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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองประสิทธิผลโครงการฟ้ืนป่ารักษ์น ้ า เขาห้วยมะหาด ของกลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลโครงการฟ้ืนป่ารักษ์น ้ า เขาห้วยมะหาด โดยใช้แบบ
ประเมินเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 359 ชุด และใชส้ถิติเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ผูต้อบแบบประเมินเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีอาย ุ25 - 35 ปี มากท่ีสุด รองลงมา คือ 36 - 40 ปี และ 
45 ปี ข้ึนไป กลุ่มตวัอยา่งต าแหน่งงานพนกังาน มากท่ีสุด รองลงมา คือ ลูกจา้งชัว่คราว (BSA) และผูบ้ริหารระดบัสูง 
ตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป โดยมีระยะเวลาการท างาน 6 - 10 ปี มากท่ีสุด รองลงมา คือ 1 - 5 ปี และ 11 - 
15 ปี และ มากกวา่ 20 ปี และกลุ่มตวัอยา่งท างานสงักดักลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ และกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ ์เอทิลีน
ออกไซดม์ากท่ีสุด รองลงมา คือ กลุ่มผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ และ กลุ่มผลิตภณัฑโ์อเลฟินส์ ตามล าดบั 

2. ผูต้อบแบบประเมินไดรั้บข่าวสารโครงการฟ้ืนป่ารักษน์ ้ า เขาห้วยมะหาด ของกลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) จากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เมลจ์ากทางบริษทัมากท่ีสุด รองลงมา คือ จดหมายเวยีน และป้ายไวนิล 
(หนา้หน่วยงาน) เคยเขา้ร่วมโครงการฟ้ืนป่ารักษน์ ้ า เขาหว้ยมะหาด จ านวน 3 คร้ัง มากท่ีสุด รองลงมา คือ 2 คร้ัง และ  
1 คร้ัง ตามล าดบั มีวตัถุประสงคท่ี์เขา้ร่วมเพื่อสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม
มากท่ีสุดรองลงมา คือ เพ่ือสร้างความสามคัคีและความภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน และเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดความยัง่ยนืภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชน ตามล าดบั 

3. ผูต้อบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการฟ้ืนป่ารักษน์ ้ า เขาหว้ยมะหาด ตามรูปแบบการประเมินเชิง
ระบบ มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก และมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี คือ 3.1) ดา้นปัจจยัการน าเขา้โดยรวมอยูใ่นระดบั
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มาก พบว่า เห็นดว้ยในระดบัมาก ในเร่ืองกลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) มีความพร้อมต่อการ
อนุรักษธ์รรมชาติ ไดแ้ก่ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ รองลงมา คือ การก าหนดรูปแบบกิจกรรมการปลูกป่ามีความ
น่าสนใจ และการก าหนดชุมชนเขาห้วยมะหาดเป็นพ้ืนท่ีฟ้ืนฟูระบบนิเวศมีความส าคญัต่อการด าเนินการ 3.2) ดา้น
ผลผลิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ในเร่ืองภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นตน้ไม ้เพ่ือใหอ้ยูเ่ป็นพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้สมบูรณ์ รองลงมา คือ ไดส้ร้างความรัก ความสามคัคี และ
ให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจในการท ากิจกรรม และไดเ้ขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของกิจกรรมเพ่ือสังคมมากยิ่งข้ึน และ      
3.3) ดา้นการด าเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ เห็นดว้ยในระดบัมาก ในเร่ืองการอธิบายวิธีการฟ้ืนฟปู่าเขา้ใจ
ง่าย และสามารถท าตามได ้รองลงมา คือ เจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยมีความรู้ความเขา้ใจและความสามารถด าเนินกิจกรรม
ไดอ้ยา่งราบร่ืน และในการแบ่งกลุ่มยอ่ยเพ่ือท ากิจกรรม กลุ่มละ 7 คน ท าใหท้ างานไดส้ะดวก 
 

ค ำส ำคญั : ประสิทธิผลโครงการ 

 
Abstract 
 The research of the effectiveness of the Khao Huay Mahat forest restoration project of PTT Global 
Comical aims to evaluate the project using the questionnaire to collect the data from 359 people and analyze statistic 
information like frequency, percentage, mean and standard deviation. The results showed 

1. There are more male subjects females ones, and they were in the age range of 25 - 35 the most, followed 
by 36-40 and 45 years old or above, respectively. In addition, most subjects were employers, followed by part time 
employers and executives, respectively. The time frame of work was from 6 -10 years, followed by 1-5 yrar, 11-15 
years, and 20 years up, respectively. Lastly, most subjects work in the polymer and ethylene oxide product company, 
followed by aromatic product and olefins product company, respectively.  

2. The media platform that the subjects received information related to the recovering of the nature at Khao 
Huai Mahatof PTT Global Comical project were e-mails, letters, and vinyl banners. The subjects participated in the 
project for three times, followed by two, and one. The subjects goal was to participate in the project to support the 
strength of the community in recovering the nature, followed by to become united and proud to be a part of the 
community and lastly to make the nature in the community sustainable. 

3. The result of the questionnaire of the research about the effectiveness of recovering the nature at Khao 
Huai Mahat of PTT Global Comical by the system approach form of Hart Editor was successful and contained these 
following information;  3.1) Input : considered to be high and after the analyzation it was are found that the staff or 
employers were competent in recovering the nature with equipment, followed by the plans of activities that were 
created to be interesting and changing Khao Huai Mahat to be the important place to revive nature. 3.2) Output : 
considered to be high and after the analyzation it was found that the staff or employers were proud of the 
participation in improving the environment, followed by creating harmony and love through the activities, and lastly 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1168 

to understand the role of creating these activities to help the society or the community. And 3.3) Process : considered 
to be high and after the analyzation it was found that the staff or employers were able to elaborate the steps of 
reviving the nature, followed by the staff in each unit were able to lead the activities with full knowledge and divide 
each group into 7 at the last. 
 

Keywords: Project effectiveness 
 

1. บทน า 
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีด าเนินธุรกิจอยูท่ัว่ทุกภูมิภาค

ใน 20 จงัหวดั ของประเทศไทย ปรัชญาส าคญั คือ การด าเนินธุรกิจควบคู่กบัการดูแลสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือมุ่งหวงั
ให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนรอบพ้ืนท่ีด าเนินธุรกิจ เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีดี และเกิดความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ
โดยรวม บริษัทได้มีการด าเนินโครงการเมืองน่าอยู่ 2020 ข้ึนในปี พ.ศ. 2556 ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองท่ีมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีการใชพ้ลงังานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พฒันาพลงังานทางเลือกให้แก่ชุมชน และ
พฒันาความเป็นอยูท่างเศรษฐกิจและสาธารณสุข เพ่ือให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีข้ึน บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส าคัญกับบทบาทในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) ซ่ึงปัจจุบนัองคก์รธุรกิจต่างหันมาให้ความส าคญักบัประเด็นดงักล่าว โดยมุ่งเนน้โครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือสร้างสรรค์ความรับผิดชอบต่อสังคม ดงันั้นเพ่ือสร้างความเขม้แข็งให้สังคมอยา่งย ัง่ยืน บริษทั พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) จึงไดท้ าโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสังคม โดยจดัแบ่งงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัออกเป็น 2 ส่วน คือ การสร้างสัมพนัธ์กบัชุมชน และการจดัการความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีพนกังานเป็นอาสาสมคัรในท ากิจกรรม (บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน), 2560) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านชุมชนสัมพนัธ์ (รัตนาวดี ศิริรทองถาวร, 
2548) กล่าวคือ การท าชุมชนสัมพนัธ์ตอ้งมีการด าเนินการ คือ 1) การแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม โดย
การเขา้ร่วมหรือให้การสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่น การเป็นสมาชิกเครือข่ายของชุมชน การให้บริการดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกแก่ชุมชน การอุปถมัภง์านของชุมชน หรือการให้ความรู้แก่ชุมชน และ 2) การแสดงออกถึงการ
เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนดว้ยการสร้างเครือข่ายใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือชุมชน เช่น การจดัตั้งคณะกรรมการชุมชนสัมพนัธ์ระดบัทอ้งถ่ิน การจดัหาอาสาสมคัร การด าเนินการ
ส ารวจและวจิยัเก่ียวกบัชุมชนในดา้นต่างๆ หรือการพบปะเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมทั้งการเป็นท่ีปรึกษาใหก้บั
ผูน้ าชุมชน เป็นตน้ 

เน่ืองจากองคก์รและชุมชนตอ้งพ่ึงพาอาศยักนั และไม่สามารถแยกจากกนัได ้องค์กรควรท าการส่ือสารให้
ชุมชนเขา้ใจการด าเนินงาน มีทศันคติท่ีดี และให้ความร่วมมือสนบัสนุนองคก์ร ดงันั้นบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากดั (มหาชน) จึงเนน้การแสดงออกถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสงัคม จึงจดัใหมี้โครงการฟ้ืนป่ารักษน์ ้ า เขาหว้ยมะหาด 
ซ่ึงเป็นโครงการฟ้ืนฟรัูกษาสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรบนเขาหว้ยมะหาด จงัหวดัระยอง เนน้กิจกรรมการปลูกตน้ไม ้
เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความสมดุลใหก้บัระบบนิเวศ เพ่ิมอตัราการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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ช่วยลดภาวะโลกร้อน จนโครงการน้ีไดรั้บการยกยอ่งวา่ เป็นโครงการท่ีสร้างพนกังานให้มีหัวใจของความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มและช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย ์(บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน), 2560) 

ส าหรับโครงการฟ้ืนป่ารักษน์ ้ า เขาห้วยมะหาด ของ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ภายใต้
ความรับผิดชอบของฝ่ายความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร เป็นโครงการท่ีก่อใหเ้กิดการอยูร่่วมกนั
อยา่งย ัง่ยืนระหวา่งอุตสาหกรรมและสงัคม ซ่ึงโครงการมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถสร้างความยัง่ยืนเป็น
รูปธรรมไดส้ าเร็จ โดยเป้าหมายของกิจกรรม คือ น าชุมชนไปสู่ “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั” ภายใตแ้นวปฏิบติัของ 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (อภิชาติ ตน้น ้ าน่ิง, เจา้หน้าท่ีอาวุโสฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม, 
สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2560) ซ่ึงการด าเนินโครงการฟ้ืนป่ารักษน์ ้ า เขาห้วยมะหาด ถือเป็นกิจกรรมพิเศษในการท าการ
ประชาสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายขององคก์รทั้งภายในและภายนอก ไดแ้ก่ พนกังาน ชุมชน และประชาชนทัว่ไป ดงัท่ี 
Philip Kotler and Nancy Lee (2005) ไดก้ล่าวถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการแสดงออกถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสงัคม 
เช่น กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม กิจกรรมการเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน นอกจากน้ียงัถือวา่โครงการน้ีเป็นการ
ด าเนินการดา้นชุมชนสมัพนัธ์ขององคก์ร เน่ืองจากมีรูปแบบการส่ือสารท่ีเนน้การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชน
ในพ้ืนท่ี เนน้กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ผูน้ าชุมชน และผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนไดม้าท ากิจกรรมร่วมกนั 

วตัถุประสงค์หลกัของโครงการฟ้ืนป่ารักษ์น ้ า เขาห้วยมะหาด คือ 1) เพื่อศึกษาศกัยภาพของพืชเพื่อการใช้
ประโยชน์ในเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  2) เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  3) เพื่อ
วเิคราะห์หาแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรพนัธุกรรมพืชป่าไม ้และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืภายใตก้ารมีส่วนร่วม
ของชุมชน 4) เพื่อวางแนวทางในการสนบัสนุนเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละ
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และ 5) เพ่ือสร้างความรักสามคัคีในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ มี
ความสุข และภูมิใจในความเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน โดยโครงการน้ีมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร บริษทั พีทีที โกล 
บอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมา 4 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนปัจจุบันโดยมีการ
ด าเนินการทุกวนัองัคารของสปัดาห์ โครงการไดก้ าหนดส่ือประชาสมัพนัธ์ ดงัน้ี 

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และจดหมายเวียนหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีการแจง้รายละเอียดของโครงการ โลโกข้อง
โครงการ วนัเวลา และสถานท่ีในการจดักิจกรรม  

- ป้ายประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีลกัษณะเป็นป้ายไวนิลขนาด 1.20 x 2.40 เมตร มีการแจง้ช่ือโครงการ ช่ือสายงาน    
โลโกบ้ริษทั และโลโกข้องโครงการ 

การด าเนินการในวนัจดัโครงการมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี เร่ิมตน้ดว้ยการลงทะเบียนหนา้งาน ในใบลงทะเบียนก็
จะมีรายช่ือของพนกังานท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีจะตอ้งลงช่ือก่อนเขา้ร่วมโครงการและลงช่ือหลงัจากท ากิจกรรมเสร็จส้ิน
ทุกคร้ัง คร้ังละ 70 คน ท าการแบ่งกลุ่มทั้งหมด 10 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน เพ่ือท ากิจกรรม มีการแจกอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใช้
ในการฟ้ืนฟูเขาห้วยมะหาด ทางผูจ้ดักิจกรรมไดเ้ตรียมให้ ไดแ้ก่ ถุงมือ ถุงด า (เก็บขยะ) ตน้ไม ้จอบ  เป็นตน้ และมี
เจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญมาให้ความรู้เก่ียวกบัการฟ้ืนฟูเขาห้วยมะหาด ใชเ้วลาอธิบายประมาณ 20 นาที และตลอดการท า
กิจกรรมจะมีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลความเรียบร้อยและคอยช่วยเหลือเป็นระยะ และหากผูร่้วมกิจกรรมเกิดขอ้สงสัยหรือ
ตอ้งการความช่วยเหลือระหวา่งท ากิจกรรม สามารถแจง้เจา้หนา้ท่ีเพ่ือขอความช่วยเหลือไดท้นัที จนกวา่จะเสร็จส้ินการ
ท ากิจกรรม ช่วงเวลาของการจดักิจกรรม คือ 08.30 - 12.00 น. นอกจากน้ีในบริเวณของการจดักิจกรรมจะมีพ้ืนท่ีนั้นได้
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เตน้รับรองโดยมีอาหารและเคร่ืองด่ืมไวรั้บรองในช่วงก่อนเขา้กิจกรรม และหลงัท ากิจกรรมเสร็จส้ิน รวมไปถึงเตน้ท์
พยาบาลฉุกเฉิน และสุขาเคล่ือนท่ี  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โครงการดงักล่าวถือเป็นกิจกรรมส าคญัดา้นการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายขององคก์รทั้ง
ภายในและภายนอก ตลอดจนเป็นโครงการท่ีสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กรดว้ย โดยโครงการน้ีมีการด าเนินการ
ต่อเน่ืองทุกสัปดาห์ต่อเน่ืองมากว่า 4 ปี แต่ยงัไม่มีการประเมินประสิทธิผลโครงการแต่อยา่งใด ดว้ยเหตุผลน้ีผูว้ิจยัจึง
เห็นวา่ควรมีการประเมินประสิทธิผลการด าเนินโครงการฟ้ืนป่ารักษน์ ้ า เขาหว้ยมะหาด ของกลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) เพ่ือศึกษาผลของการด าเนินงานไปตามหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนต่างๆ ในคร้ังน้ีวา่หลงัจากการ
เสร็จส้ินโครงการลงแลว้ พนกังานท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการนั้นมีความคิดเห็นอยา่งไร การด าเนินงานมีจุดดอ้ยหรือจุดท่ี
ตอ้งปรับปรุงอยา่งไร และผลจากการศึกษาจะน าไปใชใ้นการพฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเป็น
โอกาสใหก้บัองคใ์นการสนบัสนุนการอนุรักษท์รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม ้
ควบคู่กบัการด ารงชีวติของคนในชุมชนต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื่อประเมินประสิทธิผล “โครงการฟ้ืนป่ารักษน์ ้ า เขาห้วยมะหาด” ของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน)  

 
3. ระเบียบวธีิวจิยั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานของกลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ท่ีเคยเขา้
ร่วมมีส่วนร่วมกบัโครงการ จ านวน 3,500 คน ผูว้ิจยัได้ใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) มีการก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ค่าความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5  ซ่ึง
จากการค านวณไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 359 คน และใชว้ธีิการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยเจอใครก็แจก
แบบสอบถามในช่วงเวลาท างาน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบประเมินโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบประเมิน 
 ตอนท่ี 2 ประสิทธิผลโครงการฟ้ืนป่ารักษน์ ้ า เขาห้วยมะหาด ของกลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) ใน 3 ดา้น คือ ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นผลผลิต (Output) 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัหาค่าความเช่ือมัน่โดยการน าเสนอแบบประเมินไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ไดต้รวจพิจารณา และ
น าไปท าการทดสอบ (Pretest) กบัพนกังานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร จ านวน 10 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจในแต่ละด้านค าถามนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ และมีความง่ายเพียงใด จากนั้ นน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินให้เหมาะสมอีกคร้ัง จึงน ามาใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูลจริง และวิเคราะห์ดว้ย
สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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4. ผลการวจิยั 
ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง เป็นเพศชาย ร้อยละ 71.95 และเพศหญิง ร้อยละ 

28.05 มีอาย ุ25 – 35 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 39.33 รองลงมา คือ 36 – 40 ปี ร้อยละ 36.59 และ 45 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 10.06 
กลุ่มตวัอย่างต าแหน่งงานพนักงานมากท่ีสุด ร้อยละ 56.40 รองลงมา คือ ลูกจา้งชั่วคราว (BSA) ร้อยละ 28.97  และ
ผูบ้ริหารระดบัสูง ตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป ร้อยละ 8.84 โดยมีระยะเวลาการท างาน 6 – 10 ปี มากท่ีสุด 
ร้อยละ 36.89 รองลงมา คือ 1 – 5 ปี ร้อยละ 30.18 และ 11 – 15 เดือน และมากกวา่ 20 ปี ในจ านวนท่ีเท่ากนั คือ ร้อยละ 
10.06  และท างานสังกดักลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์โพลิเมอร์มากท่ีสุด ร้อยละ 20.43 รองลงมา คือ กลุ่มผลิตภณัฑ์อะโรเม
ติกส์ ร้อยละ 19.51 และกลุ่มผลิตภณัฑโ์อเลฟินส์ ร้อยละ 12.80 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บข่าวสารโครงการฟ้ืนป่ารักษน์ ้ า เขาห้วยมะหาด ของกลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากดั (มหาชน) จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์เมลจ์ากทางบริษทัมากท่ีสุด ร้อยละ 50.93 รองลงมา คือ จดหมายเวียน ร้อยละ 
22.40 และป้ายไวนิล (หนา้หน่วยงาน) ร้อยละ 18.67 เคยเขา้ร่วมโครงการฟ้ืนป่ารักษน์ ้ า เขาหว้ยมะหาด  จ านวน 3 คร้ัง 
มากท่ีสุด ร้อยละ 42.68 รองลงมา คือ 2 คร้ัง ร้อยละ 24.39 และ 1 คร้ัง ร้อยละ 12.50 ตามล าดบั มีวตัถุประสงคท่ี์เขา้ร่วม
เพ่ือสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชนในการอนุรักษป่์าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด ร้อยละ 28.99 รองลงมา คือ เพื่อ
ส ร้างความสามัค คีและความ ภู มิ ใจในการ เป็น ส่วนห น่ึ งของชุมชน  ร้อยละ 26.04 และเพื่ อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดความยัง่ยนืภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชน ร้อยละ 24.31 ตามล าดบั 

ส าหรับการประเมินประสิทธิผลโครงการฟ้ืนป่ารักษ์น ้ า เขาห้วยมะหาด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิผลโครงการ “ฟ้ืนป่ารักษน์ ้ า เขาห้วยมะหาด” ในภาพรวมแต่ละดา้น ของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จ ากดั (มหาชน)โดยรวมเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.14 เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็น
ดว้ยอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นปัจจยัน าเขา้และดา้นผลผลิต ดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.18 รองลงมา คือ ดา้นการด าเนินงาน 
อยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.05 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ดา้นปัจจยัการน าเขา้โดยรวมเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.18 เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก ในเร่ืองกลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) มีความพร้อมต่อการ
อนุรักษธ์รรมชาติ ไดแ้ก่ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.45 รองลงมา คือ การก าหนดรูปแบบกิจกรรมการ
ปลูกป่ามีความน่าสนใจ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.34 และการก าหนดชุมชน เขาหว้ยมะหาด เป็นพ้ืนท่ีฟ้ืนฟรูะบบนิเวศมีความส าคญั
ต่อการด าเนินการ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.32 ตามล าดบั 

ดา้นผลผลิตโดยรวมเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.18 เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็น
ดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ในเร่ืองความภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นตน้ไม ้เพ่ือใหอ้ยูเ่ป็น
พ้ืนท่ีป่าไมท่ี้สมบูรณ์ ท่ีค่าเฉล่ีย  4.58 รองลงมา คือ ไดส้ร้างความรักความสามคัคี และให้ความร่วมมืออยา่งเต็มใจใน
การท ากิจกรรม ท่ีค่าเฉล่ีย 4.51 และไดเ้ขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของกิจกรรมเพ่ือสงัคมมากยิง่ข้ึน ท่ีค่าเฉล่ีย 4.15  ตามล าดบั 

ดา้นการด าเนินงานโดยรวมเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.05 เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างเห็นดว้ยอยู่ในระดับมากในเร่ืองการอธิบายวิธีการฟ้ืนฟูป่าเขา้ใจง่ายและสามารถท าตามได้ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.11 
รองลงมา คือ เจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยมีความรู้ความเขา้ใจและความสามารถด าเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งราบร่ืน ท่ีค่าเฉล่ีย 
4.10 และในการแบ่งกลุ่มยอ่ยเพ่ือท ากิจกรรม กลุ่มละ 7 คน ท าใหท้ างานไดส้ะดวก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.06 ตามล าดบั 
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5. การอภิปรายผล 
จากผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บข่าวสารโครงการฟ้ืนป่ารักษน์ ้ า เขาหว้ยมะหาด ของกลุ่มบริษทั พีที

ที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) จากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เมลจ์ากทางบริษทัมากท่ีสุด ซ่ึงผูป้ระเมินเห็นวา่ส่ือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงไดง่้าย แลว้ให้ขอ้มูลท่ีชดัเจน ขอ้ความในส่ือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะประกอบไป
ดว้ยเน้ือหาของโครงการ ท่ีอยู่ผูส่้งและท่ีอยู่ผูรั้บ ซ่ึงเป็นผลดีต่อโครงการฟ้ืนป่ารักษ์น ้ า เขาห้วยมะหาด ในแง่การ
ประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้ขอ้มูลข่าวสาร สร้างการจดจ า และเพ่ือให้เกิดการเขา้ร่วมกิจรรม ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ี
เก่ียวกบัส่ือเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ของเสรี วงษม์ณฑา (2546) ท่ีไดส้รุปประเภทของส่ือประชาสมัพนัธ์ (ส่ือใหม่) กล่าว
วา่ อินเทอร์เน็ต (Internet) ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตมีบทบาทในชีวติประจ าวนัและในหนา้ท่ีการท างานของคนเราเป็นอยา่ง
มากอาชีพต่างๆ รวมทั้ งนักประชาสัมพันธ์ต่างใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือการติดต่อส่ือสาร อินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์ ส่วนใหญ่ผ่านจากทางส่ือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และระบบขอ้มูลจากเวิลดไ์วด์เวบ็ (world wide web 
หรือ www) โดยผ่านเวบ็ไซต์ (website) ของแต่ละหน่วยงาน องค์กร และสถาบนัให้ประชาชนเขา้ไปดู และติดตาม
ขอ้มูลต่างๆ ได ้

วตัถุประสงค์ท่ีกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการฟ้ืนป่ารักษ์น ้ า เขาห้วยมะหาด พบว่า เพื่อสนับสนุนความ
เขม้แข็งของชุมชนในการอนุรักษป่์าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด ทั้งน้ีผูป้ระเมินเห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมโครงการ
เห็นว่าโครงการเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม และเขา้ร่วมโครงการเพื่อท่ีจะไดเ้ป็น
อาสาสมคัรในการท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมในคร้ังต่อไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัเขา้ร่วมกิจกรรมของกชกร 
ชิณะวงศ ์(2544) กิจกรรมท่ีบุคคลเขา้ร่วมในช่วงเวลาวา่ง โดยไม่มีการบงัคบัหรือเขา้ร่วมดว้ยความสมคัรใจอารมณ์สุข 
สนุกสนานหรือความสุขสงบ และกิจกรรมนั้นๆ จะตอ้งเป็นผลก่อให้เกิดการพฒันากิจกรรมท่ีสังคมยอมรับ ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีมีความหลากหลายโครงการเพราะเป็นประโยชน์กบัชุมชนนั้นถือเป็นส่ิงท่ีดี ท่ีผูเ้ขา้ร่วมเห็นความส าคญัของ
กิจกรรมเพื่อสังคม และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบักิจกรรมเพื่อสังคมของสถาบนัไทยพฒัน์ (2549) กล่าววา่ การ
อาสาช่วยเหลือชุมชนเป็นการสนบัสนุนหรือจูงใจให้พนกังานคู่คา้ร่วมสละเวลางานและแรงงานในการงานใหแ้ก่ชุมชน
ท่ีองคก์รตั้งอยูแ่ละเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสงัคมท่ีองคก์รใหค้วามสนใจหรือห่วงใย 

ประสิทธิผลโครงการดา้นปัจจยัน าเขา้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก กล่าวคือ ผูจ้ดัโครงการมีความพร้อมต่อ
การอนุรักษธ์รรมชาติ ไดแ้ก่ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ในการฟ้ืนฟเูขาหว้ยมะหาดมาก ทั้งน้ีผูป้ระเมินเห็นวา่ ใน
การเตรียมพร้อมบุคลากรโดยการอบรมพนักงานก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม ตรวจเช็ค/เตรียมพร้อมวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
ต่างๆ ก่อนท่ีจะน ามาใชใ้นการท ากิจกรรมในพ้ืนท่ีป่าเขาห้วยมะหาด ท าให้มีความปลอดภยัและสะดวกในระหวา่งท า
กิจกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดแนวคิดเก่ียวกบัเพญ็ศรี วายวานนท ์(2537) ใหค้วามหมายการจดัการทรัพยากรมนุษย์
วา่ เป็นงานการจดัการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนท างาน เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดและด าเนินนโยบายในดา้น การวางแผน
ก าลงัคน การจดัหาและคดัเลือกคนเขา้ท างาน การพฒันา การจ่ายค่าตอบแทน การประสานสัมพนัธ์เพ่ือการธ ารงรักษา
ก าลงัคนและการพน้สภาพการท างานอยา่งเป็นธรรม เพ่ือมุ่งหมายให้คนท างานอยูดี่และเป็นส่วนส าคญัในความส าเร็จ
ขององคก์าร 

ประสิทธิผลโครงการดา้นการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก กล่าวคือ วิทยากรอธิบายวิธีการฟ้ืนฟูป่า
เขา้ใจง่ายและสามารถท าตามได้ เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยมีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่าง
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ราบร่ืนมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีผูป้ระเมินเห็นวา่ส่ิงท่ีวทิยากรไดอ้ธิบายในเร่ืองของการฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ
บนป่าเขาหว้ยมะหาด ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถเขา้ใจไดง่้ายและสามารถปฏิบติัตามได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
เก่ียวกบัเทคนิคการเป็นวิทยากรของสมชาติ กิจยรรยง (2555) กล่าววา่ การเป็นวิทยากรฝึกอบรมจะตอ้งเป็นบุคคลท่ี
สามารถถ่ายทอดความรู้ไปยงัผู ้เข้ารับการอบรม เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม รวมถึงด้านความรู้ 
(Knowledge) ด้านเจตคติ (Attitude) ด้านทักษะ (Skill) และความเข้าใจ (Understanding) อีกทั้ งจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถดา้นวิธีการสอนเทคนิคการสอนดว้ย การจูงใจให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดความเขา้ใจ และมีศิลปะในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและเจตคติของผูเ้ขา้รับการอบรมดว้ย นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของดุจเดือน ศรี
ปากดี (2548) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การประเมินโครงการการฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ นหมวด
เกษตรกรรมเพ่ือพฒันาสู่ความยัง่ยืน” โดยผลการศึกษาวิจยัพบวา่ คุณภาพของวิทยากรและบุคลากรประจ าโครงการมี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ผา่นเกณฑน่์าพอใจ กล่าวคือ วทิยากรท่ีฝึกอบรมเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการถ่ายทอดความรู้
และเป็นผูท่ี้มีความช านาญเฉพาะดา้น อีกทั้งยงัมีความสามารถ เทคนิควิธีและการสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมให้แก่
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

ประสิทธิผลโครงการด้านของผลผลิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
ชุมชนกบักลุ่ม บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ทั้งน้ีผูป้ระเมินเห็นวา่การท่ีกลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล         
เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) เป็นท่ีรู้จกัของชุมชน และไดเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งชุมชนมากยิ่งข้ึน ท าให้การ
ท างานของพนกังานในบริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) กบัชุมชนสามารถเป็นไปไดโ้ดยง่าย ซ่ึงถือเป็น
การประชาสัมพนัธ์อยา่งหน่ึงท่ีท าให้ประชาชนไดท้ราบวา่กลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั(มหาชน)ไดท้ า
กิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบต่อสังคมและการอยู่ร่วมกันได้ระหว่างโรงงานและชุมชน สอดคลอ้งกับแนวคิดกิจกรรม
เก่ียวกบัการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ Philip Kotler และ Nancy Lee  (2005) (อา้งถึงในรมณีฉัตร 
แก้วกิริยา, 2551) กล่าวว่า กิจกรรมเก่ียวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมีหลากหลายประเภทและวิธีการ
ด าเนินการ โดยกิจกรรมท่ีสามารถองคก์รด าเนินการไดแ้ละท าไดก้บัทุกชุมชน คือ กิจกรรมอาสามาสมคัรช่วยเหลือ
ชุมชน (Community Volunteering) โดยองคก์รสนบัสนุนใหพ้นกังานและ/หรือคนในสังคมสละเวลาช่วยเหลือกิจกรรม
ของชุมชนและสังคม เช่น พนกังานบริษทัคอมพิวเตอร์อาสาช่วยติวทกัษะทางคอมพิวเตอร์ใหน้กัเรียนในโรงเรียน  อีก
ทั้ งสอดคลอ้งกับแนวคิดชุมชนสัมพนัธ์ของวิรัช ลภิรัตนกุล (2546) ท่ีได้กล่าวถึงการท่ีองค์กรสถาบันสร้างสรรค์
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนท่ี เก่ียวขอ้งซ่ึงอาจจะเป็นละแวกชุมชนท่ีใกลเ้คียง อนัได้แก่ กลุ่มประชาชนท่ีอาศัยอยู่
ใกลเ้คียงกบัองคก์ร หรือโรงงานซ่ึงชุมชนเหล่าน้ีเปรียบเสมือนเพื่อนบา้นใกลเ้คียง และยงัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ในการท าชุมชนสัมพนัธ์ของรัตนาวดี ศิริทองถาวร (2548) กล่าววา่ เป็นการเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัชุมชน โดย
แสดงให้ชุมชนเห็นวา่องคก์รธุรกิจไดบ้ าเพญ็ตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เป็นผูส้ร้างสรรคค์วามเจริญแก่ชุมชน และ
เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน รวมทั้งการขจดัความเขา้ใจผิดท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์รดว้ย 
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6. บทสรุป 
การประเมินประสิทธิผลโครงการฟ้ืนป่ารักษ์น ้ า เขาห้วยมะหาด ของ บริษทั พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั 

(มหาชน) จงัหวดัระยอง พบวา่ โครงการน้ีมีประสิทธิผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท าให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง
บริษทักบัชุมชน และยงัท าให้โครงการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม สร้างความ
น่าเช่ือถือ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์ร และถือเป็นการสร้างชุมชนสมัพนัธ์ท่ีดีดว้ย โดยผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะส าหรับองคก์ร 
1. ผลการวิจยั พบวา่ การจดัเตรียมป้ายบอกทางมาท่ีเขาห้วยมะหาดไดช้ดัเจนและง่ายต่อความเขา้ใจ อยูใ่น

ระดบัมาก แต่นอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ ดงันั้นจึงควรเพ่ิมป้ายบอกทางใหใ้หญ่ข้ึนและมากข้ึน เช่น ป้ายบอกทางมีขนาด 1.20 x 
1.80 ซม.มีขอ้ความในป้ายระบุไวว้า่ “ทางข้ึนเขาห้วยมะหาด” และมีลูกศรช้ีในป้าย เป็นป้ายสีเขียนตวัอกัษรสีขาว ติด
บอกระยะทางทุก 500 เมตรใหเ้ห็นไดช้ดัเจนอยา่งละเอียด ติดทั้งหมด 10 ป้ายจนถึงทางเขา้พ้ืนท่ีจดัโครงการ 

2. ผลการวิจยั พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูป่าเขาห้วยมะหาดมากข้ึนอยูใ่นระดบัมาก แต่นอ้ย
กวา่ดา้นอ่ืนๆ ดงันั้นจึงควรมีการอธิบายเพ่ือให้พนกังานท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูป่า
เขาห้วยทะหาดมากข้ึน เช่น การแจง้ขอ้มูลข่าวสารและการเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือใหม่หรือส่ือออนไลน์ประเภทต่างๆ ท่ี
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได ้เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ ส่ือเวบ็ไซต์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เมล์ ฯลฯ เน่ืองส่ือใหม่สามารถอธิบาย
ขอ้มูลและวตัถุประสงคอ์ยา่งละเอียด หรือมีการสรุปผา่นส่ือท่ีมีภาพประกอบ อีกทั้งส่ือเหล่าน้ีสามารถให้ขอ้มูลข่าวสาร
ไดไ้ม่จ ากดั เขา้ถึงผูรั้บไดโ้ดยตรง ประหยดัเวลา ค่าใชจ่้ายต ่า สามารถติดต่อส่ือสารสองทาง และโตต้อบไดท้นัที 

3. ผลการวจิยัประเด็นการประเมินประสิทธิผลโครงการในคร้ังน้ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นถึง
ความส าเร็จของโครงการในระดบัหน่ึง องคก์รและผูรั้บผิดชอบโครงการควรมีการพิจารณาขยายผลการด าเนินงานไปสู่
เขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของจงัหวดัระยองหรือจงัหวดัใกลเ้คียงหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีองคก์รมีท่ีตั้งด าเนินการอยู ่เพ่ือเป็นการต่อยอด
และขยายผลการด าเนินงานดา้นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสงัคมต่อไป 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประสิทธิผลโครงการ ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งน้ีเพ่ือน าไปใชพ้ฒันาโครงการใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน ในการประเมินโครงการคร้ังต่อไปควร
มีการใชว้ิธีการประเมินเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์เจาะลึกกบัผูจ้ดัโครงการ ในประเด็นการด าเนินการและแนวทาง
ในการพฒันาหรือการขยายผลโครงการ เพ่ือน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนด าเนินการโครงการใหต้อบสนองกบัวถีิการ
ด าเนินชีวติของชุมชนมากยิง่ข้ึน  

2. การศึกษาวิจยัคร้ังใชส้ถิติเชิงพรรณนาซ่ึงเป็นสถิติพ้ืนฐานส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล การศึกษาคร้ังต่อไป
ควรมีการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรเพ่ิมข้ึน 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผูว้ิจัยขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ 
อาจารยค์มศร สนองคุณ อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์ วิทยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต และคุณ
อภิชาติ ตน้น ้ าน่ิง เจา้หน้าท่ีอาวุโสฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององค์กร ท่ีสละเวลาอนัมีค่าให้
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ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนให้ความคิดเห็น แกไ้ขขอ้บกพร่อง และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จนเกิดเป็นงานวิจยัฉบับ
สมบูรณ์ และขอขอบคุณพนกังานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร และเจา้หน้าท่ีแผนกความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและส่ือสารองคก์ร ของกลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั(มหาชน) ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการให้
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยัในคร้ังน้ี 
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