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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการด าเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมของ บริษัท สานพลังวิสาหกิจ              
เพื่อสังคม จ ากัด ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานในกลุ่ม ปตท.               
ทั้ง 7 บริษัท จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม และการตลาดเพื่อสังคมโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และ                
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการด าเนินงานเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมประกอบด้วย ด้านการสนับสนุนให้ชุมชน
สามัคคี ด้านการปฏิรูปการศึกษา และด้านการจัดการขยะ ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. ร้อยละ 40.2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการตลาดเพื่อสังคมประกอบด้วย องค์กรเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามาท างาน
ร่วมกับพนักงานชงกาแฟ (บาริสต้า) ร้านคาเฟ่อเมซอน องค์กรจัดสถานที่ส าหรับรองรับการสร้างหมอนเพื่อผู้ป่วย                  
แผลกดทับ องค์กรส่งบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และองค์กรน า
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์และดัดแปลงขยะพลาสติกให้น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ส่งผลต่อความ
ยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. ร้อยละ 31.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยเพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการปรับกลยุทธ์ขององค์กรในการด าเนินงานเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไปรวมไปถึงเพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดทิศทางของผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกัน
กับพนักงานของกลุ่ม ปตท. 
 
ค าส าคัญ: วิสาหกิจเพื่อสังคม ความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research are to study the social enterprise operations of San Palang 
Enterprise Company Limited affecting the sustainability of the PTT Group. The sample consisted of 
400 employees of PTT Group Seven. A questionnaire was constructed and used as a tool to collect 
the data. The results found that the overall opinions on the operation of social enterprises and social 
marketing were at a very good level and the hypothesis testing results revealed that the social 
enterprise operations consisted of support for the unity of community education reform and waste 
management affected the sustainability of the PTT Group with a percentage of 40.2% percent and a 
statistical significance of 0.01. The aspect of social marketing consisted of organizations providing 
opportunities to the disadvantaged to work with coffee workers (Baristas) at Cafe Amazon. This 
organization has provided support for the construction of pillows for patients with bedsores and has 
sent personnel to educate people about the use of biogas from pig manure to reduce household 
expenses. Furthermore, organizations applied technological innovations and adapt plastic waste for 
reuse, and affected the sustainability of the PTT group with a percentage of 31.5% percent and a 
statistical significance of 0.01. The benefits obtained from the research may be useful in planning the 
strategic adjustment of the organization in the operation of the social enterprises as well as guiding 
the directional setting of management to develop a sustainable activity or project with the PTT 
group. 
 
Keywords: Operations, Social Enterprise, Sustainability, PTT Group 
 

บทน า 
 ในสภาวะการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันนั้น การเจริญเติบโตของธุรกิจต่าง ๆ ถูกด าเนินการผ่าน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น ด้านการลงทุน ด้านการผลิต ด้านการตลาด ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้องค์กรและผู้ประกอบการได้น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ได้รับประสิทธิผลในการด าเนินงานมากท่ีสุด อย่างไรก็
ตามการที่ธุรกิจส่วนใหญ่เน้นถึงการท าก าไรให้มากท่ีสุดเพื่อประโยชน์ของธุรกิจตนเอง กระทั่งได้ละเลยความรับผิดชอบ
ต่อผลกระทบจากกระบวนการในการประกอบธุรกิจ ส่งผลกระทบต่อผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม การด าเนินธุรกิจ               
โดยไม่ค านึงถึงสังคมท าให้เกิดปัญหาการขาดความรับผิดชอบทางสังคมและสภาพแวดล้อมซึ่งน าไปสู่ปัญหาการเหลื่อมล้ า
ทางสังคม และปัญหาขยะล้นโลกในปัจจุบัน  แต่กลับไม่มีธุรกิจใดจัดการ แก้ไข ป้องกัน ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ 
ในระยะยาว ที่ผ่านมาหลายธุรกิจมักจะสร้างโครงการหรือกิจกรรมซีเอชอาร์ (Corporate Social Responsibility - 
CSR) จ านวนมากเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสังคม แต่ส่วนใหญ่มักมีปัญหาเรื่องความไม่ยั่งยืน  
จึงท าให้เกิดการท าธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise – SE) หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม               
ที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยมีรูปแบบการด าเนินงานบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจ
ควบคู่กับความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเงินจากได้หลักที่มาจากสินค้า หรือบริการ โดยไม่ได้พึ่งพา
จากเงินบริจาค และได้น าผลก าไรที่เกิดขึ้นน้ันกลับมาลงทุนซ้ าเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม 

กิจการเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise - SE) มีความเข้าใจทับซ้อนกับกิจการที่ท า
เกี่ยวกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการ
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ด าเนินกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ส าคัญคือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือที่ เรียกกันว่า CSR               
ไม่เหมือนกับ วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือที่เรียกกันว่า SE เพราะ CSR คือการน าผลก าไรเพียงส่วนเล็กน้อยมาจัดกิจกรรม 
ทางสังคม แต่ในทางกลับกัน SE เน้นการสร้างผลดีตอ่สังคมผา่นตัวกิจกรรมหลักของกิจการ และน าผลก าไรที่เกิดขึ้นน าไป
ลงทุนซ้ าเพื่อสร้างผลดีต่อสังคมให้มีมากยิ่ง ๆ ขึ้น กลุ่ม ปตท. เล็งเห็นความส าคัญของการท ากิจการเพื่อสังคม โดยน า
ปัญหาของสังคมมาเป็นที่ตั้งมุ่งเน้นจะช่วยแก้ปัญหาผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จึงได้ท าการจัดตั้ง 
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด ขึ้นมาเพื่อด าเนินงานทางสังคมสร้างความแข็งแข็งให้กับสังคม แก้ไขปัญหา
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการต่อยอดจากจุดแข็งหรือใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ของธุรกิจกลุ่ม ปตท.  
โดยบริษัทดังกล่าวน าแนวคิดการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมมาช่วยเหลือสังคมทั้งหมด 5 รูปแบบ ประกอบไป
ด้วย 1.การจัดการขยะโดยน าเศษขยะมาประยุกต์กับนวัตกรรม เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ขยะเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม              
2.การปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดปัญหาความล้าสมัยในหลักสูตรการสอน 3.การสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัยรองรับกับยุคที่จะมีผู้สูง
วัยเพิ่มมากขึ้น 4.ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมเนื่องจากในปัจจุบันสังคมเรามีผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่นั้นจึงเห็นเป็นโอกาสดีที่จะน าประสิทธิภาพดังกล่าวมาขับเคลื่อนสังคม และ                     
5.สนับสนุนให้ชุมชนสามัคคีเพื่อให้เกิดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว โดยการด าเนินงานกิจการเพื่อ
สังคมของ กลุ่ม ปตท. ในแต่ละรูปแบบได้ปรับทิศทางใหม่ไม่มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมแบบท าครั้งเดียวจบ เช่นทาสี
โรงเรียน หรือไปสร้างห้องน้ า จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด เข้ามาด าเนินงานเกี่ยวกับ
กิจการเพื่อสังคมที่เน้นสร้างโครงการที่เข้าไปแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ได้จริงและต้องแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 
นอกจากนี้ทางบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด ยังได้ท าการตลาดเพื่อสังคมการท าความเข้าใจกับปัญหา 
วิเคราะห์จากการด าเนินงานเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมในโครงการต่างๆที่นอกจากจะแก้ปัญหาสังคมได้แล้วนั้น น ามา
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสร้างเนื้อหาจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและมีความสนใจศึกษาการด าเนินงานกิจการเพื่อสังคมของ บริษัท 
สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. และการท าการตลาดเพื่อสังคม ของ บริษัท 
สานพลัง วิสาหกิจ จ ากัด ในรูปแบบใดบ้างท่ีจะส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. เพื่อที่จะได้น าผลจากการศึกษาในครั้ง
นี้มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางการเพิ่มความยั่งยืนให้กับองค์กรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความยั่งยืนในการด าเนินงานธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านสังคม 
 2. เพื่อศึกษาการด าเนินงานกิจการเพื่อสังคมของ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด ท่ีส่งผลความยั่งยืน
ของกลุ่ม ปตท.  
 3. เพื่อศึกษาการตลาดเพื่อสังคมที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

 1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ 
  1.1.1  บริษัทต้นสังกัด 
   1.1.1.1  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
   1.1.1.2  บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
   1.1.1.3  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
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   1.1.1.4  บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
   1.1.1.5  บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
   1.1.1.6  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
   1.1.1.7  บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
 1.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม ของ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด แบ่งเป็นดังนี้ 
  1.2.1  การจัดการขยะ 
  1.2.2  การปฏิรูปการศึกษา 
  1.2.3  การสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัย 
  1.2.4  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  1.2.5  การสนับสนุนให้ชุมชนสามัคคี 
 1.3 การตลาดเพื่อสังคม 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
 2.1 ความยั่งยืนในการด าเนินงานธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 
  2.1.1  ด้านเศรษฐกิจ 
  2.1.2  ด้านสิ่งแวดล้อม 
  2.1.3  ด้านสังคม 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. การด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมของ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด ประกอบด้วย             
การจัดการขยะ การปฏิรูปการศึกษา การสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัย  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และการสนับสนุนให้
ชุมชนสามัคคี ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. 
 2. การตลาดเพื่อสังคม ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ (2558) วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นองค์กร

ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เชิงสังคมเป็นหลัก และส าหรับประเทศไทยธุรกิจหรือองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม/
สิ่งแวดล้อม โดยมีรายได้หลักมาจากการค้า หรือการให้บริการ (มากกว่าการรับบริจาค) เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองได้ทาง
การเงิน และน าผลก าไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนซ้ าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคมที่ตั้งไว้ วิสาหกิจเพื่อสังคมจึงเป็นการ
เชื่อมโยงจุดแข็งของสองภาคส่วน คือ การจัดการที่มีประสิทธิภาพของภาคธุรกิจเอกชนมาร่วมกับการมีความมุ่งมั่นตั้งใจ 
ที่จะแก้ไขปัญหาของภาคสังคม เพื่อท าให้เกิดทางแก้ไขปัญหาที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดเพ่ือสังคม เจ ดี เวียบ (Wiebe,1952) การตลาดเพื่อสังคม ถือก าเนิดขึ้น
เมื่อปี 1971 ด้วยค าอธิบายว่า เป็นการใช้หลักการตลาดและเทคนิคทางการตลาดเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด และ/หรือพฤติกรรม หรือหมายความว่า การตลาดเพื่อสังคมเป็นความพยายามขายความคิด บริการ หรืออะไรก็
แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในสังคมหนึ่ง แบบเดียวกับที่นักการตลาดทั่วไปขายสินค้าและบริการของตนเอง ดังนั้น
จึงต้องมีการวางแผน มีการน าแผนมาปฏิบัติ และควบคุมแผนงานให้เป็นไปตามที่วางไว้ รวมถึงพร้อมปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ เพื่อมุ่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการยอมรับในความคิด หรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม            
ในกลุ่มเป้าหมาย 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ปกรณ์ เทพ พจี (2549) การพัฒนาที่ยั่ งยืน เป็น
ขบวนการสร้างความเที่ยงธรรมความมีประสิทธิภาพและโครงสร้างที่มีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านต่าง ๆ ให้กับ
ชุมชนและภูมิภาคโดยรอบ 

การด าเนินงานเกี่ยวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมของกลุ่ม ปตท. กลุ่ม ปตท. มุ่งเน้นจะแก้ไขปัญหาสังคมในด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้สามารถอยู่ร่วมกันกับธุรกิจของกลุ่มปตท.ได้ โดยจัดตั้งบริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม 
จ ากัด และวางเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาไว้ทั้งหมด 5 แนวคิดในการด าเนินงานเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่ อสังคม ดังนี้              
1)แนวคิดด้านการจัดการขยะ 2) แนวคิดด้านการปฏิรูปการศึกษา 3) แนวคิดด้านการสร้างอาชีพ 4) แนวคิดด้านการลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 5) แนวคิดด้านการสนับสนุนให้ชุมชนสามัคคี 

ประวัติ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด  จัดตั้งขึ้นจากการร่วมทุนของ 7 บริษัท (Flagship)                
กลุ่มปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) , บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล                 
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน), บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน), บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน), 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ในการร่วม
แก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บนพื้นฐานของความยั่งยืนนอกจากนี้การจัดตั้งบริษัทดังกล่าวถือเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุน              
ให้ภาคเอกชนรวมถึงรัฐวิสาหกิจเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมอีกด้วย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานในกลุ่ม ปตท. ทั้ง 7 บริษัท จ านวน  6,485  คน (อ้างอิงจากการส ารวจ

ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ณ เดือนกันยายน 2562) 
พนักงานในกลุ่ม ปตท. ทั้ง 7 บริษัท จ านวนทั้งสิ้น 6,485 คน (อ้างอิงจากการส ารวจข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ณ เดือนกันยายน 2562) เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้การ
ค านวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1967) โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นที่ 95% ความ
ผิดพลาดไม่เกิน 5% ค านวณขนาดตัวอย่างตัวอย่างได้เท่ากับ 385 คน และผู้วิจัยได้เพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 15 คน               
เพื่อเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร รวมขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 คน 

วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 6,485 

คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 7 บริษัท ได้แก่  บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด(มหาชน) บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) บริษัท                
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) (ข้อมูลจากฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ณ เดือนกันยายน 2562) 

ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ตามความเต็มใจจากพนักงานแต่ละบริษัทที่ก าหนดไว้ตามขั้นท่ี 1 เพื่อแจกแบบสอบถามให้ครบตามจ านวน 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นลักษณะข้อค าถามในแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อศึกษาการด าเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมของ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจ จ ากัด ที่ส่งผลต่อความ
ยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทต้นสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1.1 บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 1.2 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 1.3 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 1.4 บริษัท ปตท.
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 1.5 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 1.6 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์                  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 1.7 บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งหมด 7 ข้อ โดยในแต่ละข้อ
ค าถามใช้ระดับการวัดขอ้มูลประเภทต่างๆ  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินงานเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมของ บริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด              
ด้านการจัดการขยะ ด้านการปฏิรูปการศึกษา ด้านการสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัย ด้านการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ด้านการ
สนับสนุนให้ชุมชนสามัคคี ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. โดยใช้แบบสอบถามประเมินค่า 
(Likert Scale Questions) รวม 5 ด้าน 13 ข้อ ซึ่งใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale)                
มี 5 ระดับความคิดเห็น มีเกณฑ์การให้คะแนน คือการค านวณหาอันตรภาคชั้น เพื่อแปลผลคะแนนในแต่ละช่วง 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม การด าเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. โดยใช้แบบสอบถามประเมิน
ค่า (Likert Scale Questions) รวม 7 ข้อ ซึ่งใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) มี 5 ระดับ
ความคิดเห็น มีเกณฑ์การให้คะแนน คือการค านวณหาอันตรภาคชั้น เพื่อแปลผลคะแนนในแต่ละช่วง 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านสังคม โดยใช้แบบสอบถามประเมินค่า (Likert Scale Questions) รวม 3 ด้าน 9 ข้อ ซึ่งใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับความคิดเห็น มีเกณฑ์การให้คะแนน คือการค านวณหาอันตรภาคช้ัน 
เพื่อแปลผลคะแนนในแต่ละช่วง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าในวิจัยครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยด าเนินการตามล าดับ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้สถิติดังนี ้
1.1 วิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลบริษัทต้นสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1.1) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1.2)บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (1.3)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (1.4)บริษัท ปตท.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (1.5)บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (1.6)บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) (1.7)บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย (Mean) และ              
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการด าเนินงานของบริษัท สานพลัง วิสาหกิจ จ ากัด ได้แก่ ด้านการจัดการขยะ             
ด้านการปฏิรูปการศึกษา ด้านการสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัย ด้านการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ด้านการสนับสนุนให้ชุมชน
สามัคคี โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 

1.3 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการตลาดเพื่อสังคม ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม  ปตท. 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 

1.4 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านสังคม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีทางสถิติ ดังนี ้
2.1 การด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมของ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด ประกอบด้วย             

การจัดการขยะ การปฏิรูปการศึกษา การสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัย การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และการสนับสนุนให้
ชุมชนสามัคคี ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
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2.2 การตลาดเพื่อสังคม ประกอบด้วย  สร้างพื้นที่และสร้างกิจกรรม ให้ความรู้และฝึกอบรม น านวัตกรรมเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม และสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. จะทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 4 ข้อ 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นพนักงานบริษัท 

ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 รองลงมา คือ บริษัท ไออาร์พีซี 
จ ากัด (มหาชน) จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75  รองลงมา คือ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 รองลงมา คือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 65 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 16.25 รองลงมา คือ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 รองลงมา บริษัท 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 รองลงมา บริษัท พีทีที โกลบอล                 
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการด าเนินงานเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมของ บริษัท สานพลัง
วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด ด้านการจัดการขยะ ด้านการปฏิรูปการศึกษา ด้านการสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัย ด้านการลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม ด้านการสนับสนุนให้ชุมชนสามัคคี โดยรวมอยู่ในระดับดีมากและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดเพื่อสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น           
ในระดับดีมากทุกข้อ ได้แก่ องค์กรนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์และดัดแปลงขยะพลาสติกให้นากลับมาใช้
ประโยชน์ได้อีกครั้ง มีค่าเฉลี่ย 4.69 องค์กรส่งบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือน มีค่าเฉลี่ย 4.66 องค์กรสอบถามปัญหาจากชุมชนโดยตรงเพื่อหาทางแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ย 
4.66 องค์กรสอนวิธีการปลูกเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพให้แก่ชาวเขาเพื่อสร้างรายหมุนเวียน มีค่าเฉลี่ย 4.62 องค์กร
แลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนอย่างใกล้ชิด มีค่าเฉลี่ย 4.61 ตามล าดับ 

4. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
ความคิดเห็นว่ายั่งยืนมากทุกข้อ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉี่ย 4.70 ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.69 และด้านเศรษฐกิจ               
มีค่าเฉลี่ย 4.66 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 การด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมของ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด 

ประกอบด้วย การจัดการขยะ การปฏิรูปการศึกษา และการสนับสนุนให้ชุมชนสามัคคี ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม 
ปตท. โดยตัวแปรดังกล่าว สามารถพยากรณ์ความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. (Y) ได้ร้อยละ 40.2 (Adjust R2) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานข้อที่ 2 การตลาดเพื่อสังคม ประกอบด้วย องค์กรเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามาท างานร่วมกับ
พนักงานชงกาแฟ(บาริสต้า)ร้านคาเฟ่อเมซอน องค์กรจัดสถานที่ส าหรับรองรับการสร้างหมอนเพื่อผู้ป่วยแผลกดทับ 
องค์กรส่งบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน องค์กรน านวัตกรรม              
ทางเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์และดัดแปลงขยะพลาสติกให้น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม 
ปตท. โดยตัวแปรดังกล่าว สามารถพยากรณ์ความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. (Y) ได้ร้อยละ 31.5 (Adjust R2) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อที่ 1 การด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมของ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด 

ประกอบด้วย การจัดการขยะ การปฏิรูปการศึกษา และการสนับสนุนให้ชุมชนสามัคคี ส่งผลต่อความยั่งยืนของ                
กลุ่ม ปตท. โดยตัวแปรดังกล่าว สามารถพยากรณ์ความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. (Y) ได้ร้อยละ 40.2 (Adjust R2) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.1 การจัดการขยะ ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 เนื่องจากการจัดการ
ขยะเป็นพ้ืนฐานในการสนับสนุนสังคมให้เป็นสังคมรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสู่สังคมรีไซเคิลอย่างเต็มตัวโดยการลด
การใช้ทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะท าให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของการเพิ่มมูลค่าขยะตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จึงได้น าการก าจัดขยะพลาสติกมา
ประยุกต์ใช้เกิดเป็นโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและมีแนวโน้ม              
จะมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยน าขยะพลาสติกมาประยุกต์กับนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ขยะโดยไม่ทิ้งเสียเปล่าและ
ไม่ให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ (2558) ที่กล่าวว่า วิสาหกิจเพื่อสังคมถือ
ก าเนิดจากแนวคิดประเภท ของ CSR as Process คือเป็นการผนวกแนวคิดนักพัฒนา โดยอาศัยหน่วยงานของ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมสังคมและชุมชนในการแก้ปัญหา โดยเริ่มตั้งแต่การจัดกิจกรรมหรือ
ด าเนินการเพื่อช่วยเหลือสังคมในบางประเด็นหรือบางปัญหา 

1.2 การปฏิรูปการศึกษา ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 เนื่องจากการ
ปฏิรูปการศึกษาเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น าให้มีสัมฤทธิผล โดยกลุ่ม ปตท. ได้มีการ
น าบุคคลากรที่มีความรู้เข้าไปพัฒนาผู้สอนเพื่อลดความล้าสมัยให้แก่โรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รอบธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 
เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้น ารุ่นใหม่ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Bull and Crompton (2005) ที่กล่าวว่า การด านินธุรกิจเพื่อสังคมเป็นหน่วยงานที่สามของสังคม (The 
Third Sector) นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ หน่วยงานไม่หวังผลกาไร ธุรกิจเพื่อสังคม องค์กร
เพื่อสังคม องค์กรอาสาสมัครเอกชน เป็นหน่วยงานที่อยู่กึ่งกลางระหว่างองค์กรการกุศลและองค์กรธุรกิจในงานวิจัย
ทางด้านการประกอบการเพื่อสังคม 

1.3 การสนับสนุนให้ชุมชนสามัคคี ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
เนื่องจากการสนับสนุนให้ชุมชนสามัคคีเป็นแนวทางการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยได้รับ
ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยกลุ่ม ปตท.เล็งเห็นว่าการสนับสนุนชุมชนท่ีเป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน น ามาซึ่งความเข้าใจ และลดข้อกังวลต่าง ๆ ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการ
ด าเนินธุรกิจ และเพื่อช่วยเหลือให้ชุมชนรอบข้างเกิดความรู้น าไปสู่การเกิดรายได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ             
นิตนา ฐานตธนกร (2552) ที่กล่าวว่า การประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็น
แนวคิดที่มีรากฐานมาจากหน่วยงานสหกรณ์ โดยสหกรณ์มีแนวคิดที่มุ่งเน้นสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมการร่วมมือและ
รวมกลุ่มกันระหว่างผู้ที่เดือดร้อนให้รู้จักกับการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีหลักการด าเนินงานโดยเน้น
เสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม และมีความเอื้ออาทรต่อกันเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและ              
ยกมาตรฐานความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

สมมติฐานข้อที่ 2 การตลาดเพื่อสังคม ประกอบด้วย องค์กรเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามาท างานร่วมกับ
พนักงานชงกาแฟ(บาริสต้า)ร้านคาเฟ่อเมซอน องค์กรจัดสถานที่ส าหรับรองรับการสร้างหมอนเพื่อผู้ป่วยแผลกดทับ 
องค์กรส่งบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน องค์กรน านวัตกรรม             
ทางเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์และดัดแปลงขยะพลาสติกให้น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม 
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ปตท. โดยตัวแปรดังกล่าว สามารถพยากรณ์ความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. (Y) ได้ร้อยละ 31.5 (Adjust R2) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอภิปรายได้ดังนี ้
 2.1 องค์กรเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามาท างานร่วมกับพนักงานชงกาแฟ(บาริสต้า)ร้านคาเฟ่อเมซอน 
ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 เนื่องจากปัญหาผู้สูงวัยและผู้พิการที่เพิ่มจ านวน              
มากขึ้นในสังคม สะท้อนให้เห็นถึงการขาดโอกาสเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเข้าไม่ถึงทรัพยากรของประชาชนในบางกลุ่ม
บางพื้นที่รวมทั้งความไม่เป็นธรรมด้านสิทธิและอ านาจต่อรองของประชาชนบางกลุ่มและได้ส่งผลต่อการแสวงหารายได้
เพื่อการประกอบอาชีพ ทางกลุ่ม ปตท.จึงได้เปิดโอกาสให้ทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการเข้ามาท างานร่วมกับพนักงานชงกาแฟ             
ที่ร้านคาเฟ่อเมซอน เพื่อช่วยสร้างโอกาสเชิงเศรษกิจและแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เจ ดี เวียบ (Wiebe,1952) ท่ีกล่าวว่า การตลาดเพื่อสังคมเป็นความพยายามขายความคิด บริการ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในสังคมหนึ่ง แบบเดียวกับที่นักการตลาดทั่วไปขายสินค้าและบริการของตนเอง เพื่อมุ่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการยอมรับในความคิด หรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกลุ่มเป้าหมาย 
 2.2 องค์กรจัดสถานที่ส าหรับรองรับการสร้างหมอนเพื่อผู้ป่วยแผลกดทับ ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากกลุ่ม ปตท. เล็งเห็นถึงปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยน าขยะหลอดพลาสติกมาประยกุต์กับนวัตกรรมที่ทางกลุ่ม ปตท.อยู่แล้ว เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้แก่ขยะโดยไม่ทิ้งเสียเปล่าให้
เกิดปัญหาขยะล้นโลก เกิดเป็นโครงการ “ต่ออายุหลอด” ที่น าหลอดพลาสติกเหลือใช้มาแปรรูปเป็นหมอนรองนอนให้แก่
ผู้ป่วยแผลกดทับ จากเดิมที่ผู้ป่วยแผลกดทับประสบปัญหาต้องพลิกตัวทุก ๆ 20 นาทีน้ัน หมอนที่ท าจากหลอดพลาสติก
เหลือใช้จะช่วยลดการพลิกตัวของผู้ป่วยเป็นทุก ๆ 2 ช่ัวโมง ท าให้ผู้ป่วยสามารถพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายได้ต่อเนื่องมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler และ Levy (1969) ท่ีกล่าวว่า การตลาดเป็นการเช่ือมทุก ๆ อย่างขององค์กร
เข้ากับการทาธุรกรรมของลูกค้า สามจิตส านึกทางการตลาดเป็นมุมมองทั่วไปที่เหมาะสมในขณะนี้กับ ทุก  ๆ องค์กร              
ซึ่งองค์การที่ไม่เพียงแต่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเท่านั้น แต่จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับสาธารณชนด้วย                  
เป็นแนวคิดหลักในการสร้างจิตส านึกทางการตลาดทั้งสามช่วงนี้ก็คือการท าธุรกรรมต่าง ๆ ขององค์กรแล้วให้การตลาดไป
บอกกล่าวกับหน่วยงานทางสังคมภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนคุณค่ากับหน่วยงานอื่น ๆ ในสังคม 
 2.3 องค์กรส่งบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่งผลต่อ
ความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากทางกลุ่ม ปตท. ได้น าองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและ
พลังงานมาส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมชุมชน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาดอย่าง
ยั่งยืน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน สร้างรายได้ และลดรายจ่ายด้านพลังงาน  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สถาบันไทยพัฒน์ (2563) ที่กล่าวว่า การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) คือการน า             
กลยุทธ์การตลาดในทางธุรกิจหรือที่ใช้เพื่อการพาณิชย์มาเป็นเครื่องมือในการรณรงค์เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม                   
โดยกลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ไม่จ าเป็นต้องซื้อหรือบริโภคสินค้าและบริการขององค์กร แต่ต้องการท าให้เกิดผลจาก
การรณรงค์ท่ีเป็นไปเพื่อเปลีย่นแปลงพฤติกรรมในด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ
ของสังคมกลุ่มเป้าหมาย จะไม่จ ากัดอยู่เพียงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขององค์กร แต่สามารถเป็นคนหลากหลายกลุ่มในสังคม 
ที่องค์กรต้องการเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนกลุ่มดังกล่าว 
 2.4 องค์กรน านวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์และดัดแปลงขยะพลาสติกให้น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้
อีกครั้ง ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากกลุ่ม ปตท. มีนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีจ านวนมาก จึงได้น าเอามาประยุกต์ใช้กับการจัดการขยะพลาสติกให้เป็นข้าวของเครื่องใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า               
ให้แก่ขยะ รวมไปถึงการเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อขยะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler Roberto Lee. 
(2002) ท่ีกล่าวว่า การตลาดเพื่อสังคม คือ การประยุกต์ใช้กลยุทธ์และยุทธวิธีทางการตลาด เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือสร้าง
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกต่อกลุ่มเป้าหมาย และหรือ สังคมโดยรวม 
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 2.5 องค์กรแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนอย่างใกล้ชิด ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. อย่างมีนัยส าคัญ              
ทางสถิติ 0.01 เนื่องจาก กลุ่ม ปตท.ได้เข้าไปดูแลในพื้นที่ชุมชนทั่วประเศ ท าให้พบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนจ านวนมาก 
จึงได้ตระหนักถึงปัญหาและเข้าได้น าปัญหาที่พบมาหารือกับชุมชนนพื้นที่เพื่อเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด                   
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วันชัย ศิริชนะ (2559) กล่าวว่า การมองให้ลึกว่าอะไรคือปัญหาหลักของสังคมที่เราจะเข้าไป
พัฒนา ตั้งเป็นโจทย์ขึ้นมาแล้วพัฒนาแนวคิดและแผนธุรกิจให้สอดรับกับปัญหานั้นปัจจุบันหลายบริษัทเริ่มหันมาสนใจ
โมเดลธุรกิจ Social Enterprise มากขึ้น เพราะการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบเดิมที่เราเรียกกันว่า CSR เป็นเรื่องที่ดีและ
มีคุณค่า แต่การท า CSR ยังคงเป็นเรื่องเฉพาะกิจ จะท าเป็นแผนระยะยาวก็ท าได้แต่ไม่ยั่งยืน ส่วนแนวคิดของ ‘Social 
Enterprise’ นั้นเป็นแนวคิดที่น่าจะท าให้เกิดความยั่งยืนได้มากกว่าในแง่ของการพัฒนาชุมชน เพราะเป็นการท าให้เกิด
ธุรกิจโดยชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมกับบริษัท เกิดเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน และขยายคุณค่าไปสู่สังคม การสร้างระบบแบบนี้
ขึ้นมาจะยั่งยืนมากกว่า โมเดลนี้จึงเป็นโมเดลที่สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้ในแง่ของการช่วยเหลือสังคมได้อย่างยั่งยืน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การด าเนินงานกิจการเพื่อสังคมของ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด มีข้อเสนอแนะเรียงล าดับ
ความส าคัญ ดังนี ้
  1.1 บริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด ควรให้ความส าคัญกับด้านการสนับสนุนให้ชุมชน
สามัคคีอย่างต่อเนื่อง โดยให้ชุมชนที่กลุ่ม ปตท. เข้าไปด าเนินการเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม เกิดความเข้าใจและลดข้อ
กังวลต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากการด าเนินธุรกิจ โดยการเข้าไปร่วมท ากิจกรรมท าความสะอาด
ชุมชน เช่น ช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่ เสนอให้เข้าไปร่วมท ากิจกรรมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งในชุมชุมชนรอบ
พื้นที่ธุรกิจ และจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะในชุมชนได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัยในทุกครั้งท่ีเข้าไปท า
กิจกรรมท าความสะอาดชุมชน เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะในชุมชนได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย รวมไปถึงควรหันมา   
ใส่ใจเกี่ยวกับสร้างอาชีพให้แก่บุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบพื้นที่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดูแลสังคมและชุมชนรอบ
ข้างให้ยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กร เพราะจาก ผลการวิจัยพบว่าการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม ด้านการสนับสนุน
ให้ชุมชนสามัคคี ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. 
  1.2.บริษัทในกลุ่ม ปตท. ควรพัฒนาแนวทางการด าเนินงานและให้ความส าคัญกับด้านการปฏิรูป
การศึกษา เช่น กรณีเข้าไปสนับสนุนโรงเรียนประชารัฐให้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย เสนอให้ปรับ
จากท่ีมีการมอบทุนการศึกษาเป็นการส่งต่อหลักสูตรการเรียนสู่โรงเรียนอื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
ไม่เกิดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จากผลการวิจัยพบว่าการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมด้านการปฏิรูป
การศึกษา ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. 
  1.3 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและมุ่งพัฒนาเกี่ยวกับด้านการจัดการขยะ โดยเฉพาะในเรื่องการน า
หลอดพลาสติกเหลือใช้มาผลิตหมอนลดแผลกดทับส าหรับผู้ป่วยติดเตียง ที่สามารถต่อยอดการผลิตหมอนให้มีรูปทรง              
ที่เข้ากับศรีระของร่างกายผู้ป่วยให้มีความผ่อนคลายและช่วยจัดการเกี่ยวกับขยะได้อย่างเป็นวงกว้างและมีผลระยะยาว 
จากผลการวิจัยพบว่าการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม ด้านการจัดการขยะ ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. 
 2. การตลาดเพื่อสังคมที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. มีข้อเสนอแนะเรียงล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
  2.1 บริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด ควรก าหนดนโยบายในด้ านองค์กรเปิดโอกาส              
ให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามาท างานร่วมกับพนักงานชงกาแฟ (บาริสต้า) ของร้านคาเฟ่อเมซอน เสนอให้มีการเปิดโอกาส              
ให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามาท างานในสาขาที่ใกล้บ้านและควรเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกสาขา 
เพราะปัจจุบันร้านคาเฟ่อเมซอนมีสาขาจ านวนมาก โดยตัวพนักงานเอง (ผู้ด้อยโอกาส) จะเป็นตัวแทน (Brand 
Ambasdor) ของการท าการตลาดเพื่อสื่อสารไปยังผู้รับสารโดยตรง ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอย่าง 
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เพราะจาก ผลการวิจัย พบว่า การตลาดเพื่อสังคม ด้านองค์กรเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามาท างาน ร่วมกับพนักงาน
ชงกาแฟ (บาริสต้า) ของร้านคาเฟ่อเมซอน ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. 
  2.2 ผู้บริหารควรพัฒนากลยุทธ์เกี่ยวกับด้านองค์กรจัดสถานที่ส าหรับรองรับการสร้างหมอน                
เพื่อผู้ป่วยแผลกดทับ เช่น เปิดพื้นที่ว่างส านักงานที่ไม่ค่อยได้งานมากนักมาจัดสรรเป็นพื้นที่ส าหรับผลิตหมอนหรือจัด
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมอื่นๆ โดยอาศัยหลักการความเสี่ยงและผลตอบแทน (Risk-return Matrix) ของเศรษฐศาสตร์              
ซึ่งเป็นการช่ังน้ าหนักระหว่างต้นทุนที่เกิดขึ้นและผลประโยชน์ที่ได้รับ จะท าให้เป็นการท าการตลาดที่ไม่ต้องลงทุนสูง             
มากนัก เพราะผลการวิจัยพบว่า การตลาดเพื่อสังคม ด้านองค์กรจัดสถานที่ส าหรับรองรับการสร้างหมอนเพื่อผู้ป่วย              
แผลกดทับ ส่งผลต่อความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. 
  2.3 ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายในด้านองค์กรส่งบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ก๊าซชีวภาพจาก
มูลสุกรเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดกิจกรรมออกไปให้ความรู้ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
ตามชุมชนต่าง ๆ ท่ีมีการเลี้ยงสุกร เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้พลังงานทดแทนรวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ แก่
สังคมในระยะยาว เพราะผลวิจัยพบว่า การตลาดเพื่อสังคม ด้านองค์กรส่งบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ก๊าซชีวภาพ
จากมูลสุกรเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่งผลต่อความยั่งยืนของ กลุ่ม ปตท. 
 3. บริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านองค์กรน านวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์และดัดแปลงขยะพลาสติกให้น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ด้วยวิธีการจัดอบรมให้ความรู้ 
(Knowledge Sharing) ปลูกฝังแนวคิดให้แก่ตัวพนักงานในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้พนักงานได้น าความรู้มา
ประยุกต์ใช้และสื่อสารส่งต่อความรู้ไปยังบุคคลภายนอกองค์กร เพราะจากผลวิจัยพบว่า การตลาดเพื่อสังคม ด้านองค์กร
น านวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์และดัดแปลงขยะพลาสติกให้น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ส่งผลต่อความ
ยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์ และ

ค าแนะน าจากรองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษาและ
ข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพรรณ พิริยะกุล ท่ีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการสอบ รวมถึง
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ท่ีเข้าร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งทั้งสองท่านได้ให้ค าแนะน าแล้วข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็น
ประโยชน์ ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณอรชร อุยยามะพันธุ์ และพนักงานบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด ท่ีได้ให้
ความส าคัญและสนับสนุนข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างดียิ่ง ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือและสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในงานวิจัย ท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อทรงวิทย์ มหาวงศ์นันท์ คุณแม่สายชล มหาวงศ์นันท์ และคุณศิรินท์นภา 
มหาวงศ์นันท์ ผู้ซึ่งเป็นคุณพ่อ คุณแม่ และพี่สาว ท่ีให้การสนับสนุนในการท าวิจัยมาโดยตลอด 

อน่ึง ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ซึ่งหากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่องประการใด 
ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี ้
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