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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางในการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: โครงการป่าในกรุง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยใช้
โครงการป่าในกรุงเป็นกรณีศึกษา และเพ่ือน าเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการด าเนิน
โครงการป่าในกรุงของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชม
โครงการป่าในกรุงของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 18-
40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ของครอบครัวต่อปี 18,000 – 360,000 บาท 
ประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยใช้
โครงการป่าในกรุงเป็นกรณีศึกษา พบว่า การด า เนินของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประสิทธิผล เป็นการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จและแนวทาง
ที่เหมาะสมในการพัฒนาการด าเนินโครงการป่าในกรุงของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยจะเน้น
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้มากขึ้น โดยการด าเนินกิจกรรมเตรียมกล้าไม้ที่ระบบรากแข็งแรง เน้นการปลูก
ต้นไม้ที่เพาะขึ้นจากเมล็ด ปลูกและดูแลด้วยความพิถีพิถัน เช่น การสร้างเนินดิน เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ: โครงการป่าในกรุง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
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ABSTRACT 

 
A study on the way to Guidelines for Corporate Social Responsibility Of 

PTT Public Company Limited Case Study: Forest Project in Bangkok. The purpose is 
to study the effectiveness of PTT's social responsibility policy by using the Forest 
Project as a case study.  And to present the appropriate guidelines for the 
development of forest projects in the city of PTT Public Company Limited.  The 
sample was the people who visited the forest project in the city of PTT Public 
Company Limited. 

The results showed that most respondents were female, aged 1 8 -4 0 
years old. And the family income of 180,000-360,000 baht per year. The effectiveness 
of the implementation of corporate social responsibility policy of PTT Public 
Company Limited using the forest project in the case is a case study that the 
operation of PTT.  Plc has efficient operations.  Effective It is a successful operation 
and an appropriate way to develop PTT's greenfield projects, focusing on increasing 
green space.  By conducting activities to prepare seedlings at a strong root system. 
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Focus on growing seedlings.  Planted and carefully handled such as mound 
construction. Water dipping Straw cover. 

 
Keywords: Forest Project in Bangkok, Corporate Social Responsibility, PTT Public 
Company Limited 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ประสบความส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์และ
ช่วยเหลือจากบุคคลที่ส าคัญ ที่ช่วยสร้างให้งานศึกษาชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ซึ่งผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณ 

ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระที่ท่านเสียสละ
เวลาอันมีค่ายิ่งในการให้ความรู้ ค าปรึกษาและข้อแนะน าที่ต่างล้วนมีประโยชน์อย่างยิ่งต่องานศึกษา
ชิ้นนี้ นอกจากนั้นยังรวมถึงความห่วงใย เอาใจใส่ และติดตามการท างานของผู้วิจัยอย่างใกล้ชิด ทุกสิ่ง
ที่ท่านอาจารย์ได้มอบให้เป็นสิ่งที่มีค่ามากท่ีสุดส าหรับผู้วิจัย 

บิดา มารดา ผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่ทั้งด้านการเงิน ความรักและก าลังใจที่มีค่ายิ่ง
กว่าสิ่งอ่ืนใด ท าให้ผู้วิจัยมีความตั้งใจอยากให้ท่านทั้งสองภูมิใจในความส าเร็จของลูกคนนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกข้อมูลที่ได้จากทุกท่านล้วนเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยเติมเต็มความ
สมบูรณ์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลในครั้งนี้ 

สุดท้ายนี้  ผู้วิจัยขอให้งานวิจัยชิ้นนี้มีประโยชน์ส าหรับผู้ที่ เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ 
คุณประโยชน์และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้บิดามารดาตลอดจนครู
อาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบความรู้ที่เป็นหัวใจส าคัญก่อให้เกิดผลส าเร็จในการท าสารนิพนธ์ครั้งนี้ 

 
 
 นางสาวอาริสา ใบเงิน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

 

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาส าคัญที่ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญ 
โดยเฉพาะปัญหาการลดลงของพ้ืนที่ป่า ซึ่งมีสาเหตุมาจากการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า , การขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรม และกระบวนการกลายเป็นเมือง (urbanization) ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนลดต่ าลงโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง เช่นในกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากป่าถือเป็นแหล่ง
ออกซิเจนที่ส าคัญ ถึงกับมีค ากล่าวว่า “ป่าคือปอด” ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐจึงได้มีนโยบายในการป้องกัน
และบรรเทาผลกระทบจากการลดลงของพ้ืนที่ป่า ดังที่ปรากฏในนโยบายและแผนการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก 6 ประการ ดังนี้ 
(1) นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ (2) นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษ (3) นโยบายแหล่งธรรมชาติและ
แหล่งศิลปกรรม (4) นโยบายสิ่งแวดล้อมชุมชน (5) นโยบายการศึกษาและประชาสัม พันธ์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม และ (6) นโยบายเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อม1  ในการนี้ภาครัฐได้ก าหนดให้องค์การ
ภาครัฐทุกรูปแบบด าเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว “บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)” ในฐานะที่
เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นองค์การภาครัฐรูปแบบหนึ่งก็ได้ด าเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวของภาครัฐ
ด้วย ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐแล้ว ยังถือเป็นการ
ด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมมากมาย 
โดยเฉพาะ “โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม” ยกตัวอย่างเช่น โครงการปลูกป่า
ถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ, โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง, โครงการป่าในกรุง เป็นต้น 
ซึ่งสาเหตุที่บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อมก็เพราะ (1) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

                                           
1 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, “นโยบายและแผนการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ,” ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดส้อม, http://www.onep.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id 
=2760&Itemid=170 (สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559). 
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เอง และที่เกิดขึ้นจากแหล่งอ่ืน (2) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมสามารถสร้าง
ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง กล่าวคือ ความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในฐานะองค์การภาครัฐรูปแบบหนึ่งต้องด าเนินการตามแนวนโยบายของ
ภาครัฐ และ (4) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับการด าเนินโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม จากที่เคยด าเนินโครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ ด้วยเหตุนี้บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) จึงให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ 

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ หนึ่งในนั้นก็คือ “โครงการป่าในกรุง” ซึ่งเป็นโครงการที่
ด าเนินการต่อยอดมาจากความส าเร็จของโครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ของ ปตท. ซึ่งมีจุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2537 โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้รัฐบาลหาทาง
ยับยั้งการตัดไม้ท าลายป่า และฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมเป็นการเร่งด่วน ในครั้งนั้นรัฐบาลได้รับสนอง
พระราชเสาวนีย์ จัดท าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
วโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ขึ้น โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย 5 ล้านไร่ทั่วประเทศ บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ในฐานะที่ เป็นองค์การที่มีปณิธานอย่างชัดเจน ในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ
รับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสภาพแวดล้อม จึงอาสาเข้าร่วมโครงการด้วยการปลูกป่า 1 ล้านไร่ จน
ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อปลายปี พ.ศ. 25472  เมื่อโครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ของ ปตท. ประสบ
ความส าเร็จอย่างงดงามเมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 โครงการป่าในกรุงจึงเกิดขึ้นเพ่ือต่อยอดความส าเร็จ
ของโครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ของ ปตท. โดยโครงการป่าในกรุงเป็นโครงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวใน
ที่ดินของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 12 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ภายใต้แนวทางการส่งเสริม
พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองของกลุ่ม ปตท. หรือ "PTT Green in the City" โดยได้ออกแบบสัดส่วนเป็น
พ้ืนที่ป่าร้อยละ 75 พ้ืนที่น้ าร้อยละ 10 และพ้ืนที่ใช้งานร้อยละ 15 มีการออกแบบอาคารที่กลมกลืน
กับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบนวัตกรรมอาคารสีเขียว  เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าของกลุ่ม 
ปตท. และการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน ซึ่งในอนาคตป่านี้จะเติบโตและสร้างความอุดมสมบูรณ์
ให้กับพื้นที่ เป็นป่าในเมือง ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงและสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่า ทั้งนี้ โครงการ
ป่าในกรุงมีความน่าสนใจอยู่ที่ แนวทางในการด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นการด าเนินโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมในเขตชุมชนเมือง อีกทั้งลักษณะของโครงการที่เป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอีก

                                           
2 สถาบันปลูกป่า ปตท., “เกี่ยวกับสถาบันปลูกป่า ปตท.,” สถาบันปลูกป่า ปตท., 

http://www.pttreforestation.com/About.cshtml (สบืค้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559). 
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ด้วย รวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับโครงการป่าในกรุงยังมีไม่มาก เนื่องจากโครงการป่าในกรุงเพ่ิง
ด าเนินการได้ไม่นาน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
โครงการดังกล่าว 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการด าเนินนโยบายป่าในกรุงของบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ว่ามีแนวทางในการด าเนินนโยบายดังกล่าวอย่างไร รวมไปถึงการศึกษา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงการดังกล่าว ซึ่งในท้ายที่สุดจะได้น าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็น
องค์การภาครัฐ รูปแบบรัฐวิสากิจของประเทศไทยต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 

ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยใช้โครงการป่าในกรุงเป็นกรณีศึกษา 
2. เพ่ือน าเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการด าเนินโครงการป่าในกรุงของ

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
1.3 ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัย 
 

1. ได้ทราบถึงแนวทางในการด าเนินโครงการป่าในกรุงของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

2. ได้ทราบว่าการด าเนินโครงการป่าในกรุงของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่ผ่านมา
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืนมากน้อยเพียงใด 

3. ได้ทราบแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการด าเนินโครงการป่าในกรุงของบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่อง “แนวทางในการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 

ปตท. จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: โครงการป่าในกรุง” มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้ 
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ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

2. แนวคิดด้าน CSR ขององค์การ 

3. แนวทางการประเมินผลนโยบาย 

4. แนวทางในการด าเนินโครงการป่าในกรุงของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

5. ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการป่าในกรุงของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

6. น าเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการด าเนินโครงการป่าในกรุงของบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ขอบเขตด้านเวลา 

งานวิจัยนี้มีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558  ถึงเดือน พฤษภาคม 
2560 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร -พนักงานบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ชุมชน-ประชาชนในพ้ืนที่ด าเนินโครงการป่าในกรุงของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ 
จะใช้วิธีการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการส ารวจความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการป่าในกรุงของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งวิธีการ
ศึกษาดังกล่าวเป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ นอกจากนี้  ยังจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก          
(In-depth Interview) ซึ่งเป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาเป็นส่วนเสริมในการศึกษาอีกด้วย 

 
1.5 นิยามศัพท์ 

 
 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

องค์การที่ให้ความส าคัญและค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การ หรือ
น าทรัพยากรที่อยู่นอกองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์การและส่วนร่วม เพ่ือให้สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน 

 “พื้นที่สีเขียว” หมายถึง พ้ืนที่กลางแจ้ง และกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมด
หรือบางส่วนปกคลุมด้วยพืชพรรณที่ปลูกบนดินที่ซึมน้ าได้ โดยที่ดินนั้นอาจมีสิ่งปลูกสร้างหรือพ้ืนผิว
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แข็งไม่ซึมน้ ารวมอยู่หรือไม่ก็ได้ หมายรวมถึงพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและนอกเมือง อาจเป็นพ้ืนที่
สาธารณะหรือเอกชน ที่สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือนันทนาการ 
และความงามทางภูมิทัศน์ พ้ืนที่อรรถประโยชน์ เช่น พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่สาธารณูปการ พ้ืนที่
แนวกันชน พ้ืนที่สีเขียวในสถาบันต่างๆ พื้นที่ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ อันเป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต 
ได้แก่ พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า รวมถึงพ้ืนที่ชายหาด พ้ืนที่ริมน้ า พ้ืนที่ที่เป็นริ้วยาวตามแนวเส้นทาง
คมนาคม ทางบก ทางน้ า และแนวสาธารณูปการต่างๆ หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น พ้ืนที่สีเขียวที่ปล่อยรกร้าง 
พ้ืนที่สีเขียวที่ถูกรบกวนสภาพธรรมชาติ และพ้ืนที่สีเขียวที่มีการใช้ประโยชน์ผสมผสานกัน 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหมายรวมถึงความหมาย
, ขอบเขต, องค์ประกอบ, ประเภท และประโยชน์ของความรับผิดชอบต่อสังคม ในส่วนต่อไปจะเป็น
การน าเสนองานวิจัยที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดังนี้ 

1. แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. แนวคิดด้าน CSR ขององค์การ 
3. ทฤษฎีระบบ 
4. ทฤษฎีการประเมินผลนโยบาย 
5. ตัวแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย (Goal – Based Model) 
6. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการป่าในกรุง 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility : CSR1 เป็นความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินงาน
ขององค์กรอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ การป้องกัน รักษา ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เป็นแนวปฏิบัติที่เริ่มต้นจากภายในองค์กรออกไปสู่สังคมในวงกว้างโดยมี
พ้ืนฐานขั้นต้นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีจริยธรรมทางสังคม 
และเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร แนวคิดนี้เป็นที่เริ่มรู้จักกันในโลก
ตะวันตกตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1960 เมื่อผู้น าทางความคิดของโลกชี้ให้เห็นว่า มิใช่เพียงผู้ถือหุ้นหรือ
เจ้าของธุรกิจเท่านั้น ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจไม่ว่าประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว 
หากแท้จริงแล้วยังมีผู้อ่ืนอีกซึ่งเรียกรวมกันว่า “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” (stakeholders) เกี่ยวพันอยู่ด้วย 

                                           
1 อรจิรา ชัยบัณฑิตย์, แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(กรุงเทพ: กรมควบคุมมลพิษ, 2552), 1. 
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ซึ่งได้แก่ พนักงาน ผู้ขายวัตถุดิบ ผู้จัดส่งสินค้า ชุมชน สังคม ฯลฯ คนเหล่านี้ล้วนมีชะตากรรมร่วมกับ
องค์กรอย่างแยกไม่ออก2 โดยมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1960 จนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งสามารถสรุปได้ 3 แนวคิด โดยแนวคิดแรก นั้น เป็น CSR ที่เรารู้จักกันทั่วไป คือ ความมีใจเป็นกุศล 
ความมีจิตอาสาและจิตสาธารณะของธุรกิจ เรามักเห็นการบริจาคหรือการท าโครงการสาธารณกุศล
ต่างๆ ของเอกชนซึ่งเป็นพ้ืนฐานของแนวคิดแรก คือการพยายามท าดีเพ่ือหวังผลตอบแทนหรืออาจไม่
หวังผลตอบแทนในระยะสั้น หรือท าการกุศลด้วยการตระหนักถึงการได้รับก าไรในระยะยาว ตลอดจน
การอยู่รอดร่วมกันขององค์กรและสังคม  

ส่วนแนวคิดที่สอง คือ ความกลมกลืนระหว่าง CSR ของธุรกิจไปกับกลยุทธ์ธุรกิจของ
องค์กร เช่น จะบริจาคเงินเป็นร้อยละของก าไร จะบริจาคเท่านั้นเท่านี้บาทต่อชิ้นที่ขายได้ให้แก่สา
ธารณกุศล จะร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่มุ่งรักษาความเขียวเป็นหลัก 
ในแนวคิดนี้ ถึงแม้องค์การจะตั้งใจท าดีเพ่ือให้อยู่รอดด้วยกันทุกฝ่าย แต่การท าดีนั้นก็สอดประสานไป
กับกลยุทธ์ของธุรกิจ ไม่ว่าจะเปิดเผยหรืออย่างแนบเนียนก็ตามที 

ทั้งสองแนวคิดข้างต้น ถูกวิจารณ์ตลอดมาด้วยวาจาและความคิดของประชาชนว่า CSR 
คือการสร้างภาพให้ดูสวยหรู (window dressing) การสร้างภาพลักษณ์ หรือสาธารณกุศลเชิง
การตลาด ซึ่งผู้มีใจเป็นธรรมทั้งหลายคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในหลายกรณีก็มีความจริงอยู่มาก 

แนวคิดที่สาม เกิดจากบทความของ Michael Porter และ Mark Kramer ที่ระบุว่าไม่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบ หากเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคุณค่า (creating value) 
แนวคิดนี้ไม่ถูกจ ากัดไว้ด้วยงบประมาณเหมือนสองแนวคิดแรก หากแต่มีองค์ประกอบส าคัญคือการ
สร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating Shared Value-CSV) ขึ้นในองค์การ เพ่ือที่จะน าไปขับเคลื่อน
สร้างสรรค์สิ่งงดงามของสังคมอย่างยั่งยืน 

อย่างไรก็ตาม สถานะของ CSR ในเชิงวิชาการยังคงอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามความท้าทายและความต้องการของสังคมที่มีต่อภาคธุรกิจอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง ท าให้ความหมาย
และมุมมองของ CSR มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามบริบท โดยสะท้อนให้เห็นจากชื่อเรียกที่แตกต่าง
กั น ไป ใน แ ต่ ล ะ พ้ื น ที่ 3 เช่ น  Corporate Responsibility, Cause-related Marketing, Corporate 
Citizenship, Corporate Philanthropy, Corporate Social Marketing, Sustainable Development, 

                                           
2 วรากรณ์ สามโกเศศ, “หลายแนวคิดของ CSR,” thaipublica,http://thaipublica.org/ 

2013/ 02/the-concept-of-csr/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560). 
3 สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือความยั่งยืนขององค์กร (CSR 

for Corporate Sustainability) (กรุงเทพ: สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2556), 1.  
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รวมถึ ง Corporate Social Responsibility หรื ออาจเรี ยกว่ า Corporate Community Involvement 
 
2.2 แนวคิดด้าน CSR ขององค์การ 
 

แนวคิดด้าน CSR ขององค์การนั้น เป็นแนวคิดที่มองสิ่งต่างๆ ที่องค์การท าก็เพ่ือให้มีผล
ที่ดีย้อนกลับมาสู่องค์การ ซึ่งสามารถเรียกรวมๆ ได้ว่าเป็น “การสร้างคุณค่า”4 โดยคุณค่าในที่นี้ อาจ
หมายรวมถึง การท าให้พนักงานเป็นคนเก่งและเป็นคนดี หรือการท าให้องค์การได้รับการยอมรับจาก
สังคม หรือท าให้องค์การเข้าถึงทรัพยากรส าคัญได้โดยไม่ถูกต่อต้านจากผู้มีส่วนได้เสีย หรือท าให้
องค์การสามารถเปิดตลาดใหม่ๆ ได้ 

คุณค่าเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกว่า CSR ขององค์การควรมีนิยามว่าอะไร มุ่งเน้นไปทิศทาง
ใด องค์การควรก าหนดคุณค่าและนิยาม CSR ขององค์การให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน ซึ่งไม่จ าเป็นว่า
ต้องเหมือนกับองค์การอ่ืน เนื่องจากแต่ละองค์การย่อมมีบริบทที่แตกต่างกัน เช่น องค์การที่ต้องการ
การยอมรับจากสังคมควรก าหนดนิยาม CSR ขององค์การว่าหมายถึง การด าเนินธุรกิจโดยสร้าง
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคมน้อยที่สุด เพ่ือให้คุณค่าและนิยาม CSR สอดคล้องกัน ในที่นี้ผู้ศึกษาขอ
น าเสนอแนวคิดส าคัญเก่ียวกับ CSR ขององค์การ ดังนี้ 

 
2.2.1 Triple Bottom Line: TBL 

Triple Bottom Line: TBL เป็นแนวคิดที่  John Elkington5 ได้มีการพัฒนา
จากแนวคิดเดิมที่ Brundtland Commission ขององค์การสหประชาชาติได้ก าหนดไว้เมื่อปี 1987 
โดยเน้นเรื่อง People Planet และ Profit โดยให้ความส าคัญกับการมองคุณค่า และประเมิน
ความส าเร็จขององค์การอย่างสมดุลกันทั้ง 3 มิติ กล่าวคือ 1) ด้านเศรษฐกิจ เน้นการท าให้ธุรกิจ
เติบโต 2) ด้านสังคม เน้นการเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม รวมถึงด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ซึ่งช่วยให้องค์การสามารถประเมิน
ความเสี่ยงและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างครบถ้วน ทั้งหมดนี้เพ่ือน าไปสู่
ความยั่งยืนขององค์การ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวแบบ “เข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคม” ดังภาพที่ 2.1 
 
 

                                           
4 สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือความยั่งยืนขององค์กร (CSR 

for Corporate Sustainability) (กรุงเทพ: สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 2556), 5- 7. 
5 เรื่องเดียวกัน, 6. 
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ภาพที่ 2.1 เข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคม, สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือ
ความยั่งยืนขององค์กร (CSR for Corporate Sustainability) (กรุงเทพ: สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, 
2556).  
 

2.2.2 Corporate Citizenship 
        เป็นแนวคิดของ Boston College Center for Corporate Citizenship ที่ใช้

ค าว่า “Corporate Citizenship” หรือ “การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม” แทน “CSR” โดยเสนอ
กรอบการบริหารจัดการ 4 ด้านเพื่อน าไปปรับใช้ใน CSR ขององค์การ6 ดังนี้  

1) การบูรณาการเรื่องการเป็นสมาชิกที่ดีเข้าไปในโครงสร้างการบริหารและการ
ก ากับดูแลกิจการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในคุณค่า พันธกิจ หลักการ และนโยบายขององค์การ  

2) การระบุประเด็นความท้าทายหรือปัญหาของสังคมผ่านการเชื่อมโยงผู้มีส่วน
ได้เสียในระดับชุมชนและสังคม ซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่การบริจาคไปจนถึงการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน CSR ขององค์การด้วย  

3) การด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเน้นเพ่ิมผลกระทบเชิงบวกและ
ลดผลกระทบเชิงลบที่เป็นผลจากการด าเนินธุรกิจ ซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่การจัดการประเด็นต่างๆ 
ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย การรายงานผลการจัดการประเด็นดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสีย
รับทราบ การค านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาวะของแรงงาน ไปจนถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนของ
แรงงานของคู่ค้า  

                                           
6  เรื่องเดียวกัน, 7- 8. 
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4) การพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การ
อาจปรับปรุงสินค้าและบริการที่มีอยู่เดิมให้มีลักษณะเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือ
ริเริ่มผลิตสินค้าและบริการประเภทใหม่ท่ีเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
2.3 ทฤษฎีระบบ 
 

ทฤษฎีระบบ (System Theory) 7 เป็นแนวคิดที่อธิบายปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นกับ
องค์การผ่านความสัมพันธ์ของปัจจัยย่อยต่างๆที่ประกอบรวมกันแบบองค์รวม โดย ลุดวิก วอน เบอร์
ตาแลนฟี (Ludwig Von Bertalanffy, 1968) มองว่าองค์การคล้ายดังสิ่งมีชีวิต ซึ่งหมายถึง องค์การมี
วิวัฒนาการมาจากสภาพแวดล้อมที่องค์การนั้นเผชิญอยู่ และการท างานขององค์การควรมองให้
ครอบคลุมถึงมิติแห่งความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยขนาด การแจกแจงหน้าที่
ทั้งตามแนวตั้ง แนวนอน และปัจจัยทาด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 

การศึกษาแนวคิดในเชิงระบบ สามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท8 คือ ทฤษฎีระบบปิด 
(Closed System) และทฤษฎีระบบเปิด (Open System) ซึ่งในทางปฏิบัติหากจะกล่าวถึงองค์การที่
เป็นระบบปิด คงไม่มีปรากฏเนื่องจากทุกองค์การต้องอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่เสมอ 
ดังนั้น ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของทฤษฎีระบบเปิดเท่านั้น 

ทฤษฎีระบบเปิด (Open System) เป็นทฤษฎีที่มองว่าองค์การนั้นเป็นระบบเปิด เหตุ
เพราะองค์การจ าเป็นต้องมีการติดต่อกับสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์การจ าต้องรับเอาปัจจัยน าเข้า (Input) เช่น การสนับสนุนจาก
ประชาชนหรือผู้บริโภค งบประมาณ พนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ตลอดจนน าเอา
เทคโนโลยีต่างๆ มาแปรสภาพ (Transformation Process) ให้เป็นผลผลิต (Output) ต่อจากนั้น
องค์การต้องได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือน าผลผลิตที่องค์การได้ด าเนินการไปแล้ว มา
ปรับปรุง แก้ไขการท างานขององค์การให้ดีขึ้น  

ตามทฤษฎีนี้องค์การยังมีคุณลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม9 กล่าวคือ องค์การมีอาณาเขตของตน
และองค์การมีความตื่นตัวต่อการติดต่อกับสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดเวลา และองค์การสามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งภายใน

                                           
7 อัมพร ธ ารงลักษณ์ , องค์การ: ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ, พิมพ์ครั้งที่  2, 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 17. 
8 เรื่องเดียวกัน, 18- 19. 
9 เรื่องเดียวกัน, 20. 
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และภายนอกองค์การได้เสมอ รวมถึงการที่องค์การทั้งหลายจะมีการคิดหากลยุทธ์ในลักษณะต่างๆ
เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์จากปัจจัยน าเข้า เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
ตามที่องค์การต้องการ การด าเนินงานขององค์การจึงเป็นเหมือนวงจรที่ไม่มีวันหยุดอยู่กับที่ ต้อง
ด าเนินไปตลอดเวลา  
 
2.4 ทฤษฎีการประเมินผลนโยบาย 
 

การประเมินผลนโยบายนั้นถือว่าเป็นกิจกกรมหนึ่งในการวิเคราะห์นโยบาย (Policy 
Analysis) และเป็นองค์ประกอบหนึ่งในวงจรนโยบาย10 ซึ่งวงจรนโยบายนี้จะเริ่มต้นวงจรจากการระบุ
ถึ งป ระเด็ นปัญ หา (Problem Identification) เพ่ื อน า ไปสู่ ก ารก่ อรูป เป็ นน โยบาย (Policy 
Formulation) ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดสินใจนโยบาย (Policy Adoption) หลังจากนั้นก็จะ
เข้าสู่ขั้นตอนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation) และขั้นตอนสุดท้ายคือ การ
ประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) รายละเอียดดังภาพที่ 2.2 
 

 
ภาพที่ 2.2 วงจรนโยบาย (Policy Cycle), ภาคภูมิ ฤกขะเมธ, การประเมินผลนโยบายสาธารณะ 
(Policy Evaluation) (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558). 
 

                                           
10 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ, การประเมินผลนโยบายสาธารณะ (Policy Evaluation) (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), 1. 

Problem 
Identification

(Policy 
Formulation

Policy Adoption
(Policy 

Implementation

(Policy Evaluation
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จากภาพวงจรนโยบาย (Policy Cycle) จะเห็นได้ว่าภายในวงจรประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ ที่สอดรับกัน หากขาดขั้นตอนใดไปวงจรนโยบายก็จะไม่สมบูรณ์ ขั้นตอนการประเมินเองก็มี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนอ่ืนๆ โดยที่การประเมินนั้นผลการประเมินจะเป็นเอกสารหรือ
หลักฐานที่แสดงถึงสารสนเทศ (Information) เพ่ือใช้ในการตัดสินใจนโยบายว่าควรจะท าหรือยกเลิก
นโยบายนั้นหรือไม่ รวมถึงการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประเมินกับผู้ใช้ผลการประเมินเพ่ือใช้สร้าง
ความชอบธรรมในการตัดสินใจนโยบาย ตลอดจนเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจ ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้สนใจงานการประเมิน และยังก่อให้เกิดการขยายพรมแดนขององค์
ความรู้ (Body of Knowledge) ในสาขาต่างๆอีกด้วย  

สารสนเทศที่ต้องการในวงจรนโยบายมีความส าคัญ เพราะสามารถน าไปสู่ค าถามว่า
อะไรคือความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศ มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด หรือจะเกิดอะไร
ขึ้นหากเลือกทางเลือกในแต่ละทางเลือก หรือแม้กระทั่งการตั้งค าถามเพ่ือหาค าตอบว่านโยบาย 
แผนงาน โครงการที่ท าอยู่นั้นมีปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ
อย่างไร และควรปรับปรุงอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุผลส าเร็จที่ต้องได้ ตลอดจนการตั้ง
ค าถามต่อนโยบายใดที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นมีประโยชน์ (Benefit) หรือ คุณค่า (Value) ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลดีมากน้อยเพียงใด  

James E. Anderson11 ให้ความหมายการประเมินผลนโยบายว่า การประเมินนโยบาย
เป็นกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการประมาณการเปรียบเทียบผลขอลการเปลี่ยนแปลงนโยบายสู่
ภาคปฏิบัติกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทุกขั้นตอน โดยผู้
ประเมินผลนโยบายมีสิ่งที่จ าเป็นต้องทราบว่า เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของนโยบายคืออะไร การ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไร และต้องทราบผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการทั้งหมด
จึงจะสามารถประเมินผลนโยบายได้ส าเร็จ 

Charles O. Jones12 ระบุว่า การประเมินผลนโยบายเป็นการกระท าที่มีระบบและ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบผลขอลนโยบาย ในลักษณะเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในลักษณะของ
ผลกระทบของการด าเนินการตามนโยบายที่มีต่อปัญหาของสังคมที่เป็นเป้าหมายที่นโยบายนั้นมุ่ง
แก้ไข การกระท าดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของรัฐบาล ในทุกระบบการเมือง เป็น
เหมือนเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ทบทวนตรวจตราและประเมินความก้าวหน้าในการท างานของตนเอง โดย
ลักษณะของการประเมินผลนั้น จะเป็นกระบวนการแสวงหาค าตอบว่านโยบายหรือแผนงานโครงการ
ที่ก าหนด บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ในระดับใด ซึ่งจะเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ

                                           
11 เรื่องเดียวกัน, 16. 
12 เรื่องเดียวกัน, 17. 
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วัตถุประสงค์ตามช่วงเวลาทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงานว่าส าเร็จ
หรือล้มเหลว 

Carol Weiss13 มองว่าการประเมินผลนโยบายนั้น มีความแตกต่างไปจากการวิเคราะห์
นโยบายและการก าหนดนโยบายตรงที่ผลลัพธ์ หรือผลที่ตามมาว่าควรคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยต่อ
ลักษณะหรือสาเหตุของนโยบายหรือไม่ 

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์14 ไดให้ความหมายการประเมินผลนโยบายไว้ว่า กระบวนการที่
มุ่งแสวงหาค าตอบ ส าหรับค าถามที่ว่า นโยบาย/แผนงาน/โครงการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่และระดับใด 

ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การประเมินผลนโยบายเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เปรียบเทียบผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ กับความคาดหวังที่มีต่อคุณค่าของนโยบายสาธารณะที่
ถูกก าหนดไว้ รมทั้งแยกแยะสิ่งที่มีคุณค่าและไม่มีคุณค่าที่เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายสาธารณะ 

2.4.1 การออกแบบการประเมินผลนโยบาย 
       การแสวงหาค าตอบจากการเปรียบเทียบผลของการน านโยบายไปปฏิบัติกับความ

คาดหวังที่มีต่อคุณค่าของนโยบายสาธารณะที่ถูกก าหนดไว้ รวมทั้งแยกแยะสิ่งที่มีคุณค่าและไม่มี
คุณค่าที่เป็นผลเกิดขึ้นจากนโยบายสาธารณะนั้น สามารถวางกรอบแนวทางเพ่ือออกแบบการ
ประเมินผลนโยบาย ได้ดังภาพที่ 2.4  

 
ภาพที่ 2.3 กรอบแนวทางเพ่ือออกแบบการประเมิน, ภาคภูมิ ฤกขะเมธ, การประเมินผลนโยบาย
สาธารณะ (Policy Evaluation) (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558). 

                                           
13 เรื่องเดียวกัน, 19. 
14 วชิรวชัร  งามละม่อม, การประเมินผลนโยบาย ความหมายของการประเมินผลนโยบาย

สาธารณะ (กรุงเทพฯ: สถาบัน TDRM, 2552), 2. 

ศกึษาวตัถปุระสงค์
ของนโยบาย

ก าหนดตวัแบบการ
ประเมิน

ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน

วิเคราะห์ข้อมลูสรุปผลการประเมิน
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จากภาพกรอบแนวทางเพ่ือออกแบบการประเมินข้างต้น สามารถเริ่มต้นการ
ประเมินผลนโยบาย โดยด าเนินการตามแนวทางดังนี้ 

(1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของนโยบายว่าเป็นเช่นไร อะไรคือสิ่งที่นโยบายมุ่งหวัง และมี
จ านวนวัตถุประสงค์จ านวนเท่าใด 

(2) ก าหนดตัวแบบการประเมิน (Model) ว่าจะประเมินอะไร (What) และควรจะ
ประเมินอย่างไร (How) ที่เหมาะสมกับการหาค าตอบจากวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

(3) ก าหนดเกณฑ์การประเมิน (Criteria) โดยสร้างตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
นโยบายแยกเป็นรายวัตถุประสงค์ 

(4) รวบรวมข้อมูลโดยน าเอกสารขั้นทุติยภูมิ  (Secondary source) ได้แก่ ต ารา 
วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งเอกสาร เหล่านี้จะช่วยในการต่อยอดองค์ความรู้
ให้สามารถพัฒนาการวิเคราะห์ 

(5) น าผลการประเมินนโยบายที่ได้วิเคราะห์แล้วนั้นมาสรุปว่านโยบายฯนั้นก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ (Outcome) หรือก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) หรือมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หรือ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ก่อให้เกิดคุณค่า (Value) จากการด าเนินนโยบายฯ หรือไม่ อย่างไร 

2.4.2 ตัวแบบการประเมิน (Evaluation Model) 
 

 
ภาพที่ 2.4 กลุ่มของตัวแบบการประเมิน, ภาคภูมิ ฤกขะเมธ, การประเมินผลนโยบายสาธารณะ 
(Policy Evaluation) (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558). 

•Goal Attainment

•Side Effect Model

•Comprehensive Evaluation Model

•Efficiency Model

•Productivity Model

R = Rational Evaluation

R = Responsive Evaluation

•Peer Review

•Professional  AssociationP = Professional Evaluation

•Ad Hoc Policy Commission

•BSC

•Value for Money
H = Hybrid

Client-oriented Model

Goal Free Model

Stakeholder Oriented Model
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จากภาพที่ 2.4 เป็นกลุ่มของตัวแบบการประเมินซึ่งตัวแบบการประเมิน (Evaluation 
Model) เป็นสิ่งที่ช่วยในการก าหนดกรอบและออกแบบการประเมินผลนโยบาย ซึ่งได้มีนักวิชาการ
หลายคนที่ได้สร้างตัวแบบการประเมินขึ้นมาเพ่ือใช้ในการประเมินนโยบายที่มีลักษณะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อม โดยอาจจ าแนกกลุ่มของตัวแบบการประเมินได้ในลักษณะ RRPH Model15 

ในส่วนของการก าหนดตัวแบบการประเมิน (Evaluation Model) ว่าจะประเมินอะไร 
(What) และควรจะประเมินอย่างไร (How) เพ่ือให้สอดคล้องการการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะขอ
กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของการใช้ตัวแบบในกลุ่มของ Rational Evaluation ซึ่งเป็นกลุ่มของตัวแบบที่
ใช้ข้อมูลสถิติและข้อเท็จจริงต่างๆมาเป็นข้อพิจารณาในการประเมินผลนโยบาย ที่เหมาะสมกับการหา
ค าตอบจากวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้น โดยคณะผู้ศึกษาเลือกใช้ตัวแบบแรก คือ Goal Attainment 
Model16 ซึ่งตัวแบบนี้มีลักษณะการประเมินกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 

(1) วัดผลส าเร็จและผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากนโยบาย 
(2) ก าหนดจุดมุ่งหมาย พิจารณาความเป็นไปได้ของจุดมุ่งหมาย ระบุว่านโยบาย 

แผนงาน โครงการบรรลุหรือไม่ 
(3) เน้นประสิทธิผล 
(4) มีนัยประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ไม่สนใจต้นทุน ไม่สนใจวาระซ่อนเร้น ไม่สนใจ

ผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจ มองข้ามกระบวนการ 
(5) วัตถุประสงค์ต้องชัดเจน ใช้ข้อมูล 
แต่อย่างไรก็ดี การใช้ตัวแบบ Goal - Attainment Model เพ่ือประเมินการก าหนด

จุดมุ่งหมาย พิจารณาความเป็นไปได้ของจุดมุ่งหมาย ระบุว่านโยบาย แผนงาน โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่นั้น มักไม่สนใจต้นทุน ไม่สนใจวาระซ่อนเร้น มองข้ามกระบวนการและผลกระทบ
ที่ไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้น เพ่ือเติมเต็มการประเมินที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น อาจเลือกใช้ตัวแบบที่สองเข้ามา
เพ่ิมเติม คือ ตัวแบบ Side Effects Model17 ซึ่งมีลักษณะการประเมิน ดังนี้ 

(1) จัดเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินแบบรวบยอด (Summative Evaluation) 
(2) ให้ข้อมูลผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจ ได้แก่ ผลข้างเคียงทางบวก (Positive side effect) 

หรือผลที่เป็นโทษ (Negative side effect) 
(3) เกณฑ์การตัดสินคุณค่าไม่แน่นอน ซึ่งหากค้นหาหลักเกณฑ์เหล่านั้นจนเจอ อาจท า

ให้เกิดการสั่นคลอนต่อเกณฑ์เดิมได้ 

                                           
15 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ, การประเมินผลนโยบายสาธารณะ (Policy Evaluation), 42. 
16 เรื่องเดียวกัน, 37. 
17 เรื่องเดียวกัน, 41. 
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สาเหตุของการเกิดตัวแบบผลข้างเคียง (Side Effects Model) มาจากตัวแบบการ
บรรลุจุดมุ่งหมายสนใจเฉพาะจุดมุ่งหมายที่ก าหนดเอาไว้ล่วงหน้า จึงมีปัญหาตรงที่ไม่ได้สนใจ
ผลกระทบที่ไม่ตั้งใจ (Unintended Effects) ฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องขยายตัวแบบการบรรลุจุดมุ่งหมาย
ออกไปให้ครอบคลุมผลข้างเคียงด้วย เพื่อจะได้ประเมินผลให้ครบถ้วน ฉ,ธตัวแบบผลข้างเคียงยังสนใจ
การบรรลุจุดมุ่ งหมาย ซึ่งเรียกว่า “ผลกระทบหลัก” (Main Effects) แต่เสริมด้วยการสนใจ 
“ผลข้างเคียง” (Side Effects) ซึ่งเป็นผลกระทบที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของเป้าหมายของ
โครงการ แต่เป็นผลที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์หลักที่ตั้งใจให้เกิด แนวคิดของตัวแบบผลข้างเคียง คือ 
นโยบายหรือโครงการอาจทาให้เกิดสิ่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากผลลัพธ์ที่ตั้งใจ ซึ่งอาจนาไปสู่การค้นพบ
ยิ่งใหญ่เหมือนอย่างในประวัติศาสตร์ที่โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา แต่ในทางกลับกัน ผลข้างเคียงอาจ
เป็นสิ่งยุ่งยากกว่าเดิมก็ได้ 

2.4.3 การก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลนโยบาย 
        จากตัวแบบทั้งสองตัวแบบที่ผู้ศึกษาได้หยิบยกมาก่อนหน้านี้ ต่างก็มีจุดเน้นเพ่ือ

ใช้ในการแสวงหาค าตอบว่านโยบายนั้นเกิดประสิทธิผล (Effectiveness) หรือผลการด าเนินนโยบาย
นั้นเป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร ซึ่งการที่จะวัด (Measurement) ว่านโยบายนี้
ดีหรือไม่ดี มีคุณค่าหรือไม่อย่างไร จะใช้เพียงการวัดและการตัดสินด้วยดุลพินิจ (Judgement) เท่านั้น
คงไม่เพียงพอ หากยังขาดเกณฑ์การประเมินผล (Criteria) 

        เกณฑ์ (Criteria)18 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าหมายถึง ระดับที่ก าหนดขึ้นและเป็นที่
ยอมรับกันในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เพ่ือใช้เป็นสิ่งที่น ามาเทียบเคียงกับค่าที่ได้จากผลการวัด
ตัวบ่งชี้ เกณฑืที่ก าหนดขึ้นจึงควรสอดคล้องกับระดับการวัด (Scale of Measurement) วิธีวัด 
(Measure Methodology) หน่วยที่ ใช้วัด (Unit of Measurement) โดยควรใช้ เกณฑ์ซึ่ งเป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปถือว่าเกณฑ์นั้นเป็นมาตรฐาน (Standard) โดยที่ในแต่ละวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลนโยบายข้างต้น อาจประกอบด้วยตัวบ่งชี้เพียงตัวเดียวหรือมากกว่า ซึ่งแต่ละตัวบ่งชี้ควร
จะต้องมีระดับการวัดที่ชัดเจน ผลการวัดแต่ละตัวบ่งชี้จ าเป็นต้องน าไปเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งจะเป็นเป็น
สิ่งสะท้อนคุณภาพของสิ่งที่ประเมิน น ามาใช้ในการจัดล าดับ หรือใช้ในการตัดสินคุณค่า การก าหนด
เกณฑ์ท่ีพบโดยทั่วไป นิยมใช้ในการประเมินมี 2 ลักษณะคือ 

        (1) เกณฑ์สัมบูรณ์ (absolute criteria) เป็นการก าหนดระดับที่ เป็นคุณภาพ 
ระดับที่ควรจะมีควรจะเป็นหรือควรจะได้จากโครงการ การก าหนดอาจท าโดยผู้จัดท าโครงการคือ
ก าหนดอยู่ในตัวโครงการหรืออยู่ในเป้าหมายโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ประเมิน เช่น การ

                                           
18 พงศ์เทพ  จิระโร, “วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการประเมินโครงการ,” วารสาร

ศึกษาศาสตร์ 24. ฉ. 3 (กันยายน – ธันวาคม 2556): 31. 
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ก าหนดผลสัมฤทธิ์ในการฝึกอบรม80% ระดับที่ก าหนดขึ้นต้องเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ผู้ถือประโยชน์ร่วม (Stakeholder) ทั้งผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน ผู้ใช้ผลการประเมิน และผู้รับบริการ 

        (2) เกณฑ์สัมพัทธ์ (relative criteria) ในบางกรณีเป็นการเทียบเคียงกันเอง
ภายในผลการวัดคราวนั้นๆ เช่น การเปรียบเทียบระหว่างแต่ละข้อรายการที่น ามาวัด แต่ละ
วัตถุประสงค์แต่ละตัวบ่งชี้ในโครงการเดียวกัน หรือเป็นการเทียบเคียงกันเองระหว่างผลการวัดตัวบ่งชี้
เดียวกันของแต่ละโครงการย่อย หรือเป็นการเทียบเคียงจากโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและเป็น
โครงการที่จัดว่าประสบความส าเร็จ ก็สามารถท าได้ 

        ทั้งนี้ เมื่อมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลนโยบายตามตัวแบบการประเมินผล
นโยบายแล้ว ยังต้องมีการก าหนดการวัด (Measurement) หรือเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการ
ประเมินผลนโยบาย โดยอาจมีการก าหนดลักษณะการวัดหรือการใช้เครื่องมือ ในลักษณะของการ
เปรียบเทียบอัตราร้อยละที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในห้วงเวลาด าเนินนโยบาย เพ่ือประเมินว่า ณ ห้วง
นโยบายนั้นมีประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  หรืออาจเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มในแต่ละ
ช่วงเวลาของการด าเนินนโยบาย  

        จุดเน้นของการประเมินผลนโยบาย จึงอยู่ที่การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้มี
ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ และก าหนดตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประเมินผลนโยบาย 
การน าเสนอกรณีตัวอย่างเกณฑ์เพ่ือแสดงให้เห็นที่มาของเกณฑ์และความสอดคล้องดังกล่าว จึงจะ
น าเสนอโดยน าสรุปรายงานผลการประเมินผลนโยบายมาแสดง พร้อมกับกรอบการประเมิน 
(Evaluation Framework) ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการประเมิน ตัวชี้วัด การวัด/เครื่องมือ 
และเกณฑ์การประเมิน 
 
2.5 ตัวแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย (Goal – Based Model)   
 

ตัวแบบการประเมินที่ ยึดจุดมุ่ งหมาย (Goal – Based Model)19 เป็นตัวแบบที่ 
Robert W. Tyler ระบุว่า การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอย่าง (Performance) 
กับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว้ ด้วยการให้ความส าคัญกับการประเมินโดยยึดจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์เป็นหลัก ซึ่งจุดเน้นที่ส าคัญของตัวแบบประเมินนี้ คือ การประเมินผลผลิต (Output) 

                                           
19 สุรพล เศรษฐบุตร, “บทที่ 2 รูปแบบการประเมินผล,” คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่, http://www.academia.edu/5515539/บทที่ 2_รูปแบบการประเมินผล (สืบค้นเมื่อวันที่ 
11 มิถุนายน 2560). 
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ของโครงการ ซึ่งหากว่าโครงการมีผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็สามารถประเมินได้ว่าโครงการนั้น
มีประสิทธิผล (Effectiveness) ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้แต่แรก  

ตามแนวคิดตัวแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย (Goal – Based Model) สามารสรุป
ขั้นตอนการประเมินได้ดังนี้ 

(1) ค้นหาจุดมุ่งหมาย (Goal) ที่แท้จริงของโครงการที่จะท าการประเมิน หรือค้นหา
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ในตอนก่อนที่จะเริ่มโครงการ 

(2) น าจุดมุ่งหมายมาจ าแนกออกเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Define Goals to 
Behavioral Objectives) ซึ่งควรต้องมีข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจน 

(3) จัดเรียงเนื้อหาสาระต่างๆ (Content/Experience Determination) ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้นๆ 

(4) ท าการทดสอบ/ประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Pre-test X1) ด้วยเครื่องมือที่น่าเชื่อถือ 
(5) ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ (Program Implementation) 
(6) ท าการทดสอบ/ประเมินภายหลังจากท่ีเสร็จสิ้นโครงการอีกครั้ง (Post-test X2) 
(7) ประเมินประสิทธิภาพของโครงการโดยการเปรียบเทียบคะแนนจากผลการทดสอบ 

Pre-test X1 กับ Post-test X2  
(8) น าผลการประเมินที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ต่อไป (Select for Future Used) 
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่าการประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการหนึ่งที่

ส าคัญซึ่งช่วยให้การด าเนินโครงการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ นั่นเพราะผู้ปฏิบัติงานโครงการจะได้
ทราบผลการด าเนินงานว่าสาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากน้อย หรือไม่ เพียงใด ยังข้อบกพร่องใด
ให้ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่างไร ผลการประเมินโครงการที่ได้มานั้นจะน าไปสู่การวางแผน
ปรับปรุงโครงการเดิมหรืออาจใช้ต่อยอดในการด าเนินโครงการคราวต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการป่าในกรุง 
 

ปตท. องค์กรรัฐวิสาหกิจที่ดูแลความมั่นคงทางพลังงานของชาติไปพร้อมกับความยั่งยืน
ของสร้างการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลร่วมกัน อดีตผู้ว่าการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย “คุณเลื่อน กฤษณกรี” เคยกล่าวไว้ว่า “องค์กรสมัยใหม่จะอยู่ยืนยาวได้ ต้องคิดถึง
การให้สู่สังคมและสิ่งแวดล้อม”20 อันเป็นส่วนหนึ่งของที่มาในการที่ ปตท. เสนอเข้าร่วม โครงการ

                                           
20 สถาบันปลูกป่า ปตท.,“พ้ืนที่เรียนรู้ป่าในกรุง,” สถาบันปลูกป่า ปตท., http://www. 

pttreforestation.com/Educationview.cshtml?Id=1 (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560). 
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ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 1 ล้านไร่ นับตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา กล้าไม้ประดู่
พระราชทานต้นแรกจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจ
ของกลุ่ม ปตท. ในการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการสร้างพลังของมวลชน
รอบพ้ืนที่แปลงปลูกป่าของ ปตท. ให้เกิดความตระหนักและร่วมรักษาผืนป่าให้อยู่คู่ชุมชนได้ในระยะยาว 

ภารกิจของ ปตท.ได้รับการจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชด าเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธี
น้อมเกล้าฯ ถวายโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จ านวน 1 ล้านไร่ ณ พ้ืนที่ป่าชายเลน แปลงปลูกป่า FPT 29 และ 
29/3 อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 

2.6.1 ความเป็นมาของโครงการป่าในกรุง 
       จุดเริ่มต้นของการมองหาที่ดินในกรรมสิทธิ์ของ ปตท. เพ่ือด าเนินการสร้างผืนป่า 

โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีที่ดินแปลงหนึ่ง ตั้งอยู่ริมถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ มี
ความเหมาะสมในการพัฒนาการสร้างป่าในเมืองให้เกิดขึ้นได้จริง เพื่อมุ่งการสร้างป่าที่มีสภาพที่เป็น
ป่าจริง มีสังคมของสิ่งมีชีวิตสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ทั้งคนและสัตว์ เป็นระบบนิเวศที่เกื้อหนุนกัน 
และมีสัตว์ขนาดเล็กเข้ามาอยู่อาศัย เพ่ือเอ้ือต่อสภาพการด ารงอยู่และความสัมพันธ์ของระบบนิเวศที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ใกล้ชิดกับป่าได้ และอย่างน้อยลูกหลานเราก็มี “ป่า” ให้เรียนรู้แม้อยู่ในกรุง 
โครงการดังกล่าวได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปลายปี 2555 ด้วยการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับการสร้างสวน
ป่าในเมือง และพันธ์ไม้พ้ืนถิ่นของกรุงเทพฯ เพ่ือให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการปลูกป่าของ ปตท. และ
ธรรมชาติดั่งเดิมของ กทม. ซึ่งมีเป้าหมายที่จะแล้วเสร็จในปี 2557 หลังจากนั้นจะเปิดให้เข้าชมอย่าง
เป็นทางการในปี 2558 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเรียนรู้การปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน เห็นถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของสวนป่าในเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมองค์ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องป่าไม้ของ ปตท. 

โครงการป่าในกรุง21 ถนนสุขาภิบาล 2 เป็นการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในที่ดินของ
กลุ่ม ปตท. จ านวน 12 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ภายใต้แนวทางการส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองของ
กลุ่ม ปตท. หรือ "PTT Green in the City" โดยได้ออกแบบสัดส่วนเป็นพ้ืนที่ป่าร้อยละ 75 พ้ืนที่น้ า
ร้อยละ 10 และพ้ืนที่ใช้งานร้อยละ 15 มีการออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบ
นวัตกรรมอาคารเขียว  เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าของ ปตท. และการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบ
ยั่งยืน ซึ่งในอนาคตป่านี้จะเติบโตและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพ้ืนที่ เป็นรูปแบบการศึกษาและ

                                           
21 สถาบันปลูกป่า ปตท.,“โครงการป่าในกรุง,” สถาบันปลูกป่า ปตท., http://www. 

pttreforestation.com/Educationview.cshtml?Id=8 (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559). 



Ref. code: 25595703010123LMZ

20 

เรียนรู้ป่าในเมือง เชื่อมโยงและสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่า ปัจจุบันโครงการป่าในกรุงได้เข้า
ร่วมการประเมินอาคารประหยัดพลังงาน และอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานความ
เป็ น ผู้ น าด้ าน ก ารออกแบ บ เพ่ื อพ ลั งงาน และสิ่ งแ วดล้ อม  (Leadership in Energy and 
Environmental Design: LEED) ของสภาการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา 
(US Green Building Council: USGBC) ซึ่งระดับคะแนนที่คาดว่าจะได้รับ อยู่ในระดับ Platinum 

2.6.2 วัตถุประสงค์โครงการ 
(1) ปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง 
(2) ปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน เพ่ือให้เกิดป่าที่ใกล้เคียงธรรมชาติดังเดิมในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 
(3) เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าตามวิถี ปตท. ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจาก

การปลูกป่า 1 ล้านไร่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนทีส่นใจ 
2.6.3 การสร้างป่านิเวศ 

โครงการป่าในกรุงของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ใช้แนวทางการศึกษาและ
ทฤษฏีการฟ้ืนฟูป่าธรรมชาติของศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ ซึ่งเป็นป่าที่มนุษย์ฟ้ืนฟูขึ้นตาม
หลักการฟ้ืนฟูป่านิเวศหรือป่าธรรมชาติ โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกต้องเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมของพ้ืนที่ ซึ่งมี
หลักในการปลูกดังนี้ 

(1) เตรียมกล้าไม้ที่ระบบรากแข็งแรง เน้นการปลูกต้นไม้ที่เพาะขึ้นจากเมล็ด 
(2) ระยะห่างของการปลูก 3-4 ต้นต่อตารางเมตร 
(3) ปลูกพันธุ์ไม้ หลากหลายชนิดปะปนกัน 
(4) รูปแบบการปลูกแบบสุ่มไม่เป็นแถวเป็นแนวเลียนแบบธรรมชาติ 
(4) ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายระดับ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้พ้ืนล่าง 
(5) ปลูกและดูแลด้วยความพิถีพิถัน เช่น การสร้างเนินดิน การน ากล้าไม้จุ่มน้ า 

การคลุมด้วยฟางข้าว เป็นต้น 
ส าหรับชนิดพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกในโครงการ ตามสัดส่วนของพ้ืนที่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่า

ร้อยละ 75 (จ านวน 9 ไร่) พ้ืนที่น้ าร้อยละ 10 (จ านวน 1.2 ไร่) พ้ืนที่ใช้งานร้อยละ 15 (จ านวน 1.8 
ไร่) ในพ้ืนที่มีการจัดสรรให้มีพันธุ์ไม้ตามลักษณะป่าชนิดต่างๆ เช่น ป่าดิบที่ลุ่ม ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็ง
รัง ป่าน้ ากร่อย ป่าชายเลน ป่ารอบน้ าตก/เขาหินปูน ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกมีทั้ง
พันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้พ้ืนเดิมของกรุงเทพมหานคร และพันธุ์ไม้ป่าตามประเภทป่าชนิดต่างๆ มี
จ านวนกว่า 200 ชนิด นอกจากนั้นยังมีการบริหารจัดการระบบน้ าส าหรับใช้ในพ้ืนที่โครงการ โดยมี
สัดส่วนพ้ืนที่ของน้ าร้อยละ 10 (จ านวน 1.2 ไร่) เพ่ือรองรับปริมาณน้ าฝน และเกิดระบบนิเวศอย่าง
ครบวงจรของสิ่งมีชีวิต 
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2.6.4 การออกแบบส่ิงก่อสร้าง 
การออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง22 ในพ้ืนที่รวมถึงเส้นทางทางเดินชมเรือน

ยอดและหอชมป่า เพ่ือการใช้งานส าหรับการศึกษาเรียนรู้นั้น คิดเป็นสัดส่วนพ้ืนที่ราวร้อยละ 15 โดย
การออกแบบอาคารให้มี “ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม” และเพ่ือเป็น “ต้นแบบของนวัตกรรม
อาคารเขียว” เน้นความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เช่น เมื่อมองจากมุมสูงจะพบว่าอาคารกลมกลืน
กับธรรมชาติมีลักษณะเหมือนล าต้นของต้นไม้ และหลังคาเป็นสวนเพ่ือความกลมกลืนไปกับป่า 
นอกเหนือจากการออกแบบอาคาร ในกระบวนการก่อสร้าง คัดเลือกวัสดุต่างๆ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และ
วัสดุที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และเป็นเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) 

การท าผนังอาคารด้วยวัสดุดินบดอัด (Rammed Earth) เป็นวัสดุที่มาจากดิน
ธรรมชาติ ซึ่งให้ค่าสีที่แตกต่างกันจากองค์ประกอบของธาตุในดิน เช่น ดินสีแดงเกิดจากสารประกอบ
ออกไซด์ของเหล็ก ดินด าเกิดจากสารประกอบอินทรียวัตถุต่างๆ หรือดินมีสีอ่อนอาจจะแสดงว่าเป็น
ดินที่เกิดมาจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกที่สลายตัวมาจากหินที่มีแร่สีจางเป็นองค์ประกอบ เฉดสีดังกล่าว
มีลักษณะสีสันที่มีความเป็นธรรมชาติสูง กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม การน าดินมาท าเป็นผนัง มี
ประโยชน์ในเรื่องการต้านทานความร้อนสูง ซึ่งเป็นการช่วยกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร และลดภาระ
การท าความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ นอกจากนั้นยังมีสีสันสวยงามตามความแตกต่างกันของดิน
และแหล่งที่มา ประกอบด้วย 1) สีแดงเข้ม จากแหล่งดิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 2) สีส้มจัด 
จากแหล่งดิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 3) สีส้มอมเหลือง จากแหล่งดิน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง 4) สีครีม จากแหล่งดิน อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 5) สีขาว จากแหล่งดิน อ าเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนบนหลังคาเป็นหลังคาเขียว เสมือนการติดตั้งฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้า
และใต้หลังคา ซึ่งเป็นการช่วยกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร รวมถึงมีความกลมกลืนร่วมไปกับพ้ืนที่หาก
มองจากมุมสูง 

โครงการป่าในกรุงให้ความส าคัญต่อการวงจรชีวิตของวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ
โดยวัสดุที่น ามาใช้ต้องสามารถผลิตได้ภายในประเทศ มีการแปรรูปที่น้อย เพ่ือลดการใช้พลังงานใน
การผลิต และขนส่งน าเข้าสินค้า เช่น อิฐบล็อกประสานท าจากดิน , ไม้ไผ่ รวมถึงเลือกใช้วัสดุที่ก่อเกิด
มลพิษน้อย และควบคุมมลพิษจากภายนอกท่ีจะเข้าสู่อาคาร เช่น ติดตั้งพรมดักฝุ่นหน้าประตูทางเข้า 
และแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง 

                                           
22 สถาบันปลูกป่า ปตท., “การออกแบบสิ่งก่อสร้างโครงการป่าในกรุง,” สถาบันปลูกป่า 

ปตท., http://www.pttreforestation.com/Educationview.cshtml?Id=7 (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2560). 
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ส าหรับการควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอกนั้น โครงการป่าในกรุงส่งเสริมให้ใช้
จักรยานในพ้ืนที่ โดยจัดให้มีพ้ืนที่จอดจักรยานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานอาคาร
เลือกใช้รถยนต์ที่ประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยมลภาวะ และเดินทางร่วมกัน โดยจัดให้มีที่จอดรถ
ส าหรับรถประหยัดพลังงาน หรือลดที่มีการปล่อยมลภาวะน้อย เช่น Eco Car, Electric Vehicle เป็น
ต้น อีกทั้งมีจุดจอดส าหรับรถยนต์ประเภท Car pool นอกจากนี้มีการติดตั้ง PV Cell เพ่ือผลิต
พลังงานไฟฟ้าทดแทนให้กับอาคารขนาด 14 กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) หรือ 16,800 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี 
(kWh/yr) 

การออกแบบพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการ เป็นอาคารหลังเดียวของโครงการฯ นี้ ซึ่ง
มีรูปแบบที่เรียบง่ายและออกแบบให้มีการเชื่อมต่อกับผืนป่าที่อยู่ภายนอก มีองค์ประกอบและการ
ออกแบบเป็นไปตามเกณฑ์ของ LEED ระดับ Platinum นอกจากนั้นอาคารหลังนี้สร้างด้วยวัสดุ
ธรรมชาติที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เกิดความแข็งแรงทนทาน ดูแลรักษาได้ง่าย รองรับการใช้งานได้
เป็นอย่างดี มีสีสันที่กลมกลืนกับสภาพป่า และมีความสวยงาม ส่วนนิทรรศการประกอบด้วยโซนที่
น่าสนใจต่างๆ ดังนี้ 

เมล็ดพันธุ์แห่งป่า - ต้อนรับเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ด้วยเมล็ดพันธุ์ต้นก าเนิดแห่ง ป่าใน
กรุง ในเรซิ่นใสตลอดแนวผนังดินบดอัด (Rammed Earth) 

(1) ผลกระทบต่อเมือง - แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ 
สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของป่าว่าท าไมเราต้องสร้างป่าในกรุง 

(2) ป่าบางกอก - พบสภาพป่าบางกอก สังคมพืชที่เคยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ใน
อดีต และเรื่องราวบางกอกในอดีตผ่านค าบอกเล่าของสองยายหลาน 

(3) เติบโตอย่างยั่งยืน - องค์ความรู้ที่เกิดจากการผสมผสานในการปลูกป่าที่
น ามาใช้ในพ้ืนที่โครงการป่าในกรุง บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ ปตท. รวมพลังปลูกป่า 1 ล้านไร่ สู่พลังใจ
สร้างป่าในกรุง และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(4) ทางเดินชมเรือนยอด (Skywalk) เรียนรู้สังคมพืชต่างๆ ระหว่างทางเดิน
พร้อมเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ 

(5) หอชมป่า (Observation Tower) สังเกตพ้ืนที่ป่าในเขตเมืองโดยรอบด้วย
กล้องส่องทางไกล และเห็นภาพในจินตนาการของป่าในกรุงที่ป่าเติบใหญ่งดงามในอนาคต ด้วยกล้อง 
Binocular 

(6) ห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก (Mini Theatre) แสดงภาพยนตร์สั้น “คน.ป่า.
เมือง เกือ้กูลพ่ึงพากันตลอดไป” เป็นการสร้างแรงจูงใจและปลูกจิตส านึก 

ในส่วนของแหล่งน้ าโครงการฯให้ความส าคัญต่อการสร้างแหล่งน้ ารวมเนื้อที่ 1.2 
ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) โดยเฉพาะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณ
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กรุงเทพมหานครนั้น มีโอกาสที่จะได้รับปริมาณน้ าหลากตามฤดูกาลในทุกปี ป่าในกรุงจึงออกแบบ
พ้ืนที่รับน้ าเป็นลักษณะเป็นวงรอบพ้ืนที่ป่า โดยออกแบบให้มีระดับความลึกที่ต่างกันเพ่ือช่วยในการ
หมุนเวียนน้ า สร้างความชุ่มชื้นแก่พ้ืนที่ป่า ลดปัญหาน้ าท่วมขังภายในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดบรรยากาศที่
สวยงามเป็นธรรมชาติ รวมถึงใช้การปลูกพืชน้ า และหญ้าแฝกในการรักษาหน้าดิน เพ่ือป้องการทรุด
ตัวพังทลายของพ้ืนที่รอยต่อระหว่างเนินดินและน้ า และยังได้สร้างน้ าตก (Water Fall) ท าให้มี
มุมมองที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ รวมถึงช่วยในเรื่องระบบการหมุนเวียนน้ าได้อีกด้วย 

ส่วนสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในการออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง คือ หอชมป่า 
(Observation Tower) และ ทางเดินชมเรือนยอด (Skywalk) ซึ่งได้มีการออกแบบเส้นทางเดินชม
เรือนยอด (Sky Walk) ระยะทาง 200 เมตร ที่มีระดับความสูงต่างๆตั้งแต่ระดับพ้ืนดินจากถึงระดับ
ความสูง 10.2 เมตรจากพ้ืนดิน เส้นทางดังกล่าวยังมุ่งไปสู่ หอชมป่า (Observation Tower) สูง 23 
เมตร ส าหรับชมป่าไม้ในระดับชั้นเรือนยอดของต้นไม้ ซึ่งจะสัมผัสได้ถึงการเติบโตของป่าจากกล้าไม้
เล็กๆ สู่การเป็นป่าปลูกที่สมบูรณ์ โดยออกแบบเสาเป็นเหล็กกลมเพ่ือให้ดูกลมกลืนไปกับต้นไม้ยืนต้น
ในป่าได้ง่าย พื้นทางเดินใช้เป็นไม้เทียมสีธรรมชาติ และตัดขอบแบบไม่เป็นแนว ออกแบบทางเดินให้ดู
เบาและบางเพ่ือให้พรางตัวไปกับพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 

2.6.5 เกณฑ์การวัดผลของโครงการ 
       การวัดผลโตรงการป่าในกรุงโดยใช้เกณฑ์ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชม

ในลักษณะใบสอบถามหลังการเยี่ยมชม ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ  5 ระดับ ในแต่ละข้อค าถาม และจะ
รวบรวมสรุปเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ/เดือน และต่อปี ตามล าดับ ด้วยเป้าหมายระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยต่อปีไม่ต่ ากว่า 4.5 และมีเป้าหมายใน 5 ปี จะน าโครงการป่าในกรุงเข้าอยู่ใน List ของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่รางวัลกินรี 

 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการศึกษางานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความที่ท าการศึกษา
เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ (1) งานวิจัยที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงการเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) (2) งานวิจัยที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงการเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคมของ
รัฐวิสาหกิจอ่ืน และ (3) งานวิจัยที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงการเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัททีป่ระกอบธุรกิจน้ ามันและธุรกิจอ่ืน จะได้อธิบายดังต่อไปนี้ 
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ณัฐชรินธร อภิวิชญ์ชลชาติ23 ได้กล่าวไว้ในการค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาการให้
ความหมาย รูปแบบ และกลยุทธ์การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน)” พบว่า ปตท.ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านนโยบายของบริษัท ซึ่งปรากฏ
ในวิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร โดย “มุ่งไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วยการด าเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมและชุมชน รวมทั้งมี
ความสามารถในการให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย” ปตท.มีการด าเนินธุรกิจ
ตามหลักการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยความรับผิดชอบใน 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม โดยรูปแบบการด าเนินกิจกรรมมีความสอดคล้องตามหลักการการ
ก าหนดรูปแบบของฟิลลิป คอตเลอร์ และแนนซี่ ลี ถึง 4 รูปแบบ คือ การส่งเสริมประเด็นทางสังคม 
การบริจาคโดยตรง อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน และข้อปฏิบัติทางธุรกิจเพ่ือรับผิดชอบต่อประเด็น
สังคม โดยรูปแบบที่ได้ด าเนินการมากที่สุดคือ การบริจาคโดยตรง รองลงมาคือ การส่งเสริมประเด็น
ทางสังคม ด้านกลยุทธ์ ปตท.มีการท าความเข้าใจและสร้างค่านิยมเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
เริ่มจากภายในองค์กร แล้วจึงขยายไปสู่ภายนอกองค์กร โดย ปตท. ก าหนดกรอบและขอบเขตใน
ประเด็นทางสังคมไว้อย่างชัดเจน ท าให้บริษัทสามารถก าหนดกลยุทธ์การท างานและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ตรงจุด รวมทั้งการเลือกพันธมิตรที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับบริษัท โดย
ประเด็นหลักที่สังคมและองค์กรได้ประโยชน์ร่วมกัน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านส่งเสริม
การศึกษา นอกจากนี้ ปตท.มีกลยุทธ์การด าเนินกิจกรรมโดยการเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์เพ่ือ
สนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นบริบทเฉพาะของสังคมไทย ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของ 
ปตท.ได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบบริเวณด าเนินการ และได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจาก
นักลงทุน ท าให้เกิดชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร สามารถด าเนินกิจการและอยู่ร่วมกับสังคม
อย่างยั่งยืนต่อไป 

ส าหรับปานทิพย์ พยัพพานนท์24 ได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “กระบวนสื่อสารภายใน
องค์กรเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)” ที่มี

                                           
23 ณัฐชรินธร อภิวิชญช์ลชาติ, “การศึกษาการให้ความหมาย รูปแบบ และกลยุทธ์การด าเนิน

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน),” (การค้นคว้าอิสระศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต, การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 36. 

24  ปานทิพย์ พยัพพานนท์, “กระบวนสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน),” (วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552), 48. 
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วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของกระบวนการสื่อสารการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
การให้พนักงานเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทในการเข้าไปท าหน้าที่ของพลเมืองในชุมชน ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับสารตามนโยบายประชาสัมพันธ์ คือพนักงานทุกระดับมองว่าสื่อออนไลน์จะช่วย
ให้การสื่อสารประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งสื่อออนไลน์ยังสามารถเข้าถึง
พนักงานส่วนใหญ่ได้ นอกจากนี้ ผู้รับสารยังระบุอีกว่าการใช้สื่อที่ไม่มีความโดดเด่นท าให้พนักงานไม่
สนใจ ในขณะที่สื่อเฉพาะกิจ เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว เสียงตามสายเป็นสื่อที่ช่วยให้ได้รับข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง 

ในขณะที่ณัฏฐินี ชูช่วย25 ได้กล่าวในรายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง “กลยุทธ์การ
บริหารโครงการกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการสร้างภาพลักษณ์ของ
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)”  ไว้ว่า กลยุทธ์ในการบริการโครงการกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จะมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทาง
เศรษฐกิจที่จะต้องพัฒนาศักยภาพทางการตลาดในการพัฒนากิจกรรมเพ่ือสังคมและสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรที่จะต้องมีการปฏิบัติงานจนโครงการประสบความส าเร็จให้เห็นผลชัดเจนก่อนที่จะท า
การประชาสัม พันธ์  การพัฒ นากลยุทธ์จะเน้ น เรื่องการจัดการองค์ความรู้  (Knowledge 
Management: KM) ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชน เพ่ือน ามาพัฒนาและเผยแพร่ต่อไป 
ส าหรับรูปแบบและกิจกรรมเพ่ือสังคมที่จัดอยู่ในรูปแบบเพ่ือส่งเสริมให้มีการรับรู้ประเด็นปัญหาด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยผลการศึกษาพบว่า การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความต่อเนื่องและจริงจัง จึงส่งผลในภาพลักษณ์ของบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) มีความชัดเจนในเรื่องโครงการกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาป่า อย่างไรก็ดี สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ยังไม่มีความเด่นชัด 
ส่งผลให้เกิดการรับรู้ในระดับชุมชนมากกว่าระดับประเทศ 

นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาของ จันทิมา รักสัตย์26 เรื่อง “นโยบายและกลยุทธ์การด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) โดยการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบาย กลยุทธ์ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม

                                           
25 ณัฏฐินี ชูชว่ย, “กลยุทธ์การบริหารโครงการกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน),”(รายงานโครงการเฉพาะบุคคล
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต, การจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 44. 

26 จันทิมา รักสัตย์, “นโยบายและกลยุทธ์การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) โดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์,” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 46. 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) โดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ผลการวิจัยพบว่า บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายและกลยุทธ์การด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมขององค์กรเข้า
กับคนในสังคมผ่านสังคมออนไลน์เฟสบุ๊กในการสร้างความน่าสนใจและความแปลกใหม่ที่กระตุ้นให้
คนในสังคมมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร และยังเป็นการพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้มี
ความทันสมัยและตอบรับกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ 
ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการด าเนินกิจกรรม คือ การเตรียมเนื้อหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและ
การตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนของการด าเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม 

ปิยมิตร แสงทอง27 กล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความส าเร็จของการฟ้ืนฟูป่าตาม
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปี
ที่ 50 ท้องที่จังหวัดตาก” ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความส าเร็จด้านการปลูกฟ้ืนฟูป่า และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2537-2545 ซึ่งผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบและ
เข้าใจประโยชน์ของป่าไม้ดี (ร้อยละ 52) เข้าใจถึงประโยชน์ของโครงการปลูกป่าฯ ที่มีต่อชุมชน ร้อย
ละ 65.7 และเข้าใจถึงประโยชน์ของโครงการปลูกป่าที่มีต่อประเทศ ร้อยละ 63 เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ ร้อยละ 77 เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐแนะน า ไม่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 23 สาเหตุจากไม่มี
เวลาว่างและแรงงาน ลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการปลูกป่าและบ ารุงป่าโดยเข้าร่วมในกิจกรรมย่อยปลูกป่ามากที่สุด (ร้อยละ 89) ร่วมใน
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมย่อยรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ ร้อยละ 75 ในส่วนของ
การร่วมแก้ไขปัญหากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่ามากที่สุด (ร้อยละ 15) ในหัวข้อ
หลักการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการ กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่เพ่ือ
เสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโครงการ ร้อยละ 5 ส่วนปัญหา
และอุปสรรคท่ีศึกษาจากเจ้าหน้าที่ประจ าแปลงปลูกป่าพบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเงินงบประมาณ
ในการปลูกและบ ารุงป่าในทุกกิจกรรมไม่เพียงพอ (ร้อยละ 82) อุปสรรคที่ส าคัญต่อโครงการคือ ไฟ
ไหม้แปลงปลูกป่า และปัญหาส าคัญที่พบคือ ขาดผู้สนับสนุนโครงการ (ร้อยละ 95) 

                                           
27 ปิยมิตร แสงทอง, “ความส าเร็จของการฟ้ืนฟูป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ท้องที่จังหวัดตาก,” 
(วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, การบริหารทรัพยากรป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2547), 39.  
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รวมไปถึงการค้นคว้าอิสระของ สังคม เวทย์จรัส28 เรื่อง “การประเมินผลโครงการปลูก
ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 โดย
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงใน 2 ลักษณะคือ (1) ด้าน
สิ่งแวดล้อม คือ สภาพพ้ืนฐานทางกายภาพ ชีวภาพ และสภาพแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่ที่เข้าร่วม
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และ (2) ด้านเศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในบริเวณแปลง
ปลูกป่าและโดยรอบแปลงปลูกป่าฯ ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินโครงการฯ ปลูกและฟ้ืนฟูสภาพป่า
อนุรักษ์ในทุกแปลง และทุกภูมิภาค มีผลต่อความส าเร็จด้านเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับที่มาก ซึ่ง
ถือว่ามีความส าเร็จด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับมากทุกแปลง การประเมินผลส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการฯ ปลูกและฟ้ืนฟูสภาพป่าอนุรักษ์ โดยบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) แสดงให้เห็นว่า
จากการด าเนินโครงการในแปลงตัวอย่างทั้ง 28 แปลง ที่ท าการศึกษาพบว่า มีผลส าเร็จอยู่ในระดับ
มากถึงมากท่ีสุด มีเพียงแปลงเดียวเท่านั้นที่มีผลส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง และราษฎรมีความสนใจ
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ในถิ่นฐานของตนเอง ซึ่งก็จะเป็นการสนับสนุนให้ป่าอนุรักษ์
ที่ได้รับการฟื้นฟูจากโครงการฯ มีโอกาสพัฒนาไปสู่สภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ 

มินทร์ฐิตา จิราธรรมวัฒน์29 กล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การรับรู้และทัศนคติที่
ประชาชนมีต่อภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ระดับ
การรับรู้ และทัศนคติที่ประชาชนมีต่อการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของ
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โครงการการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของ
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่น ามาศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะมิติด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และชุมชนเท่านั้น ได้แก่ (1) โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่ (2) โครงการ
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (3) โครงการลูกโลกสีเขียว (4) 
โครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านสังคม ได้แก่ (5) 
โครงการขับขี่ปลอดภัยรักวินัยจราจร (6) โครงการโรงเรียนในฝัน (7) โครงการจัดสร้างอาคารเรียน
และห้องสมุด (8) โครงการประกวดศิลปกรรม  และด้านชุมชน ได้แก่ (9) โครงการวิสาหกิจชุมชน 

                                           
28 สังคม เวทย์จรัส, “การประเมินผลโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 โดยบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน),” (การ
ค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550), 39. 

29 มินทร์ฐิตา จิราธรรมวัฒน์, “การรับรู้และทัศนคติที่ประชาชนมีต่อภาพลักษณ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน),” (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, การตลาด มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553),44. 
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(10) โครงการปันน้ าใจให้ชุมชน (11) โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน (12) โครงการมอบ
ทุนการศึกษา การรับรู้การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ในภาพรวมทุกด้านพบว่า ประชาชนมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้านพบว่าการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านชุมชนมีระดับการรับรู้มาก และด้ านสังคมมีระดับการรับรู้ปานกลาง และ
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสื่อสิ่งพิมพ์จากหนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์จากโทรทัศน์ และ
สื่อบุคคลจากเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน ทัศนคติที่ประชาชนมีต่อการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในภาพรวมทุกด้านพบว่า ประชาชนมีทัศนคติเชิง
บวกต่อการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์ และมีความชอบในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ผลจากการศึกษาสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้ (1) บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ควรด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมให้มีความชัดเจนเจาะจงให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ (2) 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ควรเพ่ิมการใช้สื่อบุคคลอ้างอิงเพ่ือประโยชน์ทางการประชาสัมพันธ์ใน
เชิงลึกให้มากขึ้น (3) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ควรเข้าไปจัดกิจกรรมที่ใกล้ชิดกับสังคมมากขึ้น 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต (4) ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวกมากต่อการด าเนินการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในด้านสิ่งแวดล้อม คาดว่าเป็นผลจากการ
เกิดภาวะโลกร้อน จึงท าให้ประชาชนมีการตื่นตัวและสนใจมากขึ้น (5) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
มีการสื่อสารให้ประชาชนเกิดการรับรู้มาก จึงก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการด าเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น องค์กรควรด าเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ส่วนเสรีวัฒน์ เพ็ชรดิษฐ์30 ได้กล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาทัศนคติผู้บริโภค
ธุรกิจพลังงานกับการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษาผู้บริโภคธุรกิจพลังงาน ปตท. 
ในบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด” ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการการท ากิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมว่ามีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าและบริการหรือไม่ เป็นต้นว่า (1) การที่ตรา
สินค้าเป็นที่รู้จักนั้นจะท าให้ผู้บริโภคตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือไม่ (2) ความคุ้นเคยของกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลให้ผู้บริโภคอยากซื้อผลิตภัณฑ์หรือไม่ และ (3) การด าเนินกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลให้อัตลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญ และคุณค่าขององค์กรดีขึ้น จน

                                           
30 เสรีวัฒน์ เพ็ชรดิษฐ์, “การศึกษาทัศนคติผู้บริโภคธุรกิจพลังงานกับการท ากิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษาผู้บริโภคธุรกิจพลังงาน ปตท. ในบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด,” (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, การจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 42. 
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ส่งผลให้ผู้บริโภคอยากซื้อสินค้าหรือไม่ ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่าความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
PTTAR ในมิติความเชี่ยวชาญขององค์กรในสายงานผู้บริโภคมีนัยส าคัญที่สามารถพยากรณ์ความตั้งใจ
ซื้อของกลุ่มตัวอย่างได้ , ความคุ้นเคยในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและการสื่อภาพลักษณ์องค์กร
สามารถพยากรณ์ในมิติค่านิยมของสังคมได้ ส่วนมิติความเชี่ยวชาญขององค์กรเป็นตัวพยากรณ์หลัก
ของความตั้งใจซื้อทางอ้อมของกลุ่มตัวอย่าง กล่าวโดยสรุปคือ ผลการศึกษาสนับสนุนให้มีการสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างความคุ้นเคยกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมซึ่งจะส่งผลกระทบทางบวกต่อการประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

ในขณะที่ฤทธิ์ษณะ น้อยกมล31 ได้ท าการค้นคว้าอิสระเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท.เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองแฟบ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองแฟบ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนใน
ชุมชนบ้านหนองแฟบมีความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
ปตท.เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากจ านวน 3 ด้าน โดยเรียงล าดับจากค่ามากไปหาน้อย 
คือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
และด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี และอนุรักษ์มรดกมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และอยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านกีฬา และด้านการศึกษา 

วิภาวี ถึงนาค32 ได้ท าการศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจอ่ืน นั่นก็คือ 
การศึกษาการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ซึ่งได้กล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส านักงานใหญ่)” ไว้ว่า พนักงานมีระดับการรับรู้บรรยากาศ 
จริยธรรมการท างานในด้านความเอ้ืออาทรต่อบุคคลอ่ืน การยึดมั่นต่อผลประโยชน์ขององค์กร 

                                           
31 ฤทธิ์ษณะ น้อยกมล, “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินกิจกรรมด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท.เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองแฟบ 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด,” (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, การจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี,2554), 41. 

32 วิภาวี ถึงนาค, “ความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ส านักงานใหญ่),” (วิทยานิพนธ์วิทยาศาตรมหาบัณฑิต, จติวิทยาอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2554), 40. 
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กฎระเบียบข้อบังคับในระดับสูง ยกเว้นด้านจริยธรรมที่อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ยังมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง มีความรู้สึกต่อตนเองทางบวก มีความเอ้ืออาทรต่อบุคคลอ่ืนสูง โดย
สรุปแล้ว ผลคะแนนเชิงบวกแสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทางบวกและ
ระดับสูง อย่างไรก็ดี มีข้อเสนอแนะอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ (1) ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองโดย
รวมอยู่ในระดับสูง รู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์ต่อสังคม มีความมั่นใจในความคิดของตนเองที่ท า
ประโยชน์ให้สังคมโดยรวม มีกิจกรรมจิตอาสาให้ความรู้เรื่องการเกษตรต่อเกษตรกร (2) จริยธรรมใน
การท างานอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงควรอบรมปลูกฝังและส่งเสริมให้ยึดมั่นในหลักความดีความ
ถูกต้อง และ (3) ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับสูงท าให้พนักงานภูมิใจในตนเอง ประจักษ์ตนว่า
มีประโยชน์ บรรยากาศในการท างานเอ้ือให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ไพชยนต์ ศุภรานนท์33 ได้กล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “ภาพลักษณ์องค์กรจากการรับรู้
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจากการด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)” ซึ่งผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
การข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)ในช่องทางโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก ช่องทางหนังสือพิมพ์
และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในช่องทางอ่ืนๆ ที่เหลืออยู่ในระดับน้อย ส าหรับ
ในเรื่องของการรับรู้การด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ว่าใน
โครงการด้านเศรษฐกิจมีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลางทุกโครงการ แต่ในโครงการด้านสังคม พบว่ามี
โครงการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกท่ีมีการรับรู้อยู่ในระดับน้อย ส่วนโครงการอื่นอยู่ในระดับปานกลาง ผล
เฉลี่ยโดยรวมจึงมีการรับรู้ในระดับปานกลาง ส าหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม พบว่ามี โครงการที่มี
การรับรู้ในระดับมาก ได้แก่ โครงการเพาะกล้าคืนป่าให้ภูหลงและทอดผ้าป่ารักษาต้นน้ า และ 
โครงการรับซื้อน้ ามันพืชใช้แล้วเพ่ือผลิตไบโอดีเซล ส่วนในโครงการที่เหลือพบว่ามีการรับรู้ในระดับ
ปานกลาง โดยภาพรวมการรับรู้โครงการด้านสิ่งแวดล้อมจึงอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกับ
โครงการด้านอ่ืนๆ ส าหรับผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน พบว่า ช่องทางการรับ
ข้อมูลข่าวสารมีช่องทางที่มีอิทธิพลในทางบวก ได้แก่ ช่องทางโทรทัศน์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส่วน
ช่องทางที่มีอิทธิพลในทางลบมีช่องทาง ได้แก่ ช่องทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ ส าหรับการรับรู้โครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พบว่า มีโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

                                           
33 ไพชยนต์ ศุภรานนท์, “ภาพลักษณ์องค์กรจากการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ       

มหานครจากการด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน),” (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, การจัดการ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557), 39. 
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ด้านที่มีอิทธิพลเชิงบวกกับภาพลักษณ์ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ โครงการ
ด้านเศรษฐกิจ และโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้  ยังมีบทความเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในประเด็น
สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา:  เครือซีเมนต์ไทย (เอสซีจี) และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด” 
ของกาญจนาภรณ์ พลประทีป34 ซึ่งท าการศึกษาเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ 2 องค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่ นั่นก็คือ เครือซีเมนต์ไทย (เอสซีจี) และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ซึ่ง
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  เอสซีจี วางตนเองเพ่ือเป็นธุรกิจเพ่ือสังคม (CSR-in-Process) 
ภายใต้แนวความคิดกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Process) โดยใช้วิธีการก าจัด
มลภาวะในกระบวนการผลิตด้วยหลัก 3R ในการผลิตปูนซีเมนต์มีการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าจากความ
ร้อนเหลือใช้ (WHG) เพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและประหยัดค่าไฟ มีการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม คือ ผลิตภัณฑ์ SCG Eco Value นอกจากนี้ยังมีการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR-after-
Process) ที่เน้นถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือ โครงการรักษ์น้ า...เพ่ืออนาคต โดยการปลูกป่าและสร้าง
ฝายชะลอน้ า ทั้งหมดนี้ น าไปสู่ผลการลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมและการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วยการห่วงใยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในขณะที่โตโยต้าใช้การบูรณาการความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรผ่านห่วงโซ่คุณค่า (Integrated CSR across Value Chain) เป็นแนวทางการท า
ธุรกิจเพ่ือสังคม (CSR-in-Process) โดยใช้วิธีการ จรรยาบรรณ CSR (CSR Code of Conduct) 4 
ลด และ 4 เพ่ิม 4 ลดนั้นเน้นการลดในเรื่องของมลภาวะในการผลิต ส่วน 4 เพ่ิมนั้นเป็นการเพ่ิมความ
รับผิดชอบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติตนให้เป็น
ธุรกิจสีเขียวตามมาตรฐาน ISO 14001 ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ าที่ เน้นกระบวนการจัดซื้อด้วยความ
รับผิดชอบ ธุรกิจกลางน้ าคือ การผลิตด้วยความรับผิดชอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ธุรกิจปลายน้ าก็แสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าสังคม ชุมชน และในส่วนของการท า
กิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR-after-Process) ก็มุ่งเน้นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นกัน คือ สร้าง
เครือข่ายเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโตโยต้า ด้วยโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา มีการปลูกป่าชาย
เลนและปลูกป่านิเวศ ซึ่งทั้งหมดนี้น าไปสู่การลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมเช่นเดี ยวกับเอสซีจี แต่
นอกเหนือจากการห่วงใยสิ่งแวดล้อมแล้ว แนวคิดการท า CSR ให้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ท าให้โตโยต้า
เพ่ิมความรับผิดชอบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางการท า CSR ที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอยู่ในสังคมทั้งสองระดับ 

                                           
34 กาญจนาภรณ์ พลประทีป, “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในประเด็นสิ่งแวดล้อม 

กรณีศึกษา:  เครือซีเมนต์ไทย (เอสซีจี) และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด,” วารสาร
บริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร 3, ฉ.1 : 84-99. 
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คือสังคมใกล้และสังคมไกลควบคู่กันไป เครือซีเมนต์ไทย (เอสซีจี) และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ ากัด ถือเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีกระบวนการในการท า CSR 
อย่างมีแบบแผนและกระท าอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งการเป็นธุรกิจเพ่ือสังคม และการท ากิจกรรม
เพ่ือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการห่วงใยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
ในส่วนของกรอบแนวคิดในการศึกษานี้ เป็นผลจากการทบทวนแนวคิดความรับผิดชอบ

ต่อสังคม แนวคิดด้าน CSR ขององค์การ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการประเมินผลนโยบาย ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการป่าในกรุง รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลของการ
ด าเนินโครงการป่าในกรุง โดยใช้ตัวแบบการประเมิน (Evaluation Model) ซึ่งเป็นตัวแบบในกลุ่ม
ของ Rational Evaluation ซึ่งเป็นกลุ่มของตัวแบบที่ใช้ข้อมูลสถิติและข้อเท็จจริงต่างๆมาเป็น
ข้อพิจารณาในการประเมินผลนโยบาย ที่เหมาะสมกับการหาค าตอบจากวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้น 
โดยผู้ศึกษาเลือกใช้ตัวแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย (Goal – Based Model)  เพ่ือประเมินการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย พิจารณาความเป็นไปได้ของจุดมุ่งหมาย ระบุว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ อัน
ประกอบด้วย  1) การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง 2)  ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่า
ธรรมชาติ และ 3) คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่
สนใจมีเพยงใด 

ทั้งนี้ เพ่ือเติมเต็มการประเมินที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้ตัวแบบที่สองเข้า
มาเพ่ิมเติม คือ ตัวแบบ Side Effects Model ซึ่งยังคงให้ความสนใจการบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งเรียกว่า 
“ผลกระทบหลัก” (Main Effects) แต่เสริมด้วยการสนใจ “ผลข้างเคียง” (Side Effects) ซึ่งเป็น
ผลกระทบที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของเป้าหมายของโครงการ แต่เป็นผลที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์หลัก
ที่ตั้งใจให้เกิด 
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                            กิจกรรม                             วัตถุประสงค์                   ผล             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

- เตรยีมกลา้ไมท้ีร่ะบบรากแขง็แรง เน้นการปลกู
ตน้ไมท้ีเ่พาะขึน้จากเมลด็ 

- ปลกูพนัธุไ์ม ้หลากหลายชนิดปะปนกนั 

- รปูแบบการปลกูแบบสุ่ม (Random) ไมเ่ป็นแถว
เป็นแนว เลยีนแบบธรรมชาต ิ

- ปลกูพนัธุไ์มห้ลายระดบั ทัง้ไมย้นืตน้ (Tree) ไม้
พุ่ม (Shrub) และไมพ้ืน้ล่าง (Herb) 

- ปลกูและดแูลดว้ยความพถิพีถินั เช่น การสรา้ง
เนินดนิ การน ากลา้ไมจุ้ม่น ้า การคลุมดว้ยฟางขา้ว 
เป็นตน้ 

 

 - มกีารวางผงักลา้ไมแ้ละชนิดสงัคมพชื 

- Sky Walk เพื่อชมแหล่งธรรมชาต ิสดูอากาศทีด่ ี

 

- สรา้งหอ้งนิทรรศการ เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัระบบ
นิเวศ 

- สรา้งหอ้งสมดุ  

- สรา้งสวนสาธารณะ เพื่อใหข้อ้มลูชดิของพชืแต่ละ
ชนิด 

- จดัโครงการปลกูป่า เพื่อสานความสมัพนัธร์ะหว่าง
ครอบครวัและชุมชน 

 

1. เพื่อศกึษา
ประสทิธผิลของ
การด าเนิน
นโยบายความ
รบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทั 
ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) โดยใช้
โครงการป่าใน
กรงุเป็น
กรณศีกึษา 

2. เพื่อน าเสนอ
แนวทางที่
เหมาะสมในการ
พฒันาการ
ด าเนินโครงการ
ป่าในกรงุของ
บรษิทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) 

 

- มผีนืป่าซึง่มี
สภาพทีเ่ป็นป่า
จรงิใน กทม. 

- ม ี“ป่า” ให้
เรยีนรูแ้มอ้ยูใ่น
กรงุ 

- ประชาชน
ไดร้บัองคค์วามรู้
ทีช่่วยสรา้ง
แรงจงูใจและ
ปลกูจติส านึก
รกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
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จากตัวแบบทั้งสองตัวแบบที่ผู้ศึกษาได้น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษานั้น มีจุดเน้น
เพ่ือใช้ในการแสวงหาค าตอบว่าโครงการป่าในกรุง มีผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 
ประสิทธิผล (Effectiveness) และคุณค่า (Value) หรือไม่ อย่างไร ซึ่งผลการประเมินประสิทธิผลของ
โครงการนี้ ผู้ศึกษาจะได้น าเสนอเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการด าเนินโครงการป่าในกรุง
ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ต่อไป 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางในการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: โครงการป่าในกรุง” เป็นการวิจัยเชิงผสม (Mixed Method)  
ซึ่งใช้วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ใน
การส ารวจความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ
โครงการป่าในกรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
3.1 ค านิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางในการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: โครงการป่าในกรุง” มีนิยามเชิงปฏิบัติการตามกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังต่อไปนี้ 

“ป่านิเวศ” หมายถึง ป่าที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือฟ้ืนฟูป่าธรรมชาติ 

“ฟื้นฟู” หมายถึง ท าให้กลับเจริญงอกงามข้ึนมาใหม่ 

“ระบบนิเวศ” หมายถึง หน่วยพ้ืนที่หนึ่งประกอบด้วยสังคมของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ท าหน้าที่ร่วมกัน เช่น อากาศ น้ า และดินอนินทรีย์ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นระบบ ระบบนิเวศมีขนาด
เท่าใดก็ได้ แต่ปกติครอบคลุมพ้ืนที่เฉพาะจ ากัด 

“การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” หมายถึง การท าให้บุคคลตระหนัก 
และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รวมทั้งผลกระทบจากการท ากิจกรรมที่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม การสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เพ่ือ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาจิตใจของบุคคล ให้มีพฤติกรรมสอดคล้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
  “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หมายถึง การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลก 
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3.2 แหล่งข้อมูลในการวิจัย 

 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้การรวบรวมจากแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็นแหล่ง
ปฐมภูมิ (Primary Source) และแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.2.1 แหล่งปฐมภูมิ (Primary Source) 

คือแหล่งข้อมูลที่ผู้ศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากการลงพ้ืนที่เพ่ือ
แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างที่
จะท าการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการป่าในกรุง 

3.2.2 แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source) 

คือแหล่งข้อมูลที่ผู้ศึกษาจะท าการวิจัยเอกสาร (Documentary Study) เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน (Unobtrusive Research) ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวคิด CSR ขององค์การ รวมถึงทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการ
ประเมินผลนโยบาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง 

 

3.3 ขอบเขตในการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัยออกเป็น 2 ด้าน คือ ขอบเขต
เชิงพ้ืนที่ที่จะท าการวิจัย และขอบเขตกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.31 การวิจัยเชิงปริมาณ 

พ้ืนที่ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พ้ืนที่ของโครงการปลูกป่าในกรุง ถนนสุขาภิบาล 2 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในที่ดินของกลุ่ม ปตท. จ านวน 12 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ภายใต้
แนวทางการส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองของกลุ่ม ปตท. หรือ "PTT Green in the City" ซึ่งมีทั้ง
อาคารนิทรรศการและส านักงาน รวมถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
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ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการป่าในกรุงของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 400 ราย ซึ่งค านวณมาจากจ านวนผู้เข้าศึกษาดูงานล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2560 มีจ านวน 
12,682 ราย ด้วยการเปิดตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ 

3.3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

กลุ่มประชากรที่ผู้ศึกษาเลือกใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ
โครงการป่าในกรุง ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 ราย  

 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเรื่อง “แนวทางในการด าเนินนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: โครงการป่าในกรุง” ผู้ศึกษา
ใช้เครื่องมือทั้งที่เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโครงการป่าในกรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

3.4.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) 

       เป็นชุดของค าถามเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการป่าในกรุง ตอบ
แบบสอบถามด้วยตัวเอง ซึ่งแบบสอบถามเป็นลักษณะของการประมาณค่าตามแบบของลิเคอร์ท 
(Likert) ซึ่งจัดการวัดเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยใช้ชุด
ค าถามปลายปิดและปลายเปิดที่แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน (ภาคผนวก)  ดังนี้ 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 
ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ของครอบครัวต่อปี 

ส่วนที ่2 ข้อมูลความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จ านวน 15 ข้อ ได้แก่ 

 1.การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง  

  - เตรียมกล้าไม้ที่ระบบรากแข็งแรง เน้นการปลูกต้นไม้ที่เพาะขึ้นจากเมล็ด 

  - ปลูกพันธุ์ไม้ หลากหลายชนิดปะปนกัน 
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  - รูปแบบการปลูกแบบสุ่ม (Random) ไม่เป็นแถวเป็นแนว เลียนแบบ
ธรรมชาติ 

  - ปลูกพันธุ์ไม้หลายระดับ ทั้งไม้ยืนต้น (Tree) ไม้พุ่ม (Shrub) และไม้พ้ืน
ล่าง (Herb) 

  - ปลูกและดูแลด้วยความพิถีพิถัน เช่น การสร้างเนินดิน การน ากล้าไม้จุ่ม
น้ า การคลุมด้วยฟางข้าว เป็นต้น 

 2. ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ 

  - สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นท่ี  

  - สร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี 

  - แหล่งสร้างโอโซนที่ดี 

  - มีการวางผังกล้าไม้และชนิดสังคมพืช 

  - Sky Walk เพ่ือชมแหล่งธรรมชาติ สูดอากาศท่ีดี 

 3. คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียน
ที่สนใจ 

  - สร้างห้องนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ 

  - สร้างห้องสมุด  

  - สร้างสวนสาธารณะ เพื่อให้ข้อมูลชิดของพืชแต่ละชนิด 

  - จัดโครงการปลูกป่า เพ่ือสานความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและชุมชน 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้
อย่างเป็นอิสระ  

3.4.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

เป็นชุดของข้อค าถามที่ตั้งขึ้นมาตามกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งจะสัมภาษณ์
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการป่าในกรุง ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิผลของโครงการป่าในกรุงที่เป็นข้อมูลเชิงลึก โดยมีข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 
ดังนี้ 
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1. ท่านคิดว่าแนวโน้มหรือข้อเรียกร้องต่อพ้ืนที่สีเขียวของคนเมืองเป็นไปใน
ทิศทางใด 

2. ท่านด าเนินกลยุทธ์ในการผลักดันการสร้างพ้ืนที่สีเขียวให้แก่คนเมืองอย่าง
ยั่งยืนเช่นไร 

3. ปัญหาอุปสรรคส าคัญของการสร้างพ้ืนที่สีเขียวให้แก่คนเมือง ที่โครงการ
ด าเนินการอยู่มีมากน้อยเพียงใด และเช่นไร 

4. กลไกส าคัญที่ท่านใช้ผลักดันแนวคิดการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืนประกอบด้วย
กลไกใด และอย่างไร 

5. หากกล่าวถึงการด าเนินโครงการที่ผ่านมา ประสิทธิผลของโครงการป่าในกรุง 
ที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างเด่นชัดที่สุดคือสิ่งใดและอย่างไร 

6. คุณค่าของโครงการป่าในกรุงที่ส่งมอบให้แก่ผู้คน มีสิ่งสะท้อนกลับคืนมาเป็น
เช่นไรและอย่างไร 

 

3.5 การวิเคราะห์และประมวลผล 

 

ในส่วนของการวิเคราะห์และประมวลผล ผู้ศึกษาได้ออกแบบการวิเคราะห์และ
ประมวลผลแยกออกจากกันระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 

       ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้ศึกษาจะใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซึ่งจะวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package to the Social Sciences: SPSS) เพ่ือค านวณหาค่าสถิติ
จากแบบสอบถามในระดับต่างๆ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นต้น 

       ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อข้อคาถามในแต่ละส่วน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละส่วน ดังนี้ 
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1 หมายถึง น้อยที่สุด 

2 หมายถึง น้อย 

3 หมายถึง ปานกลาง 

4 หมายถึง มาก 

5 หมายถึง มากที่สุด 

จากนั้นผู้ศึกษาจะน าคะแนนจากแบบสอบถามความคิดเห็น มาหาค่าเฉลี่ยและ 
โดยใช้สูตรในการค านวณ  แต่ละด้าน ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

                                          จ านวนชั้น 

            =     5 – 1 

                                          5 

            =    0.8 

แบ่งออกเป็นระดับและแปลความหมาย ได้ดังนี้ 

1.00 -1.80  หมายถึง  น้อยที่สุด 

1.81-2.60  หมายถึง  น้อย 

2.61 -3.40  หมายถึง  ปานกลาง 

3.41 -4.20  หมายถึง  มาก 

4.21-5.00  หมายถึง  มากที่สุด 

3.5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

     ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาจะใช้แนวทางการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) ทั้งจากหนังสือ เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งต่างๆ ตลอดจนการถอดเทปคาสัมภาษณ์ตามแบบที่ได้ลงภาคสนามไปเก็บข้อมูลมาสร้างเป็น
ข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) ก่อนจะน ามาตีความและสรุปผลการศึกษาทั้งสองแนวทาง
เข้าด้วยกัน แล้วจึงสังเคราะห์รวมเนื้อหาที่สอดคล้องหรือแตกต่างกันเพ่ือเสนอเป็นแนวทางตามกรอบ
แนวคิดในการศึกษา 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา เรื่อง แนวทางในการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: โครงการป่าในกรุง การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
แปรผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ และตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 n   แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 x̄    แทน ค่าเฉลี่ย 

 S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 Min   แทน ค่าต่ าสุด 

 Max  แทน ค่าสูงสุด 

 t   แทน ค่าท่ีใช้พิจารณา t – distribution 

 F   แทน ค่าท่ีใช้พิจารณา t – distribution 

 SS   แทน ผลบวกก าลังสองของคะแนน (Sum Squares) 

 M.S.  แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean of squares) 

 r    แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

 Sig.   แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติในการทดสอบสมมติฐานด้วย 

      โปรแกรม SPSS 

 H0   แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 

 H1   แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

 *   แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 **   แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

 ผลจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการป่าในกรุง ของบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 400 ราย ผู้วิจัยจะขอน าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดย
แบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ตอน ตามล าดับ ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีลักษณะประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ของครอบครัวต่อปี โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ามา
เยี่ยมชมโครงการป่าในกรุง ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 400 ราย มีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ จ านวน 4 ข้อ ดังตารางที่ 4.1 

ตาราง 4.1 จ านวนและร้อยละ ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ภูมิหลัง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
187 
213 

 
46.8 
53.2 

รวม 400 100 
2. อายุ 
    ต่ ากว่า 18 ปี   
    18-40 ปี   
    40-60 ปี   
    60 ปี ขึ้นไป  

 
61 
193 
110 
36 

 
15.3 
48.2 
27.5 
9.0 

รวม 400 100 

 



Ref. code: 25595703010123LMZ

43 

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ภูมิหลัง จ านวน (คน) ร้อยละ 

3. อาชีพ 

    รับราชการ  

    พนักงานบริษัทเอกชน 

    ธุรกิจส่วนตวั 

    เกษตรกรรม   

 

71 

178 

113 

38 

 

17.7 

44.5 

28.3 

9.5 

รวม 400 100 

4. รายได้ครอบครัวต่อปี 

    ต่ ากว่า 180,000 บาท 

    180,000 – 360,000 บาท 

    มากกว่า 360,000 บาท 

 

77 

185 

138 

 

19.2 

46.3 

34.5 

รวม 400 100 
  
จากตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลภูมิหลังของผู้เข้าเยี่ยมชมที่ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็น

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน จ าแนกตามตัวแปรดังนี้ 

 เพศ พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 213 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมา เป็นเพศชาย จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 

 อายุ พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 18-40 ปี จ านวน 
193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 มีอายุ 40-60 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 มีอายุต่ ากว่า 18 
ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 

 อาชีพ พบว่า ผู้ เข้าเยี่ยมชมที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 178คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 113 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.3 รับราชการจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และเกษตรกรรม จ านวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.5 
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 รายได้ของครอบครัวต่อปี พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
มีรายได้ของครอบครัวต่อปี 180 ,000 – 360,000 บาท จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 
รองลงมารายได้ของครอบครัวต่อปี  มากกว่า 360,000 บาท จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 
และรายได้ของครอบครัวต่อปี ต่ ากว่า 180,000 บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่ 1) การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคน
เมือง 2) ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับ ป่าธรรมชาติ 3) คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่
มอบให้แก่ประชาชน นิสิต ซึ่งสามารถรายงานผลการประมวลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง 3 ด้าน ได้ดังนี้ (ตารางที่ 4.2) 
 
ตารางที่ 4.2 รายงานผลการประมวลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อวัตถุประสงค์ของ
โครงการทั้ง 3 ด้าน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1.การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง 4.72 0.180 มากที่สุด 
2.ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับ ป่าธรรมชาติ 4.59 0.565 มากที่สุด 
3.คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต 4.61 0.429 มากที่สุด 

 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 มี

ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การด าเนินโครงการของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
มีการด าเนินงานที่ผู้เข้าเยี่ยมชม เห็นว่า มีการเตรียมกล้าไม้ที่ระบบรากแข็งแรง เน้นการปลูกต้นไม้ที่
เพาะขึ้นจากเมล็ด ปลูกพันธุ์ไม้ หลากหลายชนิดปะปนกัน รูปแบบการปลูกแบบสุ่ม (Random) ไม่
เป็นแถวเป็นแนว เลียนแบบธรรมชาติ ปลูกพันธุ์ไม้หลายระดับ ทั้งไม้ยืนต้น (Tree) ไม้พุ่ม (Shrub) 
และไม้พื้นล่าง (Herb) และปลูกและดูแลด้วยความพิถีพิถัน เช่น การสร้างเนินดิน การน ากล้าไม้จุ่มน้ า 
การคลุมด้วยฟางข้าว เป็นต้น 

2. ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับ ป่าธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 มีระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การด าเนินโครงการของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มี
การด าเนินงานที่ผู้เข้าเยี่ยมชม เห็นว่า การด าเนินงานมีการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพ้ืนที่ สร้าง
สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการวางผังกล้าไม้และชนิดสังคมพืช และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ Sky 
Walk ที่ออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
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3. คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 มี
ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การด าเนินโครงการของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
มีการด าเนินงานที่ผู้เข้าเยี่ยมชม เห็นว่า มีการสร้างอาคารนิทรรศการ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
นิเวศ สร้างห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ สร้างสวนสาธารณะ เพ่ือให้
ข้อมูลชิดของพืชแต่ละชนิด จัดโครงการปลูกป่า เพ่ือสานความสัมพันธ์ 

ซึ่งจากข้อสังเกต จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ผู้เข้าเยี่ยมชมเห็นว่าโครงการ
มีการเตรียมกล้าไม้ที่ระบบรากแข็งแรง เน้นการปลูกต้นไม้ที่ เพาะขึ้นจากเมล็ด  ปลูกพันธุ์ไม้ 
หลากหลายชนิดปะปนกัน เช่น พันธุ์ไม้เลื้อย พันธุ์ไม้ยืนต้น เป็นต้น รูปแบบการปลูกแบบสุ่ม 
(Random) ไม่เป็นแถวเป็นแนว เลียนแบบธรรมชาติ เพ่ือป้องกันการสูญเสีย และปลูกพันธุ์ไม้หลาย
ระดับ ทั้งไม้ยืนต้น (Tree) ไม้พุ่ม (Shrub) และไม้พ้ืนล่าง (Herb) เป็นการเพ่ิมทัศนียภาพให้กับ
โครงการ และปลูกและดูแลด้วยความพิถีพิถัน เช่น การสร้างเนินดิน การน ากล้าไม้จุ่มน้ า การคลุม
ด้วยฟางข้าว เป็นต้น กิจกรรมความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับ ป่าธรรมชาติ มีการสร้างความ
อุดมสมบูรณ์ให้กับพ้ืนที่ สร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการวางผังกล้าไม้และชนิดสังคมพืช และมี
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ Sky Walk ที่ออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่  จึงท าให้เป็นจุดที่
น่าสนใจแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต สร้างอาคาร
นิทรรศการ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ สร้างห้องสมุด เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ สร้างสวนสาธารณะ เพ่ือให้ข้อมูลชิดของพืชแต่ละชนิด และจัดโครงการปลูกป่า 
เพ่ือสานความสัมพันธ์ 

 

 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง
ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการป่าในกรุง ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 400 
ราย มีประเด็นหลัก ดังนี้ การเตรียมกล้าไม้ที่ระบบรากแข็งแรง เน้นการปลูกต้นไม้ที่เพาะข้ึนจากเมล็ด 
ปลูกพันธุ์ไม้ หลากหลายชนิดปะปนกัน รูปแบบการปลูกแบบสุ่ม (Random) ไม่เป็นแถวเป็นแนว 
เลียนแบบธรรมชาติ ปลูกพันธุ์ไม้หลายระดับ ทั้งไม้ยืนต้น (Tree) ไม้พุ่ม (Shrub) และไม้พ้ืนล่าง 
(Herb) และปลูกและดูแลด้วยความพิถีพิถัน เช่น การสร้างเนินดิน การน ากล้าไม้จุ่มน้ า การคลุมด้วย
ฟางข้าว เป็นต้นดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการการ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง 

การเพ่ิมพื้นที่สีเขียวให้กับคนเมือง 
     ระดับความคิดเห็น 

5 
 

4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1.เตรียมกล้าไม้ที่ระบบราก
แข็งแรง เน้นการปลูกต้นไม้ที่เพาะ
ขึ้นจากเมล็ด 

        

1.ท่านคิดว่าโครงการป่าในกรุง มี
การเตรียมกล้าไม้ที่ระบบราก
แข็งแรง เน้นการปลูกต้นไม้ที่เพาะ
ขึ้นจากเมลด็ มากน้อยเพียงใด 

307 
(76.8) 

73 
(18.3) 

20 
(5.0) 

0 
0 

0 
0 

4.72 
 
 

0.551 
 
 

มากที่สุด 

2.ท่านคิดว่าการเตรียมกล้าไม้ที่ดี 
จะช่วยเพิ่มความยั่งยืนของป่าไม้
มากน้อยเพียงใด 

298 
(74.5) 

102 
(25.5) 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.75 
 

0.436 มากที่สุด 

3.ท่านคิดว่าการด าเนินการเตรยีม
กล้าไม้ ส่งผลดีมากน้อยเพียงใดตอ่
การด าเนินโครงการ 

307 
(76.8) 

93 
(23.3) 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.77 0.423 มากที่สุด 

รวม      4.74 0.339 มากที่สุด 
2.ปลูกพันธุ์ไม้ หลากหลาย
ชนิดปะปนกนั 

        

1.ท่านคิดว่าโครงการป่าในกรุง 
มีการปลูกพันธ์ุไม้ หลากหลาย
ชนิดปะปนกัน  

301 
(75.3) 

82 
(20.5) 

17 
(4.30) 

0 
0 

0 
0 

4.71 0.540 มากที่สุด 

2.ท่านคิดว่าการปลูกพันธ์ไม้
หลากหลายชนิด เป็นการสร้าง
ระบบนิเวศท่ีเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 

309 
(77.3) 

71 
(17.8) 

20 
(5.0) 

0 
0 

0 
0 

4.72 0.549 มากที่สุด 

3.ท่านคิดว่าการปลูกพันธ์ไม้
หลากหลายชนิด ช่วยให้มี
อากาศที่ดี 

326 
(81.5) 

51 
(12.8) 

23 
(5.8) 

0 
0 

0 
0 

4.76 0.547 มากที่สุด 

รวม      4.73 0.432 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการการ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง (ต่อ) 

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
คนเมือง 

     ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
3.ปลูกพันธุ์ไม้ หลากหลาย
ชนิดปะปนกนั 

        

1.ท่านคิดว่าโครงการป่าในกรุง 
มีการปลูกพันธ์ุไม้ หลากหลาย
ชนิดปะปนกัน  

301 
(75.3) 

82 
(20.5) 

17 
(4.30) 

0 
0 

0 
0 

4.71 0.540 มากที่สุด 

2.ท่านคิดว่าการปลูกพันธ์ไม้
หลากหลายชนิด เป็นการสร้าง
ระบบนิเวศท่ีเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 

309 
(77.3) 

71 
(17.8) 

20 
(5.0) 

0 
0 

0 
0 

4.72 0.549 มากที่สุด 

3.ท่านคิดว่าการปลูกพันธ์ไม้
หลากหลายชนิด ช่วยให้มี
อากาศที่ดี 

326 
(81.5) 

51 
(12.8) 

23 
(5.8) 

0 
0 

0 
0 

4.76 0.547 มากที่สุด 

รวม      4.73 0.432 มากที่สุด 

4.รูปแบบการปลูกแบบสุ่ม 
(Random) ไม่เป็นแถวเป็น
แนว เลียนแบบธรรมชาติ 

        

1.ท่านคิดว่าโครงการปา่ใน
กรุง มีรูปแบบการปลูกแบบ
สุ่ม (Random) ไม่เปน็แถว 

357 
(89.3) 

35 
(8.8) 

8 
(2.0) 

0 
0 

0 
0 

4.87 0.390 มากที่สุด 

2.ท่านคิดว่าการปลูกแบบสุ่ม 
ท าให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม 
มากน้อยเพียงใด 

394 
(98.5) 

0 
0 

6 
(1.5) 

0 
0 

0 
0 

4.97 0.243 มากที่สุด 

3.ท่านคิดว่าการปลูกแบบสุ่ม 
ช่วยให้เกิดระบบนิเวศ 

390 
(97.5) 

8 
(2.0) 

2 
(0.5) 

0 
0 

0 
0 

4.97 0.198 มากที่สุด 

รวม      4.94 0.187 มากที่สุด 

 

 

 



Ref. code: 25595703010123LMZ

48 

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการการ

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง(ต่อ) 

การเพ่ิมพื้นที่สีเขียวให้กับคน
เมือง 

     ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

5.ปลูกพันธุ์ไม้หลายระดับ ทั้ง
ไม้ยืนต้น (Tree) ไม้พุ่ม 
(Shrub) และไม้พื้นล่าง 
(Herb) 
1.ท่านคิดว่าการปลูกพันธ์ไม้
หลายระดับช่วยรักษาหน้าดิน
มากน้อยเพียงใด 
2.ท่านคิดว่าการปลูกพันธุ์ไม้
หลายระดับ ช่วยเพิ่มความ
สวยงามให้กับป่าไม ้
3.ท่านคิดว่าปลูกพันธุ์ไม้หลาย
ระดับ เป็นการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด 

 
 
 
 

301 
(75.3) 

 
246 

(61.5) 
 

194 
(48.5) 

 
 
 
 

90 
(22.5) 

 
110 

(27.5) 
 

92 
(23.0) 

 
 
 
 
9 

(2.3) 
 

44 
(11.0) 

 
114 

(28.5) 

 
 
 
 
0 
0 
 
0 
0 
 
0 
0 

 
 
 
 
0 
0 
 
0 
0 
 
0 
0 

 
 
 
 

4.73 
 
 

4.51 
 
 

4.20 

 
 
 
 

0.493 
 
 

0.686 
 
 

0.855 

 
 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 

รวม      4.48 0.505 มากที่สุด 
6.ปลูกและดูแลด้วยความ
พิถีพิถัน เช่น การสร้างเนินดิน 
การน ากล้าไม้จุ่มน้ า การคลุม
ด้วยฟางข้าว เป็นต้น 

        

1.ท่านคิดว่าการสร้างเนินดิน 
การน ากล้าไม้จุม่น้ า การคลุม
ด้วยฟางข้าว เป็นวิธีท่ีเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด 

282 
(70.5) 

75 
(18.8) 

43 
(10.8) 

0 
0 

0 
0 

4.60 
 
 

0.676 มาก
ที่สุด 

2.ท่านคิดว่าการปลูกด้วยความ
พิถีพิถัน ท าให้ได้พันธ์ไม้ที่ดี
มากน้อยเพียงใด 

287 
(71.8) 

77 
(19.3) 

36 
(9.0) 

0 
0 

0 
0 

4.63 0.644 มาก
ที่สุด 

3.ท่านคิดว่าการปลูกด้วยความ
พิถีพิถัน เป็นการเสียเวลามาก
น้อยเพียงใด 

291 
(72.8) 

75 
(18.8) 

34 
(8.5) 

0 
0 

0 
0 

4.64 0.633 มาก
ที่สุด 

รวม      4.12 0.462 มาก 
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จากตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง จ าแนกตาม
ตัวแปรดังนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง โดยด้านเตรียมกล้าไม้ที่
ระบบรากแข็งแรง เน้นการปลูกต้นไม้ที่เพาะขึ้นจากเมล็ด มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ปลูกพันธุ์ไม้ หลากหลายชนิดปะปนกัน มีระดับความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 รูปแบบการปลูกแบบสุ่ม (Random) ไม่เป็นแถวเป็นแนว 
เลียนแบบธรรมชาติ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 ปลูก
พันธุ์ไม้หลายระดับ ทั้งไม้ยืนต้น (Tree) ไม้พุ่ม (Shrub) และไม้พ้ืนล่าง (Herb) มีระดับความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และปลูกและดูแลด้วยความพิถีพิถัน เช่น การ
สร้างเนินดิน การน ากล้าไม้จุ่มน้ า การคลุมด้วยฟางข้าว เป็นต้น มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 

 จะเห็นได้ว่า การด าเนินงานในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ผู้เข้าเยี่ยมชม เห็นว่า 
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาได้เห็นผลอย่างจริงจัง เกิดประสิทธิภาพ  

 
 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ความใกล้เคียงของป่านิเวศ 

เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการป่าในกรุง ของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 400 ราย มีประเด็นหลัก การด าเนินงานมีการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพ้ืนที่ 
สร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการวางผังกล้าไม้และชนิดสังคมพืช และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ 
Sky Walk ที่ออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ ดังตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ 

ความใกล้เคียงของป่า
นิเวศ เมื่อเทียบกับ 

ป่าธรรมชาติ 

     ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1.สร้างความอุดม
สมบูรณ์ให้กับพ้ืนที่ 

        

1.ท่านคิดว่าโครงการป่า
ในกรุง ช่วยสร้างความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้
ในพื้นท่ีของท่านมาก
น้อยเพียงใด 

385 
(96.3) 

14 
(3.5) 

1 
(0.3) 

0 
0 

0 
0 

4.96 
 
 

0.209 มากที่สุด 

2.ท่านคิดว่าการด าเนิน
โครงการช่วยสร้างความ
ยั่งยืนให้แก่ป่าไม้มาก
น้อยเพียงใด 

321 
(80.3) 

75 
(18.8) 

4 
(1.0) 

0 
0 

0 
0 

4.79 0.430 มากที่สุด 

3.ท่านคิดว่าการสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์จะ
ส าเร็จมากน้อยเพียงใด 

302 
(75.7) 

64 
(16.0) 

34 
(8.5) 

0 
0 

0 
0 

4.67 0.626 มากที่สุด 

รวม      4.81 0.306 มากที่สุด 

2.สร้างสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

        

1.ท่านคิดว่าโครงการ
ป่าในกรุง ช่วยสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดมีาก
น้อยเพียงใด 

374 
(68.5) 

85 
(21.3) 

41 
(10.3) 

0 
0 

0 
0 

4.58 
 
 

0.670 มากที่สุด 

2.การสรา้งสิ่งแวดล้อม
ที่ดีส่งผลต่อชุมชน 

265 
(66.3) 

88 
(22.0) 

47 
(11.8) 

0 
0 

0 
0 

4.55 0.696 มากที่สุด 

3.การสรา้งสิ่งแวดล้อม
ที่ดี จะด าเนินใหส้ าเร็จ
มากน้อยเพียงใด 

301 
(75.3) 

73 
(18.3) 

26 
(6.5) 

0 
0 

0 
0 

4.69 0.588 มากที่สุด 

รวม      4.61 0.493 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ (ต่อ) 

ความใกล้เคียงของป่า
นิเวศ เมื่อเทียบกับ             

ป่าธรรมชาติ 

     ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

3.มีการวางผังกล้าไม้
และชนิดสังคมพืช 

        

1.ท่านคิดว่าการวางผัง
กล้าไม้และชนิดของพืช
มีความเหมาะสมใน
ระบบนิเวศมากน้อย
เพียงใด 

300 
(75.0) 

90 
(22.5) 

10 
(2.5) 

0 
0 

0 
0 

4.73 
 
 

0.500 มากที่สุด 

2.ท่านคิดว่าการวางผัง
กล้าไม้และชนิดของพืช 
ช่วยให้สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

211 
(52.8) 

177 
(44.3) 

12 
(3.0) 

0 
0 

0 
0 

4.50 0.557 มากที่สุด 

3.มีการวางผังกล้าไม้
และชนิดสังคมพืช ช่วย
ลดมลพิษที่เกิดขึ้น 

221 
(55.3) 

155 
(38.3) 

24 
(6.0) 

0 
0 

0 
0 

4.50 0.609 มากที่สุด 

รวม      4.57 0.430 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ (ต่อ) 

ความใกล้เคียงของป่า
นิเวศ เมื่อเทียบกับป่า

ธรรมชาติ 

     ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

4.มีเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ และ Sky 
Walk ที่ออกแบบได้
อย่างเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 

        

1.ท่านคิดว่าการที่
โครงการจดัเส้นทางให้
ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ มี
ส่วนเพ่ิมความรู้ของ
ท่านมากน้อยเพียงใด 

204 
(51.0) 

178 
(44.5) 

18 
(4.5) 

0 
0 

0 
0 

4.47 
 
 

0.583 มากที่สุด 

2.ท่านคิดว่าการ
จัดสรรพื้นที่ของ
โครงการมคีวาม
เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานมากน้อย
เพียงใด 

251 
(62.8) 

114 
(28.5) 

35 
(8.8) 

0 
0 

0 
0 

4.54 0.652 มากที่สุด 

3.ท่านคิดว่าการสร้าง
เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ส่งผลต่อ
การเยี่ยมชมโครงการ
มากน้อยเพียงใด 

258 
(64.5) 

117 
(29.3) 

25 
(6.3) 

0 
0 

0 
0 

4.58 0.608 มากที่สุด 

รวม      4.53 0.486 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง จ าแนกตาม

ตัวแปรดังนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติโดยด้าน
สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81สร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.61 มีการวางผังกล้าไม้และชนิดสังคมพืช มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ Sky Walk ที่ออกแบบได้อย่างเหมาะสม
กับพ้ืนที่ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 

 2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์คุณภาพของแหล่งการ
เรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการป่าในกรุง 
ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 400 ราย มีการด าเนินงานที่ผู้เข้าเยี่ยมชม เห็นว่า มีการ
สร้างอาคารนิทรรศการ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ สร้างห้องสมุด เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ สร้างสวนสาธารณะ เพื่อให้ข้อมูลชิดของพืชแต่ละชนิด จัดโครงการปลูก
ป่า เพื่อสานความสัมพันธ์ ดังตารางที่ 4.5 
 

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา 

คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่
มอบให้แก่ประชาชน นิสิต  

     ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

5.สร้างอาคารนิทรรศการ 
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
นิเวศ 

        

1.ท่านคิดว่าคุณภาพของแหล่ง
การเรยีนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน 
นิสิต ที่ตั้งของโครงการป่าในกรุง 
เหมาะส าหรับการเป็นแหล่ง
เรียนรู้การปลูกป่าเชิงนิเวศมาก 

365 
(91.3) 

35 
(8.8) 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.91 
 

0.283 มากที่สุด 

2.ท่านคิดว่าอาคารนิทรรศการ
ของโครงการป่าในกรุงให้ความรู้
เรื่องระบบนเิวศมากน้อยเพยีงใด 

309 
(77.3) 

65 
(16.3) 

26 
(6.5) 

0 
0 

0 
0 

4.71 0.581 มากที่สุด 

3.ท่านคิดว่าอาคารนิทรรศการ 
เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ 

291 
(72.8) 

96 
(24.0) 

13 
(3.3) 

0 
0 

0 
0 

4.70 0.527 มากที่สุด 

รวม      4.77 0.341 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.5  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจ (ต่อ) 

คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่
มอบให้แก่ประชาชน นิสิต  

     ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

6.สร้างห้องสมุด เพ่ือเป็นแหล่ง
ความรู้ในการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลต่างๆ 

        

1.ท่านคิดว่าอาคารนิทรรศการ
ของโครงการป่าในกรุงให้ความรู้
เรื่องระบบนเิวศมากน้อยเพยีงใด 

297 
(74.3) 

94 
(23.5) 

9 
(2.3) 

0 
0 

0 
0 

4.72 
 

0.497 มากที่สุด 

2.ท่านคิดว่าห้องสมุดมีสื่อการ
เรียนรูม้ากน้อยเพียงใด 

248 
(62.0) 

126 
(31.5) 

26 
(6.5) 

0 
0 

0 
0 

4.56 0.615 มากที่สุด 

3.ท่านคิดว่าสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในแหล่งการเรยีนรู้
ของโครงการป่าในกรุง 
เอื้ออ านวยต่อการศึกษาเรียนรู้
มากน้อยเพียงใด 

254 
(63.5) 

126 
(31.5) 

20 
(6.5) 

0 
0 

0 
0 

4.59 0.586 มากที่สุด 

รวม      4.62 0.391 มากที่สุด 
7.สร้างสวนสาธารณะ เพ่ือให้
ข้อมูลชิดของพืชแต่ละชนิด 

        

1.ท่านคิดว่าสวนสาธารณะ มีการ
ให้ข้อมูลเรื่องพืชมากน้อยเพียงใด 

266 
(66.5) 

124 
(31.0) 

10 
(2.5) 

0 
0 

0 
0 

4.64 
 

0.530 มากที่สุด 

2.สวนสาธารณะช่วยสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

230 
(57.5) 

134 
(33.5) 

36 
(9.0) 

0 
0 

0 
0 

4.49 0.656 มากที่สุด 

3.สวนสาธารณะช่วยลดมลพิษ 263 
(65.8) 

109 
(27.3) 

28 
(7.0) 

0 
0 

0 
0 

4.59 0.619 มากที่สุด 

รวม      4.57 0.389 มากที่สุด 

8.จัดโครงการปลูกป่า เพ่ือสาน
ความสัมพันธ ์

        

1.ท่านคิดว่าโครงการปลูกป่าเป็น
กิจกรรมสานความสัมพันธ์ 

279 
(69.8) 

93 
(23.3) 

28 
(7.0) 

0 
0 

0 
0 

4.63 
 

0.612 มากที่สุด 

2.วิทยากรผู้บรรยายของโครงการป่า
ในกรุง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่ท่านได้มากน้อยเพยีงใด 

261 
(65.3) 

87 
(21.8) 

52 
(13.0) 

0 
0 

0 
0 

4.52 0.715 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา (ต่อ) 

คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่
มอบให้แก่ประชาชน นิสิต  

     ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

3.ท่านคิดว่าแหล่งเรียนรูส้่งผลต่อ
ความรู้ความเข้าใจของท่านมาก
น้อยเพียงใด 

260 
(65.0) 

118 
(29.5) 

22 
(5.5) 

0 
0 

0 
0 

4.60 0.593 มากที่สุด 

รวม      4.58 0.389 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง จ าแนกตาม

ตัวแปรดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของโครงการคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้  ที่มอบให้แก่
ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจ โดยด้านสร้างอาคารนิทรรศการ เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบนิเวศ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 สร้าง
ห้องสมุด เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 สร้างสวนสาธารณะ เพ่ือให้ข้อมูลชิดของพืชแต่ละชนิด มีระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และจัดโครงการปลูกป่า เพ่ือสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและชุมชนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58 

สรุปผลการศึกษา 
1. กิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ผู้เข้าเยี่ยมชมเห็นว่าโครงการมีการเตรียมกล้าไม้ที่ระบบ

รากแข็งแรง เน้นการปลูกต้นไม้ที่เพาะขึ้นจากเมล็ด ปลูกพันธุ์ไม้ หลากหลายชนิดปะปนกัน เช่น พันธุ์
ไม้เลื้อย พันธุ์ไม้ยืนต้น เป็นต้น รูปแบบการปลูกแบบสุ่ม (Random) ไม่เป็นแถวเป็นแนว เลียนแบบ
ธรรมชาติ เพ่ือป้องกันการสูญเสีย และปลูกพันธุ์ไม้หลายระดับ ทั้งไม้ยืนต้น (Tree) ไม้พุ่ม (Shrub) 
และไม้พ้ืนล่าง (Herb) เป็นการเพ่ิมทัศนียภาพให้กับโครงการ และปลูกและดูแลด้วยความพิถีพิถัน 
เช่น การสร้างเนินดิน การน ากล้าไม้จุ่มน้ า การคลุมด้วยฟางข้าว เป็นต้น  

2. กิจกรรมความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับ ป่าธรรมชาติ มีการสร้างความอุดม
สมบูรณ์ให้กับพ้ืนที่ สร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการวางผังกล้าไม้และชนิดสังคมพืช และมีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ และ Sky Walk ที่ออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ จึงท าให้เป็นจุดที่น่าสนใจแก่ผู้
เข้าเยี่ยมชม  
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3. คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต สร้างอาคารนิทรรศการ 
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ สร้างห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ 
สร้างสวนสาธารณะ เพื่อให้ข้อมูลชิดของพืชแต่ละชนิด และจัดโครงการปลูกป่า เพ่ือสานความสัมพันธ์ 

 
4.2 การทดสอบสมมติฐาน 
 

ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานจากการวิจัยนั้น ประกอบด้วยข้อสมมติฐานจ านวน 4 
ข้อ ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างจ านวน 400 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการแตกต่างกัน 

H0 : ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่
แตกต่างกัน 

H1 : ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
แตกต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างประชากรสองกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน ( Independent Sample 
t-test) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ก็ ต่อเมื่อระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05   

 

ตารางที่ 4.6 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
จ าแนกตามเพศ 

ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

t- test for Equality of Means 

เพศ x̄  S.D. t df Sig. 

1.การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคน
เมือง 

ชาย 
หญิง 

187 
213 

0.406 
 

-0.195 398 0.845 

2.ความใกล้เคียงของป่านิเวศ 
เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ 

ชาย 
หญิง 

187 
213 

0.316 
 

0.574 398 0.617 

3.คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ 
ที่มอบให้แก่ประชาชน  

ชาย 
หญิง 

187 
213 

0.040 -2.441 398 0.015* 

* ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ Independent Sample t- test สามารถวิเคราะห์ความ
คิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต 
นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต 
นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.0 

ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง ความ
ใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.845 และ 0.617 หมายความว่า 
ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ให้กับคนเมือง ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นข้อสังเกต
ที่ว่า ผู้ชายและผู้หญิงมีการเลือกศึกษาความรู้จากแหล่งธรรมชาติที่แตกต่ างกัน ผู้ชายจะชอบ
เทคโนโลยีมากกว่าผู้หญิง ดังนั้น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ควรมีการเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ที่ใช้
เทคโนโลยีเข้าเสริมการเรียนรู้ 

 
การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการแตกต่างกัน 

H0 : ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่
แตกต่างกัน 

H1 : ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
แตกต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดี ย ว  (One Way Analysis of Varience : One Way ANOVA) ก ารทดสอบ
สมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้า
ความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตารางที่ F-test และถ้าค่าความแปรปรวน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานจากตารางที่  Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
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Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดงดังตารางที่ 4. 7 

 
ตารางที่ 4.7 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการจ าแนกอายุ 

ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1.การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง ระหว่าง
กลุ่ม 

ภายใน
กลุ่ม 

0.690 
 

22.384 

3 
 

396 

0.230 
 

0.057 

4.068 0.007* 

2.ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อ
เทียบกับป่าธรรมชาติ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

ภายใน
กลุ่ม 

1.589 
 

38.434 

3 
 

396 

0.530 
 

0.097 

5.458 0.001* 

3.คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบ
ให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และ
นักเรียนที่สนใจ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

ภายใน
กลุ่ม 

0.642 
 

30.601 

3 
 

396 

0.214 
 

0.077 

2.768 0.052 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง 
ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ และคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่
ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007, 0.001 และ 0.042 
หมายความว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
แตกต่างกัน เนื่องจากวัยที่ต่างกัน การแสดงกระบวนการทางความคิด ข้อเสนอแตกต่างกัน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อโดยใช้สถิติ LSD ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังตาราง 4.8 
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ตารางที่ 4.8 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกันกับ
ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ความคิดเห็น
ตาม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

อายุ ค่าเฉลี่ย 

ต่ ากว่า 18 
ปี 

18-40 ปี 40-60 ปี 60 ปี ขึ้นไป 

4.65 4.74 4.68 4.70 

การเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวให้กับคน
เมือง 

ต่ ากว่า 18 ปี  4.65 - -0.093* 
(0.008) 

-0.029 
(0.434) 

0.011 
(0.820) 

18-40 ปี 4.74 - - 0.063* 
(0.026) 

0.104* 
(0.016) 

40-60 ปี 4.68 - - - 0.041 
(0.368) 

60 ปี ขึ้นไป 4.70 - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผู้เข้าเยี่ยมชม
ที่มีอายุแตกต่างกันกับความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง 
โดยเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า อายุต่ ากว่า 18 ปี กับอายุ 18-40 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.008 หมายความว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี มีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนเมือง แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุ 18-40 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี มีความคิดเห็นตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนเมือง น้อยกว่าผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุ 18-
40 ปี เนื่องจากผู้ที่มีอายุน้อยจะชอบอะไรที่มีสีสวย หลายหลายสี ชื่นชอบดอกไม้ พันธุ์พืชที่มีดอก
หลากหลายสี  

 ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุ 18-40 ปี กับอายุ 40-60 ปี และ 60 ปีขึ้นไป มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.026 และ 0.016 หมายความว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุ 18 -40 ปี มีความคิดเห็นตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้เข้าเยี่ยมชมที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุ 18-40 ปี มีความ
คิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนเมือง มากกว่าผู้เข้าเยี่ยมชมที่
มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เนื่องจากผู้ที่มีอายุมาก จะมีความคาดหวังในการเข้าเยี่ยมชมโครงการ เมื่อเห็นว่า
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โครงการยังมีพ้ืนที่สีเขียวน้อย เมื่อเทียบกับความกว้างของพ้ืนที่ จึงเห็นว่าควรมีการขยายพ้ืนที่สีเขียว
ให้เพ่ิมมากข้ึน 

  
ตารางที่ 4.9 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกันกับ
ความคดิเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ความคิดเห็นตาม
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
อาย ุ ค่าเฉลี่ย 

ต่ ากว่า 18 ป ี 18-40 ปี 40-60 ปี 60 ปี ขึ้นไป 

4.63 4.58 4.66 4.80 
ความใกล้เคยีงของ
ป่านิเวศ เมื่อเทียบ
กับป่าธรรมชาต ิ

ต่ ากว่า 18 ปี  4.63 - -0.055 
(0.228) 

-0.024 
(0.634) 

-0.162* 
(0.014) 

18-40 ปี 4.58 - - -0.079* 
(0.034) 

-0.218* 
(0.000) 

40-60 ปี 4.66 - - - -0.139* 
(0.021) 

60 ปี ข้ึนไป 4.80 - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างผู้เข้าเยี่ยมชม
ที่มีอายุแตกต่างกันกับความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อ
เทียบกับป่าธรรมชาติโดยเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า อายุต่ ากว่า 18 ปี กับอายุ 60 ปีขึ้นไป 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.014 หมายความว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี มีความคิดเห็นตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ แตกต่างเป็นรายคู่
กับผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี มีความคิดเห็นตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เม่ือเทียบกับป่าธรรมชาติ น้อยกว่าผู้เข้า
เยี่ยมชมที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี จะไม่ค่อยดื่มด่ ากับธรรมชาติเท่าไร จะ
ต่ืนตากับเทคโนโลยีใหม่ๆ มากกว่าคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

 อายุ 18 – 40 ปี กับอายุ 40 – 60 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.034 
และ 0.000 หมายความว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี มีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้เข้าเยี่ยมชมที่มี
อายุ 40 – 60 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี มีความคิดเห็นตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เม่ือเทียบกับป่าธรรมชาติ น้อยกว่าผู้เข้า
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เยี่ยมชมที่มีอายุ40 – 60 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ผู้ที่มีอายุน้อยจะมี
ความเห็นด้านอารมณ์มากกว่าผู้ที่มีอายุมาก ที่มองด้านเหตุผลเป็นหลัก  

 อายุ 40 – 60 ปี กับอายุ 60 ปีขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.021 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุ 40 – 60 ปี มีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ความ
ใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ แตกต่างเป็นรายคู่กับผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป โดยผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุ 40 – 60 ปี มีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ความ
ใกล้เคียงของป่านิเวศ เม่ือเทียบกับป่าธรรมชาติ น้อยกว่าผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มี
อายุน้อยจะมีความเห็นด้านอารมณ์มากกว่าผู้ที่มีอายุมาก ที่มองด้านเหตุผลเป็นหลัก  ดังนั้น บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ควรมีจัดสรรการด าเนินโครงการที่ตอบสนองได้ทั้งผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุน้อย
และมาก เพ่ือสามารถเข้าถึงการรับรู้และการเข้าถึงของโครงการได้ 

 
การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็น

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการแตกต่างกัน 
H0 : ผู้ เข้าเยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการไม่แตกต่างกัน 
H1 : ผู้ เข้าเยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการแตกต่างกัน 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ระหว่างประชากรสองกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน ( Independent Sample 
t-test) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ก็ ต่อเมื่อระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05  
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ตารางที่ 4.10 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการจ าแนกอาชีพ 

ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนเมือง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.283 
22.790 

3 
396 

0.094 
0.058 

1.639 0.180 

ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เม่ือเทียบ
กับป่าธรรมชาต ิ

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

358 
39.665 

3 
396 

0.119 
0.100 

1.192 0.313 

คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบ
ให้แก่ประชาชน นิสติ นักศึกษา และ
นักเรียนที่สนใจ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.396 
30.846 

3 
396 

0.139 
0.078 

1.697 0.167 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง 
ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ และคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่
ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.180, 0.313 และ 0.167 
หมายความว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่
แตกต่างกัน  

จึงเป็นข้อสังเกตที่ว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ และคุณภาพของ
แหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจ ที่แตกต่างกัน อาจเป็น
เพราะคนที่มีอาชีพที่ไม่เหมือนกัน มีการเล็งถึงประโยชน์จากการเข้าเยี่ยมชมโครงการที่ไม่เหมือนกัน 
เช่น นักเรียน นักศึกษา จะเล็งเห็นถึงการได้รับความรู้จากโครงการ รับราชการ พนักงานบริษัท อาจ
ต้องการพักผ่อน สูดอากาศ ดังนั้น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ควรมีพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และมุม
พักผ่อน เพ่ือให้ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกกลุ่มอาชีพต่างได้รับประโยชน์ที่ตนเองเกิดความต้องการ 

การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีรายได้ของครอบครัวต่อปีแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการแตกต่างกัน 

H0 : ผู้ เข้าเยี่ยมชมที่มีรายได้ของครอบครัวต่อปีแตกต่างกันมีความคิดเห็นตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการไม่แตกต่างกัน 

H1 : ผู้ เข้าเยี่ยมชมที่มีรายได้ของครอบครัวต่อปีแตกต่างกันมีความคิดเห็นตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการแตกต่างกัน 
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ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างประชากรสองกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน ( Independent Sample 
t-test) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) ก ็ต่อเมื่อระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง 
ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ และคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่
ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจ  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.220, 0.272 และ 0.389 
หมายความว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีรายได้ของครอบครัวต่อปีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์
ของโครงการไมแ่ตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.11 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการจ าแนก
รายได้ของครอบครัวต่อปี 

ความคิดเห็นตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียวให้กับคนเมือง ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

1.585 
21.489 

2 
397 

0.799 
0.084 

14.637 0.220 

ความใกล้เคยีงของป่านิเวศ เมื่อเทยีบกับป่า
ธรรมชาต ิ

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

0.262 
39.761 

2 
397 

0.131 
0.100 

1.307 0.272 

คุณภาพของแหล่งการเรยีนรู้ ทีม่อบให้แก่
ประชาชน นิสติ นักศึกษา และนักเรยีนทีส่นใจ 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

0.396 
30.846 

3 
396 

0.139 
0.078 

0.947 0.389 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จึงเป็นข้อสังเกตที่ว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีรายได้ของครอบครัวต่อปีแตกต่างกัน จะมี
ความคิดเห็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ 
และคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจ ที่
แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะผู้ที่มาเยี่ยมชมโครงการ จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าเยี่ยมชม ส่งผลให้ทุกคน
ต่างได้รับโยชน์ที่เหมือนกัน  
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สมมติฐานที่  2 ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกวัตถุประสงค์มี
ความสัมพันธ์กัน 

H0 : ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกวัตถุประสงค์ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

H1 : ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกวัตถุประสงค์มีความสัมพันธ์กัน 

 
ตารางที่ 4.12 แสดงผลความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกวัตถุประสงค์ 

ความคิดเห็นตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
ความคิดเห็นตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 

r Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

การเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับคนเมือง -0.086* 0.085 ต่ า ตรงข้าม 
ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ 
คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน 
นิสิต นักศึกษา และนักเรียนท่ีสนใจ 

0.157 
 

0.148 

0.002 
 

0.003 

ต่ า 
 

ต่ า 

เดียวกัน 
 

เดียวกัน 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.9 ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ความใกล้เคียง
ของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ  คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต 
นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 และ 0.003 ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.05 หมายความ
ว่า ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ใน ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่า
ธรรมชาติ  คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจ 
มีความสัมพันธ์ระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน 
 

4.3 รายงานผลเชิงคุณภาพ 
 

ในส่วนของผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาขอน าเสนอผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In 
– Depth Interview) ซึ่งผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ
โครงการป่าในกรุง ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 ราย เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาประสิทธิผลของโครงการป่าในกรุงที่เป็นข้อมูลเชิงลึก จ าแนกการรายงานผลการวิจัยตาม
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนเมือง 

ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการป่าในกรุง ของ
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 ราย เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว
ให้กับคนเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องในทางเดียวกัน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายของความขัดแย้ง
ระหว่างการขยายตัวของเมืองและการสงวนรักษาพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งในปัจจุบันขาดแคลนพื้นที่สีเขียวและ
พ้ืนที่เพ่ือนันทนาการในเขตชุมชน โดยเฉพาะชุมชนเมืองขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร 

2. แม้ว่าประชาชนและชุมชนต่างๆ จะตระหนักถึงความส าคัญของพ้ืนที่สีเขียว หากแต่
การพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไร้ขีดจ ากัด รวมถึงความทันสมัยและความสะดวกสบายที่
ชุมชนต้องการ ท าให้เกิดการรุกล้ าและละเลยความส าคัญของพ้ืนที่สีเขียว 

3. กลยุทธ์ในการผลักดันการสร้างพ้ืนที่สีเขียวให้แก่คนเมืองอย่างยั่งยืน คือ การเป็น
แบบอย่างที่ดีในการก าหนดสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงการก าหนดขอบเขตและขนาดของ
พ้ืนที่สีเขียว ให้ประชาชนและชุมชนต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพ่ือน าไปพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
ของตนเองต่อไป 

4. การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวยังคงท าได้ล าบาก เพราะด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่
ไม่สามารถขยายได้ เพราะติดแหล่งชุมชน ส่งผลให้การด าเนินงาน พัฒนาโครงการท าได้ยาก 

5. ต้องมีการเพ่ิมพันธุ์นานาๆ ชนิด ให้มีความหลากหลายมากขึ้น อาจมีการน าเข้าพันธุ์
ไม้จากต่างประเทศ มีการแบ่งโซนพืชเขตร้อนและพืชเมืองหนาว เป็นต้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมแหล่งการ
เรียนรู้ให้ครอบคลุมทั่วโลก ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้มีโอกาสสัมผัสสิ่งใหม่ๆ 

ความใกล้เคียงของป่านิเวศเม่ือเทียบกับป่าธรรมชาติ 

ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการป่าในกรุง ของ
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 ราย เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการสร้างความ
ใกล้เคียงของป่านิเวศเมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องในทาง
เดียวกันว่า กลไกส าคัญที่บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ใช้ผลักดันแนวคิดการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การปลูกป่านิเวศเพ่ือให้ประชาชนและชุมชนสามารถใช้พ้ืนที่ สีเขียวร่วมกันได้ 
กล่าวคือ การที่ท้ังคนและสัตว์ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในป่านิเวศผืนนี้ 
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2. การปรับการใช้พ้ืนที่เมื่อเวลาผ่านไป มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงอยู่ของความ
ใกล้เคียงของป่านิเวศเมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปความต้องการในการใช้พ้ืนที่
เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจเข้ามามีอิทธิพลเหนือแนวคิดในการอนุรักษ์ป่านิเวศได้ 

3. การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของผู้บริหารบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในการผลักดัน
แนวคิดการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็น “การสร้างคุณค่า” ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม 
(Corporate Citizenship) ซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

4. การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กับ
ประชาชน ชุมชน และสังคม เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ป่านิเวศให้เป็นแนวคิดที่ได้รับ
การยอมรับจากสังคม 

5. การด าเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพ สามารถสร้างป่าในกรุง ให้มีความใกล้เคียงกับ
ธรรมชาติมากที่สุด ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าเยี่ยมชม 

คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่
สนใจ 

ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการป่าในกรุง ของ
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 ราย เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการสร้างคุณภาพ
ของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นสอดคล้องในทางเดียวกันว่า ประสิทธิผลของโครงการป่าในกรุงที่สะท้อนให้เห็นได้อย่าง
เด่นชัดที่สุด รวมถึงคุณค่าของโครงการป่าในกรุงที่ส่งมอบให้แก่ผู้คนสะท้อนกลับคืนมา ประกอบด้วย
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ตั้งแต่โครงการป่าในกรุงแล้วเสร็จในปี 2557 และได้เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ
ในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน การปลูกป่าเชิงนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์และเติบโตอย่างรวดเร็ว และพร้อม
ให้ผู้คนได้เข้ามาศึกษา 

2. ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนให้ความสนใจเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมมากเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้มากจนส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ เช่น 
ที่จอดรถ คุณภาพการให้บริการ ฯลฯ 

3. สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในพ้ืนที่รวมถึงเส้นทางทางเดินชมเรือนยอดและหอชมป่า เพ่ือ
การใช้งานส าหรับการศึกษาเรียนรู้นั้นมี “ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม” ภายในโครงการ ท าให้
เกิดทัศนียภาพที่สวยงามจนได้รับรางวัลออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมดีเด่นประจ าปี 2016 โดย 
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"โครงการป่าในกรุง" ได้รับรางวัลดีเด่น (Honor Award) ในหมวด General Design จากการประกวด
รางวัลผลงานยอดเยี่ยมของภูมิสถาปนิก จัดโดยสมาคมภูมิสถาปนิกอเมริกา (America Society of 
Landscape Architects ; ASLA) เป็นสมาคมเก่าแก่ที่ก่อตั้งมากว่า 117 ปี ซึ่งทรงอิทธิพลและเป็นที่
ยอมรับอย่างสูงในวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมของโลก 

4. โครงการป่าในกรุงไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศและการปลูกป่า
เท่านั้น แต่โครงการเปรียบเหมือนพ้ืนที่สันทนาการที่เยาวชนในชุมชนใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้ามาใช้
พ้ืนที่และท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และจินตนาการอ่ืนๆไปพร้อมกันภายใต้ความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงแนวทางในการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อ

สังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: โครงการป่าในกรุง โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1)
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) โดยใช้โครงการป่าในกรุงเป็นกรณีศึกษา 2) เพ่ือน าเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาการด าเนินโครงการป่าในกรุงของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เมื่อเก็บข้อมูลจากผู้เข้าชม
โครงการป่าในกรุง จ านวน 400 คน จากผู้เข้าชมโครงการและผู้บริหารและผู้ดูแลโครงการ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ผลจากการศึกษาแนวทางในการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: โครงการป่าในกรุง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
ส่วนที่ ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ด้านเพศ พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมา เป็นเพศชาย จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46. 

ด้านอายุ พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 18-40 ปี 
จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 มีอายุ 40-60 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 มีอายุต่ า
กว่า 18 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.0 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 178คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 113 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.3 รับราชการจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และเกษตรกรรม จ านวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.5 

ด้านรายได้ของครอบครัวต่อปี พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มีรายได้ของครอบครัวต่อปี 180,000 – 360,000 บาท จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 
รองลงมารายได้ของครอบครัวต่อปี  มากกว่า 360,000 บาท จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 
และรายได้ของครอบครัวต่อปี ต่ ากว่า 180,000 บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 
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ผลการศึกษาความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถสรุปได้ว่า 
 1.วัตถุประสงค์ด้านการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง ได้มีการเตรียมกล้าไม้ที่ระบบ

รากแข็งแรง เน้นการปลูกต้นไม้ที่เพาะขึ้นจากเมล็ด มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ปลูกพันธุ์ไม้ หลากหลายชนิดปะปนกัน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 รูปแบบการปลูกแบบสุ่ม (Random) ไม่เป็นแถวเป็นแนว 
เลียนแบบธรรมชาติ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 ปลูก
พันธุ์ไม้หลายระดับ ทั้งไม้ยืนต้น (Tree) ไม้พุ่ม (Shrub) และไม้พ้ืนล่าง (Herb) มีระดับความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และปลูกและดูแลด้วยความพิถีพิถัน เช่น การ
สร้างเนินดิน การน ากล้าไม้จุ่มน้ า การคลุมด้วยฟางข้าว เป็นต้น มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 

 2.วัตถุประสงค์ด้านความใกล้เคียงของป่านิเวศ นั้น เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติโดย
ด้านสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพ้ืนที่ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81สร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.61 มีการวางผังกล้าไม้และชนิดสังคมพืช มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ Sky Walk ที่ออกแบบได้อย่างเหมาะสม
กับพ้ืนที่ มรีะดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 

 3.วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต 
นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจ โดยด้านการสร้างอาคารนิทรรศการ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ 
มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 สร้างห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่ง
ความรู้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 สร้างสวนสาธารณะ เพ่ือให้ข้อมูลชิดของพืชแต่ละชนิด มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และจัดโครงการปลูกป่า เพ่ือสานความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวและชุมชนมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 

การด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ 
 1.การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง ในด้านการเตรียมกล้าไม้ที่มีระบบรากแข็งแรง 

เน้นการปลูกต้นไม้ที่เพาะขึ้นจากเมล็ด ปลูกพันธุ์ไม้ หลากหลายชนิดปะปนกัน รูปแบบการปลูกแบบ
สุ่ม (Random) ไม่เป็นแถวเป็นแนว เลียนแบบธรรมชาติ ปลูกพันธุ์ไม้หลายระดับ ทั้งไม้ยืนต้น (Tree) 
ไม้พุ่ม (Shrub) และไม้พ้ืนล่าง (Herb) และปลูกและดูแลด้วยความพิถีพิถัน เช่น การสร้างเนินดิน 
การน ากล้าไม้จุ่มน้ า การคลุมด้วยฟางข้าว เป็นต้น ผลการด าเนินโครงการสามารถวัดประสิทธิผลใน
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การด าเนินงานได้ เพราะการเพ่ิมพ้ืนที่เขียว ในการด าเนินแต่ละกิจกรรมช่วยให้มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย 
มีจ านวนมาก สร้างระบบนิเวศท่ีดี ช่วยให้ความร่มรื่นกับพื้นที่ 

 2.ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ ในด้านการสร้างความอุดม
สมบูรณ์ให้กับพ้ืนที่ สร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการวางผังกล้าไม้และชนิดสังคมพืช มีเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ และ Sky Walk ที่ออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ ผลการด าเนินโครงการสามารถวัด
ประสิทธิผลในการด าเนินงานได้ เพราะมีความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ ในการ
ด าเนินแต่ละกิจกรรมมีส่วนช่วยสร้างระบบนิเวศที่เหมือนกับป่าธรรมชาติอย่างแท้จริง จึงเป็น
ผลส าเร็จในการสร้างป่าในกรุงที่ได้ผล 

 3.คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียน
ที่สนใจ ในด้านการสร้างอาคารนิทรรศการ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ สร้างห้องสมุด เพื่อเป็น
แหล่งความรู้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ สร้างสวนสาธารณะ เพ่ือให้ข้อมูลชิดของพืชแต่ละชนิด 
จัดโครงการปลูกป่า เพ่ือสานความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและชุมชน ผลการด าเนินโครงการ
สามารถวัดประสิทธิผลในการด าเนินงานได้ เพราะคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้   ในการด าเนินแต่ละ
กิจกรรมมีส่วนช่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติได้อย่างครอบคลุม 

 

5.2 อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัย “แนวทางในการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: โครงการป่าในกรุง” สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจแตกต่างกัน 
เนื่องจากประชาชนแต่ละเพศ มีความสนใจที่ไม่เหมือนกัน โดยให้ความเห็นต่างในเรื่องของการสร้าง
อาคารนิทรรศการ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศสร้างห้องสมุด เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ สร้างสวนสาธารณะ เพ่ือให้ข้อมูลของพืชแต่ละชนิด และจัดโครงการปลูกป่า เพ่ือ
สานความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและชุมชน ควรมีการน าเสนอแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือง่าย
ต่อการเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิฤทธิ์ษณะ น้อยกมล (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท.เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองแฟบ เทศบาลเมืองมาบตาพุด พบว่า ประชาชนในชุมชน
บ้านหนองแฟบมีความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท.เค
มิคอล จ ากัด (มหาชน) ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 



Ref. code: 25595703010123LMZ

71 

เพศชายให้ความส าคัญในเรื่องของแหล่งการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี 
และอนุรักษ์มรดกมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมากกว่าเพศหญิง 

2. ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ และคุณภาพของ
แหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจแตกต่างกัน เนื่องจาก
ประชาชนที่มีอายุ 18 – 59 ปี  มีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ให้กับคนเมือง มากกว่าผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยมิตร แสง
ทอง (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความส าเร็จของการฟ้ืนฟูป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ท้องที่จังหวัดตาก” พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อยจะทราบและเข้าใจประโยชน์ของป่าไม้ดี (ร้อยละ 52) เข้าใจถึงประโยชน์ของ
โครงการปลูกป่าฯ ที่มีต่อชุมชน ร้อยละ 65.7 และเข้าใจถึงประโยชน์ของโครงการปลูกป่าที่มีต่อ
ประเทศ ร้อยละ 63 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ร้อยละ 77 เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐแนะน า ไม่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 23 สาเหตุจากไม่มีเวลาว่างและแรงงาน ลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกป่าและบ ารุงป่าโดยเข้าร่วมในกิจกรรมย่อยปลูก
ป่ามากที่สุด (ร้อยละ 89) และร่วมในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมย่อยรับฟังการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ร้อยละ 75 

3.ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ และคุณภาพของ
แหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความเห็นที่เหมือนกัน ที่โครงการมีการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ เช่น 
การปลูกต้นไม้ การส้รางระบบนิเวศที่เหมือนธรรมชาติ และการมีสถานที่ให้ความรู้ บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ควรด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมให้มีความชัดเจนเจาะจงให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ (2) บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ควรเพ่ิมการใช้สื่อบุคคลอ้างอิงเพ่ือประโยชน์ทางการประชาสัมพันธ์ในเชิงลึก
ให้มากขึ้น (3) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ควรเข้าไปจัดกิจกรรมที่ใกล้ชิดกับสังคมมากขึ้น เพ่ือให้
เกิดการรับรู้ที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต (4) ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวกมากต่อการด าเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในด้านสิ่งแวดล้อม คาดว่าเป็นผลจากการเกิด
ภาวะโลกร้อน จึงท าให้ประชาชนมีการตื่นตัวและสนใจมากขึ้น (5) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มี
การสื่อสารให้ประชาชนเกิดการรับรู้มาก จึงก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการด าเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น องค์การควรด าเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งไม่
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ มินทร์ฐิตา จิราธรรมวัฒน์ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่องการรับรู้และ
ทัศนคติที่ประชาชนมีต่อภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) ของบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) พบว่า ประชาชนมีอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก 
โดยเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่าการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การด้านสิ่งแวดล้อมและด้านชุมชนมีระดับการรับรู้มาก และด้านสังคมมีระดับการรับรู้ปานกลาง 
และประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสื่อสิ่งพิมพ์จากหนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์จากโทรทัศน์ 
และสื่อบุคคลจากเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน ทัศนคติที่ประชาชนมีต่อการด าเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในภาพรวมทุกด้านพบว่า 
ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์ และมีความชอบในการด าเนินกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

4.ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีรายได้ของครอบครัวต่อปีแตกต่างกันมีความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์
ของโครงการการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ 
และคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากประชาชนที่เข้าร่วมชมโครงการมีทุกกลุ่มรายได้ การเข้าชมโครงการไม่มี
ค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพชยนต์ ศุภรานนท์ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์
องค์การจากการรับรู้ของผู้เข้าเยี่ยมชมในเขตกรุงเทพมหานครจากการด าเนินโครงการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่างกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด า เนินโครงการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ในเรื่องของแหล่ง
เรียนรู้ที่มอบให้แก่ประชาชนเหมือนกัน 

5. ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ใน ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อ
เทียบกับป่าธรรมชาติ  คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และ
นักเรียนที่สนใจ มีความสัมพันธ์ระดับต่ า ทิศทางเดียวกัน กับวัตถุประสงค์ของโครงการทุกโครงการ 
จะเห็นได้ว่าการด าเนินโครงการช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ป่าไม้  โครงการป่าในกรุง ช่วยสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี วางผังกล้าไม้และชนิดของพืชมีความเหมาะสมในระบบนิเวศ การจัดสรรพ้ืนที่ของ
โครงการมีความเหมาะสมกับการด าเนินงาน ที่ตั้งของโครงการป่าในกรุง เหมาะส าหรับการเป็นแหล่ง
เรียนรู้การปลูกป่าเชิงนิเวศ อาคารนิทรรศการของโครงการป่าในกรุงให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศ  สิ่ง
อ านวยความสะดวกภายในแหล่งการเรียนรู้ของโครงการป่าในกรุง เอื้ออ านวยต่อการศึกษาเรียนรู้มาก 
และโครงการปลูกป่าเป็นกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศิฤทธิ์ษณะ น้อยกมล (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
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ด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท.เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านหนองแฟบ เทศบาลเมืองมาบตาพุด พบว่า ประชาชนให้ความเห็นต่อกิจกรรมของ บริษัท 
ปตท.เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่เน้นด้านแหล่งการเรียนรู้และการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับมาก และความสัมพันธ์ของกิจกรรมมีความสัมพันธ์กัน 
 6.สวนป่าในกรุง ไปไม่ยากเลย ขับรถไปถนนวงแหวน ไปทางถนนสุขาภิบาล 2 ขับตรงมา
เรื่อยจะมีป้ายบอก ไม่ไกล เจอกับโครงการป่าในกรุง ถ.สุขาภิบาล 2 เป็นการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวใน
ที่ดินของ ปตท. จ านวน 12 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ภายใต้แนวทางการส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง
ของ กลุ่ม ปตท. หรือ “PTT Green in the City” ได้ออกแบบสัดส่วนเป็นพ้ืนที่ป่า 75% พ้ืนที่น้ า 
10% พ้ืนที่ใช้งาน 15% ป่าเป็นหลัก มีการออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบ
นวัตกรรมอาคารเขียว  เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าของ ปตท. และการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบ
ยั่งยืน เมื่อเดินทางไปถึงจอดรถริมถนน สวนป่าในกรุง ให้ทุกคนเดินไปลงทะเบียน เปิดเวลา 18.30 -
18.00 น. สวนป่าในกรุงนี้ ให้ทุกคนเดินไปสัมผัสกับธรรมชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติอย่าง
แท้จริง ทุกคนแวะไปเยี่ยมชมต้องลงทะเบียนทั้งเข้าและออก เดินเข้าไปสวนป่าในกรุง ทาง ปตท. ใช้
สื่อผสมให้ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจง่าย ส าหรับตากล้องแล้วรู้สึกว่าที่นี่นอนกสภาพแวดล้อมที่สวยงามแล้ว 
สถานที่แห่งนี้เหมาะให้สาวๆ มาถ่ายรูปจริง ระหว่างทางเดินด้านใน มีสื่อถ่ายทอดเรื่องการปลูกป่า 
และอาคารได้มาตรฐานเป็นอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) ของหน่วยงาน USGBC (US Green Building Council) 
ซึ่งระดับคะแนนที่คาดว่าจะได้รับ อยู่ในระดับ Platinum ตัวอาคารท าจากผนังดินอัด ภายในมีห้อง
นิทรรศการ ที่อาคารเพ่ือการเรียนรู้ คนมาเที่ยวไม่ต้องกลัวร้อนเลยห้องนิทรรศการเย็น ยืนอ่าน
เรื่องราว ความส าคัญและป่า ออกจากห้องนิทรรศการ ไปเดิน ชมป่าบน Sky Walk มองเห็น หอชม
ป่า Observation Tower ในป่าในกรุง มีพ้ืนที่ป่า 75% ( จ านวน 9 ไร่ ) พ้ืนที่ส่วนเป็นน้ า 10% ( 
จ านวน 1.2 ไร่ ) พ้ืนที่ใช้งาน 15% (จ านวน 1.8 ไร่) ลองไปดูมุม SKY WALK เป็นทางเดินมองลงมา
เห็นวิว ส่วนพ้ืนที่ป่า และน้ าตก  ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกมีทั้งพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้
พ้ืนเดิมของกรุงเทพมหานคร และพันธุ์ไม้ป่าตามประเภทป่าชนิดต่างๆ มีจ านวนกว่า 200 ชนิด เช่น 
กรวยป่า กระเจียว ขันทองพยาบาท ที่นี่เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ **ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
เข้าชม**  ผู้เข้าเยี่ยมชม มีหลากหลายกลุ่มอายุ แต่ที่สังเกตได้ผู้ชายจะชอบการเรียนรู้ที่มีเทคโนโลยี
เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนคนที่มีอายุมากจะใช้บริการที่มุมพักผ่อน อาชีพทุกอาชีพต่างสนใจการให้บริการ
เหมือนๆกัน แต่พ้ืนที่ในการให้บริการด้านความรู้ยังคงน้อยเกินไป เรื่องราวการน าเสนอยังขาดจุดที่
สนใจ 
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 7. แหล่งเรียนรู้ภายในประกอบด้วยการให้ข้อมูลต่างๆโดยเป็นทรรศการมาตรฐาน3 มิติทั่วไป
มีบอดร์นิทรรศการให้อ่านและมีข้อมูลวีดีโอภาพให้รับชมข้อมูล  ควรเพ่ิมเติม 1.มัลติมีเดีย 2.
เทคโนโลยี 3.สื่อการตูนให้เหมาะสมกับเด็ก 4.ทรรศกรีนต่างๆที่จับต้องได้ 5.กราฟฟิกอนิเมชั่นสามมิติ 
 8. ภายนอกอาอาคารมุมพักผ่อนส าหรับคนเข้าชมงาน ข้อมูลข่าวสารระบบเสียงอธิบายบอดร์
ให้ข้อมูลต่างๆ การสัมผัสสธรรมชาติในล าธารให้ใกลมากขึ้นเนื่องจากเนื่องไปไม่ได้ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
 

 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางในการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: โครงการป่าในกรุง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ควรพัฒนาคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับเพศของผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการป่าในกรุง เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มี
เพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้  ที่มอบให้แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา 
และนักเรียนที่สนใจแตกต่างกัน ดังนั้นบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จึงควรมีการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ และน าเสนอกิจกรรม สาระส าคัญ รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศให้สอดคล้องและง่าย
ต่อการท าความเข้าใจของผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งเพศชายและเพศหญิง 

2. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ควรปรับกิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมือง
ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้เข้าเยี่ยมชม เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมืองแตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรจัดประเภท
ของกิจกรรมในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงอายุ
ของผู้เข้าเยี่ยมชม ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมส าหรับผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี อาจมีการเสริมด้วยกิจกรรม
ที่มีความสนุก ตื่นเต้น ท้าทาย และมีรางวัลให้เพ่ือจูงใจ แต่กิจกรรมส าหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่
ควรเป็นกิจกรรมที่โลดโผน ควรเป็นกิจกรรมที่ท าให้รู้สึกผ่อนคลายและได้ใช้เวลาเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น 

3.บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ควรเชื่อมโยงประเด็นความท้าทายหรือปัญหาของ
สังคมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระดับชุมชนและสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้าน CSR ขององค์การให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นต่อกิจกรรม
ของโครงการป่าในกรุงในแต่ละวัตถุประสงค์ มีความสัมพันธ์ในระดับที่ต่ า ดังนั้น เพ่ือให้บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) สามารถฉายภาพของ “การสร้างคุณค่า” ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม (Corporate 
Citizenship) ซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคม จึงควรใช้กิจกรรมการบริจาคทุนหรือพันธุ์ไม้ รวมถึงการ



Ref. code: 25595703010123LMZ

75 

สนับสนุนทางวิชาการและอ่ืนๆ ให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงของโครงการป่าในกรุง ได้มีส่วนร่วมใน
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนเมืองตามวัตถุประสงค์ของโครงการป่าในกรุง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยสะท้อน
คุณค่าและสร้างผลกระทบเชิงบวก ให้เกิดผลดีย้อนกลับมาสู่องค์การต่อไป 

4. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ควรมีการน าเทคโนโลยี สื่อการน าเสนอที่ทันสมัย
เข้ามาสร้างการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เกิดมิติที่หลากหลาย เข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม
อาชีพ เป็นต้น 

 5. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ควรมีการเพิ่มกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อการด าเนินงาน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าไม้ เพราะเป็นการ
ช่วยเพิ่มปริมาณต้นพืชแก่โครงการ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 

 1.  ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ในการด าเนินโครงการป่าในกรุง เพ่ือน าผลวิจัยที่ได้มาสร้างการมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 2. ควรมีการศึกษาการด าเนินแนวทางในการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทอ่ืน ๆ ในประเทศไทย เพื่อน าผลวิจัยที่ได้มาสร้างการด าเนินงานยุทธศาสตร์หลักของ
ประเทศไทย 

 3. ควรมีการศึกษาวิธีการพัฒนาโครงการป่าในกรุง เพ่ือน าผลวิจัยมาพัฒนาปรับปรุง
โครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

 4. ควรมีการศึกษาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในโครงการอ่ืนๆ 
ของต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางศึกษาการพัฒนา ปรับปรุงโครงการในประเทศไทย 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามงานวิจัย 

 

เรื่อง แนวทางในการด าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
กรณีศึกษา: โครงการป่าในกรุง 

 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ด าเนินการโดยนางสาวอาริสา ใบเงิน ผู้วิจัย

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ตรงตามความเป็นจริงและตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
เพ่ือใช้ศึกษาแนวทางในการด าเนินโครงการป่าในกรุง ตลอดจนศึกษาความมีประสิทธิผล ความยั่งยืน 
และความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินโครงการดังกล่าว 
 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมายถูก () ลงในช่องว่างที่ตรงตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านและ

ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ    ชาย    หญิง 

2. อายุ    ต่ ากว่า 18 ปี   18-40 ปี 

 40-60 ปี    60 ปี ขึ้นไป 

3. อาชีพ    รับราชการ    พนักงานบริษัทเอกชน 

 ธุรกิจส่วนตัว    เกษตรกรรม   

 อ่ืนๆ ระบุ _________ 

4. รายได้ของครอบครัวต่อปี 

 ต่ ากว่า 180,000 บาท  

 180,000 – 360,000 บาท 

 มากกว่า 360,000 บาท 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องทางขวามือที่ท่านคิดว่า ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนเมือง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. เตรียมกล้าไม้ที่ระบบรากแข็งแรง เน้นการปลูก
ต้นไม้ที่เพาะขึ้นจากเมล็ด 

     

1.1 ท่านคิดว่าโครงการป่าในกรุง มีการเตรียมกล้าไม้ที่
ระบบรากแข็งแรง เน้นการปลูกต้นไม้ที่เพาะขึ้นจาก
เมล็ด มากน้อยเพียงใด 

     

1.2 ท่านคิดว่าการเตรียมกล้าไม้ที่ดี จะช่วยเพิ่มความ
ยั่งยืนของป่าไม้มากน้อยเพียงใด 

     

1.3 ท่านคิดว่าการด าเนินการเตรียมกล้าไม้ ส่งผลดีมาก
น้อยเพียงใดต่อการด าเนินโครงการ 

     

2. ปลูกพันธุ์ไม้ หลากหลายชนิดปะปนกัน      

1.4 ท่านคิดว่าโครงการป่าในกรุง มีการปลูกพันธุ์ไม้ 
หลากหลายชนิดปะปนกัน มากน้อยเพียงใด 

     

1.5 ท่านคิดว่าการปลูกพันธ์ไม้หลากหลายชนิด เป็นการ
สร้างระบบนิเวศท่ีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

     

1.6 ท่านคิดว่าการปลูกพันธ์ไม้หลากหลายชนิด ช่วยให้มี
อากาศท่ีดีมากน้อยเพียงใด 

     

3. รูปแบบการปลูกแบบสุ่ม (Random) ไม่เป็นแถว
เป็นแนว เลียนแบบธรรมชาติ 

     

1.7 ท่านคิดว่าโครงการป่าในกรุง มีรูปแบบการปลูก
แบบสุ่ม (Random) ไม่เป็นแถวเป็นแนว เลียนแบบ
ธรรมชาติมากน้อยเพียงใด 

     

1.8 ท่านคิดว่าการปลูกแบบสุ่ม ท าให้ทัศนียภาพไม่
สวยงาม มากน้อยเพียงใด 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ต่อ) 

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนเมือง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

3. รูปแบบการปลูกแบบสุ่ม (Random) ไม่เป็นแถว
เป็นแนว เลียนแบบธรรมชาติ 

     

1.9 ท่านคิดว่าการปลูกแบบสุ่ม ช่วยให้เกิดระบบนิเวศที่
เหมาะสม 

     

4. ปลูกพันธุ์ไม้หลายระดับ ทั้งไม้ยืนต้น (Tree) ไม้พุ่ม 
(Shrub) และไม้พื้นล่าง (Herb) 

     

1.10 ท่านคิดว่าการปลูกพันธ์ไม้หลายระดับช่วยรักษา
หน้าดินมากน้อยเพียงใด 

     

1.11 ท่านคิดว่าการปลูกพันธุ์ไม้หลายระดับ ช่วยเพิ่ม
ความสวยงามให้กับป่าไม้ 

     

1.12 ท่านคิดว่าปลูกพันธุ์ไม้หลายระดับ เป็นการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรมากน้อยเพียงใด 

     

5. ปลูกและดูแลด้วยความพิถีพิถัน เช่น การสร้างเนิน
ดิน การน ากล้าไม้จุ่มน้ า การคลุมด้วยฟางข้าว เป็นต้น 

     

1.13 ท่านคิดว่าการสร้างเนินดิน การน ากล้าไม้จุ่มน้ า 
การคลุมด้วยฟางข้าว เป็นวิธีที่เหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 

     

1.14 ท่านคิดว่าการปลูกด้วยความพิถีพิถัน ท าให้ได้พันธ์
ไม้ที่ดีมากน้อยเพียงใด 

     

1.15 ท่านคิดว่าการปลูกด้วยความพิถีพิถัน เป็นการ
เสียเวลามากน้อยเพียงใด 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ต่อ) 

ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เม่ือเทียบกับป่าธรรมชาติ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1.สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่      

2.1 ท่านคิดว่าโครงการป่าในกรุง ช่วยสร้างความอุดม
สมบูร์ของป่าไม้ในพ้ืนที่ของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

2.2 ท่านคิดว่าการด าเนินโครงการช่วยสร้างความยั่งยืน
ให้แก่ป่าไม้มากน้อยเพียงใด 

     

2.3 ท่านคิดว่าการสร้างความอุดมสมบูรณ์จะส าเร็จมาก
น้อยเพียงใด 

     

2.สร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี      
2.4 ท่านคิดว่าโครงการป่าในกรุง ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมท่ี
ดีมากน้อยเพียงใด 

     

2.5 การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อชุมชน      

2.6 การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี จะด าเนินให้ส าเร็จมาก
น้อยเพียงใด 

     

3. มีการวางผังกล้าไม้และชนิดสังคมพืช      

2.7 ท่านคิดว่าการวางผังกล้าไม้และชนิดของพืชมีความ
เหมาะสมในระบบนิเวศมากน้อยเพียงใด 

     

2.8 ท่านคิดว่าการวางผังกล้าไม้และชนิดของพืช ช่วยให้
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

     

2.9 มีการวางผังกล้าไม้และชนิดสังคมพืช ช่วยลดมลพิษ
ที่เกิดขึ้น 

     

4.มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ Sky Walk ที่
ออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ 

     

2.10 ท่านคิดว่าการที่โครงการจัดเส้นทางให้ได้ใกล้ชิด
ธรรมชาติ มีส่วนเพิ่มความรู้ของท่านมากน้อยเพียงใด 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ต่อ) 

ความใกล้เคียงของป่านิเวศ เมื่อเทียบกับป่าธรรมชาติ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
4.มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ Sky Walk ที่
ออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ 

     

2.11 ท่านคิดว่าการจัดสรรพื้นที่ของโครงการมีความ
เหมาะสมกับการด าเนินงานมากน้อยเพียงใด 

     

2.12 ท่านคิดว่าการสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่งผล
ต่อการเยี่ยมชมโครงการมากน้อยเพียงใด 

     

คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน 
นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. สร้างอาคารนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศ 

     

3.1 ท่านคิดว่าที่ตั้งของโครงการป่าในกรุง เหมาะส าหรับ
การเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าเชิงนิเวศมากน้อย
เพียงใด 

     

3.2 ท่านคิดว่าอาคารนิทรรศการของโครงการป่าในกรุง
ให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศมากน้อยเพียงใด 

     

3.3 ท่านคิดว่าอาคารนิทรรศการ เป็นการสิ้นเปลือง
งบประมาณ 

     

2.สร้างห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ 

     

3.4 ท่านคิดว่าอาคารนิทรรศการของโครงการป่าในกรุง
ให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศมากน้อยเพียงใด 

     

3.5 ท่านคิดว่าห้องสมุดมีสื่อการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด      
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ต่อ) 

คุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ที่มอบให้แก่ประชาชน 
นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
2.สร้างห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ 

     

3.6 ท่านคิดว่าสิ่งอ านวยความสะดวกภายในแหล่งการ
เรียนรู้ของโครงการป่าในกรุง เอ้ืออ านวยต่อการศึกษา
เรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

     

3.สร้างสวนสาธารณะ เพื่อให้ข้อมูลชิดของพืชแต่ละ
ชนิด 

     

3.7 ท่านคิดว่าสวนสาธารณะ มีการให้ข้อมูลเรื่องพืชมาก
น้อยเพียงใด 

     

3.8 สวนสาธารณะช่วยสร้างสิง่แวดล้อมที่ดี      

3.9 สวนสาธารณะช่วยลดมลพิษ      

4.จัดโครงการปลูกป่า เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวและชุมชน 

     

3.10 ท่านคิดว่าโครงการปลูกป่าเป็นกิจกรรมสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและชุมชน 

     

3.11 วิทยากรผู้บรรยายของโครงการป่าในกรุง สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ท่านได้มากน้อยเพียงใด 

     

3.12 ท่านคิดว่าแหล่งเรียนรู้ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจ
ของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาให้ความร่วมตอบแบบสอบถาม 

        นางสาวอาริสา ใบเงิน 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 

 
แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ด าเนินการโดยนางสาวอาริสา ใบเงิน ผู้วิจัย

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ตรงตามความเป็นจริงและตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
เพ่ือใช้ศึกษาแนวทางในการด าเนินโครงการป่าในกรุง ตลอดจนศึกษาความมีประสิทธิผล ความยั่งยืน 
และความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินโครงการดังกล่าว โดยมีข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 
1. ท่านคิดว่าแนวโน้มหรือข้อเรียกร้องต่อพ้ืนที่สีเขียวของคนเมืองเป็นไปในทิศทางใด 

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ท่านด าเนินกลยุทธ์ในการผลักดันการสร้างพ้ืนที่สีเขียวให้แก่คนเมืองอย่างยั่งยืนเช่นไร 
……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ปัญหาอุปสรรคส าคัญของการสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่คนเมือง ที่โครงการด าเนินการ
อยู่มีมากน้อยเพียงใด และเช่นไร 

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. กลไกส าคัญที่ท่านใช้ผลักดันแนวคิดการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกลไก
ใด และอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. หากกล่าวถึงการด าเนินโครงการที่ผ่านมา ประสิทธิผลของโครงการป่าในกรุง ที่
สะท้อนให้เห็นได้อย่างเด่นชัดที่สุดคือสิ่งใดและอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. คุณค่าของโครงการป่าในกรุงที่ส่งมอบให้แก่ผู้คน มีสิ่งสะท้อนกลับคืนมาเป็นเช่นไร
และอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาให้ความร่วมตอบแบบสอบถาม 
        นางสาวอาริสา ใบเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25595703010123LMZ

89 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวอาริสา ใบเงิน  
วันเดือนปีเกิด 24 กรกฎาคม 2529  
ต าแหน่ง รองกรรมการ  
ประสบการณ์ท างาน 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการ  

บริษัท ฟายน์ เวิร์ค เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
2552 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายขาย  
บริษัท พีบีทราเวลเอเจนซี่ จ ากัด 
2551 – 2552 ฝ่ายขาย  
บริษัท อินเทลลิเจนมีเดีย จ ากัด 
 
 
 

 

   
  

   
 

  

  
 


