนี ้
การสื่ อสารการดาเนินธุรกิจ อย่างรั บผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสู่สาธารณะ เป็ นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อเสริมสร้ างภาพลักษณ์ให้ เป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือ
ปจิ ตราภรณ์ หวัง เจริ ญ สุข (2550) ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาภาพลักษณ์ ของบริ ษัท แอ๊ ด
วานซ์ อะโกร จ ากัด (มหาชน) ในด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ” พบว่ า
ภาพลักษณ์ของบริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ อะโกร จากัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษ Double A อยู่ในระดับดี
จากนโยบายและแนวทางในการด าเนิ น งานที่ มี ก ารค านึง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมเรื่ อ ง
สิ่งแวดล้ อม รวมทังการใช้
้
สื่อที่มีความเหมาะสมในการเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายเพื่อเป็ นการสร้ างความ
เข้ าใจกับชุมชน และทาให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กรได้ และสิ่งที่ทาให้ องค์กรมี
ความน่าเชื่อถื อ เป็ นที่ ไว้ วางใจ และเกิ ดการยอมรับ ตลอดจนได้ รับความร่ วมมือจากชาวบ้ าน
ได้ แก่ การปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามความต้ องการของชุมชน การรับผิดชอบแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้
อย่างจริงจัง รวมทังการให้
้
ความสาคัญในการรับฟั งปั ญหาและความคิดเห็นต่างๆ จากชุมชน และ
การปฏิบตั ติ นขององค์กรในฐานะที่เป็ นสมาชิกหนึง่ ในชุมชน
วศินี นพคุณ (2551) ศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์การสื่อสารเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การมีสว่ นร่วมของชุมชนด้ านสิ่งแวดล้ อมของกลุม่ อุตสาหกรรมพลังงาน” พบว่า กลยุทธ์การสื่อสาร
เรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ได้ แก่ (1) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้
ความรู้ คื อ การให้ ค วามรู้ ด้ า นการด าเนิน ความรั บ ผิด ชอบต่อสัง คมด้ า นสิ่ ง แวดของบริ ษั ทแก่
พนักงาน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจร่วมกัน และพนักงานสามารถปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษัทได้ ใน
ทิศทางเดียวกัน (2) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้ มน้ าวใจ เป็ นการพูดโน้ มน้ าวใจให้ พนักงานเห็น
ความสาคัญของการดาเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ พนักงานเกิด
ความสนใจเข้ าร่วมโครงการ และเกิดการบอกกันปากต่อปากเป็ นเครื อข่ายภายในขึ ้น (3) กลยุทธ์
การใช้ สื่อ พบว่าสื่อที่ใช้ ในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ สื่อบุคคล สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อเฉพาะกิจและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสื่อบุคคลเป็ นสื่อที่สาคัญที่สุด จากการวิจยั พบว่า
ควรมีการใช้ สื่ออื่นเป็ นสื่อผสมมากกว่านี ้ในการสื่อสารกับชุมชนเพื่อให้ เกิดความสนใจมากยิ่งขึ ้น
(4) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้ างเครื อข่าย แบ่งการสร้ างเครื อข่ายภายในบริ ษัท ได้ แก่ ความสนใจ
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ในเรื่ องความรั บผิ ดชอบต่อสังคมด้ านสิ่งแวดล้ อม การสื่อสารผ่านสื่ อและการสื่อสารตัวต่อตัว
ความต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ ในกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และการสร้ างเครื อข่ายภายนอกได้ แก่ การ
ร่วมมือกับองค์กรอื่นที่ทาโครงการความรับผิดชอบเพื่อสังคมด้ านสิ่งแวดล้ อม และการสื่อสารผ่าน
สื่อและการสื่อสารตัวต่อตัว
มินทร์ ฐิ ตา จิ ราธรรมวัฒ น์ (2553) ผู้ศึกษาเรื่ อง “การรั บรู้ และทัศนคติที่ประชาชนมีต่อ
ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของบริ ษัท ปตท.จากัด (มหาชน)”
โดยศึกษาทัศนคติที่ประชาชนมีต่อการดาเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรใน
ภาพรวมทุกด้ านพบว่า บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) มีการสื่อสารด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมให้
ประชาชนรับรู้มาก จึงทาให้ ประชาชนมีทศั นคติเชิงบวก ทังในด้
้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ านสังคม และด้ าน
ชุมชน เนื่องมาจากการดาเนินการที่สอดคล้ องกับกรอบการดาเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ที่ได้ กาหนดเป็ นนโยบายไว้ ทาให้ องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีความชื่นชอบและมีการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการดาเนินการด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ณัฐวุฒิ ชุติวงศ์ธนะพัฒน์ (2554) ศึกษาเรื่ อง “การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อ
กระดาษรี มเล็กยี่ห้อ Idea Work และยี่ห้อ Double A ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร” พบว่า การ
ประชาสัมพันธ์ของ Double A แสดงให้ เห็นถึงการประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้ อน การ
ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ การเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และการมีส่วนร่วมช่วยสังคมบนแนวคิดของการ
พัฒนาการเกษตรของไทย กระบวนการผลิตยังคานึงถึงการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ส่งเสริมเกษตรกรไทย สร้ างงานสร้ างอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทังได้
้ ผลิตภัณฑ์ที่
มีคณ
ุ ภาพควบคูก่ นั ไป
Lee (2012) ผู้ศกึ ษาเรื่ อง “อนุกรมวิธานของความรับผิดชอบต่อสังคม, องค์กรทางสังคม,
และการสร้ างคุณค่าร่วมในเกาหลี (Taxonomy of CSR, Social Enterprise and CSV in Korea)”
พบว่า (1) การสร้ างคุณค่าร่วม (CSV) เป็ นวิธีใหม่ในการแก้ ไขปั ญหาทางสังคมที่เกิดจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ นอกเหนื อจากความรั บผิดชอบต่อสัง คม (CSR) และองค์กรทางสัง คม (Social
Enterprise) ที่ถกู มองว่าไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาทางสังคมได้ อย่างตรงเป้าหมาย เพราะถูกนามาใช้
เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้ างชื่อเสียง (2) บริ ษัทควรนาแนวคิด CSV และCSR มา
ปรั บใช้ ในกิ จกรรมของบริ ษัท โดย CSV สามารถนาไปใช้ กับกิ จ กรรมหลักของบริ ษัท ที่ มี การ
เชื่อมโยงไปยังกาไรสูงสุดและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ ในขณะที่ CSR สามารถใช้ เป็ นนโยบายของ
บริษัทในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยในการแก้ ไขปั ญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม (3)
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CSV จะช่วยสร้ างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมของบริษัท เพื่อที่จะสร้ างผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมระหว่างบริ ษัทและชุมชน CSV ยังจะช่วยปรับระบบทุนนิยมและความสัมพันธ์
กับสังคมและบริ ษัท จึงควรนาปรับมาใช้ ในการดาเนินธุรกิจ และ (4) สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ CSV
จะต้ องถูกผลักดันจากผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ฯ ซึง่ ความมุง่ มัน่ ของผู้บริหารระดับสูงจะช่วยให้
CSV ถูกนามาใช้ ในการดาเนินงานระดับองค์กร ไม่ใช่อยู่เพียงในระดับการดาเนินงานบุคคล
นอกจากนี ้ ผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทต้ องเข้ ามามีส่วนร่ วมในขันตอนของการด
้
าเนินงาน เพื่อสร้ าง
ความยัง่ ยืน
Laura de Jonge (2013) ผู้ศกึ ษาเรื่ อง “การสร้ างคุณค่าร่วม: การใช้ สื่อสังคมเพื่อขยาย
ความมุ่งมัน่ ของบริ ษัทที่มีตอ่ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Creating Shared Value: Using Social
Media to Extend a Corporation’s Commitment to Social Responsibility)” โดยใช้ สายการบิน
เวสต์เจ็ท (West Jet Airlines) สายการบินราคาถูกของ
ศ
เป็ นกรณีศึกษา พบว่า
แนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและการกระทาที่ สอดคล้ องกันจะแสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมัน่
ของบริษัทที่มีตอ่ ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ การขยายความมุง่ มัน่ ดังกล่าวผ่านสื่อสังคมเพื่อสร้ าง
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ นนั ้ บริ ษัทและผู้บริ หารจะต้ องปรับแต่งวิธีการนาเสนอผ่าน
สื่อสังคมของพวกเขาให้ เ ข้ ากับสถานการณ์ ทางธุ รกิ จและผู้มี ส่วนได้ เสี ยของบริ ษัท นอกจากนี ้
การศึกษายังพบว่า บริ ษัทที่ตระหนักถึงและสามารถเชื่อมต่อความสาเร็ จทางเศรษฐกิจของบริ ษัท
ร่ ว มกับ ความส าเร็ จ ของสัง คม จะสร้ างความคุณ ค่า ร่ ว มกัน ทัง้ ในทางเศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิ่งแวดล้ อม

2.7 กรอบแนวความคิดการวิจัย (Conceptual Research Framework)
จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ น ผู้ศกึ ษาได้ กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดการวิจยั กับผลของการทบทวนวรรณกรรมทังหมด
้
ดังนี ้
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การบริ หารกลยุทธ์การสื่อสาร
เพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
วิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา”
ทัศนคติและการยอมรับของ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอก
ที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
- กลุม่ เกษตรกร
- กลุม่ ผู้บริ โภค
- กลุม่ สื่อมวลชน

- นโยบายและรูปแบบการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- การบริหารกลุยทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วม

- กลยุทธ์การสร้ างสาร (Message Strategy)
- กลยุทธ์การใช้ สื่อ (Media Strategy)

- ทัศนคติ
1) การรับรู้ การจดจา ความเข้ าใจเนื ้อหาของสาร
2) ประเภททัศนคติ
- การยอมรับนวัตกรรม
1) ระดับการยอมรับนวัตกรรม
2) ผลจากการยอมรับนวัตกรรม

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวความคิดวิจยั
จากภาพที่ 2.3 การนาเสนอกรอบแนวความคิดวิจยั ทาให้ สามารถสรุ ปความสัมพันธ์ ที่
คาดหวังหรื อสมมติฐานการวิจยั (Hypothetical Deductive) ที่ปรากฏได้ ดงั ต่อไปนี ้
2.7.1 การวิ จัย เกี่ ย วกับ การบริ ห ารกลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) เป็ นการศึกษาถึง
(1) นโยบายและรูปแบบการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ (2) แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมในการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ และ (3)
ธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่ารวมของบริ ษัทฯ ซึ่ง
การศึกษาตัวแปรดังกล่าว ทาให้ ผ้ ูวิจยั คาดหวังว่า บริ ษัทฯ จะมีนโยบายและรู ปแบบการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่สมั พันธ์ กบั แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วม และมีการนาเอานโยบายและรู ปแบบ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ มาใช้ ในการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” เพื่อกาหนดวิธีการสื่อสารไปยังผู้สว่ นส่วนได้ สว่ นเสียภายนอก
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2.7.2 การวิจัยเกี่ยวกับ วิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคัน นา” ที่ มี ผ ลต่อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ดั๊บ เบิ ล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) เป็ น
การศึกษาถึง กลยุทธ์ การสื่อสารของบริ ษัทฯ ซึ่ง มุ่ง ในความส าคั ญกับกลยุทธ์ การออกแบบสาร
(Message Strategy) และกลยุทธ์ การใช้ สื่อ (Media Strategy) ซึ่งการศึกษาตัวแปรดังกล่าว ทา
ให้ ผ้ ูวิจยั คาดหวังว่า วิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ของบริษัทฯ จะมีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในด้ านทัศนคติและการยอมรับของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก
2.7.3 การวิจยั เกี่ยวกับทัศนคติและการยอมรับของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอกที่มีตอ่ การ
สร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ซึ่งเป็ นผลมาจากการสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดั๊บเบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ (1) ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เป็ นศึกษาถึง การรับรู้ การ
จดจา ความเข้ าใจเนื ้อหาของสาร และประเภทของทัศนคติ (2) การยอมรับของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
เป็ นศึกษาถึงระดับการยอมรับนวัตกรรม และผลจากการยอมรับนวัตกรรม ซึ่งการศึกษาตัวแปร
ดังกล่าว ทาให้ ผ้ วู ิจยั คาดหวังว่า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกส่วนใหญ่มีทศั นคติในทางบวกและ
ยอมรับการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991)
จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง เป็ นผลมาจากกลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารเพื่ อการสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ
ในบทต่อไป เป็ นการนาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาวิจัย เรื่ อง “กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่ อการสร้ างคุณค่าร่ วมของบริ ษัท ดับ๊ เบิล้ เอ
(1991) จากัด (มหาชน): แนวทางปฏิบตั ิของนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” เป็ นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งศึกษารวบรวมข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ และการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลเชิงคุณภาพ ได้ แก่ ข้ อมูลด้ าน
คุณลักษณะเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ประสบการณ์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม และการ
อธิบายแนวคิดแบบเจาะลึกและตรงประเด็นของแต่ละผู้ให้ ข้อมูลที่สาคัญ (Key Informant)
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะช่วยให้ ผ้ วู ิจยั สามารถรวบรวมข้ อมูลที่
เป็ นรายละเอียดอย่างเจาะลึกหรื อข้ อเท็จจริ งใหม่ๆ ในสภาพที่เป็ นธรรมชาติ โดยไม่มี สิ่งปรุ งแต่ง
หรื อสิ่งชี ้นาที่อาจปรากฎหากผู้วิจยั เลือกใช้ การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ดังนัน้
การวิจยั เชิงคุณภาพจึงเหมาะกับการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ที่มีจดุ มุ่งหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ที่ได้
จากผลการวิ จัย ให้ อ ยู่ในรู ป ของแนวทางปฏิ บัติที่ บุคคลอื่ นสามารถน าไปใช้ ไ ด้ โดยมี ขัน้ ตอน
การศึกษาและรายละเอียด ดังนี ้
3.1 แหล่งที่มาของข้ อมูล
3.2 ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั น
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้ อมูล
3.5 การวิเคราะห์และการนาเสนอข้ อมูล

3.1 แหล่ งที่มาของข้ อมูล
3.1.1 แหล่ งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล (Key Informant) ที่เลือกสรรแล้ ว
ว่าเป็ นผู้ร้ ูเรื่ องนันๆ
้ เป็ นอย่างดี โดยจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ซึ่งการ
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สัมภาษณ์นี ้จะได้ ข้อมูลเชิงลึกที่ชดั เจนและยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมในกรณีที่มีประเด็นอื่นๆ ที่
สงสัยได้ ทนั ที ได้ แก่
3.1.1.1 ข้ อมูลที่ได้ จากผู้บริ หาร และบุคลากรที่รับผิดชอบด้ านฝ่ ายสื่อสารตรา
สินค้ าและฝ่ ายประชาสัมพันธ์องค์กรของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) เพื่อให้ ได้ ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” ของบริ ษัทฯ และวิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.1.2 ข้ อมูลที่ ไ ด้ จ ากผู้มี ส่วนมี ส่วนได้ ส่วนเสี ย ภายนอก โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็ น 3 กลุม่ ด้ วยกัน คือ (1) เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษ (2) ผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ (3) สื่อมวลชน
เพื่อศึกษาถึงทัศนคติและการยอมรับที่มีต่อ การสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ซึง่ เป็ นผลมาจากการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
3.1.2 แหล่ งข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
เป็ นข้ อมูลประเภทเอกสาร ที่ได้ การค้ นคว้ าและรวบรวมจากฝ่ ายสื่อสารตราสินค้ า และฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ องค์กรของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) และจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2550-2557 เป็ นเวลา 7 ปี ซึ่งเป็ นระยะเวลาเริ่ มต้ นการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่า
ร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปั จจุบนั โดยแหล่งข้ อมูลต่างๆ
เหล่านี ้ ได้ แก่
3.1.2.1 รายงานประจาปี และเอกสารเผยแพร่ของบริษัทฯ
3.1.2.2 เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.doubleapaper.com
3.1.2.3 ข่าวสาร รายงานการวิจยั บทความวิชาการ และบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
บริ ษัทฯ ที่ ปรากฏลงในเอกสารสิ่ง พิม พ์ ได้ แก่ นิตยสาร วารสาร และหนังสื อพิม พ์ ซึ่งมี เนือ้ หา
เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ
3.1.2.4 สื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งอาจปรากฏในรู ปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อเฉพาะกิจ สื่อผลิตภัณฑ์ สื่อกิจกรรม สื่อสมัยใหม่ ประเภทใดประเภทหนึ่งที่มีเนื ้อหา
เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ
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3.2 ประชากรและตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ วิจยั ครัง้ นี ้ มีทงหมด
ั้
2 กลุ่ม ได้ แก่ (1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องภายใน
องค์กร ประกอบด้ วยผู้บริ หาร และบุคลากรที่รับผิดชอบด้ านฝ่ ายสื่อสารตราสินค้ า และฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ องค์กรของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) จานวน 4 คน (2) ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องภายนอกองค์กร ประกอบด้ วยเกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษโดยเก็บข้ อมูลจากตัวอย่าง
จานวน 3 คน ผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์โดยเก็บข้ อมูลจากตัวอย่างจานวน 3 คน สื่อมวลชนโดยเก็บ
ข้ อมูลจากตัวอย่างจานวน 5 คน สรุปรวมประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ทังสิ
้ ้น 15 คน
3.2.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องภายในองค์ กร
ประกอบด้ ว ยผู้บ ริ ห าร และบุค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นฝ่ ายสื่ อ สารตราสิ น ค้ า และฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ องค์กรของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ซึ่งเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีความ
ถูก ต้ อ งและมี ค วามน่า เชื่ อ ถื อมากที่ สุด จึง ใช้ ก ารเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยได้ รับคาแนะนาจากฝ่ ายสื่อสารตราสินค้ าของบริษัทฯ ซึง่ ประกอบด้ วย
3.2.1.1 ผู้บริ หารขององค์กรจานวน 1 คน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
จาก (1) เป็ นผู้ที่ดารงบริหารระดับสูงขององค์กร หรื อ (2) เป็ นผู้ที่ดารงตาแหน่งบริ หารระดับสูงด้ าน
การสื่อสารตราสินค้ าหรื อประชาสัมพันธ์องค์กร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1) คุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ
ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
3.2.1.2 บุคลากรขององค์กรจานวน 3 คน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
จาก (1) สาเร็จการศึกษาด้ านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรื อวารสารศาสตร์ ในระดับปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่า หรื อสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี และ (2) ปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ความเกี่ ยวข้ องกับ ด้ านการ
สื่อสารตราสินค้ าหรื อประชาสัมพันธ์องค์กรไม่ต่ากว่า 5 ปี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1) คุณจินตวีร์ ปรัชญาวาทิน
ตาแหน่ง ผู้จดั การฝ่ ายสื่อสารตราสินค้ า
2) คุณบงกชรัตน์ นวลศรี
ตาแหน่ง ผู้จดั การฝ่ ายสื่อสารตราสินค้ า
3) คุณไพรัช ธนเมธาวี
ตาแหน่ง ผู้จดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์องค์กร
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3.2.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องภายนอกองค์ กร
ประกอบด้ วย (1) กลุ่มเกษตรกรที่เข้ าร่ วมโครงการปลูกต้ นกระดาษกับบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ
(1991) จากัด (มหาชน) จานวน 3 คน (2) กลุ่มผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991)
จากัด (มหาชน) จานวน 3 คน และ (3) กลุ่มสื่อมวลชน จานวน 5 คน รวมทังสิ
้ ้น 11 คน ซึ่งใช้ การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสอบถามก่อนว่า เป็ นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียซึง่ ตรงตามเกณฑ์การพิจารณาหรื อไม่
3.2.2.1 กลุ่มเกษตรกร จานวน 3 คน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกจาก
(1) เพศชายหรื อหญิงที่มีอาชีพเป็ นเกษตรกร (2) มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ เกษตรกรไม่
ต่ากว่า 5 ปี และ (3) ตนเองหรื อบุตรสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า หรื อสูงกว่า
ระดับปริญญาตรี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1) คุณศิริโชค เกิดรี
เพศชาย เกษตรกรในจังหวัดนครนายก
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพประมาณ 9 ปี
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2) คุณประทิน แสงจันทร์
เพศชาย เกษตรกรในจังหวัดนครนายก
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพประมาณ 5 ปี
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
3) คุณสมชาย บุญตัง้
เกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพประมาณ 20 ปี
บุตรสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.2.2.2 กลุ่มผู้บริ โภค จานวน 3 คน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกจาก
(1) เพศชายหรื อหญิงที่มีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี (2) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
หรื อสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี และ (3) ปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ความเกี่ยวข้ องกับการบริ โภคผลิตภัณฑ์ ของ
บริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1) คุณกนต์ธีร์ เดชเกิด
เพศชาย อายุ 37 ปี
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
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Create Director, Idea Mania Co.,Ltd.
2) คุณสุวิทย์ จันทวงศ์
เพศชาย อายุ 38 ปี
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
Project Manager (Freelance)
3) คุณมะลิวรรณ บินสะเล็ม
เพศหญิง อายุ 40 ปี
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
Managing Director, Paradise on Earth Travel Agency
3.2.2.3 กลุ่มสื่อมวลชน จานวน 5 คน โดยมีเกณฑืในการพิจารณาคัดเลือกจาก
(1) เพศชายหรื อหญิงที่มีอาชีพเป็ นสื่อมวลชน (2) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
หรื อสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี และ (3) ปฏิบตั ิหน้ าที่ มีความเกี่ยวข้ องกับการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
และสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1) คุณสุพรรณี จะทาดี
เพศหญิง สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้สื่อข่าวการตลาด หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
2) คุณศิริพร ค่านคร
เพศหญิง สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หัวหน้ าข่าวการตลาด หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
3) คุณกาไร บุญเย็น
เพศหญิง สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หัวหน้ าข่าวการตลาด หนังสือพิมพ์ลีดเดอร์ ไทม์
4) คุณชุตมิ นฑ์ ศรี ขา
เพศหญิง สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
5) คุณมด (นามสมมุต)ิ
เพศหญิง สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้สื่อข่าวการตลาด หนังสือพิมพ์ดอกเบี ้ยธุรกิจ
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3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บข้ อมูล ส าหรั บ การวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ แนวคาถามวิจัยที่ ใ ช้ ใ นการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ซึ่งเป็ นแนวคาถามที่ออกแบบภายใต้ กรอบแนวคิด
การวิจยั เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) และยังได้ รับการพัฒนาแนวคาถาม
พร้ อมทังการตรวจสอบความครบถ้
้
วนสมบูรณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยประกอบด้ วย
3.3.1 แนวคาถามการวิจัยที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
สาหรั บผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
3.3.1.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ สมั ภาษณ์
1) บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบในองค์กร หรื อความเกี่ ยวข้ อง
กับบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
2) การมีส่วนร่ วมหรื อความรับผิดชอบที่เกี่ ยวข้ องกับการสื่อสารของ
บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) หรื อการได้ รับผลจากการสื่อสาร
3.3.1.2 การบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่ อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
1) การบริหารจัดการและโครงสร้ างของบริ ษัทฯ
2) นโยบายและรูปแบบของการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยรวม
3) นิยามของคาว่า “การสร้ างคุณค่าร่วม (Creating Share Value)”
4) นโยบายและรู ป แบบของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของของบริ ษั ท ฯ ที่
สอดคล้ องกับแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วม (Creating Share Value)
5) เหตุปัจจัยหรื อที่มาของนโยบายและรู ปแบบของการดาเนินธุรกิจ
ของของบริษัทฯ ที่สอดคล้ องกับแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วม (Creating Share Value)
6) การวางแผนการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วม
ของบริษัทฯ จากนโยบายและรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้ องกับแนวเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วม
7) การดาเนินการตามแผน และเป้าหมายของการบริ หารกลยุทธ์ การ
สื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมของบริษัทฯ
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8) การสนับสนุนขององค์กรหรื ออุปสรรคต่อการบริ หารกลยุทธ์ การ
สื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมของบริษัทฯ
3.3.1.3 วิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
1) เนื ้อหาของสาร (Message) และวิธีการสร้ างสารที่ใช้ ในการสื่อสาร
เพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ
2) สื่ อ (Media) และวิ ธี ก ารเลื อ กใช้ สื่ อ ในการสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ าง
คุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ
3) ขัน้ ตอนการด าเนิ น วิ ธี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ
4) การประเมินผลและผลของวิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วม
ด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.3.2 แนวคาถามการวิจัยที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
สาหรับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก
3.3.2.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ สมั ภาษณ์
1) บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบในองค์กร หรื อความเกี่ ยวข้ อง
กับบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
2) การมีส่วนร่ วมหรื อความรับผิดชอบที่เกี่ ยวข้ องกับการสื่อสารเพื่ อ
การสร้ างคุณ ค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดั๊บเบิ ้ล เอ (1991) จ ากัด
(มหาชน) หรื อการได้ รับผลจากการสื่อสาร
3.3.2.2 ทัศนคติที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ซึ่งเป็ นผลมาจากการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
1) การรับรู้ การจดจา และความเข้ าใจในเนื ้อหาสารในการสื่อสารเพื่อ
การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ
2) ประเภทของทัศ นคติที่ มี ต่อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ
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3.3.2.3 การยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ซึ่ง
เป็ นผลมาจากการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท
ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
1) ระดับของการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ของบริษัทฯ
2) การให้ ร่วมมือหรื อความเกี่ ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
จากผลของการยอมรับการการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ
3) ความรู้สึกและความพึงพอใจที่มีตอ่ บริ ษัทฯ จากผลของการยอมรับ
การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ

3.4 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือข้ อมูล
เพื่อให้ การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นความจริ งและน่าเชื่อถือ ผู้วจั ยั ได้ ทดสอบข้ อมูลที่ได้ รับโดยใช้
การตรวจสอบข้ อมูลดังนี ้
3.4.1 การให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ ได้ แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.4.2 การนาผลการวิจยั ไปเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับวารสารและสื่อที่ปรากฏต่อสาธารณชน
3.4.3 การส่งผลการวิจยั กลับไปยังผู้ให้ สมั ภาษณ์ เพื่อให้ ตรวจสอบความถูกต้ อง

3.5 การวิเคราะห์ และการนาเสนอข้ อมูล
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยใช้ การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) โดย
ผู้วิจยั ได้ นาเอาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์มาศึกษาและจาแนก
ประเภทของข้ อมูล ใช้ การคานวณค่าสถิติพืน้ ฐาน เช่น ค่าร้ อยละ (Percentage) เป็ นต้ น และใช้
วิธีการตีความข้ อมูล (Interpretation) เพื่อสรุปรวมประเด็นสาคัญและตอบปั ญหาวิจยั ที่กาหนดไว้
3.5.2 การนาเสนอข้ อมูลในการวิจยั ใช้ การเขียนเชิงพรรณา (Descriptive) โดยนาข้ อมูลที่
ได้ จากการวิเคราะห์มาเขียนเป็ นรายงานสรุปผลการวิจยั และบรรยายเป็ นลาดับตามวัตถุประสงค์
ในการวิจยั ดังนี ้
3.5.2.1 ข้ อมูลเกี่ ยวกับ การบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วม
ด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
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3.5.2.2 ข้ อ มูล เกี่ ยวกับ วิธี การสื่ อสารเพื่ อการสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
3.5.2.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่
มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ซึ่งเป็ นผลมาจากการสื่อสารเพื่อการ
สร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม “กระดาษจากคัน นา” ของบริ ษั ท ดั๊บ เบิ ล้ เอ (1991) จ ากัด
(มหาชน)
3.5.2.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิ (A Practical Model) ของกลยุทธ์ การ
สื่อสารเพื่อ การสร้ างคุณ ค่าร่ วมจากการศึกษากลยุทธ์ การสื่ อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
ในบทต่อไป เป็ นการนาเสนอผลการวิจยั ครัง้ นี ้

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัย เรื่ อง “กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่ อการสร้ างคุณค่าร่ วมของบริ ษัท ดับ๊ เบิล้ เอ
(1991) จากัด (มหาชน): แนวทางปฏิบตั ิของนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ผู้วิจยั ใช้ วิธีเก็บรวบ
รวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผู้บริ หาร และบุคลากรที่
รับผิดชอบด้ านฝ่ ายสื่อสารตราสินค้ าและฝ่ ายประชาสัมพันธ์องค์กรของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991)
จากัด (มหาชน) และจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอก ได้ แก่ เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
ผู้บ ริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ และสื่ อ มวลชน ร่ ว มกับ การศึก ษาจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ประเภทเอกสาร
(Documentary Research) โดยมีผลการศึกษาวิจยั ดังนี ้
4.1 การบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” ของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
4.2 วิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ที่มีผลต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
4.3 ทัศ นคติ แ ละการยอมรั บ ของผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ที่ มี ต่อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผลมาจาก
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ
4.4 แนวทางปฏิบตั ิ (A Practical Model) ของกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วม
จากการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)

4.1 การบริ ห ารกลยุ ท ธ์ การสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุ ณ ค่ า ร่ วมด้ ว ยนวั ต กรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
ผลจากการสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้บ ริ ห าร และบุคลากรที่
รับผิดชอบด้ านฝ่ ายประชาสัมพันธ์องค์กรของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) จานวน 2
คน ได้ แก่ (1) คุณชาญวิทย์ จารุ สมบัติ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ และ (2) คุณไพรัช ธนเมธาวี
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ผู้จัดการฝ่ ายประชาสัม พันธ์ องค์กร ประกอบกับการศึกษาเอกสารเผยแพร่ ของบริ ษัทฯ ได้ แก่
รายงานประจาปี พ.ศ. 2555 เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ผู้
ศึกษาพบว่า บริ ษัทฯ มี นโยบายและรู ปแบบการดาเนินธุ รกิ จ ที่สอดคล้ องกับแนวคิดการสร้ าง
คุณค่าร่วมผ่านโมเดลธุรกิจใหม่ เรี ยกว่านวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ที่ส่งผลต่อทังตั
้ วองค์กร
และสังคมโดยรวม และมีการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1.1 นโยบายและรู ปแบบการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) หรื อเดิมชื่อ บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ อะโกร จากัด
(มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อ
กระดาษครบวงจร ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “ดับ๊ เบิ ้ล เอ (Double A)” โดยเริ่ มดาเนินธุรกิจมา
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2532 และเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องทังในประเทศและต่
้
างประเทศ บริ ษัทฯ จึงถือเป็ น
ผู้ผลิตและจาหน่ายกระดาษรายใหญ่ของไทย ที่มีความมุ่งมัน่ ในการเป็ นต้ นแบบของอุตสาหกรรม
กระดาษที่สมบูรณ์พร้ อมในทุกๆ ด้ าน
บริ ษัทฯ เป็ นองค์กรที่ นาแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วมกันระหว่างเศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิ่งแวดล้ อมเข้ ามากาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ ในการดาเนินนโยบายของบริ ษัท ฯ โดยให้ อยู่บนรากฐาน
ในการดาเนินธุรกิจ 3 ประการ คือ (1) การไม่ทาลายธรรมชาติและคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม (2) การคืน
กลับสูส่ งั คม และ (3) คุณภาพและการทาตลาดเต็มรูปแบบ ด้ วยนโยบายดังกล่าว จึงทาให้ บริ ษัทฯ
มีรูปแบบและทิศทางการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจน และดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่งสิ่ง
ที่ ถื อ ว่าเป็ นเอกลัก ษณ์ ที่ ท าให้ บ ริ ษัท ฯ แตกต่า งจากองค์ ก รธุ ร กิ จ อื่ นๆ คื อ การทาให้ นโยบาย
ดังกล่าวอยู่ในเนื ้อเดียวกับกระบวนการผลิต ซึ่ง เมื่อสถานการณ์ของโลกมุ่งเน้ นการเป็ นการสร้ าง
คุณค่าร่ วมกัน มากขึน้ บริ ษัทฯ ซึ่งดาเนินธุรกิ จภายใต้ นโยบายดังกล่าวเป็ นหลักอยู่แ ล้ ว ย่อมมี
ความได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งที่เริ่มดาเนินการเรื่ องดังกล่าวทีหลัง
4.1.1.1 การไม่ทาลายธรรมชาติและคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม
กระบวนการผลิตของบริ ษัทฯ แตกต่างจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
กระดาษดัง้ เดิม ที่ ใช้ วัตถุดิบจากไม้ ป่าธรรมชาติ ซึ่ง เป็ นไม้ อายุไ ม่ต่ากว่ า 50 ปี หากแต่ถือเป็ น
อุตสาหกรรมกระดาษยุคใหม่ ที่มีแนวคิดการนาไม้ เกษตรมาใช้ เป็ นวัตถุดิบ ซึ่งบริ ษัทฯ มีความคิด
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ตังแต่
้ เริ่มการทาธุรกิจว่าจะไม่นาวัตถุดิบมาจากธรรมชาติ โดยไม่ได้ สนใจที่จะอิงตามกระแสความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม หรื อข้ อต่อรองทางการค้ าใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริษัทฯ เริ่มต้ นวางแผนการทาธุรกิจตังแต่
้ พ.ศ. 2525 จากการมองหาวัตถุดิบที่ไม่
ทาลายธรรมชาติ โดยการทุม่ เทศึกษาวิจยั เพื่อหาสายพันธุ์ไม้ ยคู าลิปตัสที่เหมาะสมในการจะนามา
ปลูกในสภาพดินและสภาพอากาศของเมืองไทย เป็ นพันธุ์ไม้ ที่ปลูกง่าย ดูแลง่าย ใช้ เวลาปลูกไม่
นานเกินไป สามารถปลูกร่วมกับพืชอื่นได้ และให้ คณ
ุ สมบัติที่เหมาะกับการนามาทาเป็ นกระดาษ
ซึง่ การศึกษาวิจยั ทาให้ ได้ กล้ าไม้ สายพันธุ์ใหม่ที่เรี ยกว่า “ต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ” ต่อมา จึงเริ่ มการ
ก่อสร้ างโรงงานผลิตกระดาษครบวงจรแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Southeast
Asia) ที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม ISO 14001 และเริ่ มดาเนินธุรกิจใน
ฐานะที่เป็ นโรงงานกระดาษแห่งแรกและแห่งเดียวที่ริเริ่ มแนวคิด “กระดาษจากคันนา” ต้ นกระดาษ
ดั๊บ เบิล้ เอ จึง ถื อเป็ นจุด เริ่ ม ต้ นของการเปลี่ ยนความเชื่ อเดิม ๆ ที่ เ คยมี ทาให้ สัง คมเชื่ อมั่นว่ า
คุณภาพของสินค้ า อุตสาหกรรม การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม สามารถเดินเคียงคูก่ ัน
ไปได้ เพื่อร่วมกันสร้ างประโยชน์และสิ่งดีๆ รอบด้ านให้ เกิดขึ ้น
“หากมีการศึกษาประวัตขิ องบริษัทฯ จะพบว่า เราเป็ นบริ ษัทเดียวที่ไม่ได้
ใช้ วัตถุดิบ จากธรรมชาติเลย แต่ใช้ วิต ถุดิบจากการที่ สร้ างขึน้ มาเอง ซึ่ง เรามี
วางแผนตัง้ แต่ ก่ อ นก่ อ ตัง้ โรงงานกระดาษ ให้ ความส าคัญ ในการคัด สรร
เทคโนโลยีทงด้
ั ้ านวัตถุดบิ และกระบวนการผลิตว่าจะไม่ทาลายธรรมชาติอย่า งไร
เรานาพันธุ์ไม้ จากประเทศต่างๆ มาศึกษามากกว่า 1,000 ชนิดว่าพันธุ์ไหนเหมาะ
กับประเทศไทย เติบโตเร็ว และไม่ทาลายดิน เรี ยกว่าต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ล้ เอ ปลูก
เตรี ยมไว้ บนคันนาของเกษตรกรแถบภาคตะวันออกและภาคอีสาน จึงสามารถ
พูดได้ ว่ากระดาษทุกแผ่นภายใต้ แบรนด์ ดบั๊ เบิ ้ล เอ เป็ นกระดาษที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม มาจากไม้ ปลูก ไม่ได้ มาจากไม้ ธรรมชาติ ” ชาญวิทย์ จารุ สมบัติ
(สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
“เมื่อก่อนนี ้ใครๆ ก็คิดว่าการผลิตกระดาษนันต้
้ องไปเอาไม้ อายุมากจาก
ป่ าธรรมชาติมาใช้ การเติบโตขึ ้นมาของอุตสาหกรรมกระดาษโลกในทางหนึ่งจึงดู
จะหลี กเลี่ยงการทาลายไม้ ธรรมชาติที่มี มาแต่เดิมไม่ไ ด้ อย่างเช่นในประเทศ
อิน โดนี เ ซี ยเพื่ อนบ้ า นของเรา เขาก็ ใ ช้ ไ ม้ จ ากไม้ ป่ าหรื อ ไม่ธ รรมชาติ ท าให้ ดู
เหมื อนว่า ความต้ องการเชิ ง พาณิ ช ย์ กับความต้ อ งการอนุรั กษ์ ธ รรมชาติและ
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สิ่ ง แวดล้ อ มจะต้ องเดินสวนทางกัน อยู่ต ลอดเวลา แต่เชื่ อ ไหมว่าเพี ยงแค่เรา
เปลี่ ย นความเชื่ อ และวิ ธี คิ ด ก็ ส ามารถพลิ ก สู่ ป ระวัติ ศ าสตร์ ห น้ าใหม่ ข อง
อุตสาหกรรมกระดาษได้ และนาเราไปสู่ต้นแบบของโรงงานกระดาษที่ไม่ใช้ ไม้
จากป่ าธรรมชาติเลยสักต้ น โรงงานกระดาษที่ส่งเสริ มการปลูกไม้ บนพื ้นที่ว่างที่
แต่เ ดิ ม ที ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ โดยไม่ ไ ปแย่ ง พื น้ ที่ ป ลูก อาหาร ไม่ ร บกวนพื น้ ที่
เพาะปลูกพืชหลัก ช่วยอนุรักษ์ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้ อม” ไพรัช ธนเมธาวี
(สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
นอกจากการใช้ วตั ถุดิบที่ไม่ทาลายธรรมชาติแล้ ว บริ ษัทฯ ก็ยงั เลือกใช้ เทคโนโลยี
และวิธีการที่ดีที่คานึงถึงสิ่งแวดล้ อมในกระบวนการผลิต เรี ยกว่า “การทาของเสียไม่ให้ เสียของ”
ด้ วยการใช้ สิ่งที่เหลือจากการผลิต อาทิเช่น เปลือกไม้ เศษไม้ และน ้ามันยางดา มาเป็ นวัตถุดิบใน
การผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ ภายในโรงงาน และยังเหลือส่งออกไปจาหน่ายให้ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทยบางส่วน เพื่อใช้ ในชุมชนได้ อีกกว่า 400,000 ครัวเรื อน ช่วยลดภาระสิ่งแวดล้ อมใน
การกาจัด ของเสี ย ลดการใช้ เ ชื อ้ เพลิ ง นา้ มัน และยัง ได้ ประโยชน์ ในการหมุนเวี ยนน าสารเคมี
กลับมาใช้ ใหม่ได้ อีกครัง้
“และกระบวนการผลิตของเราก็จะใช้ แหล่งธรรมชาติที่น้อยที่สดุ การใช้
พลั ง งานในกระบวนการผลิ ต เราก็ ส ร้ างขึ น้ มาเอง เราน าของเหลื อ จาก
กระบวนการผลิต อย่างเศษไม้ เปลือกไม้ น ้ามันยางดา มาเป็ นเชื ้อเพลิงชีวมวล
ป้ อนให้ โ รงไฟฟ้ าของเรา ท าให้ ไ ด้ ก าลัง การผลิ ต ไฟฟ้ า 107 เมกะวัต ต์ ซึ่ง มี
พลังงานเพียงพอกับการใช้ ภายในโรงงาน และจาหน่ายให้ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่ ง ประเทศไทยบางส่ ว น เพื่ อ กระจายไฟฟ้ าสู่ ชุ ม ชนได้ อี ก กว่ า 400,000
ครัวเรื อน พร้ อมกันนันยั
้ งมีมาตรการต่างๆ ในโรงงาน เพื่อประหยัดพลังงานด้ วย”
ชาญวิทย์ จารุสมบัติ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
นอกจากไฟฟ้ าแล้ ว น า้ ก็ เ ป็ นสาธารณู ป โภคหลั ก ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
กระบวนการผลิตของบริ ษัทฯ เช่นกัน ซึ่งหากบริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดหานา้ ให้ เพียงพอต่อความ
ต้ องการใช้ ในกระบวนการผลิต ย่อมส่งผลกระทบให้ การดาเนินงานของบริ ษั ทฯ หยุดชะงักได้
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงจัดหาแหล่งน ้าไว้ ใช้ ในระยะยาวเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากปั ญหาการขาดแคลน
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น ้า และที่สาคัญคือการไม่รบกวนแหล่งน ้าชุมชน โดยได้ ขุดบ่อน ้าขนาดใหญ่ประมาณ 36 ล้ าน
ลูกบาศก์ เ มตร ในบริ เ วณพื น้ ที่ ตงั ้ โรงงานไว้ ส าหรั บกักเก็ บนา้ ฝนเพื่ อให้ บริ การสาธารณูปโภค
พืน้ ฐาน ซึ่งมี ปริ ม าณมากเพียงพอรองรั บความต้ องการใช้ ของโรงงานและกลุ่มโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม
บริษัทฯ ยังมีการบาบัดน ้าที่ใช้ แล้ วด้ วยระบบบาบัดน ้าแบบชีวภาพที่ใช้ แบคทีเรี ยใน
การย่อยสลายตามมาตรฐานของสแกนดิเนเวีย น ้าที่บาบัดแล้ วจะถูกนาไปใช้ ประโยชน์ ไม่ทิ ง้ ลง
แหล่งน ้าสาธารณะ แต่บริ ษัทฯ จะนาน ้าไปใช้ ประโยชน์ในการรดแปลงไม้ รอบโรงงาน ด้ วยวิธีการ
ฉีดฝอยหรื อมินิ-สปริงเกอร์ กาหนดอัตราการให้ น ้าตามปริ มาณการใช้ น ้าของต้ นไม้ พอดีและสนาม
หญ้ ารอบโรงงาน เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรน ้าอย่างประหยัดและเป็ นการลดการใช้ น ้าประปา ซึ่งมี
ราคาสูงกว่ามาก
“อย่างเรื่ องน ้า เราก็คิดว่าจะทาอย่างไรให้ ไม่รบกวนน ้าธรรมชาติ เราจึง
ขุ ด บ่ อ ขนาดใหญ่ เ พื่ อ รองรั บ น า้ ในฤดู ฝ นและฤดู น า้ หลาก และใช้ น า้ ใน
กระบวนการผลิตจากบ่อนี ้ทังหมด
้
หลังกระบวนการผลิต เรานาน ้าเสียไปบาบัด
และนามาใช้ ในรดนา้ ต้ นไม้ ในบริ เวณโรงงานได้ โดยไม่มีการปล่อยนา้ ทิง้ นอก
โรงงานเลย” ชาญวิทย์ จารุสมบัติ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
4.1.1.2 การคืนกลับสูส่ งั คม
ด้ วยหลักความคิด “ความยัง่ ยืนของธุรกิจขึ ้นอยู่กับความยัง่ ยืนของสังคม” ทาให้
บริษัทฯ ตระหนักว่า การดูแลผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียจากการดาเนินธุรกิจ ทังเกษตรกร
้
พนักงาน ชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้ อม ให้ มีชีวิตที่ดีขึ ้นเป็ นเรื่ องที่ต้องให้ ความสาคัญควบคูไ่ ปกับการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตกระดาษให้ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม เพื่อนาไปสู่ความยัง่ ยืนทังระบบ
้
บริ ษัทฯ
จึงมีความมุ่งมัน่ และตังใจที
้ ่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ ดีขึ ้น โดยเฉพาะเกษตรกร ที่เป็ น
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและเป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่สาคัญของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ต้ องการเน้ นการให้ แบบยัง่ ยืน คือ การให้ สงั คมพึ่งตนเองได้ ซึ่งจะทาให้
สังคมได้ ประโยชน์ในระยะยาว ไม่ใช่การมอบให้ ที่สงั คมจะได้ ประโยชน์เพียงครัง้ เดียว ด้ วยพื ้นฐาน
ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับการเกษตรมาก่อน จึงทาให้ มีรูปแบบที่แตกต่างจากองค์กรธุรกิจอื่นๆ คือ
การส่งเสริ มให้ เกษตรกรปลูกต้ นกระดาษ ดับ๊ เบิ ้ล เอ โดยเปิ ดโอกาสให้ ทงเกษตรกรรายย่
ั้
อยและ
เกษตรกรที่ ป ระสบภาวะวิ ก ฤตมี โ อกาสเข้ า ร่ ว มได้ โดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งมี เ งิ น ลงทุน มี ร ายได้ ที่
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รับประกันแน่นอน และเข้ าถึงใจวัตถุประสงค์ของการใช้ ประโยชน์จากที่ดินของตน เช่น คันนา ซึ่ง
เดิมไม่ได้ ถกู นามาใช้ ประโยชน์ มาสร้ างรายได้ เสริมให้ กบั ตนเองได้ อีกทางหนึง่
“ความพิเศษของเรามาจากการมองที่จุดเริ่ มตังแต่
้ ต้นนา้ ที่เรี ยกว่าราก
หญ้ าหรื อกลุ่มเกษตรกร และเราต้ องการเน้ นการให้ แบบยั่งยืน คือ การให้ เขา
พึง่ ตนเองได้ เหมือนกับการสอนให้ เขาตกปลาเป็ น ไม่ใช่การนาปลาไปมอบให้ ซึ่ง
เขาได้ ประโยชน์ เพียงครัง้ เดีย ว เราก็ นาจุดนีม้ าขยายต่อว่าเราจะช่วยส่งเสริ ม
เกษตรกรอย่างไรได้ บ้าง อย่างช่วงแรกเราก็จะปลูก ต้ นกระดาษดับ๊ เบิล้ เอ ใน
แปลงปลูกของเราเอง และด้ วยความที่เรามีพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับการเกษตรมา
ก่อน เราก็เห็นว่าที่นาแต่ละแห่ง จะมีคนั นาหรื อพื ้นที่ว่างเปล่าที่เหมาะสมในการ
ส่ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรปลูกเป็ นรายได้ เสริ ม เราจึง พัฒ นารู ปแบบการปลูกแบบ
แปลงเป็ นการปลูกบนคันนาที่เป็ นพื ้นที่ส่วนที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ ” ชาญวิทย์ จารุ
สมบัติ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
บริ ษัทฯ ยังได้ พฒ
ั นาระบบ CDS (Channel Development System) แอพพลิเคชัน่
ที่นามาใช้ ในการเกษตรเป็ นแห่งแรกของประเทศ ซึ่งได้ เริ่ มใช้ งานไปแล้ วเมื่อต้ นปี พ.ศ. 2556 โดย
ใช้ งานผ่านแท็บเล็ต (Tablet) เพื่อบริ หารจัดการการปลูกต้ นกระดาษให้ มีประสิทธิภาพ อาทิ การ
บันทึกภาพและข้ อมูลของเกษตรกรที่สมัครร่วมโครงการ พิกัดตาแหน่ง GPS ของแปลงปลูก การ
คานวณจานวนต้ นกระดาษที่จะปลูก จานวนต้ นที่รอดตาย เป็ นต้ น ซึ่งทาให้ ขนั ้ ตอนตรวจนับต้ น
กระดาษถูกต้ องและแม่นยา ทาให้ เกษตรกรสามารถได้ รับเงินเร็ วขึ ้น ซึ่งการสร้ างรายได้ เสริ มแก่
เกษตรกร ด้ วยการส่งเสริ มให้ เกษตรกรนาพื ้นที่ว่างบนคันนาที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์มาเข้ าร่วมปลูกต้ น
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ สามารถช่วยให้ เกษตรกรกว่า 1.5 ล้ านครอบครัว มีรายได้ เสริ มจากการปลูกต้ น
กระดาษ 5,000 ล้ านบาทต่อปี สอดคล้ องกลมกลืนกับการเกษตรแบบสวนผสมของเกษตรกรไทย
สามารถปลูกต้ นกระดาษ ดับ๊ เบิ ้ล เอ ควบคูก่ ับพืชเกษตรอื่น โดยใช้ เวลาว่างจากการปลูกพืชตาม
ฤดูกาลในแต่ละปี เป็ นการลดการว่างงานแอบแฝงในภาคการเกษตร เพิ่มรายได้ ให้ กับเกษตรกร
และลดปั ญหาสังคมในชุมชนอีกด้ วย
“เรามีการพัฒนาให้ เกษตรกรได้ รับความสะดวกสบายมากขึ ้น เช่น โดย
ปกติการตัดและการรับซื ้อต้ นกระดาษ ใช้ เวลา 2-3 อาทิตย์ถึงจะได้ เงิน แต่ตอนนี ้
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เรามีระบบสแกนเรี ยกว่า CDS ที่ใช้ งานผ่านแท็บเล็ต เกษตรกรก็จะใช้ บนั ทึกภาพ
คันนาของเขาและส่งข้ อมูลมาให้ เรา เราก็จะตรวจนับต้ นกระดาษได้ ถกู ต้ องและ
แม่นยามากขึ ้น ซึ่งใช้ เวลาเพียงไม่กี่วนั ก็สามารถได้ รับเงินเลย เราก็มีการพัฒนา
อยู่เรื่ อยๆ ดูจากความต้ องการของเกษตรกร” ชาญวิทย์ จารุสมบัติ (สัมภาษณ์,
28 พฤษภาคม 2557)
นอกจากนี ้ บริ ษั ทฯ ยัง มี ก ารสร้ างสัง คมแห่ง การเรี ยนรู้ ผ่านโครงการปลูกต้ น
กระดาษ ปลูกปั ญญา เป็ นโครงการที่สง่ เสริมและสนับสนุนให้ โรงเรี ยนใช้ พื ้นที่ว่างปลูกต้ นกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ โดยมอบต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ให้ กับโรงเรี ยนต่างๆ เพื่อนาไปปลูกตามพื ้นที่ว่างของ
โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 500 ต้ น เมื่ออายุครบ 3 ปี ก็สามารถตัดจาหน่ายเป็ นจานวนเงิน 15,000 บาท
และนารายได้ ที่ได้ จากการปลูกมาเป็ นทุนพัฒนาโรงเรี ยนและการศึกษาของเยาวชนแบบพึ่งตนเอง
ได้ อย่างต่อเนื่อง อีกทังเป็
้ นการเพิ่มพื ้นที่สีเขียวและความร่มรื่ นให้ โรงเรี ยน และสร้ างจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้ อมให้ กบั นักเรี ยน ซึง่ ถูกดาเนินการมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2550 จนกระทัง่ ปั จจุบนั
“บริ ษัทฯ ยังมีโครงการที่ทามาอย่างต่อเนื่องมาตังแต่
้ ปลายปี 2550 คือ
การมอบต้ นกระดาษให้ กบั โรงเรี ยน ต่างๆ โรงเรี ยนละ 500 ต้ น เมื่ออายุครบ 3 ปี
ก็ ส ามารถตัด จ าหน่าย สร้ างรายได้ เ ป็ นทุน พัฒ นาการศึก ษาเป็ นจ านวนเงิ น
15,000 บาท และหน่อที่ถกู ตัดแล้ ว ยังสามารถงอกขึ ้นใหม่ได้ เป็ นทุ นการศึกษา
ได้ ต่อ เนื่ อ ง เราอยากส่ง เสริ ม ให้ โ รงเรี ย นได้ ร้ ู จัก การใช้ พื น้ ที่ ว่า งเปล่า ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ กลายเป็ นพื น้ ที่ สี เ ขี ย ว และสร้ างจิ ต ส านึก รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มให้ กับ
นักเรี ยน” ไพรัช ธนเมธาวี (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
4.1.1.3 คุณภาพและการทาตลาดเต็มรูปแบบ
แบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ ได้ รับการยอมรับอย่างมากว่าเป็ นกระดาษคุณภาพสูง ทังจาก
้
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทัว่ โลก และมีการทาการ
ตลาดแบบเต็มรูปแบบในหลายประเทศ ซึ่งความสาเร็ จของแบรนด์ ดับ๊ เบิ ้ล เอ เกิดจากการมุ่งเน้ น
คุณภาพสินค้ ามาเป็ นอันดับหนึง่ ถัดมาคือการรุกตลาดมุง่ สร้ างแบรนด์อย่างเป็ นรูปธรรม
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1) ด้ านคุณภาพ
บริ ษั ท ฯ ประสบความส าเร็ จ ในการพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ ที่ มี คุณ ภาพ ซึ่ง
อาจจะเรี ยกได้ ว่าเป็ นกระดาษคุณภาพระดับโลก ที่มีการควบคุมการผลิตที่สม่าเสมอ โดยควบคุม
ได้ ตงแต่
ั ้ ไม้ ที่นามาเป็ นวัตถุดบิ ทาให้ ได้ กระดาษที่มีปริ มาณเนื ้อเยื่อ 22 ล้ านไฟเบอร์ /แกรม ในขณะ
ที่กระดาษทัว่ ไปมีเนื ้อเยื่อเพียง 13 ล้ านไฟเบอร์ /แกรมเท่านัน้
“การศึกษาวิจัย และพัฒ นาพันธุ์ พื ช จนได้ ต้ นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ ที่ มี
คุณภาพดี ทาให้ กระดาษของเรามีปริ มาณเนื อ้ เยื่ออัดแน่นมากถึง 22 ล้ านไฟ
เบอร์ /แกรม แต่กระดาษทั่วไปมี เนื อ้ เยื่ ออัด แน่นเพี ยง 13 ล้ านไฟเบอร์ /แกรม
เท่านัน้ ส่งผลให้ คุณภาพกระดาษของเราได้ รับการยอมรับในระดับโลก” ชาญ
วิทย์ จารุสมบัติ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
แม้ จะเป็ นกระดาษเหมือนกัน แต่ แบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ ก็ มีเอกลักษณ์ และ
คุณภาพที่แตกต่างกับกระดาษอื่นๆ ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพสูงทาให้ กระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ มีคณ
ุ สมบัตพิ ิเศษ 7 ประการ ได้ แก่
(1) กระดาษไม่ ติ ด เครื่ อ งถ่ า ยเอกสารเพราะเทคโนโลยี ก ารตัด
กระดาษอันทันสมัยแบบโรตารี่
(2) ได้ งานพิมพ์คุณภาพเพราะความเรี ยบลื่นของเนื ้อกระดาษหมึก
จึงซึมซับได้ ดีและถ่ายทอดคุณภาพงานพิมพ์ได้ คมชัดเหมือนต้ นฉบับ
(3) เนื ้อกระดาษเรี ยบลื่นทาให้ ควบคุมการผลิตได้ ดี
(4) เนื ้อกระดาษขาวสว่างทาให้ ได้ งานพิมพ์ที่โดดเด่น
(5) ใช้ งานได้ 2 ด้ านเพราะกระดาษทึบแสง
(6) ช่วยยืดอายุการใช้ งานเครื่ องถ่ายเอกสารเนื่องจากว่ากระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ลเอไม่ก่อให้ เกิดฝุ่ นขณะพิมพ์
(7) เก็ บ รั ก ษาเอกสารได้ อ ย่ า งยาวนานเพราะเนื อ้ กระดาษที่ มี
คุณภาพทาให้ รักษางานพิมพ์ไว้ ได้ นาน
2) ด้ านการตลาด
บริษัทฯ มีการสร้ างแบรด์อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2543
ซึง่ เป็ นช่วงที่ตลาดกระดาษถ่ายเอกสารในประเทศไทยมีอยู่หลากหลายแบรนด์ แต่ยงั ไม่มีบริ ษัทใด
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ที่สร้ างแบรนด์ให้ กบั กระดาษถ่ายเอกสาร เนื่องจากเห็นว่าเป็ นเพียงสินค้ าประเภทหนึ่งเท่านัน้ ซึ่ง
จุดเริ่มต้ นของบริษัทฯ มีความท้ าทายตรงที่ราคาของดับ๊ เบิ ้ล เอ สูงกว่าแบรนด์คแู่ ข่งอยู่ประมาณ 56 บาทต่อหนึ่งรี ม บริ ษัทฯ จึงเริ่ มศึกษาตลาดผู้บริ โภค โดยเข้ าร่ วมงาน BOI Fair 2000 งาน
นิทรรศการด้ านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดขึ ้น ณ IMPACT เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่
3-17 กรกฎาคม 2543 และลงทุน แจกคอมพิ ว เตอร์ 100 เครื่ อ ง เพื่ อ แลกกับ ข้ อ มูล ของ
กลุม่ เป้าหมายในการใช้ เป็ นฐานข้ อมูลงานวิจยั ทางการตลาด เพื่อหาแนวทางในการทาตลาดก่อน
การเปิ ดตัวอย่ า งเป็ นทางการ ซึ่ง พบว่า 80% ของการใช้ ก ระดาษส่ว นใหญ่ จ ะใช้ เพื่ อการถ่า ย
เอกสาร ปั ญหาที่ผ้ บู ริ โภคพบคือ กระดาษติดเครื่ อง ทาให้ เสียเวลา เสียค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้น รวมถึง
เกิดการชารุดเสียหายของเครื่ องพิมพ์ และหลังจากที่ได้ พฒ
ั นาคุณภาพสินค้ าจนมัน่ ใจว่า สามารถ
ตอบโจทย์ให้ กบั ผู้บริ โภคและมีคณ
ุ ภาพเหนือคู่แข่งขันในตลาดได้ จึง เริ่ มทาการตลาดโดยชูจุดยืน
ความเป็ นสินค้ าพรี เมียม ซึง่ ส่งผลให้ ดบั๊ เบิ ้ล เอ กลายเป็ นแบรนด์ที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคนึกถึงทุกครัง้ ที่จะ
ใช้ กระดาษถ่ายเอกสาร
“ดั๊บเบิล้ เอ เริ่ ม ต้ นจากการมองเห็นโอกาสในการสร้ างแบรนด์เมื่ อปี
พ.ศ. 2543 เป็ นช่วงที่ตลาดในประเทศไทยมีกระดาษ A4 อยู่หลากหลายแบรนด์
แต่เวลานันยั
้ งไม่เคยมีใครคิดที่จะสร้ างแบรนด์ให้ กบั กระดาษถ่ายเอกสาร เพราะ
มองกันว่าเป็ นเพียงสินค้ าธรรมดาๆประเภทหนึง่ เท่านัน้ แล้ วช่วงเริ่ มต้ นมันก็ไม่ได้
ง่าย เพราะความท้ าทายของเรา คือ ราคาสินค้ าที่สงู กว่าคู่แข่งอยู่ประมาณ 5-6
บาทต่อหนึง่ รี ม” ชาญวิทย์ จารุสมบัติ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
“เราเข้ าร่ วมงาน BOI Fair 2000 แล้ วปี นันเราก็
้
แจกคอมพิวเตอร์ 100
เครื่ อง เพื่อแลกกับข้ อมูลของกลุ่มเป้าหมายของเรา เพื่อที่เราจะใช้ หาแนวทางใน
การทาตลาด ข้ อมูลที่ได้ จากงานวิจยั นัน้ ส่วนใหญ่ใช้ กระดาษเพื่อ Xerox ถึง
80% และปั ญ หาส่ว นใหญ่ ก็ คื อ กระดาษติด เครื่ อ ง พอได้ ผ ลวิ จัย มา เราก็ ไ ป
พัฒนาตรวจสอบคุณภาพสินค้ าให้ มันตอบโจทย์ให้ กับผู้บริ โภคและมีคุณภาพ
เหนื อ คู่แ ข่ง ขัน ในตลาดได้ จึง เริ่ ม ท าการตลาดด้ ว ยวาง Position ว่ า เป็ น
Premium Brand” ไพรัช ธนเมธาวี (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
กิจการของบริ ษัทฯ ไม่เพียงแต่รุกตลาดเฉพาะในด้ านการสร้ างแบรนด์
แผนธุรกิจ การขยายตลาดทัง้ ในและต่างประเทศเท่านัน้ บริ ษัทฯ ยังขยายธุรกิจออกไป ด้ วยการ
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พัฒนาร่ วมกับพันธมิตรซึ่งเป็ นกลุ่มร้ านค้ าปลีกรายย่อยที่ดาเนินธุรกิจศูนย์ถ่ายเอกสาร หรื อศูนย์
อุปกรณ์เครื่ องเขียน เพื่อเปิ ดร้ านดับ๊ เบิ ้ล เอ ก๊ อปปี ้ เซ็นเตอร์ , ร้ านดับ๊ เบิ ้ล เอ สเตชัน่ เนอรี่ ไปจนถึง
บริ การผ่านสายด่วน 1759 เพื่อทาให้ บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์จาหน่ายพร้ อมอยู่ในทุกๆ ที่ที่ผ้ บู ริ โภคมี
ความต้ องการ
4.1.2 แนวคิดการสร้ างคุณค่ าร่ วมในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ
(1991) จากัด (มหาชน)
แบรนด์ ดั๊บ เบิ ล้ เอ เติบ โตขึน้ ภายใต้ ก ารบริ ห ารของบริ ษั ท ดั๊บ เบิล้ เอ (1991) จ ากัด
(มหาชน) ที่วางกรอบแนวทางการสร้ างการเติบโตด้ วยโมเดลพิเศษ เรี ยกว่า นวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ซึง่ มีองค์กรธุรกิจน้ อยรายนักที่จะเดินตามรอยนี ้ เพราะเป็ นการดาเนินธุรกิจที่เชื่อมโยง
ทุกส่วนทังภาคเศรษฐกิ
้
จ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ด้ วยแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วมหรื อ Creating
Shared Value: CSV ซึง่ คุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ ในฐานะรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ นิยามของ
การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มในมุม มองของการดาเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ว่า “การสร้ างความสุข และ
ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ใช่เพียงฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเท่านันที
้ ่ได้ ประโยชน์ ” กล่าวคือ ในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ให้ ก้าวต่อไปข้ างหน้ านัน้ บริ ษัทฯ ไม่ต้องการที่จะได้ รับประโยชน์จากการดาเนินธุรกิจ
แต่เพียงฝ่ ายเดียว หากแต่ต้องการสร้ างสรรค์ประโยชน์ให้ เกิดขึ ้นกับสังคมไปพร้ อมๆ กัน
“ในความเป็ นดับ๊ เบิ ้ล เอ การสร้ างคุณค่าร่วมคือ การสร้ างความสุขและ
ประโยชน์ ร่วมกัน ไม่ใช่บริษัทฯ ได้ ประโยชน์ฝ่ายเดียว ซึ่งในการปลูกต้ นกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์จากการได้ วตั ถุดิบมาผลิตสินค้ า เกษตรกรก็ได้
รายได้ เสริม” ชาญวิทย์ จารุสมบัติ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
“ในธุรกิจของเราที่กาลังเดินไปข้ างหน้ า จะทายังไงให้ มีผ้ ไู ด้ รับประโยชน์
ไปพร้ อมกับเราในกระบวนการธุรกิจเลย ยกตัวอย่างเช่น ชาวนาปลูกต้ นกระดาษ
เขาก็เป็ นเหมือนกับคน Supply ในกระบวนการผลิต เพราะฉะนันถ้
้ าชาวนาปลูก
เยอะ เปลี่ยนที่ว่างของเขาให้ มีต้นกระดาษ เขาก็ Return ตรงนัน้ กลับไปเป็ น
รายได้ เสริ ม องค์กรก็จะได้ Material ที่ยงั่ ยืน” ไพรัช ธนเมธาวี (สัมภาษณ์, 28
พฤษภาคม 2557)
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4.1.2.1 แหล่งที่มาของแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ผ่านนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ในอดีตก่อนตังโรงงานผลิ
้
ตกระดาษ คุณกิตติ ดาเนินชาญวนิชย์ ผู้ก่อตังบริ
้ ษัทฯ
ได้ ให้ ความสาคัญกับวัตถุดิบ จึงนาพันธุ์ไม้ ยคู าลิปตัสจากต่างประเทศมาวิจยั จนได้ สายพันธุ์ไม้ ที่
เหมาะสมในการจะนามาปลูกในสภาพดินและสภาพอากาศของเมืองไทย เป็ นพันธุ์ไม้ ที่ปลูกง่าย
ดูแลง่าย ใช้ เวลาปลูกไม่นานเกินไป สามารถปลูกร่ วมกับพืชอื่นได้ และให้ คณ
ุ สมบัติที่เหมาะกับ
การนามาทาเป็ นกระดาษ ซึ่งการศึกษาวิจยั ทาให้ ได้ กล้ าไม้ สายพันธุ์ใหม่ที่เรี ยกว่า “ต้ นกระดาษ
ดั๊บ เบิ ล้ เอ” ต่ อ มาท่ า นจึ ง ได้ ท ดลองปลู ก บนที่ ดิ น ของท่ า นกว่ า หลายหมื่ น ไร่ และ ก่ อ สร้ าง
โรงงานผลิตกระดาษครบวงจรแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Southeast Asia)
พร้ อมกับการตังบริ
้ ษัทเพื่อดาเนินธุรกิจแบรนด์กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ขึ ้น
ต่อมา บริษัทฯ มีแผนการขยายการส่งออกไปต่างประเทศทัว่ โลกนัน้ ย่อมจะส่งผล
ให้ ความต้ องการการใช้ วตั ถุดิบมีเพิ่มมากขึ ้น บริ ษัทฯ จึงมองหาแหล่งผลิตวัตถุดิบใหม่ และพบว่า
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชากรมากกว่า 40% มีอาชีพเกษตรกรและปลูกข้ าว
เป็ นหลัก และเกษตรกรมักประสบปั ญหารายได้ ไม่พอกับค่าใช้ จ่าย ดังนัน้ ชาวนาก็ควรจะมีรายได้
เสริมจากพื ้นที่ว่างรอบนาข้ าวหรื อ “คันนา” ซึ่งถูกปล่อยว่างไม่ได้ ใช้ ประโยชน์อะไร บริ ษัทฯ จึงเปิ ด
โอกาสด้ านอาชีพเสริ มให้ แก่เกษตรกรด้ วยการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา และยังช่วย
สร้ างแหล่งดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ จากพื ้นที่ที่ไม่ได้ ทาประโยชน์ใ ห้ กลับมีต้นไม้ เพิ่มขึน้ จน
กลายเป็ นที่มาของนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” โมเดลธุรกิจใหม่ในการดาเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ที่พฒ
ั นาต่อมาเรื่ อยๆ จนส่งผลต่อทังตั
้ วองค์กรและสังคมโดยรวม
“ก่อนที่เราจะมีกระดาษจากคันนา ท่านกิตติ ผู้ก่อตังบริ
้ ษัทฯ ท่านก็ไปหา
ที่ดนิ ว่างเปล่าหลายหมื่นไร่ เพื่อสร้ างวัตถุดิบของเราเอง หลังจากนันเราก็
้
เห็นว่า
ชาวนามีรายได้ ไม่พอค่าใช้ จ่ายในแต่ละปี เพราะหลังจากทานาเสร็ จ ต้ องรอครัง้
หน้ าถึงจะปลูกอีกได้ ไม่สามารถปลูกได้ ทนั ทีเลย ชาวนาจึงควรจะมีรายได้ เพิ่ม
จากที่ดินของตน เราจึงหันไปส่งเสริ มให้ เกษตรกรปลู กต้ นกระดาษบนคันนา นัน่
เป็ นที่ มาของคาว่ากระดาษจากคันนา” ชาญวิทย์ จารุ สมบัติ (สัม ภาษณ์ , 28
พฤษภาคม 2557)
“ธุรกิจกระดาษมันมีโอกาสอย่างนึงได้ เพราะประเทศเราเป็ นประเทศ
เกษตรกรรม ซึ่งการค้ าข้ าว ข้ าวโพด ที่มีการแข่งขันในตลาดสูง บางทีก็อาจจะ
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ต้ องมองหาพืชผลใหม่ๆ เข้ ามาช่วย เพื่อให้ มีทางเลือกให้ ชาวนาได้ สร้ างรายได้
ประจวบกับ การที่ เ ราท าวิ จัย เรื่ อ งต้ น กระดาษ และต้ น กระดาษก็ พัฒ นามา
จนกระทัง่ มันเหมาะที่จะส่งเสริมให้ ชาวนาปลูก ก็เลยดึงให้ เกษตรกรเข้ ามามีส่วน
ร่วม” ไพรัช ธนเมธาวี (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” จึงหมายถึง กระดาษที่ใช้ วตั ถุดิบในการผลิตมา
จากต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ในเหมาะกับสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย
และถูกพัฒนารู ปแบบจากการปลูกแบบแปลงเป็ นการปลูกบนคันนา เป็ นการเปลี่ยนคันนาที่ว่าง
เปล่าไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ให้ เกิดเป็ นความสุขของใครหลายๆ คน อาทิเช่น ความสุขของเกษตรกรที่ได้
มีรายได้ เสริ ม ความสุขของชุมชนที่คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น และความสุขของโลกที่ต้น
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ช่วยดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ลดโลกร้ อน ช่วยเพิ่มพื ้นที่สีเขียว
4.1.2.2 งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม
“กระดาษจากคันนา”ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
นวัตกรรม “ต้ นกระดาษจากคันนา” ยังมีผลการวิจยั รองรับจากโครงการวิจยั ของ
ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) และคณะนั ก วิ จั ย จากคณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ หวั ข้ อ “การวิจยั เชิงบูรณาการเพื่อแก้ ปัญหาความยากจนใน
ชนบทโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดินด้ วยการปลูกไม้ โตเร็ ว ” ที่จดั ทาระหว่างปี
พ.ศ. 2548-2551 พบว่าในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีเนือ้ ที่ ปลูกข้ าว 70.187 ล้ านไร่ แยกเป็ น
พื ้นที่ข้าวนาปี 57.386 ล้ านไร่ และข้ าวนาปรัง 12.801 ล้ านไร่ ให้ ผลผลิตเฉลี่ย 481 กิโลกรัมต่อไร่
ต่ากว่าผลผลิตเฉลี่ยของทัว่ ทังโลกที
้
่องค์การอาหารและเกษตรแห่งชาติรายงานว่ามีคา่ เท่ากับ 667
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งการที่ผลผลิตต่อไร่ ต่า สามารถเป็ นคาอธิบายถึงความยากจนของเกษตรกรไทย
และการแก้ ปัญหาความยากจนของชาวไทยทางหนึ่งก็คือการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ สงู ขึ ้นคงกระทา
ได้ ไม่ง่ายนัก เพราะต้ องลงทุนด้ านระบบชลประทานสูงมาก การปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคัน
นาจึงเป็ นแนวทางที่น่าจะเป็ นไปได้ ง่ายกว่าโดยชาวนาสามารถดาเนินการเองได้ โดยคุณสมบัติ
ของต้ นกระดาษดับ๊ เบิล เอ ที่ได้ จากการวิจยั มีดงั ต่อไปนี ้
1) การปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัตขิ องดิน
2) การกระจายรากของต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ไม่มีผลต่อผลผลิตข้ าว
3) เศษใบที่ร่วงหล่นจะถูกย่อยสลายเป็ นปุ๋ยอินทรี ย์ ช่วยบารุ งความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน
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4) ปริมาณการใช้ น ้าของต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ไม่แตกต่างจากไม้ ชนิด
อื่น และเมื่อเปรี ยบเทีย บประสิทธิภาพในการใช้ น ้าเพื่อสร้ างเนื ้อไม้ พบว่าต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
สามารถใช้ น ้าสร้ างเนื ้อไม้ ได้ ดีกว่าไม้ โตเร็ว (ไม้ เศรษฐกิจ) ชนิดอื่น
5) การเปรี ยบเทียบระหว่างต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ กับกล้ าสายพันธุ์เก่า
(1) ต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ:
- พุม่ ใบน้ อย (ทรงพุม่ โปร่ง ลดการบังแสงพืชอื่น)
- ใบมีน ้ามันน้ อย (ย่อยสลายง่าย ลดผลกระทบต่อดินและน ้า)
- กล้ าเนื ้อเยื ้อ (ลาต้ นตรงสูง เปลือกบาง ใบน้ อย โตเสมอกัน)
- ไม่มีรากแก้ ว (มีเพียงแต่กลุม่ รากฝอย กาจัดตอได้ ง่าย)
(2) กล้ าสายพันธุ์เก่า:
- ใบน ้ามันมาก (เกิดสารตกค้ างในดิน)
- กล้ าเมล็ด (คุณสมบัตขิ ึ ้นกับคุณภาพของแต่ละเมล็ด)
- รากแก้ วลึก (กาจัดตอไม้ ยาก)
จากงานวิจยั ดังกล่าวยังพบว่า การปลูกต้ นกระดาษบนคันนาจะสร้ างรายได้ เสริ ม
ให้ แก่เกษตรกรเพิ่มขึ ้นจากการปลูกข้ าวเชิงเดี่ยวประมาณ 2-3 เท่า นอกจากนี ้การปลูกต้ นกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ แทรกในไร่นายังช่วยสร้ างไม้ ใช้ สอยให้ แก่ชมุ ชน ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
เพิ่มปริมาณไม้ ยืนต้ นในไร่นาอันส่งผลดีตอ่ การช่วยชะลอความรุนแรงของลมพายุ เพิ่มพื ้นที่สีเขียว
ให้ แก่แผ่นดินในหน้ าแล้ ง และช่วยลดปั ญหาโลกร้ อนอันเนื่องมาจากการดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์
ผ่านทางกระบวนการสังเคราะห์แสงของต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
4.1.2.3 องค์ประกอบของแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” เริ่มต้ นจากการคิดต่างของผู้ก่อตังบริ
้ ษัทฯ พัฒนา
แนวคิดจนกลายเป็ นการสร้ างสรรค์คณ
ุ ประโยชน์ต่อทังองค์
้ กร ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งจากผล
การศึกษา ทาให้ สามารถสรุปคุณประโยชน์ หลัก (Core Benefit) ของนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ได้ ดงั นี ้
1. ช่วยอนุรักษ์ ไม้ ธรรมชาติด้วยการผลิตกระดาษจากไม้ ปลูก และลดการใช้ พื ้นที่
ไปกับแปลงไม้ ปลูกเชิงพาณิชย์เพื่อช่วยรักษาความหลากหลายของระบบนิเวศด้ วยการส่งเสริ มการ
ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา ซึง่ เป็ นพื ้นที่วา่ งโดยไม่ไปรบกวนพื ้นที่เพาะปลูกพืชอื่น
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2. ช่วยส่งเสริ มให้ เกษตรกรใช้ ประโยชน์จากที่ดินได้ อย่างเต็ม เม็ดเต็มหน่วย ด้ วย
การปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา เพื่อเป็ นรายได้ เสริ ม นอกเหนือไปจากการปลูกข้ าวเพียง
อย่างเดียว
3. ช่วยลดภาวะโลกร้ อนด้ วยการสร้ างแหล่งดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์แหล่งใหม่
ให้ กบั โลก โดยการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนาเป็ นการช่วยเพิ่มพื ้นที่สีเขียวบนที่ที่ไม่เคยมี
ต้ นไม้ มาก่อน
4. ทุก ส่ว นจากต้ น กระดาษดั๊บ เบิ ล้ เอ ตัง้ แต่ใ บจนถึ ง ราก สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ ทกุ ส่วนอย่างคุ้มค่า โดยเนื ้อไม้ จะนาไปใช้ ในการผลิตกระดาษ เปลือกไม้ เศษไม้ และ
แม้ แต่ยางในเนื ้อไม้ ถูกนาไปใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงผลิตไฟฟ้าแทนการปล่อยทิ ้งให้ เสียเปล่า ส่วนใบและ
ราก ยังสามารถย่อยสลายกลายเป็ นปุ๋ยบารุงดินได้ อีกด้ วย
จากคุณ ประโยชน์ หลัก (Core Benefit) ของนวัต กรรม “กระดาษจากคัน นา”
ดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ นามาสรุปเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการของโมเดลพิเศษที่บริ ษัทฯ ใช้
ดาเนินธุรกิจมาจนถึงปั จจุบนั และยังใช้ เป็ นประเด็นสาหรับการสื่อสารออกไปยังภายนอกอีกด้ วย
ซึง่ องค์ประกอบทังสาม
้
(บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2555ข) ประกอบด้ วย
1) กระดาษช่วยลดโลกร้ อน โดยใช้ แนวคิดดังนี ้
(1) ปลูกต้ นไม้ เองไม่ต้องตัดไม้ ป่า คือการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
บนคันนาเพื่อนามาใช้ ทากระดาษแทนการใช้ ไม้ จ ากธรรมชาติหรื อแม้ แต่ไม้ จากการปลูกป่ าที่เป็ น
การปลูก เชิ ง พาณิ ช ย์ โดยนอกจากจะไม่ ร บกวนธรรมชาติ ข องโลกแล้ ว ยัง ช่ ว ยรั ก ษาความ
หลากหลายของระบบนิเวศ และไม่ไปรบกวนพื ้นที่สาหรับเพาะปลูกหลักอีกด้ วย
(2) เปลี่ยนที่วา่ งให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียวจากคันนาที่ว่างเปล่า ปล่อยทิ ้งไว้
ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ นามาปลูกต้ นกระดาษ ดับ๊ เบิ ้ล เอ เป็ นการช่วยเพิ่มพื ้นที่สีเขียวอีกวิธีหนึง่
(3) ต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เติบโตด้ วยการดึงก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ในชันบรรยากาศมาแปลงเป็
้
นเนื ้อไม้ จึงมีส่วนช่วยเก็บกัก ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เอาไว้ ในรูปของ
คาร์ บอน โดยต้ นกระดาษ 1 ต้ น ช่วยดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ สงู ถึง 51.96 กิโลกรัม และ
ช่วยเก็บกักคาร์ บอนในเนื ้อไม้ ได้ สงู สุด 42.5 กิโลกรัม (เฉลี่ย 14.17 กิโลกรัม/ ต้ น/ ปี ) และกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ 1
ดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 12.5 กิโลกรัม/ รี ม
2) กระดาษสร้ างรายได้ เสริ มให้ เกษตรกร เพิ่มความสุขให้ ชมุ ชุน เพราะ
ต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ สร้ างรายได้ เสริ ม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ยงั่ ยืนคือ ช่วยให้ ชาวนามีรายได้ เสริ ม
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จากการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนาควบคูไ่ ปกับการปลูกข้ าว และชาวบ้ านมีงานทาในถิ่น
ที่อยูช่ มุ ชนพึง่ พาตัวเองได้ อย่างยัง่ ยืน
3) กระดาษสร้ างพลังงาน จากกระดาษสู่ไฟฟ้า และจากของเหลือใช้ สู่
สารตังต้
้ นหมุนเวียนสารเคมีให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ของเหลือใช้ อย่าง เปลือกไม้ เศษไม้ และน ้ามัน
ยางดา จะถูกใช้ เ ป็ นเชื อ้ เพลิ งในการผลิตกระแสไฟฟ้ าใช้ ในโรงงานและชุมชนรอบโรงงานกว่า
400,000 ครัวเรื อน และสารหลอมเหลวที่เกิดจากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงจะนามาผ่านกระบวนการ
ทาด่างโดยใส่ปนู ขาวได้ เป็ นน ้ายาต้ มเยื ้อหมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม ส่วนกากปูนและหินปูนการจาก
ทาด่างจะถูกเผาได้ เป็ นปูนขาวหมุนเวียนใช้ สาหรับเพิ่มคุณสมบัติความขาวและทึบแสงให้ กระดาษ

ภาพที่ 4.1 นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
แหล่ งที่มา: บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2555ข.
“ดั๊บ เบิ ล้ เอ ไม่ ไ ด้ เ ป็ นเพี ย งแค่ ก ระดาษ แต่ ยัง เป็ นกระดาษที่ ช่ ว ย
แก้ ปัญหาโลกร้ อน เป็ นกระดาษที่ ช่วยสร้ างรายได้ เสริ มให้ เกษตรกร และเป็ น
กระดาษสร้ างพลังงาน ซึ่งทังหมดรวมอยู
้
่ในโมเดลธุรกิจของเรา รวมอยู่ใน DNA
ของเรา แล้ วเราก็ยังใช้ โมเดลนีใ้ นการสื่อสารออกไปอีกด้ วย” ชาญวิทย์ จารุ
สมบัติ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
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ด้ วยความคิดตังต้
้ นในการดาเนินธุรกิจที่ไม่ต้องการทาลายธรรมชาติ บริ ษัทฯ ก็นา
ความคิดดังกล่าวมากาหนดในการยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาและดาเนินธุรกิจ เพื่อมาสู่เป้าหมาย
ของการใช้ แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ทาให้ บริ ษัทฯ มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากรูปแบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพียงแค่ก ารเอากาไรส่วนหนึ่งมา
สร้ างโครงการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่ได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ซึ่งบริ ษัทฯ ก็แสดงให้
เห็นแล้ วว่า การริ เริ่ มนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” สามารถกระตุ้นความยัง่ ยืนให้ เกิดขึ ้นในภาค
เศรษฐกิจ ภาคสังคม และภาคสิ่งแวดล้ อมไปพร้ อมๆ กันได้ ซึง่ เป็ นคุณค่าที่ถกู สร้ างขึ ้นในระยะยาว
“ถ้ าเราไปปลูกป่ า ก็ได้ จะแค่เรื่ องสิ่งแวดล้ อม ไม่มีเรื่ องรายได้ เพิ่ม ถ้ าเรา
เอาของไปแจก คนที่ได้ รับก็จะได้ ประโยชน์แค่ในระยะสัน้ เราคิดว่า CSR ก็ได้
ประโยชน์แค่ในระยะสัน้ ๆ ได้ ประโยชน์แค่ขนั ้ ตอนเดียว แต่กระดาษจากคันนา
ของเรา คนที่ปลูกมีรายได้ เพิ่ม สิ่งแวดล้ อมก็ไ ม่เสี ย ช่วยแก้ ไ ขปั ญหาโลกร้ อน
บริ ษัทฯ ก็ได้ วัตถุดิบมาใช้ ซึ่งมันเป็ นวัฎจักรที่มันดาเนินไปในระยะยาวและมี
ความยัง่ ยืน” ชาญวิทย์ จารุสมบัติ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
“CSV มันต้ องคิดกันไปควบคูก่ ับ Business เลย คือมันถูกคิดให้ อยู่ใน
ธุรกิจ ให้ เติบโตไปพร้ อมๆ กัน ไม่ใช่ว่าเราเอากาไรส่วนหนึ่งมาสร้ างเป็ น Project
เพราะงัน้ ถ้ าวันหนึ่งที่เงินก้ อนนีม้ ันมีไม่พอ โครงการนันก็
้ จะดาเนินต่อไปไม่ได้
เมื่ อเราโต Partner ของเราก็ จ ะโตไปด้ วย” ไพรั ช ธนเมธาวี (สัมภาษณ์ , 28
พฤษภาคม 2557)
4.1.3 การบริหารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่ าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
จากคุณประโยชน์ของการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ซึ่งบริ ษัทฯ
ได้ นามากาหนดเป็ นประเด็นส าหรับการสื่ อสารออกไปยัง ภายนอก โดยมี องค์ประกอบในการ
บริหารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ดังต่อไปนี ้
4.1.3.1 การจัดองค์กรในการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วม
ของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
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แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ถือเป็ นนโยบายหลักในการพัฒนาธุรกิจของ
บริษัทฯ และเป็ นนโยบายพื ้นฐานที่สาคัญในการกาหนดนโยบายประเภทอื่นๆ ซึ่งการที่จะนามาใช้
เป็ นประเด็นเพื่อการสื่อสารนัน้ บริ ษัทฯ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของฝ่ ายที่รับผิดชอบในการบริ หารกล
ยุทธ์ การสื่อสารของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Public Relation) ฝ่ าย
สื่อสารตราสินค้ า (Branding) และฝ่ ายกิจกรรมการตลาด (Event) ที่จะทาให้ เกิดประสิทธิภาพใน
การสื่อสาร ที่สอดคล้ องและสัมพันธ์กบั นโยบายและการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ผู้บริหารระดับสูง
(Top Management)

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์องค์กร
(Corporate Public Relation)

ฝ่ ายสื่อสารตราสินค้ า
(Branding)

ฝ่ ายกิจกรรมการตลาด
(Event)

ภาพที่ 4.2 แผนผังแสดงโครงสร้ างของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารกลยุทธ์การสื่อสาร
ของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
“เรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนของการสื่อสาร เรี ยกว่า Corporate
PR ทาหน้ าที่เผยแพร่ ข่าวสารต่ างๆ เช่น การเผยแพร่ โครงการของบริ ษัทฯ ที่มี
ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้ อม และคอยควบคุมข่าวสารต่างๆ เช่น กรณีเกิด
ไฟไหม้ โรงงาน ก็จะต้ องทาหน้ าที่ควบคุมข่าวสารให้ อยู่ในวงที่กาจัด และชี ้แจง
ข้ อเท็จจริ งต่อสื่อมวลชนและสังคมภายนอก นอกจากนี ้ยังมีทีม Branding ที่ทา
หน้ าที่สร้ างแบรนด์ของเราทังในและต่
้
างประเทศ และทีม Event ที่รับหน้ าที่จดั
กิจกรรมทางการตลาด ซึง่ ทังหมดมี
้
เป็ นหน้ าที่ที่จะช่วยกันสื่อสารกระดาษจากคัน
นาออกไป” ชาญวิทย์ จารุสมบัติ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
4.1.3.2 การวางแผนการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมของ
บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
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จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหาร และเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบด้ านการสื่อสารของบริ ษัทฯ
จะอธิบายอย่างสอดคล้ องกันถึงการวางแผนการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วม
ของบริ ษัทฯ ว่า นโยบายการสื่อสารที่ได้ รับเป็ นนโยบายที่กาหนดขึน้ โดยผู้บริ หารระดับสูง (Top
Management) ซึง่ จะมีการกาหนดแบบปี ต่อปี ฝ่ ายที่รับผิดชอบจะนานโยบายดังกล่าวมาวางแผน
เป็ นระยะยาวรายปี ในลักษณะแผนงานประจาปี (Year Plan) และกาหนดช่วงเวลา (Timeline)
ของการท างาน เพื่ อ แสดงแผนงานในแต่ล ะเดื อ น แต่ก็ ส ามารถยื ด หยุ่น หรื อ เปลี่ ย นแปลงได้
ตลอดเวลาตามสถานการณ์ในขณะนัน้
“เรามี Guideline ในการวางแผนการสื่อสารจากผู้บริ หารระดับสูง แต่
เหตุการณ์ มนั มีการพลิกผันตลอดเวลา ถ้ าเราทาตาม Guideline มันก็ไม่ได้ ก็
ต้ องเปลี่ยน เรามีแผนงานประจาปี ก็จริ ง แต่มนั ต้ องยืดหยุ่นได้ ตลอด ซึ่งเราต้ อง
ประชุมอัพเดตกับทีมงานและผู้บริ หารระดับสูงตลอดเวลา ว่ามีเหตุการณ์อะไร
เกิดขึ ้นบ้ าง” ชาญวิทย์ จารุสมบัติ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
เพื่อให้ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกิดขึ ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงใช้ การวิเคราะห์สถานการณ์
ปั จจุบนั เพื่อปรับแผนการสื่อสารให้ ทนั เหตุการณ์เสมอ ประกอบกับการนาแผนงานในปี ก่อนและ
สถานการณ์ในอดีต มาช่วยวิเคราะห์และวางแผนงานในปี ต่อๆ ไป เช่น การกล่าวถึงสถานการณ์
ปั ญหาน ้าท่วมในปี พ.ศ. 2553 หรื อสถานการณ์ ปัญหาเรื่ องการจานาข้ าวในปี พ.ศ. 2557 ที่ทาให้
เกษตรกรเดือนร้ อน และอธิบายถึงบทบาทของบริ ษัทฯ ในการช่วยเหลือเกษตรกร เป็ นต้ น เมื่อมี
การกาหนดแผนงานเรี ยบร้ อย ก็ต้องประสานงานกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทังภายในและฝ่
้
ายนอกบริ ษัทฯ
รวมไปถึงการประสานงานกับ บริ ษัทตัวแทนโฆษณา เพื่อให้ การสื่อสารอยู่ในรู ปแบบที่ต้องการ
สื่อสารไปถึงกลุม่ เป้าหมายและบรรลุวตั ถุประสงค์มากที่สดุ
“บริ ษัทฯ หยิบเอาประเด็นสถานการณ์ปัจจุบนั มาใส่ในแผนการสื่อสาร
ด้ วยเสมอ เช่น สถานการณ์ปัญหาเรื่ องการจานาข้ าวในตอนนี ้ ถือเป็ นโอกาสที่
เหมาะสม ที่เราจะออกแคมเปญช่วยชาวนาด้ วยกระดาษจากคันนาของเรา อย่าง
ปี ที่ แล้ ว เรามี แคมเปญสื่ อสารต้ นกระดาษจากคันนาผ่านแอปพลิเคชั่นเกมส์
ออนไลน์บนโซเชี่ยลมีเดีย เราก็มีการกล่าวถึงเหตุการณ์นา้ ท่วมที่ทาให้ ชาวนา
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เดื อ ดร้ อน และเราจะช่ว ยเหลื อ ชาวนาอย่า งไร ไม่ว่า จะสถานการณ์ ใ นอดี ต
แผนงานเก่าๆ ของเรา เรานามาวิเคราะห์หมด เพื่อให้ แผนงานของเรามีความ
เหมาะสมที่สดุ แล้ วเราก็เอาแผนนันไปประสานงานกั
้
บภายในภายนอก แล้ วก็เอ
เจนซี่ เพื่อทาแคมเปญที่เราต้ องการสื่อสารให้ ตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ”
ไพรัช ธนเมธาวี (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
4.1.3.3 เป้าหมายของการบริ หารกลยุทธ์ การสื่ อสารเพื่ อ การสร้ างคุณค่าร่ วม
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) โดยแบ่ง ตาม
กลุม่ เป้าหมายหลัก ได้ แก่
1) เกษตรกรและเจ้ าของที่ดนิ
กลุ่มเป้าหมายแรกของการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมของบริ ษัทฯ
คือ “เกษตรกร” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการให้ เกษตรรับรู้ และเกิดความเข้ าใจถึงแนวคิดการ
สร้ างคุณค่าร่วมในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และเข้ าใจถึงประโยชน์ที่เขาจะได้ รับจากการปลูก
ต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ และเกษตรกรจะตัดสินใจเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในธุรกิจด้ วยปลูกต้ นกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ ในท้ ายที่สดุ
นอกจากเกษตรกรแล้ ว บริ ษัทฯ ยังต้ องสื่อสารไปยังผู้ที่เป็ นเจ้ าของที่ดิน
ด้ วยวัตถุประสงค์เดียวกับเกษตรกรด้ วย เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ทาการประเมินและวิเคราะห์ผลของ
การสื่อสารพบว่า เกษตรกรบางส่วนไม่ใช่เจ้ าของที่ดินที่เพาะปลูกอยู่ แต่อาจเช่าที่จากผู้อื่นมาอีก
ต่อหนึง่ ดังนัน้ เพื่อให้ การสื่อสารครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและบรรลุวตั ถุประสงค์จึงต้ องสื่อสารไป
ยังทังเกษตรกรและเจ้
้
าของที่ดนิ ด้ วยเหมือนกัน
“วัตถุประสงค์แรกของเราคือการให้ เกษตรกรเข้ าร่วมปลูกต้ นกระดาษกับ
เราให้ ม ากๆ เพราะจุดแรกที่ เราเริ่ ม ส่ง เสริ ม การปลูกบนตันนาคือเราต้ องการ
แหล่งผลิตวัตถุดิบใหม่ ซึ่งเราต้ องสื่อสารให้ เขาเข้ าใจว่า เขาได้ อะไรจากการเข้ า
ร่ วมกับเรา และเราได้ อะไร ซึ่งหลัง จากที่ เราสื่ อสารถึง เกษตรกรแล้ ว เราก็ ม า
วิเคราะห์ว่ามันครอบคลุมหมดหรื อยัง ทาให้ เราทราบว่าจริ งๆ แล้ ว เจ้ าของที่ดิน
ให้ แต่ละแห่ง อาจจะไม่ใช่เกษตรกร อาจจะเป็ นคนในเมื องซึ่งเป็ นเจ้ าของที่ให้
เกษตรกรเช่า ดัง นัน้ เราก็ ต้อ งมี ก ารสื่ อสารให้ กับคนที่ เ ป็ นเจ้ าของที่ ดินทราบ
เช่นกัน” ชาญวิทย์ จารุสมบัติ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)

98

2) ผู้บริโภค
อีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมของบริ ษัท
ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) คือผู้ใช้ กระดาษแบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ หรื อที่เรี ยกว่า “ผู้บริ โภค”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้ องการให้ กลุ่มเป้าหมายรับรู้ แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วมในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงเรื่ องราว กระบวนการผลิต วัตถุดิบ ที่มาของกระดาษแบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ
และทาให้ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ จนสร้ างให้ เกิดเป็ นความภักดีตอ่ แบรนด์ (Brand Loyalty)
ซึง่ การเสนอเรื่ องราวที่มาของแบรนด์กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ จะทาให้ เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าการสื่อสารถึง
ลักษณะและการใช้ งานของสินค้ าและผลิตภัณฑ์เท่านัน้
“ผู้บริ โภคที่กลุ่มเป้าหมายในการสื่ อสารอีกกลุ่มคือคนใช้ กระดาษอย่าง
เราๆ ที่ใช้ อยูแ่ ล้ ว ซึง่ เราต้ องการให้ เขารู้ Story ของสิ่งที่ตวั เองใช้ ให้ เกิดความรู้สึก
ที่ดี ให้ เ กิ ด Brand Loyalty คืออยู่ด้วยกันไปนานๆ ซึ่ง เป็ นวัตถุประสงค์ที่
เหนือกว่าการให้ สนใจแค่ Function ของสินค้ า เพราะทุกวันนี ้คุณภาพของสินค้ า
มันตามกันทันอยูแ่ ล้ ว” ชาญวิทย์ จารุสมบัติ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
4.1.3.4 การสนับสนุนขององค์กรต่อการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณค่าร่วมของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการสื่ อ สารของบริ ษั ท ฯ ให้
ความเห็นว่ามีปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลดีต่อการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมของ
บริ ษัทฯ คือการที่บริ ษัทฯ ให้ การสนับสนุนการสื่อสารอย่างเต็มที่ แต่ก็ยงั พบว่ามีอปุ สรรคที่สาคัญ
บางประการที่ส่งผลกระทบต่อการบริ หารกลยุทธ์ สื่อสารการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมของ
บริษัทฯ อีกเช่นกัน คือความยากที่จะทาให้ กลุ่มเป้าหมายเชื่อในแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ จาเป็ นที่จะต้ องกาจัดอุปสรรคดังกล่าวด้ วยการสื่อสารไปยัง
กลุม่ เป้าหมายอย่างเต็มที่
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1) การสนับสนุนขององค์กร
บริ ษั ท ฯ ให้ ความส าคัญ ในด้ านการสื่ อ สาร (Communication) อั น
เนื่องมาจากความเชื่อหลักของบริษัทฯ ว่า “ถ้ าเราอยากจะผลักดันเรื่ องไหนให้ เกิดการรับรู้ เกิดการ
ปฏิ บัติ หรื อ เกิ ด การตอบสนอง เราจะต้ อ งให้ ค วามส าคัญ กับ การท าการสื่ อ สารออกไปยัง
กลุม่ เป้าหมาย” หลักความเชื่อดังกล่าว ผลักดันให้ แบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ กลายเป็ นแบรนด์กระดาษที่มี
ชื่อเสียงทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และเป็ นสิ่งทาให้ ที่บริ ษัทฯ ยึดถือปฏิบตั ิและสนับสนุนการ
สื่อสารในด้ านต่างๆ อย่างเต็มที่ทงด้
ั ้ านบุคลากรและด้ านงบประมาณ
“ดั๊บเบิล้ เอ จะให้ ความส าคัญ ในด้ า น Communication เพราะถ้ า
ย้ อนกลับไปใน History ของแบรนด์ว่าจากกระดาษที่เป็ น Community Brand
วั น หนึ่ ง ก ลา ยม า เป็ นแ บร นด์ ที่ ทุ ก คน รู้ จั ก ขึ น้ ม าไ ด้ ก็ เพ รา ะก าร ท า
Communication อย่างหนึ่ง เลยกลายเป็ นความเชื่อขององค์กรเลยว่าถ้ าเรา
อยากจะผลักดันเรื่ องไหนในเกิดการรับรู้ การปฏิบตั ิ การตอบสนอง เราจะต้ องให้
ความสาคัญกับการทาการสื่อสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งองค์กรจึงค่อนข้ าง
ในการสนับสนุนในเรื่ องต่างๆ ทังเรื
้ ่ องกาลังคน ที่จดั ตังแผนกเพื
้
่อรับผิดชอบการ
สื่อสาร ส่วนเรื่ องงบประมาณ ทุกปี ก็จะมีการตังงบประมาณเพื
้
่อสนับสนุนในส่วน
นี ้เอาไว้ อยูแ่ ล้ ว” ชาญวิทย์ จารุสมบัติ (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
2) อุปสรรคต่อการสื่อสาร
แต่ความเชื่อของกลุ่มเป้าหมายก็กลายเป็ นอุปสรรคที่สาคัญที่เกิดจาก
ผู้รับสารของการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมของบริ ษัทฯ ซึ่งทาให้ การบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสาร
เพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมของบริ ษัทฯ เกิดความยากขึน้ เพราะค่อนข้ างจะใช้ เวลาพอสมควรและ
ต้ องใช้ ความระมัดระวังอย่างมากในการสื่อสาร เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายเชื่อและเข้ าใจว่าแนวคิดการ
สร้ างคุณค่าได้ เกิดขึน้ จริ งในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตามที่เจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบด้ านการ
สื่อสารของบริษัทฯ ให้ ความเห็นไว้
“อุปสรรคของการสื่ อ สาร อยู่ที่ การทาให้ ค นเชื่ อ ว่าเราพูดจริ ง ท าจริ ง
เพราะอยู่ๆ ไปบอกเขาว่ากระดาษจากคันนาดี ยงั ไง ในแง่ของคนถ้ าได้ ยินได้ ฟัง
แต่ไม่ร้ ูสึกว่ามีอะไรไป Proof ให้ เขาเห็น เขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็ นการโฆษณา เชื่อ
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ได้ ไ หม ขายของหรื อเปล่า ซึ่ง มันต้ องใช้ เวลาและขั น้ อยู่กับว่าเราแสดงความ
จริงใจออกไปได้ แค่ไหน” ไพรัช ธนเมธาวี (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2557)
กล่าวโดยสรุป บริ ษัทฯ มีนโยบายและรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้ องกับแนวคิดการ
สร้ างคุณ ค่าร่ วมระหว่าง สิ่ ง แวดล้ อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยกาหนดเป็ นนโยบายหลักและ
รู ปแบบการดาเนินธุรกิจด้ วยกัน 3 ประการ คือ การไม่ทาลายธรรมชาติและคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม
การคืนกลับสู่สงั คม และคุณภาพและการทาตลาดเต็มรูปแบบ จนพัฒนาขึ ้นเป็ นโมเดลธุรกิจใหม่
เรี ยกว่านวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ซึ่ง มี คุณประโยชน์ หลัก (Core Benefit) ที่ ส าคัญ 3
องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) กระดาษช่วยลดโลกร้ อน ด้ วยการสร้ างแหล่งดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์
แหล่งใหม่ให้ กับโลก และยังช่วยอนุรักษ์ ไม้ ธรรมชาติด้วยการผลิตกระดาษจากไม้ ปลูก โดยการ
ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา (2) กระดาษสร้ างรายได้ เสริ มให้ เกษตรกร ด้ วยการการช่วย
ส่งเสริ มให้ เกษตรกรใช้ ประโยชน์ จากที่ดินได้ อย่างเต็ม เม็ดเต็มหน่วย ด้ วยการปลูกต้ นกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา เพื่อเป็ นรายได้ เสริ ม นอกเหนือไปจากการปลูกข้ าวเพียงอย่างเดียว และ (3)
กระดาษสร้ างพลังงาน ด้ วยของเหลือใช้ อย่างเปลือกไม้ เศษไม้ และน ้ามันยางไม้ จะถูกนาไปใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงผลิตไฟฟ้าแทนการปล่อยทิ ้งให้ เสียเปล่า ซึ่งการริ เริ่ มการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ทาให้ บริ ษัทฯ มีความแตกต่างจากรู ปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อมของธุรกิจอื่นๆ อย่างชัดเจน เพราะสามารถกระตุ้นให้ เกิดความยัง่ ยืนในภาคเศรษฐกิจ
ภาคสังคม และภาคสิ่งแวดล้ อมไปพร้ อมๆ กันได้ ซึง่ เป็ นคุณค่าที่ถกู สร้ างขึ ้นในระยะยาว
บริ ษัทฯ นาเอาคุณประโยชน์ หลัก (Core Benefit) ของการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” มากาหนดเป็ นประเด็นสาหรับการสื่อสารออกไปยังภายนอก และมี การ
บริหารกลยุทธ์การสื่อสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ แก่ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate
Public Relation) ฝ่ ายสื่ อสารตราสินค้ า (Branding) และฝ่ ายกิจ กรรมการตลาด (Event) ซึ่ง
หน่วยงานจะมีหน้ าที่ตอบรับนโยบายจากผู้บริ หารระดับสูง (Top Management) แบบปี ต่อปี และ
นานโยบายดังกล่าวมาวางแผนเป็ นระยะยาวในลักษณะแผนงานประจาปี และกาหนดช่วงเวลา
(Timeline) ของการท างาน เพื่ อ แสดงแผนงานในแต่ ล ะเดื อ น แต่ ก็ ส ามารถยื ด หยุ่ น หรื อ
เปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาตามสถานการณ์ในขณะนัน้ โดยมีเป้าหมายของการบริ หารกลยุทธ์การ
สื่อสารคือ การทาให้ กลุ่ม เป้าหมายหลัก ซึ่ง ได้ แก่ เกษตรกรและเจ้ าของที่ ดิน และผู้บริ โภค
ผลิตภัณฑ์ เกิดการรับรู้ ความเข้ าใจ เกิดทัศนคติที่ดีตอ่ แบรนด์ จนไปถึงเกิดพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์
เช่น การเข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่ง ของธุ รกิจ ด้ วยการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ หรื อความภักดีต่อ
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แบรนด์ (Brand Loyalty) โดยที่บริ ษัทฯ ยังมีปัจจัยส่งเสริ มคือ การสนับสนุนการสื่อสารอย่างเต็มที่
ในด้ านบุคลากรและด้ านงบประมาณ แต่ก็ยงั มีอปุ สรรคที่สาคัญบางประการที่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารกลยุทธ์การสื่อสาเรพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมอีกเช่นกัน คือความยากที่จะทาให้ กลุ่มเป้าหมาย
เชื่อในแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ จาเป็ นที่จะต้ องกาจัด
อุปสรรคดังกล่าวด้ วยการสื่อสารไปยังกลุม่ เป้าหมายอย่างเต็มที่

4.2 วิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่ าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ที่มีผลต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) บุคลากรที่รับผิดชอบด้ านฝ่ าย
สื่อสารตราสินค้ าของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) จานวน 2 ท่าน ได้ แก่ (1) จินตวีร์
ปรัช ญาวาทิน ผู้จัดการฝ่ ายสื่ อสารตราสินค้ า และ (2) คุณบงกชรั ตน์ นวลศรี ผู้จัดการฝ่ ายสื่ อ
สารตราสินค้ า ประกอบกับการศึกษาเอกสารเผยแพร่ ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
โดยเน้ นไปที่ ภ าพยนตร์ โฆษณาที่บริ ษัทฯ ใช้ เป็ นสื่ อหลักในการสื่ อสาร เพื่ อให้ ทราบถึง วิธี การ
สื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ อันได้ แก่ กลยุทธ์ การสร้ างสาร (Message Strategy) และกลยุทธ์ การใช้ สื่อ (Media
Strategy) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.2.1 กลยุทธ์ การสร้ างสาร (Message Strategy)
การสื่ อสารไปยัง สาธารณะครั ง้ แรกของบริ ษัทฯ คือ การเปิ ดตัวสินค้ า แบรนด์กระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ เมื่อปี พ.ศ. 2543 ทาให้ ดบั๊ เบิ ้ล เอ เป็ นผลิตภัณฑ์กระดาษแบรนด์แรกในประเทศไทยที่
มีการโฆษณาและการทาตลาดอย่างจริงจัง และประสบความสาเร็ จอย่างรวดเร็ ว บริ ษัทฯ สามารถ
ครองความเป็ นผู้นาตลาดในประเทศไทยภายในเวลาเพียง 3 ปี ด้ วยอัตราการรับรู้แบรนด์ (Brand
Awareness) 80% และอัตราความภักดีในแบรนด์ (Brand Loyalty) 90% (บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ
(1991) จากัด (มหาชน), 2557) ซึ่งความสาเร็ จที่แสดงให้ เห็นจากอัตรามาตรวัดเหล่านี ้ น่าจะที่มา
จากการออกแบบสารให้ ตรงวัตถุประสงค์และตรงกับกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารคือผู้บริ โภค และ
ถัดมา บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มต้ นการสื่อสารเกี่ยวกับต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ซึ่งถือเป็ นต้ นไม้ ที่มีตราสินค้ า
เป็ นครัง้ แรก เมื่อปี พ.ศ.2550 โดยมีกลุม่ เป้าหมายในการสื่อสารคือ เกษตรกร
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การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
กลุม่ ผู้บริโภค

แคมเปญ “เทวดา”
(เปลี่ยนคันนาให้ เป็ นรายได้ เสริม)

พ.ศ.
2550
พ.ศ.
2551
พ.ศ.
2552

กลุม่ เกษตรกร

แคมเปญ “Blue Hero”
(Double A กระดาษแก้ ปัญหาโลก)
ร้ อน)
แคมเปญ “Double A Heroes”
(Double A คิดไกลกว่ากระดาษ)

แคมเปญ “รดน ้าครัง้ เดียว”
(แล้ งนี ้ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
เป็ นรายได้ เสริม)
แคมเปญ “น้ ารวย”
(เปลี่ยนคันนาให้ เป็ นรายได้ )

พ.ศ.
2553
พ.ศ.
2554

แคมเปญ “มนต์รักลูกทุง่ ”
(เปลี่ยนคันนาให้ เป็ นเงินออม)

พ.ศ.
2555

แคมเปญ “ปลูกปุ๊ บ ก็ได้ ออมปั๊ บ”
(ปลูกปุ๊ บ ก็ได้ ออมปั๊ บ)

พ.ศ.
2556

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

พ.ศ.
2557

แคมเปญ “A to a ปลูกฝั น ปลูกปั ญญา”
(Better Tomorrow เผื่อพรุ่งนี ้ที่ดีกว่า)

แคมเปญ “ปอก็ปลูก”
(ปลูกความสุขบนคันนา)

ภาพที่ 4.3 ลาดับแคมเปญสื่อสารของการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา”
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กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ างสารของบริ ษั ท ฯ จะสามารถแบ่ง สาร (Message) ที่ ป รากฏในสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ (1) สารที่เกี่ยวกับแบรนด์กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เพื่อสื่อสาร
กับผู้บริ โภค (2) สารที่เกี่ยวกับต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เพื่อสื่อสารกับเกษตรกร ซึ่งสามารถลาดับ
แคมเปญสื่อสารของการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ได้
ตามภาพที่ 4.2
4.2.1.1 เนื ้อหาของสารที่เกี่ยวกับแบรนด์กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
ความสาเร็จของการสร้ างแบรนด์กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ การสื่อสารไปยังงผู้บริ โภคจึง
ถือเป็ นส่วนสาคัญที่ผลักดันในแบรนด์ให้ เติ บโตอย่างต่อเนื่อง ด้ วยข้ อความหลัก (Key Message)
ในการสื่อสารทังหมด
้
3 ความคิด ได้ แก่ (1) Paper is Not the Same (2) No Jam No Stress และ
(3) Paper from KHAN-NA
“Key Message ของแคมเปญการสื่อสารในประเทศต่างๆ แบ่งออกเป็ น
3 ความคิด คือ (1) Paper is Not the Same (2) No Jam No Stress และ (3)
Paper from KHAN-NA คือ ในตลาดเปิ ดใหม่ เราจะกระตุ้นให้ เขาเห็นว่า จริ งๆ
แล้ ว กระดาษไม่ไ ด้ เ หมื อ นกัน เพราะดั๊บ เบิล้ เอ สามารถผลิ ต กระดาษให้ มี
คุณภาพที่แตกต่างได้ หลังจากนัน้ เป็ นการสื่อสารให้ ทราบถึงคุณสมบัติเด่นของ
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ โดยเฉพาะในเรื่ องการแก้ ปัญหากระดาษติดเครื่ องที่สร้ าง
ประโยชน์ให้ กับลูกค้ าได้ เห็นอย่างชัดเจนที่สุด และเป็ นการเข้ าถึงอารมณ์ ของ
ผู้บริ โภคที่ มักต้ องเผชิ ญกับความเครี ยดจากการถ่ายเอกสารแล้ วกระดาษติด
เครื่ องเป็ นประจา และถัดมาคือ เราจะสื่อสารให้ ผ้ บู ริโภคเห็นถึงคุณค่าเนื ้อในของ
กระดาษ คือ ความเป็ นกระดาษจากคันนาที่คิดไกลกว่ากระดาษ เพราะนอกจาก
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในเรื่ องคุณภาพกระดาษแล้ ว ยัง ทาให้
ผู้บริ โภคได้ มี ส่วนช่วยทาให้ โลกดีขึน้ ด้ วยการเป็ นกระดาษลดโลกร้ อน สร้ าง
รายได้ เสริมให้ เกษตรกร และสร้ างพลังงานอีกด้ วย” (“ดับ๊ เบิ ้ล เอ ตอกย ้า,” 2557)
1) Paper is Not the Same
บริษัทฯ เริ่มต้ นการสื่อสารครัง้ แรกด้ วยการขายคุณภาพหรื อความเป็ นพรี
เมี่ยม เพราะคิดว่าสินค้ าที่ดีจะอยู่ในตลาดได้ อย่างยืนยาว ซึ่งต่อให้ พูดดังแค่ไหน ถ้ าสินค้ าไม่ดีก็
เท่ากับเป็ นการทาตลาดแบบฆ่าตัวตาย บริ ษัทฯ จึงใส่เอกลักษณ์ เด่นในด้ านคุณภาพที่ตรงกับ
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ความต้ องการหลักของผู้บริ โภคลงไปในเนื ้อสารที่ต้องการใช้ สื่อสารไปยังผู้บริ โภค ซึ่งข้ อมูลด้ าน
คุณภาพดังกล่าวมาจากการวิจัยทางการตลาดทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ และปรับปรุ ง
คุณภาพของสินค้ าให้ เป็ นไปตามความต้ องการหลักของผู้บริ โภคที่ 80% ของการใช้ กระดาษส่วน
ใหญ่จะใช้ เพื่อการถ่ายเอกสาร
เมื่อทราบว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่ใช้ กระดาษในการถ่ายเอกสาร บริ ษัทฯ จึง
เลือกเปิ ดตัวด้ วยเอกลักษณ์คุณภาพเรื่ อง “คมชัดเหมือนต้ นฉบับ ” ผ่านภาพยนตร์ โฆษณาชุด
“Speech” ซึ่งมีเนื ้อหากล่าวถึงประธานที่กล่าวแสดงความยินดีกบั คู่บา่ วสาวแบบอ่านผิดอ่านถูก
เพราะงานถ่ายเอกสารไม่ได้ คณ
ุ ภาพ โดยได้ รับรางวัล Bronze ในงาน Asia Pacific Advertising
Festival ในขณะที่ประเทศอื่นก็มีมขุ เด็ดๆ ต่างกันไป เช่น โฆษณาชุด Will ของประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
เป็ นการอ่านพินยั กรรมที่ทนายอ่านผิดอ่านถูก จนกลายเป็ นมอบมรดกให้ กับคนรับใช้ เรี ยกได้ ว่า
การเปิ ดตัวครัง้ แรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2543 และออกตัวสู่ตลาดโลกในปี พ.ศ. 2544 ทาให้
ผู้บริโภคสัมผัสได้ ถึงความแตกต่างของการใช้ กระดาษที่มีคณ
ุ ภาพกับกระดาษที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
สาหรับภาพยนตร์ โฆษณาถัดมา ก็ยงั เน้ นคุณสมบัติสาคัญของกระดาษ
ดับ๊ เบิล้ เอ ซึ่ง เป็ นจุดที่แตกต่างกับกระดาษยี่ ห้ออื่ นๆ ทัง้ ในการถ่ายเอกสารด้ วยกระดาษไม่มี
คุณภาพในชุด Face Off และการใช้ กระดาษที่ดีต้องไม่ติดเครื่ องอย่างในชุดกังฟู รวมถึงการใช้
กระดาษที่มีคณ
ุ ภาพช่วยให้ ธุรกิจประหยัดค่าใช้ จ่ายและมีผลประกอบการที่ดีอย่างในชุด Point

ภาพที่ 4.4 ภาพยนตร์ โฆษณาชุด “Speech”
แหล่ งที่มา: บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2557.
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2) No Jam No Stress
ความคิดถัดมาที่บริ ษัทฯ จับมาเป็ นแก่นหลัก (Theme) ในการสื่อสารมา
อย่างยาวนานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งก็พฒ
ั นามาจากผลการวิจัยทางการตลาดก่อน
เปิ ดตัว แบรนด์ ดั๊บ เบิล้ เอ อี ก เช่น กัน ในผลการวิ จัยพบว่า ปั ญหาเรื่ อ งกระดาษติดเครื่ องถ่า ย
เอกสารเป็ นปั ญหาใหญ่และสร้ างความเครี ยดให้ กบั ผู้บริ โภคอย่างมาก ด้ วยจุดนี ้เอง ทาให้ บริ ษัทฯ
อยากที่จะสร้ างเนื ้อสารที่ใช้ ในการสื่อสารเพื่อ เข้ าถึงความต้ องการภายในที่แท้ จริ งของผู้บริ โภคที่
ต้ องประสบปั ญหาความเครี ยดและความไม่สะดวกจากปั ญหากระดาษติดเครื่ องถ่ายเอกสาร
ภาพยนตร์ โฆษณาชุด Robot เป็ นภาพยนตร์ โฆษณาชุดแรกของแบรนด์
ดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่จดั เป็ น International TVC และออกฉายในต่างประเทศก่อนประเทศไทย ในปี พ.ศ.
2548 โดยแก่นหลักหรื อเนื ้อสารหลัก (Theme) คือ “กระดาษไม่ติด ชีวิตไม่เครี ยด (No Jam No
Stress)” ซึ่งนามาจากประสบการณ์ตรงของผู้บริ โภคที่เป็ นพนักงานออฟฟิ ศที่ต้องเกิดอาการโมโห
ร้ าย เมื่อเครื่ องถ่ายเอกสารส่งสัญญาณว่า Paper Jam จึงบันดาลโทสะใส่เครื่ องถ่ายเอกสาร
จนกระทัง่ เครื่ องถ่ายเอกสารกลายเป็ นหุ่นยนต์ดึงกระดาษจากมือ พนักงานมาฉี กทิ ้งอย่างไม่ไยดี
และเดินไปหยิบกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ มาให้ ใช้ แทน โดยต้ องการสื่อว่าเมื่อกระดาษไม่ติดเครื่ อง ชีวิต
การทางานก็ราบรื่ น ไม่เครี ยดไม่หงุดหงิด นอกจากนี ้ ยังต้ องการเปลี่ยนทัศนคติแบบเดิมๆ ของ
ผู้ใช้ เครื่ องถ่ายเอกสารว่า กระดาษติดเครื่ องไม่ใช่เพราะเครื่ องไม่ดี แต่เป็ นเพราะกระดาษไม่ดี

ภาพที่ 4.5 ภาพยนตร์ โฆษณาชุด “Robot”
แหล่ งที่มา: บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2557.
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“ภาพยนตร์ โฆษณาชุดนี ้ต้ องการสื่อให้ เห็นถึง Concept ของดับ๊ เบิ ้ล เอ
คือ No Jam No Stress กระดาษไม่ติดเครื่ อง ชีวิตการทางานก็ราบรื่ นและไม่
เครี ยด เพราะเชื่อว่าคนที่เคยถ่ายเอกสารจะเข้ าใจกับสภาพตรงนี ้ได้ ดี คือเมื่อยิ่ง
รี บเร่งทางานแล้ วมาเจอปั ญหากระดาษติดเครื่ องก็ยิ่งทาให้ เครี ยดขึ ้นไปอีก และ
จริ ง ๆ เราต้ องการจะเปลี่ ย นความเชื่ อแบบเดิม ๆ ทิง้ ไป คื อไม่ต้อ งการให้ ผ้ ูที่
ประสบปั ญหาการใช้ งานระหว่างถ่ายเอกสารโดยเฉพาะเรื่ องกระดาษติดเครื่ อง
นัน้ คิดว่าเป็ นความผิดของเครื่ องถ่ายเอกสารเพียงอย่างเดียว แต่อยากให้ ลอง
มองย้ อนกลับมาว่าจริ งๆ แล้ วเขากาลังใช้ กระดาษที่ไม่มีคณ
ุ ภาพหรื อเปล่า เนื ้อ
เรื่ องในโฆษณานี ้ทาออกมาให้ เห็นว่าหากเครื่ องถ่ายเอกสารมีชีวิตได้ ก็คงจะลุก
ขึ ้นมาตอบโต้ ว่าให้ เลือกใช้ กระดาษดีๆ จะได้ ไม่ต้องมาทุบตีเครื่ องถ่ายเอกสาร”
(“ดับ๊ เบิ ้ล เอ ส่งโฆษณา,” 2548)
เนื ้อสารหลักในโฆษณาทังสองแนวคิ
้
ดที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ใช้ การจูงใจด้ าน
เหตุผล (Rational Appeals) ร่วมกับการจูงใจด้ านอารมณ์ (Emotional Appeals) ในการบอกเล่า
คุณภาพของกระดาษด้ วยเนื ้อเรื่ องที่ตลกขบขัน จนทาให้ การสื่อสารผ่านอารมณ์ขาขัน (Humor)
กลายเป็ นเอกลักษณ์ ของแบรนด์ดบั๊ เบิล้ เอ ที่ นาไปใช้ ในแต่ละครั ง้ ก็ได้ ผลดีในแง่การสร้ างการ
จดจาที่สะท้ อนกลับมาให้ เห็นว่า ดับ๊ เบิ ้ล เอ เป็ นแบรนด์ที่สร้ างสรรค์ และนารอยยิ ้มมาสู่ผ้ บู ริโภค
เนื ้อสารหลัก “No Jam No Stress” และการสื่อสารผ่านอารมณ์ขาขันถูก
ใช้ อย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2555 แบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ ได้ ไปปรากฏ (Tie-in)
ในมิวสิควิดิโอของนักร้ องเกาหลี ระดับโลกอย่าง PSY ซึ่งมีภาพลักษณ์ที่กวนๆ สนุกสนาน ตรงกับ
บุคลิกภาพของแบรนด์ และยังเลือก PSY เป็ นพรี เซ็นเตอร์ ของแบรนด์ในการสื่อสาร No Jam No
Stress ในประเทศเกาหลีอีกด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างการรับรู้ในระดับสากล และตอกย ้าภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ที่นารอยยิ ้มมาสูผ่ ้ บู ริ โภคอย่างสม่าเสมอ
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ภาพที่ 4.6 มิวสิควิดโิ อเพลง Gentlemen โดย PSY
3) Paper from KHAN-NA
จะเห็นได้ วา่ ในด้ านการโฆษณานัน้ บริษัทฯ เลือกการสื่อสารด้ านคุณภาพ
ที่เ ป็ นจุดแข็ง ของแบรนด์ผ สมผสานกับอารมณ์ ขาขัน เป็ นหลัก และเลื อกที่ จะเพิ่ม ประเด็นการ
สื่อสารให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ร้ ูจกั แบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ แบบ Two in One คือในฐานะกระดาษคุณภาพ และ
ในฐานะกระดาษที่ผลิตจากไม้ ปลูกผ่านการใช้ ตราสินค้ า “Paper from Farmed Trees” ในด้ าน
การประชาสัมพันธ์ แทน ซึ่งจุดแข็งของแบรนด์ในประเด็นสิ่งแวดล้ อมนี ้ เป็ นข้ อได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันที่คแู่ ข่งยังไม่มีใครตามทัน
เมื่ อ บริ ษั ท ฯ เริ่ ม หยิ บเอาจุด แข็ง ด้ า นการเป็ นกระดาษจากไม้ ปลูก มา
กล่าวถึงแคมเปญสื่อสาร “Blue Hero” โดยมีภาพยนตร์ โฆษณาเป็ นสื่อหลักที่ทาออกมาเป็ น
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ออกอากาศในปี พ.ศ. 2551 อธิบายที่มาของกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ว่า
มาจากต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา และเพื่อสื่อสารถึงประโยชน์ที่แฝงอยู่ในกระดาษ นัน่ คือ
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอทุกรี ม ช่วยดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ออกจากบรรยากาศ 3 กิโลกรัม ทาให้
ผู้บริ โภคกระดาษกลายเป็ นผู้มีส่วนช่วยแก้ ไขปั ญหาโลกร้ อน ด้ วยแก่นหลัก (Theme) “Double A
กระดาษแก้ ปัญหาโลกร้ อน” และภาพยนตร์ โฆษณาชุดนี ้ ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการสื่อสารเพื่อการ
สร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ไปยังกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นผู้บริโภคกระดาษ
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ภาพที่ 4.7 แคมเปญสื่อสาร “Blue Hero”
แหล่ งที่มา: บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2557.
สื่อภาพยนตร์ โฆษณาในแคมเปญสื่อสาร “Blue Hero” ใช้ วิธีการเล่าเรื่ อง
ผ่านตัวละคร 2 ตัว คือต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ และกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ โดยเริ่ มจากต้ นกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่ปรากฎตัว และเติบโตขึ ้นบนคันนา เพื่อคอยไล่งบั ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์อนั เป็ นต้ น
กาเนิดของภาวะโลกร้ อน และปล่อยก๊ าซออกซิเจนออกมาสูบ่ รรยากาศ เพื่อสื่อสารให้ เข้ าใจก่อนว่า
ต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่ปลูกบนคันนา เป็ นการปลูกต้ นไม้ เพิ่มบนพื ้นที่ว่าง ทาให้ มี ส่วนช่วยลด
คาร์ บอนไดออกไซด์มากขึ ้น จึงช่วยลดภาวะโลกร้ อนได้ มากขึ ้น และปิ ดท้ ายด้ วยกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
ที่ไล่งับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 3 กิโลกรัม เพื่อสื่อสารให้ เข้ าใจได้ ว่าในกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เป็ น
กระดาษคุณภาพที่มีสว่ นช่วยแก้ ไขปั ญหาโลกร้ อน นับเป็ นการเล่าเรื่ องที่มีความซับซ้ อนให้ สามารถ
เข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น
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ภาพที่ 4.8 แคมเปญสื่อสาร “Double A Heroes”
แหล่ งที่มา: บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2557.
แคมเปญสื่อสารดังกล่าว ทาให้ ผ้ บู ริโภคส่วนใหญ่ทราบเพียงว่าดับ๊ เบิ ้ล เอ
เป็ นกระดาษคุณภาพที่มีส่วนช่วยลดโลกร้ อน แต่กลายเป็ นว่าน้ อยคนที่จะรู้จกั ภาพรวมของโมเดล
ธุรกิจและรู้จกั ประโยชน์ด้านอื่นๆ ของโมเดลธุรกิจ บริ ษั ทฯ จึงได้ สร้ างแคมเปญสื่อสาร “Double A
Heroes” ในปี พ.ศ. 2552 ทังนี
้ ้เพื่อ (1) แสดงถึงภาพรวมของโมเดลธุรกิจและประโยชน์ทงสามด้
ั้
าน
ได้ แก่ กระดาษช่วยลดโลกร้ อน กระดาษสร้ างรายได้ เสริ มให้ กับเกษตรกรไทย และกระดาษสร้ าง
พลังงาน เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ร้ ู จกั กับแบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ ในอีกแง่มมุ หนึ่ง (2) ตอกย ้าการเป็ นผู้ผลิต
กระดาษจากไม้ ปลูก และ (3) เพิ่มคุณค่าทางจิตใจให้ ผ้ ูบริ โภคกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ จากแก่นหลัก
(Theme) “Double A คิดไกลกว่ากระดาษ” โดยมีจานวน 3 ตอนดังต่อไปนี ้
(1) ตอนมนุษย์กระดาษพิฆาตคาร์ บอนไดออกไซด์ จะเน้ นการสร้ าง
ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระดาษของดับ๊ เบิ ้ล เอ มีส่วนช่วยลดโลกร้ อนด้ วยการดูดซับ
คาร์ บอนไดออกไซด์ได้ ถึง 2.4 ล้ านตัน/ ปี
(2) ตอนมนุษย์กระดาษมหัศจรรย์ โดยเน้ นเรื่ องของการสร้ างรายได้
เสริ มที่ยงั่ ยืนให้ กบั เกษตรกร จากการปลูกในพื ้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ และจากเวลาว่าง
จากฤดูเก็บเกี่ยว โดยในแต่ละปี สามารถสร้ างรายได้ เสริมกว่า 5,000 ล้ านบาท/ ปี
(3) ตอนมนุษย์กระดาษพลังไฟฟ้าสะท้ าน โดยเป็ นการสะท้ อนถึง
การนาของเสียจากการผลิ ตกระดาษ มาแปรรู ปเพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ โดยเศษไม้ จ ากการผลิต
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ มีสว่ นช่วยผลิตไฟฟ้าส่งไปตามชุมชนได้ กว่า 400,000 ครัวเรื อน/ ปี
ต่อมาบริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาจุดแข็งของแบรนด์ในอุตสาหกรรมกระดาษ โดย
เปลี่ยนตราสินค้ าจากไม้ ปลูกหรื อ “Paper from Farmed Trees” เป็ น “Paper from KHAN-NA”
เพื่อสร้ างความชัดเจนในการสื่อสารให้ กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เป็ นกระดาษที่ปลูกบนคันนาที่ว่างเปล่า
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และได้ เปิ ดตัวตราสินค้ าใหม่ในปี พ.ศ. 2555 และใช้ คาว่า “กระดาษจากคันนา (Paper from
KHAN-NA)” เป็ นแก่นหลัก (Theme) ในแคมเปญสื่อสารถัดมา

ภาพที่ 4.9 ตราสินค้ า Paper from KHAN-NA
แหล่ งที่มา: บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2557.
หลังเปิ ดตัวตราสินค้ าใหม่ โมเดลธุรกิจ “กระดาษจากคันนา (Paper from
KHAN-NA)” ปรากฏครัง้ แรกในงานกิจกรรม (Event) อย่างงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 ซึ่ง
เป็ นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในประเทศ บริ ษัทฯ ก่อสร้ างอาคารจัดแสดง
นวัตกรรม ภายใต้ แนวคิด “Double A: Paper for the world” ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการสร้ างสรรค์
นวัตกรรม และพัฒนาการของบริ ษัทฯ ที่คานึงถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้ อมและชุมชน ตังแต่
้
เริ่มแรกของการออกแบบธุรกิจ จนไปถึงการพัฒนาให้ อยู่ในเนื ้อเดียวกับกระบวนการผลิต กระดาษ
ซึ่งการสื่อสารจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิ ดความภาคภูมิใจว่า เพียงแค่ใช้ กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ก็สามารถ
ช่ว ยโลกได้ จากประเด็น การที่ ใช้ ใ นการสื่ อ สารที่ ป รากฏอยู่ภ ายในและภายนอกอาคารทัง้ 3
ประการด้ วยกัน คือ การสร้ างรายได้ เสริ มให้ กับเกษตรกรไทย การช่วยลดโลกร้ อน และการสร้ าง
พลังงาน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯ ได้ คิดแคมเปญการสื่อสาร “กระดาษจาก
คันนา (Paper from KHAN-NA)” ซึ่งเป็ นการประกาศตัวอย่างชัดเจนให้ ผ้ บู ริ โภคและคนทัว่ ไปได้
รู้จกั ว่า “กระดาษจากคันนา” คืออะไร ด้ วยการเล่าถึงเรื่ องราวในออฟฟิ ศที่กระดาษที่ใช้ ถ่ายเอกสาร
หมด ทาให้ พนักงานสาวในออฟฟิ ศต้ องไปสอยกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ มาจากต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่
ปลูกบนคันนาที่ว่างเปล่า โฆษณาชุดนี ้มีเนื ้อหาสาระที่ต้องการสื่ออยู่ 2 เนื ้อหา คือ (1) กระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ ทาจากต้ นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ ที่ ปลูกบนคันนาที่ ว่างเปล่า (2) ทุกครั ง้ ที่ใช้ กระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ ก็ เท่ากับส่งเสริ มให้ ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่มีส่วนช่วยดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์
และช่วยลดโลกร้ อน และช่วยสร้ างรายได้ เสริมให้ กบั เกษตรกร
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ภาพที่ 4.10 แคมเปญสื่อสาร “Paper from KHAN-NA”
แหล่ งที่มา: บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2557.
“จุดเริ่ ม Start จริ งๆ คือปี 2008 ตัว Blue Hero ที่เป็ น Animation
หลังจากนันปี
้ 2009
T
3 ตอน
รวม
เรื่ อง Benefit ว่าทุกครัง้ ที่ใช้ ดบั๊ เบิ ้ล เอ ก็เหมือนกับได้ ช่วยลดคาร์ บอนไดออกไซด์
ท าให้ คนในชนบทมี ร ายได้ ท าให้ เกิ ด กระแสไฟฟ้ า ซึ่ ง จากการดู Total
Campaign เราก็ร้ ู สึกว่าอาจจะเนื ้อหาเยอะไป ก็เลยย้ อนกลับมาว่าอาจจะต้ อง
พูดให้ ชดั ก่อนเลยว่า ดับ๊ เบิ ้ล เอ กระดาษจากคันนาคืออะไร จนกระทัง่ มาปี 2013
ampa
และทาให้ คนจาได้ ” จินตวีร์ ปรัชญา
วาทิน, สัมภาษณ์ (20 มิถนุ ายน 2557)
ในปี พ.ศ. 2557 ปั ญหาเรื่ องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เกิดขึ ้นมา
อย่างยาวนานได้ ค่อยๆ ขยายความรุ นแรงขึน้ ถื อเป็ นโอกาสส าคัญในการสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ซึ่งนอกจากจะทาให้ เกษตรกรมีรายได้
เสริ มจากการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ แล้ ว ยังคานึงถึงความสาคัญของการที่จะสร้ างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในระยะยาวให้ กบั เกษตรกรด้ วย
บริ ษัทฯ มองว่าการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรคือ จุดเริ่ มต้ นที่ดีที่สุด
ของคุณภาพชีวิตที่ยั่งยื น จึงส่งเสริ ม ให้ ลูกหลานเกษตรกรได้ รับการศึกษาและอนาคตที่ดี ด้ วย
แคมเปญสื่อสาร “A to a ปลูกฝั น ปลูกปั ญญา” จากแก่นหลัก (Theme) “เพื่อพรุ่งนี ้ดีที่กว่า (Better
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Tomorrow)” ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ คิดมอบเงินสนับสนุนด้ านการเรี ยน ให้ แก่ลูกหลานเกษตรกร และ
พยายามให้ ผ้ บู ริ โภคและคนทัว่ ไปเห็นความสาคัญและมีส่วนร่ วมกับแคมเปญสื่อสารด้ วยการใช้
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ และสนับ สนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯ ที่ช่วยเหลือลูกหลานเกษตรกรและ
เกษตรกรให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

ภาพที่ 4.11 แคมเปญสื่อสาร “A to a ปลูกฝั น ปลูกปั ญญา”
แหล่ งที่มา: บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2557.
จากผลของการวิจัย สามารถสรุ ปได้ ว่าบริ ษัทฯ มีแนวคิดการสื่อสารใน
ด้ านคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนทาให้ แบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ ได้ เป็ นที่ยอมรับจากผู้บริ โภคทัว่ โลกแล้ ว
ในด้ านคุณภาพที่แตกต่างจากแบรนด์ทวั่ ไป และสามารถสร้ างความจดจาแบรนด์เป็ นแบรนด์ในใจ
ของผู้บริ โภคทังในประเทศและต่
้
างประเทศ บริ ษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะสอดแทรกการสื่อสารในด้ าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม จนกลายเป็ นจุด เริ่ ม ต้ น ของการสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ไปยังผู้บริ โภค โดยวางแนวความคิดให้ แบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ เป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ระดาษที่ มี คุณ ค่าและประโยชน์ ต่อเศรษฐกิ จ ของชุม ชนและสิ่ ง แวดล้ อมมากกว่า
กระดาษทัว่ ๆ ไป จึงต้ องการสื่อสารคุณค่าและประโยชน์ หลัก (Core Benefit) จากโมเดลธุรกิจ
ดังกล่าวให้ กลุ่มเป้าหมายได้ ทราบ และพัฒนาขึ ้นเป็ นประเด็นสาหรับการสื่อสารที่ใช้ สื่อสารมา
อย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั ซึง่ ได้ แก่ (1) กระดาษช่วยลดโลกร้ อน (2) กระดาษสร้ างรายได้ เสริ มให้
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เกษตรกร และ (3) กระดาษสร้ างพลังงาน โดยมีแก่นหลักและประเด็นสาหรับการสื่อสารที่ปรากฏ
ในแคมเปญสื่อสารดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ต งแ งแก่นหลักและประเด็นสาหรับสื่อสารที่ปรากฏในการสื่อสารเพื่อการ
สร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ที่มีกลุม่ ผู้บริโภคเป็ น
กลุม่ เป้าหมาย
พ.ศ.

แคมเปญสื่อสาร

แก่ นหลัก

ประเด็นสาหรับการสื่อสาร

2551 Blue Hero

Double A
กระดาษแก้ ปัญหา
โลกร้ อน

1. กระดาษช่วยลดโลกร้ อน
2. การสร้ างรายได้ เสริมให้ กบั เกษตรกร

2552 Double A Heroes

Double A
1. กระดาษช่วยลดโลกร้ อน
คิดไกลกว่ากระดาษ 2. กระดาษสร้ างรายได้ เสริมให้ เกษตรกร
3. กระดาษสร้ างพลังงาน

2556 Paper from KHAN- Double A
NA
กระดาษจากคันนา

1. กระดาษช่วยลดโลกร้ อน
2. กระดาษสร้ างรายได้ เสริมให้ เกษตรกร

2557 A to a ปลูกฝั น ปลูก Better Tomorrow
ปั ญญา
เพื่อพรุ่งนี ้ดีที่กว่า

1. กระดาษสร้ างรายได้ เสริมให้ เกษตรกร

จะเห็นได้ ว่า บริ ษัทฯ มักใช้ ประเด็นสาหรับการสื่อสารในเรื่ องกระดาษ
ช่วยลดโลกร้ อนเป็ นประเด็นหลัก เพราะเป็ นเรื่ องที่ใกล้ ตวั ผู้บริ โภคและอยู่ในกระแสของสังคม และ
ต่อมาบริษัทฯ ได้ เริ่มนาเรื่ องกระดาษสร้ างรายได้ เสริ มให้ เกษตรกรขึ ้นเป็ นประเด็นหลัก โดยอิงจาก
สถานการณ์และกระแสของสังคม ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ วางแนวทางการสื่อสารสาหรับช่วง 1-3 ปี ข้ างหน้ า
ด้ วยการตอกย ้าว่าดับ๊ เบิ ้ล เอ แตกต่างจากกระดาษทัว่ ๆ ไป เนื่องมาจากกระบวนการผลิตและการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่สร้ างคุณค่าร่ วมให้ กับธุรกิจ ชุมชนและสิ่งแวดล้ อมไปพร้ อมๆ กัน จึง
ต้ องการการสื่อสารให้ กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นผู้บริ โภคทราบถึงความตังใจจริ
้
งในการดาเนินธุรกิจและ
มี ส่ว นร่ ว มไปกับ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มของบริ ษัท ฯ โดยมุ่ง ไปที่ ป ระเด็น ส าหรั บการสื่ อสารเรื่ อ ง
กระดาษช่วยลดโลกร้ อน และเรื่ องกระดาษสร้ างรายได้ เสริมให้ เกษตรกร
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“แนวทางสาหรับ Campaign ต่อๆ ไป ก็คือจะต้ องตอกย ้าตรงนี ้ เพียงแต่
ทาให้ มนั มี Value มากขึ ้น เรามี Brand มี Vision มีความตังใจในเรื
้
่ องช่วยลดโลก
ร้ อน เรื่ องช่วยให้ ชาวนามีชีวิตที่ดีขึ ้น ในขณะที่เราทา Paper from KHAN-NA
อยู่ใน Business ของเรา เราก็อยากจะให้ ทุกคน ผู้ใช้ กระดาษเราทุกคนเห็น
ความสาคัญตรงนี ้ คือเราทาแล้ วในส่วนของเรา เราก็อยากจะชวนคนอื่นมาช่วย
ในส่วนที่เขาทาได้ โดยมุ่งไปที่ 2 แกนนี ้ คือลดโลกร้ อนกับช่วยชาวนา มันก็จะ
เป็ น Direction ในการทา Brand กระดาษดั๊บเบิล้ เอ ต่อไปในช่วง 1-3 ปี
ข้ างหน้ า” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน (สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2557)
4.2.1.2 สารที่เกี่ยวข้ องกับต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
บริษัทฯ เริ่มสร้ างแคมเปญสื่อสารชุดแรกที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
ไม้ ปลูกที่ใช้ ในการผลิตกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เรี ยกได้ ว่าเป็ นการเปิ ดตัวต้ นไม้ ที่มี “แบรนด์” ในปี พ.ศ.
2550 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารอย่างเกษตรกรใช้ พื ้นที่ว่าง
เช่น หัวไร่คนั นา ที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ มาสร้ างรายได้ เสริ มให้ กบั ครอบครัว ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ใช้ ประเด็น
สาหรับการสื่อสารเรื่ องการสร้ างรายได้ เสริมให้ กบั เกษตรกรในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่ อง แต่ก็มี เปลี่ ยนแก่นหลักและรู ปแบบในการนาเสนอไปตามแต่ความคิดสร้ างสรรค์ของ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบด้ านการสื่อสารของบริษัทฯ
“ถ้ าเป็ นสมัยก่อน เราก็ไม่ได้ ถึงขันว่
้ าต้ องสร้ างแบรนด์อะไร เหมือนกับ
รู ป แบบของการส่ ง เสริ ม สมัย ก่ อ นก็ จ ะเน้ นการลงไปในพื น้ ที่ มุ่ ง เข้ าหาตัว
เกษตรกรผู้ปลูกโดยตรง ก็ จ ะมี เจ้ าหน้ าที่ ส่ง เสริ ม การปลูกต้ นกระดาษเข้ าไป
แนะนา เข้ าไปตามจังหวัด ตามอาเภอ ตามหมู่บ้าน เพื่อที่จะนาเสนอทางเลือก
ให้ เกษตรกรที่เข้ าทาไร่ทานาอยู่แล้ ว ได้ มีทางเลือกที่จะปลูกต้ นกระดาษกับเรา มี
การประกัน มีการซื ้อคืน มีสาขาที่รองรับซื ้อทัว่ ประเทศ
เริ่ ม ง ต
พอพื ้นที่ส่งเสริ มได้ มนั
กว้ างขึน้ ก็เลยเริ่ มคิดกันเรื่ องที่จะทาโฆษณา เพื่อให้ เป็ นที่รับรู้ ในกลุ่มกว้ างขึน้
ว่าการปลูกต้ นกระดาษมันเป็ นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งในการสร้ างรายได้ เสริ ม
เพราะว่าตัวต้ นกระดาษเป็ นไม้ เศรษฐกิจที่โตเร็ ว 3
แ
เราก็เริ่มทาโฆษณาชุดแรก และทาต่อเนื่องมาเรื่ อยๆ โดยมีเป้าหมายว่าทาให้ คน
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วงกว้ า งรู้ จัก ว่า ต้ น กระดาษคื อ อะไร เป็ นการสร้ างแบรนด์ ใ ห้ กับ ตัว วัต ถุดิบ ”
บงกชรัตน์ นวลศรี (สัมภาษณ์, 5
2557)

ภาพที่ 4.12 แคมเปญสื่อสาร “เทวดา”
แหล่ งที่มา: บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2557.
แคมเปญสื่ อสาร “เทวดา” ที่ มี สื่ อ ภาพยนตร์ โ ฆษณาเป็ นสื่ อ หลัก มี แ ก่ น หลัก
(Theme) “เปลี่ยนคันนาให้ เป็ นรายได้ เสริม” และเพิ่มเติมข้ อคิดแฝงเพื่อส่งเสริมให้ เราพึ่งตนเองโดย
ไม่หวังพึ่งโชคชะตา โดยการเลือกนาภาพจากความเชื่อของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะเชื่อเรื่ องโชคลาง
และการบนบานสานกล่าวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อต้ องการให้ มีชีวิตและฐานะที่ดีขึ ้น ซึ่งเป็ นสิ่งที่ค้ นุ หู
คุ้นตากันในสังคมมาเป็ นส่วนประกอบและนาเข้ าสู่การแนะนาให้ การสร้ างรายได้ เสริ มด้ วยการ
ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ และสอดแทรกการแนะนาถึงคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างของพันธุ์ไม้ ที่
ปลูกง่าย โตไว และรายได้ ดี รวมทังสามารถปลู
้
กบนคันนาที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ เพื่อเป็ นข้ อมูลแก่
เกษตรกร โดยใช้ วิธีการนาเสนอคล้ ายกับ เรื่ องขาขันสันๆ
้ เพื่อให้ เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรได้
ง่ายขึ ้น
แคมเปญสื่อสาร “รดน ้าครัง้ เดียว” เป็ นแคมเปญถัดมาที่สื่อสารเมื่อปี พ.ศ. 2551
โดยบอกถึงแก่นหลัก (Theme) “แล้ งนี ้ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เป็ นรายได้ เสริ ม” ซึ่งหมายถึงการ
ส่งเสริ มให้ เกษตรกรที่ มีพืน้ ที่ ว่าง หันมาใช้ เวลาว่าง และเครื่ องมือการเกษตรที่ว่างจากฤดูกาล
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เพาะปลูก มาหารายได้ เสริ มในฤดูแล้ ง ด้ วยการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ พร้ อมแนะนาเทคนิค
การปลูกในหน้ าแล้ ง ด้ วยการรดน ้าแค่เพียงครัง้ เดียว
สื่อภาพยนตร์ โฆษณาที่เป็ นสื่อหลักในแคมเปญนี ้ นาเสนอเรื่ องผ่านชีวิตของชาย
หนุม่ ยากจนที่แอบรักลูกสาวกานัน จึงตัดสินใจปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ และรอให้ ได้ เงินจากการ
ปลูกมาขอแต่งงาน พอกานันเห็นทังสองคนมานั
้
ง่ พลอดรักกัน ก็พดู จาถากถางว่าไม่มีทางมาขอลูก
สาวตนได้ เพราะวันๆ ไม่เห็นทาอะไร ขนาดปลูกต้ นไม้ ยงั ไม่ดแู ล แต่พอรู้ว่าเป็ นต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล
เอ กานันก็ตกใจ เพราะต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ปลูกง่ายแค่รดน ้าครัง้ เดียว หน้ าแล้ งก็ปลูกได้ และมี
เวลาไปทาอย่างอื่นได้ โฆษณาชุดนี จ้ ึงต้ องการย ้าให้ เกษตรกรทราบว่า สามารถหารายได้ เสริ มใน
ฤดูแล้ งนี ้ด้ วยการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ

ภาพที่ 4.13 แคมเปญสื่อสาร “รดน ้าครัง้ เดียว”
แหล่ งที่มา: บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2557.
แคมเปญสื่อสาร “น้ ารวย” ซึ่งเป็ นแคมเปญชุดที่สาม ที่สื่อสารในปี พ.ศ. 2552
เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ 101 ต้ นบนคันนา ซึ่งเป็ นโครงการที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อส่งเสริ มการสร้ าง
รายได้ ให้ กับชาวนาที่ มีคนั นาปล่อยว่างอยู่ สาหรับเกษตรกรหรื อผู้ที่ี่สนใจเข้ าร่ วมโครงการรับต้ น
กระดาษเริ่มต้ นที่ 101 ต้ น/ ไร่ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย และมีเจ้ าหน้ าที่ประจาพื ้นที่ให้ คาแนะนาตลอด
อายุการปลูก 3 ปี บนคันนา หลังจากครบกาหนด 3 ปี บริ ษัทฯ ก็มารับซื ้อคืน และดาเนินการตัด
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และขนไม้ เ อง โดยให้ ราคาต้ นละ 30 บาท แคมเปญ “น้ ารวย” สื่อสารด้ วยแก่นหลัก (Theme)
“เปลี่ยนคันนาให้ เป็ นรายได้ ”

ภาพที่ 4.14 แคมเปญสื่อสาร “น้ ารวย”
แหล่ งที่มา: บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2557.
แคมเปญสื่อสารที่ 4 “มนต์รักลูกทุ่ง” ของต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ได้ เลือกคุณปอทฤษฎี สหวงษ์ มาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ เพื่อ สื่อสารแก่นหลัก (Theme) “การเปลี่ยนคันนาให้ เป็ นเงิน
ออม” ของต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่องจากแคมเปญสื่อสารชุดก่อนๆ
แคมเปญสื่อสาร “มนต์รักลูกทุง่ ” เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2554 เพื่อประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนให้ เกษตรกรนาต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ไปปลูกบนคันนาเพื่อสร้ างรายได้ เสริ ม อิงกระแส
ละครมนต์รักลูกทุ่ง โดยปรับเนื ้อหาให้ สอดคล้ องกับบทบาทของพี่คล้ าวที่ต้องหาเงินสิบหมื่นไปสู่
ขอทองกวาว ซึง่ ฝั นของพี่คล้ าวเป็ นจริงได้ ก็เพราะปลูกกระดาษบนคันนาเป็ นรายได้ เสริ ม แคมเปญ
นี ้ ยังได้ สอดแทรกข้ อมูลเรื่ องคุณสมบัติที่สาคัญของต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่สามารถปลูกร่ วมกับ
พืชอื่น เช่น ข้ าว เป็ นต้ น
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ภาพที่ 4.15 แคมเปญสื่อสาร “มนต์รักลูกทุง่ ”
แหล่ งที่มา: บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2557.
นอกจากจะเป็ นพรี เซนเตอร์ ในภาพยนตร์ โฆษณาชุดมนต์รักลูกทุ่ง แล้ ว คุณปอทฤษฎี สหวงษ์ ยังเป็ นสมาชิกโครงการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนาที่บ้านเกิดใน จ.บุรีรัมย์
และ จ.ขอนแก่น ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทฯ จึงได้ เลือกคุณ ปอ-ทฤษฎี เป็ น Brand Ambassador คนแรก
ของต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เพื่ อทาหน้ าที่ แนะนาโครงการ “เปลี่ ยนคันนาเป็ นเงิ นออม” ชวนให้
เกษตรกรปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนาเพื่อเป็ นรายได้ เสริม นอกเหนือจากการปลูกข้ าวเป็ น
อาชีพหลัก และในปี พ.ศ. 2555 ยังได้ จัดแคมเปญสื่อสาร “ปลูกปุ๊ บ ก็ได้ ออมปั๊ บ” เพื่อกระตุ้น
เกษตรกรหันมาใช้ พื ้นที่วา่ งคันนาเป็ นเงินออม สร้ างมูลค่าเพิ่มเป็ นรายได้ เสริ มให้ กบั ครอบครัว ซึ่ง มี
ทังหมด
้
3 ตอน คือ ขายตรง (Direct Sale) เอทีเอ็ม (ATM) และตู้เซฟ (Safe) ซึ่งบริ ษัทฯ คาดว่า
การนาคุณปอ-ทฤษฎี ที่เป็ นคนที่มีประสบการณ์ จริ งๆ ในการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ น่าจะ
สามารถสื่อสารข้ อมูลได้ เป็ นอย่างดี
ในช่วงปี พ.ศ. 2556 บริ ษั ทฯ ได้ ปล่อ ยแคมเปญสื่ อสารขึน้ 2 แคมเปญ คื อ
“กระดาษจากคันนา” ที่สื่ อสารถึง ผู้บริ โภค และ “ปอก็ ปลูก” ที่ มีคุณปอ-ทฤษฎี มาเชิญชวนให้
เกษตรกรปลูกต้ นกระดาษจากคันนาที่ว่างเปล่าเพื่อสร้ างรายได้ เสริ ม เหมือนแคมเปญสื่อสารชุด
ก่อนๆ โดยนาเอาเรื่ องราวชีวิตจริ งของคุณปอ-ทฤษฎีที่ปลูกต้ นกระดาษบนคันนาของตนเองใน
จังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็ นเนื ้อหาในการสื่อสาร อีกทังยั
้ งเป็ นการตอกย ้าให้ เห็นว่า แม้ แต่ดารานักแสดง
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ที่มีชื่อเสียงยังปลูกต้ นกระดาษบนคันนาได้ โดยการชวนทังกลุ
้ ม่ ผู้ใช้ กระดาษ และกลุ่มเกษตรกรมา
ดูคนั นาที่บ้านของคุณปอ เพื่อให้ คนทังสองกลุ
้
ม่ เห็นกับตาด้ วยตนเองว่าคุณปอก็ปลูก
“สาเหตุที่เราใช้ เขา เพราะว่าเขาเป็ นดาราที่ปลูกต้ นกระดาษจริ งๆ เราก็
เลยรู้ สึกว่าอันนีเ้ ป็ น Message ที่น่าสนใจที่อยากจะให้ คนที่ปลูกอยู่แล้ วหรื อ
เกษตรกรใหม่ๆ ได้ ร้ ู ด้วยว่า ไม่ใช่จะต้ องเป็ นเกษตรกรตาสีตาสาเท่านันนะที
้
่ จะ
มาปลูกต้ นกระดาษได้ ขนาดดาราหรื อใครก็แล้ วแต่ที่เขามีที่ปล่อยวางๆ ไมได้ ทา
อะไร ก็ปลูกต้ นกระดาษได้ เพราะว่ามันไม่ได้ ดแู ลอะไรยุ่งยาก” บงกชรัตน์ นวล
ศรี (สัมภาษณ์, 5
2557)

ภาพที่ 4.16 แคมเปญสื่อสาร “ปอก็ปลูก”
แหล่ งที่มา: บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2557.
บริษัทฯ วางแผนให้ แคมเปญสื่อสาร “กระดาษจากคันนา” และ “ปอก็ปลูก” มีความ
ต่อเนื่องกัน โดยแคมเปญสื่อสาร “ปอก็ปลูก” ต่อยอดมาจากแคมเปญสื่อสาร “กระดาษจากคันนา”
ที่ได้ สื่อสารออกไปก่อน เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคได้ ร้ ูจกั ว่ากระดาษจากคันนาคืออะไร และหลังจากที่เริ่ มรู้จกั
กระดาษจากคันนาแล้ ว จึงได้ มี การสื่อสารออกมาอีกครัง้ เพื่อเชิญชวนให้ ร้ ู จกั กระดาษในอีกแง่มุม
หนึง่ ว่า กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่เราใช้ กนั อยูท่ กุ วันนันมี
้ ที่มาอย่างไร และสามารถสร้ างความสุขให้ ใคร
ได้ บ้า ง จากแก่น หลัก (Theme) “ปลูก ความสุขบนคันนา” โดยให้ คุณปอ-ทฤษฎี เป็ นตัว กลาง
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ระหว่างคน 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ใช้ กระดาษถ่ายเอกสารในชีวิตประจาวัน และกลุ่ม เกษตรกรผู้ที่ปลูก
ต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
“ปี ที่แล้ ว บริ ษัทฯ ก็ออก TVC ตัวที่มัน Establish ว่า Paper from
KHAN-NA คืออะไร พอปลายปี ก็ มี Campaign คุณปอ-ทฤษฎีที่เป็ น Brand
Ambassador และก็เป็ น Endorse ด้ วย เพราะว่าเขาปลูกจริ ง ให้ ภาพมันแข่ง
แรงมากขึน้ ว่าขนาดคนมีชื่อเสียง เขายังปลูกเลย และเขายังมาบอกกับผู้ใช้ ว่า
กระดาษจากคันนามาจากไหน และใครได้ ประโยชน์บ้าง” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน
(สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2557)
ดังนัน้ จะเห็นว่าแคมเปญสื่อสารที่ออกมาในช่วงปี พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯ ตังใจที
้ ่ จะ
สื่อสารถึงความเกี่ยวข้ องกับระหว่างกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ และต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ และสื่อสารให้
กลุ่ม เป้ าหมายเข้ า ใจว่าการปลูกต้ นกระดาษดั๊บ เบิล้ เอ เพื่ อเปลี่ ยนคัน นาที่ ว่ า งเปล่าไม่ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์ สามารถสร้ างความสุขของคนหลายๆ กลุม่ ได้ แก่ (1) ความสุขของเกษตรกรที่ได้ มีรายได้
เสริม เพิ่มเงินออมให้ กบั ครอบครัว (2) ความสุขของชุมชนที่คนในชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น และ
(3) ความสุขของโลกที่ต้นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ช่วยดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ ลดโลกร้ อน ช่วยเพิ่ม
พื ้นที่สีเขียวให้ กับโลก ซึ่งสาหรับผู้บริ โภคดับ๊ เบิ ้ล เอ กระดาษจากคันนา ก็มีความรู้ สึกดีๆ ที่ได้ ใช้
กระดาษคุณภาพ เพราะเขามีสว่ นช่วยสร้ างความสุขให้ กบั กลุม่ คนเหล่านันไปพร้
้
อมๆ กัน
จากผลของการวิจยั สามารถสรุ ปได้ ว่า สารที่เกี่ยวข้ องกับต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารหรื อเกษตรกรใช้ พื ้นที่ว่าง เช่น หัวไร่คนั
นา ที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ มาสร้ างรายได้ เสริ มให้ กับครอบครัว ซึ่งเริ่ มต้ นจากการใช้ สื่อบุคคลหรื อ
เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มลงพื ้นที่เข้ าไปแนะนาและเสนอทางเลือกใหม่ให้ กบั เกษตรกร ต่อมาบริ ษัทฯ ได้ มี
การสร้ างแคมเปญสื่อสารสาหรับต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ขึ ้นในปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้ สามารถเพิ่ม
การรับรู้ให้ กบั กลุม่ เป้าหมายในวงกว้ าง โดยมีประเด็นสาหรับการสื่อสารเรื่ องการสร้ างรายได้ เสริ ม
ให้ กับเกษตรกรในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีพฒ
ั นาแก่นหลักไปตามแต่
ความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อให้ มีความชัดเจนและตรงกับข้ อเท็จจริงที่สดุ
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ตารางที่ 4.2 ต งแ งแก่นหลักและประเด็นสาหรับสื่อสารที่ปรากฏในการสื่อสารเพื่อการ
สร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ที่มีกลุม่ เกษตรกรเป็ น
กลุม่ เป้าหมาย
พ.ศ.

แคมเปญสื่อสาร

แก่ นหลัก

2550 เทวดา

เปลี่ยนคันนาให้ เป็ น
รายได้ เสริม

2551 รดน ้าครัง้ เดียว

แล้ งนี ้ปลูกต้ นกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ เป็ นรายได้ เสริม

2552 น้ ารวย

เปลี่ยนคันนาให้ เป็ นรายได้

2554 มนต์รักลูกทุง่

เปลี่ยนคันนาให้ เป็ นเงินออม

ประเด็นสาหรับการสื่อสาร

การสร้ างรายได้ เสริมให้ กบั
เกษตรกร

2555 ปลูกปุ๊ บ ก็ได้ ออมปั๊ บ ปลูกปุ๊ บ ก็ได้ ออมปั๊ บ
2556 ปอก็ปลูก

ปลูกความสุขบนคันนา

4.2.1.3 รูปแบบการนาเสนอสาร
บริษัทฯ ใช้ วิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้บริ โภคและเกษตรกร โดยมีหลักและเทคนิคในการนาเสนอสาร
ตามลักษณะของการจูงใจ (Type of Appeals) และรูปแบบในการนาเสนอ (Presentation Style)
เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ดังต่อไปนี ้
1) ลักษณะของการจูงใจ (Type of Appeals)
เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ใช้ เชื่อมโยงเนือ้ หาสารเข้ ากับความต้ องการ
ของกลุม่ เป้าหมายให้ เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยในสารของการสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” พบการใช้ ลกั ษณะการจูงใจ 2
ได้ แก่
(1) การจูงใจด้ านสังคม ศีลธรรม และสิ่งแวดล้ อ ม (Social and
Environment Appeals)
การสื่อสารโดยการใช้ การจูงใจด้ านสังคม ศีลธรรม และสิ่งแวดล้ อม
(Social and Environment Appeals) เป็ นการสื่อสารในเรื่ องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
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สิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ นการจูงใจที่ดี เพราะปั จจุบนั ผู้บริ โภคต่างก็ ตระหนักถึงเรื่ องสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น
และมีเนื ้อหาที่เข้ าใจง่าย บริ ษัทฯ จึงนาข้ อเท็จจริ งเรื่ องการปลูกต้ นกระดาษสามารถช่วยลดก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์มาใช้ เป็ นประเด็นหลักในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” เพราะเป็ นสารที่ทุกคนสามารถเข้ าใจได้ โดยง่ายและอยู่ ในความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย ถือว่าเป็ นการสร้ างสารให้ ถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านความใกล้ ชิด เพราะมีการหยิบยก
ประเด็น ใกล้ ตัวที่ กลุ่ม เป้าหมายรู้ สึกว่าส าคัญหรื อได้ รับ ผลกระทบ เพื่ อ ให้ ดึง ความสนใจจาก
กลุม่ เป้าหมายก่อนที่จะให้ รายละเอียดในประเด็นเรื่ องอื่นๆ
“เราทาโฆษณาเป็ นหลัก ซึ่งมันถูกจากัดด้ วยเวลา คือภายในเวลาหนึ่ง
นาที คุณต้ องขายไอเดียตรงนี ้ให้ ได้ ในขณะเดียวกันมันต้ องมีความน่าสนใจ มี
ความคิดสร้ างสรรค์ เพราะฉะนันมั
้ นเป็ นเรื่ องยากที่จะบอกว่าโมเดลกระดาษจาก
คันนามันดีกว่าการผลิตกระดาษด้ วยแนวคิดอื่นอย่างไร ซึ่งในการที่จะพัฒนา
Message ออกมา เรารู้ ว่ามันซับซ้ อน ต้ องการการอธิบายเยอะ เลยลองเลือก
หยิบประเด็น สาหรับทุกคน อย่างเรื่ องการช่วยลดโลกร้ อน เพราะมันมีการปลูก
ต้ นไม้ เพิ่ม ช่วยลดคาร์ บอนไดออกไซด์ ลดโลกร้ อนได้ ซึ่งมันเป็ น Message ที่
ง่ายและก็พดู ได้ กบั ทุกคนขึ ้นมาเป็ นตัวเปิ ดก่อน” บงกชรัตน์ นวลศรี (สัมภาษณ์,
5 มิถนุ ายน 2557)
(2) ก า ร จู ง ใ จ ด้ า น เ ห ตุ ผ ล ร่ ว ม กั บ ก า ร จู ง ใ จ ด้ า น อ า ร ม ณ์
(Combining Rational Appeal and Emotional Appeals)
บริ ษัทฯ ใช้ การจูงใจด้ านเหตุผล (Retional Appeal) ร่วมกับการจูง
ใจด้ านอารมณ์ (Emotional Appeals) ในการสื่อสารมาตลอดตังแต่
้ การเริ่ มต้ นสร้ างแบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล
เอ ซึ่ง สื่ อ สารออกมาจากบุค ลิ ก ภาพของแบรนด์ (Brand Personality) ซึ่ง บริ ษั ท ฯ ก าหนด
บุคลิกภาพให้ แบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ ว่ามีคณ
ุ ภาพ (Premium) ฉลาด (Smart) รอบรู้ (Cosmopolitan)
มีสติปัญญา (Witty) เชื่อถื อได้ (Reliable) มีความคิดสร้ างสรรค์ (Innovative) และเป็ นมืออาชีพ
(Professional) ซึ่งการที่ผลิตภัณฑ์เป็ นกระดาษถ่ายเอกสาร บริ ษัทฯ จึงตังใจก
้ าหนดบุคลิกภาพ
ของแบรนด์ให้ คล้ ายคลึงกับพนักงานในออฟฟิ ศ และทาการสื่อสารด้ วยการการจูงใจด้ านเหตุผล
(Retional Appeal) ได้ แก่ คุณภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ ออกมาในลักษณะของอารมณ์ ขัน
(Humor) ซึ่งเป็ นการจูงใจด้ านอารมณ์ ในทางบวก (Positive Emotional Appeals) ซึ่งการ

123
ผสมผสานระหว่างการจูง ใจด้ านเหตุผลและการจูง ใจด้ านอารมณ์ จ ะทาให้ การสื่ อสารง่ ายขึน้
เพราะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจ สร้ างทัศนคติในทางบวกในด้ านความประทับใจ ก่อให้ เกิดความนิยม
ในตัวผลิตภัณฑ์ และเกิดการกระทา (Action) ในที่สดุ
การจูง ใจด้ า นเหตุผ ลร่ ว มกับ การจูง ใจด้ า นอารมณ์ (Combining
Retional Appeal and Emotional Appeals) ในการสื่อสารจึงเปรี ยบเสมือนเอกลักษณ์ของแบรนด์
ดับ๊ เบิ ้ล เอ เมื่อมีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” บริ ษัทฯ ก็
ใช้ วิธีการดังกล่าวด้ วยเช่นกัน
2) รูปแบบในการนาเสนอ (Presentation Style)
เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ ช่วยในการเล่าเรื่ องเพื่ อสะท้ อนถึงประเด็นที่
บริ ษัทฯ ต้ องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจากการศึกษาสารของการสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ทาให้ พบรูปแบบในการนาเสนอดังนี ้
ตารางที่ 4.2 รูปแบบในการนาเสนอที่ปรากฏในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา”
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริโภค

แคมเปญสื่อสาร

รู ปแบบการนาเสนอ

Blue Hero

- การใช้ สารที่มีเนื ้อหาประเภทข้ อเท็จจริง
(Factual Message)
- ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

Double A Heroes

- การใช้ สารที่มีเนื ้อหาประเภทข้ อเท็จจริง
(Factual Message)
- การใช้ เรื่ องราว (Dramatization

Paper from KHAN-NA - การใช้ สญ
ั ลักษณ์ของบริษัทหรื อตราสินค้ า
(Symbolic)
- การใช้ เรื่ องราว (Dramatization)
A to a

- การใช้ เรื่ องราว (Dramatization)
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกร

แคมเปญสื่อสาร

รู ปแบบการนาเสนอ

เทวดา

- รูปแบบการแก้ ปัญหา (Problem and Solution)

รักพี่ต้องอดทน

- การใช้ เรื่ องราว (Dramatization)

น้ ารวย

- การใช้ เรื่ องราว (Dramatization)

มนต์รักลูกทุง่

- รูปแบบการแก้ ปัญหา (Problem and Solution)
- การใช้ ผ้ นู าเสนอ (Presenter)

ปลูกปุ๊ บ ก็ได้ ออมปั๊ บ

- การใช้ ผ้ นู าเสนอ (Presenter)

ปอก็ปลูก

- การใช้ บคุ คลรับรอง (Testimonial)

จากผลการวิจยั พบว่าเนื ้อสารของแคมเปญสื่อสารของกระดาษดับ๊ เบิ ้ล
เอ ที่มีกลุม่ เป้าหมายเป็ นผู้บริ โภค ใช้ รูปแบบในการนาเสนอ 4 รูปแบบ ได้ แก่ การใช้ สารที่มีเนื ้อหา
ประเภทข้ อเท็จจริ ง (Factual Message) การใช้ สญ
ั ลักษณ์ของบริ ษัทหรื อตราสินค้ า (Symbolic)
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และการใช้ เรื่ องราว (Dramatization) ส่วนเนือ้ สารของแคมเปญ
สื่อสารของต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็ นเกษตรกร ใช้ รูปแบบในการนาเสนอ 4
รูปแบบ ได้ แก่ การใช้ เรื่ องราว (Dramatization) รูปแบบการแก้ ปัญหา (Problem and Solution)
การใช้ ผ้ นู าเสนอ (Presenter) และการใช้ บคุ คลรับรอง (Testimonial)
(1) การใช้ สารที่มีเนื ้อหาประเภทข้ อเท็จจริง (Factual Message)
บริ ษัทฯ เปิ ดภาพลักษณ์โมเดลธุรกิจนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ด้ วยการสื่อสารถึงกระบวนการผลิตและการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นข้ อเท็จจริ ง (Fact) ที่
บริษัทฯ ต้ องการสื่อสารให้ ผ้ บู ริ โภครับรู้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลว่า “กระบวนการผลิตกระดาษดับ๊ เบิ ้ล
เอ ใช้ วัต ถุดิบ จากต้ น กระดาษดั๊บ เบิล้ เอ ที่ ป ลูก บนคัน นา ซึ่ง คุณ ค่า ของกระดาษดั๊บ เบิล้ เอ
มากกว่าการเป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ แต่การใช้ กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ยังเป็ นช่วยสร้ างรายได้ เสริ ม ให้
เกษตรกร ช่วยลดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และช่วยสร้ างพลังงานไฟฟ้าให้ กับชุมชน” ซึ่งที่มาของ
เนื ้อสารได้ จากแก่นหรื อประโยชน์ (Core Benefit) ที่เกิดขึ ้นจริ งจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
พร้ อมทังยั
้ งมีการยกหลักฐานต่างๆ มาประกอบ ได้ แก่ การใช้ สถิติ (Statistics) และงานวิจยั ต่างๆ
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ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น ซึ่ง เป็ นรู ปแบบการนาเสนออย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือจาก
กลุม่ เป้าหมาย
“เราไม่ได้ พดู ในแง่ของภาพลักษณ์ แต่เราพูดในสิ่งที่เราเป็ นอยู่แล้ ว เราก็
ยังเดินหน้ าสื่อสารให้ คนรู้วา่ กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ มาจากไหน เป็ นกระดาษจากคัน
นา ผู้ใช้ ในขณะที่เขาใช้ เขาได้ ประโยชน์อะไร ในแง่ของเขาได้ สินค้ าที่เขาพอใจ
ในขณะเดี ย วกัน เขารู้ ไหมว่า กว่า จะเป็ นสิ น ค้ า ออกมา มัน ผ่า นกระบวนการ
อะไรบ้ าง ใครได้ รับประโยชน์บ้าง ถ้ าเขาเข้ าใจตรงนี ้ Value ของมันก็จะมากกว่า
ความเป็ นสินค้ าดี แต่จะเกิด Effect ในทางอื่นๆ ด้ วย” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน
(สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2557)
(2) ภาพเคลื่อนไหว (Animation)
บริ ษัทฯ อธิ บายถึงเนือ้ สารหลักในโมเดลธุ รกิจนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ด้ วยใช้ รูปแบบการนาเสนอโดยภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่สามารถสื่อความหมาย
แบบให้ กลุ่ม เป้ าหมายเข้ า ใจง่ าย อย่างการวาดรู ปต้ น กระดาษดั๊บเบิล้ เอ งับ ก๊ าซคาร์ บอนได
ออกไซด์ เพื่ออธิบายถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ และต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
และยังสื่อความหมายอีกว่าต้ น กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ช่วยแก้ ปัญหาโลกร้ อน เพราะกระดาษดับ๊ เบิ ้ล
เอ ผลิตมาจากต้ นกระดาษที่ปลูกบนคันนา ซึ่งเป็ นการปลูกต้ นไม้ เพิ่มบนพื ้นที่ว่าง ทาให้ มี ส่วนช่วย
ลดคาร์ บอนไดออกไซด์มากขึ ้น จึงช่วยลดภาวะโลกร้ อนได้ มากขึ ้น ซึ่ง เป็ นการสื่อสารเรื่ องที่มีความ
ซับซ้ อนให้ เข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น
(3) การใช้ สญ
ั ลักษณ์ของบริษัทหรื อตราสินค้ า (Symbolic)
การสื่ อ สารด้ วยการใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องบริ ษั ท หรื อตราสิ น ค้ า
(Symbolic) มี ความชัดเจน ทาให้ กลุ่ม เป้าหมายเข้ าใจได้ ง่ ายและได้ รับการยอมรั บ มากขึน้ ซึ่ง
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในยุคปั จจุบนั บริ ษัทฯ จึงเลือกใช้ เครื่ องหมายของตราสินค้ า (Brand
Logo) ที่สามารถสื่อความหมายกระชับสันๆ
้ ได้ ใจความ และมีความหมายที่ตรงกับข้ อเท็จจริ งของ
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” เช่น ตราสินค้ า “Paper from KHAN-NA” ซึ่งสื่อสารความหมาย
นัยตรง (Denotation) ว่า เป็ นกระดาษที่ใช้ วัตถุดิบในการผลิตมาจากต้ นกระดาษดับ๊ เบิล้ เอ ที่
ส่งเสริ มการปลูกบนคันนาที่เป็ นพืน้ ที่ว่างเปล่าไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ และมีความหมายนัยประวัติ
(Connotation) ว่าเป็ นกระดาษที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมเพราะไม่ใช้ ไม้ จากป่ าธรรมชาติ
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นอกจากนี ้ ในอดีตบริ ษัทฯ ยังเคยใช้ ตราสินค้ า “Paper from Farmed
Trees” ซึง่ หมายถึง กระดาษที่ทาจากวัตถุดิบไม้ ปลูก แต่สารดังกล่าวก็ยงั ไม่สามารถสื่อสารโมเดล
ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ อย่างตรงจุด จึงมีการวิเคราะห์จดุ แข็งและทบทวนจากแนวทางของการดาเนิน
ธุรกิจอีกครัง้ จนสามารถได้ ข้อสรุปเป็ น “Paper from KHAN-NA” ที่ใช้ ตอ่ เนื่องจนถึงปั จจุบนั
“เราเปลี่ ยนวิธี พูดจาก Farmed Trees คือต้ นไม้ ที่เราปลูกขึน้ มา แต่
โมเดลของเราละเอียดกว่านัน้ เราส่งเสริ มการปลูกต้ นกระดาษบนคันนา แนวคิด
คือเปลี่ยนพื ้นที่ว่างที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียว เราก็มองว่าพื ้นที่ว่าง
ของประเทศเราที่ มันไม่ได้ ใช้ จริ งๆ แล้ วมัน ก็ มี คนกลุ่มใหญ่ ที่เป็ นรากฐานของ
ประเทศก็คือชาวนาได้ ประโยชน์ เราก็ Focus
แ
ตง
ง เราก็ชดั เจนไปเลยว่าเราส่งเสริ มปลูกบนคันนา เมื่อ
เราเน้ นปลูกบนคันนาก็กลายเป็ น Paper from KHAN-NA ซึ่งมันชัดเจน เหมือน
เป็ นการสร้ าง Branding” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน (สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2557)
(4) การใช้ เรื่ องราว (Dramatization)
การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่ มีรูปแบบการนาเสนอโดยการใช้ เรื่ องราว (Dramatization) ที่สามารถ
การลาดับเหตุการณ์พร้ อมกับการใช้ ภาษาสร้ างภาพอย่างดี เพื่อที่จะโน้ มน้ าวให้ กลุ่มเป้าหมายเกิด
ความรู้สกึ ร่วม ความเข้ าใจ และคล้ อยตามได้ มากขึ ้น
เนื่องจากนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” มีเนื ้อหาที่เป็ นข้ อเท็จจริ งที่
ยากต่อการสื่อสารให้ กลุม่ เป้าหมายเข้ าใจและไม่เกิดคาถาม หลายครัง้ บริ ษัทฯ จึงใช้ รูปแบบการใช้
เรื่ อ งราว (Dramatization) เพื่ อตอบค าถามกลุ่ม เป้ าหมายว่า กระดาษจากคัน นาคื อ อะไร ต้ น
กระดาษคืออะไร กระบวนการผลิตกระดาษดั๊บเบิล้ เอ และการดาเนินธุ รกิ จ ของบริ ษัทฯ เป็ น
อย่างไร ซึง่ วิธีการนี ้จะสามารถช่วยให้ กลุม่ เป้าหมายเห็นภาพและเข้ าใจเนื ้อหาสารได้ มากยิ่งขึ ้น
“การที่จะสื่อสารให้ เข้ าใจ เราต้ องเล่าย้ อนไปก่อนว่าเราใช้ คนั นาปลูกต้ น
กระดาษ ต้ นกระดาษคืออะไร ต้ นกระดาษคือกล้ าไม้ ที่เราพัฒนาขึ ้นมาเพื่อผลิต
กระดาษโดยเฉพาะ แล้ วมันดีอย่างไร มันสร้ างประโยชน์ให้ ชุมชนอย่างไร สร้ าง
ประโยชน์ให้ ชาวนาได้ ยงั ไง เสนอให้ เห็นว่าต้ นกระดาษปลูกอยู่ที่ไหน ชาวบ้ านมี
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วิถีชีวิ ตยัง ไง ปลูกยังไง อธิ บายเป็ นเรื่ องราวมาเลย จนกระทั่ง มารั บไม้ กลับสู่
โรงงานผลิตออกมาเป็ นกระดาษ ชาวบ้ านได้ เงินไปเอาไปทาอะไรบ้ าง” บงกช
รัตน์ นวลศรี (สัมภาษณ์, 5 มิถนุ ายน 2557)
(5) รูปแบบการแก้ ปัญหา (Problem and Solution)
รูปแบบการแก้ ไขปั ญหา (Problem and Solution) ถูกนามาใช้ ในการ
สื่ อ สารของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง พบเห็ น ได้ ใ นแคมเปญโฆษณาของต้ น กระดาษดั๊บ เบิ ล้ เอ โดยสร้ าง
เหตุการณ์ เพื่อนาเอาปั ญหา (Problem) ที่ กลุ่มเป้าหมายประสบอยู่มาแก้ ไข ได้ แก่ ปั ญหาเรื่ อง
รายได้ ของเกษตรกร และนาเสนอต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เป็ นแนวทางแก้ ปัญหา (Solution) ซึ่ง
รู ปแบบการนาเสนอนี ้ บริ ษั ทฯ จะใช้ สื่ อ สารกับ กลุ่ม เป้ าหมายที่ เป็ นเกษตรกร เพราะเป็ นการ
เชื่อมโยงเนื ้อสารกับกลุม่ เป้าหมายด้ วยจาลองประสบการณ์ชีวิตที่มีลกั ษณะคุ้นเคยและคล้ ายคลึง
กับปั ญหาที่กลุ่มเป้าหมายประสบ เพื่อสามารถสื่อสารให้ กลุ่มเป้าหมายเข้ าใจต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล
เอ จะช่วยสร้ างรายได้ เสริมให้ เกษตรกรได้ อย่างไร
(6) การใช้ ผ้ นู าเสนอ (Presenter)
บริ ษัทฯ ใช้ รูปแบบการนาเสนอโดยผู้นาเสนอ (Presenter) โดยเลือก
คุณ คุณ ปอ-ทฤษฎี สหวงษ์ ซึ่ง เป็ นดารานัก แสดงที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และมี ภ าพลัก ษณ์ ใ กล้ เ คี ย งกับ
เกษตรกรจากการแสดงละครเรื่ องมนต์รักลูกทุ่ง บริ ษัทฯ จึงหยิบยกเรื่ องราวจากละครมาใช้ พร้ อม
ทังให้
้ คณ
ุ ปอ-ทฤษฎี เป็ นตัวแทนของเกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ และมีรายได้ ที่สามารถ
นาไปแก้ ไ ขปั ญ หาของตนเองได้ ซึ่ง แนวคิด การใช้ ผ้ ูน าเสนอในการแนะน าข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ต้ น
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ สามารถทาให้ น่าสนใจมากขึ ้น อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังเลือกผู้นาเสนอยังสอดคล้ อง
กับกลุม่ เป้าหมาย ทาให้ เกิดการจูงใจกลุม่ เป้าหมายได้ มากขึ ้นอีกด้ วย
(7) การใช้ บคุ คลรับรอง (Testimonial)
หลัง จากที่ ใ ช้ รู ป แบบการน าเสนอโดยผู้ น าเสนอ (Presenter) ใน
แคมเปญโฆษณามาแล้ ว บริ ษัทฯ ก็ได้ เลือกคุณปอ-ทฤษฎี สหวงษ์ มาเป็ น Brand Ambassador
ของต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เพื่อทาหน้ าที่แนะนาและเชิญชวนให้ เกษตรกรปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล
เอ บนคันนาเพื่อเป็ นรายได้ เสริม ถือเป็ นรูปแบบการนาเสนอโดยการใช้ บคุ คลรับรอง (Testimonial)
โดยสร้ างเนื ้อหาสารโดยการใส่ชีวิตจริ งของคุณปอ-ทฤษฎี ซึ่งเป็ นบุคลลที่มีชื่อเสียง (Celebrities)
และเป็ นสมาชิ ก โครงการปลูก ต้ น กระดาษดั๊บ เบิล้ เอ บนคัน นาที่ บ้ า นเกิ ด ใน จ.บุรี รั ม ย์ และ
จ.ขอนแก่น จึงเป็ นตัวแทนของกลุม่ เป้าหมายที่สามารถอ้ างอิงคุณประโยชน์หรื อความประทับใจใน
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นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ทังในฐานะเกษตรกรผู
้
้ ปลูกต้ นกระดาษและผู้บริ โภคกระดาษ ซึ่ง
สามารถสร้ างเอกลักษณ์ให้ ผลิตภัณฑ์ และมีผลต่อภาพลักษณ์ ทาให้ ผลิตภัณฑ์นา่ เชื่อถือมากขึ ้น
“คุณปอร่วมในโครงการนี ้ตังแต่
้ แรกอยู่แล้ ว ดังนันคุ
้ ณปอน่าจะเป็ นคนที่
เหมาะที่สุด เพราะคุณปอเข้ าใจใน Concept ต ง ง ระดาษจากคันนาได้
อย่างดี เราเลือกคุณปอ เพื่อแสดงให้ เห็นว่าขนาดคนที่มีชื่อเสียงยังปลูกเลย และ
ก็ยงั มาบอกกับผู้ใช้ ว่ากระดาษจากคันนามาจากไหน ใครได้ ประโยชน์บ้าง มันก็
เหมือนกับว่าเราสร้ าง Credit ให้ ความเป็ นกระดาษจากคันนามากขึ ้น” จินตวีร์
ปรัชญาวาทิน (สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2557)
4.2.1.4 กระบวนการออกแบบสาร
บริ ษัทฯ มีหลักการดาเนินงานตามกระบวนการออกแบบสารในการสื่อสารเพื่อ
การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้

บริษัทฯ

กาหนดประเด็น
สาหรับการสื่อสาร
1. ความต้ องการจากภายนอก
(ความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย)
2. ความต้ องการจากภายใน
(เรื่ องที่บริ ษัทฯ ต้ องการสื่อสาร)

สร้ าง
แก่นหลัก

สร้ างสารและ
ปรับปรุงสาร

สาร

เนื ้อหาสารกลาง
เนื ้อหาสารในสื่อแต่ละประเภท

1. การใช้ ข้อเสนอขายที่เป็ นเอกลักษณ์ (Unique Selling Position)
2. ภาพลักษณ์ของสินค้ า (Brand Image)
ภาพที่ 4.17 แผนภาพแสดงกระบวนการออกแบบสารในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
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1) การกาหนดประเด็นสาหรับการสื่อสาร
ขันตอนการก
้
าหนดประเด็นสาหรับการสื่อสารเป็ นองค์ประกอบที่เกิดขึ ้น
ในขัน้ ตอนแรกของการออกแบบสาร โดยประเด็ น ส าหรั บ การสื่ อ สารหมายถึ ง เรื่ อ งราวหรื อ
ข้ อเท็จ จริ ง ของบริ ษัทฯ ที่ ต้องการสื่อสารออกไปยัง ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย ภายนอก ซึ่ง ในประเด็น
สาหรั บการสื่ อสารเพื่ อ การสร้ างคุณค่า ร่ วมด้ ว ยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” จะหมายถึ ง
คุณ ประโยชน์ของนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ที่ บริ ษัทฯ ได้ นามาสรุ ปเป็ นองค์ประกอบที่
สาคัญ 3 ประการสาหรับใช้ ดาเนินธุรกิจและสาหรับการสื่อสารประกอบด้ วย การช่วยลดโลกร้ อน
การสร้ างรายได้ เสริมให้ เกษตรกร และการสร้ างพลังงาน
ประเด็นสาหรับการสื่อสารของบริ ษัทฯ เริ่ มต้ นจากการพูดเรื่ องประโยชน์
ใช้ สอย จนทาให้ แบรนด์ ดั๊บเบิล้ เอ ได้ เป็ นที่ยอมรับจากผู้บริ โภคทั่วโลกแล้ ว ในด้ านคุณภาพที่
แตกต่างจากแบรนด์ทวั่ ไป และสามารถสร้ างความจดจาแบรนด์เป็ นแบรนด์ในใจของผู้บริ โภคทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ บริ ษัทฯ จึงเริ่ มสื่อสารในด้ านสิ่งแวดล้ อม จนกลายเป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ
“ทุกๆ ปี เราก็จะต้ องมี Direction ว่าจะสื่อสารเนื ้อหาอะไรเป็ นหลัก ก่อน
หน้ านี ท้ ี่ เ รา เป็ นกระดาษที่ ค มชัด เป็ นกระดาษไม่ ติ ด เครื่ อ ง คื อ พู ด ในแง่
Functional วันหนึ่งเราก็เริ่ มรู้ สึกว่าคนจาแล้ วล่ะ ในแง่ของคุณภาพ มัน 100%
ไม่ต้องไปพูดไปย ้าแล้ ว เราก็ร้ ูสึกว่าต้ อง Turn มาเป็ นมุมที่มี Value มากกว่านัน้
ก็ เ ลยหยิ บ เรื่ อ งกระดาษจากคัน นามาพูด ให้ ชัด ๆ” จิ น ตวี ร์ ปรั ช ญาวาทิ น
(สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2557)
สาหรับการกาหนดประเด็นสาหรับการสื่อสารของบริ ษัทฯ เริ่ มต้ นจากการ
ก าหนดทิ ศ ทาง (Direction) ในด้ า นการสื่ อ สารของแต่ล ะปี จากกรรมการผู้จัด การใหญ่ รอง
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และผู้บริ หารระดับสูง โดยเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะต้ องจัดทา
ข้ อมูลมาสนับสนุนทิศทางในด้ านการสื่อสารดังกล่าว และนาข้ อมูลที่รวบรวมได้ มากาหนดเรื่ อง
ประเด็นสาหรับการสื่อสารในแต่ละครัง้ ซึ่งในขัน้ ตอนการกาหนดประเด็นสาหรับการสื่อสารของ
บริษัทฯ ต้ องคานึงถึงเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
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(1) ความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย
กลุ่ม เป้าหมายของการสื่ อสารของบริ ษัทฯ มี 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม
ผู้บริโภคกระดาษ และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีผลต่อการกาหนดประเด็นสาร บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องรู้และ
เข้ าใจกลุ่มเป้าหมายโดยการสารวจ (Survey) ความต้ องการพืน้ ฐาน ความสนใจของกลุ่ม เป้า
หมายแต่ล ะกลุ่ม เพื่ อ น ามาคัด เลื อ กประเด็ น ส าหรั บ การสื่ อ สารและน าเสนอให้ ต รงกับ สิ่ ง ที่
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้ ความสาคัญมากที่สุด เช่น เกษตรกรจะเห็นความสาคัญของเรื่ อง
คุณภาพชีวิต เรื่ องรายได้ เรื่ องการศึกษาของบุตรหลาน จะเห็นได้ ว่าในแคมเปญสื่อสารที่มีกลุ่ ม
เกษตรกรเป็ นกลุ่มเป้าหมาย จะเน้ นประเด็นสาหรับการสื่อสารเรื่ องการสร้ างรายได้ เสริ มให้ กับ
เกษตรกรมาโดยตลอด แต่สาหรับผู้บริ โภคและบุคคลทัว่ ไปจะค่อนข้ างอ่อนไหว ถ้ าได้ ยินเรื่ องของ
สิ่งแวดล้ อมเรื่ องภาวะโลกร้ อน ประเด็นสาหรับการสื่อสารจึงเน้ นเรื่ องการช่วยลดโลกร้ อนเป็ นหลัก
“แล้ วกลุ่ม เป้ าหมายเรามี 2
sers ff ers
ต ง Survey ว่าอะไรสาหรับกับเขา มุมมองไหนที่ พูดไปแล้ วเขาจะเห็น
ความสาคัญ ชาวนาก็เหมือนกัน ชาวนาเห็นว่าเรื่ องอะไรสาคัญ ใน Fact ทังหมด
้
เราก็ ต้ องเลื อ กหยิบออกมาให้ มันเขากับกลุ่ม Target” จิ นตวี ร์ ปรั ช ญาวาทิ น
(สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2557)
(2) เรื่ องที่บริษัทฯ ต้ องการสื่อสาร
นอกจากความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่ถือเป็ นความต้ องการจาก
ภายนอกแล้ ว การกาหนดประเด็นสาหรับการสื่อสารยังต้ องคานึงถึงความต้ องการจากภายในด้ วย
นัน่ คือความต้ องการของบริษัทฯ ที่ต้องการสื่อสารในเรื่ องนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ด้ วยการ
นาเสนอข้ อเท็จจริ ง (Fact) หรื อประโยชน์ (Benefit) ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
เรื่ องการสร้ างรายได้ เสริมให้ เกษตรกร การช่วยลดโลกร้ อน หรื อการสร้ างพลังงานไฟฟ้าจากเศษไม้
เปลือกไม้ ซึ่งโดยทัว่ ไป บริ ษัทฯ ไม่สามารถนาเสนอประเด็นสาหรับการสื่อสารพร้ อมกันได้ ทงหมด
ั้
จึงต้ องจัดลาดับความสาคัญ โดยอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อเลือกประเด็นสาหรับ
การสื่อสารที่ควรผลักดันให้ เป็ นแคมเปญการสื่อสารในแต่ละปี
“เราต้ องมาดูว่ากระดาษจากคันนา มันมี Fact
ง มันต้ องมีการ
จัดลาดับความสาคัญ ไม่ใช่ Campaign เดียวจะพูดได้ ทงหมด
ั้
ก็ต้องค่อยๆ พูดที
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ละเรื่ อ ง อัน แรกท าให้ ค นเข้ า ใจก่ อ นว่ า มัน คื อ อะไร ก็ พูด ก่ อ นว่ า ดั๊บ เบิ ล้ เอ
กระดาษจากคันนาคืออะไร ยังไม่ต้องลงรายละเอียด ต่อมาเรื่ องลดโลกร้ อน เรื่ อง
รายได้ เสริ ม มันก็ต้องจัด Piority พอได้ แกนแล้ วว่าปี นี ้เราพูดเรื่ องนี ้ ทุกสื่อก็ต้อง
พูดอย่างนัน้ เพียงแต่ว่ารายละเอียดของแต่ละสื่อจะไม่เท่ากัน ” จินตวีร์ ปรัชญา
วาทิน (สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2557)
“เราอยากให้ คนเข้ าใจว่าสิ่ง ที่ ไ ด้ จ ากโมเดลกระดาษจากคันนา มันมี
ประโยชน์ด้านไหนบ้ าง แต่ก็จะรู้สึกว่าการที่ จะให้ เขาเข้ าใจและจาทัง้ 3 เรื่ อง มัน
มี ค วามยากอยู่ เพราะฉะนัน้ ก็ ค่อ ยๆ Develop มาเรื่ อ ยๆ จนเริ่ ม หยิ บ มา
Message
เราจะพูดตอนไหน แต่ก็ยงั คงอยู่ใน 3
เรื่ องของการสร้ าง
รายได้ ให้ ชาวนา ช่วยลดโลกร้ อน หรื อว่าสร้ างพลังงาน” บงกชรัตน์ นวลศรี
(สัมภาษณ์, 5 มิถนุ ายน 2557)
2) การกาหนดแก่นหลัก
นอกจากขันตอนการก
้
าหนดประเด็นสาหรับการสื่อสารแล้ ว ยังต้ องมีการ
กาหนดแก่นหลัก (Theme) ซึ่งในที่นีห้ มายถึง ข้ อความหรื อคาขวัญที่พฒ
ั นาขึน้ มาจากความคิด
สร้ างสรรค์ เพื่อให้ สามารถสื่อความหมายในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นจุดเด่นและน่าสนใจออกมาให้ เห็น
เด่นชัด โดยการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” มีการกาหนด
แก่นหลักจากการวิเคราะห์ข้อมูลและกาหนดทิศทางการสื่อสารของบริ ษัทฯ ซึ่งในการสื่อสารเพื่อ
การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” มีการกาหนดแก่นหลักด้ วยวิธีการดังนี ้
(1) การใช้ ข้อเสนอขายที่เป็ นเอกลักษณ์ (Unique Selling Position)
ที่เป็ นการนาเอาลักษณะเฉพาะของแบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ อย่างนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” มา
เป็ นแก่นหลักในการสื่อสาร
(2) การสร้ างเรื่ องราวหรื อตานานประจาตัวสินค้ า (Inherent Drama)
เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ของสินค้ า (Brand Image) ด้ วยการนาเอาคุณประโยชน์ของนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” มาสร้ างเป็ นเรื่ องราวประจาตัวของแบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ ซึ่งทาให้ น่าสนใจและมี
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น
3) การสร้ างสารและการปรับปรุงสาร
หลังจากกาหนดประเด็นส าหรับการสื่ อสาร และการกาหนดแก่นหลัก
ครบถ้ วนแล้ ว จึงเป็ นส่วนของการนาข้ อมูลต่างๆ ของนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ที่เกี่ยวข้ อง
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กับประเด็นสาหรับการสื่อสาร ให้ กบั ผู้ที่ทาหน้ าที่ออกแบบสาร เพื่อนาประเด็นสาหรับการสื่อสาร
และแก่นหลักที่กาหนดขึ ้นมาพัฒนาเป็ นเนื ้อหาสารที่ใช้ ในแต่ละสื่อ (Media) ซึ่งในขันตอนนี
้
้ บริ ษัท
ฯ มีการทางานร่วมกับบริ ษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) ในการสร้ างสารและเลือก
รูปแบบในการนาเสนอสารให้ เหมาะสมกับประเภทของสื่อ เพื่อสื่อความหมายต่อกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทตัวแทนโฆษณาจะสร้ างเนื ้อหาสารกลางที่ใช้ ในแต่ละ
แคมเปญการสื่อสาร เพื่อควบคุมการผลิตสารทัง้ หมดอยู่ภายใต้ โจทย์ที่เป็ นประเด็นสาหรับการ
สื่อสารและแก่นหลักซึง่ เป็ นสาระสาคัญที่บริษัทฯ ต้ องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย จากนันก็
้ จะนา
สารกลางไปพัฒนาเป็ นสารของสื่อแต่ละประเภท โดยเลือกใช้ รูปแบบในการนาเสนอให้ เหมาะสม
“การสร้ างสาร มันอยู่ที่ประเภทของสื่อ เรารู้แล้ วว่าแกนหลักเราคืออะไร
อย่างชาวนามีรายได้ เสริม Message ของเรา ก็คือการเล่าให้ กลุม่ เป้าหมายฟั งว่า
การสร้ างรายได้ เสริมที่ยงั่ ยืนให้ กบั ชาวนาในสิ่งที่ดบั๊ เบิ ้ล เอ ทาคืออะไร มันก็จะมี
Message ง Design
ง ก็ต้อง Create ว่าสื่อไหนพูดได้
มากได้ น้อย พูดด้ วยวิธีการไหน สารจะส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไร ในแต่ละ
เครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสม อย่า งเช่น ในออนไลน์ ก็ ท าเป็ นเกมส์ ก็ อ าจจะเป็ นใน
รูปแบบของการ Demonstrate ก็ได้ ถ้ าทาเป็ น Viral ก็พดู ได้ น้อย อาจจะต้ องทา
หัวเรื่ องในมันเจ๋งๆ ให้ คนคลิ๊กเข้ าไปดู” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน (สัมภาษณ์, 20
มิถนุ ายน 2557)
เมื่อพัฒนาสารกลางเป็ นสารของสื่อแต่ละประเภทเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทฯ
และบริษัทตัวแทนโฆษณาก็จะทดสอบสารที่ได้ ออกแบบกับกลุม่ เป้าหมาย เพื่อให้ สามารถมัน่ ใจได้
ว่าเนื ้อหาสารจะสามารถสื่อสารประเด็นและแก่นหลักสาหรับการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
เช่น บริ ษัทฯ จะนาเนื ้อหาสารในภาพยนตร์ โฆษณามาจัดทาเป็ นสตอรี่ บอร์ ด (Story Board) หรื อ
ลาดับภาพตามเนื ้อเรื่ องที่ต้องการ และนาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผล
จากการทดสอบดังกล่าว บริษัทฯ จะนามาใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อปรับปรุงสารของสื่อแต่ละประเภท
“เวลาที่ Agency มาขายงานเรา เราก็จะเอา Story Board ไป Pre-test
ก่อน ว่าถ้ าเราเอาตัวเนี่ย ไปเล่าให้ กลุ่มเป้าหมายฟั ง ให้ เขาดู ให้ เขานึกภาพตาม
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ว่าเรื่ องราวมันเป็ นแบบนี ้เนี่ย เขาชอบไหม เขาเข้ าใจไหม เขาอยากจะซื ้อ อยาก
เกิด Respond ตามที่เราตังไว้
้ หรื อเปล่า เราก็จะได้ ผลตรงนี ้มาดูเพื่อเป็ นข้ อมูล
ปรับปรุงสาร” บงกชรัตน์ นวลศรี (สัมภาษณ์, 5 มิถนุ ายน 2557)
กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์ การสร้ างสาร (Message Strategy) ของการสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยสารที่เกี่ยวกับแบรนด์
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เพื่อสื่อสารกับผู้บริ โภค ซึ่งเริ่ มต้ นสื่อสารตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปั จจจุบนั
โดยวางแนวความคิดให้ แบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ ผลิตภัณฑ์กระดาษที่มีคณ
ุ ค่าและประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ
ของชุมชนและสิ่งแวดล้ อมมากกว่า กระดาษทัว่ ๆ ไป และมุ่งไปที่ประเด็นสาหรับการสื่อสารเรื่ อง
กระดาษช่วยลดโลกร้ อน และเรื่ องกระดาษสร้ างรายได้ เสริมให้ เกษตรกรในแต่ละแคมเปญสื่อสาร
สาหรับสารที่เกี่ ยวกับต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เพื่อสื่อสารกับเกษตรกรนัน้ เริ่ มต้ นสื่อสาร
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปั จจุบนั ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ กลุม่ เป้าหมายในการสื่อสารหรื อ
เกษตรกรใช้ พื ้นที่ว่าง เช่น หัวไร่คนั นา ที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ มาสร้ างรายได้ เสริ มให้ กบั ครอบครัว ซึ่ง
เริ่ มต้ นจากการใช้ สื่อบุคคลหรื อเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มลงพืน้ ที่เข้ าไปแนะนาและเสนอทางเลือกใหม่
ให้ กับเกษตรกร ต่อมาบริ ษัทฯ ได้ มีการสร้ างแคมเปญสื่อสารสาหรับต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ขึน้
เพื่อให้ สามารถเพิ่มการรับรู้ ให้ กับกลุ่มเป้าหมายในวงกว้ าง โดยมีประเด็นสาหรับการสื่อสารเรื่ อง
การสร้ างรายได้ เสริมให้ กบั เกษตรกรในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีพั ฒนา
แก่นหลักไปตามแต่ความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อให้ มีความชัดเจนและตรงกับข้ อเท็จจริงที่สดุ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีหลักและเทคนิคในการนาเสนอสาร เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร โดยใช้ การจูงใจด้ านสังคม ศีลธรรม และสิ่งแวดล้ อม (Social and
Environment Appeals) และการจูงใจด้ านเหตุผลร่ วมกับการจูงใจด้ านอารมณ์ (Combining
Rational Appeal and Emotional Appeals) และยังพบว่าบริ ษัทฯ ใช้ รูปแบบในการนาเสนอ 4
รูปแบบ ได้ แก่ การใช้ สารที่มีเนื ้อหาประเภทข้ อเท็จจริ ง (Factual Message) การใช้ สญ
ั ลักษณ์ของ
บริ ษั ท หรื อ ตราสิ น ค้ า (Symbolic) ภาพเคลื่ อ นไหว (Animation) และการใช้ เ รื่ อ งราว
(Dramatization)ในการออกแบบสารที่เกี่ยวกับแบรนด์กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เพื่อสื่อสารกับผู้บริ โภค
ส่วนสารที่เกี่ยวกับต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เพื่อสื่อสารกับเกษตรกรใช้ รูปแบบในการนาเสนอ 4
รูปแบบ ได้ แก่ การใช้ เรื่ องราว (Dramatization) รูปแบบการแก้ ปัญหา (Problem and Solution)
การใช้ ผ้ นู าเสนอ (Presenter) และการใช้ บุคคลรับรอง (Testimonial) ผ่านกระบวนการออกแบบ
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สารตามขันตอนต่
้
างๆ ได้ แก่ (1) การกาหนดประเด็นสาหรับการสื่อสาร (2) การกาหนดแก่นหลัก
และ (3) การสร้ างสารและการปรับปรุงสาร
4.2.2 กลยุทธ์ การใช้ ส่ ือ (Media Strategy)
ในกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริ ษัทฯ แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ (1) กลุ่มผู้บริ โภค และ (2) กลุ่มเกษตรกร ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ เลือกใช้ สื่อประเภทต่างๆ และมีกระบวนการเลือกใช้ สื่อ ดังต่อไปนี ้
4.2.2.1 สื่อที่เลือกใช้
กลยุทธ์ การใช้ สื่อของบริ ษัทฯ ปรากฏในลักษณะการเลือกใช้ สื่อแบบผสมผสาน
(Media Mix) ที่ต้องอาศัยเครื่ องมือการสื่อสารหรื อสื่อ (Media) หลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องในแต่
ละแคมเปญการสื่อสาร ซึง่ เกิดผลดีในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การสร้ างการรับรู้ให้ กบั กลุ่มเป้าหมายหลาย
กลุ่มในเวลาเดียวกัน และการสร้ างการจดจาได้ รวดเร็ วกว่าการรับสารจากสื่อเพียงสื่อเดียว ซึ่ง
บริษัทฯ ก็มีการเลือกใช้ สื่อให้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายแต่ละกลุม่ ดังต่อไปนี ้
1) กลุม่ ผู้บริโภค
แคมเปญการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ของบริษัทฯ ที่มีกลุม่ เป้าหมายเป็ นผู้บริโภคนัน้ เริ่มต้ นสื่อสารตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2551 จนถึง
ปั จจุบนั ประกอบด้ วย (1) Blue Hero (2) Double A Heroes (3) Paper from KHAN-NA และ (4)
Better Tomorrow ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า บริ ษัทฯ มีการใช้ สื่อในแต่ละแคมเปญการสื่อสาร
โดยเน้ นไปที่สื่อที่สามารถเข้ าถึงผู้รับสารได้ เป็ นจานวนมากอย่างสื่อภาพยนตร์ โฆษณา (Television
Commercial: TVC) เพื่อสร้ างการรับรู้ให้ กบั ผู้รับสารที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร และไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร สื่อสิ่ง พิมพ์ (Print Media) เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ (Newspaper) สื่อ
ใบปลิ ว (Leaflet) สื่ อใบปิ ด (Poster) เป็ นต้ น ซึ่ง สามารถสร้ างการจดจ าจากการอ่านและการ
ตีความหมายได้ และยังเน้ นใช้ สื่อที่สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ตรงกลุ่มที่สุด และสามารถ
สร้ างให้ เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาอย่างสื่อแสดง ณ จุดขาย (Point of Purchase: POP) อีกด้ วย
โดยบริษัทฯ ได้ ผสมผสานการเลือกใช้ สื่อในแต่ละแคมเปญการสื่อสาร ดังตารางที่ 4.4
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สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อแสดง ณ จุดขาย

สื่อกิจกรรม

สื่ออินเตอร์ เน็ต

สื่อกลางแจ้ ง

ตารางที่ 4.4 ต งแ งสื่อที่เลือกใช้ ในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ที่มีกลุม่ ผู้บริโภคเป็ นกลุม่ เป้าหมาย

Blue Hero







Double A Heroes













Paper from KHAN-NA













A to a ปลูกฝั น ปลูกปั ญญา













แคมเปญสื่อสาร

จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ ว่า บริ ษัทฯ เลื อกใช้ สื่อ 3
แ
ต
(Television Commercial: TVC)
ง
(Print Media) แ
แ ง
(Point of Purchase: POP)
ในแต่ละแคมเปญสื่อสารที่มีกลุ่มผู้บริ โภคเป็ น
กลุ่ม เป้าหมาย และในแคมเปญการสื่ อสารถัดมา ได้ เลื อกใช้ สื่ อ อื่ นๆ ที่ เ ข้ า กับพฤติก รรมของ
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึน้ ได้ แก่ สื่อกิจกรรม (Activity) สื่ออินเตอร์ เน็ต (Internet) และสื่อกลางแจ้ ง
(Outdoor Media)
“ถ้ าเป็ นของตัวกระดาษ ส่วนใหญ่จะเป็ นเหมือน IMC Campaign โอเค
TV ยังเป็ นสื่อหลักอยู่ แต่ว่าก็จะมีสื่อ Print เข้ ามา สื่อ POP เข้ ามา สื่อออนไลน์
เข้ ามาบ้ าง เพราะว่าลักษณะของ Consumer ไม่เหมือนกัน การเลือกใช้ สื่อก็จะ
ไม่เหมือนกัน คือต้ องให้ มันครอบคลุม ” บงกชรัตน์ นวลศรี (สัมภาษณ์ , 5
มิถนุ ายน 2557)
“ลูกค้ าหลักเราคื อออฟฟิ ศ ทายัง ไงให้ เข้ า ใจคนออฟฟิ ศ วัน ๆ เขาท า
อะไรบ้ าง เขาสนใจเรื่ องอะไร สื่อแบบไหนที่เขาเลือกดู ที่ที่ไหนที่เขาเลือกไป เรา
ต้ องเข้ าไปใกล้ ชิดตรงนันให้
้ มากขึ ้น คือทายังไงให้ เขามาร่วม Campaign
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ง
ง
(สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2557)

รั บสื่ อ ” จินตวี ร์ ปรัช ญาวาทิน

2) กลุม่ เกษตรกร
แคมเปญการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ของบริ ษัทฯ ที่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็ นเกษตรกรนัน้ เริ่ ม ต้ นสื่อสารตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550
จนถึงปั จจุบนั ประกอบด้ วย (1) เทวดา (2) รักพี่ต้องอดทน (3) น้ ารวย (4) มนต์รักลูกทุ่ง (5) ปลูก
ปุ๊ บ ก็ ไ ด้ ออมปั๊ บ และ (6) ปอก็ ปลูก ซึ่ง จากผลการศึกษา พบว่า บริ ษัทฯ มี การใช้ สื่ อในแต่ล ะ
แคมเปญการสื่ อ สาร โดยเน้ น ไปที่ สื่ อ ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ผู้รั บ สารได้ เ ป็ นจ านวนมากอย่ า งสื่ อ
ภาพยนตร์ โฆษณา (Television Commercial: TVC) และสื่อวิทยุ (Radio) เพื่อให้ สามารถเข้ าผู้รับ
สารในวงกว้ าง ทังที
้ ่เป็ นกลุม่ เป้าหมายของการสื่อสาร และไม่ใช่กลุม่ เป้าหมายของการสื่อสาร และ
ยัง เน้ นใช้ สื่ อที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ม เป้ าหมายได้ ต รงกลุ่ม ที่ สุด และสามารถโน้ ม น้ าวใจให้ เ กิ ด
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาอย่างสื่อบุคคล (Personal Media) หรื อเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการปลูก และ
สื่อกลางแจ้ ง (Outdoor Media) เช่น สื่อป้ายโฆษณา (Banner) เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ ได้ ผสมผสาน
การเลือกใช้ สื่อในแต่ละแคมเปญการสื่อสาร ดังตารางที่ 4.5

สื่อกลางแจ้ ง

สื่อบุคคล









รักพี่ต้องอดทน









น้ ารวย











มนต์รักลูกทุง่











สื่อกิจกรรม

สื่อวิทยุ

เทวดา

แคมเปญสื่อสาร

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อภาพยนตร์ โฆษณา

ตารางที่ 4.5 ต งแ งสื่อที่เลือกใช้ ในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ที่มีกลุม่ เกษตรกรเป็ นกลุม่ เป้าหมาย
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สื่อบุคคล

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อกิจกรรม

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)

ปลูกปุ๊ บ ก็ได้ ออมปั๊ บ













ปอก็ปลูก













แคมเปญการสื่อสาร

จากตารางที่ 4.5 จะเห็นได้ ว่า บริ ษัทฯ เลื อกใช้ สื่อ 4
แ
ต
(Television Commercial: TVC) วิทยุ (Radio) กลางแจ้ ง (Outdoor
Media) และสื่ อบุคคล (Personal Media)
ในแต่ละแคมเปญการสื่ อสารที่ มี กลุ่ม
เกษตรกรเป็ นกลุ่มเป้าหมาย และในแคมเปญการสื่อสารถัดมาได้ เพิ่มการใช้ สื่อประเภทอื่นๆ ที่
สามารถสร้ างการจดจาให้ กลุ่มเป้าหมายมากขึ ้น ได้ แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) ประเภทใบปลิว
(Leaflet) และยังเพิ่มการใช้ สื่อที่สร้ างการมีสว่ นร่วมอย่างสื่อกิจกรรม (Activity) อีกด้ วย
“ถ้ าเป็ นของกลุ่มเกษตรกร เราเอา TV, วิทยุ เป็ นหลักแล้ ว ก็จะเป็ นพวก
สื่อ Below the Line เลย เช่น ป้าย รถแห่ ใบปลิว โปสเตอร์ เพราะว่าเราอยู่กับ
การส่งเสริมในพื ้นที่ เรามีเจ้ าหน้ าที่ที่ไปส่งเสริมอยูแ่ ล้ ว มีผ้ ใู หญ่บ้าน เพื่อนบ้ านที่
ปลูก เป็ น Contact Point พอเราจุดพลุเรี ยกร้ องความสนใจด้ วยสื่อ Mass แล้ ว
เนี่ย เราก็จะเจาะเข้ าพื ้นที่โดยสื่อ Below the Line ไปพร้ อมกับทีมส่งเสริ มเลย”
บงกชรัตน์ นวลศรี (สัมภาษณ์, 5 มิถนุ ายน 2557)
“ถ้ าเป็ นกลุ่มเกษตรกร เราก็จะมีทีมคันนาอยู่แล้ ว เราก็ต้องเหมือนทา
Community
A ess แ คือคันนา
ต
ง
ง
ง
ถ้ าเขารู้ สึกเชื่อและคุ้นเคยกับคนของเรา และก็เห็นบ้ านข้ างๆ
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ปลูก เขาก็ จ ะบอกกัน ปากต่อ ปาก” จิ น ตวี ร์ ปรั ช ญาวาทิ น (สัม ภาษณ์ , 20
มิถนุ ายน 2557)
4.2.2.2 กระบวนการเลือกใช้ สื่อ
บริ ษัทฯ มีหลักการดาเนินงานตามกระบวนการเลือกใช้ สื่อในการสื่อสารเพื่อการ
สร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้

บริษัทฯ

วิเคราะห์
กลุม่ เป้าหมาย

วางแผนสื่อ

เผยแพร่สื่อ

ติดตามและ
ประเมินผล

Media Habits Survey
1. พฤติกรรมกลุม่ เป้าหมาย (Target Audience)
2. คุณสมบัตขิ องสื่อแต่ละชนิด (Media Characteristics)
3. การเข้ าถึงและความถี่ในการใช้ สื่อ (Reach and Frequency)
1. วัดผลจากยอดขายและยอดผู้เข้ าร่วมโครงการ
2. วัดผลจากการสารวจ (Media Research)
ภาพที่ 4.18 แผนภาพแสดงกระบวนการเลือกใช้ สื่อในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
1) การวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมาย
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเป็ นองค์ประกอบที่เกิดขึ ้นในขันตอนแรกของ
้
กระบวนการเลือกใช้ สื่อ ซึง่ บริษัทฯ จะต้ องศึกษาถึงลักษณะทางด้ านภูมิประชากร (Demographic
Profiles) และด้ านจิ ตวิทยาและความต้ องการ (Psychographic and Need Profile) ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริ ษัทฯ มี 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มผู้บริ โภคกระดาษ และกลุ่มเกษตรกร ที่บริ ษัทฯ จะต้ องนามาเป็ น
พื ้นฐานที่สาคัญในการเลือกใช้ สื่อให้ ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย
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“ถ้ าวิธีการเลือกสื่อ อย่างแรกต้ องบอกว่าเราเอา Target Audience เป็ น
Base ที่สาคัญในการเลือกสื่อ ” บงกชรัตน์ นวลศรี (สัมภาษณ์ , 5 มิถุนายน
2557)
นอกจากการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ม เป้ าหมายในด้ า นภู มิ ป ระชากรและด้ า น
จิตวิทยาแล้ ว บริ ษัทฯ ก็จะต้ องศึกษาลักษณะการเลือกใช้ สื่อ (Media Usage) ด้ วยการสารวจ
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย (Media Habits Survey) โดยเลือกที่จะสารวจ
พฤติกรรมที่ เ กิดขึน้ ล่าสุดหรื อเกิ ดขึน้ เมื่ อวาน เพื่ อ ที่ จ ะทาให้ การเลือกใช้ สื่ อนัน้ เป็ นไปอย่างที่
ประสิทธิภาพมากที่สดุ ทาให้ กลุม่ เป้าหมายมีโอกาสรับสื่อ และเปิ ดรับสื่อในที่สดุ
“พอเรา Identify Target Audience เป็ นใคร อย่างแรกเลยที่เราต้ อง
ทาคือ Media Habits Survey ถามเลยว่าเมื่อวานคุณดูอะไร คุณทาอะไร คุณรับ
สื่ออะไรบ้ าง แล้ วที่ เราเลือกเป็ น Yesterday
ต
ต เพราะฉะนันการที
้
่จะซื ้อสื่อให้ ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สดุ
โดยที่ไม่เป็ นการซื อ้ หว่านหรื อใช้ เงินอย่างไม่ Effective
ต ง ต
ง ข ล่าสุดที่สดุ ซึ่งก็คือเมื่อวาน” (บงกชรัตน์ นวลศรี , สัมภาษณ์, 5 มิถนุ ายน
2557)
2) การวางแผนสื่อ
ในขัน้ ตอนการวางแผนสื่อ เป็ นผลสืบเนื่องมาจากขันตอนการวิ
้
เคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็ นการพิจารณาวิธีการที่จะนาไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์ของการสื่อสารเพื่อ
การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม “กระดาษจากคัน นา” โดยการวางแผนสื่ อ ของบริ ษั ท ฯ
จาเป็ นต้ องพิจารณาถึงพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) คุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิด
(Media Characteristics) และการเข้ าถึงและความถี่ในการใช้ สื่อ (Reach and Frequency)
(1) พฤติกรรมกลุม่ เป้าหมาย (Target Audience)
ในส่วนของพฤติก รรมกลุ่มเป้าหมาย จะได้ จากผลสารวจพฤติกรรม
การเปิ ดรับสื่อของผู้บริ โภค (Media Habits Survey) ซึ่งจะต้ องนาข้ อมูลมาวิเคราะห์อย่างเจาะจง
ว่ากลุม่ เป้าหมายมีการเปิ ดรับสื่ออะไร เวลาไหน และอย่างไร เพื่อที่จะนาข้ อมูลสถิติตา่ งๆ มาใช้ ใน
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การให้ นา้ หนักสื่อ (Media Weighting) หรื อการจัดสรรงบประมาณการซือ้ สื่อประเภทต่างๆ ให้
สามารถครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายมากที่สดุ
“เราก็จะเอาข้ อมูลมาวิเคราะห์ดวู ่า เขาเปิ ดรับสื่ออะไรยังไง ดู TV ช่อง
ไหน เวลาไหน รายการอะไร ฟั ง เพลง แม้ กระทั่ง ว่าฟั ง DJ
ถ้ าอ่าน
หนังสือพิมพ์ อ่าน Section คอลัมน์ไหน ใครเขียน ซึ่งค่อนข้ างเจาะจงมากๆ
แล้ วเราก็จะมีการ Weight by Channel
ง
Weight by
Program Types เลือกดูข่าว ดูละคร ดูรายการมวย เราก็ดวู ่าน ้าหนักอยู่ตรงไหน
เราควรจะเกลี่ยเงินไปทางไหนเท่าไหร่ ” บงกชรัตน์ นวลศรี (สัมภาษณ์ , 5
มิถนุ ายน 2557)
(2) ลักษณะและคุณสมบัตขิ องสื่อ (Media Characteristics)
บริ ษัทฯ ได้ ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของสื่ อแต่ละประเภทซึ่ง มี
ข้ อดีกับข้ อเสียที่ต่างกัน เพื่อนามาใช้ ในพิจารณาการเลือกสื่อในแต่ละแคมเปญการสื่อสารตาม
ความเหมาะสม เช่น สื่อภาพยนตร์ โฆษณาจะสามารถทาให้ กลุ่มเป้าหมายรั บรู้ และเกิดการจดจา
ได้ แต่ไม่สามารถนาเสนอรายละเอียดเชิงลึกและให้ กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมได้ แต่สื่อประเภทอื่น
สามารถเสนอรายละเอียดเชิงลึกและให้ กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่ วมในการสื่อสารได้ เป็ นต้ น ซึ่งการ
ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของสื่อจะส่งผลทาให้ บริษัทฯ วางแผนสื่อได้ อย่างถูกต้ อง
“บางครัง้ เราทายัง ไงให้ Campaign มันดูใกล้ ชิดคนมากขึน้ TVC มัน
อาจจะได้ ผลแค่การรับรู้ ภาพกว้ าง แต่มันจะใช้ ไม่ได้ ถ้ าเราอยากจะทาให้ เขา
เข้ าใจเรื่ องราว TVC
ต ง
ต ง
ที่ทาให้ คนมี
ส่วนร่วมได้ ” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน (สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน 2557)
(3) การเข้ าถึงและความถี่ในการใช้ สื่อ (Reach and Frequency)
ไม่ ว่ า ประเด็ น สารและวิ ธี ก ารน าเสนอสารจะสร้ างสรรค์ โ ดดเด่ น
เพียงใด ก็จะไม่เกิดประโยชน์ หากกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ เปิ ดรับสารนัน้ ซึ่งตัวแปรที่สาคัญในการ
วางแผนสื่อ นอกเหนือจากพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดแล้ ว บริ ษัทฯ
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จะต้ องพิจารณาว่าจะใช้ สื่ออะไรบ้ างเพื่อให้ เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ ได้ ตามการเข้ าถึง (Reach)
และค่าความถี่ (Frequency) ที่เหมาะสม
“มันก็จะมีบางครัง้ ที่ผล Survey ของเรา ล๊ อคที่กลุ่มเป้าหมายของเรา
เป็ นหลักเนี่ย บางทีมนั แคบไป ใน Term ของ Media ที่เขาจะต้ องดูในเรื่ องของ
Reach กับ Frequency บางทีเขาก็จะมี Suggestion ในเราเพิ่มตรงนันตรงนี
้
้
เพื่อที่ความหลากหลาย การกระจายตัวของ Program ซึ่ง Reach มันจะได้ เพิ่ม
เราก็ไป Tune กันอีกทีนงึ ” บงกชรัตน์ นวลศรี (สัมภาษณ์, 5 มิถนุ ายน 2557)
อย่างไรก็ตาม การวางแผนสื่อของบริ ษัทฯ ยังขึน้ อยู่กับปั จจัยอีกหลาย
ประการ เช่น งบประมาณ ขนาดของแคมเปญการสื่อสาร ลักษณะของแคมเปญการสื่อสาร ความ
สอดคล้ องระหว่างช่วงเวลาและสภาพแวดล้ อมทางสังคม เป็ นต้ น
3) การติดตามและการประเมินผล
ในขัน้ ตอนของการติ ด ตามและประเมิ น ผลเป็ นขัน้ ตอนสุ ด ท้ ายของ
กระบวนการเลือกใช้ สื่อ เพื่อวัดผลว่าในการวางแผนสื่อเพื่อถ่ายทอดสารไปยังกลุ่มเป้าหมายนัน้
บรรลุผลตามที่กาหนดไว้ หรื อไม่ ซึง่ บริษัทฯ จะมีวิธีการวัดผล 2
ดังต่อไปนี ้
(1) การวัดผลด้ านยอดขายและยอดผู้เข้ าร่วมโครงการ
วิธีการวัดผลวิธีแรกในการเลือกใช้ สื่อในแต่ละแคมเปญการสื่อสาร คือ
การวัดผลจากยอดขายซึ่งได้ จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้บริ โภคกระดาษ และจากยอดผู้เข้ าร่ วม
โครงการซึง่ ได้ จากกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นเกษตรกร โดยยอดขายและยอดผู้เข้ าร่วมโครงการที่เพิ่มขึ ้น
อาจแสดงถึงทัศนคติในเชิงบวกที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ อันเนื่องมาจากการสื่อสาร
เพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ
“ถ้ าแบนๆ เลยคือในเรื่ องของยอดขาย คือคนเชื่อในสินค้ าเรา เชื่อใน
Story
ยอดขายก็คือฟากนึง ถ้ าเป็ นในส่วนของ
ชาวนา ก็คือยอดสมาชิกที่เข้ าร่ วม ก็คือคนเข้ าร่ วมปลูกต้ นกระดาษมากขึ ้น การ
ให้ ความร่วมมือในแต่ละกิจกรรมที่ทางทีม On Ground เข้ าไป ก็คือวัดจากคน
ที่มาเข้ าร่ วมโครงการกับเรา” จินตวีร์ ปรัชญาวาทิน (สัมภาษณ์, 20 มิถนุ ายน
2557)
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(2) การวัดผลจากการสารวจ (Media Research)
การวัดผลจากการส ารวจ (Media Research) เป็ นอีกหนึ่งวิธีการ
วัดผลในการเลือกใช้ สื่อของแต่ละแคมเปญการสื่อสาร ซึ่งบริ ษัทฯ จะมีการติดตามและวัดผลด้ วย
วิธีการเก็บข้ อมูล (Tracking Surveys) จากแบบสอบถาม โดยมีหน่วยงานที่ทาหน้ าที่รับผิดชอบ
ด้ า นการวัด ผลโดยเฉพาะ เพื่ อ ส ารวจพฤติก รรมการรั บ สื่ อ การรั บ รู้ สาร และแนวโน้ ม ในการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรื ออาจ
เผชิญหน้ า (Face to Face) ก็ได้
“เราท า Survey หรื อ Research ในการวัด ซึ่ง มัน เป็ นงานที่ ต้ องการ
ความรวดเร็ วและความคล่องตัวด้ วย ดังนัน้ ก็จะมีหน่วยงาน Media Research
แ ที่จะสามารถสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายที่เรามี Database
Pho e ter ew เป็ น Face to Face แต่ว่า
เครื่ องมือหลักๆ มันก็คือการใช้ แบบสอบถามในการทา Research” บงกชรัตน์
นวลศรี (สัมภาษณ์, 5 มิถนุ ายน 2557)
สาหรั บการวัดผลจากการส ารวจ เป็ นการประเมิ นประสิทธิ ภ าพซึ่ง
หมายถึง การประเมินว่ากลยุทธ์การสื่อสารได้ ประสิทธิภาพตามที่กาหนดไว้ ในวัตถุประสงค์หรื อไม่
โดยการวัดผลจากการสารวจของบริ ษัทฯ จะแบ่งออกเป็ น 2
แ (1) ความคิด
สร้ างสรรค์ (Creative Work Function) และ (2) สื่อ (Media)
ก. ความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Work Function)
ในส่วนของความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Work Function) เป็ น
การวัดผลในด้ านของความรู้ สึกหลังจากได้ รับสาร ซึ่งจะวัดผลในเรื่ องต่างๆ ได้ แก่ (1) ความชอบ
(Liking) (2) ความเข้ าใจ (Understanding) (3) ความสนใจ (Interest) และ (4) แนวโน้ มที่จะเกิด
พฤติกรรม (Tend to Action)
“อย่างที่บอกไปว่ามันจะมี สองส่วน คือความรู้ สึกหลังจากที่ ได้ รับสาร
หรื อได้ เห็นชิ ้นงานว่า เขาชอบหรื อเปล่า ดูแล้ วเข้ าใจไหม เข้ าใจว่ายังไง แล้ วเกิด
ความรู้ สึกยังไงต่อแบรด์ หรื อว่ามีแนวโน้ มที่จะเกิด Action
จะ
แนะนาเพื่อนไหม ซึ่งโดยหลักๆ ก็จะดู Liking, Understanding, Interest, Tend
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to Action อันนี ้คือในแง่ของ Creative Work Function” บงกชรัตน์ นวลศรี
(สัมภาษณ์, 5 มิถนุ ายน 2557)
ข. สื่อ (Media)
ในส่วนของสื่ อ (Media) เป็ นการเก็ บข้ อมูลหลัง จากการซื อ้ สื่ อ
โดยให้ ความสนใจในเรื่ องของผลจากการใช้ สื่อประเภทต่างๆ ในแต่ละแคมเปญการสื่อสาร เพื่อ
ตรวจสอบว่าการวางแผนสื่อนันเป็
้ นไปตามที่กาหนดหรื อไม่ การวัดผลในส่วนนี ้จะนามาเป็ นข้ อมูล
ในการพิจารณาซื ้อสื่อในแคมเปญต่อๆ ไป เพื่ อให้ สื่อที่เลือกใช้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
สื่อสาร
“อี ก ส่ว นหนึ่ง ที่ ต้ องดูคือ ในเรื่ อ งของ Media เพราะพวกนี เ้ ขาต้ อ ง
Learning ว่าจากการเก็ บข้ อมูลก่ อนที่ จ ะซื อ้ สื่ อ พอหลัง จากซื อ้ จริ ง แล้ วเนี่ ย
ออกไปแล้ วเข้ าเห็นจริงหรื อเปล่า เขาเห็นจากซื ้อไหน ก็จะเป็ นการ Cross Check
ed a
Effective หรื อเปล่า” บงกชรัตน์ นวลศรี (สัมภาษณ์, 5
มิถนุ ายน 2557)
ส าหรั บ ผลของการสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุ ณ ค่ า ร่ ว มด้ ว ยนวั ต กรรม
“กระดาษจากคันนา” พบว่าผลจากการเลือกใช้ สื่อในแคมเปญการสื่อสารที่ผ่านมา สามารถสร้ าง
การรั บรู้ ได้ 90%
และสามารถทาให้ กลุ่ม เป้าหมายเกิ ดความชอบได้ ถึ ง 80% ทัง้ นี ้
เนื่องมาจากกระบวนการออกแบบสารและกระบวนการเลือกใช้ สื่อที่มีขนตอนที
ั้
่รัดกุม และมีการ
ตรวจสอบก่อนที่จะสื่อสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทาให้ การสื่อสารของบริ ษัทฯ ค่อนข้ างประสบ
ความสาเร็จ
“ถ้ า Campaign
เปอร์ เซ็นต์ของ Awareness
ง
up ในเรื่ องของ Media
ง Creative Work ความชอบ
ส่วนใหญ่ค่อนข้ างจะหลากหลาย เท่าที่จา Record
up ส่วนหนึ่ง
เป็ นเพราะกระบวนการที่เราค่อนข้ างจะ Check
” บงกชรัตน์
นวลศรี (สัมภาษณ์, 5 มิถนุ ายน 2557)
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กล่าวโดยสรุ ป กลยุทธ์การใช้ สื่อ (Media Strategy) ของการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่า
ร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ปรากฏในลักษณะการเลื อกใช้ สื่ อแบบ
ผสมผสาน (Media Mix) ที่ต้องอาศัยเครื่ องมือการสื่อสารหรื อสื่อ (Media) หลายรู ปแบบอย่าง
ต่อเนื่ องในแต่ล ะแคมเปญการสื่ อสาร ซึ่ง เกิ ดผลดีในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การสร้ างการรั บรู้ ให้ กับ
กลุม่ เป้าหมายหลายกลุม่ ในเวลาเดียวกัน และการสร้ างการจดจาได้ รวดเร็ วกว่าการรับสารจากสื่อ
เพียงสื่อเดียว ซึ่งบริ ษัทฯ ก็มีการเลือกใช้ สื่อให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม
ผู้บริ โภคซึ่ง เน้ นไปที่สื่ อที่สามารถเข้ าถึงผู้รับสารได้ เป็ นจานวนมากอย่างสื่อภาพยนตร์ โฆษณา
(Television Commercial: TVC) เพื่อสร้ างการรับรู้ ให้ กับผู้รับสารที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายของการ
สื่อสาร และไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ (Print Media) เช่น สื่อหนังสือพิมพ์
(Newspaper) สื่อใบปลิว (Leaflet) สื่อใบปิ ด (Poster) เป็ นต้ น ซึ่งสามารถสร้ างการจดจาจากการ
อ่านและการตีความหมายได้ และยังเน้ นใช้ สื่อที่สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ตรงกลุ่มที่สดุ และ
สามารถสร้ างให้ เกิดพฤติกรรมที่พงึ ปรารถนาอย่างสื่อแสดง ณ จุดขาย (Point of Purchase: POP)
ส าหรั บกลุ่ม เกษตรกรจะไปที่ สื่ อที่ ส ามารถเข้ าถึง ผู้รับสารได้ เป็ นจ านวนมากอย่างสื่ อ
ภาพยนตร์ โฆษณา (Television Commercial: TVC) และสื่อวิทยุ (Radio) เพื่อให้ สามารถเข้ าผู้รับ
สารในวงกว้ าง ทังที
้ ่เป็ นกลุม่ เป้าหมายของการสื่อสาร และไม่ใช่กลุม่ เป้าหมายของการสื่อสาร และ
ยัง เน้ นใช้ สื่ อที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ม เป้ าหมายได้ ต รงกลุ่ม ที่ สุด และสามารถโน้ ม น้ าวใจให้ เ กิ ด
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาอย่างสื่อบุคคล (Personal Media) หรื อเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ ม และสื่อกลาง
แจ้ ง (Outdoor Media) เช่น สื่อป้ายโฆษณา (Banner) เป็ นต้ น ซึ่งบริ ษัทฯ มีหลักการดาเนินงาน
ตามกระบวนการเลือกใช้ สื่อในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ตามขันตอน
้
ได้ แก่ (1) การวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมาย (2) การวางแผนสื่อ (3) การซื ้อสื่อ และ (4)
การติดตามและการประเมินผล
นอกจากนี ้ ยัง สามารถสรุ ปได้ ว่า วิธีการสื่ อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” นัน้ มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ทัง้ ในด้ านการเพิ่มยอดขายจาก
ผู้บริ โภคกระดาษและการเพิ่ม ยอดเกษตรกรผู้เข้ าร่วมโครงการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ รวมไป
ถึงด้ านทัศนคติและพฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมายที่มีตอ่ บริษัทฯ อีกด้ วย
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4.3 ทัศนคติและการยอมรั บ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการสร้ าง
คุ ณ ค่ า ร่ วมด้ ว ยนวั ต กรรม “กระดาษจากคั นนา” ของบริ ษั ท ดั๊ บ เบิ ล้ เอ
(1991) จากั ด (มหาชน) ซึ่ง เป็ นผลจากกลยุทธ์ การสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ าง
คุณค่ าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ
ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก
ของบริ ษัท ดั๊บเบิ ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) จานวน 3 กลุ่ม ได้ แก่( 1) เกษตรกรที่ปลูกต้ น
กระดาษ จานวน 3 คน (2) ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ จานวน 3 คน (3) สื่อมวลชน จานวน 5 คน พบว่า ผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสี ยภายนอกมีทัศนคติและการยอมรั บที่ มี ต่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผลมาจากการสื่อสาร
เพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ที่แตกต่างกัน ซึ่งทัศนคติ
ของแต่ละกลุ่มขึ ้นอยู่กับการรับรู้ การจดจา ความเชื่อ และการเรี ยนรู้หรื อประสบการณ์ของแต่ละ
บุค คล โดยมี ผ ลคื อ ทาให้ เ กิ ดพฤติกรรม ในที่ นี ห้ มายถึง การยอมรั บ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.3.1 ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการสร้ างคุณค่ าร่ วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก ในที่นี ้ หมายถึง ทัศนคติที่มีต่อการสร้ างคุณค่า
ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม “กระดาษจากคัน นา” ของ (1) เกษตรกรที่ ป ลูกต้ น กระดาษ (2) ผู้บริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์ และ (3) สื่อมวลชน ซึง่ เป็ นเกิดจากการรับรู้ การจดจา และความเข้ าใจในเนื ้อหาสารใน
การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษาจากคันนา” ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
4.3.1.1 เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษ
จากการศึกษาผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 คนที่เป็ นเกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษของบริ ษัทฯ
ได้ แก่ (1) คุณศิริโชค เกิดรี (2) คุณประทิน แสงจันทร์ และ (3) คุณสมชาย บุญตัง้ พบว่าผู้ให้ ข้อมูล
มีการรับรู้ การจดจา และความเข้ าใจในเนื อ้ หาสารในการสื่ อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ และมีประเภทของทัศนคติที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วม
ด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1) การรับรู้ การจดจา และความเข้ าใจในเนื ้อหาสาร
ในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ของบริ ษัทฯ นัน้ ผู้ให้ ข้อมูลมีการรับสารจากสื่อบุคคล ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการปลูกของ
บริษัทฯ คนในครอบครัว และคนรู้จกั ที่มีอาชีพเกษตรกรเหมือนกัน ซึ่งสื่อบุคคลสามารถให้ ข้อมูลที่
เหมาะสมและมากพอที่จะสามารถโน้ มน้ าวใจผู้ให้ ข้อมูลได้
“คนรู้ จักไปประชุมมา แล้ วเขาก็มาแนะนาอธิ บายว่ามีการปลูกแบบนี ้
พอฟั งเสร็ จผมก็ติดต่อกับพนักงานของบริ ษัทฯ ก็มีการพูดคุยกัน ผมก็มองว่ามัน
ตอบโจทย์ผม มันไม่มีผลกระทบในการทานา แล้ วมันก็เป็ นอะไรที่ดีกว่าปล่อย
ว่างเปล่าจริงๆ” ศิริโชค เกิดรี (สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
“ผมได้ ยินจากเจ้ าหน้ าที่ เคยเห็นเขามาเสนอพวกนี ้ ผมก็เลยติดต่อ ผ่าน
1759” ประทิน แสงจันทร์ (สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
“ผมได้ ยิ นมาจากลูก ลูกบอกว่า ลูกเขยผมเป็ นอาจารย์ อ ยู่ที่ สระแก้ ว
ลูก เขยบอกว่ า พ่ อ ปลูก ไว้ เถิ ด มัน ดี และก็ ไ ด้ ข้ อ มู ล จากเจ้ าหน้ าที่ ที่ เ ขามา
ประชาสัมพันธ์โครงการด้ วย” สมชาย บุญตัง้ (สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
ผู้ให้ ข้อมูลจดจาได้ ว่า การสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” มีประโยชน์ในด้ านการส่งเสริ มรายได้ เสริ มให้ แก่เกษตรกร โดยที่เกษตรกรไม่ต้องลงทุนใน
การปลูก และผู้ให้ ข้อมูลยังทราบว่าต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ของบริษัทฯ แตกต่างจากยูคาลิปตัลสาย
พันธ์เก่า และสามารถปลูกร่ วมกับการทานา โดยไม่ทาให้ เกิดผลเสียต่อผลผลิตข้ าวแต่อย่างไร ซึ่ง
ข้ อมูลเหล่านี ้ ก็ได้ รับจากสื่อบุคคลอีกเหมือนกัน
“จาได้ ว่ามันมีประโยชน์คือ ลดโลกร้ อนและเป็ นแหล่งที่มาของรายได้
พวกนี ้มันตอบโจทย์เกษตรกรได้ โดยตรงทังหมด”
้
ศิริโชค เกิดรี (สัมภาษณ์, 18
ง
2557)
“จ าได้ ว่ า มัน ไม่ ต้ อ งลงทุน มัน แค่ ล งแรงเฉยๆ” ประทิ น แสงจัน ทร์
(สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
“จาได้ ว่าเป็ นการส่งเสริ มให้ ชาวนาปลูกต้ นยูคาฯ พันธุ์ของบริ ษัทฯ แต่
คนอื่นก็พดู กันว่าอย่าปลูกเลย ปลูกแล้ วเมล็ดข้ าวมันจะไม่ดี ข้ าวมันจะลีบ พอดี
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ผมผ่านไปตรงที่มีที่นาและปลูกต้ นยูคาฯ ไปสอบถามชาวบ้ าน เขาก็บอกว่าไม่
จริ งหรอกลุง ปลูกไปแล้ วในนาลุงก็ยังได้ ข้าว ไม่กี่ปีลุงก็ได้ ตดั ต้ นยูคาฯ ก็ยงั ได้
อาชีพเสริมเข้ าไปอีก” สมชาย บุญตัง้ (สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
นอกจากนี ้ ผู้ให้ ข้อมูลสามารถเข้ าใจได้ ว่า ประโยชน์ของการสร้ างคุณค่า
ร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ที่เกิดขึ ้น เป็ นการช่วยเหลือพวกเขาซึ่งเป็ นเกษตรกรให้ มี
รายได้ เสริ ม นอกเหนือจากรายได้ จากการปลูกข้ าว ด้ วยการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา
หรื อ เป็ นพื น้ ที่ ว่ า งเปล่ า ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ข องพวกเขา ซึ่ ง การเข้ า ร่ ว มโครงการดัง กล่ า ว ไม่
จาเป็ นต้ องลงทุนในการซื ้อต้ นกล้ า และไม่จาเป็ นต้ องรดน ้าดูแลแต่อย่างใด
“เข้ าใจว่ามันก็ ดี อย่างน้ อยเราก็ มี ต้นกล้ าให้ ม าปลูกโดยที่ เราไม่ต้อ ง
ลงทุน และก็มีผลประโยชน์ตอบแทน และก็ช่วยภาวะโลกร้ อนได้ มันก็ดีกว่าเรา
ไปลงทุนเอง ดีกว่าปล่อยทิ ้งไว้ ไม่ปลูก มันก็ไม่มีอะไรตอบแทนขึ ้นมาจากตรงนัน”
้
ศิริโชค เกิดรี (สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
“เข้ าใจว่าต้ นยูคาฯ มันจะไม่มาทาให้ ที่ผมเสียเปล่า ที่ว่างเปล่า ช่วยโลก
ด้ วย” ประทิน แสงจันทร์ (สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
“เข้ าใจว่ามันเป็ นโครงการที่ชว่ ยให้ ชาวนาอย่างเราๆมีรายได้ ปลูกไว้ ตาม
คันนาก็ดี ได้ ผลผลิตทังสองอย่
้
าง ทังข้
้ าว ทังยู
้ คาฯ” สมชาย บุญตัง้ (สัมภาษณ์,
18 ง
2557)
2) ประเภทของทัศนคติ
ผู้ให้ ข้อมูลมีทศั นคติในทางบวก (Positive Attitude) ต่อการสร้ างคุณค่า
ร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” อันเป็ นผลมาจากการรับรู้ การจดจา และความเข้ าใจใน
เนื ้อหาสารที่ได้ จากสื่อบุคคล ซึ่งสื่อบุคคลสามารถข้ อมูลในเรื่ องประโยชน์ของการสร้ างคุณค่าร่วม
ด้ วยนวัตกรรมกระดาษจากคันนาเป็ นอย่าง และสื่อบุคคลยังสามารถชี ้แจงข้ อสงสัยในเรื่ องโทษ
ของต้ นยูคาลิปตัสสายพันธุ์เก่า และข้ อแตกต่างระหว่างต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ของบริ ษัทฯ กับต้ น
ยูคาลิปตัสสายพันธุ์เก่า จนทาให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเกิดทัศนคติที่ดีในที่สดุ
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“ถ้ าเกษตรกรสนใจเรื่ องพวกนี ้ก็ดี คือมันเป็ นรายได้ ด้วย ช่วยภาวะโลก
ร้ อนจริ ง แต่เกษตรกรบางคนมันต้ องมีการนาร่ อง คือทาให้ เขาดู เขาถึงจะเชื่อ
เพราะเขาก็ยงั มีความชื่อว่ามันกินดินกินน ้า เขาบอกว่าปลูกแล้ วข้ าวมันจะไม่งาม
ไม่โต” ศิริโชค เกิดรี (สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
“ผมรู้สึกว่ามันเป็ นโอกาส ช่วยสร้ างรายได้ ให้ ผม ถ้ าอีก 3 ปี ตัด ผมก็จะ
สามารถนาเงินไปใช้ หนี ้” ประทิน แสงจันทร์ (สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
“บางคนเขาก็พูดว่านกจะไม่จบั ต้ นยูคาฯ ผมว่าไม่ จริ งหรอก ประโยชน์
ของมันก็มีหลายอย่างทัง้ มีรายได้ ทังช่
้ วยให้ อากาศไม่ร้อน คือผมว่ามันดีมาก
นะ” สมชาย บุญตัง้ (สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ ว่า กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษ มีการรับรู้
สารในด้ านการสร้ างรายได้ เสริ มให้ กับเกษตรกรไทยเป็ นหลัก โดยเปิ ดรับสารจากสื่อบุคคลหรื อ
เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการปลูกของบริ ษัทฯ คนในครอบครัว และคนรู้ จกั ที่มีอาชีพเกษตรกรเหมือนกัน
โดยสามารถจดจาและเกิดความเข้ าใจว่า บริษัทฯ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้ มีรายได้ เสริ มจาก
การปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา โดยที่เกษตรกรไม่ต้องลงทุนในการปลูก ซึ่งตรงกับเนื ้อหา
สารที่บริ ษัทฯ ได้ สื่อสารออกไป สาหรับ ในส่วนของทัศนคติ กลุ่มเกษตรกรมีทศั นคติในทางบวก
โดยรู้ สึกว่าการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” เป็ นสิ่งที่ดีที่ช่วยเหลือให้ พวก
เขามีรายได้ เสริม และเชื่อว่าต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ แตกต่างจากต้ นยูคาลิปตัสสายพันธุ์เก่า
4.3.1.2
ผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 คนที่เป็ นผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ (1)
คุณกนต์ธีร์ เดชเกิด (2) คุณสุวิทย์ จันทวงศ์ และ (3) คุณมะลิวรรณ บินสะเล็ม พบว่าผู้ให้ ข้อมูลมี
การรั บรู้ การจดจ า และความเข้ าใจในเนื อ้ หาสารในการสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุณค่า ร่ วมด้ ว ย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ และมีประเภทของทัศนคติที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วม
ด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) การรับรู้ การจดจา และความเข้ าใจในเนื ้อหาสาร
ในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ของบริ ษัทฯ นัน้ ผู้ให้ ข้อมูล มี การรับสารจากสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ของบริ ษัทฯ
งานวิจยั จากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการเผยแพร่ ของบริ ษัทฯ และการ
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สนทนาผ่า นอิน เตอร์ เ น็ ตของบุค คลภายนอก นอกจากนี ย้ ัง มี ผ้ ูใ ห้ ข้ อมูล เคยร่ ว มงานด้ า นการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์กบั บริษัทฯ มาก่อน จึงมีการรับรู้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี
“เคยเห็นจากโฆษณาว่าบริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ มีการปลูกต้ นไม้ ตามคันนา”
มะลิวรรณ บินสะเล็ม (สัมภาษณ์, 7 ง
2557)
“เคยได้ ยิน ส่วนหนึ่งเพราะเคยได้ ทา Project โฆษณาให้ Double A มา
ก่อน” กนต์ธีร์ เดชเกิด (สัมภาษณ์, 7 ง
2557)
“เคยได้ ยินได้ ฟังมาจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริ ษัทฯ บ้ าง พวกงานวิจยั
ต่างๆ บ้ าง แล้ วก็เห็นตามกระทู้ Webboard ด้ วย” สุวิทย์ จันทวงศ์ (สัมภาษณ์, 7
ง
2557)
จากการเปิ ดรับสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ของบริ ษัทฯ ผู้ให้ ข้อมูล
จดจาได้ วา่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตกระดาษจากวัตถุดิบซึ่งได้ จากส่งเสริ มให้ เกษตรกรปลูกต้ นกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ บนพื ้นที่ว่างหรื อคันนา ซึ่งประโยชน์ของการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ที่ผ้ ูให้ ข้อมูลจดจาได้ ได้ แก่ การช่วยเหลือให้ เกษตรกรมีรายได้ เสริ ม การช่วยลดโลก
ร้ อน และการสร้ างพลังงานจากเศษไม้ เปลือกไม้ ที่ได้ จากการผลิตกระดาษ ซึ่งตรงกับเนื ้อหาสารใน
การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ แต่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลก็
ยังได้ รับสารจากบุคคลภายนอกในเรื่ องโทษของต้ นยูคาลิปตัส ได้ แก่ การทาลายสารอาหารในดิน
และทาให้ น ้าเน่าเสียจากน ้ามันของใบจากต้ นยูคาลิปตัล เป็ นต้ น
“จ าได้ ว่า เป็ นบริ ษั ท ฯ ที่ ช่ว ยเหลื อ ชาวนาจากการให้ ช าวนาปลูก ต้ น
กระดาษ แล้ วบริ ษัทฯ ก็จะนามาใช้ เป็ นวัตถุดิบผลิตกระดาษ” มะลิวรรณ บินสะ
เล็ม (สัมภาษณ์, 7 ง
2557)
“จาได้ วา่ ต้ นกระดาษช่วยชุมชน ลดคาร์ บอนไดออกไซด์ นาเศษไม้ มาเผา
เป็ นไฟฟ้า แล้ วก็ทาให้ ชมุ ชนมีรายได้ ด้วยการปลูกต้ นกระดาษบนคันนา” กนต์ธีร์
เดชเกิด (สัมภาษณ์, 7 ง
2557)
“ที่ จ าได้ มีทัง้ เรื่ องดีคือให้ ช าวนาปลูก เป็ นการเพิ่ม รายได้ โดยไม่ต้อง
ลงทุน ส่วนเรื่ องไม่ดีคือมันทาลายดินทาลายน ้าจากน ้ามันจากใบยูคาฯ” สุวิทย์
จันทวงศ์ (สัมภาษณ์, 7 ง
2557)
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นอกจากประโยชน์ของการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” แล้ ว ผู้ใ ห้ ข้ อมูล ยัง มี ค วามเข้ า ใจว่า การสื่ อสารเพื่ อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ วมด้ ว นวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ เป็ นการสื่อสารเพื่อแก้ ภาพลักษณ์ของวัตถุดิบที่บริ ษัทฯ ใช้ ใน
การผลิตกระดาษ ได้ แก่ ต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ โดยเสนอถึงความแตกต่างระหว่างต้ นกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ กับต้ นยูคาลิปตัลสายพันธุ์เก่า
“เข้ าใจว่าเป็ นการปลูกต้ นกระดาษที่เป็ นวัตถุดิบ ไม่ต้องตัดไม้ แล้ วก็เพิ่ม
รายได้ ให้ เกษตรกรอีกทาง” มะลิวรรณ บินสะเล็ม (สัมภาษณ์, 7 ง
2557)
“เข้ าใจว่าส่วนหนึ่งของแคมเปญคือเรื่ องแก้ ภาพลักษณ์ ที่โดนโจมตีว่า
ทาลายหน้ าดิน แต่ในความเป็ นจริ งคือเป็ นต้ นยูคาฯ ได้ รับการตัดแต่งพันธุกรรม
แล้ ว และก็ไม่ได้ ให้ ชาวนาไปปลูกในเนื ้อที่เลย คือไปปลูกบนคันนา ทาให้ เกิดเป็ น
อาชีพเสริมขึ ้นมา” กนต์ธีร์ เดชเกิด (สัมภาษณ์, 7 ง
2557)
“เข้ าใจว่าการปลูกต้ นยูคาฯ ของดับ๊ เบิ ้ล คือชาวนาไม่ต้องลงทุน ไม่ต้อง
ดูแ ล มี ร ายได้ ส่ ว นบริ ษั ท ฯ ก็ ไ ด้ วัต ถุ ดิ บ ใช้ ท ากระดาษ” สุ วิ ท ย์ จั น ทวงศ์
(สัมภาษณ์, 7 ง
2557)
2) ประเภทของทัศนคติ
ผู้ให้ ข้อมูลมีทศั นคติในทางบวก (Positive Attitude) ต่อการสร้ างคุณค่า
ร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” อันเป็ นผลมาจากการรับรู้ การจดจา และความเข้ าใจใน
เนื ้อหาสาร แต่ยงั มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลที่ได้ รับสารจากบุคคลภายนอกในเรื่ องโทษของต้ นยูคาลิปตัล ก็ยงั มี
ความสงสัยในเรื่ องของวิธีการส่งเสริ มให้ เกษตรกรปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ซึ่งทาให้ เกิดความ
กังวลว่าหากข้ อมูลที่ได้ รับจากบุคคลภายนอกเป็ นเรื่ องจริ ง จะทาให้ เกิดปั ญหากับเกษตรกรใน
ภายหลังได้
“รู้สกึ ดี เพราะว่าชาวนาจะได้ มีช่องทางในการหารายได้ เพิ่มขึ ้นจากพื ้นที่
ที่มีอยูแ่ ล้ ว” มะลิวรรณ บินสะเล็ม (สัมภาษณ์, 7 ง
2557)
“ก็ร้ ูสกึ ดีขึ ้นตรงที่วา่ กระดาษที่ใช้ คือ (1) ไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม (2) คนก็
มีรายได้ ชุมชนก็มีรายได้ เพิ่มขึ ้น” กนต์ธีร์ เดชเกิด (สัมภาษณ์, 7 ง
2557)
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“ธุรกิจกระดาษมันต้ องทาลายธรรมชาติเหมือนกัน แต่บริ ษัทฯ ก็มีการ
ผลิตวัตถุดบิ เองโดยไม่ไปทาลายทรัพยากร เพียงแต่ว่าส่วนตัวยังไม่ Get กับวิธีที่
ให้ ชาวบ้ านนาไปปลูก” สุวิทย์ จันทวงศ์ (สัมภาษณ์, 7 ง
2557)
จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ วา่ กลุม่ ผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์กระดาษมีการรับรู้สาร
ในด้ านการช่วยลดโลกร้ อนและด้ านการสร้ างรายได้ เสริ มให้ กบั เกษตรกรไทยเป็ นหลัก โดยเปิ ดรับ
สารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ของบริ ษัท ได้ แก่ สื่อภาพยนตร์ โฆษณา สื่อโฆษณา ณ จุดขาย
และสื่ อ กลางแจ้ ง เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยั ง ได้ รั บ สารจากงานวิ จั ย จากคณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการเผยแพร่ ของบริ ษัทฯ และการสนทนาผ่านอินเตอร์ เน็ตของ
บุคคลภายนอก โดยผู้บริ โภคสามารถจดจาและเกิดความเข้ าใจว่า (1) บริ ษัทฯ ผลิตกระดาษจาก
ไม้ ป ลูก ที่ ป ลูก โดยเกษตรกร (2) บริ ษั ท ฯ มี ส่ว นช่ว ยลดโลกร้ อนจากการส่ ง เสริ ม การปลูก ต้ น
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา ซึง่ เป็ นการเพิ่มพื ้นที่สีเขียว และ (3) การใช้ กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ มีส่วน
ช่วยเหลือเกษตรกรให้ มีรายได้ เสริ มและช่วยลดโลกร้ อน ซึ่งตรงกับเนื ้อหาสารที่บริ ษัทฯ ได้ สื่อสาร
ออกไป ทาให้ ผ้ บู ริโภคมีทศั นคติในทางบวกต่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” แม้ วา่ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่ องโทษของต้ นยูคาลิปตัสอยูบ่ ้ างก็ตาม
4.3.1.3 สื่อมวลชน
จากการศึกษาผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 5 คนที่เป็ นสื่อมวลชนที่นาเสนอข่าวสารของบริ ษัทฯ
จากหนังสือพิมพ์ตา่ งๆ ได้ แก่ (1) คุณสุพรรณี จะทาดี (2) ศิริพร ค่านคร (3) คุณกาไร บุญเย็น (4)
คุณชุติมนฑ์ ศรี ขา และ (5) คุณมด (นามสมมุติ) พบว่าผู้ให้ ข้อมูลมีการรับรู้ การจดจา และความ
เข้ าใจในเนื ้อหาสารในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัทฯ และมีประเภทของทัศนคติที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) การรับรู้ การจดจา และความเข้ าใจในเนื ้อหาสาร
ในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ของบริ ษัทฯ นัน้ ผู้ให้ ข้อมูลมีการรับสารจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ของบริ ษัทฯ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ บทสัมภาษณ์จากผู้บริ หาร ซึ่งจากการที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเป็ นสื่อมวลชนสายการตลาดซึ่ง
จะต้ องติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากบริ ษัทฯ ทาให้ ทราบข้ อมูลข่าวสารจากบริ ษัทฯ อยู่ตลอด แต่
ก็มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลบางคนที่ไม่ได้ จดจารายละเอียดมากนัก และผู้ให้ ข้อมูลบางคนก็ยังได้ รับสารจาก
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บุคคลภายนอกในเรื่ องโทษของต้ นยูคาลิ ปตัส ได้ แก่ การทาลายทรัพยากรในดิน และการฟื น้ ฟูดิน
จะต้ องใช้ เวลาค่อนข้ างนาน
“เคยได้ ยินจากการสื่อสารในช่องทางต่างๆ รวมทังผู
้ ้ บริ หารของบริ ษัทฯ
ที่บอกว่า การปลูกต้ นกระดาษบนคันนา ช่วยเสริ มรายได้ ให้ กบั เกษตรกร ช่วยดูด
ซับคาร์ บอนไดออกไซด์ และส่งเสริ ม การเติบโตให้ กับธุรกิจกระดาษของบริ ษัทฯ
ทังตลาดในประเทศและต่
้
างประเทศ” ศิริพร ค่านคร (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“เคยเห็นจากข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ ”
กาไร บุญเย็น (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“ทราบจากการท าประชาสัม พัน ธ์ ว่า การปลูก ต้ น ยูค าลิ ปตัสที่ คัน นา
สามารถสร้ างรายได้ ให้ เ กษตรกรอี กทางหนึ่ง ” ชุติม นฑ์ ศรี ขา (สัม ภาษณ์ , 6
ง
2557)
“เคยอ่ า นข่า วสารของบริ ษั ท ฯ บ้ า ง แต่ไ ม่ ไ ด้ จ ดจ าว่า มี ร ายอะเอี ย ด
อย่างไร” สุพรรณี จะทาดี (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“เคยได้ ยินจากการสื่อสารของบริษัทฯ แต่เท่าที่ได้ ยินมาต่างก็บอกว่า ต้ น
ยูคาฯ มันทาลายหน้ าดินและทรัพยากรในดิน และต้ องใช้ ระยะเวลานานหลายปี
กว่าจะสามารถฟื ้นฟูหน้ าดินให้ กลับมาเป็ นแบบเดิมได้ ” คุณมด (นามสมมุติ)
(สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล จดจ าเนื อ้ สารในการสื่ อ สารเรื่ อ งการสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ได้ ว่า เกษตรกรจะมี รายได้ เสริ มจากการปลูกต้ น
กระดาษดั๊บ เบิล้ เอ บนคันนา ซึ่ง เป็ นช่อ งทางที่ น่าสนใจส าหรั บเกษตรกร ส่วนบริ ษัทฯ จะได้
ประโยชน์ด้วยการมีวตั ถุดบิ ที่เพียงพอในการผลิตกระดาษ นอกจากนี ้ผู้ให้ ข้อมูลบางคนทราบว่าต้ น
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ แตกต่างจากต้ นยูคาลิ ปตัสสายพันธุ์เก่า แต่ผ้ ตู อ่ ต้ านบริ ษัทฯ ได้ นาเอาผลเสีย
ของการปลูกต้ นยูคาลิปตัสสายพันธุ์เดิมมาเผยแพร่ จนทาให้ ผ้ ไู ด้ รับสารเกิดทัศนคติในทางลบขึ ้น
“จดจ าได้ ว่าเป็ นการส่ง เสริ ม ให้ เกษตรกรมี รายได้ เพิ่ม เติม และสร้ าง
วัตถุดบิ ให้ เพียงพอกับความต้ องการของบริ ษัทฯ เป็ นโครงการที่ได้ รับรางวัลด้ าน
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CSR มาหลายรางวัล รวมทัง้ การยกย่ อ งจากนัก การตลาดในต่า งประเทศ
ขณะเดียวกันก็เคยมีกลุ่มผู้ตอ่ ต้ าน โดยอ้ างอิงข้ อมูลผลเสียของการปลูกต้ นยูคา
ลิปตัส ซึ่งเป็ นสายพันธุ์เดิมก่อนที่จะพัฒนามาเป็ นต้ นกระดาษ” ศิริพร ค่านคร
(สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“จาไม่คอ่ ยได้ แต่เห็นว่าน่าสนใจสาหรับเกษตรกรที่จะนามาเป็ นช่องทาง
ในการมีรายได้ เพิ่มเติม” กาไร บุญเย็น (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“จาเนื ้อหาในโฆษณาได้ วา่ เป็ นการสอยกระดาษจากต้ นไม้ ที่ปลูกไว้ ที่คนั
นาแล้ ว ก็ เ ป็ นกระดาษที่ ใ นออฟฟิ ศใช้ ด้ ว ย” ชุติ ม นฑ์ ศรี ข า (สัม ภาษณ์ , 6
ง
, 2557)
“จาไม่ได้ ” สุพรรณี จะทาดี (สัมภาษณ์, 6 ง
, 2557)
“จ าได้ ว่าเป็ นการช่วยเหลือชาวบ้ านให้ มีรายได้ เสริ ม จากการปลูกต้ น
กระดาษบนคันนา แต่จากการสอบถามชาวบ้ านก็ได้ รับผลตอบแทนต่า” คุณมด
(นามสมมุต)ิ (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
ผู้ให้ ข้อมูลมีความเข้ าใจในเนื ้อหาสารในการสื่อสารเรื่ องการสร้ างคุณค่า
ร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ว่า พื ้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ของ
เกษตรกรอย่างคันนา สามารถนามาสร้ างรายได้ เสริ มอี กทางหนึ่ง ซึ่งการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ เป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ อย่างกระดาษ
ให้ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมมากยิ่งขึ ้น
“เข้ าใจว่า การปลูกต้ นกระดาษบนคันนาที่เคยว่างเปล่า ช่วยให้ ชาวนามี
รายได้ เสริ มนอกเหนือจากอาชีพทานา และช่วยเพิ่มวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
ให้ กบั บริษัทฯ” ศิริพร ค่านคร (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“เข้ าใจว่ า ให้ ปลู ก ต้ น ไม้ บนคัน นาและน าต้ น ไม้ นัน้ มาแปรรู ป เป็ น
กระดาษ” กาไร บุญเย็น (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“เข้ าใจว่า พื ้นที่นา นอกจากจะปลูกข้ าวแล้ ว คันนายังปลูกต้ นไม้ ที่นาไป
ผลิตเป็ นกระดาษ สร้ างรายได้ สองทาง อีกทังยั
้ งพัฒนากระดาษให้ เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม” ชุตมิ นฑ์ ศรี ขา (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“ไม่เข้ าใจ” สุพรรณี จะทาดี (สัมภาษณ์, 6 ง
, 2557)
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“ไม่คอ่ ยเข้ าใจ แต่เท่าที่ทราบ คือจะช่วยเหลือชาวบ้ านที่มีพื ้นที่ว่างจาก
คัน นา ให้ มาปลู ก ต้ นยู ค าฯ เพื่ อ เป็ นรายได้ เสริ ม ” คุ ณ มด (นามสมมุ ติ )
(สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
2) ประเภทของทัศนคติ
ผู้ให้ ข้อมูลมี ทัง้ ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) และทัศนคติ
ในทางลบ (Negative Attitude) ต่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” อัน
เป็ นผลมาจากการรับรู้ การจดจา และความเข้ าใจในเนื ้อหาสารของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ให้ ข้ อมูลที่มี
ทัศนคติในทางบวก จะมีความรู้ สึกว่า บริ ษัทฯ สร้ างสรรค์ดาเนินนโยบายส่งเสริ มการตลาด และ
การเพิ่มศักยภาพในการผลิต ไปพร้ อมๆ กับการช่วยเหลือเกษตรกรและสังคม ส่วนผู้ที่มีทศั นคติ
ในทางลบ จะมีความเชื่อว่าต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ จะมีผลเสียต่อทรัพยากรดิน และมีความรู้สึกว่า
เกษตรกรจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนที่ค้ มุ ค่าหากเข้ าร่วมโครงการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา
“รู้ สึก ชื่ น ชมกับ ที่ ส ามารถสร้ างสรรค์น โยบายส่ง เสริ ม การตลาด เพิ่ ม
ศัก ยภาพในการผลิ ต รวมทัง้ สร้ างภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข ององค์ ก รที่ เ ป็ นมิ ต รกับ
สิ่งแวดล้ อมไปพร้ อมๆกัน จนโครงการนี ้กลายเป็ นที่ร้ ูจกั กันอย่างแพร่หลาย ทังใน
้
และต่างประเทศ” ศิริพร ค่านคร (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“มองว่าเป็ นกิจกรรมที่น่าสนใจหากไม่ทาร้ ายพืชผลทางการเกษตรของ
ชาวนานั่นหมายความว่า ผู้ประกอบการต้ องมีความจริ งใจในการทาธุรกิจและ
จริ งใจต่อเกษตรกรที่ร่วมโครงการด้ วย” กาไร บุญเย็น (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“มีความรู้สกึ ดี เป็ นการส่งเสริ มให้ เกษตรกรสร้ างรายได้ อีกทางหนึ่ง และ
หากทาตามก็จะมีรายได้ แน่นอน” ชุตมิ นฑ์ ศรี ขา (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“เคยเห็นชาวบ้ านที่ปลูกต้ นยูคาลิปตัล แต่ยงั ไม่เคยเห็นปลูกจากคันนา
แล้ วมีการพูดคุยถามชาวบ้ านจะบอกว่า ต้ นยูคาลิปตัลจะนามาทากระดาษ ปลูก
แต่ละครัง้ จะทาให้ หน้ าดินเสีย และใช้ ระยะเวลานานมากในการปลูกแต่ครัง้ จึง
ต้ องใช้ ระยะในการฟื ้นฟูหน้ าดิน ชาวบ้ านบอกมาแบบนัน้ ” สุพรรณี จะทาดี
(สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
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“รู้ สึกว่า มันน่าจะทาร้ ายโลก และชาวบ้ านที่ ปลูกไม่ไ ด้ ผลตอบแทนที่
คุ้มค่าเพียงพอกับการปลูก” คุณมด (นามสมมุต)ิ (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ ว่า กลุ่มสื่อมวลชนมีการรับรู้สารในด้ านการสร้ าง
รายได้ เสริ มให้ กบั เกษตรกรไทยเป็ นหลัก โดยเปิ ดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ตา่ งๆ ของบริ ษัท ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ และบทความสัมภาษณ์จากผู้บริหาร โดยสามารถจดจาและเกิดความเข้ าใจว่า
บริษัทฯ ช่วยเหลือเกษตรกรให้ มีรายได้ เสริ มจากการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา ในขณะ
ที่บริ ษัทฯ ก็ได้ รับประโยชน์คือได้ วตั ถุดิบ ที่เพียงพอในการผลิตกระดาษ กลุ่มสื่อมวลชนมีทศั นคติ
ทังในทางบวกและทางลบ
้
โดยผู้ที่มีทศั นคติทางบวกนัน้ รู้ สึกว่าบริ ษัทฯ สามารถดาเนินนโยบาย
ส่งเสริ มการตลาด และเพิ่มศักยภาพในการผลิต ไปพร้ อมๆ กับการช่วยเหลือเกษตรกรและสังคม
ส่วนผู้ที่มีทศั นคติในทางลบจะเชื่อว่าต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ทาให้ หน้ าดินเสียได้
4.3.2 การยอมรั บของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการสร้ างคุณค่ าร่ วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
การยอมรับของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก ในที่นี ้ หมายถึง การยอมรับการสร้ างคุณค่า
ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม “กระดาษจากคัน นา” ของ (1) เกษตรกรที่ ป ลูกต้ น กระดาษ (2) ผู้บริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์ และ (3) สื่อมวลชน ซึ่งอยู่ในขันการตั
้
ดสินใจ (Decision) ที่บุคคลจะตัดสินใจว่าจะ
ยอมรั บ หรื อปฏิ เ สธนวัตกรรมนัน้ โดยต้ องผ่านขัน้ หาความรู้ (Knowledge) และขัน้ โน้ ม น้ า ว
(Persuasion) ให้ บุคคลมีความสนใจและมีทัศนคติต่อนวัตกรรม มีการประเมินผล และพึ่งพิง
ข้ อมูลที่ได้ จากการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” และมีผล
ของการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
4.3.2.1 เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษ
จากการศึกษาผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 คนที่เป็ นเกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษของบริ ษัทฯ
ได้ แก่ (1) คุณศิริโชค เกิดรี (2) คุณประทิน แสงจันทร์ และ (3) คุณสมชาย บุญตัง้ พบว่าผู้ให้ ข้อมูล
มีการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” และมีผลของการยอมรับ
การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
1) การยอมรับนวัตกรรม
ผู้ให้ ข้อมูลยอมรับการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” และเข้ าร่วมโครงการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา เนื่องมาจากได้ รับข้ อมูลจากสื่อ
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บุค คล ได้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ส่ง เสริ ม การปลูก ของบริ ษั ท ฯ คนในครอบครั ว และคนรู้ จัก ที่ มี อ าชี พ
เกษตรกรเหมือนกันอย่างเพียงพอ มีความเข้ าใจถึง คุณประโยชน์ที่จะได้ รับ และมีทศั นคติที่ดีต่อ
การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
“อย่างน้ อยมันก็เป็ นเงินสะสมสักก้ อนนึง เพียงแต่ว่าชาวนาเขาอาจจะ
มองข้ ามว่าเขาปลูกเองดีกว่า เขามองคนละมุม แต่ผมใช้ ของดับ๊ เบิ ้ล เอ เพราะว่า
ผมไม่ มี ก ารลงทุน ไง ซึ่ ง ชาวนาค่อ นข้ า งจะล าบาก ยิ่ ง ลงทุน ผมว่ า จะยิ่ ง อด
มากกว่า” ศิริโชค เกิดรี (สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
“ตอนแรกผมก็คิดหนัก เพราะเรื่ องมันเยอะ แต่เจ้ าหน้ าที่ก็พาไปดูแปลง
ผมก็ได้ ความรู้ใหม่ รู้ว่าประโยชน์มนั มีเยอะ คือช่วยโลก ช่วยให้ ที่ผมไม่ว่างเปล่า
ทาให้ ผมมีรายได้ ขึ ้นมาอีกนิดนึง ” ประทิน แสงจันทร์ (สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
“เรื่ องท าลายดิน มัน ไม่จ ริ ง หรอก ที่ ดูในนาข้ าวที่ เขาปลูกยูค าฯ แถว
ประจันตคาม เขาก็ได้ ผลผลิตกันเยอะเลยนะ ต้ นยูคาฯ ของเขาก็ต้นใหญ่ ผมไปดู
แล้ ว ผมก็ เ ลยไม่เ ชื่ อ ผมก็ ม าปลูกในที่ นาผม มันก็ไ ด้ ผ ลดี” สมชาย บุญตัง้
(สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
2) ผลของการยอมรับนวัตกรรม
ผลของการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ของบริ ษัทฯ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ (1) พฤติกรรม และ (2) ความรู้ สึกและความพึง
พอใจ
(1) พฤติกรรม
หลั ง จากผู้ ให้ ข้ อมู ล ยอมรั บ การสร้ างคุ ณ ค่ า ร่ ว มด้ วยนวั ต กรรม
“กระดาษจากคันนา” ก็ได้ นานวัตกรรมไปทดลองใช้ (Implementation) คือการเข้ าร่ วมโครงการ
ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา โดยนาต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ มาปลูกในพื ้นที่ของตนเอง
“ผมตัดสินใจปลูกต้ นกระดาษมาปี กว่าๆ หลังจากมีการติดต่อเข้ ามา”
ศิริโชค เกิดรี (สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
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“ผมเสียดายเนื ้อที่ ผมทาคันนาไปสิบกว่าไร่ ผมก็เลยต้ องหาอะไรมาแทน
ผมก็ เ อากล้ ามาลง มาท าแปลงวัด ที่ ” ประทิ น แสงจัน ทร์ (สัม ภาษณ์ , 18
ง
2557)
“แรกเริ่ ม ทางผู้ใหญ่ บ้านเขาก็ เอาพันธุ์ ม าให้ ผม ผมก็ ปลูกจนทุกวัน นี ้
แหละครับ” สมชาย บุญตัง้ (สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
(2) ความรู้สกึ และความพึงพอใจ
ผู้ให้ ข้อมูลมีความรู้ สึกดีและพึงพอใจ หลังจากการยอมรับ การสร้ าง
คุณ ค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” โดยผู้ให้ ข้อ มูลเห็ นว่าการส่ง เสริ ม ให้ ปลูกต้ น
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา เป็ นเรื่ องที่ดีที่สามารถช่วยเหลือให้ พวกเขาได้ ในหลายๆ ด้ าน จึงควร
แนะนาเรื่ องดังกล่าวให้ เกษตรกรคนอื่นๆ ต่อไป
“มันก็โอเค ไม้ ก็ดโู ตเร็ ว ผมว่าก็ดีถ้าทาตรงนี ้ต่อไป แต่เกษตรกรบางคน
เขายังไม่กล้ าตัดสินใจ ถ้ ามีการปลูกให้ เขาเห็นสัก 2-3 ปี เขาก็น่าจะปลูกตาม”
ศิริโชค เกิดรี (สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
“รู้สึกดี เพราะมันช่วยผมมาก ช่วยให้ ดินฟื น้ ขึ ้นมาด้ วย เพราะดินผมดิน
เปรี ย้ ว ปลูกอะไรก็ไม่ขึ ้น ข้ าวก็ยงั ไม่ขึ ้นเลย แต่ตอนนี ้มันขึ ้นได้ และงามด้ วย ผม
ว่ามัน จะช่ว ยคนอื่ นๆ ได้ ด้ว ยเหมื อนกัน ” ประทิน แสงจันทร์ (สัม ภาษณ์ , 18
ง
2557)
“ผมว่ามันดีมากเลย มีเจ้ าหน้ าที่ก็ติดตาม ดูแล ให้ คาแนะนา มีรายได้
เสริ มขึ ้นมาโดยอยู่ดีๆ ก็ได้ ตงั ค์ ได้ มากได้ น้อยก็ยงั ดีกว่ามีคนั นาไว้ เปล่าๆ คือถ้ า
เราไม่เอายูคาฯ ปลูกไว้ เราก็ต้องใช้ เงินดูแลรักษาคันนา ค่าใช้ จ่ายเยอะ พอปลูก
ก็ไม่ต้องใช้ จา่ ยส่วนนี ้ แถมปลูกไว้ หน้ าบ้ านผมก็เย็นด้ วย อากาศไม่ร้อน ตกบ่ายก็
มีร่มเงา” สมชาย บุญตัง้ (สัมภาษณ์, 18 ง
2557)
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ ว่า กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษยอมรับ การ
สร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” และเข้ าร่วมโครงการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล
เอ บนคันนา และยังเกิ ดความรู้ สึกดีและมีความพึงพอใจหลังจากเข้ าร่ วมโครงการด้ วย ซึ่งการ
ยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มเกษตรกร เป็ นผลมาจากสื่อบุคคลที่เป็ นสื่อหลักในการสื่อสารเพื่อ การ
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สร้ างคุณ ค่า ร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ไปยัง กลุ่ม เป้าหมายที่ เป็ น
เกษตรกร นอกจากนี ้ ยังสามารถวิเคราะห์ได้ ว่ากลุ่มเกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ส่วน
ใหญ่ เป็ นกลุม่ รับสิ่งใหม่เร็ว (Early Adopters) ซึง่ จะสามารถเป็ นผู้แพร่กระจายนวัตกรรมในสังคม
ท้ องถิ่น โดยทาหน้ าที่เป็ นต้ นแบบการตัดสินใจ และถ่ายทอดข้ อมูลให้ กบั บุคคลในสังคมได้
4.3.2.2
จากการศึกษาผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 3 คนที่เป็ นผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ (1)
คุณกนต์ธีร์ เดชเกิด (2) คุณสุวิทย์ จันทวงศ์ และ (3) คุณมะลิวรรณ บินสะเล็ม พบว่าผู้ให้ ข้อมูลมี
การยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” และมีผลของการยอมรับการ
การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
1) การยอมรับนวัตกรรม
ผู้ให้ ข้อมูลยอมรับการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ในเรื่ อง (1) การใช้ วัตถุดิบผลิตกระดาษจากไม้ ปลูกของเกษตรกรและ (2) การสร้ างรายได้
เสริ มให้ เกษตรกร แต่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลยังไม่เชื่อถือว่าต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ มีความแตกต่างจากต้ นยูคา
ลิปตัสสายพันธุ์เก่าและการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ จะสามารถช่วยเหลือให้ เกษตรกรมีรายได้
เสริมเพียงพอต่อความต้ องการและค่าใช้ จา่ ยของเกษตรกร
“ยอมรับในเรื่ องที่ผลิตกระดาษจากไม้ ปลูก และการสร้ างรายได้ เสริ ม ซึ่ง
เป็ นการช่วยเหลือ พยุงชาวนาให้ อยู่รอด” มะลิวรรณ บินสะเล็ม (สัมภาษณ์, 7
ง
2557)
“โอเคที่ทาให้ คนมีรายได้ เพิ่ม ขึน้ แต่กว่าจะมี รายได้ ตรงนัน้ มันต้ องใช้
เวลา แล้ วเราก็ไม่ร้ ูว่ารายได้ จริ งๆ มันจะเป็ นกอบเป็ นกา เพราะเราไมได้ ลงไปใน
พื ้นที่จริ งๆ เลยไม่แน่ใจว่าช่วยได้ เยอะหรื อน้ อย” กนต์ธีร์ เดชเกิด (สัมภาษณ์, 7
ง
2557)
“ยอมรับในเรื่ องคุณภาพ ส่วนเรื่ องให้ ชาวนาปลูกก็ไม่ถึงกับไม่ยอมรับ
แต่มัน ยัง ไม่ เ ห็ น กับ ตา ฟั ง ข้ อ มู ล จากบริ ษั ท ฯ อย่ า งเดี ย ว” สุวิ ท ย์ จัน ทวงศ์
(สัมภาษณ์, 7 ง
2557)

159
2) ผลของการยอมรับนวัตกรรม
ผลของการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ของบริ ษัทฯ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ (1) พฤติกรรม และ (2) ความรู้ สึกและความพึง
พอใจ
(1) พฤติกรรม
แม้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลจะยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคัน นา” แต่ผ้ ูให้ ข้อมูล กลับบริ โภคผลิตภั ณฑ์ ของดั๊บเบิล้ เอ เพราะเชื่ อถื อ ในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่เพราะการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
“ตอนนี ้ก็ใช้ สินค้ าอยู่ เพราะเห็นว่าสินค้ ามีคณ
ุ ภาพดีและเป็ นบริ ษัทฯ ที่มี
ความคิดดี” มะลิวรรณ บินสะเล็ม (สัมภาษณ์, 7 ง
2557)
“ส่วนตัวรู้สึกเฉยๆ ไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมหรื อ Anti ใดๆ สาหรับการที่ใช้
กระดาษเพราะมั่นใจในเรื่ องคุณภาพ คือกระดาษไม่ติดเครื่ อง เนือ้ กระดาษก็
โอเค” กนต์ธีร์ เดชเกิด (สัมภาษณ์, 7 ง
2557)
“ใช้ กระดาษเพราะเรื่ องคุณภาพ มากกว่าจะเป็ นในเรื่ องช่วยชาวนา ส่วน
หนึง่ เพราะเรายังไม่เชื่อตรงนัน”
้ สุวิทย์ จันทวงศ์ (สัมภาษณ์, 7 ง
2557)
(2) ความรู้สกึ และความพึงพอใจ
ผู้ใ ห้ ข้ อมู ล รู้ สึ ก พึ ง พอใจในการยอมรั บ การสร้ างคุณ ค่ า ร่ ว มด้ ว ย
นวัต กรรม “กระดาษจากคัน นา” และการบริ โ ภคผลิ ตภัณฑ์ เพราะรู้ สึก ว่า บริ ษัท ฯ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมด้ วยการใช้ วตั ถุดิบไม้ ปลูกและการส่งเสริ มให้ เกษตรกรมีอาชีพ
เสริม แต่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลก็ยงั ไม่เชื่อถือในเรื่ องความแตกต่างระหว่างต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ และต้ นยูคา
ลิปตัสสายพันธุ์เก่า
“รู้ สึ ก ว่ า เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ ไ ด้ ช่ ว ยเหลื อ ชาวนา” มะลิ ว รรณ บิน สะเล็ ม
(สัมภาษณ์, 7 ง
2557)
“ก็โอเค ก็ร้ ู สึกว่าอย่างน้ อยๆ ก็รับผิดชอบสังคม คือไม่ได้ เอาทรัพยากร
ทาลายสิ่ ง แวดล้ อมมาใช้ ผ ลิตกระดาษ แล้ วก็ ส่ง เสริ ม ในที่ นี่ก็คื อเอามาปลูก
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แซมๆ เป็ นอาชีพเสริ ม เห็นด้ วยที่จะทาต่อไป” กนต์ธีร์ เดชเกิด (สัมภาษณ์ , 7
ง
2557)
“ยังไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ ว่ามันแก้ ตรงนันจริ
้ งๆ เหรอ แล้ วมันได้ ผลจริ ง
เหรอ เพราะเดี๋ยวนีบ้ ้ านเรา ข้ าว ผลผลิต มันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ ว ถ้ าไปเจอเรื่ อง
แบบนี ้มันก็จะแย่ลงไปอีก ถ้ าเคลียร์ ตรงนี ้ได้ ก็อยากจะสนับสนุน” สุวิทย์ จันทวงศ์
(สัมภาษณ์, 7 ง
2557)
จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ วา่ กลุม่ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ยอมรับการสร้ างคุณค่า
ร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ในเรื่ อง (1) การใช้ วตั ถุดิบผลิตกระดาษจากไม้ ปลูกของ
เกษตรกร และ (2) การสร้ างรายได้ เสริ ม ให้ เกษตรกร แต่ยัง ไม่เชื่ อถื อ เรื่ อง (1) ความแตกต่าง
ระหว่างต้ นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ และต้ นยูคาลิปตั สสายพันธุ์ เก่า และ (2) การปลูกต้ นกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ จะสามารถช่วยเหลือให้ เกษตรกรมีรายได้ เสริ มเพียงพอต่อความต้ องการและค่าใช้ จ่าย
ของเกษตรกร โดยที่ผ้ บู ริ โภคใช้ ผลิตภัณฑ์ของดับ๊ เบิ ้ล เอ เพราะเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
มากกว่าการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ดังนัน้
จึงสามารถวิเคราะห์ได้ ว่ากลุ่มผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มผู้รับสิ่งใหม่ส่วนมาก (Early
Majority) คือยอมรับนวัตกรรมก่อนบุคคลทัว่ ไปในสังคม แต่ไม่ได้ เป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
4.3.2.3 สื่อมวลชน
จากการศึกษาผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 5 คนที่เป็ นสื่อมวลชนที่นาเสนอข่าวสารของบริ ษัทฯ
จากหนังสือพิมพ์ตา่ งๆ ได้ แก่ (1) คุณสุพรรณี จะทาดี (2) ศิริพร ค่านคร (3) คุณกาไร บุญเย็น (4)
คุณชุติมนฑ์ ศรี ขา และ (5) คุณมด (นามสมมุติ) พบว่าผู้ให้ ข้อมูลมีการยอมรับและไม่ยอมรับการ
สร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” และมีผลของการยอมรับการการสร้ างคุณค่า
ร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
1) การยอมรับนวัตกรรม
ผู้ให้ ข้อมูลจานวน 3 คนจากผู้ให้ ข้อมูลทังหมด
้
5 คน ยอมรับการสร้ าง
คุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ในเรื่ อง (1) การใช้ วัตถุดิบผลิตกระดาษจากไม้
ปลูก ของเกษตรกรซึ่งเป็ นการพัฒนาศักยภาพในการผลิตของบริ ษัทฯ และ (2) การส่งเสริ มให้
เกษตรกรผลูกต้ นกระดาษดั๊บ เบิล้ เอ บนพื น้ ที่ ว่างเปล่า ที่ ไ ม่ไ ด้ ใช้ ประโยชน์ แต่บางส่วนยัง ไม่
ยอมรับคุณประโยชน์ของการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
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“ส่วนตัวยอมรับ แต่การที่คนอื่นจะยอมรับหรื อไม่ยอมรับนัน้ ต้ องดูที่ผล
แห่งการปฎิบตั ิและเจตนาที่แท้ จริ งเป็ นหลัก ซึ่งคงต้ องผ่านการพิสูจน์และมีการ
ยอมรับในวงกว้ าง” ศิริพร ค่านคร (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“ยอมรับในแนวทางที่สามารถเสริมศักยภาพและสร้ างความสาเร็ จให้ กับ
บริษัทฯ ซึง่ มีผลพิสจู น์ได้ จากยอดขายและการเติบโต” กาไร บุญเย็น (สัมภาษณ์,
6 ง
2557)
“ยอมรับ เพราะจากข้ อมูล การผลิตไม้ เพื่อมาทากระดาษ เป็ นการสร้ าง
ทรัพยากรในการผลิต ไม่ได้ นามาใช้ อย่างเดียว” ชุติมนฑ์ ศรี ขา (สัมภาษณ์ , 6
ง
2557)
“ไม่คอ่ ยทราบรายละเอียดมากนัก แต่การได้ รับผลประโยชน์ก็คงดีกบั คน
ปลูก เพราะไม่ต้องเสียที่ดิน แปลงใหญ่ๆ มาปลูกต้ นกระดาษ สามารถนาที่ดิน
บนคันนามาใช้ ประโยชน์ได้ ” สุพรรณี จะทาดี (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“ไม่ ย อมรั บ น่ า จะน าเงิ น มาโฆษณามาเพิ่ ม ให้ กับ ชาวนาดี ก ว่ า ไม่
จาเป็ นต้ องโฆษณา ให้ เ สียเงินเพราะยังไงคนก็ร้ ู จักกระดาษอยู่แล้ ว แต่ถ้าลอง
มองอี ก มุม หนึ่ง น าเงิ น ที่ เ ป็ นงบโฆษณามาใช้ อ ย่า งอื่ น ก็ น่า จะเกิ ด ประโยชน์
มากกว่า เช่น การไปเพิ่มเงินค่าปลูกให้ ชาวนา เขาจะได้ มีกาลังใจ” คุณมด (นาม
สมมุต)ิ (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
2) ผลของการยอมรับนวัตกรรม
ผลของการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ของบริ ษัทฯ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ (1) พฤติกรรม และ (2) ความรู้ สึกและความพึง
พอใจ
(1) พฤติกรรม
ผู้ให้ ข้อมูลที่ยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” มีพฤติกรรมบริ โภคผลิตภัณฑ์และร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วม
ด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ด้ วยการทาหน้ าที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
ไปยังกลุม่ เป้าหมาย ส่วนผู้ที่ไม่ยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” จะ
พยายามลดการใช้ กระดาษ เพราะเชื่อว่าเป็ นการลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึง่
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“เคยเปิ ดเผยข่าวสารของบริ ษัท ทังนี
้ ้เพราะเห็นว่าน่าจะเป็ นโอกาสของ
เกษตรกร” ศิริพร ค่านคร (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“ใช้ สินค้ าและเผยแพร่ ข่าวสาร” กาไร บุญเย็น (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“ทาหน้ าที่ประชาสัมพันธ์และใช้ ผลิตภัณฑ์” ชุติมนฑ์ ศรี ขา (สัมภาษณ์,
6 ง
2557)
“ตอนนี ้พยายามลดการใช้ กระดาษ เพื่อช่วยอนุรักษ์ ทรัพยกรธรรมชาติ”
สุพรรณี จะทาดี (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“ช่วยประหยัดกระดาษเพื่อลดโลกร้ อน ซึ่งเป็ นสิ่งที่ต้องทา และพยายาม
จะใช้ กระดาษให้ น้อยที่สดุ หันมาใช้ E-Mail, Internet, Line แทน” คุณมด (นาม
สมมุต)ิ (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
(2) ความรู้สกึ และความพึงพอใจ
ผู้ให้ ข้อมูลที่ยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” พึง พอใจและส่ง เสริ ม ให้ บริ ษัทฯ แสดงความรั บผิดชอบต่อส่ง แวดล้ อมและสัง คมด้ ว ย
แนวทางนี ้ต่อไป เพราะบริ ษัทฯ สามารถช่วยเหลือสิ่งแวดล้ อมและสังคมไปพร้ อมๆ กับการพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตกระดาษของบริ ษัทฯ ส่วนผู้ที่ไม่ยอมรับ การสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” จะรู้สึกไม่ดี และอยากให้ บริ ษัทฯ ให้ การช่วยเหลือเกษตรกร และแสดงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคมให้ ทางอื่น
“การทากิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ต่อยอดจากการทาธุรกิจเดิมถือเป็ นเรื่ อง
ปกติธรรมดาของผู้ประกอบการ แต่หากมีความจริ งใจ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
ก็เชื่อว่าจะประสบความสาเร็ จได้ ไม่ยาก” ศิริพร ค่านคร (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“ถือเป็ นความสาเร็ จตามเป้าหมายของบริ ษัทฯ ที่สามารถสร้ างโครงการ
เดี ย วให้ ต อบโจทย์ ค วามต้ อ งการได้ ห ลายด้ าน แต่คัน นาที่ อยู่ใ นวิ ถี ชี วิ ต ของ
ชาวนา” กาไร บุญเย็น (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“เป็ นวิธีสร้ างทรัพยากรในการนามาผลิตกระดาษ เพื่อเป็ นแหล่งวัตถุดิบ
ให้ กับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เป็ นการลดต้ น ทุน ในการหาพื น้ ที่ ป ลูก ต้ น ไม้ ขณะ
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เดียวกันก็สร้ างรายได้ เสริ มให้ กบั เกษตรกร เรี ยกว่าสมประโยชน์กนั ” ชุติมนฑ์ ศรี
ขา (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
“ขอให้ ช่ว ยอนุรั กษ์ ทรั พ ยกรด้ ว ย” สุพ รรณี จะท าดี (สัม ภาษณ์ , 6
ง
2557)
“อยากให้ บ ริ ษั ท มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ใ จ และช่ ว ยลดโลกร้ อน และเห็ น ใจ
ชาวนาที่ปลูกให้ มากที่สดุ ” คุณมด (นามสมมุต)ิ (สัมภาษณ์, 6 ง
2557)
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ ว่ากลุ่มสื่อมวลชนจานวน 3 คน จากผู้ให้ ข้อมูล
ทังหมด
้
5 คน ให้ การยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” และบางส่วน
ยังไม่ให้ การยอมรับคุณประโยชน์ของการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ซึ่งผู้
ที่ยอมรับจะมีพฤติกรรมบริ โภคผลิตภัณฑ์และร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการสื่อสารเพื่อ การสร้ างคุณค่า
ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม “กระดาษจากคัน นา” ของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ยการท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเผยแพร่ ข่ า ว
ประชาสัม พัน ธ์ ไ ปยัง กลุ่ม เป้ าหมาย ด้ ว ยความพึ ง พอใจและส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ฯ แสดงความ
รับผิดชอบต่อส่งแวดล้ อมและสังคมด้ วยแนวทางนีต้ ่อไป ส่วนผู้ที่ไม่ยอมรับ การสร้ างคุณค่าร่ วม
ด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” จะพยายามลดการใช้ กระดาษ และอยากให้ บริ ษัทฯ ให้ การ
ช่วยเหลือเกษตรกร และแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคมให้ ทางอื่น ดังนัน้ สามารถ
วิเคราะห์ได้ ว่า กลุ่มสื่อมวลชนที่ยอมรับนวัตกรรมเป็ นกลุ่มผู้รับสิ่งใหม่ส่วนมาก (Early Majority)
คือเป็ นผู้ยอมรับนวัตกรรมก่อนคนอื่นๆ ส่วนกลุ่มสื่อมวลชนที่ไม่ยอมรับนวัตกรรม ถือเป็ นกลุ่มผู้รับ
ล่าช้ าส่วนมาก (Late Majority) คือต้ องมีการขจัดความไม่มนั่ ในนวัตกรรมให้ หมดก่อนที่จะชักจูง
ให้ ยอมรับนวัตกรรม

4.4 แนวทางปฏิบัติ (A Practical Model) ของกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณค่ าร่ วมจากการศึกษากลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่ าร่ วมด้ วย
นวั ต กรรม “กระดาษจากคั น นา” ของบริ ษั ท ดั๊ บ เบิ ล้ เอ (1991) จ ากั ด
(มหาชน)
ปั จจุบนั มีองค์กรธุรกิจหลายแห่งได้ ทาการศึกษาและนาแนวคิด การสร้ างคุณค่าร่วมมาใช้
ในการดาเนินธุรกิจขององค์กรธุรกิจ ซึ่งองค์กรต้ องทาความเข้ าใจก่อนว่า แนวคิดการสร้ างคุณค่า
ร่วมไม่ได้ ถกู พัฒนาขึ ้นมาทดแทนแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม แต่การสร้ างคุณค่าร่วมเป็ นการ
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แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้ วยแรงขับดันจากภายในผ่านการทาธุรกิจที่องค์กรใช้ ความถนัด
และความเชี่ ย วชาญอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยไม่จ าเป็ นต้ อ งถูก แรงกดดัน จากภายนอกให้
แก้ ปัญหาสังคม การสร้ างคุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจ สามารถสร้ างผลตอบแทนทังในด้
้ านผลกาไร
และการยอมรับจากสังคม ซึง่ จะส่งผลถึงความยัง่ ยืนขององค์กรได้ ในระยะยาว
จะเห็นได้ ว่า แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมเป็ นแนวคิดที่มีความน่าสนใจและควรศึกษาเพื่อ
นามาใช้ ในการดาเนินธุรกิจ รวมไปถึงในการดาเนินการด้ านกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรธุรกิจอีก
ด้ วย ซึง่ ผลการศึกษาวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนัน้
สามารถนามาสรุปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ (A Practical Model) ของกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณค่าร่วม ซึง่ อธิบายถึงการนาแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมมาใช้ ในการดาเนินการด้ านกลยุทธ์การ
สื่อสารขององค์กรธุรกิจ เพื่อทาให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียเกิดทัศนคติและการยอมรับจากผลของกล
ยุทธ์ การสื่อสารดังกล่าว โดยองค์ประกอบของแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าว ได้ แก่ (1) การบริ หารการ
บริหารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจ (2) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ
สร้ างคุณ ค่าร่ วมขององค์กรธุรกิ จ และ (3) ทัศนคติและการยอมรับของผู้มี ส่วนได้ ส่ วนเสีย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้

การยอมรับของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
- การยอมรับ
- พฤติกรรมที่เป็ นผลจากการยอมรับ

กลยุทธ์การใช้ สื่อ
- การวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมาย
- การวางแผนเลือกใช้ สื่อ
- การประเมินและการติดตามผล

ภาพที่ 4.19 แนวทางปฏิบตั ิ (A Practical Model) ของกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่า
ร่วม

การบริ หารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อ
การสร้ างคุณค่าร่วม
- การจัดโครงสร้ างองค์กร
- การวางแผน
- การกาหนดเป้าหมาย
- การสนับสนุนขององค์กร

ทัศนคติของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย
- การรับรู้
- การจดจา
ต
-

กลยุทธ์การสร้ างสาร
- เนื ้อหาสาร ได้ แก่ ประเด็นสาหรับ
การสื่อสารและแก่นหลัก
- การนาเสนอสาร ได้ แก่ ลักษณะของ
การจูงใจและรูปแบบการนาเสนอ

การกาหนดนโยบาย รูปแบบการ
ดาเนินธุรกิจ และแนวคิดการสร้ าง
คุณค่าร่วมในการดาเนินธุรกิจ

ทัศนคติและการยอมรับของ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจ

การบริ หารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ
สร้ างคุณค่าร่วมขององค์กรธุกิจ
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4.4.1 การบริหารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่ าร่ วมขององค์ กรธุรกิจ
การบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมขององค์กรธุรกิจจะต้ องมีปัจจัยที่
สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับตัวองค์กรหรื อผู้สง่ สาร (Sender) ดังนี ้
4.4.1.1 การก าหนดนโยบาย รู ปแบบการด าเนิน ธุ รกิ จ และแนวคิดการสร้ าง
คุณค่าร่วมในการดาเนินธุรกิจ
ปั จจุบนั องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่จะกาหนดนโยบายและรูปแบบการดาเนินธุรกิจให้
สอดคล้ องกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงให้ สงั คมเห็นว่ามีการดาเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบ ด้ วยการคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม และยังได้ นาเรื่ องความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมาขยายเป็ นประเด็นสื่อสารทางการตลาดอีกด้ วย ซึ่งต่อมา Porter and Kramer (2011)
ได้ เสนอแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วมที่ตอ่ ยอดมาจากความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็ นแนวคิดที่
คานึง ถึ ง การนาทรั พ ยากรและความเชี่ ย วชาญหลักของกิ จ การมาสร้ างให้ เ กิ ดเป็ นคุณ ค่า เชิ ง
เศรษฐกิ จ และสัง คมไปพร้ อมกัน แนวคิดการสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มมี ความน่า สนใจในแง่ การสร้ าง
ผลตอบแทนทางธุรกิจที่จะมีทงผลก
ั ้ าไร และการยอมรับจากชุมชนและสังคม ซึ่งจะส่งผลให้ เกิด
ความยัง่ ยืนขององค์กรได้ ในระยะยาว ดังนัน้ องค์กรธุรกิจที่คาดหวังว่าตนเองจะสามารถกาหนด
นโยบาย และรู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกับ แนวคิด การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มได้ นัน้ ก็
หมายความว่า องค์กรนัน้ (1) จะต้ องเป็ นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นส่วนหนึ่งของ
นโยบายและรู ปแบบในการดาเนินธุรกิ จอยู่แล้ ว (2) จะต้ องเป็ นองค์กรที่ นาเอาประเด็น ปั ญหา
สังคมมาเป็ นโจทย์ในการดาเนินธุรกิจ และ (3) จะต้ องเป็ นองค์กรที่ ใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรและ
ความเชี่ยวชาญหลักของกิจการในการสร้ างให้ เกิดคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้ อมกัน ไม่ใช่
เกิดขึ ้นกับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ เพียงฝ่ ายเดียว
4.4.1.2 การบริหารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วม
องค์กรธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จส่วนใหญ่ต่างก็ให้ ความสาคัญในการวางกล
ยุทธ์ การสื่ อสารที่ แข็งแกร่ ง และตระหนักถึง ความชัดเจนของการบริ หารกลยุทธ์ การสื่ อสาร
ความสามารถที่จะขับเคลื่อนเนื ้อหา ประเด็น บ่งบอกตัวตนความเป็ นองค์กรออกไปได้ และเมื่อ
องค์กรธุรกิจมีการดาเนินธุรกิจด้ วยแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมเพิ่มมากขึ ้นในรูปแบบที่หลากหลาย
แตกต่างกัน องค์กรธุรกิจจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องมีการบริ หารกลยุทธ์ สื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่า
ร่วมไปยังผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพื่อสร้ างทัศนคติและการยอมรับ โดยองค์ประกอบของการบริ หารกล
ยุทธ์สื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมดังนี ้
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1) การจัดโครงสร้ างองค์กร
องค์กรธุ รกิ จ ควรมี การจัดระบบและโครงสร้ างองค์กรของหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้ านการสื่อสารโดยตรง เพราะมีความสาคัญต่อการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการ
สร้ างคุณค่าร่วมเป็ นอย่างมาก หน่วยงานที่รับผิดชอบจะทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางในการบริ หารกล
ยุทธ์ ก ารสื่ อสารเพื่ อการสร้ างคุณ ค่าร่ วมขององค์กรธุ รกิ จ ซึ่งมี ข้อดีคือทาให้ เกิ ดประสิทธิ ภ าพ
โดยรวมในการดาเนินการสื่อสาร เกิดความชัดเจนในการจัดกาหนดขอบเขตของอานาจหน้ าที่ และ
เกิดความเป็ นเอกภาพในการบังคับบัญชาและสัง่ การในการทางาน
2) การวางแผน
องค์กรธุรกิจจาเป็ นต้ องมีการวางแผน เพื่อช่วยให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สามารถมีแผนงานเป็ นเครื่ องมือสาหรับการบริ หารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วม ซึ่ง
การวางแผนมีผลต่อการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมคือ เป็ นเครื่ องกาหนด
ทิศทางขององค์กร ประสานการทางานของหน่วยงานต่างๆ และใช้ วดั ความสาเร็จของการสื่อสาร
3) การกาหนดเป้าหมาย
องค์กรธุรกิ จควรมีการกาหนดอย่างชัดเจนถึง กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
สื่อสารด้ วยว่าเป็ นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่ม ใด ทังนี
้ ้เพราะในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมที่
เข้ าถึงแต่ละกลุ่มเป้าหมายนันย่
้ อมให้ ประโยชน์ที่ แตกต่างกันไป กล่าวคือ หากกลุ่มเป้าหมายเป็ น
ผู้บริ โภค การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมก็จะสามารถสร้ างความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ ้นกับองค์กร
รวมทัง้ มีอิทธิพลสาคัญต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ ตังแต่
้ การสร้ างความแตกต่างให้ กับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเพิ่มระดับความภักดีของผู้บริโภคที่มีตอ่ องค์กรธุรกิจ (Brand Loyalty)
4) การสนับสนุนขององค์กร
การสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จของการบริ หาร
กลยุทธ์ การสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรธุรกิจที่ให้ ความสาคัญกับการสื่อสาร และส่งเสริ ม
สนับสนุนในด้ านต่างๆ เช่น ด้ านงบประมาณ ด้ านทรัพยากรบุคคล เป็ นต้ น จะสามารถทาให้ การ
บริ หารการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ มากกว่าองค์กร
ธุรกิจที่ไม่เห็นความสาคัญของการสื่อสาร

168
4.4.2 กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่ าร่ วมขององค์ กรธุรกิจ
หัวใจสาคัญของการสื่อสารคือ สาร (Messege) และสื่อ (Media) ดังนันการด
้
าเนินงาน
ด้ านกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมขององค์กรธุรกิจ จึงต้ องมุ่งให้ ความสาคัญกับ กล
ยุทธ์การออกแบบสาร (Message Strategy) และกลยุทธ์การใช้ สื่อ (Media Strategy) ดังนี ้
4.4.2.1 กลยุทธ์การสร้ างสาร (Message Strategy)
กลยุทธ์การสร้ างสาร (Message Strategy) มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการเพื่ อสร้ าง
สารที่ ส ามารถสื่อความหมาย สาระส าคัญจากผู้ส่ง สารไปยัง ผู้รับสาร โดยคานึง ถึง สิ่ง ที่ จ ะพูด
(What to Say) และวิธีการที่จะพูด (How to Say) ดังนัน้ กลยุทธ์การสร้ างสารของการสื่อสารเพื่อ
การสร้ างคุณค่าร่วมควรจะต้ องประกอบด้ วย (1) เนื ้อหาสาร ได้ แก่ ประเด็นสาหรับการสื่อสารและ
แก่นหลัก และ (2) การนาเสนอสาร ได้ แก่ ลักษณะของการจูงใจและรูปแบบการนาเสนอ
1) เนื ้อหาสาร
สารเป็ นสาระเรื่ องราวต่างๆ ขององค์กรธุรกิจ ซึ่งในกลยุทธ์การสร้ างสาร
ของการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมควรเนือ้ หาสารครอบคลุมถึง ประเด็นสาหรับการสื่อสาร
ได้ แก่ เรื่ องราวหรื อข้ อเท็จจริ ง (Fact) หรื อคุณประโยชน์ (Benefit) ที่ เกี่ ยวข้ องแนวคิดการสร้ าง
คุณค่าร่วมในการดาเนินธุรกิจขององค์กรที่ต้องการนามาสื่อสารออกไปยังกลุม่ เป้าหมาย รวมไปถึง
การกาหนดแก่นหลัก (Theme) ของเนื ้อหาสารในลักษณะข้ อความหรื อคาขวัญที่พฒ
ั นาขึ ้นมาจาก
ความคิดสร้ างสรรค์ เพื่ อให้ ส ามารถสื่ อ ความหมายในเรื่ องที่ เ ป็ นจุ ด เด่น และน่าสนใจส าหรั บ
กลุม่ เป้าหมายให้ เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ ้น ซึง่ แก่นหลักสามารถถูกกาหนดด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้
ภาพลักษณ์ ของสินค้ า การใช้ ข้อเสนอขายหรื อลักษณะเฉพาะที่เป็ นเอกลักษณ์ หรื อการกาหนด
ตาแหน่งตราสินค้ า เป็ นต้ น
2) การนาเสนอสาร
การนาเสนอสารเป็ นแนวทางการนาเสนอตัวสารตามลักษณะของการจูง
ใจ (Type of Appeals) เช่น การจูงใจด้ านสังคม ศีลธรรม และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเหมาะสมกับสารของ
การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมมากที่สุด นอกจากนี ้การจูงใจด้ านเหตุผล และการจูงใจด้ าน
อารมณ์ ก็ ส ามารถน ามาใช้ ไ ด้ เ ช่น กัน แนวทางการน าเสนอสารยัง ควรมี รู ป แบบการน าเสนอ
(Presentation Style) ที่ เหมาะสมเพื่อให้ สารน่าสนใจ น่าจดจา และตรงกับความต้ องการของ
กลุ่มเป้าหมาย รู ปแบบการนาเสนอมี หลายรู ปแบบและสามารถพัฒนารู ปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้ าง
ความน่าสนใจได้ ซึง่ ตัวสารหนึง่ ตัวอาจใช้ วิธีนาเสนอหลายๆ รูปแบบก็ได้ เช่น การใช้ สารที่มีเนื ้อหา
ประเภทข้ อเท็จจริง การใช้ เรื่ องราว การใช้ บคุ คลรับรอง เป็ นต้ น
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4.4.2.2 กลยุทธ์การใช้ สื่อ (Media Strategy)
สื่อเป็ นช่องทางในการนาพาสารจากองค์กรธุรกิ จไปยังกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย
องค์กรธุรกิจจึงต้ องมีความจาเป็ นที่จะต้ องคานึงถึงความเหมาะสมในการเสือกสื่อในการสื่อสาร
เพื่ อการสร้ างคุณ ค่าร่ วม ซึ่ง ส่วนใหญ่องค์กรธุ รกิ จมักจะเลื อกใช้ สื่ อแบบผสมผสานเพื่ อเข้ าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ดังนัน้ กลยุทธ์ การใช้ สื่อของการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมนัน้ ควรจะต้ องมี
การดาเนินการที่สาคัญ ได้ แก่ (1) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (2) การวางแผนเลือกใช้ สื่อ และ (3)
การประเมินและการติดตามผล
1) การวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมาย
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจะทาให้ ร้ ู จกั ลักษณะทางประชากร ช่ วยให้
เข้ าใจพฤติกรรม และช่วยคาดคะเนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายไว้ ล่วงหน้ า ฉะนันการเลื
้
อกใช้ สื่อ
ทุกครัง้ องค์กรธุรกิจควรวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อน เพื่อเลือกใช้ สื่อให้ ตรงกับความสนใจและ
ความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายแต่ละกลุม่ ที่องค์กรธุรกิจกาหนดไว้
2) การวางแผนเลือกใช้ สื่อ
การวางแผนเลือกใช้ สื่อเป็ นการพิจารณากาหนดวิธีการที่จะนาไปสู่ความ
สาเร็ จของกลยุทธ์ การใช้ สื่อ โดยการจัดการสื่อต่างๆ ให้ ผสมผสานอย่างเหมาะสม และหากการ
เลือกใช้ สื่อไม่ถกู ต้ องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จะส่งผลให้ เกิดความล้ มเหลวในกลยุทธ์การ
สื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มอย่ า งแน่น อน โดยองค์ ก รธุ ร กิ จ จ าเป็ นต้ อ งอาศัย พฤติก รรม
กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) ที่ได้ จากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติของสื่อแต่ละ
ชนิด (Media Characteristics) การเข้ าถึงและความถี่ในการใช้ สื่อ (Reach and Frequency)
งบประมาณ ขนาดของแคมเปญการสื่อสาร รวมไปถึงปั จจัยอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง มาเป็ นส่วน
ช่วยในการวางแผนเลือกใช้ สื่อเช่นกัน
3) การประเมินและการติดตามผล
การประเมินผลเป็ นการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ คาตอบว่า กลยุทธ์การเลือกใช้
สื่อที่ไ ด้ ดาเนินการไปแล้ วมีปัญหา มีข้อบกพร่ องที่ควรปรั บปรุ ง แก้ ไ ขอย่างไร เป็ นไปตามความ
คาดหวังหรื อไม่ คุ้มค่าหรื อไม่ มีผลกระทบอะไรเกิดขึ ้นบ้ าง การประเมินผลทาได้ หลายวิธี เช่น การ
ประเมินผลด้ วยยอดขายและยอดผู้เข้ าร่วมโครงการ การประเมินผลจากการสารวจการรับสื่อของ
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้ แบบสอบถาม เป็ นต้ น ซึ่งผลจากการประเมินสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ใน
การปรับปรุง และกาหนดกลยุทธ์การใช้ สื่อเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมครัง้ ต่อไป
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4.4.3 ทัศนคติและการยอมรั บของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้รับสาร (Receiver) ของกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วม
ขององค์กรธุรกิจ หมายถึง ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการดาเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งองค์กรธุรกิจต้ อง
กาหนดไว้ ตงั ้ แต่แรกเริ่ ม ว่าจะสื่ อสารไปยัง ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่ม ใด โดยมี จุดมุ่ง หมายเพื่อให้
ผลลัพธ์ทงในส่
ั ้ วนที่เป็ นนามธรรมและรูปธรรม ได้ แก่ การเกิดทัศนคติและการยอมรับต่อการสร้ าง
คุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจจากผลของกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมนัน่ เอง
4.4.3.1 ทัศนคติของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียย่อมมีทศั นคติที่แตกต่างกันออกไป แต่หลัง จากการดาเนินการ
ด้ านกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจจึงคาดหวังให้ ผ้ มู ีส่วน
ได้ ส่วนเสียส่วนใหญ่จะต้ องมีการรับรู้ สาร มีการจดจาสาร และมีความเข้ าใจในสารตรงกับเนื ้อหา
สารที่องค์กรธุรกิจได้ สื่อสารออกไป ซึ่งจะส่งผลต่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียเกิดทัศนคติในทางบวกต่อ
การสร้ างคุณค่าร่วมในการดาเนินธุรกิจขององค์กรต่อไป
4.4.3.2 การยอมรับของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
องค์กรธุรกิจยังคาดหวังอีกว่า เมื่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ รับสารและเกิดทัศนคติใน
ทางบวก ก็จะทาให้ เกิดการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมในการดาเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งผลของ
การยอมรับที่ตามมา ก็คือพฤติกรรมที่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียแสดงออกมา ได้ แก่ การมีส่ว นร่วมในการ
ดาเนินธุ รกิ จ ขององค์กรเพราะรู้ สึกถึง เป็ นส่วนหนึ่ง ของการสร้ างคุณค่าร่ วม เช่น การเป็ นผู้ใ ช้
ผลิ ตภัณ ฑ์ การสนับสนุนในด้ านการเผยแพร่ ข่าวสาร การเข้ าร่ วมกิ จกรรมขององค์กร เป็ นต้ น
ดังนัน้ ถ้ าหากการดาเนินการด้ านกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมประสบความสาเร็ จ ผู้
ส่วนมีสว่ นได้ สว่ นเสียก็จะเกิดการยอมรับตามที่องค์กรไว้ คาดหวังไว้ ทกุ ประการ
กล่าวโดยสรุป แนวทางปฏิบตั ิ (A Practical Model) ของกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณค่าร่ วมนัน้ ควรประกอบด้ วยองค์ประกอบที่สาคัญ 3 องค์ประกอบคือ (1) การบริ หารการ
บริหารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจ อันได้ แก่ การที่องค์กรควรมีการ
กาหนดนโยบาย และรูปแบบการดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วม และควร
จะต้ องมีการบริหารกลยุทธ์การสื่อสาร ความสามารถที่จะขับเคลื่อนเนื ้อหา ประเด็น บ่งบอกตัวตน
ความเป็ นองค์กรออกไปได้ ซึ่งประกอบไปด้ วยการจัดโครงสร้ างองค์กร การวางแผน การกาหนด
เป้าหมาย และการสนับสนุนขององค์กร (2) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมขององค์กร
ธุรกิจ ที่ม่งุ ให้ ความสาคัญกับกลยุทธ์ การออกแบบสาร (Message Strategy) และกลยุทธ์การใช้
สื่อ (Media Strategy) และ (3) ทัศนคติและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ ส่ วนเสียที่มีต่อการสร้ าง
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คุณค่าร่ วมจากผลของกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วม ซึ่งหากการดาเนินการด้ านกล
ยุทธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อการสร้ างคุณ ค่า ร่ วมประสบความส าเร็ จ ผู้ส่วนมี ส่ว นได้ ส่วนเสี ยก็ จ ะเกิ ด
ทัศนคติในทางบวกและเกิดการยอมรับตามที่องค์กรไว้ คาดหวังไว้
ในบทต่อไป เป็ นการนาเสนอสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะที่ได้
จากการวิจยั ครัง้ นี ้

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัย เรื่ อง “กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่ อการสร้ างคุณค่าร่ วมของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ
(1991) จากัด (มหาชน): แนวทางปฏิบตั ิของนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ผู้ศึกษาใช้ วิธีเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผู้บริ หารระดับสูง และ
บุคลากรที่รับผิดชอบด้ านฝ่ ายสื่อสารตราสินค้ าและฝ่ ายประชาสัมพันธ์ องค์กรของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล
เอ (1991) จากัด (มหาชน) และจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอก ได้ แก่ เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ ผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ และสื่อมวลชน ร่ วมกับการศึกษาจากแหล่งข้ อมูลประเภทเอกสาร
(Documentary Research) ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2550-2557 เป็ นเวลา 7 ปี
ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการศึกษาวิจยั ตามวัตถุประสงค์ 3 ประเด็น ได้ แก่ (1) การบริ หารกล
ยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ
(1991) จากัด (มหาชน) (2) วิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) (3) ทัศนคติและการ
ยอมรับของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผลมาจากกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่า
ร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ซึ่งจากการเก็บข้ อมูลและการนาเสนอผลการ
ศึกษาวิจยั จึงได้ สรุปและอภิปรายผล รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้
5.1 สรุปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้ อเสนอแนะ

5.1

ผลการวิจัย

จากการผลการวิจยั ผู้วิจยั สามารถสรุปผลในภาพรวมโดยแยกออกเป็ น 4
ส่วน
ที่หนึ่งคือการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ส่วนที่สองคือวิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่า
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ร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ส่วนที่สาม
คื อ ทัศ นคติ แ ละการยอมรั บ ของผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ที่ มี ต่อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผลมาจากกลยุทธ์ การ
สื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ และส่วนที่สี่คือ
แนวทางปฏิ บตั ิ (A Practical Model) ของกลยุทธ์ การสื่ อสารเพื่ อการสร้ างคุณค่ าร่ วมจาก
การศึกษากลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
5.1.1 การบริหารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่ าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
ผลการวิ จัย ในส่ ว นของการบริ ห ารกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ย
นวัต กรรม “กระดาษจากคัน นา” ของบริ ษั ท ดั๊บ เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ที่สนั นิษฐานว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายและรู ปแบบการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่
สัมพันธ์กบั แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วม และมีการนาเอานโยบายและรู ปแบบการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ มาใช้ ในการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” เพื่อกาหนดวิธีการสื่อสารไปยังผู้ส่วนส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกสามารถ ซึ่งสามารถสรุป
ในภาพรวมได้ เป็ น 2 ประ ดังต่อไปนี ้
5.1.1.1 การกาหนดนโยบาย รู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิ จ และแนวคิด การสร้ าง
คุณค่าร่วมในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) หรื อเดิมชื่อ บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ อะโกร
จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน และ
เยื่อกระดาษครบวงจร ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “ดับ๊ เบิ ้ล เอ (Double A)” โดยเริ่ มดาเนินธุรกิจมา
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2532 และเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องทังในประเทศและต่
้
างประเทศ บริ ษัทฯ จึงถือเป็ น
ผู้ผลิตและจาหน่ายกระดาษรายใหญ่ของไทยที่มีความมุ่งมัน่ ในการเป็ นต้ นแบบของอุตสาหกรรม
กระดาษที่สมบูรณ์พร้ อมในทุกๆ ด้ าน
จากความมุ่ง มั่น ในการเป็ นต้ น แบบของอุต สาหกรรมกระดาษ บริ ษั ท ฯ จึง น า
แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วม (Creating Shared Value: CSV) ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ ง แวดล้ อ มเข้ ามากาหนดเป็ นนโยบายของบริ ษัทฯ โดยมี รูปแบบการดาเนิ นธุ รกิ จ ภาพรวม 3
ประการ คือ (1) การไม่ทาลายธรรมชาติและคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม (2) การคืนกลับสู่สงั คม และ (3)
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คุณ ภาพและการทาตลาดเต็ม รู ปแบบ ท าให้ บ ริ ษั ทฯ มี ทิศ ทางการดาเนิ นธุ รกิ จ ที่ ชัด เจน และ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั กล่าวคือ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ ก้าวต่อไป
ข้ างหน้ านัน้ บริษัทฯ ไม่ต้องการที่จะได้ รับประโยชน์จากการดาเนินธุรกิจแต่เพียงฝ่ ายเดียว หากแต่
ต้ องการสร้ างสรรค์ประโยชน์ให้ เกิดขึ ้นกับสังคมไปพร้ อมๆ กัน ซึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ที่ทาให้
บริ ษั ท ฯ แตกต่า งจากองค์ ก รธุ ร กิ จ อื่ น ๆ คื อ การท าให้ นโยบายดัง กล่ า วอยู่ ใ นเนื อ้ เดี ย วกั บ
กระบวนการผลิต เรี ยกได้ ว่าเมื่อสถานการณ์ ของโลกเริ่ มมุ่งเน้ นการสร้ างคุณค่าร่ วมกันมากขึน้
บริ ษัทฯ ซึ่งดาเนินธุรกิจภายใต้ นโยบายดังกล่าวเป็ นหลักอยู่แล้ ว ย่อมมีความได้ เปรี ยบคู่แข่งที่เริ่ ม
ดาเนินการเรื่ องดังกล่าวทีหลัง
แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ นัน้ มีที่มาที่ไปจากการ
ที่คณ
ุ กิตติ ดาเนินชาญวนิชย์ ผู้ก่อตังบริ
้ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับวัตถุดิบ จึงนาพันธุ์ไม้ ยคู าลิปตัส
จากต่างประเทศมาวิจยั จนได้ สายพันธุ์ไม้ ที่เหมาะสมในการจะนามาปลูกในสภาพดินและสภาพ
อากาศของเมืองไทย เป็ นพันธุ์ไม้ ที่ปลูกง่าย ดูแลง่าย ใช้ เวลาปลูกไม่นานเกินไป สามารถปลูก
ร่วมกับพืชอื่นได้ และให้ คณ
ุ สมบัตทิ ี่เหมาะกับการนามาทาเป็ นกระดาษ ซึ่งการวิจยั ทาให้ ได้ กล้ าไม้
สายพันธุ์ใหม่ที่เรี ยกว่า “ต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ” ท่านจึงได้ ทดลองปลูกบนที่ดินของท่านกว่าหลาย
หมื่นไร่ และก่อสร้ างโรงงานผลิตกระดาษครบวงจรแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
(Southeast Asia) พร้ อมกับการตังบริ
้ ษัทเพื่อดาเนินธุรกิจแบรนด์กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ขึ ้น
ต่อมา บริษัทฯ มีแผนการขยายการส่งออกไปต่างประเทศทัว่ โลกนัน้ ย่อมจะส่งผล
ให้ ความต้ องการการใช้ วตั ถุดิบมีเพิ่มมากขึ ้น บริ ษัทฯ จึงมองหาแหล่งผลิตวัตถุดิบใหม่ และพบว่า
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชากรมากกว่า 40% มีอาชีพเกษตรกรและปลูกข้ าว
เป็ นหลัก และเกษตรกรมักประสบปั ญหารายได้ ไม่พอกับค่าใช้ จ่าย ดังนัน้ ชาวนาก็ควรจะมีรายได้
เสริมจากพื ้นที่วา่ งรอบนาข้ าว หรื อที่เรี ยกว่า “คันนา” ซึ่งถูกปล่อยว่างไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ บริ ษัทฯ จึง
เปิ ดโอกาสด้ า นอาชี พ เสริ ม ให้ แ ก่เ กษตรกรด้ ว ยการปลูกต้ น กระดาษดั๊บ เบิล้ เอ บนคัน นา จน
กลายเป็ นที่ ม าของนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” โมเดลธุ ร กิ จ ใหม่ ของบริ ษัทฯ ซึ่ง หมายถึ ง
กระดาษที่ใช้ วตั ถุดิบในการผลิตมาจากต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ในเหมาะกับ
สภาพภูมิประเทศของประเทศไทย และถูกพัฒนารู ปแบบจากการปลูกแบบแปลงเป็ นการปลูกบน
คันนา ซึ่งการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” นัน้ มีคณ
ุ ประโยชน์หลัก (Core
Benefit) ต่อตัวองค์กรและสังคมโดยรวม 3 ประการด้ วยกัน ได้ แก่ (1) การสร้ างรายได้ เสริ มให้ กับ
เกษตรกรไทย (2) การลดโลกร้ อน และ (3) การนาของเสียจากการผลิตมาเป็ นเชื ้อเพลิงผลิตไฟฟ้า
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5.1.1.2 การบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
บริ ษัทฯ ได้ นาคุณประโยชน์ หลัก (Core Benefit) ของการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” มากาหนดเป็ นประเด็นสาหรับการสื่อสารออกไปยังภายนอก และ
มีการบริหารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” โดยมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1) การจัดองค์กรในการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่า
ร่วมของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ถือเป็ นนโยบายหลักในการพัฒนาธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ และเป็ นนโยบายพื น้ ฐานที่ส าคัญในการกาหนดนโยบายประเภทอื่นๆ ซึ่งการที่จ ะ
นามาใช้ เป็ นประเด็นเพื่อการสื่อสารนัน้ บริ ษัทฯ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของฝ่ ายที่รับผิดชอบในการ
บริ หารกลยุทธ์ การสื่อสาร ได้ แก่ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Public Relation) ฝ่ ายสื่อ
สารตราสินค้ า (Branding) และฝ่ ายกิจกรรมการตลาด (Event) ที่จะทาให้ เกิดประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร ที่สอดคล้ องและสัมพันธ์กบั นโยบายและรูปแบบการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2) การวางแผนการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วม
ของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
การวางแผนการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมของ
บริ ษั ท ฯ เริ่ ม ต้ นจากการน านโยบายการสื่ อ สารที่ ก าหนดขึ น้ โดยผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง ( Top
Management) ซึ่งจะมีการกาหนดแบบปี ต่อปี มาวางแผนเป็ นระยะยาวรายปี ในลักษณะแผนงาน
ประจาปี (Year Plan) และกาหนดช่วงเวลา (Timeline) ของการทางาน เพื่อแสดงแผนงานในแต่ละ
เดือน แต่ก็สามารถยืดหยุ่นหรื อเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาตามสถานการณ์ในขณะนัน้ โดยอาศัย
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั ประกอบกับการนาแผนงานในปี ก่อนและสถานการณ์ในอดีต มา
ช่วยวิเคราะห์และวางแผนงานในปี ต่อๆ ไป เมื่อมีการกาหนดแผนงานเรี ยบร้ อย ก็ จะประสานงาน
กับฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ องทัง้ ภายในและฝ่ ายนอกบริ ษัทฯ รวมไปถึงการประสานงานกับ บริ ษัทตัวแทน
โฆษณา เพื่อให้ อยูใ่ นรูปแบบที่ต้องการสื่อสารไปถึงกลุม่ เป้าหมายและบรรลุวตั ถุประสงค์มากที่สดุ
3) เป้าหมายของการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วม
ของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) แบ่งตามกลุม่ เป้าหมายหลัก 2 กลุม่ คือ

176
(1) การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมของบริษัทฯ ไปยัง “เกษตรกร”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการให้ กลุม่ เป้าหมายรับรู้และเกิดความเข้ าใจถึงแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วม
ในการดาเนินธุรกิจ ของบริ ษัทฯ และเข้ าใจถึงประโยชน์ ที่เขาจะได้ รับจากการปลูกต้ นกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ และเกษตรกรจะตัดสินใจเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในธุรกิจด้ วยปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
ในท้ ายที่สุด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนี ้ ยังรวมถึง ผู้ที่เป็ นเจ้ าของที่ดิน เพราะเกษตรกรบางส่วนไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ แต่อาจเช่าที่จากผู้อื่นมาอีกต่อหนึง่ ดังนัน้ เพื่อให้ การสื่อสารครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
และบรรลุวตั ถุประสงค์จงึ ต้ องสื่อสารไปยังทังเกษตรกรและเจ้
้
าของที่ดินด้ วยเหมือนกัน
(2) การสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุณ ค่ า ร่ ว มของบริ ษั ท ฯ ไปยัง ผู้ ใช้
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ หรื อที่เรี ยกว่า “ผู้บริ โภค” มีวัตถุประสงค์เพื่อต้ องการให้ กลุ่มเป้าหมายรับรู้
แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วมในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมไปถึงเรื่ องราว กระบวนการผลิต
วัตถุดิบ ที่มาของกระดาษแบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ และทาให้ เกิดความรู้สึกที่ดีตอ่ แบรนด์ จนสร้ างให้ เกิด
เป็ นความภักดีตอ่ แบรนด์ (Brand Loyalty) ซึ่งการเสนอเรื่ องราวที่มาของแบรนด์กระดาษดับ๊ เบิ ้ล
เอ จะทาให้ เ กิดผลลัพธ์ ที่ดีกว่าการสื่อสารถึง ลักษณะและการใช้ งานของสินค้ าและผลิตภัณฑ์
เท่านัน้
4) การสนับสนุนขององค์กรต่อการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่ อการ
สร้ างคุณค่าร่วมของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
การสนับสนุนการสื่อสารอย่างเต็มที่เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ส่งผลดีตอ่ การบริ หาร
กลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุณค่าร่ วมของบริ ษั ท ฯ แต่ก็ ยัง พบว่า มี อุปสรรคที่ ส าคัญ บาง
ประการที่ส่งผลกระทบต่อการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมของบริ ษัทฯ อีก
เช่นกัน คือความยากที่จะทาให้ กลุ่มเป้าหมายเชื่อในการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ซึ่งบริ ษัทฯ จาเป็ นที่จะต้ องกาจัดอุปสรรคดังกล่าวด้ วยการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
อย่างเต็มที่ เพื่อให้ เกิดประสิทธิผล
5.1.2 วิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่ าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ที่มีผลต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
ผลการวิจยั ในส่วนของวิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” ที่ มี ผ ลต่อการด าเนิ นธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ดั๊บ เบิล้ เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ที่สนั นิษฐานว่าวิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ของบริษัทฯ มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในด้ านทัศนคติและการยอมรับของผู้
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มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก โดยสามารถสรุ ปได้ ว่า วิธีการสื่อสารหรื อ กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการ
สร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ นัน้
ประกอบด้ วยกลยุทธ์การสร้ างสาร (Message Strategy) และกลยุทธ์การใช้ สื่อ (Media Strategy)
5.1.2.1 กลยุทธ์การสร้ างสาร (Message Strategy)
กลยุทธ์ การสร้ างสารของบริ ษัทฯ สามารถแบ่ง สาร (Message) ที่ ปรากฏในสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ (1) สารที่เกี่ยวกับแบรนด์กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เพื่อสื่อสาร
กับผู้บริโภค (2) สารที่เกี่ยวกับต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เพื่อสื่อสารกับเกษตรกร
1) สารที่เกี่ยวกับแบรนด์กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค
หลังจากที่บริ ษัทฯ มีแนวคิดการสื่อสารในด้ านคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง
จนทาให้ แบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ ได้ เป็ นที่ยอมรับจากผู้บริ โภคทัว่ โลกแล้ ว ในด้ านคุณภาพที่แตกต่างจาก
แบรนด์ทวั่ ไป และสามารถสร้ างความจดจาแบรนด์เป็ นแบรนด์ในใจของผู้บริ โภคทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ บริ ษัทฯ จึง มี แนวคิด ที่ จ ะสอดแทรกการสื่ อสารในด้ านสิ่ง แวดล้ อม จนกลายเป็ น
จุดเริ่มต้ นของการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ
ไปยัง ผู้บ ริ โภค โดยวางแนวความคิด ให้ แ บรนด์ ดั๊บ เบิล้ เอ ผลิ ต ภั ณฑ์ ก ระดาษที่ มี คุณ ค่า และ
ประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจของชุมชนและสิ่งแวดล้ อมมากกว่ากระดาษทัว่ ๆ ไป ซึ่งมีประเด็นสาหรับการ
สื่อสารที่ใช้ สื่อสารมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั มาจากคุณประโยชน์หลัก (Core Benefit) ของ
การสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ได้ แก่ (1) กระดาษช่วยลดโลกร้ อน (2)
กระดาษสร้ างรายได้ เสริมให้ เกษตรกร และ (3) กระดาษสร้ างพลังงาน
แคมเปญการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” ของบริ ษัทฯ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็ นผู้บริ โภคนัน้ เริ่ มต้ นสื่อสารตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2551 จนถึง
ปั จจุบนั ประกอบด้ วย (1) Blue Hero (2) Double A Heroes (3) Paper from KHAN-NA และ (4)
A to a ปลูกฝั น ปลูกปั ญญา โดยบริ ษัทฯ มักใช้ ประเด็นสาหรับการสื่อสารในเรื่ องกระดาษช่วยลด
โลกร้ อนเป็ นประเด็นหลัก เพราะเป็ นเรื่ องที่ใกล้ ตวั ผู้บริ โภคและอยู่ในกระแสของสังคม และต่อมา
บริ ษัทฯ ได้ เ ริ่ ม นาเรื่ องกระดาษสร้ างรายได้ เสริ ม ให้ เกษตรกรขึน้ เป็ นประเด็นหลัก โดยอิง จาก
สถานการณ์และกระแสของสังคม ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ วางแนวทางการสื่อสารสาหรับช่วง 1-3 ปี ข้ างหน้ า
ด้ วยการตอกย ้าว่าดับ๊ เบิ ้ล เอ แตกต่างจากกระดาษทัว่ ๆ ไป เนื่องมาจากกระบวนการผลิตและการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่สร้ างคุณค่าร่ วมให้ กับธุรกิจ ชุมชนและสิ่งแวดล้ อมไปพร้ อมๆ กัน จึง
ต้ องการการสื่อสารให้ กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้บริ โภคทราบถึงความตังใจจริ
้
งในการดาเนินธุรกิจและ
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มี ส่วนร่ ว มไปกับการสร้ างคุณ ค่าร่ วมของบริ ษั ท ฯ โดยมุ่ง ไปที่ ประเด็น ส าหรั บ การสื่ อสารเรื่ อ ง
กระดาษช่วยลดโลกร้ อน และเรื่ องกระดาษสร้ างรายได้ เสริมให้ เกษตรกร
2) สารที่เกี่ยวกับต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เพื่อสื่อสารกับเกษตรกร
แคมเปญการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” ของบริ ษัทฯ ที่มีกลุ่ม เป้าหมายเป็ นเกษตรกรนัน้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ กลุ่มเป้า
หมายในการสื่อสารหรื อเกษตรกรใช้ พื ้นที่ว่าง เช่น หัวไร่คนั นา ที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ มาสร้ างรายได้
เสริมให้ กบั ครอบครัว ซึง่ เริ่มต้ นจากการใช้ สื่อบุคคลหรื อเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริมลงพื ้นที่เข้ าไปแนะนาและ
เสนอทางเลือกใหม่ให้ กบั เกษตรกร ต่อมาบริษัทฯ ได้ มีการสร้ างแคมเปญสื่อสารสาหรับต้ นกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้ สามารถเพิ่มการรั บรู้ ให้ กับกลุ่มเป้าหมายในวงกว้ า ง
ประกอบด้ วย (1) เทวดา (2) รักพี่ต้องอดทน (3) น้ ารวย (4) มนต์รักลูกทุ่ง (5) ปลูกปุ๊ บ ก็ได้ ออมปั๊ บ
และ (6) ปอก็ปลูก โดยมีประเด็นสาหรับการสื่อสารเรื่ อง “การสร้ างรายได้ เสริ มให้ กบั เกษตรกร” ใน
การสื่อสารไปยังกลุม่ เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีพฒ
ั นาแก่นหลักไปตามแต่ความคิดสร้ างสรรค์
เพื่อให้ มีความชัดเจนและตรงกับข้ อเท็จจริงที่สดุ
3) รูปแบบการนาเสนอสาร
บริษัทฯ มีหลักและเทคนิคในการนาเสนอสาร เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ดังต่อไปนี ้
(1) ลักษณะของการจูงใจ (Type of Appeals) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญที่ใช้ เชื่อมโยงเนื ้อหาสารเข้ ากับความต้ องการของกลุ่มเป้าหมายให้ เกิด ผลตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ โดยพบการใช้ ลกั ษณะการจูงใจ 2 ประเภท ได้ แก่ (1) การจูงใจด้ านสังคม ศีลธรรม
และสิ่งแวดล้ อม (Social and Environment Appeals) และ (2) การจูงใจด้ านเหตุผลร่วมกับการจูง
ใจด้ านอารมณ์ (Combining Rational Appeal and Emotional Appeals)
(2) รู ป แบบในการน าเสนอ (Presentation Style) ซึ่ ง เป็ นองค์
ประกอบส าคัญ ที่ ช่ ว ยในการเล่ า เรื่ อ งเพื่ อ สะท้ อนประเด็ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งการสื่ อ สารไปยั ง
กลุ่ม เป้ าหมาย ซึ่ง จากการศึก ษาสารของการสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม
“กระดาษจากคันนา” ทาให้ พบว่าเนื ้อสารของแคมเปญโฆษณากระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่มีกลุ่มเป้า
หมายเป็ นผู้บริ โภค ใช้ รูปแบบในการนาเสนอ 4 รู ปแบบ ได้ แก่ การใช้ สารที่มีเนื ้อหาประเภท
ข้ อเท็จ จริ ง (Factual Message) การใช้ สัญลักษณ์ ของบริ ษัทหรื อตราสินค้ า (Symbolic)
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และการใช้ เรื่ องราว (Dramatization) ส่วนเนื ้อสารของแคมเปญ
โฆษณาต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่มีกลุม่ เป้าหมายเป็ นเกษตรกร ใช้ รูปแบบในการนาเสนอ 4 รูปแบบ
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ได้ แก่ การใช้ เรื่ องราว (Dramatization) รูปแบบการแก้ ปัญหา (Problem and Solution) การใช้ ผ้ นู า
เสนอ (Presenter) และการใช้ บคุ คลรับรอง (Testimonial)
4) กระบวนการออกแบบสาร
บริ ษั ท ฯ มี ห ลัก การด าเนิ น งานตามกระบวนการออกแบบสารในการ
สื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
(1) การกาหนดประเด็นสาหรับการสื่อสาร
ประเด็นสาหรับการสื่อสารหมายถึง เรื่ องราวหรื อข้ อเท็จจริ งของบริ ษัท
ฯ ที่ต้องการสื่อสารออกไปยังหน่วยงานภายนอก ซึ่งในประเด็นสาหรับการสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม “กระดาษจากคัน นา” นัน้ หมายถึ ง คุณ ประโยชน์ ข องนวัต กรรม
“กระดาษจากคันนา” ที่บริ ษัทฯ ได้ นามาสรุ ปเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการประกอบด้ วย
การช่วยลดโลกร้ อน การสร้ างรายได้ เสริมให้ เกษตรกร และการสร้ างพลังงาน
สาหรับการกาหนดประเด็นสาหรับการสื่อสารของบริ ษัทฯ เริ่ มต้ นจาก
การกาหนดทิศทาง (Direction) ในด้ านการสื่อสารของแต่ละปี จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ รอง
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และผู้บริ หารระดับสูง โดยเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะต้ องจัดทา
ข้ อมูลมาสนับสนุนทิศทางในด้ านการสื่อสารดังกล่าว และนาข้ อมูลที่ร วบรวมได้ มากาหนดเรื่ อง
ประเด็นสาหรับการสื่อสารในแต่ละครัง้ ซึ่งในขัน้ ตอนการกาหนดประเด็นสาหรับการสื่อสารของ
บริษัทฯ ต้ องคานึงถึงเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
ก. ความสนใจของกลุ่ ม เป้ าหมาย โดยการส ารวจ (Survey)
ความต้ องการพื ้นฐาน ความสนใจของกลุม่ เป้าหมายแต่ละกลุ่ม เพื่อนามาคัดเลือกประเด็นสาหรับ
การสื่อสารและนาเสนอให้ ตรงกับสิ่งที่กลุม่ เป้าหมายแต่ละกลุม่ ให้ ความสาคัญมากที่สดุ
ข. เรื่ องที่บริษัทฯ ต้ องการสื่อสาร ได้ แก่ เรื่ องนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ด้ วยการนาเสนอข้ อเท็จจริ ง (Fact) หรื อประโยชน์หลัก (Core Benefit) ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งโดยทัว่ ไป บริ ษัทฯ ไม่สามารถนาเสนอประเด็นสาหรับการสื่อสารพร้ อมกันได้
ทัง้ หมด จึง ต้ องจัดล าดับความส าคัญ โดยอาศัย การวิเ คราะห์ สถานการณ์ ปั จ จุบัน เพื่ อ เลื อ ก
ประเด็นสาหรับการสื่อสารที่ควรผลักดันให้ เป็ นแคมเปญการสื่อสารในแต่ละปี
(2) การกาหนดแก่นหลัก
การกาหนดแก่น หลัก (Theme) ซึ่ง ในที่ นีห้ มายถึ ง ข้ อ ความหรื อค า
ขวัญที่พัฒนาขึน้ มาจากความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อให้ สามารถสื่อความหมายในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ น
จุดเด่นและน่าสนใจออกมาให้ เห็นเด่นชัด โดยการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
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“กระดาษจากคันนา” มีการกาหนดแก่นหลักจากการวิเคราะห์ข้อมูลและกาหนดทิศทางการสื่อสาร
ของบริ ษัทฯ ซึ่งในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” มีการ
กาหนดแก่นหลักด้ วยวิธีการใช้ ข้อเสนอขายที่เป็ นเอกลักษณ์ (Unique Selling Position) และการ
สร้ างเรื่ องราวหรื อตานานประจาตัวสินค้ า (Inherent Drama) ซึ่งเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ของ
สินค้ า (Brand Image) ทาให้ แก่นหลักน่าสนใจและมีนา่ เชื่อถือมากยิ่งขึ ้น
(3) การสร้ างสารและการปรับปรุงสาร
การสร้ างสาร เป็ นการนาข้ อมูลต่างๆ ของนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ที่เ กี่ ยวข้ องกับประเด็นส าหรับการสื่อสาร ให้ กับผู้ที่ทาหน้ าที่ ออกแบบสาร เพื่อนาประเด็น
สาหรับการสื่อสารและแก่นหลักที่กาหนดขึ ้นมาพัฒนาเป็ นเนื ้อหาสารที่ใช้ ในแต่ละสื่อ (Media) ซึ่ง
บริษัทฯ จะทางานร่วมกับบริ ษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) ในการสร้ างสารและเลือก
รูปแบบในการนาเสนอสารให้ เหมาะสมกับประเภทของสื่อ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทตัวแทนโฆษณาจะสร้ างเนื ้อหาสารกลางที่ใช้ ในแต่
ละแคมเปญการสื่อสาร เพื่อควบคุมการผลิตสารทังหมดอยู
้
่ภายใต้ โจทย์ที่เป็ นประเด็นสาหรับการ
สื่อสารและแก่นหลักซึง่ เป็ นสาระสาคัญที่บริ ษัทฯ ต้ องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย จากนันก็
้ จะนา
สารกลางไปพัฒนาเป็ นสารของสื่อแต่ละประเภท โดยเลือกใช้ รูปแบบในการนาเสนอให้ เหมาะสม
และมีการทดสอบสารที่ได้ ออกแบบกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ สามารถมัน่ ใจได้ ว่าเนือ้ หาสารจะ
สามารถสื่อสารประเด็นและแก่นหลักสาหรับการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งผลจากการ
ทดสอบดังกล่าว บริษัทฯ จะนามาใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อปรับปรุงสารของสื่อแต่ละประเภท
5.1.2.2 กลยุทธ์การใช้ สื่อ (Media Strategy)
บริษัทฯ ได้ เลือกใช้ สื่อประเภทต่างๆ และมีกระบวนการเลือกใช้ สื่อให้ เหมาะสมกับ
กลุม่ เป้าหมายทัง้ 2 กลุม่ ได้ แก่ (1) กลุม่ ผู้บริโภค และ (2) กลุม่ เกษตรกร ดังต่อไปนี ้
1) สื่อที่เลือกใช้
กลยุทธ์ ก ารใช้ สื่ อ ของบริ ษั ทฯ ปรากฏในลัก ษณะการเลื อ กใช้ สื่ อ แบบ
ผสมผสาน (Media Mix) ที่ต้องอาศัยเครื่ องมือการสื่อสารหรื อสื่อ (Media) หลายรู ปแบบอย่าง
ต่อเนื่ องในแต่ล ะแคมเปญการสื่ อสาร ซึ่ง เกิ ดผลดีในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การสร้ างการรั บรู้ ให้ กับ
กลุม่ เป้าหมายหลายกลุ่มในเวลาเดียวกัน และการสร้ างการจดจาได้ รวดเร็ วกว่าการรับสารจากสื่อ
เพียงสื่อเดียว ซึง่ บริษัทฯ ก็มีการเลือกใช้ สื่อให้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายแต่ละกลุม่ ดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษั ท ฯ มี ก ารใช้ สื่ อ ในแต่ ล ะแคมเปญการสื่ อ สาร ที่ มี
กลุ่มเป้าหมายเป็ นผู้บริ โภค โดยเน้ นไปที่สื่อที่สามารถเข้ าถึง ผู้รับสารได้ เป็ นจานวนมากอย่างสื่อ
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ภาพยนตร์ โฆษณา (Television Commercial: TVC) เพื่ อสร้ างการรั บรู้ ให้ กับผู้รับสารที่เป็ น
กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร และไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media)
เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ (Newspaper) สื่อใบปลิว (Leaflet) สื่อใบปิ ด (Poster) เป็ นต้ น ซึ่งสามารถ
สร้ างการจดจ าจากการอ่ า นและการตี ค วามหมายได้ และยั ง เน้ นใช้ สื่ อ ที่ ส ามารถเข้ าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้ ตรงกลุ่มที่สุด และทาให้ เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาอย่างสื่อแสดง ณ จุดขาย
(Point of Purchase: POP) อีกด้ วย
(2) บริ ษั ท ฯ มี ก ารใช้ สื่ อ ในแต่ ล ะแคมเปญการสื่ อ สาร ที่ มี
กลุ่มเป้าหมายเป็ นเกษตรกร โดยเน้ นไปที่สื่อที่สามารถเข้ าถึงผู้รับสารได้ เป็ นจานวนมากอย่างสื่อ
ภาพยนตร์ โฆษณา (Television Commercial: TVC) และสื่อวิทยุ (Radio) เพื่อให้ สามารถเข้ าผู้รับ
สารในวงกว้ าง ทังที
้ ่เป็ นกลุม่ เป้าหมายของการสื่อสาร และไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร และ
ยัง เน้ น ใช้ สื่ อ ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ม เป้ าหมายได้ ต รงกลุ่ม ที่ สุด และสามารถโน้ ม น้ า วใจให้ เ กิ ด
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาอย่างสื่อบุคคล (Personal Media) หรื อเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ ม และสื่อกลาง
แจ้ ง (Outdoor Media) เช่น สื่อป้ายโฆษณา (Banner) เป็ นต้ น
2) กระบวนการเลือกใช้ สื่อ
บริ ษัทฯ มีหลักการดาเนินงานตามกระบวนการเลือกใช้ สื่อในการสื่อสาร
เพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
(1) การวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมาย
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทัง้ 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มผู้บริ โภคกระดาษ
และกลุ่มเกษตรกร จะศึกษาถึงลักษณะทางด้ านภูมิประชากร (Demographic Profiles) และด้ าน
จิตวิทยาและความต้ องการ (Psychographic Profile) รวมไปถึงการศึกษาลักษณะการเลือกใช้ สื่อ
(Media Usage) ด้ วยการสารวจพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย (Media Habits
Survey) โดยเลือกสารวจพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นล่าสุดหรื อเกิดขึ ้นเมื่อวาน เพื่อทาให้ การเลือกใช้ สื่อนัน้
เป็ นไปอย่างที่ประสิทธิภาพมากที่สดุ ทาให้ กลุม่ เป้าหมายมีโอกาสรับสื่อ และเปิ ดรับสื่อในที่สดุ
(2) การวางแผนสื่อ
การวางแผนสื่ อ เป็ นการพิ จ ารณาวิ ธี ก ารที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” โดยการ
วางแผนสื่อของบริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องพิจารณาถึงพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience)
คุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิด (Media Characteristics) และการเข้ าถึงและความถี่ ในการใช้ สื่ อ
(Reach and Frequency) การวางแผนสื่อของบริ ษัทฯ ยังขึ ้นอยู่กับปั จจัยอีกหลายประการ เช่น
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งบประมาณ ขนาดของแคมเปญการสื่อสาร ลักษณะของแคมเปญการสื่อสาร ความสอดคล้ อง
ระหว่างช่วงเวลาและสภาพแวดล้ อมทางสังคม เป็ นต้ น
(3) การติดตามและการประเมินผล
ในขัน้ ตอนของการติดตามและประเมินผลเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ ายของ
กระบวนการเลือกใช้ สื่อ เพื่อวัดผลว่าในการวางแผนสื่อเพื่อถ่ายทอดสารไปยังกลุ่มเป้าหมายนัน้
บรรลุผลตามที่กาหนดไว้ หรื อไม่ ซึง่ บริษัทฯ จะมีวิธีการวัดผล 2
ร ดังต่อไปนี ้
ก. การวัดผลด้ านยอดขายและยอดผู้เข้ าร่วมโครงการ
การวัดผลจากยอดขาย เป็ นการวัดผลซึ่งได้ จากกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็ นผู้บริ โภคกระดาษ และการวัดผลจากยอดผู้เข้ าร่ วมโครงการจะได้ จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็ น
เกษตรกร โดยยอดขายและยอดผู้เข้ าร่วมโครงการที่เพิ่มขึ ้น อาจแสดงถึงทัศนคติในเชิงบวกที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ อันเนื่องมาจากการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ
ข. การวัดผลจากการสารวจ (Media Research)
การวัดผลจากการสารวจ (Media Research) เป็ นวิธีการวัดผล
ด้ ว ยวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อมู ล (Tracking Surveys) จากแบบสอบถาม โดยมี ห น่ ว ยงานที่ ท าหน้ าที่
รับผิดชอบด้ านการวัดผลโดยเฉพาะ เพื่อสารวจพฤติกรรมการรับสื่อ การรับรู้สาร และแนวโน้ มใน
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรื อ
อาจเผชิญหน้ า (Face to Face) ก็ได้ การวัดผลจากการสารวจนันเป็
้ นการประเมินประสิทธิภาพ ซึ่ง
หมายถึง การประเมินว่ากลยุทธ์การสื่อสารได้ ประสิทธิภาพตามที่กาหนดไว้ ในวัตถุประสงค์หรื อไม่
โดยการวัดผลจากการสารวจของบริ ษัทฯ จะแบ่งออกเป็ น 2
(1) ความคิด
สร้ างสรรค์ (Creative Work Function) ที่เป็ นการวัดผลในด้ านของความรู้ สึกหลังจากได้ รับสาร
และ (2) สื่อ (Media) ที่เป็ นการเก็บข้ อมูลหลังจากการซื ้อสื่อ โดยให้ ความสนใจในเรื่ องของผลจาก
การใช้ สื่อประเภทต่างๆ ในแต่ละแคมเปญการสื่อสาร เพื่อตรวจสอบว่าการวางแผนสื่อนันเป็
้ นไป
ตามที่กาหนดหรื อไม่ และนามาเป็ นข้ อมูลในการพิจารณาซื ้อสื่อในแคมเปญต่อๆ ไป
5.1.2.3 ผลของกลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)
ผลของกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” สามารถสร้ างการรับรู้ได้ 90% ป และสามารถทาให้ กลุ่มเป้าหมายเกิดความชอบได้ ถึง
80% ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงทัศนคติของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกต่อแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมของ
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บริษัทฯ นอกจากนี ้ กลยุทธ์การสื่อสารยังถูกกาหนดมาเพื่อทาให้ พฤติกรรมที่พึ่งปรารถนา เช่น การ
มีส่วนร่วมในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการยอมรับของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกต่อการ
สร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ ต่อทังนี
้ ้ เนื่องมาจากกระบวนการ
ออกแบบสารและกระบวนการเลือกใช้ สื่อที่มีขนตอนที
ั้
่รัดกุม และมีการตรวจสอบก่อนที่จะสื่อสาร
ออกไปยังกลุม่ เป้าหมาย ทาให้ การสื่อสารของบริษัทฯ ค่อนข้ างประสบความสาเร็จ
5.1.3 ทัศนคติและการยอมรั บของผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีต่อการสร้ างคุณค่ าร่ วม
ด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
ผลการวิจัยในส่วนของทัศนคติและการยอมรั บ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย ที่ มี ต่อการสร้ าง
คุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่สันนิษฐานว่า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกทัง้ หมดมีทัศนคติใน
ทางบวกและยอมรับการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ น
ผลมาจากกลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม “กระดาษจากคัน นา”
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกแต่ละกลุ่มมี ทัศนคติและการยอมรับที่
แตกต่างกันออกไป โดยสามารถสรุปในภาพรวมได้ เป็ น 2 ประ ดังต่อไปนี ้
5.1.3.1 ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก ในที่นี ้ หมายถึง ทัศนคติที่มีต่อ การสร้ าง
คุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ (1) เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษ (2) ผู้บริ โภค
ผลิตภัณฑ์ และ (3) สื่อมวลชน ซึ่งเป็ นเกิดจากการรับรู้ การจดจา และความเข้ าใจในเนื ้อหาสารใน
การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษาจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ซึ่งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกแต่ละกลุ่มมี การรับรู้ การจดจา ความเข้ าใจในเนื ้อหาสารแตกต่างกัน และทาให้
เกิดทัศนคติที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี ้
1) เกษตรกรที่ ปลูกต้ นกระดาษ มี การรั บรู้ สารในด้ านการสร้ างรายได้
เสริมให้ กบั เกษตรกรไทยเป็ นหลัก โดยเปิ ดรับสารจากสื่อบุคคลหรื อเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการปลูกของ
บริษัทฯ คนในครอบครัว และคนรู้จกั ที่มีอาชีพเกษตรกรเหมือนกัน โดยสามารถจดจาและเกิดความ
เข้ าใจว่า บริ ษัทฯ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้ มีรายได้ เสริ มจากการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
บนคันนา โดยที่เกษตรกรไม่ต้องลงทุนในการปลูก ซึ่งตรงกับเนื ้อหาสารที่บริ ษัทฯ ได้ สื่อสารออกไป
สาหรับในส่วนของทัศนคติ กลุม่ เกษตรกรมีทศั นคติในทางบวก โดยรู้สึกว่า การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วย
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นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” เป็ นสิ่ง ที่ดีที่ช่วยเหลือให้ พวกเขามีรายได้ เสริ ม และเชื่ อว่าต้ น
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ของบริษัทฯ แตกต่างจากต้ นยูคาลิปตัสสายพันธุ์เก่า
2) ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ มีการรับรู้สารในด้ านการช่วยลดโลกร้ อนและด้ าน
การสร้ างรายได้ เสริ มให้ กบั เกษตรกรไทยเป็ นหลัก โดยเปิ ดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ของ
บริษัท ได้ แก่ สื่อภาพยนตร์ โฆษณา สื่อโฆษณา ณ จุดขาย และสื่อกลางแจ้ ง เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยัง
ได้ รับสารจากงานวิจยั จากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการเผยแพร่ของบริ ษัท
ฯ และการสนทนาผ่านอินเตอร์ เน็ตของบุคคลภายนอก โดยผู้บริ โภคสามารถจดจาและเกิดความ
เข้ าใจว่า (1) บริ ษัทฯ ผลิตกระดาษจากไม้ ปลูกที่ปลูกโดยเกษตรกร (2) บริ ษัทฯ มีส่วนช่วยลดโลก
ร้ อนจากการส่งเสริ มการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา ซึ่งเป็ นการเพิ่มพื ้นที่สีเขียว และ (3)
การใช้ กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ มีสว่ นช่วยเหลือเกษตรกรให้ มีรายได้ เสริ มและช่วยลดโลกร้ อน ซึ่งตรงกับ
เนื ้อหาสารที่บริ ษัทฯ ได้ สื่อสารออกไป ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีทศั นคติในทางบวกต่อการสร้ างคุณค่าร่วม
ด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” แม้ ยงั มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่ องโทษของต้ นยูคาลิปตัสก็ตาม
3) สื่อมวลชน มีการรับรู้สารในด้ านการสร้ างรายได้ เสริ มให้ กบั เกษตรกร
ไทยเป็ นหลัก โดยเปิ ดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ของบริ ษัท ฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
บทความสัม ภาษณ์ จากผู้บริ หาร โดยสามารถจดจาและเกิดความเข้ าใจว่า บริ ษัทฯ ช่วยเหลื อ
เกษตรกรให้ มีรายได้ เสริ มจากการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา ในขณะที่บริ ษัทฯ ก็ได้ รับ
ประโยชน์คือได้ วตั ถุดิบที่เพียงพอในการผลิตกระดาษ กลุ่มสื่อมวลชนมีทศั นคติ ทงในทางบวกและ
ั้
ทางลบ โดยผู้ที่มีทศั นคติทางบวกนัน้ รู้ สึกว่าบริ ษัทฯ สามารถดาเนินนโยบายส่งเสริ มการตลาด
และเพิ่มศักยภาพในการผลิต ไปพร้ อมๆ กับการช่วยเหลือเกษตรกรและสังคม ส่วนผู้ที่มีทศั นคติ
ในทางลบจะเชื่อว่าต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ทาให้ หน้ าดินเสียได้
5.1.3.2 การยอมรับของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการสร้ างคุณค่าร่ วม
ด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
การยอมรับของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก ในที่นี ้ หมายถึง การยอมรับ การสร้ าง
คุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ (1) เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษ (2) ผู้บริ โภค
ผลิตภัณฑ์ และ (3) สื่อมวลชน ซึ่งอยู่ในขันการตั
้
ดสินใจ (Decision) ที่บุคคลจะตัดสินใจว่าจะ
ยอมรั บ หรื อปฏิ เ สธนวัตกรรมนัน้ โดยต้ องผ่านขัน้ หาความรู้ (Knowledge) และขัน้ โน้ ม น้ า ว
(Persuasion) ให้ บคุ คลมีความสนใจและมีทศั นคติตอ่ นวัตกรรม มีการประเมินผล และพึ่งพิงข้ อมูล
ที่ได้ จากการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกแต่ละกลุม่ ก็มีการยอมรับที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี ้

185
1) กลุ่มเกษตรกรยอมรับ การสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” และเข้ าร่วมโครงการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา และยังเกิดความรู้สึกดีและ
มีความพึงพอใจหลังจากเข้ าร่วมโครงการด้ วย ซึ่งการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มเกษตรกร เป็ นผล
มาจากสื่อบุคคลที่เป็ นสื่อหลักในการสื่อสารเพื่อ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” ของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นเกษตรกร นอกจากนี ้ ยังสามารถวิเคราะห์ได้ ว่ากลุ่ม
เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มรับสิ่งใหม่เร็ ว (Early Adopters) ซึ่งจะ
สามารถเป็ นผู้แพร่กระจายนวัตกรรมในสังคมท้ องถิ่น โดยทาหน้ าที่เป็ นต้ นแบบการตั ดสินใจ และ
ถ่ายทอดข้ อมูลให้ กบั บุคคลในสังคมได้
2) กลุ่มผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ยอมรับการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ในเรื่ อง (1) การใช้ วตั ถุดิบผลิตกระดาษจากไม้ ปลูกของเกษตรกร และ (2)
การสร้ างรายได้ เ สริ ม ให้ เ กษตรกร แต่ยัง ไม่เชื่ อถื อ เรื่ อง (1) ความแตกต่างระหว่างต้ นกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ และต้ นยูคาลิปตัสสายพันธุ์เก่า และ (2) การปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ จะสามารถ
ช่วยเหลือให้ เกษตรกรมีรายได้ เสริ ม เพียงพอต่อความต้ องการและค่าใช้ จ่ายของเกษตรกร โดยที่
ผู้บริ โภคใช้ ผลิตภัณฑ์ของดับ๊ เบิ ้ล เอ เพราะเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภั ณฑ์ มากกว่าการยอมรับ
การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ดังนัน้ จึงสามารถวิเคราะห์
ได้ ว่ากลุ่มผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มผู้รับสิ่งใหม่ส่วนมาก (Early Majority) คือยอมรับ
นวัตกรรมก่อนบุคคลทัว่ ไปในสังคม แต่ไม่ได้ เป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
3) กลุ่ม สื่ อ มวลชนบางส่ ว นให้ ก ารยอมรั บ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” และบางส่วนยังไม่ให้ การยอมรับคุณประโยชน์ของการสร้ างคุณค่า
ร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ซึ่งผู้ที่ยอมรับจะมีพฤติกรรมบริ โภคผลิตภัณฑ์และร่ วม
เป็ นส่วนหนึง่ ในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท
ฯ ด้ วยการทาหน้ าที่ช่วยเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้ วยความพึงพอใจและ
ส่งเสริมให้ บริ ษัทฯ แสดงความรับผิดชอบต่อส่งแวดล้ อมและสังคมด้ วยแนวทางนี ้ต่อไป ส่วนผู้ที่ไม่
ยอมรับการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” จะพยายามลดการใช้ กระดาษ
และอยากให้ บริ ษัทฯ ในการช่วยเหลือเกษตรกร และแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและ
สังคมให้ ทางอื่น ดังนัน้ สามารถวิเคราะห์ได้ ว่า กลุ่มสื่อมวลชนที่ยอมรับนวัตกรรมเป็ นกลุ่มผู้รับสิ่ง
ใหม่ส่วนมาก (Early Majority) คือเป็ นผู้ยอมรับนวัตกรรมก่อนคนอื่นๆ ส่วนกลุ่มสื่อมวลชนที่ไม่
ยอมรับนวัตกรรม ถือเป็ นกลุ่มผู้รับล่าช้ าส่วนมาก (Late Majority) คือต้ องมีการขจัดความไม่มนั่ ใน
นวัตกรรมให้ หมดก่อนที่จะชักจูงให้ ยอมรับนวัตกรรม
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5.1.4 แนวทางปฏิบัติ (A Practical Model) ของกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณค่ าร่ วมจากการศึกษากลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่ าร่ วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด
(มหาชน)
แนวทางปฏิบตั ิ (A Practical Model) ของกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วม
อธิบายถึงการนาแนวคิดการสร้ างคุณ ค่าร่ วมมาใช้ ในการดาเนินการด้ านกลยุทธ์ การสื่อสารของ
องค์กรธุ รกิ จ เพื่ อทาให้ ผ้ ูมี ส่วนได้ ส่วนเสี ยเกิ ดทัศนคติและการยอมรั บจากผลของกลยุทธ์ การ
สื่อสารดังกล่าว โดยองค์ประกอบของแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าว ได้ แก่ (1) การบริ หารกลยุทธ์ การ
สื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมขององค์กรธุรกิจ (2) กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วม
ขององค์กรธุรกิจ (3) ทัศนคติและการยอมรับของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย
5.1.4.1 การบริหารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจ
1) การกาหนดนโยบาย และรู ปแบบการดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับ
แนวคิดการสร้ างคุณค่า ร่ วม โดยที่องค์กรนันจะต้
้
องเป็ นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ น
ส่วนหนึ่งของนโยบายและรู ปแบบในการดาเนินธุรกิจอยู่แล้ ว จะต้ องเป็ นองค์กรที่นาเอาประเด็น
ปั ญหาสังคมมาเป็ นโจทย์ในการดาเนินธุรกิจ และจะต้ องเป็ นองค์กรที่ ใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากร
และความเชี่ยวชาญหลักของกิจการในการสร้ างให้ เกิดคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้ อมกัน
ไม่ใช่เกิดขึ ้นกับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ เพียงฝ่ ายเดียว
2) การบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วม โดยที่องค์กร
ควรจะต้ องมีการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสาร ความสามารถที่จะขับเคลื่อนเนื ้อหา ประเด็น บ่งบอก
ตัวตนความเป็ นองค์กรออกไปได้ ซึ่งประกอบไปด้ วยการจัดโครงสร้ างองค์กร การวางแผน การ
กาหนดเป้าหมาย และการสนับสนุนขององค์กร
5.1.4.2 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจ
การดาเนินงานด้ านกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมขององค์กรธุรกิจ
จึงต้ องมุ่งให้ ความสาคัญกับกลยุทธ์ การออกแบบสาร (Message Strategy) และกลยุทธ์การใช้ สื่อ
(Media Strategy) ดังนี ้
1) กลยุทธ์การสร้ างสาร
กลยุทธ์ การสร้ างสารเป็ นกระบวนการสร้ างสารที่สามารถสื่อความหมาย
สาระสาคัญจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยคานึงถึงสิ่งที่จะพูด (What to say) และวิธีการที่จะพูด
(How to say) ดังนัน้ กลยุทธ์ การสร้ างสารของการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมควรจะต้ อง
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ประกอบด้ วย (1) เนื ้อหาสาร ได้ แก่ ประเด็นสาหรับการสื่อสารและแก่นหลัก และ (2) การนาเสนอ
สาร ได้ แก่ ลักษณะของการจูงใจและรูปแบบการนาเสนอ
2) กลยุทธ์การใช้ สื่อ
องค์กรธุรกิจจึงต้ องมีความจาเป็ นที่จะต้ องคานึงถึงความเหมาะสมในการ
เสือกสื่อในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วม ซึ่งส่วนใหญ่องค์กรธุรกิ จมักจะเลือกใช้ สื่ อแบบ
ผสมผสานเพื่อเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมาย ดังนัน้ กลยุทธ์ การใช้ สื่อของการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่า
ร่วมนัน้ ควรจะต้ องมีการดาเนินการที่สาคัญ ได้ แก่ (1) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (2) การ
วางแผนเลือกใช้ สื่อ และ (3) การประเมินและการติดตามผล
5.1.4.3 ทัศนคติและการยอมรับของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย
องค์กรธุรกิจต้ องกาหนดไว้ ตงแต่
ั ้ แรกเริ่ มว่าจะสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่ม
ใด ซึ่งกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมให้ ผลลัพธ์ทงในส่
ั ้ วนที่เป็ นนามธรรมและรูปธรรม
ได้ แก่ ทัศนคติและการยอมรั บ ของผู้มีส่วนได้ ส่ วนเสี ย ต่อการสร้ างคุณค่าร่ วมขององค์กรธุ รกิ จ
ดังนัน้ ถ้ าหากการดาเนินงานด้ านกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมประสบความสาเร็ จ ผู้
ส่วนมีสว่ นได้ สว่ นเสียก็จะเกิดทัศนคติในทางบวกและการยอมรับตามที่องค์กรคาดหวังไว้

5.2

การวิจัย

เมื่อพิจารณาจากผลการวิจยั ทังหมดที
้
่เป็ นคาตอบของวัตถุประสงค์ ผู้วิจยั พบเห็นประเด็น
ที่นา่ สนใจที่สามารถนาผลการวิจยั ต่างๆ มาอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
5.2.1 แนวคิดการสร้ างคุณค่ าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
จากผลการวิจยั พบว่า บริษัทฯ มีนโยบายและรูปแบบการดาเนินธุรกิจภาพรวม 3 ประการ
ประกอบด้ วย (1) การไม่ทาลายธรรมชาติและคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม (2) การคืนกลับสู่สงั คม และ (3)
คุณภาพและการทาตลาดเต็มรูปแบบ ซึ่งนโยบายและรูปแบบการดาเนินธุรกิจดังกล่าว สอดคล้ อง
กับปรัชญาในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ (บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน), 2555ข) ที่
ให้ ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้ างความยั่งยืนจากมิติต่างๆ ที่สาคัญ โดยเฉพาะด้ าน
สิ่ ง แวดล้ อม ด้ า นสัง คม และด้ า นเศรษฐกิ จ เพราะธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ล้ ว นส่ง ผลกระทบต่อ สิ่ ง
แวดล้ อมและชุมชนโดยรอบสถานประกอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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นโยบายและรู ปแบบการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ ยังสอดคล้ องกับแนวทางการดาเนิน
กิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันไทยพัฒน์ (2551) เรี ยกว่าอยู่ในลักษณะธุรกิจ
เพื่อสังคม (CSR-in-Process) หมายถึง การดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการ
ทางานหลักของกิจการ หรื อเป็ นการทาธุรกิจที่หากาไรอย่างมีความรับผิดชอบ และยังสอดคล้ องกับ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของ Porter and Kramer (2006)
เรี ยกว่าอยู่ในประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) เป็ นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก (Proactive) ที่บริ ษัทฯ นาเอาความต้ องการหรื อการริ เริ่ มจาก
ภายนอก (Outside-In) มาเชื่อมโยงกับกิจกรรมให้ แก่สงั คมภายนอก (Inside-Out) ซึ่งนโยบายและ
รู ป แบบของธุ ร กิ จ ของบริ ษั ทฯ มี ค วามแตกต่า ง (Differentiation) ในวิ ธี ก ารและมี เป้ าหมาย
ก่อให้ เกิดประโยชน์ทงต่
ั ้ อบริ ษัทฯ และสังคมโดยรวม เช่น การคัดเลือกวัตถุดิบจากไม้ ปลูก ไม่ ใช้ ไม้
จากป่ า โครงการที่สง่ เสริมให้ ชมุ ชนปลูกต้ นกระดาษที่บริษัทฯ จะได้ ประโยชน์จากต้ นกระดาษที่เป็ น
วัตถุดิบในการผลิต ส่วนชุมชนที่ร่วมกิจกรรมก็จะได้ รายได้ เสริ มไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ต่อไป ถือเป็ นข้ อได้ เปรี ยบเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของบริ ษัทฯ ที่ชดั เจนและ
แตกต่างจากองค์กรธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเมื่อสถานการณ์ของโลกมุ่งเน้ นการเป็ นการสร้ างคุณค่าร่ วมกัน
มากขึ ้น บริษทั ฯ ที่ดาเนินธุรกิจภายใต้ นโยบายดังกล่าวเป็ นหลักอยูแ่ ล้ ว ย่อมมีความได้ เปรี ยบคูแ่ ข่ง
ที่เริ่มดาเนินการเรื่ องดังกล่าวทีหลัง ดังนัน้ การขับเคลื่อนธุรกิจในลักษณะธุรกิจเพื่อสังคม (CSR in
Process) หรื อตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (Strategic CSR) จึงเป็ นหนทางที่
เอื ้อให้ เกิดแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” โมเดลธุรกิจใหม่ที่ส่งผล
ต่อทังตั
้ วองค์กรและสังคมโดยรวม
การสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” จึงไม่ได้ เป็ นเพียงแค่การแสดง
ความรั บผิ ดชอบต่อสังคมหรื อการแสวงหากาไรจากการดาเนินธุ รกิ จ เพียงด้ านใดด้ านหนึ่ง แต่
มุม มองของคุณ ชาญวิ ท ย์ จารุ ส มบัติ รองกรรมการผู้จัด การใหญ่ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” คือการสร้ างความสุขและประโยชน์ร่วมกัน ไม่ใช่เพียงฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่ง เท่านัน้ ที่ ได้ ประโยชน์ สอดคล้ องกับ แนวคิดของ Porter and Kramer (2011) ที่ อธิ บาย
ความหมายของการสร้ างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) หมายถึง นโยบาย แนวทาง
และกิจกรรมที่องค์กรธุรกิจจัดทาขึ ้นมา เพื่อนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กรธุรกิจ และในขณะเดียวกันก็เสริ มสร้ างศักยภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ
สังคมและชุมชนโดยรอบ
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จะเห็นได้ วา่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” เป็ นโมเดลทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่นาประเด็นทางสังคมอย่างเรื่ องการช่วยเหลือเกษตรกรให้ มีรายได้ เสริ มจากพื ้นที่ว่าง
รอบนาข้ าว หรื อที่เรี ยกว่า “คันนา” ซึง่ ถูกปล่อยว่างไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ มาเป็ นโจทย์ในการร่วมคิดค้ น
และพัฒนาแนวทางการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ จึงได้ พัฒ นารู ปแบบจากการปลูกต้ นกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ วัตถุดบิ ทางการผลิต จากการปลูกแบบแปลงเป็ นการปลูกบนคันนา และเปิ ดโอกาสด้ าน
อาชีพเสริ มให้ แก่เกษตรกรด้ วยการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา สอดคล้ องกับสถาบัน
ไทยพัฒน์ (2557) ที่กล่าวว่าเอกลักษณ์ของการสร้ างคุณค่าร่ วมคือ การขับเคลื่อนการพัฒนาหรื อ
การมุ่งเน้ นประเด็นทางสังคม ผ่านการทาธุรกิจของแต่ละองค์กร โดยใช้ ประโยชน์จากความถนัด
และความเชี่ยวชาญขององค์กรเป็ นสาคัญ
ตามแนวคิดของ Porter and Kramer (2011) การสร้ างคุณค่าร่วมมีด้วยกันหลายวิธี ซึ่ง
จากการตระหนัก ของบริ ษัทฯ ว่า การดูแลผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย ได้ แก่ เกษตรกร พนักงาน ชุม ชน
สังคม และสิ่งแวดล้ อมให้ มีชีวิตที่ดีขึ ้น เป็ นสิ่งสาคัญควบคูไ่ ปกับการดาเนินธุรกิจ เรี ยกได้ ว่าความ
ยัง่ ยืนของธุรกิ จขึ ้นอยู่กับความยัง่ ยืนของสังคม การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” จึงตรงกับวิธีการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยวิธีการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชุมชนท้ องถิ่น (By
Enabling Local Cluster Development) ซึ่งอธิบายว่า การสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยการสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ กบั กลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าจะเป็ นผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จดั จาหน่าย ผู้ให้ บริ การการขนส่ง
พื ้นฐาน หน่วยงานด้ านวิชาการที่ให้ ความสนใจต่อชุมชนโดยรอบองค์กรธุรกิจ ฯลฯ ก็เท่ากับเป็ น
การเชื่อมโยงความสาเร็จขององค์กรธุรกิจเข้ ากับความสาเร็จของชุมชน ด้ วยวิธีการนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ส่ง
มอบคุณค่าให้ แก่สงั คมด้ วยการสร้ างงานสร้ างรายได้ เสริ มให้ เกษตรกรในชุมชน ในขณะที่บริ ษัทฯ
จะได้ รั บ คุณ ค่า ทัง้ ในแง่ ปั จ จัย การผลิ ต อย่า งวัต ถุดิ บ ซึ่ ง ปราโมทย์ ศุภ ปั ญ ญา (2555) ได้ ใ ห้
ความเห็นว่า วิธีการนี ้เป็ นการเปลี่ยนกรอบความคิดหรื อมุมมองของผู้บริ หารใหม่ ซึ่งแทนที่จะมอง
สังคมและสิ่งแวดล้ อมเป็ นปั จจัยภายนอก (Externalities) อย่างในอดีต แต่ต้องมองเป็ นปั จจัย
ภายใน (Internalities) เสมือนอยูใ่ นระบบนิเวศน์เดียวกันที่มีความสัมพันธ์เกื ้อกูลซึง่ กันและกัน
5.2.2 การบริหารกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่ าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
จากผลการวิ จัย พบว่ า การบริ ห ารกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ให้ ประสบความสาเร็ จและเกิดการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายตาม
แนวทางที่บริษัทฯ คาดหวังไว้ นนั ้ มีองค์ประกอบต่างๆ หลายองค์ประกอบ ซึ่งเริ่ มจากการจัดองค์กร
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การกาหนดนโยบาย การวางแผน และการกาหนดเป้าหมาย ซึ่งดาเนินอย่างมีหลักการเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของรัชญา จันทะรัง (2554) และกิ่งมณี ศิริโกไศยกานนท์
(2547) ที่ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่า การบริ ห ารกลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารมี ลัก ษณะเป็ นกระบวนการที่ ต้ อ ง
ดาเนินการอย่างมีหลักการตังแต่
้ การกาหนดนโยบาย และมีการกาหนดแผนงานในระยะยาว
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารของบริ ษั ท ฯ ได้ แก่ ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Public Relation) ฝ่ ายสื่อสารตราสินค้ า (Branding) และฝ่ าย
กิจกรรมการตลาด (Event) ซึ่งหน่วยงานทังหมดจะเป็
้
นศูนย์กลางในการบริ หารกลยุทธ์ การสื่อสาร
เพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ให้ เกิดประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้ องกับ Bavelas and Barret (1951, อ้ างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์ , 2537) ที่อธิบายว่าข้ อดีของ
การติดต่อ สื่ อสารในแบบมี ศูนย์ กลางคือ จะสามารถแก้ ไ ขปั ญหาต่างๆ และตัดสินใจได้ อย่าง
รวดเร็ว ดังนัน้ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัทฯ ภายใต้ การบริหารของหน่วยงานที่รับผิดชอบจะมีความชัดเจนและมีความตังใจ
้
การวางแผนการบริหารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมของบริ ษัทฯ เริ่ มต้ นจาก
ผู้บริ หารระดับสูง (Top Management) กาหนดนโยบายการสื่อสารให้ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ หน่วยงานนามาวางแผนเป็ นระยะยาวรายปี ในลักษณะแผนงานประจาปี (Year Plan) ถือ
เป็ นการติดต่อสื่อสารจากเบื ้องบนสู่เบื ้องล่าง (Downward Communication) ซึ่งเป็ นการสื่อสาร
จากบุค คลที่ อ ยู่ใ นต าแหน่ง ระดับ สูง กว่ า ไปยัง บุค คลที่ อ ยู่ต าแหน่ง ระดับ ต่ า กว่า หลัง จากนัน้
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะวางแผนงานและกาหนดช่วงเวลา (Timeline) ของการทางาน โดยอาศัย
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั การวิเคราะห์ การนาแผนงานในปี ก่อนและสถานการณ์ในอดีต
เมื่อมีการกาหนดแผนงานเรี ยบร้ อย ก็ จะประสานงานกับฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ องทังภายในและฝ่
้
ายนอก
บริษัทฯ รวมไปถึงการประสานงานกับบริ ษัทตัวแทนโฆษณา เพื่อให้ อยู่ในรูปแบบที่ต้องการสื่อสาร
ไปถึง กลุ่มเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ม ากที่สุด ถื อเป็ นการติดต่อสื่อสารตามแนวนอน
(Horizontal Communication) เป็ นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีตาแหน่งเดียวกันในองค์กร และมี
การทางานที่สอดคล้ องกับลักษณะของกลุ่มงาน (Work Group) ตามแนวคิดของปารมี ทองสุกใส
(2549) หมายถึง กลุ่มที่สมาชิกมีปฏิสมั พันธ์ รับผิดชอบและแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่างกัน
ตลอดจนตัดสินใจเพื่อช่วยให้ สมาชิกแต่ละคนปฏิบตั งิ านภายใต้ พื ้นที่ความรับผิดชอบที่แบ่งแยกกัน
นอกจากนี แ้ ล้ ว บริ ษั ท ฯ ยัง สนับ สนุน ด้ า นการสื่ อ สาร (Communication) อย่า งเต็ม ที่
เพราะเชื่อว่าถ้ าต้ องการผลักดันเรื่ องไหนให้ เกิดการรับรู้ เกิดการปฏิบตั ิ หรื อเกิดการตอบสนอง ก็
ต้ องให้ ความสาคัญกับการสื่อสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย ดังนัน้ การสื่อสารจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่
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ส่ง ผลดีต่อการบริ หารกลยุทธ์ การสื่ อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมของบริ ษัทฯ สอดคล้ องกับ
ความคิดของยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2554) ที่กล่าวว่าการสื่อสารเป็ นเครื่ องมือสาคัญอย่างยิ่งสาหรับ
นักบริ หารยุคใหม่ ที่จะผลักดันให้ เกิดความร่ วมมือร่ วมใจและการยอมรับสนับสนุนแผนกลยุทธ์
ดังกล่าวให้ สามารถเกิดขึ ้นได้
5.2.3 กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่ าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
จากผลการวิ จัย พบว่ า บริ ษั ท ฯ มี ก ารสอดแทรกการสื่ อ สารในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม จน
กลายเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ของบริษัทฯ โดยวางแนวความคิดให้ แบรนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ ผลิตภัณฑ์กระดาษที่มีคณ
ุ ค่าและประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจของชุมชนและสิ่งแวดล้ อมมากกว่ากระดาษทัว่ ๆ ไป ซึ่งบริ ษัทฯ เน้ นให้ ความสาคัญกับ
กลยุทธ์การสร้ างสาร (Message Strategy) และกลยุทธ์ การใช้ สื่อ (Media Strategy) เป็ นส่วนผสม
สาหรับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
5.2.3.1 กลยุทธ์การสร้ างสาร (Message Strategy)
บริ ษั ท ฯ ได้ น าการสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม “กระดาษจากคัน นา” มา
พัฒ นาขึน้ เป็ นประเด็นส าหรั บการสื่ อสารที่ ใช้ สื่ อสารมาอย่างต่อเนื่ องจนถึง ปั จ จุบัน ได้ แก่ (1)
กระดาษช่วยลดโลกร้ อน (2) กระดาษสร้ างรายได้ เสริมให้ เกษตรกร และ (3) กระดาษสร้ างพลังงาน
ซึ่งประเด็นสาหรับการสื่อสารนัน้ เป็ นเรื่ องที่ใกล้ ตวั กลุ่มเป้าหมายทังกลุ
้ ่มเกษตรกรและผู้บริ โภค
และอยู่ในกระแสของสังคม สอดคล้ องกับความคิดของทัศไนย สุนทรวิภาต (2556) ที่กล่าวว่านัก
สื่อสารต้ องคานึงถึงคุณลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองความต้ องการหรื อสามารถ
แก้ ไขปั ญหาให้ กบั กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมักเป็ นปั ญหาที่กลุ่มเป้าหมายให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ และมี
ผลกระทบหรื อมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย และยังสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของพจนาภา นวารัตน์
(2551) ที่สรุปว่าเนื ้อหาสารและผู้รับสารจะต้ องมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งการออกแบบสารให้ ใกล้ ตวั
กลุม่ เป้าหมายจะสามารถโน้ มน้ าวใจกลุม่ เป้าหมายให้ เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมได้
5.2.3.2 กลยุทธ์การใช้ สื่อ (Media Strategy)
มีลกั ษณะการเลือกใช้ สื่อแบบผสมผสาน (Media Mix) ที่ต้องอาศัยเครื่ องมือการ
สื่อสารหรื อสื่ อ (Media) หลายรู ปแบบอย่างต่อเนื่ อง โดยเน้ นไปที่สื่ อภาพยนตร์ โฆษณาซึ่ง เป็ น
สื่อมวลชนเป็ นหลัก ร่ วมกับการใช้ สื่ อประเภทอื่ นๆ ในแต่ละแคมเปญสื่ อสาร ซึ่ง การใช้ สื่อแบบ
ผสมผสานทาให้ เกิดผลดีในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การสร้ างการรับรู้ให้ กับกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มใน
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เวลาเดียวกัน และการสร้ างการจดจาได้ รวดเร็ วกว่าการรับสารจากสื่อเพียงสื่อเดียว สอดคล้ อง
ผลการวิจยั ของวศินี นพคุณ (2551), พิชิต ธิอิ่น (2553) และโชติรัตน์ ศรี สขุ (2554) ที่สามารถสรุป
ได้ ว่า ในกลยุทธ์ การใช้ สื่อ ควรใช้ สื่อประเภทสื่อมวลชนเป็ นหลัก ในขณะเดียวกันก็ควรใช้ สื่อใน
ช่องทางหลากหลายประกอบกันเพื่อเสริ มความถี่ การเปิ ดรับ และการรับรู้ จนนามาซึ่งพฤติกรรมที่
พึงปรารถนา และยังสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของธาริ นทร์ พิศทุ ธิพงศ์ภิญโญ (2548) ที่ว่าแบรนด์
ดั๊บ เบิล้ เอ ใช้ ก ลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารแบบบูร ณาการเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารตราสิ น ค้ า ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย โดยพยายามที่จะเลือกใช้ ช่องทางในการสื่อสารในเกื อบทุกๆ ช่องทางที่สามารถ
เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ได้ แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรม
พิเศษ และเลือกใช้ รูปแบบของกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามความต้ องการของกลุม่ เป้าหมาย
5.2.4 ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการสร้ างคุณค่ าร่ วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด
(มหาชน)
5.2.4.1 เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษ มีการรับรู้ สารในด้ านการสร้ างรายได้ เสริ ม
ให้ เกษตรกรไทยเป็ นหลัก ซึ่งตรงกับประเด็นสาหรับการสื่อสารที่บริ ษัทฯ เลือกใช้ เพื่อสื่อสารไปยัง
กลุ่ม เป้ าหมายที่ เ ป็ นเกษตรกร และสามารถจดจ าและเกิ ด ความเข้ า ใจว่า บริ ษั ท ฯ สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรให้ มีรายได้ เสริ มจากการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา โดยที่เกษตรกร
ไม่ต้องลงทุนในการปลูก สอดคล้ องกับการอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดรับสารและการ
เรี ยนรู้ ของเวทิต ทองจันทร์ (2546) ว่าเมื่อผู้รับสารได้ รับข่าวสารก็จะเกิดความรู้เกี่ยวกับเรื่ องนัน้
และจะมีผลทาให้ เกิดทัศนคติเรื่ องนันตามมา
้
ดังนัน้ จึงสามารถสรุ ปได้ ว่าการที่ กลุ่มเกษตรกรมี
ทัศนคติในทางบวกต่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” มีที่มาจากการรับรู้
การจดจา และความเข้ าใจในเนื ้อหาสาร
การที่เกษตรกรได้ รับสารจากสื่อบุคคล ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มของบริ ษัทฯ คนใน
ครอบครัว และคนรู้จกั ที่มีอาชี พเกษตรกรเหมือนกัน ถือเป็ นตัวแปรสาคัญที่เข้ ามามีบทบาทในการ
ตัด สิ น ใจของเกษตรกร และเป็ นผลท าให้ เกิ ด ทัศนคติใ นทางบวกต่อ การสร้ างคุณค่า ร่ ว มด้ ว ย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” สอดคล้ องกับ Cherry (1978)
ร
ร
ก็เพื่อแบ่งปั นข่าวสารกัน (An act of sharing) การแบ่งปั นข่าวสารนี ้จะนาไปสู่การเข้ าใจ
ร่วมกันและนาไปสูก่ ารกระทาที่สอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกัน
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5.2.4.2 กลุ่ม ผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ มี การรั บรู้ จดจ า และเข้ าใจว่า บริ ษัทฯ ผลิ ต
กระดาษจากไม้ ปลูกที่ปลูกโดยเกษตรกร และมีส่วนช่วยลดโลกร้ อนจากการส่งเสริ มการปลูกต้ น
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา นอกจากนีก้ ารใช้ กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรให้ มี
รายได้ เสริ มและช่วยลดโลกร้ อน ซึ่งประเด็นดังกล่าวตรงกับประเด็นสาหรับการสื่อ สารที่บริ ษัทฯ
เลือกใช้ เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้บริ โภค และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของณัฐวุฒิ ชุติ
วงศ์ธนะพัฒน์ (2554) ที่อธิบายว่าการประชาสัมพันธ์ของบริ ษัทฯ แสดงให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นถึงการเป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อม และการมีส่วนร่ วมช่วยสังคมบนแนวคิดของการพัฒนาการเกษตรของไทย
กระบวนการผลิตยังคานึงถึงการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ส่งเสริ มเกษตรกร
ไทย สร้ างงานสร้ างอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทังได้
้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพควบคูก่ นั ไป
การรับรู้ การจดจา และความเข้ าใจในประเด็นต่างๆ เกิดจากการเปิ ดรับสารจาก
สื่อหลากหลายประเภท ได้ แก่ สื่อภาพยนตร์ โฆษณา สื่อโฆษณา ณ จุดขาย และสื่อกลางแจ้ ง เป็ น
ต้ น นอกจากนี ้ ยังได้ รับสารจากงานวิจยั จากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการ
เผยแพร่ของบริ ษัทฯ และการสนทนาผ่านอินเตอร์ เน็ตของบุคคลภายนอก ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีทศั นคติ
ในทางบวกต่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” สอดคล้ องกับผลการวิจยั
ของมิ นทร์ ฐิ ตา จิ ราธรรมวัฒ น์ (2553) ที่ สรุ ปได้ ว่า หากองค์ก รธุ รกิ จ ที่ มี การสื่ อสารด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้ ประชาชนรับรู้ มาก จะทาให้ ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวก เนื่องมาจากการ
ดาเนินการที่สอดคล้ องกับกรอบการดาเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ก รธุรกิจที่ได้
กาหนดเป็ นนโยบายไว้ แม้ ว่ากลุ่มผู้บริ โภคจะมีทศั นคติในทางบวก แต่ก็ยงั มีความกังวลเกี่ยวกับ
เรื่ องโทษของต้ นยูคาลิปตัส เพราะกลุ่มผู้บริ โภคไม่มีสื่อบุคคลที่สามารถทาหน้ าที่แบ่งปั นข่าวสาร
เหมือนอย่างกลุ่มเกษตรกร ทาให้ ไม่สามารถขจัดความกังวลจากการได้ ยินได้ ฟังข้ อมูลจากบุคคล
อื่นๆ ที่ไม่สอดคล้ องกับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
5.2.4.3 กลุม่ สื่อมวลชนมีการรับรู้สารในด้ านการสร้ างรายได้ เสริ มให้ กบั เกษตรกร
ไทยเป็ นหลัก โดยเปิ ดรับสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ของบริ ษัทฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
บทความสัม ภาษณ์ จากผู้บริ หาร โดยสามารถจดจาและเกิดความเข้ าใจว่า บริ ษัทฯ ช่วยเหลื อ
เกษตรกรให้ มีรายได้ เสริ มจากการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา ในขณะที่บริ ษัทฯ ก็ได้ รับ
ประโยชน์คือได้ วตั ถุดิบ ที่เพียงพอในการผลิตกระดาษ แม้ สื่อมวลชนจะมี การรับรู้ การจดจา และ
ความเข้ าใจในเนื ้อสารเพียงใด แต่กลุม่ สื่อมวลชนบางส่วนก็มีทศั นคติในทางลบจากความเชื่อที่เคย
ได้ ยินได้ ฟังมาว่าต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ทาให้ หน้ าดินเสียได้ เพราะกลุ่มสื่อมวลชนมีการเลือกรับรู้
และเลื อ กจดจ าข่า วสารที่ ส อดคล้ องกับความเชื่ อและประสบการณ์ ที่ มี อ ยู่ก่อ น โดยพยายาม

194
หลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขดั แย้ งกับความเชื่อของตน และพยายามจะยกความเชื่อของตนขึ ้นมาหักล้ าง
กับข่าวสารเสมอ สอดคล้ องกับความคิดของเวทิต ทองจันทร์ (2546) ที่ว่าในการเปิ ดรับข่าวสาร
ของบุคคลนัน้ แต่ละบุคคลจะไม่ได้ รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านเข้ ามาถึงตัวเองทังหมด
้
แต่บคุ คลจะ
เลือกรับรู้เพียงบางส่วนของข่าวสารที่คดิ ว่ามีประโยชน์ต่อตน
5.2.5 การยอมรั บของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อการสร้ างคุณค่ าร่ วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด
(มหาชน)
5.2.5.1 กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วม
ด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” และเข้ าร่วมปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เพราะได้ รับข้ อมูลจาก
การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากสื่อบุคคล ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการปลูกของบริ ษัทฯ คนในครอบครัว และคนรู้จกั ที่
มีอาชีพเกษตรกรเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Rogers (1983) ที่เห็นว่าการสื่อสารเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ แนวความคิดใหม่กระจายแพร่หลายในสังคมต่างๆ และทาให้ เกิดการยอมรับ
แนวคิดใหม่ๆ ในที่สดุ
จากแนวคิดของดิเรก ฤกษ์ หร่ าย (2527) ที่ อธิ บายถึง ปั จ จัยที่ เกี่ ยวข้ องกับการ
ยอมรับนวัตกรรม พบว่าการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
เกษตรกรเกิดขึ ้นจากหลายปั จจัย ได้ แก่ (1) เกษตรกรอาศัยอยู่ในสภาพทางภูมิศาสตร์ เหมาะกับ
การส่งเสริ มการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ คืออยู่ พื ้นที่ที่ใกล้ กบั โรงงานผลิต และมีทรัพยากรที่ดิน
คื อ คัน นา (2) เกษตรกรที่ มี พื น้ ฐานทางสัง คม คื อ เป็ นผู้ มี ร ะดับ การศึ ก ษาสู ง หรื อ เป็ นผู้ มี
ประสบการณ์ สูงและได้ รับคาแนะนาจากคนใกล้ ชิดที่ มีระดับการศึกษาสูง จะยอมรับการสร้ าง
คุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” (3) เกษตรกรมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในเรื่ องของการ
สร้ างเสริมรายได้ สองทาง ทังจากการปลู
้
กข้ าวและการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ไม่ใช่แค่การปลูก
ข้ าวเพียงอย่างเดียว และ (4) เกษตรกรเห็นว่าคุณลักษณะของนวัตกรรม คือเห็นว่าการปลูกต้ น
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เป็ นสิ่งไม่ต้องลงทุน และได้ กาไรจากการปลูก (Cost and Profit) การปลูกก็ไม่
เป็ นเรื่ องที่ย่งุ ยากซับซ้ อนและเข้ าใจง่าย (Practical and Understood) และสามารถเห็นได้ ว่า
ปฏิบตั มิ าแล้ วได้ ผลอย่างไร (Visibility) จากการสอบถามจากคนรู้จกั ที่มีอาชีพเกษตรกรเหมือนกัน
5.2.5.2 กลุ่มผู้บริ โภคยอมรับ การสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” ในเรื่ องการใช้ วตั ถุดิบผลิตกระดาษจากไม้ ปลูกของเกษตรกร และการสร้ างรายได้ เสริ มให้
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เกษตรกร แต่ยงั ไม่เชื่อถือเรื่ องความแตกต่างระหว่างต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ และต้ นยูคาลิปตัสสาย
พันธุ์ เ ก่า และการปลูกต้ นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ จะสามารถช่วยเหลื อให้ เกษตรกรมี รายได้ เสริ ม
เพียงพอต่อความต้ องการและค่าใช้ จ่ายของเกษตรกร ซึ่งเป็ นผลมาจากการไม่ได้ รับข้ อมูลจากการ
สื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” จากบริ ษัทฯ อย่างเพียงพอ ซึ่ง
สอดคล้ องกับผลการวิจัยของขวัญชัย ทัศนสาคร (2547) ที่ สามารถสรุ ปได้ ว่าการไม่ยอมรั บ
นวัตกรรมมาจากขาดการประชาสัมพันธ์ และขาดข้ อมูลสารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้ องกับ
นวัตกรรมนันๆ
้ และยังประกอบกับการได้ ยินได้ ฟังจากบุคคลอื่นๆ จนกลายเป็ นความเชื่อ ซึ่งความ
เชื่อนัน้ ก็ยงั ไม่สอดคล้ องกับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” อีกด้ วย
ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือการที่ผ้ บู ริ โภคใช้ ผลิตภัณฑ์ของดับ๊ เบิ ้ล เอ
เพราะความเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มากกว่า เพราะการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วย
นวัต กรรม “กระดาษจากคัน นา” หมายความว่า ผู้บ ริ โ ภคเกิ ด ความภัก ดี ต่อ แบรนด์ (Brand
Loyalty) จากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ตรงกับสิ่งที่บริ ษัทฯ คาดหวังไว้ ว่า การเสนอเรื่ องราว
ที่มาของแบรนด์กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ จะทาให้ เกิดผลลัพธ์ ที่ดีกว่าการสื่อสารถึงลักษณะและการใช้
งานของสินค้ าและผลิตภัณฑ์เท่านัน้
5.2.5.3 กลุ่ม สื่ อ มวลชนบางส่ ว นยอมรั บ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม
“กระดาษจากคันนา” ส่งผลให้ เกิดความพึงพอใจและร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ด้ วยการทาหน้ าที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุม่ เป้าหมาย สอดคล้ องกับบทบาทของสื่อมวลชนที่มีหน้ าที่คดั กรองข่าวสาร
(Gate Keeper) ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สาธารณชน และทาหน้ าที่เป็ นสื่ อ (Channel) ส่งข่าวสารจาก
ผู้รับสารไปยังผู้รับสารเป้าหมาย (ศุภรัศมิ์ ฐิ ตกิ ลุ เจริญ, 2540) เพราะสื่อมวลชนถือเป็ นกลุ่มแรกๆ ที่
ได้ รับข้ อมูลจากการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ดังนัน้
หากสื่อมวลชนได้ รับ ข้ อมูลอย่างเพียงพอและมีทัศนคติเฉพาะต่อนวัตกรรมในทางบวก คือชอบ
ประโยชน์จากการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” สื่อมวลชนก็จะยอมรับและ
แสดงออกด้ วยการช่วยเหลือบริ ษัทฯ ในการเผยแพร่ ข่าวสาร การส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจ
ด้ วยแนวทางนี ้ต่อไป
ส่วนผู้ที่ไม่ยอมรั บ การสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” จะ
พยายามลดการใช้ กระดาษ และอยากให้ บริ ษัทฯ ให้ การช่วยเหลื อเกษตรกร และแสดงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคมในทางอื่น เรี ยกได้ ว่าเป็ นพฤติกรรมของผู้ปฏิเสธนวัตกรรมที่
ต้ องกาจัดความสงสัยในนวัตกรรมให้ หมดไปก่อนถึงจะยอมรับนวัตกรรมในที่สุด ซึ่งในการสื่อสาร
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เพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ให้ กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้บริ โภค
หรื อสื่อมวลชน น่าจะต้ องทาให้ เห็นถึงขันตอนการปฏิ
้
บตั ิและผลที่ได้ จากปฏิบตั ิมาแล้ ว (Visibility)
คือเห็นว่าเกิดผลดีมาก่อนก็จะยอมรับได้ ว่าการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคัน
นา” มีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างแท้ จริง
5.2.6 ผลที่เกิดขึน้ จากทัศนคติและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกต่ อ
ความสาเร็จของกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่ าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
จากผลการวิจยั ที่พบว่า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกไม่ได้ มีทศั นคติและยอมรับการสร้ าง
คุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ เหมือนกันทังหมดทุ
้
กกลุ่ม แต่ผ้ มู ีส่วน
ได้ ส่วนเสียภายนอกแต่ละกลุ่มก็มีทัศนคติและการยอมรับที่แตกต่างกันออกไป จากผลที่เกิดขึน้
แสดงให้ เห็นว่ากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริ ษัทฯ มีส่วนที่ ประสบความสาเร็ จ หรื อด้ านที่ประสบความสาเร็ จ และยังมีส่วนที่ต้องการการ
ปรับปรุงหรื อด้ านที่ไม่ประสบความสาเร็จ ซึง่ สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
5.2.6.1 ด้ านที่ประสบความสาเร็จ
ผลที่เกิดขึน้ จากทัศนคติและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก พบว่า
บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นเกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษ
กล่าวคือ เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษมีการรับรู้สารในด้ านการสร้ างรายได้ เสริ มให้ กับเกษตรกรไทย
สามารถจดจาและเกิดความเข้ าใจบริ ษัทฯ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้ มีรายได้ เสริ มจากการ
ปลูกต้ นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ บนคันนา โดยที่ เกษตรกรไม่ต้องลงทุนในการปลูก จนกระทั่ง เกิ ด
ทัศนคติในทางบวกและยอมรับการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” และเข้ า
ร่วมโครงการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา ซึ่งตรงกับเป้าหมายของการบริ หารกลยุทธ์ การ
สื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ที่กาหนดได้ ว่า บริ ษัทฯ ต้ องการให้
เกษตรรับรู้ ถึงแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วมในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เข้ าใจถึงประโยชน์ที่ เขา
จะได้ รับจากการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ และตัดสินใจเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในธุรกิจด้ วยปลูกต้ น
กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ในท้ ายที่สุด โดยปั จจัยที่ทาให้ กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ไปยังเกษตรกรครัง้ นี ้ประสบความสาเร็จ มีดงั ต่อไปนี ้
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1) การเลือกประเด็นสาหรับการสื่อสาร
บริ ษัทฯ ได้ นาการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
มาพัฒ นาเป็ นประเด็นส าหรั บการสื่ อสาร และเลือกประเด็นเรื่ องกระดาษสร้ างรายได้ เสริ ม ให้
เกษตรกรมาใช้ กับ กลุ่ม เป้ าหมายที่ เ ป็ นเกษตรกรอย่ า งต่อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมายและเป็ นประโยชน์โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพราะเป็ นการสร้ างอาชีพสร้ างรายได้
เสริมให้ กบั ตัวเกษตรกรเอง สอดคล้ องกับความคิดของไพโรจน์ วิไลนุช (2557) ที่กล่าวว่าการใช้ เงิน
สนับสนุนชุมชนไม่เกิดผลดีเสมอไป บางชุมชนไม่ต้องการความช่วยเหลือในรู ปตัวเงิน แต่อยากให้
องค์กรสนับสนุนโครงการที่ เ หมาะสม เป็ นประโยชน์ ต่อชุม ชนอย่างแท้ จ ริ ง และองค์กรเองก็ มี
ศักยภาพในการสนับสนุนให้ โครงการนันส
้ าเร็จลุล่วง
2) การใช้ สื่อบุคคล (Personal Media)
บริ ษัทฯ เน้ นใช้ สื่อที่สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ตรงกลุ่มที่สุด และ
สามารถโน้ ม น้ า วใจให้ เ กิ ด พฤติก รรมที่ พึง ปรารถนาอย่า งสื่ อ บุคคล (Personal Media) กับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นเกษตรกร แต่ไม่ได้ ใช้ กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้บริ โภคและสื่อมวลชน ซึ่งตัว
เกษตรกรเองก็มีการรับรู้สารจากโดยเปิ ดรับสารจากสื่อบุคคล ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการปลูกของ
บริ ษัทฯ คนในครอบครัว และคนรู้ จกั ที่มีอาชีพเกษตรกรเหมือนกัน ทาให้ สามารถสรุ ปได้ ว่า การใช้
สื่อบุคคลเป็ นวิธีการที่มีอิทธิพลอย่างมากในการสร้ างความสัมพันธ์ และสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
เพราะสื่อบุคคลเป็ นการมีปฏิสมั พันธ์ แบบเห็นหน้ า (Face to Face) และมีข้อดีคือสร้ างความ
สัมพันธ์อนั ดี สร้ างความไว้ วางใจ ลดความกังวลและความกลัว ด้ วยการให้ ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
อย่างเพียงพอ และก่อให้ เกิดความร่วมมือ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของนนทญา หงษ์ รัตน์ (2550)
ที่อธิบายว่าสื่อบุคคลเป็ นสื่อที่สาคัญและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ การโน้ มน้ าวใจ ชักจูง ให้ เกษตรกร
เกิดความคล้ อยตามได้ ง่ายกว่าสื่อประเภทอื่นๆ ยิ่งเกษตรกรมีความเชื่อถือในตัวสื่อบุคคลยิ่งทาให้
การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ สื่อบุคคลจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ ทาให้ กลุ่มเป้าหมายมีทศั นคติ
ในทางบวกและยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ
5.2.6.2 ด้ านที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ผลที่เกิดขึน้ จากทัศนคติและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก พบว่า
บริ ษัทฯ ต้ องปรับปรุงแก้ ไขการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ และสื่อมวลชน
กล่าวคือแม้ ว่าผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์จะมีการรับรู้ สารในด้ านการช่วยลดโลกร้ อนและด้ านการสร้ าง
รายได้ เสริมให้ กบั เกษตรกรไทย สามารถจดจาและเกิดความเข้ าใจว่าบริ ษัทฯ ผลิตกระดาษจากไม้
ปลูกที่ปลูกโดยเกษตรกรและมีส่วนช่วยลดโลกร้ อนจากการส่งเสริ มการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
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บนคันนา ดังนัน้ การใช้ กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ มีส่วนช่วยเหลื อเกษตรกรให้ มีรายได้ เสริ มและช่วยลด
โลกร้ อน ซึ่งการรับรู้ การจดจา และความเข้ าใจดัง กล่าวตรงกับเนือ้ หาสารที่บริ ษัทฯ ได้ สื่ อสาร
ออกไป แต่ก็ยัง ไม่สามารถทาให้ เ กิดทัศนคติ และการยอมรั บ ที่ สอดคล้ องกับเป้าหมายของการ
บริ หารกลยุทธ์ การสื่ อสารเพื่ อการสร้ างคุณค่าร่ ว มนวัตกรรม “กระดาษจากคัน นา” ที่ บ ริ ษัท ฯ
กาหนดไว้ โดยปั จจัยที่ทาให้ กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษ
จากคันนา” ไปยังผู้บริโภคผลิตภัณฑ์และสื่อมวลชนครัง้ นี ้ไม่ประสบความสาเร็จ มีดงั ต่อไปนี ้
1) การไม่สามารถขจัดความเชื่อของกลุม่ เป้าหมาย
บริ ษัทฯ เห็นว่าความเชื่อของกลุ่มเป้าหมายเป็ นอุปสรรคที่สาคัญที่เกิด
จากผู้รับสารของกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงใช้ ความระมัดระวังอย่างมากในการสื่อสาร วางแผนการสร้ างสาร
และการใช้ สื่ อ อย่ า งรั ด กุม เพื่ อ ให้ ก ลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม
“กระดาษจากคันนา” สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เชื่อและเข้ าใจว่าแนวคิดการสร้ าง
คุณค่าได้ เกิดขึ ้นจริงในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจากผลการวิจยั กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ
สร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” สามารถทาให้ เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษเชื่อ
ในแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วมในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และเชื่อว่าต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
แตกต่า งจากต้ น ยูค าลิ ป ตัส สายพัน ธุ์ เ ก่ า จากการได้ รั บ ข้ อ มูล อย่ า งเพี ย งพอ แต่ ผ้ ูบ ริ โ ภคและ
สื่อมวลชนกลับไม่เชื่อว่าต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ แตกต่างจากต้ นยูคาลิปตัสสายพันธุ์เก่า เพราะ
ยังคงมีความเชื่อเดิมเกี่ยวกับโทษของการปลูกต้ นยูคาลิปตัส ทาให้ สรุ ปได้ ว่าบริ ษัทฯ ไม่สามารถ
ขจัดความเชื่อเดิมของผู้บริ โภคและสื่อมวลชนได้ ทาให้ กลุ่มเป้าหมายยอมรับ การสร้ างคุณค่าร่วม
ด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ได้ ไม่เต็มที่และบางกลุ่มก็ไม่ยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
2) การสื่อสารทางเดียว (One-way Communication)
บริ ษัทฯ เน้ นการใช้ สื่อส่วนใหญ่ในรูปแบบสื่อมวลชน เช่น สื่อภาพยนตร์
โฆษณา (Television Commercial: TVC) สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) สื่อแสดง ณ จุดขาย (Point of
Purchase: POP) เป็ นต้ น เพื่อเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้บริ โภค ซึ่งเป็ นการสื่อสารทางเดียว
(One-way Communication) ที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายอาจไม่
เข้ าใจสารหรื อเข้ าใจไม่ถกู ต้ องตามเจตนาของบริ ษัทฯ และจากผลการวิจยั ผู้บริ โภคและสื่อมวลชน
บางส่วนยังไม่ยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” เพราะการได้ รับสาร
จากการสื่ อ สารทางเดี ยว แตกต่า งจากเกษตรกรที่ ยอมรั บการสร้ างคุณค่าร่ ว มด้ วยนวัตกรรม
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“กระดาษจากคันนา” เพราะได้ รั บสารจากสื่ อบุคคลซึ่ง ถื อเป็ นการสื่ อสารสองทาง (Two-way
Communication) สอดคล้ องกับความคิดของไพโรจน์ วิไลนุช (2557) ที่กล่าวว่าเมื่อบุคคลสื่อสาร
โต้ ตอบกันก็จะทาให้ เข้ าใจกระจ่าง การเปิ ดเผยและการสื่อสารสองทางทาให้ กลุ่มเป้าหมายรับรู้
ข้ อเท็จจริงของบริษัทฯ ที่มาจากการบอก การซักถาม และการโต้ ตอบระหว่างกัน
3) การไม่มีสว่ นร่วมของกลุม่ เป้าหมายในฐานะผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผู้บ ริ โ ภคและสื่ อ มวลชนเห็น ว่าตนเองมี ส่ว นร่ วมหรื อเกี่ ยวข้ อ งกับการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ คือเป็ นผู้รับสาร ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ และผู้นาเสนอข่าวสาร ไม่ได้ ตระหนักถึงการ
เป็ นผู้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก เพราะเป็ นกลุ่ม เป้ าหมายที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ โ ดยตรงจาก
คุณ ประโยชน์ (Core Benefit) ของการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
เหมื อ นกับ เกษตรกร จึ ง ท าให้ ผู้บ ริ โ ภคและสื่ อ มวลชนไม่ เ ห็ น ถึ ง การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มกัน หรื อ
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับตนเอง โดยมองเห็นเฉพาะด้ านประโยชน์ของตนเองคือ การใช้
ผลิตภัณฑ์ของดับ๊ เบิ ้ล เอ เพราะความเชื่อถือในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการนาเสนอข่าวสารตาม
หน้ าที่รับผิดชอบเท่านัน้ รวมไปถึงยังไม่เห็นถึงการสร้ างคุณค่าร่ วมกันระหว่างบริ ษัทฯ และชุมชน
อย่างแท้ จริ ง คือ ผู้บริ โภคและสื่อมวลชนยังไม่เห็นว่า โครงการของบริ ษัทฯ จะสามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรให้ มี รายได้ เ สริ ม เพี ยงพอต่อความต้ องการและค่าใช้ จ่ายของเกษตรกร ดัง นัน้ การที่
ผู้บ ริ โ ภคและสื่ อ มวลชนถื อ ว่า ตนเองไม่ ไ ด้ มี ส่ว นร่ ว มกับ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัทฯ ในฐานะผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก จึงทาให้ กลุ่มเป้าหมายทัง้
สองกลุม่ นี ้ปฏิเสธที่จะยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ

5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั ในประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ทาให้ พบประเด็นสาคัญที่
สามารถน ามาก าหนดเป็ นข้ อเสนอเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ และข้ อเสนอแนะในการ
ศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไปได้ ดงั ต่อไปนี ้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
5.3.1.1 จากผลการวิจัยในเรื่ องการบริ หารการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) พบว่า
บริษัทฯ เป็ นตัวอย่างที่ดีในการดาเนินธุรกิ จที่คานึงถึงสิ่งแวดล้ อมและสังคมไปพร้ อมๆ กับการเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต ซึง่ การดาเนินธุรกิจภายใต้ แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมนัน้ ถือเป็ นข้ อได้ เปรี ยบ
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ในการแข่งขัน เพราะความคิดเห็นของผู้บริ โภคส่วนใหญ่เชื่อว่าองค์กรธุรกิจต้ องมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม แต่การแสดงบทบาทความรับผิดชอบด้ วยการเปลี่ยนวิธีการดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของสังคมและสิ่งแวดล้ อมด้ วยแนวคิดดังกล่าว จะทาให้ ได้ รับจากการยอมรับจาก
ผู้บริ โภคมากกว่าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมทัว่ ๆ ไป ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงควรยึดแนวทางการ
ดาเนินธุรกิจด้ วยแนวคิดดังกล่าวต่อไป และพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อเป็ นตัวอย่างให้ แก่ องค์กร
ธุรกิจในอุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรมอื่นๆ ปฏิบตั ติ าม
5.3.1.2 จากผลการวิ จัย ในเรื่ อ งวิ ธี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) พบว่า บริ ษัทฯ มี
การวางกลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารที่ ส มบูร ณ์ โดยประกอบไปด้ ว ยกลยุท ธ์ ก ารสร้ างสาร (Message
Strategy) ที่มีการกาหนดประเด็นสารและแก่นหลักที่น่าเชื่อถือ มีการใช้ หลักและเทคนิคในการ
นาเสนอสารหลายรู ปแบบ ทาให้ เกิ ดประสิทธิ ผลในการสื่ อสาร และกลยุทธ์ การใช้ สื่ อ (Media
Strategy) ที่มีการเลือกใช้ สื่อแบบผสมผสาน (Media Mix) ซึ่งเกิดผลดีในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้ สื่อบุคคลเป็ นสื่อหลักเพื่อเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นกลุ่มเกษตรกร ทาให้ สามารถ
โน้ มน้ าวใจให้ เกิดทัศนคติที่ดีและเกิดการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” ได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งบริ ษัทฯ ควรจะมีการใช้ สื่อบุคคลกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นกลุ่มผู้บริ โภค
ผลิตภัณฑ์ด้วย ทังนี
้ ้เพื่อให้ กลุ่มผู้บริ โภคได้ มีปฏิสมั พันธ์ กับตัวแทนของบริ ษัทฯ จะสามารถทาให้
เกิดความเข้ าใจในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” มากขึ ้น และการ
ชี ้แจงด้ วยสื่อบุคคลจะช่วยขจัดความกังวลใจในเรื่ องโทษของต้ นยูคาลิปตัสสายพันธุ์เก่ามากกว่า
การใช้ สื่อมวลชน
5.3.1.3 จากผลการวิจยั ในเรื่ องทัศนคติและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่
มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นผลจากกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” ของบริษัทฯ พบว่า เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษได้ รับสารในด้ านที่เป็ นประโยชน์โดยตรงกับ
ตนเอง นั่น คือ เรื่ อ งการสร้ างรายได้ เสริ ม ให้ เกษตรกร จนกระทั่ง ตัด สิน ใจเข้ าไปมี ส่ว นร่ วมใน
โครงการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา ทาให้ การยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา” เป็ นไปได้ ไม่ยากนัก ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มผู้บริ โภคและกลุ่มสื่อมวลชนที่ไม่ได้
รับประโยชน์โดยตรงจากการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” และไม่ได้ เข้ าไป
มีส่วนร่วมหรื อเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมไปนอกเหนือจากการเป็ นผู้ได้ รับสารและผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ จึงทา
ให้ ยากที่จะเชื่อถือและยอมรับ ได้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงควรดึงกลุ่มผู้บริ โภคให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมและ
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ใกล้ ชิ ด กับ โครงการให้ มากกว่านี ้ โดยการท ากิ จ กรรมศึก ษาดูง านส าหรั บ บุค คลทั่วไป การจัด
รายการเรี ย ลลิ ตี ้ การบรรยายให้ ข้ อมูล เกี่ ย วกับ ข้ อ เท็ จ จริ ง ของต้ น กระดาษดั๊บ เบิ ล้ เอ โดย
ผู้เ ชี่ ยวชาญและเกษตรกรที่ปลูกจริ ง เป็ นต้ น กล่าวคือ ทาให้ เห็นว่าผลของปฏิ บตั ิม าแล้ วจริ ง ๆ
(Visibility) จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมของกลุม่ เป้าหมายได้ ง่ายกว่า
5.3.1.4 จากการนาเสนอแนวทางปฏิบตั ิ (A Practical Model) ของกลยุทธ์การ
สื่อสารเพื่ อการสร้ างคุณค่าร่ วมจากการศึกษากลยุทธ์ การสื่อสารเพื่ อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วย
นวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน) ซึ่งอธิบายถึงการนา
แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมมาใช้ ในการดาเนินการด้ านกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรธุรกิจ เพื่อทา
ให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียเกิดทัศนคติและการยอมรับจากผลของกลยุทธ์ การสื่อสารดังกล่าว ดังนัน้
บริ ษัทฯ จึง ควรนาแนวทางปฏิ บัติของกลยุทธ์ การสื่ อสารเพื่ อการสร้ างคุณค่าร่ วมไปใช้ ในการ
ปรับปรุ งกลยุทธ์การสื่อสารของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพมาขึ ้น รวมไปถึงองค์กรธุรกิจอื่นๆ
ก็ ส ามารถน าแนวทางปฏิ บัติ ข องกลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มไปใช้ ไ ด้ เ ช่ น กัน
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่กระบวนการผลิตหรื อ ผลลัพธ์ จากการใช้ ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม เช่น อุตสาหกรรมฟอกหนัง อุตสาหกรรมทอผ้ า อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรม
พลังงาน เป็ นต้ น
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครัง้ ต่ อไป
5.3.2.1 เนื่ อ งจากการวิ จัย ในครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative
Research) ซึ่งศึกษารวบรวมข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) จากผู้บริ หารระดับสูง และบุคลากรที่รับผิดชอบด้ านฝ่ ายสื่อสารตราสินค้ าและฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก จานวน 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษ
ผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ และสื่อมวลชน ซึ่งทาให้ ได้ ข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก
ทังหมด
้
จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมจากการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ในส่วนของ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก และรวมไปถึงการศึกษาวิจยั ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน
เช่น พนักงานและผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
5.3.2.2 เนื่องจากการวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษากลยุทธการสื่อสารเพื่อการสร้ าง
คุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991)
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นการศึกษาในด้ านอุตสาหกรรมกระดาษเท่านัน้ แต่ผ้ วู ิจยั พบว่าองค์กรธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ก็มี การนาแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมไปใช้ ในการดาเนินธุรกิจเช่นกัน ดังนัน้
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จึงควรมีการศึกษาการนาแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้ ทราบถึงมุมมอง
ในการดาเนินธุรกิจ รวมไปถึงวิธีการสื่อสารขององค์กรธุรกิจนันๆ
้ โดยสามารถผลการศึกษาในครัง้
นี ้มาเป็ นข้ อมูลอ้ างอิงเบื ้องต้ นสาหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วม
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
บทสัมภาษณ์ ของประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ วจิ ัย
บทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ของประชากรและตัวอย่างที่ใช้ วิจยั ครัง้
นี ้ ทังหมด
้
2 กลุ่ม ได้ แก่ (1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องภายในองค์กร ประกอบด้ วยผู้บริ หาร และบุคลากรที่
รับผิดชอบด้ านฝ่ ายสื่อสารตราสินค้ าและฝ่ ายประชาสัมพันธ์องค์กรของบริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991)
จากัด (มหาชน) จานวน 4 คน (2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องภายนอกองค์กร ประกอบด้ วยเกษตรกรที่ปลูก
ต้ นกระดาษโดยเก็ บข้ อมูล จากตัวอย่างจ านวน 3 คน ผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ โดยเก็ บข้ อ มูลจาก
ตัวอย่างจานวน 3 คน สื่อมวลชนโดยเก็บข้ อมูลจากตัวอย่างจานวน 5 คน สรุปรวมประชากรที่ใช้
ในการวิจยั ทังสิ
้ ้น 15 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. คุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
2. คุณไพรัช ธนเมธาวี
ผู้จดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์องค์กร
3. คุณจินตวีร์ ปรัชญาวาทิน ผู้จดั การฝ่ ายสื่อสารตราสินค้ า
4. คุณบงกชรัตน์ นวลศรี
ผู้จดั การฝ่ ายสื่อสารตราสินค้ า
5. คุณศิริโชค เกิดรี
เกษตรกรในจังหวัดนครนายก
6. คุณประทิน แสงจันทร์
เกษตรกรในจังหวัดนครนายก
7. คุณสมชาย บุญตัง้
เกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี
8. คุณกนต์ธีร์ เดชเกิด
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
9. คุณสุวิทย์ จันทวงศ์
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
10. คุณมะลิวรรณ บินสะเล็ม ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
11. คุณศิริพร ค่านคร
หัวหน้ าข่าวการตลาด หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
12. คุณกาไร บุญเย็น
หัวหน้ าข่าวการตลาด หนังสือพิมพ์ลีดเดอร์ ไทม์
13. คุณชุตมิ นฑ์ ศรี ขา
บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
14. คุณสุพรรณี จะทาดี
ผู้สื่อข่าวการตลาด หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
15. คุณมด (นามสมมุต)ิ
ผู้สื่อข่าวการตลาด หนังสือพิมพ์ดอกเบี ้ยธุรกิจ
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ผู้ให้ สัมภาษณ์
วันที่สัมภาษณ์
สถานที่

คุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
28 พฤษภาคม 2557
สานักงานของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)

1. นิยามของคาว่า “การสร้ างคุณค่าร่วม (Creating Share Value)” ของบริษัทฯ?
ในความเป็ นดับ๊ เบิ ้ล เอ การสร้ างคุณค่าร่ วมคือ การสร้ างความสุขและประโยชน์ ร่วมกัน ไม่ใช่
บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์ฝ่ายเดียว ซึ่งในการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์จากการ
ได้ วตั ถุดบิ มาผลิตสินค้ า เกษตรกรก็ได้ รายได้ เสริม มันค่อนข้ างแตกต่างคือถ้ าเราไปปลูกป่ า ก็ได้ จะ
แค่เรื่ องสิ่งแวดล้ อม ไม่มีเรื่ องรายได้ เพิ่ม ถ้ าเราเอาของไปแจก คนที่ได้ รับก็จะได้ ประโยชน์แค่ใน
ระยะสัน้ เราคิดว่า CSR ก็ได้ ประโยชน์แค่ในระยะสันๆ
้ ได้ ประโยชน์แค่ขนตอนเดี
ั้
ยว แต่กระดาษ
จากคันนาของเรา คนที่ปลูกมีรายได้ เพิ่ม สิ่งแวดล้ อมก็ไม่เสีย ช่วยแก้ ไขปั ญหาโลกร้ อน บริ ษัทฯ ก็
ได้ วตั ถุดบิ มาใช้ ซึง่ มันเป็ นวัฎจักรที่มนั ดาเนินไปในระยะยาวและมีความยัง่ ยืน
2. นโยบายและรูปแบบของการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยรวม?
หากมีการศึกษาประวัตขิ องบริษัทฯ จะพบว่า เราเป็ นบริษัทเดียวที่ไม่ได้ ใช้ วตั ถุดิบจากธรรมชาติ
เลย แต่ใช้ วิตถุดิบจากการที่สร้ างขึ ้นมาเอง ซึ่ง เรามีวางแผนตังแต่
้ ก่อนก่อตังโรงงานกระดาษ
้
ให้
ความสาคัญในการคัดสรรเทคโนโลยีทงด้
ั ้ านวัตถุดบิ และกระบวนการผลิตว่าจะไม่ทาลายธรรมชาติ
อย่างไร เรานาพันธุ์ ไม้ จ ากประเทศต่าง ๆ มาศึกษามากกว่า 1,000 ชนิดว่าพันธุ์ ไหนเหมาะกับ
ประเทศไทย เติบโตเร็ ว และไม่ทาลายดิน เรี ยกว่าต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ล้ เอ ปลูกเตรี ยมไว้ บนคันนา
ของเกษตรกรแถบภาคตะวันออกและภาคอีสาน จึงสามารถพูดได้ ว่ากระดาษทุกแผ่นภายใต้ แบ
รนด์ดบั๊ เบิ ้ล เอ เป็ นกระดาษที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม มาจากไม้ ปลูก ไม่ได้ มาจากไม้ ธรรมชาติ เลย
กระบวนการผลิตของเราก็จะใช้ แหล่งธรรมชาติที่น้อยที่สดุ การใช้ พลังงานในกระบวนการผลิต เรา
ก็สร้ างขึ ้นมาเอง เรานาของเหลือจากกระบวนการผลิต อย่างเศษไม้ เปลือกไม้ น ้ามันยางดา มา
เป็ นเชือ้ เพลิงชีวมวลป้อนให้ โรงไฟฟ้าของเรา ทาให้ ได้ กาลังการผลิตไฟฟ้า 107 เมกะวัตต์ ซึ่งมี
พลังงานเพียงพอกับการใช้ เองภายในโรงงาน และจาหน่ายให้ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
บางส่วน เพื่อกระจายไฟฟ้าสูช่ มุ ชนได้ อีกกว่า 400,000 ครัวเรื อน พร้ อมกันนันยั
้ งมีมาตรการต่าง ๆ
ในโรงงาน เพื่อการประหยัดพลังงานด้ วย อย่างเรื่ องนา้ เราก็คิดว่าจะทาอย่างไรให้ ไม่รบกวนนา้
ธรรมชาติ เราจึงขุดบ่อขนาดใหญ่เพื่อรองรับน ้าในฤดูฝนและฤดูน ้าหลาก และใช้ น ้าในกระบวนการ
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ผลิตจากบ่อนี ้ทังหมด
้
หลังกระบวนการผลิต เรานาน ้าเสียไปบาบัดและนามาใช้ ในรดน ้าต้ นไม้ ใน
บริเวณโรงงานได้ โดยไม่มีการปล่อยน ้าทิ ้งนอกโรงงานเลย
3. นโยบายและรู ปแบบของการดาเนินธุรกิ จของของบริ ษัทฯ ที่สอดคล้ องกับแนวคิดการสร้ าง
คุณค่าร่วม?
ดับ๊ เบิ ้ล เอ ไม่ได้ เป็ นเพียงแค่กระดาษ แต่ยงั เป็ นกระดาษที่ช่วยแก้ ปัญหาโลกร้ อน เป็ นกระดาษ
ที่ช่วยสร้ างรายได้ เสริ มให้ เกษตรกร และเป็ นกระดาษสร้ างพลังงาน ซึ่งทัง้ หมดรวมอยู่ในโมเดล
ธุรกิจของเรา รวมอยูใ่ น DNA ของเรา แล้ วเราก็ยงั ใช้ โมเดลนี ้ในการสื่อสารออกไปอีกด้ วย
4. เหตุปัจจัยหรื อที่มาของนโยบายและรูปแบบของการดาเนินธุรกิจของของบริ ษัทฯ ที่สอดคล้ อง
กับแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วม?
ก่อนที่เราจะมีกระดาษจากคันนา ท่านกิตติ ผู้ก่อตังบริ
้ ษัทฯ ท่านก็ไปหาที่ดินว่างเปล่าหลาย
หมื่นไร่ เพื่อสร้ างวัตถุดิบของเราเอง หลังจากนันเราก็
้
เห็นว่าชาวนามีรายได้ ไม่พอค่าใช้ จ่ายในแต่
ละปี เพราะหลัง จากทานาเสร็ จ ต้ อ งรอครั ง้ หน้ าถึ ง จะปลูกอี กได้ ไม่สามารถปลูกได้ ทัน ที เลย
ชาวนาจึงควรจะมีรายได้ เพิ่มจากที่ดนิ ของตน เราจึงหันไปส่งเสริ มให้ เกษตรกรปลูกต้ นกระดาษบน
คันนา นัน่ เป็ นที่มาของคาว่า “กระดาษจากคันนา”
ความพิเศษของเรามาจากการมองที่จุดเริ่ มตังแต่
้ ต้นน ้าที่เรี ยกว่ารากหญ้ าหรื อกลุ่มเกษตรกร
และเราต้ องการเน้ นการให้ แบบยัง่ ยืน คือ การให้ เขาพึ่งตนเองได้ เหมือนกับการสอนให้ เขาตกปลา
เป็ น ไม่ใช่การนาปลาไปมอบให้ ซงึ่ เขาได้ ประโยชน์เพียงครัง้ เดียว เราก็นาจุดนี ้มาขยายต่อว่าเราจะ
ช่วยส่งเสริ มเกษตรกรอย่างไรได้ บ้าง อย่างช่วงแรกเราก็จะปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ในแปลง
ปลูกของเราเอง และด้ วยความที่เรามีพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับการเกษตรมาก่อน เราก็เห็นว่าที่นาแต่
ละแห่ง จะมีคนั นาหรื อพื ้นที่ว่างเปล่าที่เหมาะสมในการส่งเสริ มให้ เกษตรกรปลูกเป็ นรายได้ เสริ ม
เราจึงพัฒนารูปแบบการปลูกแบบแปลงเป็ นการปลูกบนคันนาที่เป็ นพื ้นที่ส่วนที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์
ต่อมา เรามีการพัฒนาให้ เกษตรกรได้ รับความสะดวกสบายมากขึ ้น เช่น โดยปกติการตัดและการ
รับซื ้อต้ นกระดาษ ใช้ เวลา 2-3 อาทิตย์ถึงจะได้ เงิน แต่ตอนนี ้เรามีระบบสแกนเรี ยกว่า CDS ที่ใช้
งานผ่านแท็บเล็ต เกษตรกรก็จะใช้ บนั ทึกภาพคันนาของเขาและส่งข้ อมูลมาให้ เรา เราก็จะตรวจนับ
ต้ นกระดาษได้ ถกู ต้ องและแม่นยามากขึ ้น ซึง่ ใช้ เวลาเพียงไม่กี่วนั ก็สามารถได้ รับเงินเลย เราก็มีการ
พัฒนาอยูเ่ รื่ อยๆ ดูจากความต้ องการของเกษตรกร
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมี โครงการที่ทามาอย่างต่อเนื่องมาตังแต่
้ ปลายปี 2550 คือการมอบต้ น
กระดาษให้ กบั โรงเรี ยน ต่างๆ โรงเรี ยนละ 500 ต้ น เมื่ออายุครบ 3 ปี ก็สามารถตัดจาหน่าย สร้ าง
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รายได้ เป็ นทุนพัฒนาการศึกษาเป็ นจานวนเงิน 15,000 บาท และหน่อที่ถกู ตัดแล้ ว ยังสามารถงอก
ขึ ้นใหม่ได้ เป็ นทุนการศึกษาได้ ตอ่ เนื่อง เราอยากส่งเสริ มให้ โรงเรี ยนได้ ร้ ูจกั การใช้ พื ้นที่ว่างเปล่าให้
เกิดประโยชน์ กลายเป็ นพื ้นที่สีเขียว และสร้ างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้ อมให้ กบั นักเรี ยน
5. จุดเริ่มต้ นของการดาเนินการด้ านการสื่อสารของบริษัทฯ?
เราการมองเห็นโอกาสในการสร้ างแบรนด์เมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็ นช่วงที่ตลาดในประเทศไทยมี
กระดาษ A4 อยู่หลากหลายแบรนด์ แต่เวลานันยั
้ งไม่เคยมีใครคิดที่จะสร้ างแบรนด์ให้ กบั กระดาษ
ถ่ายเอกสาร เพราะมองกันว่าเป็ นเพียงสินค้ าธรรมดาๆประเภทหนึ่งเท่านัน้ แล้ วช่วงเริ่ มต้ นมันก็
ไม่ได้ ง่าย เพราะความท้ าทายของเรา คือ ราคาสินค้ าที่สงู กว่าคูแ่ ข่งอยูป่ ระมาณ 5-6 บาทต่อรี ม
6. การจัดองค์กรในการบริหารกลยุทธ์การสื่อสารของบริษัทฯ?
เรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนของการสื่อสาร เรี ยกว่า Corporate PR ทาหน้ าที่เผยแพร่
ข่าวสารต่างๆ เช่น การเผยแพร่ โครงการของบริ ษัทฯ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม และ
คอยควบคุมข่าวสารต่างๆ เช่น กรณีเกิดไฟไหม้ โรงงาน ก็จะต้ องทาหน้ าที่ควบคุมข่าวสารให้ อยู่ใน
วงที่กาจัด และชี ้แจงข้ อเท็จจริ งต่อสื่อมวลชนและสังคมภายนอก นอกจากนี ้ยังมีทีม Branding ที่
ทาหน้ าที่สร้ างแบรนด์ของเราทังในและต่
้
างประเทศ และทีม Event ที่รับหน้ าที่จดั กิจกรรมทางการ
ตลาด ซึง่ ทังหมดมี
้
เป็ นหน้ าที่ที่จะช่วยกันสื่อสารกระดาษจากคันนาออกไป
7. การวางแผนการบริหารกลยุทธ์การสื่อสารของบริษัทฯ?
เรามี Guideline ในการวางแผนการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูง แต่เหตุการณ์มนั มีการพลิกผัน
ตลอดเวลา ถ้ าเราทาตาม Guideline มันก็ไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยน เรามีแผนงานประจาปี ก็จริ ง แต่มั น
ต้ องยืดหยุ่นได้ ตลอด ซึ่งเราต้ องประชุมอัพเดตกับทีมงานและผู้บริ หารระดับสูงตลอดเวลา ว่ามี
เหตุการณ์อะไรเกิดขึ ้นบ้ าง
8. เป้าหมายของการบริหารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมของบริษัทฯ?
วัตถุประสงค์แรกของเราคือการให้ เกษตรกรเข้ าร่วมปลูกต้ นกระดาษกับเราให้ มากๆ เพราะจุด
แรกที่เราเริ่ มส่งเสริ มการปลูกบนตันนาคือเราต้ องการแหล่งผลิตวัตถุดิบใหม่ ซึ่งเราต้ องสื่อสารให้
เขาเข้ าใจว่า เขาได้ อะไรจากการเข้ าร่วมกับเรา และเราได้ อะไร ซึ่งหลังจากที่เราสื่อสารถึงเกษตรกร
แล้ ว เราก็มาวิเคราะห์ว่ามันครอบคลุมหมดหรื อยัง ทาให้ เราทราบว่า จริ งๆ แล้ ว เจ้ าของที่ดินให้ แต่
ละแห่ง อาจจะไม่ใช่เกษตรกร อาจจะเป็ นคนในเมืองซึ่งเป็ นเจ้ าของที่ให้ เกษตรกรเช่า ดังนันเราก็
้
ต้ องมีการสื่อสารให้ กบั คนที่เป็ นเจ้ าของที่ดินทราบเช่นกัน
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ผู้บริโภคที่กลุม่ เป้าหมายในการสื่อสารอีกกลุม่ ก็คือคนใช้ กระดาษอย่างเราๆ ที่ใช้ อยู่แล้ ว ซึ่งเรา
ต้ องการให้ เขารู้ Story ของสิ่งที่ตวั เองใช้ ให้ เกิดความรู้สึกที่ดี ให้ เกิด Brand Loyalty คืออยู่ด้วยกัน
ไปนานๆ ซึ่ง เป็ นวัตถุประสงค์ที่เหนื อกว่าการให้ สนใจแค่ Function ของสินค้ า เพราะทุกวันนี ้
คุณภาพของสินค้ ามันตามกันทันอยูแ่ ล้ ว
9. การสนับสนุนขององค์กรต่อการบริหารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมของบริษัทฯ?
ดับ๊ เบิ ้ล เอ จะให้ ความสาคัญในด้ าน Communication เพราะถ้ าย้ อนกลับไปใน History ของ
แบรนด์ว่าจากกระดาษที่เป็ น Community Brand วันหนึ่งกลายมาเป็ นแบรนด์ที่ทกุ คนรู้จกั ขึ ้นมา
ได้ ก็เพราะการทา Communication อย่างหนึ่ง เลยกลายเป็ นความเชื่อขององค์กรเลยว่าถ้ าเรา
อยากจะผลักดันเรื่ องไหนในเกิดการรับรู้ การปฏิบตั ิ การตอบสนอง เราจะต้ องให้ ความสาคัญกับ
การทาการสื่อสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งองค์กรจึงค่อนข้ างในการสนับสนุนในเรื่ องต่างๆ ทัง้
เรื่ องกาลังคน ที่จัดตังแผนกเพื
้
่อรับผิดชอบการสื่อสาร ส่วนเรื่ องงบประมาณ ทุกปี ก็จะมีการตัง้
งบประมาณเพื่อสนับสนุนในส่วนนี ้เอาไว้ อยูแ่ ล้ ว

ผู้ให้ สัมภาษณ์
วันที่สัมภาษณ์
สถานที่

คุณไพรัช ธนเมธาวี ผู้จดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์องค์กร
28 พฤษภาคม 2557
สานักงานของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)

1. นิยามของคาว่า “การสร้ างคุณค่าร่วม (Creating Share Value)” ของบริษัทฯ?
CSV มันต้ องคิดกันไปควบคูก่ บั Business เลย คือมันถูกคิดให้ อยู่ในธุรกิจ ให้ เติบโตไปพร้ อมๆ
กัน ไม่ใช่ว่าเราเอากาไรส่วนหนึ่งมาสร้ างเป็ น Project เพราะงันถ้
้ าวันหนึ่งที่เงิ นก้ อนนี ้มันมีไม่พอ
โครงการนันก็
้ จะดาเนินต่อไปไม่ได้ เมื่อเราโต Partner ของเราก็จะโตไปด้ วย ฉะนันในธุ
้ รกิจของเรา
ที่กาลังเดินไปข้ างหน้ า จะทายังไงให้ มีผ้ ไู ด้ รับประโยชน์ไปพร้ อมกับเราในกระบวนการธุรกิจเลย
ยกตัวอย่างเช่น ชาวนาปลูกต้ นกระดาษ เขาก็เป็ นเหมือนกับคน Supply ในกระบวนการผลิต
เพราะฉะนันถ้
้ าชาวนาปลูกเยอะ เปลี่ยนที่วา่ งของเขาให้ มีต้นกระดาษ เขาก็ Return ตรงนันกลั
้ บไป
เป็ นรายได้ เสริม องค์กรก็จะได้ Material ที่ยงั่ ยืน
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2. นโยบายและรู ปแบบของการดาเนินธุรกิ จของของบริ ษัทฯ ที่สอดคล้ องกับแนวคิดการสร้ าง
คุณค่าร่วม?
คือเมื่ อก่อนนี ้ใครๆ ก็คิดว่าการผลิตกระดาษนัน้ ต้ องไปเอาไม้ อายุมากจากป่ าธรรมชาติมาใช้
การเติบโตขึ ้นมาของอุตสาหกรรมกระดาษโลกในทางหนึ่งจึงดูจะหลีกเลี่ยงการทาลายไม้ ธรรมชาติ
ที่มีมาแต่เดิมไม่ได้ อย่างเช่นในประเทศอินโดนีเซียเพื่อนบ้ านของเรา เขาก็ใช้ ไม้ จากไม้ ป่าหรื อไม่
ธรรมชาติ ทาให้ ดูเ หมื อนว่าความต้ องการเชิ งพาณิช ย์ กับความต้ องการอนุรักษ์ ธ รรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมจะต้ องเดินสวนทางกันอยูต่ ลอดเวลา แต่เชื่อไหมว่าเพียงแค่เราเปลี่ยนความเชื่อและวิธี
คิดก็สามารถพลิกสู่ประวัติศาสตร์ หน้ าใหม่ของอุตสาหกรรมกระดาษได้ และนาเราไปสู่ต้นแบบ
ของโรงงานกระดาษที่ไม่ใช้ ไม้ จากป่ าธรรมชาติเลยสักต้ น โรงงานกระดาษที่ส่งเสริ มการปลูกไม้ บน
พื ้นที่ว่างที่แต่เดิมทีไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ โดยไม่ไปแย่งพื ้นที่ปลูกอาหาร ไม่รบกวนพื ้นที่เพาะปลูกพืช
หลัก ช่วยอนุรักษ์ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้ อม และเรายังมีโครงการที่ทามาอย่างต่อเนื่องมาตังแต่
้
ปลายปี 2550 คือการมอบต้ นกระดาษให้ กบั โรงเรี ยน ต่างๆ โรงเรี ยนละ 500 ต้ น เมื่ออายุครบ 3 ปี
ก็สามารถตัดจาหน่าย สร้ างรายได้ เป็ นทุนพัฒนาการศึกษาเป็ นจานวนเงิน 15,000 บาท และหน่อ
ที่ถกู ตัดแล้ ว ยังสามารถงอกขึ ้นใหม่ได้ เป็ นทุนการศึกษาได้ ตอ่ เนื่อง เราอยากส่งเสริ มให้ โรงเรี ยนได้
รู้ จัก การใช้ พื น้ ที่ ว่ า งเปล่ า ให้ เกิ ด ประโยชน์ กลายเป็ นพื น้ ที่ สี เ ขี ย ว และสร้ างจิ ต ส านึ ก รั ก ษ์
สิ่งแวดล้ อมให้ กบั นักเรี ยน
3. เหตุปัจจัยหรื อที่มาของนโยบายและรูปแบบของการดาเนินธุรกิจของของบริ ษัทฯ ที่สอดคล้ อง
กับแนวคิดการสร้ างคุณค่าร่วม?
ธุรกิจกระดาษมันมีโอกาสอย่างนึงได้ เพราะประเทศเราเป็ นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งการค้ าข้ าว
ข้ าวโพด ที่มีการแข่งขันในตลาดสูง บางทีก็อาจจะต้ องมองหาพืชผลใหม่ๆ เข้ ามาช่วย เพื่อให้ มี
ทางเลือกให้ ชาวนาได้ สร้ างรายได้ ประจวบกับการที่เราทาวิจยั เรื่ องต้ นกระดาษ และต้ นกระดาษก็
พัฒนามาจนกระทัง่ มันเหมาะที่จะส่งเสริ มให้ ชาวนาปลูก ก็เลยดึงให้ เกษตรกร โรงเรี ยน ชุมชนเข้ า
มามีสว่ นร่วมกับโครงการ
4. จุดเริ่มต้ นของการดาเนินการด้ านการสื่อสารของบริษัทฯ?
เราเข้ าร่วมงาน BOI Fair 2000 แล้ วปี นันเราก็
้
แจกคอมพิวเตอร์ 100 เครื่ อง เพื่อแลกกับข้ อมูล
ของกลุ่มเป้าหมายของเรา เพื่อที่เราจะใช้ หาแนวทางในการทาตลาด ข้ อมูลที่ได้ จากงานวิจยั นัน้
ส่วนใหญ่ใช้ กระดาษเพื่อ Xerox ถึง 80% และปั ญหาส่วนใหญ่ก็คือกระดาษติดเครื่ อง พอได้ ผล
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วิจยั มา เราก็ไปพัฒนาตรวจสอบคุณภาพสินค้ าให้ มนั ตอบโจทย์ให้ กบั ผู้บริ โภคและมีคณ
ุ ภาพเหนือ
คูแ่ ข่งขันในตลาดได้ จึงเริ่มทาการตลาดด้ วยวาง Position ว่าเป็ น Premium Brand
5. การวางแผนการบริหารกลยุทธ์การสื่อสารของบริษัทฯ?
บริ ษั ท ฯ หยิ บ เอาประเด็ น สถานการณ์ ปั จจุ บัน มาใส่ ใ นแผนการสื่ อ สารด้ ว ยเสมอ เช่ น
สถานการณ์ปัญหาเรื่ องการจานาข้ าวในตอนนี ้ ถือเป็ นโอกาสที่เหมาะสม ที่เราจะออกแคมเปญ
ช่วยชาวนาด้ วยกระดาษจากคันนาของเรา อย่างปี ที่แล้ ว เรามีแคมเปญสื่อสารต้ นกระดาษจากคัน
นาผ่านแอปพลิเคชัน่ เกมส์ออนไลน์บนโซเชี่ยลมีเดีย เราก็มีการกล่าวถึงเหตุการณ์น ้าท่วมที่ทาให้
ชาวนาเดือดร้ อน และเราจะช่วยเหลือชาวนาอย่างไร ไม่ว่าจะสถานการณ์ในอดีต แผนงานเก่าๆ
ของเรา เรานามาวิเคราะห์หมด เพื่อให้ แผนงานของเรามีความเหมาะสมที่สดุ แล้ วเราก็เอาแผนนัน้
ไปประสานงานกับภายในภายนอก แล้ วก็เอเจนซี่ เพื่อทาแคมเปญที่เราต้ องการสื่อสารให้ ตรงกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
6. อุปสรรคต่อการบริหารกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมของบริษัทฯ?
อุปสรรคของการสื่อสาร อยู่ที่การทาให้ คนเชื่อว่าเราพูดจริ งทาจริ ง เพราะอยู่ๆ ไปบอกเขาว่า
กระดาษจากคันนาดียงั ไง ในแง่ของคนถ้ าได้ ยินได้ ฟัง แต่ไม่ร้ ูสึกว่ามีอะไรไป Proof ให้ เขาเห็น เขา
ก็จะรู้สกึ ว่ามันเป็ นการโฆษณา เชื่อได้ ไหม ขายของหรื อเปล่า ซึง่ มันต้ องใช้ เวลาและขัน้ อยู่กบั ว่าเรา
แสดงความจริงใจออกไปได้ แค่ไหน

ผู้ให้ สัมภาษณ์
วันที่สัมภาษณ์
สถานที่

คุณจินตวีร์ ปรัชญาวาทิน ผู้จดั การฝ่ ายสื่อสารตราสินค้ า
20 มิถนุ ายน 2557
สานักงานของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)

1. นโยบายที่นามาใช้ ในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ของบริษัทฯ?
เราไม่ได้ พดู ในแง่ของภาพลักษณ์ แต่เราพูดในสิ่งที่เราเป็ นอยู่แล้ ว เราก็ยงั เดินหน้ าสื่อสารให้ คน
รู้ว่ากระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ มาจากไหน เป็ นกระดาษจากคันนา ผู้ใช้ ในขณะที่เขาใช้ เขาได้ ประโยชน์
อะไร ในแง่ของเขาได้ สินค้ าที่เขาพอใจ ในขณะเดียวกันเขารู้ ไหมว่ากว่าจะเป็ นสินค้ าออกมา มัน
ผ่านกระบวนการอะไรบ้ าง ใครได้ รับประโยชน์บ้าง ถ้ าเขาเข้ าใจตรงนี ้ Value ของมันก็จะมากกว่า

216
ความเป็ นสินค้ าดี แต่จะเกิด Effect ในทางอื่นๆ ด้ วย เราเริ่ มเปลี่ยนวิธีพดู จาก Farmed Trees คือ
ต้ นไม้ ที่เราปลูกขึ ้นมา แต่โมเดลของเราละเอียดกว่านัน้ เราส่งเสริ มการปลูก ต้ นกระดาษบนคันนา
แนวคิดคือเปลี่ยนพื ้นที่วา่ งที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ให้ เป็ นพื ้นที่สีเขียว เราก็มองว่าพื ้นที่ว่างของประเทศ
เราที่มนั ไม่ได้ ใช้ จริ งๆ แล้ วมัน ก็มีคนกลุ่มใหญ่ที่เป็ นรากฐานของประเทศก็คือชาวนาได้ ประโยชน์
เราก็ Focus ไปเลย แทนที่จะบอกว่าปลูกตรงไหนก็ได้ ที่เป็ นพื ้นที่ว่าง เราก็ชดั เจนไปเลยว่าเรา
ส่งเสริมปลูกบนคันนา เมื่อเราเน้ นปลูกบนคันนาก็กลายเป็ น Paper from KHAN-NA ซึ่งมันชัดเจน
เหมือนเป็ นการสร้ างแบรนด์ คือพอบอกว่า Paper from Farmed Trees มันธรรมดามาก เราก็ทา
คูแ่ ข่งเราก็ทา ก็เอาคันนาไปเลย โอนมาเป็ นของตัวเราเองไปเลย
2. เนื ้อหาของสาร (Message) เพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัทฯ?
ทุกๆ ปี เราก็จะต้ องมี Direction ว่าจะสื่อสารเนื ้อหาอะไรเป็ นหลัก ก่อนหน้ านี ้ที่เรา เป็ นกระดาษ
ที่คมชัด เป็ นกระดาษไม่ติดเครื่ อง คือพูดในแง่ Functional วันหนึ่งเราก็เริ่ มรู้สึกว่าคนจาแล้ วล่ะ ใน
แง่ของคุณภาพ มัน 100% ไม่ต้องไปพูดไปย ้าแล้ ว เราก็ร้ ู สึกว่าต้ อง Turn มาเป็ นมุมที่มี Value
มากกว่านัน้ ก็เลยหยิบเรื่ องกระดาษจากคันนามาพูดให้ ชดั ๆ
จุดเริ่ ม Start จริ งๆ คือปี 2008 ตัว Blue Hero ที่เป็ น Animation หลังจากนันปี
้ 2009 ก็จะเป็ น
TVC มนุษย์กระดาษ 3 ตอนที่จะพูดเป็ นภาพรวมเรื่ อง Benefit ว่าทุกครัง้ ที่ใช้ ดบั๊ เบิ ้ล เอ ก็
เหมือนกับได้ ชว่ ยลดคาร์ บอนไดออกไซด์ ทาให้ คนในชนบทมีรายได้ ทาให้ เกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งจาก
การดู Total Campaign เราก็ร้ ูสึกว่าอาจจะเนื ้อหาเยอะไป ก็เลยย้ อนกลับมาว่าอาจจะต้ องพูดให้
ชัดก่อนเลยว่า ดับ๊ เบิ ้ล เอ กระดาษจากคันนาคืออะไร จนกระทัง่ มาปี 2013 เราก็ออก Campaign
สื่อสารที่คิดว่าชัดที่สดุ และทาให้ คนจาได้ คือปี ที่แล้ ว บริ ษัทฯ ก็ออก TVC ตัวที่มนั Establish ว่า
Paper from KHAN-NA คืออะไร พอปลายปี ก็มี Campaign คุณปอ-ทฤษฎี ที่เป็ น Brand
Ambassador และก็เป็ น Endorse ด้ วย เพราะว่าเขาปลูกจริ ง ให้ ภาพมันแข่งแรงมากขึ ้นว่าขนาด
คนมีชื่อเสียง เขายังปลูกเลย และเขายังมาบอกกับผู้ใช้ ว่ากระดาษจากคันนามาจากไหน และใคร
ได้ ประโยชน์บ้าง คุณปอร่ วมในโครงการนีต้ งแต่
ั ้ แรกอยู่แล้ ว ดังนันคุ
้ ณปอน่าจะเป็ นคนที่เหมาะ
ที่สุด เพราะคุณปอเข้ าใจใน Concept ต่างๆ ของกระดาษจากคันนาได้ อย่างดี เราเลือกคุณปอ
เพื่อแสดงให้ เห็นว่าขนาดคนที่มีชื่อเสียงยังปลูกเลย และก็ยงั มาบอกกับผู้ใช้ ว่ากระดาษจากคันนา
มาจากไหน ใครได้ ประโยชน์บ้าง มันก็เหมือนกับว่าเราสร้ าง Credit ให้ ความเป็ นกระดาษจากคัน
นามากขึ ้น แล้ วก็แนวทางสาหรับ Campaign ต่อๆ ไป ก็คือจะต้ องตอกย ้าตรงนี ้ เพียงแต่ทาให้ มนั มี
Value มากขึ ้น เรามี Brand มี Vision มีความตังใจในเรื
้
่ องช่วยลดโลกร้ อน เรื่ องช่วยให้ ชาวนามี
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ชีวิตที่ดีขึ ้น ในขณะที่เราทา Paper from KHAN-NA อยู่ใน Business ของเรา เราก็อยากจะให้ ทกุ
คน ผู้ใช้ กระดาษเราทุกคนเห็นความสาคัญตรงนี ้ คือเราทาแล้ วในส่วนของเรา เราก็อยากจะชวน
คนอื่นมาช่วยในส่วนที่เขาทาได้ โดยมุ่งไปที่ 2 แกนนี ้ คือลดโลกร้ อน กับช่วยชาวนา มันก็จะเป็ น
Direction ในการทา Brand กระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ต่อไปในช่วง 1-3 ปี ข้ างหน้ า ส่วนตัวพลังงานมัน
จะอยู่ใน Presentation ที่เราพูดถึงกระบวนการผลิต ตัวเป็ น Full Version บอกเล่าให้ กบั คนที่ไป
เยี่ยมชมโรงงาน เราที่หยิบมาพูดมาเล่น เรามองว่าพลังงานมันยังไกลตัวคน เพราะงัน้ เราจะพูด
เรื่ องลดโลกร้ อน กับเรื่ องช่วยชาวนาเป็ นหลักมากกว่า
3. วิธีการสร้ างสารที่ใช้ ในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ของบริษัทฯ?
กลุม่ เป้าหมายเรามี 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เป็ น Users/Officers เราก็ต้อง Survey ว่าอะไรสาหรับกับ
เขา มุมมองไหนที่พูดไปแล้ วเขาจะเห็นความสาคัญ ชาวนาก็เหมือนกัน ชาวนาเห็นว่าเรื่ องอะไร
สาคัญ ใน Fact ทัง้ หมด เราก็ต้องเลือกหยิบออกมาให้ มันเขากับกลุ่ม Target เราต้ องมาดูว่า
กระดาษจากคันนา มันมี Fact อะไรบ้ าง มันต้ องมีการจัดลาดับความสาคัญ ไม่ใช่ Campaign
เดียวจะพูดได้ ทงั ้ หมด ก็ต้องค่ อยๆ พูดทีละเรื่ อง อันแรกทาให้ คนเข้ าใจก่อนว่ามันคืออะไร ก็พูด
ก่อนว่าดับ๊ เบิ ้ล เอ กระดาษจากคันนาคืออะไร ยังไม่ต้องลงรายละเอียด ต่อมาเรื่ องลดโลกร้ อน
เรื่ องรายได้ เสริ ม มันก็ต้องจัด Priority พอได้ แกนแล้ วว่าปี นี ้เราพูดเรื่ องนี ้ ทุกสื่อก็ต้องพูดอย่างนัน้
เพียงแต่วา่ รายละเอียดของแต่ละสื่อจะไม่เท่ากัน การสร้ างสาร มันอยูท่ ี่ประเภทของสื่อ เรารู้แล้ วว่า
แกนหลักเราคืออะไร อย่างชาวนามีรายได้ เสริ ม Message ของเรา ก็คือการเล่าให้ กลุ่มเป้าหมาย
ฟั งว่าการสร้ างรายได้ เสริ มที่ยงั่ ยืนให้ กับชาวนาในสิ่งที่ดบั๊ เบิ ้ล เอ ทาคืออะไร มันก็ จะมี Message
กลางที่ถกู Design ไว้ เรามีสื่อกี่อย่าง ก็ต้อง Create ว่าสื่อไหนพูดได้ มากได้ น้อย พูดด้ วยวิธีการ
ไหน สารจะส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไร ในแต่ละเครื่ องมือที่เหมาะสม อย่างเช่น ในออนไลน์ก็
ทาเป็ นเกมส์ ก็อาจจะเป็ นในรู ปแบบของการ Demonstrate ก็ได้ ถ้ าทาเป็ น Viral ก็พูดได้ น้อย
อาจจะต้ องทาหัวเรื่ องในมันเจ๋งๆ ให้ คนคลิ๊กเข้ าไปดู
4. สื่ อ (Media) และวิ ธี ก ารเลื อ กใช้ สื่ อ ในการสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ างคุณ ค่า ร่ ว มด้ ว ยนวัต กรรม
“กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ?
แต่ละแคมเปญมันก็ไม่เหมือนกัน ถ้ าปี ที่แล้ ว Objective มันคือการสร้ าง Awareness ให้ คนจา
ให้ คนเข้ าใจว่ากระดาษจากคันนาคืออะไร มันจะยังไม่ต้องซับซ้ อนมากนัก ก็ TVC เป็ นตัวหลัก พูด
ดังๆ ไปก่อนให้ คนรู้ แล้ วก็มีออนไลน์ มีกิจกรรมเพื่อให้ ข้อมูลที่มากขึ ้น แต่บางครัง้ เราต้ องทายังไง
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ให้ Campaign มันดูใกล้ ชิดคนมากขึ ้น TVC มันอาจจะได้ ผลแค่การรั บรู้ ภาพกว้ าง แต่มันจะใช้
ไม่ได้ ถ้ าเราอยากจะทาให้ เขาเข้ าใจเรื่ องราว TVC ทาหน้ าที่นี ้ไม่ได้ ก็ต้องมาดูว่าต้ องเป็ นสื่ออะไรที่
ทาให้ คนมีสว่ นร่วมได้ ลูกค้ าหลักเราคือออฟฟิ ศ ทายังไงให้ เข้ าใจคนออฟฟิ ศ วันๆ เขาทาอะไรบ้ าง
เขาสนใจเรื่ องอะไร สื่อแบบไหนที่เขาเลือกดู ที่ ที่ไหนที่เขาเลือกไป เราต้ องเข้ าไปใกล้ ชิดตรงนันให้
้
มากขึ ้น คือทายังไงให้ เขามาร่วม Campaign กับเรา เขาทางานอยู่ เขาเดินทางอยู่ เขาก็สามารถรับ
สื่อได้ ถ้ าเป็ นกลุม่ เกษตรกร เราก็จะมีทีมคันนาอยู่แล้ ว เราก็ต้องเหมือนทา Community คือชาวนา
มี Access อยู่แล้ วคือคันนา การที่จะทาให้ เขาปลูกต้ นกระดาษ มันไม่ยากหรอก ถ้ าในชุมชนของ
เขามีคนของดับ๊ เบิ ้ล เอ เข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ในชุมชน ถ้ าเขารู้สกึ เชื่อและคุ้นเคยกับคนของเรา และก็
เห็นบ้ านข้ างๆ ปลูก เขาก็จะบอกกันปากต่อปาก ถ้ าไปออก TV เขาอาจจะรู้ นะ แต่ก็เฉยอะ ไม่ได้
เกิด Action แต่ถ้าเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งของ Community คือให้ เขาเชื่อ แล้ วก็ค้ นุ เคยกับคนของเรา
คือมันเป็ นเรื่ องของ Community มากกว่า
5. การประเมินผลและผลของวิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ถ้ าแบนๆ เลยคือในเรื่ องของยอดขาย คือคนเชื่อในสินค้ าเรา เชื่อใน Story ที่เราบอก ก็อยากจะ
ใช้ เราไปเรื่ อยๆ ยอดขายก็คือฟากนึง ถ้ าเป็ นในส่วนของชาวนา ก็คือยอดสมาชิกที่เข้ าร่วม ก็คือคน
เข้ าร่วมปลูกต้ นกระดาษมากขึ ้น การให้ ความร่วมมือในแต่ละกิจกรรมที่ทางทีม On Ground เข้ าไป
ก็คือวัดจากคนที่มาเข้ าร่วมโครงการกับเรา

ผู้ให้ สัมภาษณ์
วันที่สัมภาษณ์
สถานที่

คุณบงกชรัตน์ นวลศรี ผู้จดั การฝ่ ายสื่อสารตราสินค้ า
5 มิถนุ ายน 2557
สานักงานของบริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)

1. นโยบายที่นามาใช้ ในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ของบริษัทฯ?
ถ้ าเป็ นสมัยก่อน เราก็ไม่ได้ ถึงขันว่
้ าต้ องสร้ างแบรนด์อะไร เหมือนกับรู ปแบบของการส่งเสริ ม
สมัยก่อนก็จะเน้ นการลงไปในพื ้นที่ มุ่งเข้ าหาตัวเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรง ก็จะมีเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ ม
การปลูกต้ นกระดาษเข้ าไปแนะนา เข้ าไปตามจังหวัด ตามอาเภอ ตามหมู่ บ้าน เพื่อที่จะนาเสนอ
ทางเลือกให้ เกษตรกรที่เข้ าทาไร่ ทานาอยู่แล้ ว ได้ มีทางเลือกที่จะปลูกต้ นกระดาษกับเรา มีการ
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ประกัน มีการซื ้อคืน มีสาขาที่รองรับซื ้อทัว่ ประเทศ เราเริ่มมองว่าต้ นกระดาษมันปลูกได้ ทวั่ ประเทศ
พอพื ้นที่ส่งเสริ มได้ มนั กว้ างขึ ้น ก็เลยเริ่ มคิดกันเรื่ องที่จะทาโฆษณา เพื่อให้ เป็ นที่รับรู้ในกลุ่มกว้ าง
ขึ ้น ว่าการปลูกต้ นกระดาษมันเป็ นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งในการสร้ างรายได้ เสริ ม เพราะว่าตัวต้ น
กระดาษเป็ นไม้ เศรษฐกิจที่โตเร็ว 3 ปี ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ แล้ ว เราก็เริ่ มทาโฆษณาชุดแรก และทา
ต่อเนื่องมาเรื่ อยๆ โดยมีเป้าหมายว่าทาให้ คนวงกว้ างรู้จกั ว่าต้ นกระดาษคืออะไร เป็ นการสร้ างแบ
รนด์ให้ กบั ตัววัตถุดิบ แล้ วต่อมา เรามีปอเป็ น Brand Ambassador สาเหตุที่เราใช้ เขา เพราะว่า
เขาเป็ นดาราที่ปลูกต้ นกระดาษจริ งๆ เราก็เลยรู้สึกว่าอันนี ้เป็ น Message ที่น่าสนใจที่อยากจะให้
คนที่ปลูกอยู่แล้ วหรื อเกษตรกรใหม่ๆ ได้ ร้ ูด้วยว่า ไม่ใช่จะต้ องเป็ นเกษตรกรตาสีตาสาเท่านันนะที
้
่
จะมาปลูกต้ นกระดาษได้ ขนาดดาราหรื อใครก็แล้ วแต่ที่เขามีที่ปล่อยวางๆ ไมได้ ทาอะไร ก็ปลูกต้ น
กระดาษได้ เพราะว่ามันไม่ได้ ดแู ลอะไรยุง่ ยาก
2. เนื ้อหาของสาร (Message) ในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจาก
คันนา” ของบริษัทฯ?
เราทาโฆษณาเป็ นหลัก ซึ่งมันถูกจากัดด้ วยเวลา คือภายในเวลาหนึ่งนาที คุณต้ องขายไอเดีย
ตรงนี ้ให้ ได้ ในขณะเดียวกันมันต้ องมีความน่าสนใจ มีความคิดสร้ างสรรค์ เพราะฉะนันมั
้ นเป็ นเรื่ อง
ยากที่จะบอกว่าโมเดลกระดาษจากคันนามันดีกว่าการผลิตกระดาษด้ วยแนวคิดอื่นอย่างไร ซึ่งใน
การที่จะพัฒนา Message ออกมา เรารู้ว่ามันซับซ้ อน ต้ องการการอธิบายเยอะ เลยลองเลือกหยิบ
ประเด็น ส าหรั บทุกคน อย่างเรื่ องการช่วยลดโลกร้ อน เพราะมันมี การปลูกต้ นไม้ เพิ่ม ช่วยลด
คาร์ บอนไดออกไซด์ ลดโลกร้ อนได้ ซึ่งมันเป็ น Message ที่ง่ายและก็พดู ได้ กบั ทุกคนขึ ้นมาเป็ นตัว
เปิ ดก่อน
3. วิธีการสร้ างสารที่ใช้ ในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ของบริษัทฯ?
การที่จะสื่อสารให้ เข้ าใจ เราต้ องเล่าย้ อนไปก่อนว่าเราใช้ คนั นาปลูกต้ นกระดาษ ต้ นกระดาษคือ
อะไร ต้ นกระดาษคือกล้ าไม้ ที่เราพัฒนาขึ ้นมาเพื่อผลิตกระดาษโดยเฉพาะ แล้ วมันดีอย่างไร มัน
สร้ างประโยชน์ให้ ชมุ ชนอย่างไร สร้ างประโยชน์ให้ ชาวนาได้ ยงั ไง เสนอให้ เห็นว่าต้ นกระดาษปลูก
อยู่ที่ไหน ชาวบ้ านมีวิถีชีวิตยังไง ปลูกยังไง อธิบายเป็ นเรื่ องราวมาเลย จนกระทัง่ มารับไม้ กลับสู่
โรงงานผลิตออกมาเป็ นกระดาษ ชาวบ้ านได้ เงินไปเอาไปทาอะไรบ้ าง เราอยากให้ คนเข้ าใจว่าสิ่งที่
ได้ จากโมเดลกระดาษจากคันนา มันมีประโยชน์ด้านไหนบ้ าง แต่ก็จะรู้สึกว่าการที่จะให้ เขาเข้ าใจ
และจาทัง้ 3 เรื่ อง มันมีความยากอยู่ เพราะฉะนัน้ ก็ค่อยๆ Develop มาเรื่ อยๆ จนเริ่ มหยิบมา
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Message ไหน เราจะพูดตอนไหน แต่ก็ยงั คงอยู่ใน 3 ด้ าน เรื่ องของการสร้ างรายได้ ให้ ชาวนา ช่วย
ลดโลกร้ อน หรื อว่าสร้ างพลังงาน เวลาที่ Agency มาขายงานเรา เราก็จะเอา Story Board ไป
Pre-test ก่อน ว่าถ้ าเราเอาตัวเนี่ย ไปเล่าให้ กลุ่มเป้าหมายฟั ง ให้ เขาดู ให้ เขานึกภาพตามว่า
เรื่ องราวมันเป็ นแบบนี ้เนี่ย เขาชอบไหม เขาเข้ าใจไหม เขาอยากจะซื ้อ อยากเกิด Respond ตามที่
เราตังไว้
้ หรื อเปล่า เราก็จะได้ ผลตรงนี ้มาดูเพื่อเป็ นข้ อมูลปรับปรุงสาร
4. สื่อในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของบริษัทฯ?
ถ้ าเป็ นของตัวกระดาษ ส่วนใหญ่จะเป็ นเหมือน IMC Campaign โอเค TV ยังเป็ นสื่อหลักอยู่
แต่ว่าก็จะมีสื่ อ Print เข้ ามา สื่อ POP เข้ ามา สื่อออนไลน์เข้ ามาบ้ าง เพราะว่าลักษณะของ
Consumer ไม่เหมือนกัน การเลือกใช้ สื่อก็จะไม่เหมือนกัน คือต้ องให้ มนั ครอบคลุม ถ้ าเป็ นของ
กลุ่มเกษตรกร เราเอา TV, วิทยุ เป็ นหลักแล้ ว ก็จะเป็ นพวกสื่อ Below the Line เลย เช่น ป้าย รถ
แห่ ใบปลิว โปสเตอร์ เพราะว่าเราอยู่กบั การส่งเสริ มในพื ้นที่ เรามีเจ้ าหน้ าที่ที่ไปส่งเสริ มอยู่แล้ ว มี
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนบ้ านที่ปลูก เป็ น Contact Point พอเราจุดพลุเรี ยกร้ องความสนใจด้ วยสื่ อ Mass
แล้ วเนี่ย เราก็เจาะเข้ าพื ้นที่โดยสื่อ Below the Line ไปพร้ อมกับทีมส่งเสริมเลย
5. วิธีการเลือกใช้ สื่อในการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”
ของบริษัทฯ?
ถ้ าวิธีการเลือกสื่อ อย่างแรกต้ องบอกว่าเราเอา Target Audience เป็ น Base ที่สาคัญในการ
เลือกสื่อ พอเรา Identify ว่า Target Audience เป็ นใคร อย่างแรกเลยที่เราต้ องทาคือ Media
Habits Survey ถามเลยว่าเมื่อวานคุณดูอะไร คุณทาอะไร คุณรับสื่ออะไรบ้ าง แล้ วที่เราเลือกเป็ น
Yesterday เพราะเรารู้ สึกว่าพฤติกรรมคน พร้ อมจะเปลี่ยนตลอด เพราะฉะนันการที
้
่จะซื ้อสื่อให้
ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยที่ไม่เป็ นการซื ้อหว่านหรื อใช้ เงินอย่างไม่ Effective คุณต้ องรู้
พฤติกรรมของเขาล่าสุดที่สดุ ซึง่ ก็คือเมื่อวาน เราก็จะเอาข้ อมูลมาวิเคราะห์ดวู ่า เขาเปิ ดรับสื่ออะไร
ยังไง ดู TV ช่องไหน เวลาไหน รายการอะไร ฟั งเพลง แม้ กระทั่ง ว่าฟั ง DJ คนไหน ถ้ าอ่าน
หนังสือพิมพ์ อ่าน Section ไหน คอลัมน์ไหน ใครเขียน ซึ่งค่อนข้ างเจาะจงมากๆ แล้ วเราก็จะมีการ
Weight by Channel คนเลือกช่องนี ้เท่าไหร่ Weight by Program Types เลือกดูข่าว ดูละคร ดู
รายการมวย เราก็ดูว่านา้ หนักอยู่ตรงไหน เราควรจะเกลี่ย เงินไปทางไหนเท่าไหร่ และมันก็จะมี
บางครัง้ ที่ผล Survey ของเรา ล๊ อคที่กลุม่ เป้าหมายของเราเป็ นหลักเนี่ย บางทีมนั แคบไป ใน Term
ของ Media ที่เขาจะต้ องดูในเรื่ องของ Reach กับ Frequency บางทีเขาก็จะมี Suggestion ในเรา

221
เพิ่มตรงนันตรงนี
้
้ เพื่อที่ความหลากหลาย การกระจายตัวของ Program ซึ่ง Reach มันจะได้ เพิ่ม
เราก็ไป Tune กันอีกทีนงึ
6. การประเมินผลวิธีการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริษัทฯ?
เราทา Survey หรื อ Research ในการวัด ซึ่ง มันเป็ นงานที่ ต้องการความรวดเร็ วและความ
คล่องตัวด้ วย ดังนัน้ ก็จะมีหน่วยงาน Media Research ที่เขาทาอยู่แล้ ว ที่จะสามารถสอบถามกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เรามี Database อยู่ ส่วนวิธีการก็จะเป็ นการ Phone Interview หรื อเป็ น Face to
Face แต่ว่าเครื่ องมือหลักๆ มันก็คือการใช้ แบบสอบถามในการทา Research อย่างที่บอกไปว่า
มันจะมีสองส่วน คือความรู้สึกหลังจากที่ได้ รับสาร หรื อได้ เห็นชิ ้นงานว่า เขาชอบหรื อเปล่า ดูแล้ ว
เข้ าใจไหม เข้ าใจว่ายังไง แล้ วเกิดความรู้สึกยังไงต่อแบรด์ หรื อว่ามีแนวโน้ มที่จะเกิด Action คือจะ
ซื ้อไหม จะแนะนาเพื่อนไหม ซึ่งโดยหลักๆ ก็จะดู Liking, Understanding, Interest, Tend to
Action อันนี ้คือในแง่ของ Creative Work Function อีกส่วนหนึ่งที่ต้องดูคือในเรื่ องของ Media
เพราะพวกนี ้เขาต้ อง Learning ว่าจากการเก็บข้ อมูลก่อนที่จะซื ้อสื่อ พอหลังจากซื ้อจริ งแล้ วเนี่ย
ออกไปแล้ วเข้ าเห็นจริ งหรื อเปล่า เขาเห็นจากซื ้อไหน ก็จะเป็ นการ Cross Check ว่า Media ที่เรา
ใช้ มัน Effective หรื อเปล่า
7. ผลของวิธี การสื่อสารเพื่ อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ?
ถ้ า Campaign ผ่านๆ มาที่ทาเปอร์ เซ็นต์ของ Awareness คือสูง เรี ยกได้ ว่า 90% up ในเรื่ อง
ของ Media ส่วนในเรื่ อง Creative Work ความชอบส่วนใหญ่ค่อนข้ างจะหลากหลาย เท่าที่จา
Record ได้ ก็คือ 80% up ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะกระบวนการที่เราค่อนข้ างจะ Check ก่อนที่จะ
ออกมา

ผู้ให้ สัมภาษณ์
วันที่สัมภาษณ์
สถานที่

คุณศิริโชค เกิดรี เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษ
18 สิงหาคม 2557
จังหวัดนครนายก
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1. การรับรู้ของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
คนรู้จกั ไปประชุมมา แล้ วเขาก็มาแนะนาอธิบายว่ามีการปลูกแบบนี ้ พอฟั งเสร็ จผมก็ติดต่อกับ
พนักงานของบริ ษัทฯ ก็มีการพูดคุยกัน ผมก็มองว่ามันตอบโจทย์ผม มันไม่มีผลกระทบในการทา
นา แล้ วมันก็เป็ นอะไรที่ดีกว่าปล่อยว่างเปล่าจริงๆ
2. การจดจาของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
จ าได้ ว่า มัน มี ป ระโยชน์ คือ ลดโลกร้ อนและเป็ นแหล่ง ที่ ม าของรายได้ พวกนี ม้ ันตอบโจทย์
เกษตรกรได้ โดยตรงทังหมด
้
3. ความเข้ าใจของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เข้ าใจว่ามันก็ดี อย่างน้ อยเราก็มีต้นกล้ าให้ มาปลูกโดยที่เราไม่ต้องลงทุน และก็มีผลประโยชน์
ตอบแทน และก็ชว่ ยภาวะโลกร้ อนได้ มันก็ดีกว่าเราไปลงทุนเอง ดีกว่าปล่อยทิ ้งไว้ ไม่ปลูก มันก็ไม่มี
อะไรตอบแทนขึ ้นมาจากตรงนัน้
4. ทัศนคติของท่านที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ถ้ าเกษตรกรสนใจเรื่ องพวกนี ้ก็ดี คือมันเป็ นรายได้ ด้วย ช่วยภาวะโลกร้ อนจริ ง แต่เกษตรกรบาง
คนมันต้ องมีการนาร่ อง คือทาให้ เขาดู เขาถึงจะเชื่อ เพราะเขาก็ยงั มีความเชื่อว่ามันกินดินกินน ้า
เขาบอกว่าปลูกแล้ วข้ าวมันจะไม่งามไม่โต
5. การยอมรับของท่านต่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
อย่างน้ อยมันก็เป็ นเงินสะสมสักก้ อนนึง เพียงแต่ว่าชาวนาเขาอาจจะมองข้ ามว่าเขาปลูกเอง
ดีกว่า เขามองคนละมุม แต่ผมใช้ ของดับ๊ เบิ ้ล เอ เพราะว่าผมไม่มีการลงทุนไง ซึ่งชาวนาค่อน ข้ าง
จะลาบาก ยิ่งลงทุนผมว่าจะยิ่งอดมากกว่า
6. พฤติกรรมของท่านจากการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ผมตัดสินใจปลูกต้ นกระดาษมาปี กว่าๆ หลังจากมีการติดต่อเข้ ามา
7. ความรู้ สึก และความพึง พอใจของท่านจากการยอมรั บ การสร้ างคุณค่า ร่ ว มด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา”?
มันก็โอเค ไม้ ก็ดโู ตเร็ว ผมว่าก็ดีถ้าทาตรงนี ้ต่อไป แต่เกษตรกรบางคนเขายังไม่กล้ าตัดสินใจ ถ้ า
มีการปลูกให้ เขาเห็นสัก 2-3 ปี เขาก็นา่ จะปลูกตาม
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ผู้ให้ สัมภาษณ์
วันที่สัมภาษณ์
สถานที่

คุณประทิน แสงจันทร์ เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษ
18 สิงหาคม 2557
จังหวัดนครนายก

1. การรับรู้ของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ผมได้ ยินจากเจ้ าหน้ าที่ เคยเห็นเขามาเสนอพวกนี ้ ผมก็เลยติดต่อผ่าน 1759
2. การจดจาของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
จาได้ วา่ มันไม่ต้องลงทุน มันแค่ลงแรงเฉยๆ
3. ความเข้ าใจของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เข้ าใจว่าต้ นยูคาฯ มันจะไม่มาทาให้ ที่ผมเสียเปล่า ที่วา่ งเปล่า ช่วยโลกด้ วย
4. ทัศนคติของท่านที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
รู้สกึ ว่ามันเป็ นโอกาส ช่วยสร้ างรายได้ ให้ ผม ถ้ าอีก 3 ปี ตัด ผมก็จะสามารถนาเงินไปใช้ หนี ้
5. การยอมรับของท่านต่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ตอนแรกผมก็คิดหนัก เพราะเรื่ องมันเยอะ แต่เจ้ าหน้ าที่ก็พาไปดูแปลง ผมก็ได้ ความรู้ใหม่ รู้ว่า
ประโยชน์มนั มีเยอะ คือช่วยโลก ช่วยให้ ที่ผมไม่วา่ งเปล่า ทาให้ ผมมีรายได้ ขึ ้นมาอีกนิดนึง
6. พฤติกรรมของท่านจากการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ผมเสียดายเนื ้อที่ ผมทาคันนาไปสิบกว่าไร่ ผมก็เลยต้ องหาอะไรมาแทน ผมก็เอากล้ ามาลง มา
ทาแปลงวัดที่
7. ความรู้ สึก และความพึ ง พอใจของท่านจากการยอมรั บ การสร้ างคุณค่า ร่ ว มด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา”?
รู้สึกดี เพราะมันช่วยผมมาก ช่วยให้ ดินฟื น้ ขึ ้นมาด้ วย เพราะดินผมดินเปรี ย้ ว ปลูกอะไรก็ไม่ขึ ้น
ข้ าวก็ยงั ไม่ขึ ้นเลย แต่ตอนนี ้มันขึ ้นได้ และงามด้ วย ผมว่ามันจะช่วยคนอื่นๆ ได้ ด้วยเหมือนกัน
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ผู้ให้ สัมภาษณ์
วันที่สัมภาษณ์
สถานที่

คุณสมชาย บุญตัง้ เกษตรกรที่ปลูกต้ นกระดาษ
18 สิงหาคม 2557
จังหวัดปราจีนบุรี

1. การรับรู้ของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ผมได้ ยินมาจากลูก ลูกบอกว่าลูกเขยผมเป็ นอาจารย์อยู่ที่สระแก้ ว ลูกเขยบอกว่าพ่อปลูกไว้ เถิด
มันดี และก็ได้ ข้อมูลจากเจ้ าหน้ าที่ที่เขามาประชาสัมพันธ์โครงการด้ วย
2. การจดจาของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
จาได้ วา่ เป็ นการส่งเสริมให้ ชาวนาปลูกต้ นยูคาฯ พันธุ์ของบริ ษัทฯ แต่คนอื่นก็พดู กันว่าอย่าปลู ก
เลย ปลูกแล้ วเมล็ดข้ าวมันจะไม่ดี ข้ าวมันจะลีบ พอดีผมผ่านไปตรงที่มีที่นาและปลูกต้ นยูคาฯ ไป
สอบถามชาวบ้ าน เขาก็บอกว่าไม่จริ งหรอกลุง ปลูกไปแล้ วในนาลุงก็ยงั ได้ ข้าว ไม่กี่ปีลุงก็ได้ ตดั ต้ น
ยูคาฯ ก็ยงั ได้ อาชีพเสริมเข้ าไปอีก
3. ความเข้ าใจของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เข้ าใจว่ามันเป็ นโครงการที่ชว่ ยให้ ชาวนาอย่างเราๆมีรายได้ ปลูกไว้ ตามคันนาก็ดี ได้ ผล ผลิตทัง้
สองอย่าง ทังข้
้ าว ทังยู
้ คาฯ
4. ทัศนคติของท่านที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
บางคนเขาก็พดู ว่านกจะไม่จบั ต้ นยูคาฯ ผมว่าไม่จริงหรอก ประโยชน์ของมันก็มีหลายอย่างทังมี
้
รายได้ ทังช่
้ วยให้ อากาศไม่ร้อน คือผมว่ามันดีมากนะ
5. การยอมรับของท่านต่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เรื่ องทาลายดิน มันไม่จริงหรอก ที่ดใู นนาข้ าวที่เขาปลูกยูคาฯ แถวประจันตคาม เขาก็ได้ ผลผลิต
กันเยอะเลยนะ ต้ นยูคาฯ ของเขาก็ต้นใหญ่ ผมไปดูแล้ ว ผมก็เลยไม่เชื่อ ผมก็มาปลูกในที่นาผม มัน
ก็ได้ ผลดี
6. พฤติกรรมของท่านจากการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
แรกเริ่มทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็เอาพันธุ์มาให้ ผม ผมก็ปลูกจนทุกวันนี ้แหละครับ
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7. ความรู้ สึก และความพึง พอใจของท่านจากการยอมรั บ การสร้ างคุณค่า ร่ ว มด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา”?
ผมว่ามันดีมากเลย มีเจ้ าหน้ าที่ก็ติดตาม ดูแล ให้ คาแนะนา มีรายได้ เสริ มขึ ้นมาโดยอยู่ดีๆ ก็ได้
ตังค์ ได้ มากได้ น้อยก็ยงั ดีกว่ามีคนั นาไว้ เปล่าๆ คือถ้ าเราไม่เอายูคาฯ ปลูกไว้ เราก็ต้องใช้ เงินดูแล
รักษาคันนา ค่าใช้ จ่ายเยอะ พอปลูกก็ ไ ม่ต้องใช้ จ่ายส่วนนี ้ แถมปลูกไว้ หน้ าบ้ านผมก็ เย็นด้ วย
อากาศไม่ร้อน ตกบ่ายก็มีร่มเงา
ผู้ให้ สัมภาษณ์
วันที่สัมภาษณ์
สถานที่

คุณกนต์ธีร์ เดชเกิด ผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์
7 สิงหาคม 2557
Idea Mania Company Limited

1. การรับรู้ของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เคยได้ ยิน ส่วนหนึง่ เพราะเคยได้ ทา Project โฆษณาให้ Double A มาก่อน
2. การจดจาของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
จาได้ ว่าต้ นกระดาษช่วยชุมชน ลดคาร์ บ อนไดออกไซด์ นาเศษไม้ มาเผาเป็ นไฟฟ้า แล้ วก็ทาให้
ชุมชนมีรายได้ ด้วยการปลูกต้ นกระดาษบนคันนา
3. ความเข้ าใจของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เข้ าใจว่าส่วนหนึง่ ของแคมเปญคือเรื่ องแก้ ภาพลักษณ์ที่โดนโจมตีวา่ ทาลายหน้ าดิน แต่ในความ
เป็ นจริ งคือเป็ นต้ นยูคาฯ ได้ รับการตัดแต่งพันธุกรรมแล้ ว และก็ไม่ได้ ให้ ชาวนาไปปลูกในเนื ้อที่เลย
คือไปปลูกบนคันนา ทาให้ เกิดเป็ นอาชีพเสริมขึ ้นมา
4. ทัศนคติของท่านที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ก็ร้ ู สึกดีขึน้ ตรงที่ ว่า กระดาษที่ ใช้ คือ (1) ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้ อม (2) คนก็มี รายได้ ชุม ชนก็ มี
รายได้ เพิ่มขึ ้น
5. การยอมรับของท่านต่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
โอเคที่ทาให้ คนมีรายได้ เพิ่มขึ ้น แต่กว่าจะมีรายได้ ตรงนันมั
้ นต้ องใช้ เวลา แล้ วเราก็ไม่ร้ ูว่ารายได้
จริงๆ มันจะเป็ นกอบเป็ นกา เพราะเราไม่ได้ ลงไปในพื ้นที่จริงๆ เลยไม่แน่ใจว่าช่วยได้ เยอะหรื อน้ อย
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6. พฤติกรรมของท่านจากการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ส่วนตัวรู้สึกเฉยๆ ไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมหรื อ Anti ใดๆ สาหรับการที่ใช้ กระดาษเพราะมัน่ ใจใน
เรื่ องคุณภาพ คือกระดาษไม่ตดิ เครื่ อง เนื ้อกระดาษก็โอเค
7. ความรู้ สึก และความพึง พอใจของท่านจากการยอมรั บ การสร้ างคุณค่า ร่ ว มด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา”?
ก็โอเค ก็ร้ ูสึกว่าอย่างน้ อยๆ ก็รับผิดชอบสังคม คือไม่ได้ เอาทรัพยากร ทาลายสิ่งแวดล้ อมมาใช้
ผลิตกระดาษ แล้ วก็สง่ เสริม ในที่นี่ก็คือเอามาปลูกแซมๆ เป็ นอาชีพเสริม เห็นด้ วยที่จะทาต่อไป

ผู้ให้ สัมภาษณ์
วันที่สัมภาษณ์
สถานที่

คุณสุวิทย์ จันทวงศ์ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
7 สิงหาคม 2557
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้ าว

1. การรับรู้ของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เคยได้ ยินได้ ฟั งมาจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯ บ้ าง พวกงานวิจยั ต่างๆ บ้ าง แล้ วก็เห็น
ตามกระทู้ด้วยที่จาได้ มีทงเรื
ั ้ ่ องดีคือให้ ชาวนาปลูก เป็ นการเพิ่มรายได้ โดยไม่ต้องลงทุน ส่วนเรื่ อง
ไม่ดีคือมันทาลายดินทาลายน ้าจากน ้ามันจากใบยูคาฯ
2. การจดจาของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ที่จาได้ มีทงเรื
ั ้ ่ องดีคือให้ ชาวนาปลูก เป็ นการเพิ่มรายได้ โดยไม่ต้องลงทุน ส่วนเรื่ องไม่ดีคือมัน
ทาลายดินทาลายน ้าจากน ้ามันจากใบยูคาฯ
3. ความเข้ าใจของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เข้ าใจว่าการปลูกต้ นยู คาฯ ของดับ๊ เบิล้ คือ ชาวนาไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องดูแล มีรายได้ ส่วน
บริษัทฯ ได้ วตั ถุดบิ ใช้ ทากระดาษ
4. ทัศนคติของท่านที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ธุรกิจกระดาษมันต้ องทาลายธรรมชาติเหมือนกัน แต่บริษัทฯ ก็มีการผลิตวัตถุดบิ เองโดยไม่ไป
ทาลายทรัพยากร เพียงแต่วา่ ส่วนตัวยังไม่ Get กับวิธีที่ให้ ชาวบ้ านนาไปปลูก
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5. การยอมรับของท่านต่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ยอมรับในเรื่ องคุณภาพ ส่วนเรื่ องให้ ชาวนาปลูกก็ไม่ถึงกับไม่ยอมรับ แต่มนั ยังไม่เห็นกับตา ฟั ง
ข้ อมูลจากบริษัทฯ อย่างเดียว
6. พฤติกรรมของท่านจากการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ใช้ กระดาษเพราะเรื่ องคุณภาพ มากกว่าจะเป็ นในเรื่ องช่วยชาวนา ส่วนหนึ่งเพราะเรายังไม่เชื่อ
ตรงนัน้
7. ความรู้ สึก และความพึง พอใจของท่านจากการยอมรั บ การสร้ างคุณค่า ร่ ว มด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา”?
ยังไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ว่ามันแก้ ตรงนันจริ
้ งๆ เหรอ แล้ วมันได้ ผลจริ งเหรอ เพราะเดี๋ยวนี ้บ้ าน
เรา ข้ าว ผลผลิต มันก็ไม่คอ่ ยดีอยูแ่ ล้ ว ถ้ าไปเจอเรื่ องแบบนี ้มันก็จะแย่ลงไปอีก ถ้ าเคลียร์ ตรงนี ้ได้ ก็
อยากจะสนับสนุน

ผู้ให้ สัมภาษณ์
วันที่สัมภาษณ์
สถานที่

คุณมะลิวรรณ บินสะเล็ม ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
7 สิงหาคม 2557
Paradise on Earth Travel Agency

1. การรับรู้ของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เคยเห็นจากโฆษณาว่าบริษัทฯ ส่งเสริมให้ มีการปลูกต้ นไม้ ตามคันนา
2. การจดจาของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
จาได้ ว่าเป็ นบริ ษัทฯ ที่ช่วยเหลือชาวนาจากการให้ ชาวนาปลูกต้ นกระดาษ แล้ วบริ ษัทฯ ก็จะ
นามาใช้ เป็ นวัตถุดบิ ผลิตกระดาษ
3. ความเข้ าใจของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เข้ าใจว่าเป็ นการปลูกต้ นกระดาษที่เป็ นวัตถุดบิ ไม่ต้องตัดไม้ เพิ่มรายได้ ให้ เกษตรกรอีกทาง
4. ทัศนคติของท่านที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
รู้สกึ ดี เพราะว่าชาวนาจะได้ มีชอ่ งทางในการหารายได้ เพิ่มขึ ้นจากพื ้นที่ที่มีอยูแ่ ล้ ว

228
5. การยอมรับของท่านต่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ยอมรับในเรื่ องที่ผลิตกระดาษจากไม้ ปลูก และการสร้ างรายได้ เสริ ม ซึ่งเป็ นการช่วยเหลือ พยุง
ชาวนาให้ อยูร่ อด
6. พฤติกรรมของท่านจากการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ตอนนี ้ก็ใช้ สินค้ าอยู่ เพราะเห็นว่าสินค้ ามีคณ
ุ ภาพดีและเป็ นบริษัทฯ ที่มีความคิดดี
7. ความรู้ สึก และความพึง พอใจของท่านจากการยอมรั บ การสร้ างคุณค่า ร่ ว มด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา”?
รู้สกึ ว่าเป็ นส่วนหนึง่ ที่ได้ ชว่ ยเหลือชาวนา

ผู้ให้ สัมภาษณ์
วันที่สัมภาษณ์

คุณศิริพร ค่านคร
หัวหน้ าข่าวการตลาด หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
6 สิงหาคม 2557

1. การรับรู้ของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เคยได้ ยินจากการสื่อสารในช่องทางต่างๆ รวมทังผู
้ ้ บริ หารของบริ ษัทฯ ที่บอกว่า การปลูกต้ น
กระดาษบนคันนา ช่วยเสริมรายได้ ให้ กบั เกษตรกร ช่วยดูดซับคาร์ บอนไดออกไซด์ และส่ งเสริ มการ
เติบโตให้ กบั ธุรกิจกระดาษของบริษัทฯ ทังตลาดในประเทศและต่
้
างประเทศ
2. การจดจาของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
จดจาได้ ว่าเป็ นการส่งเสริ มให้ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มเติม และสร้ างวัตถุดิบให้ เพียงพอกับความ
ต้ องการของบริ ษัทฯ เป็ นโครงการที่ได้ รับรางวัลด้ าน CSR มาหลายรางวัล รวมทังการยกย่
้
องจาก
นักการตลาดในต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็เคยมีกลุ่มผู้ต่อต้ าน โดยอ้ างอิงข้ อมูลผลเสียของการ
ปลูกต้ นยูคาลิปตัส ซึง่ เป็ นสายพันธุ์เดิมก่อนที่จะพัฒนามาเป็ นต้ นกระดาษ
3. ความเข้ าใจของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เข้ าใจว่ า การปลู ก ต้ นกระดาษบนคัน นาที่ เ คยว่ า งเปล่ า ช่ ว ยให้ ชาวนามี ร ายได้ เสริ ม
นอกเหนือจากอาชีพทานา และช่วยเพิ่มวัตถุดบิ ในการผลิตกระดาษให้ กบั บริษัทฯ
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4. ทัศนคติของท่านที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
รู้สกึ ชื่นชมกับที่สามารถสร้ างสรรค์นโยบายส่งเสริ มการตลาด เพิ่มศักยภาพในการผลิต รวมทัง้
สร้ างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมไปพร้ อมๆกัน จนโครงการนี ้กลายเป็ นที่
รู้จกั กันอย่างแพร่หลาย ทังในและต่
้
างประเทศ
5. การยอมรับของท่านต่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ส่วนตัวยอมรับ แต่การที่ คนอื่ น จะยอมรั บหรื อไม่ยอมรั บนัน้ ต้ องดูที่ผลแห่ง การปฎิ บัติและ
เจตนาที่แท้ จริงเป็ นหลัก ซึง่ คงต้ องผ่านการพิสจู น์และมีการยอมรับในวงกว้ าง
6. พฤติกรรมของท่านจากการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เคยเปิ ดเผยข่าวสารของบริษัท ทังนี
้ ้เพราะเห็นว่าน่าจะเป็ นโอกาสของเกษตรกร
7. ความรู้ สึก และความพึง พอใจของท่านจากการยอมรั บ การสร้ างคุณค่า ร่ ว มด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา”?
การท ากิ จ กรรมใดๆ ก็ ต ามที่ ต่อ ยอดจากการท าธุ ร กิ จ เดิม ถื อ เป็ นเรื่ อ งปกติธ รรมดาของผู้
ประกอบการ แต่ถ้าหากมีความจริงใจ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ก็เชื่อว่าจะประสบความสาเร็ จได้
ไม่ยาก

ผู้ให้ สัมภาษณ์
วันที่สัมภาษณ์

คุณกาไร บุญเย็น
หัวหน้ าข่าวการตลาด หนังสือพิมพ์ลีดเดอร์ ไทม์
6 สิงหาคม 2557

1. การรับรู้ของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เคยเห็นจากข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์
2. การจดจาของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
จาไม่คอ่ ยได้ แต่เห็นว่าน่าสนใจสาหรับเกษตรกรที่จะนามาเป็ นช่องทางในการมีรายได้ เพิ่มเติม
3. ความเข้ าใจของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เข้ าใจว่า ให้ ปลูกต้ นไม้ บนคันนาและนาต้ นไม้ นนมาแปรรู
ั้
ปเป็ นกระดาษ
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4. ทัศนคติของท่านที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
มองว่าเป็ นกิจกรรมที่น่าสนใจหากไม่ทาร้ ายพืชผลทางการเกษตรของชาวนานัน่ หมายความว่ า
ผู้ประกอบการต้ องมีความจริงใจในการทาธุรกิจและจริงใจต่อเกษตรกรที่ร่วมโครงการด้ วย
5. การยอมรับของท่านต่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ยอมรับในแนวทางที่สามารถเสริ มศักยภาพและสร้ างความสาเร็ จให้ กบั บริ ษัทฯ ซึ่งมีผลพิสจู น์
ได้ จากยอดขายและการเติบโต
6. พฤติกรรมของท่านจากการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ใช้ สินค้ าและเผยแพร่ขา่ วสาร
7. ความรู้ สึก และความพึง พอใจของท่านจากการยอมรั บ การสร้ างคุณค่า ร่ ว มด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา”?
ถือเป็ นความสาเร็จตามเป้าหมายของบริ ษัทฯ ที่สามารถสร้ างโครงการเดียวให้ ตอบโจทย์ความ
ต้ องการได้ หลายด้ าน แต่คนั นาที่อยูใ่ นวิถีชีวิตของชาวนา
ผู้ให้ สัมภาษณ์
วันที่สัมภาษณ์

คุณชุตมิ นฑ์ ศรี ขา
บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
6 สิงหาคม 2557

1. การรับรู้ของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ทราบจากการทาประชาสัม พันธ์ ว่าการปลูกต้ นยูคาลิปตัสที่คันนา สามารถสร้ างรายได้ ให้
เกษตรกรอีกทางหนึง่
2. การจดจาของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
จาเนื ้อหาในโฆษณาได้ วา่ เป็ นการสอยกระดาษจากต้ นไม้ ที่ปลูกไว้ ที่คนั นาแล้ ว ก็เป็ นกระดาษที่
ในออฟฟิ ศใช้ ด้วย
3. ความเข้ าใจของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เข้ าใจว่า พื ้นที่นา นอกจากจะปลูกข้ าวแล้ ว คันนายังปลูกต้ นไม้ ที่นาไปผลิตเป็ นกระดาษ สร้ าง
รายได้ สองทาง อีกทังยั
้ งพัฒนากระดาษให้ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
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4. ทัศนคติของท่านที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
มีความรู้สกึ ดี เป็ นการส่งเสริมให้ เกษตรกรสร้ างรายได้ อีกทางหนึง่ และหากทาตามก็จะมีรายได้
แน่นอน
5. การยอมรับของท่านต่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ยอมรับ เพราะจากข้ อมูล การผลิตไม้ เพื่อมาทากระดาษ เป็ นการสร้ างทรัพยากรในการผลิต
ไม่ได้ นามาใช้ อย่างเดียว
6. พฤติกรรมของท่านจากการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ทาหน้ าที่ประชาสัมพันธ์และใช้ ผลิตภัณฑ์
7. ความรู้ สึก และความพึง พอใจของท่านจากการยอมรั บ การสร้ างคุณค่า ร่ ว มด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา”?
เป็ นวิธีสร้ างทรัพยากรในการนามาผลิตกระดาษ เพื่อเป็ นแหล่งวัตถุดิบให้ กบั ธุรกิจ ของบริ ษัท ฯ
เป็ นการลดต้ นทุนในการหาพื น้ ที่ ปลูกต้ น ไม้ ขณะเดี ย วกัน ก็ สร้ างรายได้ เสริ ม ให้ กับเกษตรกร
เรี ยกว่าสมประโยชน์กนั

ผู้ให้ สัมภาษณ์
วันที่สัมภาษณ์

คุณสุพรรณี จะทาดี
ผู้สื่อข่าวการตลาด หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
6 สิงหาคม 2557

1. การรับรู้ของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เคยอ่านข่าวสารของบริษัทฯ บ้ าง แต่ไม่ได้ จดจาว่ามีรายอะเอียดอย่างไร
2. การจดจาของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
จาไม่ได้
3. ความเข้ าใจของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ไม่เข้ าใจ
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4. ทัศนคติของท่านที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เคยเห็นชาวบ้ านที่ปลูกต้ นยูคาลิปตัล แต่ยังไม่เคยเห็นปลูกจากคันนา แล้ วมีการพูดคุยถาม
ชาวบ้ านจะบอกว่า ต้ นยูคาลิปตัลจะนามาทากระดาษ ปลูกแต่ละครัง้ จะทาให้ หน้ าดินเสีย และใช้
ระยะเวลานานมากในการปลูกแต่ครัง้ จึงต้ องใช้ ระยะในการฟื น้ ฟูหน้ าดิน ชาวบ้ านบอกมาแบบนัน้
5. การยอมรับของท่านต่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ไม่คอ่ ยทราบรายละเอียดมากนัก แต่การได้ รับผลประโยชน์ก็คงดีกบั คนปลูก เพราะไม่ต้องเสีย
ที่ดนิ แปลงใหญ่ๆ มาปลูกต้ นกระดาษ สามารถนาที่ดนิ บนคันนามาใช้ ประโยชน์ได้
6. พฤติกรรมของท่านจากการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ตอนนี ้พยายามลดการใช้ กระดาษ เพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติ
7. ความรู้สกึ และความพึงพอใจของท่านจากการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา”?
ขอให้ ชว่ ยอนุรักษ์ทรัพยากรด้ วย

ผู้ให้ สัมภาษณ์
วันที่สัมภาษณ์

คุณมด (นามสมมุต)ิ
ผู้สื่อข่าวการตลาด หนังสือพิมพ์ดอกเบี ้ยธุรกิจ
6 สิงหาคม 2557

1. การรับรู้ของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
เคยได้ ยินจากการสื่อสารของบริ ษัทฯ แต่เท่าที่ได้ ยินมาต่างก็บอกว่า ต้ นยูคาฯ มันทาลายหน้ า
ดินและทรัพยากรในดิน และต้ องใช้ ระยะเวลานานหลายปี กว่าจะสามารถฟื น้ ฟูหน้ าดิ นให้ กลับมา
เป็ นแบบเดิมได้
2. การจดจาของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
จาได้ ว่าเป็ นการช่วยเหลือชาวบ้ านให้ มีรายได้ เสริ มจากการปลูกต้ นกระดาษบนคันนา แต่จากการ
สอบถามชาวบ้ านก็ได้ รับผลตอบแทนต่า
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3. ความเข้ าใจของท่านในเรื่ องการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ไม่คอ่ ยเข้ าใจ แต่เท่าที่ทราบ คือจะช่วยเหลือชาวบ้ านที่มีพื ้นที่ว่างจากคันนา ให้ มาปลูกต้ นยูคา
ลิปตัส เพื่อเป็ นรายได้ เสริม
4. ทัศนคติของท่านที่มีตอ่ การสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
รู้สกึ ว่ามันน่าจะทาร้ ายโลก และชาวบ้ านที่ปลูก ก็ไม่ได้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าเพียงพอกับการปลูก
5. การยอมรับของท่านต่อการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ไม่ยอมรับ น่าจะนาเงินมาโฆษณามาเพิ่มให้ กบั ชาวนาดีกว่า ไม่จาเป็ นต้ องโฆษณา ให้ เสียเงิน
เพราะยังไงคนก็ร้ ูจกั กระดาษอยู่แล้ ว แต่ถ้าลองมองอีกมุมหนึ่ง นาเงินที่เป็ นงบโฆษณามาใช้ อย่าง
อื่นก็นา่ จะเกิดประโยชน์มากกว่า เช่น การไปเพิ่มเงินค่าปลูกให้ ชาวนา เขาจะได้ มีกาลังใจ
6. พฤติกรรมของท่านจากการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา”?
ช่วยประหยัดกระดาษเพื่ อลดโลกร้ อน ซึ่งเป็ นสิ่งที่ต้องทา และพยายามจะใช้ กระดาษให้ น้อย
ที่สดุ หันมาใช้ E-Mail, Internet, Line แทน
7. ความรู้สกึ และความพึงพอใจของท่านจากการยอมรับการสร้ างคุณค่าร่วมด้ วยนวัตกรรม
“กระดาษจากคันนา”?
อยากให้ บริ ษัทมีความบริ สทุ ธิ์ใจ และช่วยลดโลกร้ อน และเห็นใจชาวนาที่ปลูกให้ มากที่สดุ

ภาคผนวก ข
สื่อต่ างๆ ในแคมเปญสื่อสาร
แคมเปญการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริ ษัทฯ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทตามกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร ได้ แก่ (1) แคมเปญสื่อสารที่มี
ผู้บริโภคเป็ นกลุม่ เป้าหมาย และ (2) แคมเปญสื่อสารที่มีเกษตรกรเป็ นกลุม่ เป้าหมาย โดยที่บริ ษัทฯ
มีการเลือกใช้ สื่อประเภทต่างๆ ในแต่ละแคมเปญ ผู้วิจยั จึงรวบรวมสื่อที่ปรากฎให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อ
นามาใช้ ในการศึกษาวิจยั ดังนี ้

1. สื่อต่ างๆ ในแคมเปญสื่อสารที่มีผ้ ูบริโภคเป็ นกลุ่มเป้าหมาย
แคมเปญการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริ ษัทฯ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็ นผู้บริ โภคนัน้ เริ่ มต้ นสื่อสารตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปั จจุบนั
ประกอบด้ วย (1) แคมเปญสื่อสาร Blue Hero (2) แคมเปญสื่อสาร Double A Heroes (3)
แคมเปญสื่อสาร Paper from KHAN-NA และ (4) แคมเปญสื่อสาร A to a ปลูกฝั น ปลูกปั ญญา

1.1 แคมเปญสื่อสาร Blue Hero
1) สื่อภาพยนตร์ โฆษณา (Television Commercial: TVC)
ชื่อเรื่ อง:
Blue Hero
ความยาว:
15 วินาที
เรื่ องย่อ:
ใช้ วิธี การเล่าเรื่ องผ่านตัวละคร 2 ตัว คือต้ นกระดาษดั๊บเบิล้ เอ และกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ โดยเริ่มจากต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่เติบโตขึ ้นบนคันนา เพื่อคอยไล่งบั
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ อันเป็ นต้ น ก าเนิ ด ของภาวะโลกร้ อน และปล่อยก๊ า ซ
ออกซิเจนออกมาสู่บรรยากาศ และปิ ดท้ ายด้ วยกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่ไล่งับก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ 3 กิโลกรัม เพื่อ สื่อสารให้ เข้ าใจได้ ว่าในกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ
เป็ นกระดาษคุณภาพที่มีสว่ นช่วยแก้ ไขปั ญหาโลกร้ อน
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2) สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media)
แบบที่ถกู ใช้ ในโฆษณาในหนังสือพิมพ์ (Newspaper) ใบปลิว (Leaflet) และใบปิ ด (Poster)
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3) สื่อแสดง ณ จุดขาย (Point of Purchase: POP)
ป้ายสแตนดี ้ (Standee Board) และป้ายสแตนดี ้ขนาดเล็ก (Mini Standee Board)
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2.2 แคมเปญสื่อสาร Double A Heroes
1) สื่อภาพยนตร์ โฆษณา (Television Commercial: TVC)
ชื่อเรื่ อง:
Double A Heroes
ความยาว:
3 ตอน ตอนละ 45 วินาที
เรื่ องย่อ:
ตอนที่ 1 ตอนมนุษย์กระดาษพิฆาตคาร์ บอนไดออกไซด์ จะเน้ นการสร้ างความ
เข้ าใจเกี่ ยวกับกระบวนการผลิ ตกระดาษของดั๊บเบิ ้ล เอ มีส่วนช่วยลดโลกร้ อนด้ วยการดูดซับ
คาร์ บอนไดออกไซด์ได้ ถึง 2.4 ล้ านตัน/ ปี

ตอนที่ 2 ตอนมนุษย์กระดาษมหัศจรรย์ โดยเน้ นเรื่ องของการสร้ างรายได้ เสริ มที่ยั่งยื น
ให้ กับเกษตรกร จากการปลูกในพื ้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ และจากเวลาว่างจากฤดูเก็บ
เกี่ยว โดยในแต่ละปี สามารถสร้ างรายได้ เสริมกว่า 5,000 ล้ านบาท/ ปี
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ตอนที่ 3 ตอนมนุษย์กระดาษพลังไฟฟ้าสะท้ าน โดยเป็ นการสะท้ อนถึงการนาของเสียจาก
การผลิตกระดาษ มาแปรรู ปเพื่อให้ เกิด ประโยชน์ โดยเศษไม้ จากการผลิตกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ มี
ส่วนช่วยผลิตไฟฟ้าส่งไปตามชุมชนได้ กว่า 400,000 ครัวเรื อน/ ปี
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2) สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media)
ใบปลิว (Leaflet) และใบปิ ด (Poster)
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3) สื่อแสดง ณ จุดขาย (Point of Purchase: POP)
ป้ายสแตนดี ้ (Standee Board)
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ชันวางสิ
้
นค้ า (Display Shelf)
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ป้ายสแตนดี ้ขนาดเล็ก (Mini Standee Board)

4) สื่อกิจกรรม (Activity)
การจัดแสดงสินค้ าตามอาคารสานักงาน (Office Building Roadshow)
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5) สื่ออินเตอร์ เน็ต (Internet)
เว็บไซต์ย่อย (Microsite)

ป้ายโฆษณาออนไลน์ (Online Banner)
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6) สื่อกลางแจ้ ง (Outdoor Media)
ป้ายแบนเนอร์ (Banner)

สื่อโฆษณาป้ายรถโดยสาร (Bus Shelter)

245

1.3 แคมเปญสื่อสาร Paper from KHAN-NA
1) สื่อภาพยนตร์ โฆษณา (Television Commercial: TVC)
ชื่อเรื่ อง:
Paper from KHAN-NA
ความยาว:
30 วินาที และ 15
เรื่ องย่อ:
เป็ นการเล่าถึงเรื่ องราวในออฟฟิ ศที่กระดาษที่ใช้ ถ่ายเอกสารหมด ทาให้ พนักงาน
สาวในออฟฟิ ศต้ องไปสอยกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ มาจากต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่
ปลูกบนคันนา
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2) สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media)
ใบปลิว (Leaflet) และใบปิ ด (Poster)

3) สื่อแสดง ณ จุดขาย (Point of Purchase: POP)
ชันวางสิ
้
นค้ า (Display Shelf)
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ป้ายสแตนดี ้ (Standee Board)

ป้ายสแตนดี ้ขนาดเล็ก (Mini Standee Board)
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4) สื่อกิจกรรม (Activity)
งานแถลงข่าว (Press Conference)
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5) สื่ออินเตอร์ เน็ต (Internet)
Facebook Application

Facebook Advertising

6) สื่อกลางแจ้ ง (Outdoor Media)
สื่อโฆษณารถโดยสาร (Bus Wrap)
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ป้ายแบนเนอร์ (Banner)

1.4 แคมเปญสื่อสาร A to a ปลูกฝั น ปลูกปั ญญา
1) สื่อภาพยนตร์ โฆษณา (Television Commercial: TVC)
ชื่อเรื่ อง:
A to a ปลูกฝั น ปลูกปั ญญา
ความยาว:
5 ตอน ตอนละ 120 วินาที และ 30 วินาที
เรื่ องย่อ:
ตอนที่ 1 เรื่ องจริ งที่ไม่มีใครรู้ โรนัลโดเป็ นลูกชาวนา เล่าถึงความฝั นของ ด.ช.พี
ระณัฐ ชูจิตร หรื อน้ องโย ลูกชาวนาที่รักการเล่นฟุตบอลเป็ นชีวิ ตจิตใจ น้ องโยจะ
ตื่นขึ ้นมาวิ่งทุกเช้ า ตกเย็นก็เตะฟุตบอลกับเพื่อนๆที่โรงเรี ยน และฝั นว่าวันหนึ่งจะ
เป็ นให้ ได้ อย่างนักเตะในดวงใจ
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ตอนที่ 2 เด็กชัยนาท คิดการใหญ่ พัฒนาข้ าวเมล็ดยักษ์ เล่าถึงความฝั นของ ด.ญ.จิตตรา
ภรณ์ ขัตริ ยะ หรื อน้ องมะนาว ลูกชาวนาจากจังหวัดชัยนาทที่อยากเป็ นนักวิทยาศาสตร์ พัฒนา
พันธุ์ข้าว เพราะความสงสัยมาตังแต่
้ เล็กว่าทาไมข้ าวเมล็ดเล็ก ทาไมข้ าวมีแต่สีขาว จึงอยากเห็น
ข้ าวสีชมพู เมล็ดใหญ่ๆ และกิน 3 คาอิ่ม

ตอนที่ 3 กระแสทหารฟี เว่อร์ มัดใจลูกชาวนา ยึดทหารเป็ นไอดอล เล่าถึงความฝั นของ
ด.ช.ธนพัฒ เรื องศรี หรื อน้ องออมสิน ลูกชาวนาจังหวัดปราจีนบุรีที่อยากเป็ นทหาร อยากขับรถถัง
อยากปกป้องประเทศ อยากดูแลพ่อแม่และน้ องสาว ความฝั นของเด็กตัวเล็กๆ แต่เต็มไปด้ วยความ
ตังใจที
้ ่ยิ่งใหญ่ เป็ นความคิดใสๆ ที่อาจดูเกินจริงในสายตาผู้ใหญ่อย่างเราๆ
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ตอนที่ 4 สร้ างจรวดไปดาวอังคาร ไหนจะสู้เด็กๆ ทาจรวดขี่ไปโรงเรี ยน เล่าถึงความฝั นของ
น้ องว้ า หรื อ ด.ช.ภาณุวัตร สุขเกษม ผู้ ที่ อยากประดิษฐ์ คิดค้ นจรวดติดหลัง เพื่ อบินไปโรงเรี ยน
เพราะชอบไปโรงเรี ยน แต่โรงเรี ยนอยูไ่ กล

ตอนที่ 5 กุหลาบสีฟ้า ผุดจากท้ องนาที่สิงห์บรุ ี เล่าถึงความฝั นของด.ญ.ฐานิดา สูงเรื อง
หรื อน้ อง ลูกชาวนาจังหวัดสิงห์บุรี ผู้รักธรรมชาติ รักท้ องฟ้า และชอบปลูกต้ นไม้ เป็ นชีวิตจิตใจ
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โดยเฉพาะปลูกต้ นกุหลาบ น้ องฝั นว่าสักวันหนึ่งจะได้ ปลูกดอกกุหลาบสีฟ้า สีเดียวกับท้ องฟ้าที่
ตัวเองชอบ โดยพัฒนาพันธุ์ขึ ้นมาเองให้ มีสีฟ้าสวยงามตังแต่
้ เกิดไม่ใช่แค่นามาย้ อมสี

2) สื่อกิจกรรม (Activity)
งานแถลงข่าว (Press Conference)
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การจัดแสดงสินค้ าตามอาคารสานักงาน (Office Building Roadshow)

3) สื่ออินเตอร์ เน็ต (Internet)
เว็บไซต์ย่อย (Microsite)

2. สื่อต่ างๆ ในแคมเปญสื่อสารที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็ นเกษตรกร
แคมเปญการสื่อสารเพื่อการสร้ างคุณค่าร่ วมด้ วยนวัตกรรม “กระดาษจากคันนา” ของ
บริ ษัทฯ ที่ มี กลุ่ม เป้าหมายเป็ นเกษตรกรนัน้ เริ่ ม ต้ นสื่ อสารตัง้ แต่ปี พ.ศ.2550 จนถึง ปั จจุบัน
ประกอบด้ วย (1) แคมเปญสื่อสาร เทวดา (2) แคมเปญสื่อสาร รักพี่ต้องอดทน (3) แคมเปญ
สื่อสาร น้ ารวย (4) แคมเปญสื่อสาร มนต์รักลูกทุ่ง (5) แคมเปญสื่อสาร ปลูกปุ๊ บ ก็ได้ ออมปั๊ บ และ
(6) แคมเปญสื่อสาร ปอก็ปลูก
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2.1 แคมเปญสื่อสาร เทวดา
1) สื่อภาพยนตร์ โฆษณา (Television Commercial: TVC)
ชื่อเรื่ อง:
เทวดา
ความยาว:
30 วินาที
เรื่ องย่อ:
เป็ นการนาภาพจากความเชื่อของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะเชื่อเรื่ องโชคลาง และการ
บนบานสานกล่าวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อต้ องการให้ มีชีวิตและฐานะที่ดีขึ ้น ซึ่งเป็ น
สิ่งที่ค้ นุ หูค้ นุ ตากันในสังคม มาเป็ นส่วนประกอบและนาเข้ าสู่การแนะนาให้ การ
สร้ างรายได้ เสริมด้ วยการปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ และสอดแทรกการแนะนาถึง
คุณ สมบัติพิ เ ศษที่ แ ตกต่า งของพัน ธุ์ ไ ม้ ที่ ปลูก ง่ า ย โตไว และรายได้ ดี รวมทัง้
สามารถปลูกบนคันนาที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ เพื่อเป็ นข้ อมูลแก่เกษตรกร
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2) วิทยุ (Radio)
ชื่อเรื่ อง:
เทวดา
ความยาว:
30 วินาที
ผู้พดู
โฆษกชาย :
ชาย :
โฆษกชาย :
ชาย :
เทวดา :
ชาย :
เจ้ าหน้ าที่ :
โฆษกชาย :
ชาย :
โฆษกชาย :
3)

บทพูด
กาลครัง้ หนึง่ มีครอบครัวที่อยากจะรวย
เทวดา...ขอให้ ลกู ช้ างรวยด้ วยเถิด
บัดเดี๊ยวนัน้
โอ้ โห...เทวดาให้ เลขเด็ด
ไม่ใช่...เลขคิว
เฮ้ ย...นี่มนั ตังล้
้ านกว่าคิว
น้ าครับ อยากสบายปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ดีกว่าครับ
ต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ปลูกง่าย โตไว กาไรงาม
รุ่งซะแล้ ว !!!
ชีวิตดีขึ ้นเป็ นดับ๊ เบิ ้ล ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ โทร 1759

กลางแจ้ ง (Outdoor Media)
ป้ายแบนเนอร์ (Banner)
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2.2 แคมเปญสื่อสาร รักพี่ต้องอดทน
1) สื่อภาพยนตร์ โฆษณา (Television Commercial: TVC)
ชื่อเรื่ อง:
รักพี่ต้องอดทน
ความยาว:
30 วินาที
เรื่ องย่อ:
นาเสนอเรื่ องผ่านชีวิตของชายหนุ่มยากจนที่แอบรักลูกสาวกานัน จึง ตัดสินใจ
ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ และรอให้ ได้ เงินจากการปลูก มาขอแต่งงาน พอกานัน
เห็นทังสองคนมานั
้
่งพลอดรักกัน ก็ พูดจาถากถางว่าไม่มีทางมาขอลูกสาวตนได้
เพราะวันๆ ไม่เห็นทาอะไร ขนาดปลูกต้ นไม้ ยงั ไม่ดแู ล แต่พอรู้ว่าเป็ นต้ นกระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ กานันก็ตกใจ เพราะต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ปลู กง่ายแค่รดน ้าครัง้ เดียว
หน้ าแล้ งก็ปลูกได้ และมีเวลาไปทาอย่างอื่นได้

2) วิทยุ (Radio)
ชื่อเรื่ อง:
รักพี่ต้องอดทน
ความยาว:
30 วินาที
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ผู้พดู
กล้ า :
กานัน :
กล้ า :
กานัน :
โฆษกชาย :

3)

บทพูด
เดือนเอ้ ยเดือน น้ องไม่เคยเลือนจากใจ
หนอยแน่ะ เจ้ ากล้ า เอ็งมีที่แค่ผืนเดียว กล้ าดียงั ไงมาร้ องเพลง
จีบลูกสาวข้ า
กล้ าดีสิจ๊ะ พ่อกานัน นี่ต้นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เชียวนะ ปลูกถูก
วิธี รดน ้าครัง้ เดียว หน้ าแล้ งก็ปลูกได้ โตไว 3 ปี กาไรแล้ วจ้ า
หูย...เก่งจริงนะพ่อลูกเขย
ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ โทร 1759 หรื อติดต่อสาขารับซื ้อไม้
ขายต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ใกล้ บ้านท่าน

กลางแจ้ ง (Outdoor Media)
ป้ายสแตนดี ้ (Standee Board)
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2.3 แคมเปญสื่อสาร น้ ารวย
1) สื่อภาพยนตร์ โฆษณา (Television Commercial: TVC)
ชื่อเรื่ อง:
น้ ารวย
ความยาว:
30 วินาที
เรื่ องย่อ:
เป็ นการประชาสัมพันธ์โครงการ 101 ต้ นบนคันนา ซึ่งเป็ นโครงการที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อ
ส่งเสริมการสร้ างรายได้ ให้ กบั ชาวนาที่มีคนั นาปล่อยว่างอยู่
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2) วิทยุ (Radio)
ชื่อเรื่ อง:
น้ ารวย
ความยาว:
30 วินาที
ผู้พดู
โฆษกชาย :
น้ ารวย :

ทาไมต้ องปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา
ชาวบ้ านแถวนี ้เขาเรี ยกผมว่า น้ ารวยครับ
เพราะผมเข้ าโครงการ 101 ต้ นบนคันนาครับ
ภายใน 3 ปี มันจะโตเร็ วเหลือเกิน ยืนยันได้ เลยครับ
ใครก็เป็ นอย่างน้ ารวยได้ ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ติดต่อโรงสี
หรื อท่าข้ าวสิครับ
คันนาอย่าทิ ้งเปล่าครับ มาปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ กันครับ
ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ โทร 1759

เจ้ าหน้ าที่:
กล้ า :
โฆษกชาย :
ชื่อเรื่ อง:
ความยาว:

บทพูด

โครงการขายฝาก
30 วินาที
ผู้พดู

โฆษกชาย :

บทพูด
เปลี่ยนคันนาให้ เป็ นรายได้ สมัครโครงการขายฝากกันสิครับ
สมัครปั๊ บ รับสิทธิพิเศษ 2 ต่
ต่อแรก ซื ้อกล้ าราคาพิเศษ
ต่อที่สอง เมื่อปลูกบนคันนา เขตที่ ปลูกครบ 3 ปี รับค่าซื ้อไม้
กลับในราคาประกัน แถมยังได้ เงินค่ากล้ าคืนอีกต่างหาก หรื อ
สมัครโครงการเช่าคันนาด้ วยก็ได้ นะครับ งานนี ้มีแต่ค้ มุ สนใจ
โทร 1759 กด 5
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3)

กลางแจ้ ง (Outdoor Media)
ป้ายแบนเนอร์ (Banner)

4) สื่อสิงพิมพ์ (Print Media)
ใบปลิว (Leaflet)
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2.4 แคมเปญสื่อสาร มนต์ รักลูกทุ่ง
1) สื่อภาพยนตร์ โฆษณา (Television Commercial: TVC)
ชื่อเรื่ อง:
มนต์รักลูกทุง่
ความยาว:
30 วินาที
เรื่ องย่อ:
นาเสนอบทบาทของพี่คล้ าวที่ต้องหาเงิน สิบหมื่นไปสู่ขอทองกวาว ซึ่งฝั นของพี่
คล้ าวเป็ นจริ งได้ ก็เพราะปลูกกระดาษบนคันนาเป็ นรายได้ เสริ ม แคมเปญนี ้ ยังได้
สอดแทรกข้ อมูลเรื่ องคุณสมบัตทิ ี่สาคัญของต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่สามารถปลูก
ร่วมกับพืชอื่น เช่น ข้ าว เป็ นต้ น

2) วิทยุ (Radio)
ชื่อเรื่ อง:
มนต์รักลูกทุง่
ความยาว:
30 วินาที
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ผู้พดู
คล้ าว :
จ้ อย :

คล้ าว :

โฆษกชาย :
3)

บทพูด
นี่ถ้าข้ าหาเงินเพิ่มได้ มากกว่านี ้ กว่าคงดีนะ ไอ้ ฉ่า
หน้ อย...จนแล้ วไม่เจียม
(ร้ องเพลง) สิบหมื่น สิบหมื่น สิบหมื่น
หน้ าอย่างเอ็ง ไม่มีทางหาได้ หรอกเว้ ย ไอ้ คล้ าว!
(เสียงลมพัด) โอ้ โห เงิน! ทองกวาว...ฝั นของเราจะเป็ นจริงแล้ ว
รับรองว่าข้ าวก็งามดี ต้ นกระดาษก็โตไว มาสมัครโครงการ
เปลี่ยนคันนาให้ เป็ นเงินกับดับ๊ เบิ ้ล เอ สร้ างรายได้ เสริมจากนา
ข้ าว เปลี่ยนคันนาเปล่าๆ ให้ เป็ นเงิน
ปลูกต้ นกระดาษ โทร 1759 กด 5

กลางแจ้ ง (Outdoor Media)
ป้ายแบนเนอร์ (Banner)
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ป้ายบิลลอร์ ด (Billboard)

4) สื่อสิงพิมพ์ (Print Media)
ใบปลิว (Leaflet)
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2.5 แคมเปญสื่อสาร ปลูกปุ๊บ ก็ได้ ออมปั๊ บ
1) สื่อภาพยนตร์ โฆษณา (Television Commercial: TVC)
ชื่อเรื่ อง:
ปลูกปุ๊ บ ก็ได้ ออมปั๊ บ
ความยาว:
3 ตอน ตอนละ 15 วินาที
เรื่ องย่อ:
ตอนที่ 1 ขายตรง บอกเล่าให้ ผ้ ทู ี่มีคนั นาว่างเปล่า หันมาสนใจปลูกต้ นกระดาษ
เพราะหากปล่อยไว้ ว่างๆ ก็ไม่ได้ มีเงินทองงอกเงยแต่อย่างใด ปลูกทุก 1,000 ต้ น
รับผลตอบแทน 10,000 บาทต่อปี เปลี่ยนคันนาเป็ นเงินออมให้ ครอบครัวได้ ง่ายๆ

ตอนที่ 2 เอทีเอ็ม นาเสนอให้ เห็นชีวิตสมาชิกที่เข้ าร่วมโครงการ สามารถวางแผนการใช้
เงิน และพร้ อมรับมือกับค่าใช้ จ่าย ค่าครองชีพได้ เป็ นอย่างดี เล่าเรื่ องผ่านเด็กชายกล้ า ที่ไปกด
เอทีเอ็ม จากต้ นกระดาษ เมื่อถึงเวลาจ่ายค่าเทอม สะท้ อนให้ เห็นประโยชน์ ว่าเหมือนมี เอทีเอ็ม
ส่วนตัวอยูบ่ นคันนาตนเอง

266
ตอนที่ 3 ตู้เซฟ นาเสนอเรื่ องราวต่อจากตอนเอทีเอ็ม เมื่อเด็กชายกล้ าโตเป็ นหนุ่มถึงเวลา
บวชเรี ยน ซึ่งต้ องจัดงานให้ เป็ นหน้ าเป็ นตา แต่ไม่เดือดร้ อนเรื่ อ งเงิน เพราะมีเงินออมสะสมระยะ
ยาวที่ต้นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ มีให้ เลือกตังแต่
้ 3 ปี ถึง 30 ปี เหมือนมีต้ เู ซฟอยูบ่ นคันนา

2) สื่อกลางแจ้ ง (Outdoor Media)
สื่อโฆษณารถโดยสาร (Bus Wrap)
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ป้ายแบนเนอร์ (Banner)

3) สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media)
ใบปิ ด (Poster)
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ใบปลิว (Leaflet)
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4) สื่อกิจกรรม (Activity)
งานแถลงข่าว (Press Conference)

2.6 แคมเปญสื่อสาร ปอก็ปลูก
1) สื่อภาพยนตร์ โฆษณา (Television Commercial: TVC)
ชื่อเรื่ อง:
ปอก็ปลูก (ต้ นกระดาษ Double A)
ความยาว:
30 วินาที
เรื่ องย่อ:
เป็ นภาพยนตร์ โฆษณาที่ออกมาเพื่อชวนให้ คนมารู้ จกั กร-ะดาษในอีกแง่มุมหนึ่ง
ว่ากระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ ที่เราใช้ กนั อยูท่ กุ วันนันมี
้ ที่มาอย่างไร
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ชื่อเรื่ อง:
ความยาว:
เรื่ องย่อ:

ปอก็ปลูก (เปลี่ยนคันนาเป็ นเงินออม)
30 วินาที
เป็ นภาพยนตร์ โฆษณาที่มีคณ
ุ ปอ-ทฤษฎี มาพูดในอีกแง่มมุ หนึ่ง โดยพูดกับผู้ที่มี
คัน นาว่า งๆ ไม่ไ ด้ ใช้ ป ระโยชน์ ให้ เ อามาเพิ่ ม มูล ค่า ด้ ว ยการปลูก ต้ น กระดาษ
ดับ๊ เบิ ้ล เอ บนคันนา
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2) วิทยุ (Radio)
ชื่อเรื่ อง:
ปอก็ปลูก (เปลี่ยนคันนาเป็ นเงินออม)
ความยาว:
15 วินาที
ผู้พดู
ปอ :

3)

บทพูด
ถ้ าคุณมีคนั นาว่างๆ คุณจะทาอะไร
ก็ปลูกต้ นกระดาษดับ๊ เบิ ้ล เอ เปลี่ยนคันนา ให้ เป็ นเงินออม
ผลผลิตงามๆ แบบนี ้ ถ้ าปอปลูกได้ คุณก็ปลูกได้
ปลูกต้ นกระดาษ โทร 1759 กด 5

กลางแจ้ ง (Outdoor Media)
ป้ายแบนเนอร์ (Banner)
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ป้ายแบนเนอร์ (Banner)

4) สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media)
ใบปลิว (Leaflet)
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ใบปลิว (Leaflet)

5) สื่อกิจกรรม (Activity)
กิจกรรม “ใช้ เอง ปลูกเอง” กับดับ๊ เบิ ้ล เอ กระดาษจากคันนา

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ นามสกุล

ภาธินี ศรัทธาธรรมกุล

ประวัตกิ ารศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี ที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2552

ประสบการณ์ การทางาน

พ.ศ. 2552-2557
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกิจกรรมการตลาด
บริษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ (1991) จากัด (มหาชน)

