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บทความเรื่อง “ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการ
ด�ำเนินโครงการเพือ่ สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้แนวคิดการวิจยั เพือ่ ท้องถิน่
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(CSR) โดยใช้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ขับเคลื่อนฯ เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม เพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษาว่าด้วยปัจจัย กระบวนการ
ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการด�ำเนินโครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยใช้การวิจัยเพื่อท้องถิ่นขับเคลื่อนฯ ท�ำการศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
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ผลการศึกษาพบว่า
1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินโครงการ CSR ที่ใช้แนวคิดการวิจัย
เพื่อท้องถิ่นของปูนล�ำปางมี 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ โครงสร้างองค์กร คน ระบบ
และกลไก และบริบทแวดล้อม
2. กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินโครงการ CSR ทีใ่ ช้แนวคิดการ
วิจัยเพื่อท้องถิ่นประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ บทบาทพี่เลี้ยง บทบาทชาวบ้าน
วิธีการท�ำงาน และเครื่องมือการท�ำงาน
3. ผลลัพธ์ของการด�ำเนินโครงการ CSR ทีใ่ ช้แนวคิดการวิจยั เพือ่ ท้องถิน่
มี 3 ระดับ ได้แก่ ผลลัพธ์ระดับบุคคล ผลลัพธ์ระดับชุมชน และผลลัพธ์ระดับ
นโยบายขององค์กร
4. ผลกระทบของการด�ำเนินโครงการ CSR ที่ใช้แนวคิดการวิจัยเพื่อ
ท้องถิน่ จ�ำแนกเป็น 4 ด้าน คือ ผลกระทบต่อตัวคน ผลกระทบต่อชุมชน ผลกระทบ
ต่อองค์กรปูนล�ำปาง และผลกระทบต่อสังคม
ความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการเกิดจากการน�ำทุนของทุกฝ่ายที่มี
อยู่มาบูรณาการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม ทุนวัฒนธรรม หรือ
ทุนสัญลักษณ์ โดยองค์กรธุรกิจมีวสิ ยั ทัศน์เรือ่ งการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ทีม่ งุ่ เป้าไปสูค่ วามยัง่ ยืน จึงมีการก�ำหนดเป็นนโยบายและน�ำไปสูก่ ารวางแผนและ
ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการน�ำแนวคิดการวิจัยเพื่อท้องถิ่นมา
ปรับใช้ในการด�ำเนินงานด้าน CSR ส่งผลให้โครงการ CSR ทีด่ ำ� เนินการสามารถ
สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท�ำให้คนในชุมชนท�ำงานบนฐานข้อมูล
เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนได้จริง
ค�ำส�ำคัญ: การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม การวิจัยเพื่อท้องถิ่น
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Abstract

The research article entitled “Factors, Process, Outcomes, and
Impacts of SCG (Lampang)’s CSR Project Operation Driven by CommunityBased Research Concept” was a part of the research project entitled
Knowledge Synthesizing on Corporate Social Responsibility Projects
Driven by Community-Based Research. The paper analyzed the factors,
process, outcomes, and impacts of CSR project operation driven by
community-based research (CBR) concepts.
The methodology applied to the research was a participatory
action research method while 18 key informants from different sectors
were studied. The data were collected via document analysis, in-depth
interviews, focus group conducting, workshops, and information restoring
stage conducting.
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The crucial research results were as follows:
1. There were 4 crucial factors involving CSR project operation
driven by CBR concept. Those factors were (1) organization structure,
(2) manpower, (3) systems and mechanisms, and (4) context.
2. The process involving CSR project operation driven by CBR
concept consisted of 4 factors. Those factors were (1) coaches’ roles,
(2) villagers’ roles, (3) working methods, and (4) working tools.
3. The outcomes of CSR project operation driven by the CBR
concept could be divided into 3 levels which were; individual level,
communal level, and organizational policy level.
4. The outcomes of CSR project operation driven by CBR
concept could be divided into 3 types which were: individual outcome,
communal outcome, organizational outcome, and social outcome.
The success of the project drive was the result of the capital
integration by all sectors involved. SCG (Lampang) as a business sector
had a clear vision on corporate social responsibility aiming at sustainability.
Therefore, the company set a CSR policy followed by systematic and
continuous plans and performances. The application of community-based
research concepts to CSR projects resulted in a participatory learning
process which allowed the stakeholders in communities to work on
database to solve the communities’ problems.
Keywords: corporate social responsibility (CSR), community-based
		 research (CBR)
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บทความวิจัย “ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการ
ด�ำเนินโครงการ CSR โดยใช้แนวคิดการวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ของบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย
(ล�ำปาง) จ�ำกัด” เป็นงานเขียนที่สังเคราะห์จากโครงการวิจัย การสังเคราะห์ชุด
ความรู้การด�ำเนินโครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยใช้
การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ขับเคลื่อน กรณีศึกษา: ความร่วมมือระหว่าง สกว.
ฝ่ายวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ และบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด โดยบทความนีม้ งุ่
น�ำเสนอผลการศึกษาเพือ่ ตอบวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 2 บางส่วน ได้แก่ การ
สังเคราะห์ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์และผลกระทบของการด�ำเนินโครงการ
เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยใช้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR)
ขับเคลือ่ นฯ ทัง้ นี้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาของโครงการวิจยั ในภาพรวมมีทงั้ สิน้
3 ข้อ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทและพัฒนาการของการด�ำเนินโครงการฯ ข้อที่ 2
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว และข้อที่ 3 เพื่อสร้างต้นแบบคู่มือการด�ำเนินโครงการฯ
เหตุทใี่ นบทความนีม้ งุ่ น�ำเสนอผลการศึกษาเพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เนือ่ งจาก
ผลการศึกษาของโครงการมีประเด็นเนื้อหาจ�ำนวนมาก จึงจ�ำเป็นต้องเลือกผล
การศึกษาเพียงบางส่วนมาน�ำเสนอในบทความวิจัยนี้
ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความเข้าใจพืน้ ฐานร่วมกัน เมือ่ กล่าวถึงโครงการเพือ่ สร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-Corporate Social Responsibility) ทีป่ ระยุกต์ใช้
แนวคิดการวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ (CBR-Community Based Research) ในการด�ำเนิน
งาน ในบทความนี้จะเรียกโครงการเหล่านี้สั้นๆ ว่า “โครงการ CSRXCBR”
โครงการ CSRXCBR ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด หรือ
“ปูนล�ำปาง” เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างปูนล�ำปางกับส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. (ปัจจุบันคือ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม-สกสว.) มีทมี่ าจากความต้องการของปูนล�ำปาง
ที่ต้องการพัฒนางานด้าน CSR ขององค์กร ให้สามารถสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้จริง ทั้งนี้ จากจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงปูนที่ ต�ำบล
บ้านสา อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง ในปี 2537 ปูนล�ำปางก็ได้ด�ำเนินงานด้าน
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การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมหรืองาน CSR มาอย่างต่อเนื่อง
ในระยะแรก โครงการหรื อ กิ จ กรรมโดยมากยั ง เป็ น กิ จ กรรมเชิ ง
สงเคราะห์ เช่น การบริจาค การมอบทุนการศึกษา การร่วมงานบุญประเพณีกับ
ชุมชน และการท�ำกิจกรรมพิเศษทีเ่ ป็นกิจกรรมเดีย่ ว จนกระทัง่ ในปี 2546 SCG
ซึ่งเป็นองค์กรแม่มีโครงการ “SCG รักษ์น�้ำเพื่ออนาคต” ดังนั้น ตั้งแต่ปี 25462549 ปูนล�ำปางจึงให้พนักงานร่วมสร้างฝายกับชุมชนใกล้เคียง แต่ผลลัพธ์ทเี่ กิด
ขึ้นก็คือ แม้จะได้จ�ำนวนฝายบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด แต่สิ่งที่ขาดไปก็คือ
“ความรู้สึกหวงแหนและเป็นเจ้าของฝาย” ของชุมชน สังเกตง่ายๆ จากเวลาฝาย
พังชุมชนจะแจ้งให้ปูนล�ำปางไปซ่อม แทนที่จะซ่อมเอง ซึ่งสะท้อนว่า วิธีท�ำงาน
ของปูนล�ำปางที่ผ่านมายังขาดตัวแปรส�ำคัญเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมนั่นเอง
ด้วยเหตุดงั กล่าว บุคลากรของปูนล�ำปางจึงพยายามหาแนวทางต่างๆ เพือ่
แก้ปญ
ั หา จนกระทัง่ ต้นปี 2550 ผูบ้ ริหารและผูร้ บั ผิดชอบและปฏิบตั ภิ ารกิจด้าน
การสร้างฝายได้มโี อกาสรูจ้ กั กับนายชาญ อุทธิยะ พีเ่ ลีย้ งวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ (พีเ่ ลีย้ ง
CBR) ของ สกว. และ ร.ต.ชัย วงศ์ตระกูล นักวิจัยเพื่อท้องถิ่น (นักวิจัย CBR)
จากบ้านสามขา ทีมงานปูนล�ำปางจึงเรียนรู้แนวคิด CBR และวิธีท�ำงานร่วมกับ
ชุมชนภายใต้แนวคิดนี้ เพราะได้รวู้ า่ แนวคิด CBR ให้ความส�ำคัญกับการสร้างการ
มีสว่ นร่วมเพือ่ ให้เกิดกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง โดยบุคลากรของปูนล�ำปาง
เข้าไปศึกษาและสังเกตการณ์การท�ำเวทีชมุ ชน ท้ายทีส่ ดุ ก็ได้นำ� แนวคิด CBR ไป
ปรับใช้กบั การท�ำฝายร่วมกับชุมชนโดยเน้นการสร้างฝายแบบมีสว่ นร่วม ชักชวน
ให้ชุมชนร่วมวางแผนการท�ำงาน ออกแบบกิจกรรม ตลอดจนร่วมกันประเมิน
ผลลัพธ์ การมีส่วนร่วมท�ำให้ชุมชนเห็นความส�ำคัญและเกิดความเป็นเจ้าของ
ชุมชนหลายแห่งออกกฎและแนวทางในการดูแลฝาย ตลอดจนขยายผลไปสู่การ
ดูแลสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ นับจากปี 2550 เป็นต้นมา การท�ำฝาย
ของปูนล�ำปางจึงเป็นการท�ำงานภายใต้แนวคิดพื้นฐานของการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
หรือ CBR ซึ่งมีคาถา 5 ข้อ นั่นคือ “โจทย์ต้องมาจากชุมชน ชุมชนต้องมีส่วน
ร่วม ต้องท�ำกิจกรรมเพือ่ สร้างความเปลีย่ นแปลง กิจกรรมทีท่ ำ� มีทมี่ าจากข้อมูล
และหลักการที่น�ำมาใช้ต้องสามารถปฏิบัติได้จริง” และยังต่อยอดกลายเป็น
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ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างปูนล�ำปางและ สกว. โดยการท�ำ MOU
ร่วมกัน และเชิญพี่เลี้ยง CBR ของ สกว. เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรของ
ปูนล�ำปาง เพื่อให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิดการวิจัยเพื่อท้องถิ่น และ
มีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนให้ชุมชนท�ำงานวิจัย CBR โดยทั้งสององค์กร
สนับสนุนทุนวิจัยร่วมกัน จนชุมชนหลายแห่งได้เข้ามาเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา
ของตนเองด้วยวิจัย CBR ก่อให้เกิดมิติใหม่ของการท�ำงานด้าน CSR ที่องค์กร
ธุรกิจสนับสนุนให้ชุมชนได้ท�ำงานวิจัยแบบชาวบ้าน โดยองค์กรธุรกิจเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับชุมชน นอกจากการท�ำวิจัย CBR ยังมีโครงการรูปแบบอื่นๆ ที่ได้ประยุกต์
ใช้แนวคิด CBR ในการท�ำงานด้วย ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะเรียกโครงการเหล่านี้
โดยรวมว่า “โครงการ CSRXCBR” ซึ่งสรุปได้ว่าโครงการ CSRXCBR ที่พบ
มีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 โครงการ CSR แบบวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เต็มรูป เป็นโครงการ CSR ในรูปงานวิจัย เป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาคน (ได้คนที่
เก่งขึ้น ดีขึ้น) ท�ำขั้นตอนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นทั้ง 7 ขั้นตอน จบงานต้องมีผลลัพธ์
เป็นรายงานการวิจัย เหมาะส�ำหรับการท�ำโครงการ CSR ที่ต้องการผลกระทบ
(impact) สูง เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวคนเข้าร่วมที่ชัดเจน และมีเวลาในการ
ท�ำโครงการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป รูปแบบที่ 2 โครงการ CSR ที่ใช้กระบวนการ
วิจยั เพือ่ ท้องถิน่ เป็นโครงการ CSR ทีม่ เี ป้าหมายทัง้ พัฒนาคนและพัฒนางาน ยึด
แนวคิดพืน้ ฐานการวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ เน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชนและสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน ท�ำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ต้องมีการถอดบทเรียน
และคืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีเล่มรายงานการวิจัย รูปแบบที่ 3 โครงการ
CSR ที่ใช้เครื่องมือวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นโครงการ CSR ที่มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อ
พัฒนางานหรือแก้ปัญหา (ได้ชิ้นงาน) ใช้เครื่องมือการวิจัยเพื่อท้องถิ่นคือเวที
ชุมชน เป็นกลไกสร้างการมีสว่ นร่วม แต่การมีสว่ นร่วมไม่เข้มข้นเท่ากับโครงการ
CSR แบบวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ เต็มรูปและโครงการ CSR ทีใ่ ช้กระบวนการวิจยั เพือ่ ท้องถิน่
ไม่มีเล่มรายงานการวิจัย เหมาะส�ำหรับการท�ำโครงการ CSR ที่มีเวลาน้อย
ไม่เน้นผลกระทบ (impact) สูง มีเป้าหมายหลักคือผลผลิตทีเ่ ป็นชิน้ งานหรือวัตถุ
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จากข้อมูลข้างต้น จึงน่าสนใจที่จะศึกษาว่า ปรากฏการณ์ความร่วมมือ
ระหว่างปูนล�ำปางและ สกว. ในการพัฒนาโครงการ CSRXCBR ทั้ง 3 รูปแบบ
นี้ มีปัจจัยใดเข้ามาเกี่ยวข้อง มีกระบวนการอย่างไร และก่อให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลกระทบอย่างไรต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนวรรณกรรม

การศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ระบุไว้จ�ำเป็นต้องอาศัย
แนวคิดที่ส�ำคัญ 3 แนวคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
(1) แนวคิดเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม (2) แนวคิดเรื่องการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
และ (3) แนวคิดเรื่องทุนตามทัศนะของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) ทั้งนี้
ทัง้ 3 แนวคิดมีความสัมพันธ์กบั การศึกษาดังนีค้ อื แนวคิดเรือ่ งการรับผิดชอบต่อ
สังคมนั้นนับเป็นแนวคิดแกนกลางของการด�ำเนินงานของปูนล�ำปางที่เชื่อมโยง
กับชุมชนมาตั้งแต่ต้น เพราะความตระหนักว่าการสร้างการยอมรับจากชุมชนที่
อยู่รายรอบโรงปูนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจ และเมื่อพบว่า การ
ด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมานัน้ ยังไม่บรรลุเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน ก็ได้นำ� แนวคิดเรือ่ ง
การวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ มาบูรณาการในหลักคิดเพือ่ ออกแบบโครงการและกิจกรรมที่
ท�ำร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ ข้อมูลจากการศึกษายังพบว่า ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น
นั้น มิได้เป็นผลสืบเนื่องจากสองแนวคิดข้างต้นเพียงล�ำพัง แต่ยังสามารถน�ำ
แนวคิดเรื่องทุนมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย
1. แนวคิดเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social
Responsibility-CSR) เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจโดยค�ำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหลักจริยธรรม เดวิสและบลอมสตอร์ม (Davis and
Blomstorm, 1975 อ้างถึงใน สายทิพย์ โสรัตน์, 2551: 11) ระบุวา่ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเป็นสิ่งที่เรียกร้องให้ผู้มีอ�ำนาจขององค์กรธุรกิจลงมือ
ด�ำเนินการในการป้องกัน และยกระดับสวัสดิการทางสังคมโดยรวม ไปพร้อมกับ
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร ส่วนองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน
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หรือ International Organization for Standardization (ISO) ระบุว่า CSR
เป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจสนองตอบต่อสังคมในประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งการให้ประโยชน์กับคน ชุมชน และสังคม และยังเป็นเรื่อง
บทบาทขององค์กรธุรกิจในสังคมและความคาดหวังของสังคมทีม่ ตี อ่ องค์กรธุรกิจ
โดยต้องท�ำด้วยความสมัครใจ และผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องในการท�ำ
กิจกรรมต่างๆ สามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือ มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (กฤชณัท แสนทวี, 2553: 13)
คอตเลอร์และลี (Kotler and Lee, 2005: 22-48) ได้จ�ำแนกกิจกรรม
ด้าน CSR ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ (1) การสร้างความตระหนักต่อประเด็น
สังคม โดยการจัดหาเงินทุน วัสดุสงิ่ ของ หรือทรัพยากรอืน่ ขององค์กร เพือ่ ขยาย
การรับรู้ (awareness) ต่อประเด็นปัญหา สนับสนุนการระดมทุน การมีสว่ นร่วม
การเฟ้นหาอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (2) การตลาดเชื่อมโยงประเด็น
สังคม โดยอุดหนุนหรือมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายหรือผลก�ำไรจากการ
ขาย เพื่อช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาสังคม ในขณะเดียวกัน
ก็เปิดโอกาสให้ผบู้ ริโภคสามารถมีสว่ นร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ (3) การตลาด
มุ่งแก้ปัญหาทางสังคม เป็นการสนับสนุนการพัฒนาหรือการรณรงค์เพื่อให้เกิด
ผลเปลีย่ นแปลงทางพฤติกรรม (behavioral change) เช่น การเปลีย่ นพฤติกรรม
การใช้ถุงพลาสติก (4) การบริจาคเพื่อการกุศล โดยเน้นการช่วยเหลือไปที่
ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงิน วัสดุสิ่งของ หรือ
การเอื้อเฟื้อด้านสถานที่ โดยมากเป็นไปตามกระแสความต้องการจากภายนอก
(5) อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน คือการสนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงานตลอดจน
คู่ค้า ร่วมสละเวลาและแรงงานในการท�ำงานเพื่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และเพื่อ
ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาสังคมทีอ่ งค์กรให้ความสนใจ และ (6) การประกอบ
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการด�ำเนินธุรกิจและก�ำหนดนโยบายทั้งใน
เชิงป้องกันและร่วมกันแก้ไขเยียวยาปัญหาทางสังคมโดยกระบวนการทางธุรกิจ
เพื่อยกระดับสุขภาวะของชุมชนและดูแลสิ่งแวดล้อม
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คอตเลอร์และลี (Kotler and Lee, 2009: 294) ยังได้มีการพัฒนา
แนวคิดเกีย่ วกับกิจกรรม CSR ประเภทที่ 7 คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่เหมาะสมกับก�ำลังซื้อของคนในระดับฐานราก โดยใช้กระบวนการทางธุรกิจใน
การผลิตและกระจายสินค้าหรือบริการสู่ผู้บริโภคที่อยู่ระดับฐานรากของพีระมิด
เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค จึงนับว่า เป็นประเภท
กิจกรรม CSR ล่าสุดที่นักวิชาการทั้งคู่ได้น�ำเสนอแนวคิดเอาไว้
เราสามารถแบ่งระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจออกเป็น
ระดับต่างๆ ได้ ดังที่ คาร์รอลและบุชฮอลต์ซ (Carrol and Buchholtz, 2006
อ้างถึงใน กฤชณัท แสนทวี, 2553: 12) ได้ใช้แผนภาพพีระมิด 4 ชั้นในการ
อธิบาย โดยระบุวา่ หากความรับผิดชอบชัน้ ล่างสุดไม่ได้รบั การปฏิบตั ิ ก็จะท�ำให้
ไม่สามารถแสดงความรับผิดชอบในชัน้ ทีเ่ หนือขึน้ มาได้ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ 4 ระดับชั้นประกอบไปด้วย
ชั้นที่ 1 (ระดับล่างสุด) ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ (economic
responsibility) เป็นพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะธุรกิจมีบทบาท
ในการท�ำธุรกิจเพื่อแสวงหาก�ำไร แต่จะต้องเป็นการแสวงหาก�ำไรที่ด�ำเนินอยู่บน
พื้นฐานของความยุติธรรม ในระบบการแข่งขันเสรี
ชั้นที่ 2 ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย (legal responsibility) ธุรกิจ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย หากท�ำผิดหรือ
ละเลยก็ต้องยอมรับกฎ กติกา การลงโทษ ตามข้อก�ำหนด
ชั้นที่ 3 ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม (ethical responsibility) เป็น
ส�ำนึกของธุรกิจที่จะพิจารณาและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม เหมาะสม และ
ยุติธรรมต่อสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ของธุรกิจที่จะเป็นการ
ท�ำร้ายสังคมหรือชุมชน องค์กรมีการน�ำจริยธรรมทางธุรกิจไปพิจารณาร่วม
ในการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ชัน้ ที่ 4 ความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรม (philanthropic responsibility)
เป็นส�ำนึกของธุรกิจที่มีต่อมนุษยชาติ เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยองค์กร
มีการอุทศิ ทรัพยากรขององค์กรให้แก่ชมุ ชนหรือสังคมเพือ่ ปรับปรุงและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้คน
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2. แนวคิดเรื่องการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กาญจนา แก้วเทพ (2552: 1-54) ระบุว่า การวิจัยเพื่อท้องถิ่น
(community-based research-CBR) เป็นการน�ำกระบวนการวิจัยมาให้ชาวบ้าน
ได้ประยุกต์ใช้ ดังนั้นจึงมีการผ่อนปรนขั้นตอนบางอย่างที่เป็นเปลือกและกระพี้
ออกไป จึงอาจกล่าวได้ว่า การวิจัยเพื่อท้องถิ่น หรือ CBR คือ ส่วนผสมระหว่าง
งานวิจัยวิชาการ งานพัฒนา และวิถีชาวบ้าน ทั้งนี้จะพบว่า จะต้องมีการแทนที่
บางอย่าง เช่น ใช้การจัดการความรู้ เช่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แทนที่การ
ทบทวนวรรณกรรม แต่ยงั คงยึดกุมแก่นด้านงานพัฒนา คือ การน�ำเอาความรูไ้ ป
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดขี นึ้ และสอดคล้องกับวิถชี าวบ้าน โดยทุกองค์ความรู้
ที่เกิดขึ้นจะต้องน�ำไปใช้ได้จริง
วิธีวิทยาของการวิจัยเพื่อท้องถิ่นประกอบด้วยการใช้เหตุผลทบทวน
ไตร่ตรองสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหา การจัดการกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และการ
ใช้เหตุผลไตร่ตรองข้อมูลที่เก็บได้ การวิจัยเพื่อท้องถิ่นมีคุณลักษณะส�ำคัญคือ
(1) เป้าหมาย เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น (2) คนท�ำวิจัยคือชาวบ้าน
(3) เน้นกระบวนการติดตัง้ วิธคี ดิ ให้นกั วิจยั ซึง่ ในประเด็นนี้ กาญจนาระบุวา่ “ชาว
บ้านไม่จ�ำเป็นต้องเข้าใจงานวิจัยมาก่อน แต่หลังวิจัยเสร็จ ชาวบ้านต้องเข้าใจว่า
แก่นแท้ของการวิจัยคืออะไร” (4) การออกแบบโครงสร้างและกลไกเพื่อหนุน
ช่วยโหนดหรือพี่เลี้ยง ตลอดจนศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น กลไก
ของการวิจัยเพื่อท้องถิ่นนั้นมีจุดเด่นตรงที่มีกรอบบทบาทหน้าที่ แต่ก็ต้องมี
ความยืดหยุ่นเวลาลงมือปฏิบัติ และบทบาทของพี่เลี้ยงยังต้องมีพลวัตไปตาม
กระบวนการวิจยั ด้วย (5) มีการกระจายความรูไ้ ปสูส่ ว่ นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
วิจัย (6) มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ มีการบูรณาการสูงระหว่างความรู้เดิมและ
ความรู้ใหม่ (7) ใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อเติมเต็มฐานความรู้ให้นักวิจัย
(8) เน้นการใช้ประโยชน์ได้จริง โดยต้องมีข้อเสนอที่น�ำไปสู่การทดลองปฏิบัติ
และพิสูจน์ และ (9) ตลอดเส้นทางของการวิจัยต้องเน้นการสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน
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ทั้งนี้ วิธีวิทยาของ CBR มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การแสวงหา
นักวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโจทย์วิจัย ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ขั้นตอนที่ 5 การจัดการกับข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 6 การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และขัน้ ตอนที่ 7 การสรุปและถอดบทเรียน
3. แนวคิดเรื่องทุนตามทัศนะของปิแอร์ บูร์ดิเยอ
ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ได้เสนอ
แนวคิดทางสังคมในการพิจารณาเรื่องทุนจากมิติทางเศรษฐกิจไปสู่มิติทางสังคม
วัฒนธรรม (Bourdieu, 1986: 241-258 อ้างถึงใน บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย,
2553: 62-68) ในมุมมองของบูร์ดิเยอ ทุนอาจมีรูปลักษณะต่างๆ ได้หลายแบบ
มีคณ
ุ ลักษณะส�ำคัญคือต้องใช้ระยะเวลาในการสัง่ สม และมีศกั ยภาพในการสร้าง
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ครอบครอง รวมถึงสามารถผลิตซ�้ำตัวมันเองในรูปแบบเดิม
หรือรูปแบบอื่นๆ ได้ บูร์ดิเยอแบ่งทุนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนเศรษฐกิจ
คือ รายได้ สินทรัพย์ ที่ดิน หรือสิ่งอื่นๆ ที่แปรสภาพเป็นเงินได้โดยตรง ทุน
วัฒนธรรม คือ ทุนวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในตัวคน เช่น รสนิยม ท่วงท่าลักษณะ
ทางกาย ทุนวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุสิ่งของ และทุนวัฒนธรรมที่เป็นสถาบัน เช่น
สถาบันทางการศึกษา ทุนสังคม คือเครือข่ายต่างๆ ของปัจเจกที่เอื้อศักยภาพใน
การเข้าถึงทรัพยากรและการสนับสนุนทีต่ อ้ งการ และทุนสัญลักษณ์ ซึง่ หมายถึง
ทรัพยากรใดๆ ก็ตามที่ส่งผลให้ปัจเจกมีพื้นฐานด้านเกียรติยศชื่อเสียง

วิธีการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory
action research) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยประกอบด้วย (1) พี่เลี้ยงวิจัย
เพื่อท้องถิ่นของ สกว. จ�ำนวน 3 คน (2) บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน CSR ปูนล�ำปาง
10 คน (3) กลุ่มผู้บริหารของปูนล�ำปางทั้งในอดีตและปัจจุบัน จ�ำนวน 3 คน
(4) กลุ่มบุคลากรที่ท�ำงาน/เคยท�ำงานในฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นของ สกว. 2 คน
และ (5) กลุม่ คนในชุมชนทีม่ กี ารขับเคลือ่ นโครงการวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ และขับเคลือ่ น
โครงการเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของปูนล�ำปาง ที่ใช้แนวคิดการวิจัย
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เพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ ได้แก่ ตัวแทนชุมชนบ้านสามขา อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัด
ล�ำปาง ตัวแทนชุมชนบ้านสบลืน อ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปาง ตัวแทนชุมชน
บ้านแป้นใต้ บ้านสาสบหก และบ้านสาแพะ อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การวิเคราะห์
เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ถอดบทเรียนหลังการท�ำกิจกรรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดเวที
คืนข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้มีวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดย
วิธีการดังต่อไปนี้
1. การเก็บข้อมูลแบบสหวิธี ประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
เอกสาร การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดเวทีคืน
ข้อมูล ซึ่งจะท�ำให้ได้ข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเป็นข้อมูลในหลายมิติที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษา
2. ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่
2.1 แหล่ ง บุ ค คล ตรวจสอบข้ อ มู ล จากพี่ เ ลี้ ย งวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น
ทีมงานปูนล�ำปาง คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และบุคลากรระดับผู้บริหาร
ของปูนล�ำปาง
2.2 แหล่งเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารรายงานการวิจัย
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ
ปูนล�ำปาง และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR)
ของ สกว.
2.3 แหล่งสถานที่ ตรวจสอบข้อมูลด้วยการลงพืน้ ทีช่ มุ ชนต่างๆ ทีม่ ี
การด�ำเนินโครงการ CSR ทีใ่ ช้แนวคิดการวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ เป็นเครือ่ งมือขับเคลือ่ น
3. การจัดเวทีคืนข้อมูล กิจกรรมนี้มีความส�ำคัญในการเปิดพื้นที่การ
สื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับประเด็นวิจัยได้มีโอกาสรับฟังผลการศึกษาและ
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ข้อค้นพบจากการวิจัย พร้อมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและ
ผลการศึกษา นับเป็นเครื่องมือให้ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือเกี่ยวข้องโดยตรง
กับประเด็นศึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และให้ข้อมูลป้อนกลับ
โดยตรงกับคณะผู้วิจัย ซึ่งผลลัพธ์จากการจัดเวทีคืนข้อมูลนั้น นอกจากจะท�ำให้
คณะผู้วิจัยและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของผลการ
ศึกษาร่วมกันแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันตรวจสอบ (ร่าง) คู่มือ
การด�ำเนินโครงการฯ ซึ่งเป็นผลผลิตอีกส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อท�ำให้คู่มือ
ดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากทีส่ ดุ ต่อการน�ำไปขยายผลโดยหน่วยงานทีข่ บั เคลือ่ น
CSR ของภาคธุรกิจอื่นๆ และยังท�ำให้คณะผู้วิจัยได้ทราบถึงพลวัตล่าสุดของการ
ขับเคลือ่ นโครงการ CSRXCBR ทีด่ ำ� เนินการพร้อมกันทัง้ ต�ำบล ซึง่ ข้อมูลป้อนกลับ
ดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยืนยันความถูกต้องของผลการศึกษา

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาเกี่ยวกับ (1) ปัจจัย (2) กระบวนการ (3) ผลลัพธ์ และ
(4) ผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการ CSRXCBR มีข้อค้นพบที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
1. ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น โครงการ CSRXCBR ของ
ปูนล�ำปางมีทั้งสิ้น 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างองค์กร (2) คน (3) ระบบ
และกลไก และ (4) บริบทแวดล้อม มีสาระส�ำคัญดังนี้
1.1		โครงสร้างองค์กร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด
แบ่งส่วนงานหลักเป็น 7 ส่วน ประกอบด้วย (1) ส่วนผลิต (2) ส่วนซ่อมบ�ำรุง
(3) ส่วนเหมือง (4) ส่วนส่งเสริมการผลิต (5) ส่วนการบุคคล และ (6) ส่วน
พัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน ซึง่ งานชุมชนสัมพันธ์และอนุรกั ษ์ธรรมชาติซงึ่ ขับเคลือ่ น
โครงการ CSR อยู่ในโครงสร้างส่วนที่ 6 โดยโครงสร้างของงานชุมชนสัมพันธ์
และอนุรักษ์ธรรมชาติยังแบ่งฝ่ายงานของตนออกเป็น (1) งานชุมชนสัมพันธ์
(2) งานอนุรักษ์ธรรมชาติ และ (3) งานเผยแพร่
1.2 คน คนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการ CSRXCBR
ประกอบด้วยบุคลากรหลักจากภาคีหลัก 3 ฝ่ายทีร่ ว่ มมือกันขับเคลือ่ น นัน่ คือ (1)
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บุคลากรทีมปูนล�ำปางจากงานชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ (2) พี่เลี้ยง
วิจัยเพื่อท้องถิ่นของ สกว. (3) แกนน�ำและชาวบ้านในชุมชน และ (4) คนกลุ่ม
อื่นๆ ได้แก่ บุคลากรจากฝ่ายงานอื่นๆ ของปูนล�ำปางและเอสซีจี บุคลากรจาก
หน่วยงานภายนอกทีห่ นุนเสริม และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทีเ่ ข้ามาร่วม
เรียนรู้การท�ำโครงการ
		 1.3 ระบบและกลไก ระบบและกลไกในการท�ำโครงการ CSRXCBR
ประกอบด้วยระบบและกลไกย่อย 3 ระบบ คือ (1) ระบบและกลไกในการสรรหา
และคัดเลือกทีมงาน (2) ระบบและกลไกในการสร้างคน-สร้างทีม และ (3) ระบบ
และกลไกในการท�ำโครงการ CSRXCBR โดยแต่ละประเด็นมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		
1.3.1 ระบบและกลไกในการสรรหาและคัด เลือ กทีม งาน
แบ่งเป็น (1) เกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกทีมงาน และ (2) ขั้นตอนและ
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกทีมงาน
			
1.3.1.1 เกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกทีมงาน จะ
พิจารณาในด้าน (1) การศึกษา-ความรู้ (2) ประสบการณ์ (3) ทัศนคติและ
ความเชื่อ (4) ทักษะการท�ำงาน (5) บุคลิกภาพ และ (6) ความรับผิดชอบ
			
1.3.1.2 ขัน้ ตอนและกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
ทีมงาน ประกอบด้วย (1) แหล่งทีส่ รรหา มีทงั้ การสรรหาจากภายในและภายนอก
การสรรหาจากภายในหมายถึงการสมัครของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่ต้องการ
ท�ำงานในภารกิจใหม่ หรือหัวหน้างานเป็นผูค้ ดั เลือกภายใต้ความสมัครใจของบุคคล
ที่ได้รับการคัดเลือก การสรรหาจากภายนอกคือ การรับสมัครงานผ่านช่องทาง
ต่างๆ เพือ่ เปิดโอกาสให้บคุ คลภายนอกเข้ามาเป็นพนักงาน และ (2) กระบวนการ
คัดเลือกบุคลากร เป็นไปตามกลไกพื้นฐานขององค์กร นับตั้งแต่การสมัคร
การทดสอบ การสัมภาษณ์ การคัดเลือก การตรวจสุขภาพ การทดลองงาน และ
การบรรจุเป็นพนักงาน
		
1.3.2 ระบบและกลไกในการสร้างคน-สร้างทีม แบ่งเป็น
(1) องค์ประกอบของกระบวนการสร้างคน-สร้างทีม และ (2) ขั้นตอนและ
กระบวนการในการสร้างคน-สร้างทีม
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1.3.2.1 องค์ประกอบของกระบวนการสร้างคน-สร้าง
ทีม ประกอบด้วย (1) ผูบ้ ริหารปูนล�ำปาง (2) พนักงานระดับหัวหน้างาน (3) พนักงาน
ระดับผู้ปฏิบัติงาน และ (4) ขั้นตอนและกระบวนการในการสร้างคน-สร้างทีม
องค์ประกอบเหล่านีม้ คี วามสัมพันธ์กนั ดังนีค้ อื ผูบ้ ริหารปูนล�ำปางก�ำหนดนโยบาย
และก�ำกับติดตามการท�ำงาน พนักงานระดับหัวหน้างานมีบทบาทน�ำในการถอด
นโยบายออกเป็นเป้าหมายและแผนการท�ำงาน ผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ
และประเมินผลการท�ำงานของทีมเพื่อการพัฒนา พนักงานระดับผู้ปฏิบัติงาน
มีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม รายงานผลการด�ำเนินงาน รวมถึงการ
พัฒนาตนเองเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการท�ำงาน ส่วนขัน้ ตอนและกระบวนการในการ
สร้างคน-สร้างทีมนั้น นับได้ว่าเป็นกลไกส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการถ่ายโอนความรู้
ในการท�ำงานจากพนักงานรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้องและการสร้างระบบทีมเวิร์คที่ท�ำให้
การท�ำงานประสบความส�ำเร็จ ซึ่งได้สรุปข้อมูลส�ำคัญของการสร้างคน-สร้างทีม
ไว้ในหัวข้อที่ 1.3.2.2
				 1.3.2.2 กระบวนการในการสร้างคน-สร้างทีม ประกอบ
ด้วย (1) ขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนความรู้จากพนักงานรุ่นพี่สู่
พนักงานรุ่นใหม่ และ (2) ขั้นตอนและกระบวนการสร้างทีม
				 ขั้ น ตอนและกระบวนการในการถ่ า ยโอนความรู ้ จ าก
พนักงานรุ่นพี่สู่พนักงานรุ่นใหม่ ใช้เทคนิคการเรียนรู้จากการสังเกตแล้วค่อย
ทดลองลงมือท�ำ โดยไต่ระดับการเรียนรู้จากขั้นตอนง่ายไปสู่ขั้นตอนที่ยากและ
ซับซ้อนขึ้นตามล�ำดับ โดยมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบ ทั้งการ
สังเกตการณ์ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
และการเรียนรู้แบบมีพี่เลี้ยง
				 ส�ำหรับขัน้ ตอนและกระบวนการสร้างทีมนัน้ จะประกอบ
ไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การฟอร์มทีม ประกอบด้วยการประกอบทีมที่
มีพนักงานหลายคนเข้าร่วม โดยหัวหน้าทีมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภารกิจ เป้าหมาย และบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน (2) การเรียนรู้เพื่อปรับตัว
ของสมาชิก เป็นขั้นตอนที่สมาชิกเรียนรู้เพื่อปรับตัวเข้ากับภารกิจ ผ่านการฝึก
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อบรมโดยพี่เลี้ยง การศึกษาดูงาน และการลงพื้นที่จริงเพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้
พื้นที่ และเรียนรู้อุปนิสัยใจคอของเพื่อนสมาชิก (3) การสร้างบรรทัดฐาน
ของการเป็นทีม ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการสร้างวินัยและความเสียสละ โดยหัวหน้าทีม
ปฏิบัติตนให้เห็นเป็นแบบอย่างผนวกกับการสร้างบรรยากาศการสื่อสารเรียนรู้
ที่เปิดพื้นที่ส�ำหรับการแลกเปลี่ยนและมีความเป็นกันเอง (4) การลงมือปฏิบัติ
ภารกิจ คือ การลงมือปฏิบตั งิ านตามโครงการในพืน้ ทีช่ มุ ชนต่างๆ และ (5) การ
เกิดทีมงาน เมือ่ ผ่านกระบวนการตัง้ แต่ขนั้ ตอนที่ 1-4 ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ก็คอื การ
เกิดทีมงานทีม่ คี วามเข้าใจภายในทีมและสามารถประสานการท�ำงานร่วมกันและ
การท�ำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดีนั่นเอง
		
1.3.3 ระบบและกลไกในการท�ำโครงการ CSRXCBR แบ่งเป็น
(1) องค์ประกอบการท�ำโครงการ CSRXCBR และ (2) ขัน้ ตอนและกระบวนการ
ในการท�ำโครงการ CSRXCBR ช่วงต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ แต่ละหัวข้อมีสาระ
ส�ำคัญดังนี้
			
1.3.3.1 องค์ ป ระกอบการท�ำ โครงการ CSRXCBR
ประกอบด้วย (1) ทีมปูนล�ำปาง (2) ตัวแทนชุมชนที่เป็นแกนน�ำขับเคลื่อน
(3) พี่เลี้ยงวิจัยเพื่อท้องถิ่นหรือพี่เลี้ยง CBR ของ สกว. (ในกรณีของการท�ำ
โครงการ CSR แบบวิจัยเพื่อท้องถิ่นเต็มรูป) (4) ชุมชนโดยรวม (5) บุคลากร
จากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาหนุนเสริมการด�ำเนินงาน และ (6) ขั้นตอนและ
กระบวนการการท�ำโครงการ CSRXCBR (รายละเอียดสรุปไว้ในหัวข้อ 1.3.1.2)
			
1.3.1.2 ขั้นตอนและกระบวนการในการท�ำโครงการ
CSRXCBR แบ่งเป็นขัน้ ตอนและกระบวนการช่วงต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ ปลายน�ำ้ ดังแสดง
ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขัน้ ตอนและกระบวนการท�ำโครงการ CSRXCBR ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ ปลายน�ำ้
รูปแบบโครงการ
ช่วงต้นน�้ำ
ช่วงกลางน�้ำ
CSRXCBR
CSR ที่ใช้เครื่องมือ - พี่ เ ลี้ ย งหาพื้ น ที่ ท� ำ - พี่เลี้ยงนัดหมาย
วิจัยท้องถิ่น
โครงการ
ชุมชนร่วมกัน
- จัดเวทีประชุม
วางแผนด�ำเนิน
หารือร่วมกับ
กิจกรรม เตรียม
ชุมชนเพื่อร่วม
วัสดุอุปกรณ์
กันออกแบบและ - พี้ เ ลี้ ย งและชุ ม ชน
วางแผนด�ำเนินงาน ร่วมกันด�ำเนิน
กิจกรรมตามแผน
CSR ทีใ่ ช้กระบวนการ - ทีมพี่เลี้ยงร่วมกับ - พี่เลี้ยงร่วมกับ
วิจัยท้องถิ่น
ชุมชนวิเคราะห์
ชุมชนลงพื้นที่
ปัญหาในชุมชน
เลือกพื้นที่ ร่วม
- จัดเวทีประชุม
ออกแบบเครื่องมือ
ชี้แจง หาแนวร่วม และเรี ย นรู ้ ก ารใช้
และขอมติ ผู ้ เ กี่ ย ว เครือ่ งมือ นัดหมาย
ข้องในการจัดท�ำ	 เวลาด�ำเนินงาน
โครงการ
- ลงพื้นที่ท�ำงาน
พร้อมเก็บข้อมูล
CSR แบบวิจัย
- พี่เลี้ยงส�ำรวจ/
- พี่เลี้ยงลงพื้นที่
ท้องถิ่นเต็มรูป
หานักวิจัยชุมชน
สร้างความเข้าใจ
ที่สนใจน�ำ CBR
กับชุมชน
ไปแก้ปัญหา
- พี่เลี้ยงพัฒนา
- จัดเวทีร่วมพัฒนา ศักยภาพนักวิจัย
โจทย์วจิ ยั กับชุมชน ชุมชน
ขอมติที่ประชุม
- ร่วมกับชุมชนเก็บ
- ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนยก ข้อมูล วิเคราะห์
ร่างข้อเสนอวิจัย
ข้อมูล สรุปข้อมูล

ช่วงปลายน�้ำ
- พี่เลี้ยงกับชุมชน
ร่วมกันสรุปผลการ
ด�ำเนินงาน
- พี่เลี้ยงร่วมกับ
ชุมชนในการถอด
สรุปบทเรียน
- พี่เลี้ยงร่วมกับ
ชุมชนสรุปข้อมูล
คืนข้อมูลที่ได้
ให้ชุมชน
- เปิดโอกาสให้
ชุมชนสะท้อน
ความคิดในสิ่งที่
เกิดขึ้นหลังท�ำ	
โครงการ
- พีเ่ ลีย้ งฝึกให้ทมี นัก
วิจัยชุมชนน�ำเสนอ
ผลงานวิจัย
- พี่เลี้ยงร่วมกับ
ชุมชนสรุปข้อมูล
คืนข้อมูลที่ได้ให้
ชุมชน
- ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- พี่เลี้ยงและ
นักวิจัยเขียนสรุป
เล่มรายงาน
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1.4 บริบทแวดล้อม บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท�ำโครงการ
CSRXCBR มีทั้งหมด 3 ข้อ คือ (1) บริบทของปูนล�ำปาง (2) บริบทของพื้นที่
และ (3) บริบทของการท�ำงานร่วมกันระหว่างทีมปูนล�ำปางและพี่เลี้ยง CBR
		
1.4.1 บริบทแวดล้อมของปูนล�ำปาง บริบทแวดล้อมของปูน
ล�ำปางมี 2 ข้อ คือ (1) วัฒนธรรมองค์กร และ (2) วิสยั ทัศน์และนโยบายองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับงาน CSR
			 วัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจีและปูนล�ำปางคือ (1) วัฒนธรรม
ด้านจริยธรรม คือ อุดมการณ์ 4 ของเครือเอสซีจี คือ “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคม” และหลักการ 4 ของปูนล�ำปาง คือ “การสร้างงาน สร้างความเจริญ รักษา
สิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมืองดีของล�ำปาง” (2) วัฒนธรรมการเรียนรู้และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยปูนล�ำปางมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เรียกว่า C-Cement
เป็นหลักสูตรที่จัดอบรมให้กับพนักงานทุกคน โดยตัวหลักสูตรมีการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
และ (3) วัฒนธรรมความเป็นพี่เป็นน้อง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะ
เฉพาะของปูนล�ำปาง
			 วิสัยทัศน์และนโยบายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงาน CSR เครือ
ซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ได้มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ว่า เอสซีจีจะเป็นองค์กรที่ได้รับ
การยกย่องในฐานะที่เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานด้วย และเป็นแบบ
อย่างของบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเอสซีจีได้ก�ำหนดกรอบ
การพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเอสซีจี โดยอ้างอิงจากแนวทางการด�ำเนินการใน
ระดับสากล ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้การด�ำเนินงานมีความสอดคล้องกันในทุกธุรกิจ และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเอสซีจี ตั้งแต่ปี 2538
		
1.4.2 บริบทของพืน้ ที่ ชุมชนทีร่ ว่ มขับเคลือ่ นโครงการ CSRXCBR
ของปูนล�ำปาง เป็นชุมชนที่อยู่รายรอบโรงงาน หรือเป็นชุมชนที่มีส่วนได้เสีย
ซึ่งโดยมากเป็นชุมชนชนบท มีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ คนในชุมชนมีความ
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ใกล้ชิดกันสูง คนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างภายใน
และภายนอกชุมชน
		
1.4.3 บริบทของการท�ำงานร่วมกันระหว่างทีมปูนล�ำปางและ
พี่เลี้ยงวิจัยเพื่อท้องถิ่นของ สกว. เป็นการท�ำงานร่วมกันภายใต้ความสัมพันธ์
แบบกัลยาณมิตร โดยเริ่มต้นจากการที่พนักงานปูนล�ำปางเข้าไปท�ำความรู้จัก
คุ้นเคย เริ่มสังเกตการณ์กระบวนการท�ำวิจัยเพื่อท้องถิ่น เริ่มเข้าสู่กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันจากการร่วมกันลงพื้นที่ชุมชน และขยับไปสู่การร่วมมือที่เป็น
ทางการระหว่างองค์กรภายใต้การท�ำข้อตกลงความร่วมมือในที่สุด
2. กระบวนการ กระบวนการในการด�ำเนินโครงการ CSRXCBR
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ (1) บทบาทพีเ่ ลีย้ ง (2) บทบาทชาวบ้าน (3) วิธกี าร
ท�ำงาน และ (4) เครื่องมือการท�ำงาน โดยมีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
2.1 บทบาทพีเ่ ลีย้ ง พีเ่ ลีย้ งแบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ พีเ่ ลีย้ งทีมปูนล�ำปาง
และพี่เลี้ยงวิจัยเพื่อท้องถิ่น หรือพี่เลี้ยง CBR ของ สกว.
		
2.1.1 พี่เลี้ยงทีมปูนล�ำปาง มีบทบาทหลัก 6 ด้าน ได้แก่
(1) บทบาทด้านงานวิจัย โดยการแสวงหาความรู้ด้านการวิจัยเพื่อสร้างความ
เข้าใจ และพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน (2) บทบาทด้านงานพัฒนา โดยการ
แสวงหาพืน้ ทีแ่ ละประเด็นเพือ่ การพัฒนา (3) บทบาทด้านการเรียนรู้ พีเ่ ลีย้ งต้อง
เพิม่ เติมความรูใ้ ห้กบั ตนเองและทีมของตนตามประเด็นทีช่ มุ ชนต้องการขับเคลือ่ น
(4) บทบาทด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ พีเ่ ลีย้ งต้องสร้างกระบวนการเรียน
รู้ให้กับชาวบ้านผ่านการท�ำกิจกรรม CSRXCBR (5) บทบาทด้านการประสาน
งาน โดยประสานงานกับทุกภาคส่วนเพือ่ ผลักดันให้โครงการประสบความส�ำเร็จ
และ (6) บทบาทด้านการขยายผล-การประชาสัมพันธ์ เมือ่ โครงการเกิดผลลัพธ์
ที่ชัดเจน ทีมพี่เลี้ยงยังมีบทบาทในการน�ำเสนอผลความส�ำเร็จไปสู่คนกลุ่มอื่นๆ
ที่สามารถใช้ประโยชน์จากความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นได้
			 2.1.2 พีเ่ ลีย้ งวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ หรือพีเ่ ลีย้ ง CBR มีบทบาทหลัก
7 ด้าน ได้แก่ (1) บทบาทด้านงานวิจัย พี่เลี้ยง CBR ต้องแสวงหาความรู้ด้าน
การวิจยั เพือ่ ให้สามารถชีแ้ นะชุมชนในการท�ำวิจยั ได้ (2) บทบาทด้านงานพัฒนา
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เช่นเดียวกันกับทีมปูนล�ำปาง พี่เลี้ยง CBR มีบทบาทในการแสวงหาพื้นที่และ
ชุมชน และหาประเด็นที่เป็นจุดร่วมในการพัฒนา (3) บทบาทด้านการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ พี่เลี้ยง CBR ต้องหาแนวทางในการกระตุ้นให้คนที่เข้าร่วม
โครงการเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ลงมือท�ำ (4) บทบาทด้านการประสานงาน
พี่เลี้ยง CBR ต้องประสานงานกับทีมปูนล�ำปางและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินงาน (5) บทบาทด้านการขยายผล-การประชาสัมพันธ์ เมื่อการ
ด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จ พี่เลี้ยง CBR มีบทบาทในการชักชวนให้คนกลุ่ม
อืน่ ๆ ในชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าหรือความ
ส�ำเร็จของโครงการไปสูช่ มุ ชนอืน่ ๆ เพือ่ ให้เกิดการขยายผล (6) บทบาทด้านการ
เป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่เลี้ยงทีมปูนล�ำปาง เนื่องจากพี่เลี้ยง CBR มีประสบการณ์
การหนุนเสริมชุมชนในการท�ำวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ มาก่อน จึงมีบทบาทในการเสนอแนะ
แนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการเป็นพี่เลี้ยงชุมชนให้กับทีมปูนล�ำปาง และ
(7) บทบาทด้านการเป็นผู้เรียนรู้ เมื่อมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้น พี่เลี้ยง CBR
ก็จะต้องมีการเติมเต็มองค์ความรูข้ องตนเกีย่ วกับประเด็นใหม่ๆ ทีต่ อ้ งขับเคลือ่ น
และสามารถน�ำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านในพื้นที่อื่นๆ เพื่อ
การขยายผลต่อในอนาคต
2.2 บทบาทชาวบ้าน บทบาทหลักของชาวบ้านในการขับเคลื่อน
โครงการ CSRXCBR มีทงั้ หมด 3 ด้าน คือ (1) บทบาทด้านการเรียนรู้ ชาวบ้าน
ที่เข้าร่วมโครงการจะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชน (2) บทบาทด้านงานพัฒนา ชาวบ้านที่
เข้าร่วมโครงการจะมีบทบาทในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการ
เมื่อเข้าร่วมแล้วจะร่วมวางแผนและด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาหรือการแก้ปัญหา
ของชุมชน และ (3) บทบาทด้านการสื่อสาร ชาวบ้านที่เข้าร่วมมีบทบาทด้าน
การสื่อสารหลายด้าน นับตั้งแต่การสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน การแลก
เปลีย่ น-แบ่งปันประสบการณ์ การชีแ้ จง-ชักชวนให้คนเข้าร่วมด�ำเนินงาน ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรูจ้ ากการด�ำเนินงานไปสูค่ นกลุม่ อืน่ ๆ ทัง้ ใน
และนอกชุมชน
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		 2.3 วิธีการท�ำงาน จากการศึกษาพบว่าวิธีการท�ำงานเกี่ยวข้องกับ
(1) หลักการท�ำงานร่วมกับชุมชน และ (2) วิธีการท�ำงานร่วมกับชุมชน มีสาระ
ส�ำคัญคือ
			 2.3.1 หลักการท�ำงานร่วมกับชุมชน มีหลักการส�ำคัญ 6 ข้อ
คือ (1) ชุมชนเป็นศูนย์กลาง การท�ำงานต้องยึดความต้องการและปัญหาของ
ชุมชนเป็นที่ตั้ง (2) ชาวบ้านสมัครใจ การเข้าร่วมโครงการต้องเป็นไปโดยความ
สมัครใจของชาวบ้าน ภายหลังจากทีไ่ ด้เข้าร่วมเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันเกีย่ วกับ
โครงการ (3) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม คือการหาวิธีการและการออกแบบกิจกรรม
ในโครงการทีเ่ ปิดโอกาสให้คนทุกกลุม่ ในชุมชน สามารถแสดงบทบาทร่วมได้อย่าง
หลากหลาย เพื่อให้สร้างส�ำนึกของการเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน (4) ความ
สัมพันธ์เสมอภาค หมายถึงในการท�ำงานร่วมกันนั้น คนของชุมชนและคนของ
องค์กรธุรกิจจะมีความสัมพันธ์ที่เสมอภาค สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนในการ
ท�ำงานร่วมกันได้อย่างเปิดอก (5) ท�ำงานบนข้อมูล การออกแบบและด�ำเนิน
กิจกรรมจะต้องมาจากการศึกษาหาข้อมูลร่วมกัน และน�ำข้อมูลมาจัดระบบเพื่อ
ให้ข้อมูลมีความหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และ (6) ส่งเสริมการ
เรียนรู้ การท�ำงานเน้นเป้าหมายเรือ่ งการยกระดับการเรียนรูข้ องทุกคนทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม ให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และฝึกแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์
		
2.3.2 วิธีการท�ำงานร่วมกับชุมชน ทีมปูนล�ำปางมีวิธี
การท�ำงานร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาและด�ำเนินการโครงการ CSRXCBR ทั้ง 3
รูปแบบในภาพรวมดังนี้
		
2.3.2.1 ช่วงต้นน�้ำ ทีมปูนล�ำปางศึกษาข้อมูล
และค้นหาชุมชนและชาวบ้านทีม่ แี ววและมีความสนใจเข้าร่วมท�ำโครงการ ชุมชนที่
เคยร่วมงานกับองค์กร ชุมชนทีป่ ระสบปัญหา ชุมชนทีม่ คี วามตืน่ ตัวในการพัฒนา
ตนเอง ท�ำความรู้จักคุ้นเคยกับชุมชน
		
2.3.2.2 ช่วงกลางน�ำ้ ร่วมกับชุมชนท�ำกิจกรรม
ตามแผนงานทีร่ ว่ มกันก�ำหนดขึน้ โดยมุง่ เน้นการใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมในการ
ด�ำเนินงาน
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2.3.2.3 ช่วงปลายน�ำ้ ร่วมกับชุมชนสรุปผลลัพธ์
จากการด�ำเนินโครงการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงานร่วมกัน
			
ทัง้ นี้ ทีมปูนล�ำปางยังมีวธิ กี ารในการลงพืน้ ทีเ่ พือ่
ท�ำงานร่วมกับชุมชนที่น่าสนใจที่สามารถสรุปได้คือ (1) ยึดหลักความจริงใจใน
การเข้าชุมชน (2) ฝึกเป็นคนช่างสังเกตและจดบันทึก เพือ่ เก็บรายละเอียดเกีย่ ว
กับชุมชนและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้มากที่สุด (3) ให้คนที่รู้จักกับ
ชุมชนเป็นผูเ้ ข้าไปประสานงานในเบือ้ งต้นเพือ่ สร้างความไว้วางใจและการยอมรับ
(4) ใช้ค�ำเรียกขานเพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย เช่น ค�ำแทนตัวคนในชุมชน
ว่า “พ่อแม่พนี่ อ้ ง” เป็นต้น (5) ใช้หลัก “ปรับทุกข์-ผูกมิตร” ซึง่ หมายถึงการพูดคุย
ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบเพื่อสร้างความคุ้นเคย (6) การให้ผู้น�ำชุมชนด�ำเนินเวที
ในบางกรณี โดยทีมปูนล�ำปางเป็นผู้คอยเสริมหรือเติมเต็มข้อมูล เป็นการแบ่ง
บทบาทในการท�ำงานให้เกิดความสมดุล (7) การใช้ทา่ ทีและภาษาพูด ภาษากาย
ด้วยความระมัดระวัง (8) รูก้ าลเทศะ รูว้ า่ ในชุมชนมีวฒ
ั นธรรมประเพณีเฉพาะถิน่
อะไรบ้าง และคนนอกควรวางตนอย่างไรในสถานการณ์ตา่ งๆ (9) หลีกเลีย่ งอบายมุข
และของมึนเมาเพื่อให้คนในชุมชนยอมรับและเชื่อมั่นในการท�ำงานร่วมกัน
(10) พาชาวบ้านลงพื้นที่ท�ำงานด้วยกัน เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยจากการเรียนรู้
และลงมือท�ำด้วยกัน และ (11) การสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมกับบริบทและ
สถานการณ์ เช่น การแจกเมล็ดพันธุ์ผัก การแจกปฏิทินดารา เพื่อให้เกิด
แรงจูงใจเข้าร่วมเวทีในครั้งแรก เป็นต้น
2.4 เครื่องมือการท�ำงาน กิจกรรมและเครื่องมือการท�ำงานที่ทีมปูน
ล�ำปางและชุมชนใช้ในการท�ำงาน CSRXCBR สามารถจ�ำแนกได้เป็น “กิจกรรม”
และ “เครื่องมือ” การท�ำงาน CSRXCBR ที่ปูนล�ำปางใช้ โดยจะแบ่งเป็น
(1) กิจกรรมหลัก และ (2) กิจกรรมย่อยและเครื่องมือ
		 2.4.1 กิจกรรมหลัก หมายถึงกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่
ทีมปูนล�ำปางใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ CSRXCBR โดยกิจกรรมหลักเหล่านี้
จะมีการใช้ “กิจกรรมย่อย” และ “เครื่องมือ” ต่างๆ ตามความเหมาะสมและ
เป้าหมายที่ต้องการ โดยกิจกรรมหลักที่พบนั้นมี 4 ประเภทคือ (1) การจัดเวที
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รูปแบบต่างๆ อาทิ เวทีย่อยแบบไม่เป็นทางการ เวทีแกนน�ำชุมชน เวทีระดับ
ชุมชน เวทีค้นหาโจทย์หรือประเด็นปัญหา เวทีออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือ
เวทีระดับต�ำบล (2) การพัฒนาศักยภาพทีมงาน การพัฒนาศักยภาพทีมงาน
เป็นสิ่งที่ทีมปูนล�ำปางให้ความส�ำคัญ โดยจะมีการค้นหาช่องว่างที่ชุมชนหรือ
นักวิจยั ต้องการเติมเต็มศักยภาพ แล้วใช้วธิ กี ารจัดอบรมเพิม่ เติมความรูแ้ ละทักษะ
เชิงประเด็น ตลอดจนจัดการศึกษาดูงานองค์กรเจ้าของความรูห้ รือพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบ
ความส�ำเร็จ (3) การแก้ไขปัญหาน�ำ้ เนือ่ งจากประเด็นเรือ่ ง “น�ำ้ ” เป็นประเด็นที่
มีความส�ำคัญกับทุกชุมชนในพืน้ ทีข่ บั เคลือ่ น กิจกรรมหลักในงาน CSRXCBR จึง
ประกอบด้วยการท�ำฝายชะลอน�้ำ และการแก้ปัญหาเรื่องน�้ำในรูปแบบอื่นๆ เช่น
การท�ำสระพวง และ (4) การให้ทุนที่มีปัญญา กิจกรรมที่อยู่ในกลุ่มนี้คือ การ
สร้างกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและรัดกุม และให้คนในชุมชนได้
มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าว เพื่อน�ำผลประโยชน์
จากกองทุนไปท�ำกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนตนเอง
2.4.2 กิจกรรมย่อยและเครือ่ งมือ หมายถึงกิจกรรมและเครือ่ งมือ
ที่เป็นองค์ประกอบย่อยซึ่งหนุนเสริมกิจกรรมหลัก เพื่อสร้างบรรยากาศ เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน ความคิดเห็น ตลอดจนสรุปกระบวนการท�ำโครงการ
CSRXCBR ได้ดว้ ย กิจกรรมย่อยและเครือ่ งมือทีท่ มี ปูนล�ำปางใช้บอ่ ยมี 8 ประเภท
ได้แก่ (1) กิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความผ่อนคลาย เป็นเครื่องมือละลาย
พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ (2) กิจกรรมระดมความคิดเห็น วิธีการที่ปูน
ล�ำปางใช้มีหลากหลาย อาทิ การใช้บัตรค�ำ การพูดคุยกลุ่มเล็ก การท�ำสุนทรียะ
สนทนา (3) การเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม วิธีการที่ปูนล�ำปางใช้ประกอบด้วย
การท�ำเส้นทางประวัตศิ าสตร์ชมุ ชน การท�ำปฏิทนิ ชุมชน การเก็บข้อมูลดิน น�ำ้ ป่า
เศรษฐกิจ เป็นต้น (4) การถอดบทเรียนหลังท�ำกิจกรรม หรือ after action
review (AAR) เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้มุ่งประเมินเฉพาะความส�ำเร็จของการท�ำ
กิจกรรมแต่ละครัง้ แต่ยงั มุง่ ประเมินความรูส้ กึ และความพึงพอใจของผูด้ ำ� เนินงาน
ด้วย (5) การก�ำหนดบทบาทการท�ำงาน เป็นเครือ่ งมือเพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
ฝึกการท�ำงานอย่างเป็นระบบและเรียนรูก้ ารท�ำหน้าทีใ่ หม่ๆ ทีต่ นไม่เคยท�ำมาก่อน
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(6) การวิเคราะห์ขอ้ มูลร่วมกัน สามารถใช้วธิ กี ารได้อย่างหลากหลาย อาทิ การ
จัดหมวดหมู่ของข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายปี และการ
ประมวลสรุปข้อมูล (7) การคืนข้อมูล เป็นกิจกรรมทีน่ ำ� ผลการด�ำเนินงานและสิง่
ทีผ่ เู้ ข้าร่วมได้เรียนรู้ ตลอดจนการทบทวนกระบวนการทีไ่ ด้ทำ� มาสรุปแลกเปลีย่ น
กับชุมชนทัง้ หมด ซึง่ ปูนล�ำปางก็มวี ธิ กี ารคืนข้อมูลให้กบั ชุมชนทีห่ ลากหลาย อาทิ
การจัดเป็นคาราวานกิจกรรม การใช้สื่อน�ำเสนอข้อมูล (8) การสรุปการเรียนรู้/
การถอดบทเรียนการท�ำงานหลังการจัดเวที เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกครั้งหลัง
การจัดเวทีรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทีมงานแกนน�ำไปร่วมกันทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อ
น�ำไปปรับใช้ในการจัดเวทีครั้งต่อไป
3. ผลลัพธ์ของการด�ำเนินโครงการ CSRXCBR หลังด�ำเนินโครงการ
มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ผลลัพธ์ระดับบุคคล (2) ผลลัพธ์ระดับ
ชุมชน และ (3) ผลลัพธ์ระดับนโยบายขององค์กร ซึ่งมีสาระส�ำคัญดังนี้
3.1 ผลลัพธ์ระดับบุคคล คนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการ
ท�ำงานกลุ่ม หรือการท�ำโครงการร่วมกันอย่างมีระบบ เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดและพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจบนฐานข้อมูล และการ
เรียนรู้จากการทดลองลงมือท�ำเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
		 3.2 ผลลัพธ์ระดับชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน กล่าวคือ ชุมชนที่มีการด�ำเนิน
โครงการ CSRXCBR นั้น คนในชุมชนจะมีความตื่นตัว และให้ความร่วมมือ
ในการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การฟืน้ ฟูของแหล่งน�ำ้ และป่าไม้ ของป่า และพืชพรรณ
ธรรมชาติ ท�ำให้คนในชุมชนมีโอกาสสร้างรายได้เพิม่ ขึน้ จากการบริหารทรัพยากร
ชุมชนเหล่านี้ ในขณะเดียวกัน เมื่อท�ำโครงการร่วมกัน ก็ส่งผลให้คนในชุมชนมี
การรวมตัวกันมากขึ้น มีการหารือพูดคุยหรือประชุมร่วมกันเพื่อด�ำเนินกิจกรรม
ท�ำให้ความสัมพันธ์ทางสังคมดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
3.3 ผลลัพธ์ระดับนโยบายขององค์กร การท�ำโครงการ CSRXCBR
ท�ำให้องค์กรมีการก�ำหนดนโยบายด้าน CSR ที่มุ่งเป้าหมายด้านการพัฒนาที่
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ยั่งยืน และยังน�ำไปสู่โครงการและกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายงานด้าน CSR
ในองค์กรหลักอย่างเอสซีจีตลอดจนองค์กรอื่นๆ ในเครือ
4. ผลกระทบจากการท�ำโครงการ CSRXCBR จ�ำแนกเป็นผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับ (1) ตัวคน (2) ชุมชน (3) องค์กรปูนล�ำปาง และ (4) สังคม สรุป
ได้ดังนี้
4.1 ผลกระทบที่เกิดกับตัวคน การท�ำโครงการ CSRXCBR ส่งผล
กระทบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก คือ (1) ชาวบ้านในชุมชน และ (2) บุคลากร
ทีมปูนล�ำปาง โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือ
			 4.1.1 ชาวบ้านในชุมชน การขยายผลแนวคิดและกระบวนการ
CSRXCBR ก่อให้เกิดผลดีต่อคนที่เข้าร่วมเรียนรู้และท�ำกิจกรรมต่างๆ ใน
กระบวนการขยายผล ท�ำให้เพิ่มจ�ำนวนคนในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงทั้งวิธีคิดและ
พฤติกรรมการด�ำเนินชีวิตด้านต่างๆ
			 4.1.2 บุ ค ลากรที ม ปู น ล� ำ ปาง ผลกระทบจากการด� ำ เนิ น
โครงการ CSRXCBR ทีเ่ กิดขึน้ กับบุคลากรทีมปูนล�ำปางมี 3 ด้านหลัก คือ (1) การ
พัฒนาด้านความรู้ ทั้งความรู้เชิงประเด็น ความรู้เรื่องการวิจัยเพื่อท้องถิ่น และ
ความรู้ด้านงานพัฒนา (2) การพัฒนาด้านทักษะ โดยเฉพาะทักษะการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน และ (3) การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ คือ
การตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่าง
องค์กรกับชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนส่งผลให้องค์กรธุรกิจเข้มแข็งขึ้นด้วย
เช่นกัน
		 4.2 ผลกระทบทีเ่ กิดกับชุมชน ผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการ
CSRXCBR ที่เกิดขึ้นกับชุมชนปรากฏในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมคือ ได้
เพิม่ จ�ำนวนชุมชนทีม่ รี ะบบการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรของตน เกิดกิจกรรมขยาย
ผลเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะ การฟื้นฟูแหล่งน�้ำและป่าต้นน�้ำ
ด้านเศรษฐกิจ มีการเพิม่ จ�ำนวนชุมชนทีม่ คี วามเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมากขึน้ จาก
การต่อยอดโครงการ CSRXCBR ไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ อาทิ กิจกรรม
การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ การท�ำวิสาหกิจชุมชน และด้านสังคมและจิตสาธารณะ
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มีการเพิม่ จ�ำนวนชุมชนทีค่ นรวมตัวกันเพือ่ ท�ำกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
เพิ่มจ�ำนวนคนในชุมชนที่มีจิตสาธารณะ
4.3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจ การน�ำแนวคิด CBR มา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน�้ำของปูนล�ำปาง ท�ำให้กิจกรรม
ดังกล่าวกลายเป็นกิจกรรม CSR ที่โดดเด่นของเอสซีจี ตามหลักการ “สร้างฝาย
ในใจคน” จนถึงปัจจุบนั ได้สร้างฝายไปแล้วกว่า 62,000 ฝาย และเอสซีจไี ด้ขยาย
เครือข่ายการดูแลอนุรักษ์ภายใต้โครงการดังกล่าวไปยังชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ
อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น สระบุรี ปทุมธานี ราชบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช
กาญจนบุรี
		 ในปี 2560 ปูนล�ำปางยังคงรักษามาตรฐานการด�ำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ผลกระทบจากการเข้าร่วมใน
โครงการ CSRXCBR ท�ำให้สังคมมีคนที่มีจิตส�ำนึกต่อส่วนรวมเพิ่มมากขึ้น เพิ่ม
คนเก่งและคนดีที่พร้อมจะท�ำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชน โดยมีกระบวนการ
แสวงหาความรูโ้ ดยการลงมือปฏิบตั ิ และน�ำกลับมาทบทวนหรือทดลองท�ำซ�ำ้ เพือ่
แก้ไขปัญหา

อภิปรายผลการวิจัย

1. ความส�ำเร็จของโครงการ CSRXCBR เกิดจากการเชื่อมโยง
เครือข่ายระหว่างองค์กรธุรกิจ สกว. และชุมชน ซึ่งส่งผลให้ทุนของทุกฝ่าย
เพิ่มสูงขึ้น
การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรธุรกิจอย่างปูนล�ำปาง สกว. และชุมชนเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้การขับเคลื่อนโครงการ CSRXCBR ประสบความส�ำเร็จ และ
นอกจากการเชือ่ มโยงระหว่างองค์กรแล้ว ภายในองค์กรแต่ละองค์กรก็ตอ้ งมีการ
เชื่อมโยงภายในระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ดีด้วย
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ปัจจัยเงื่อนไขส�ำคัญในส่วนของปูนล�ำปางก็คือ องค์กรมีอุดมการณ์และ
วิสัยทัศน์ด้านงาน CSR ที่มุ่งตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมีการก�ำหนด
นโยบายที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารที่เป็น
ผูต้ ดั สินใจเชิงนโยบายก็นอ้ มรับและเป็นกลไกผลักดันแนวนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
รูปธรรมทีเ่ ห็นชัดเจนในกรณีนคี้ อื การยกระดับการท�ำงานด้าน CSR โดยการปรับ
โครงสร้างองค์กร จัดตัง้ งานชุมชนสัมพันธ์และอนุรกั ษ์ธรรมชาติ การมีโครงสร้าง
องค์กรที่ชัดเจนท�ำให้คนท�ำงานมี Career Path และมีขวัญและก�ำลังใจที่ดี
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร แต่แนวนโยบายด้านงาน CSR ของ
เอสซีจแี ละปูนล�ำปางก็มคี วามต่อเนือ่ งและชัดเจน ท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีความชัดเจน
ในการก�ำหนดแนวทางพัฒนาคนพัฒนางาน และสามารถวางแผนการด�ำเนินงาน
แบบมุ่งเป้าได้ ไม่ใช่การท�ำงานแบบกิจวัตร
นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถสร้างความเข้าใจต่อภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับพนักงานทุกคนตระหนักต่อบทบาท
หน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว และยังสนับสนุนให้
พนักงานทุกฝ่ายได้มปี ระสบการณ์การท�ำงานร่วมกับชุมชนผ่านโครงการ OCOP
หรือโครงการ One Cell One Project
แนวทางข้างต้นท�ำให้การสือ่ สารแนวคิดด้านงาน CSR ไปยังกลุม่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสียภายนอกก็มีความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความเชื่อ
มั่นให้กับชุมชนและผู้ที่เข้าร่วมขับเคลื่อนงานกับปูนล�ำปาง และท�ำให้การท�ำงาน
ร่วมกันเกิดความชัดเจน เช่น ชุมชนจะรับทราบว่า การท�ำงานร่วมกับปูนล�ำปาง
ปูนล�ำปางยึดหลักเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จึงให้ความส�ำคัญกับ
การสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ ละการร่วมทุนกันระหว่างปูนล�ำปางกับชุมชน หาก
ชุมชนต้องการรับการสนับสนุนจากปูนล�ำปางก็ต้องพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการ
เรียนรู้และลงมือท�ำโครงการร่วมกัน
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ก็มีฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
การขับเคลื่อนภารกิจด้านงาน CBR ที่ชัดเจน มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุน
ชาวบ้านให้ทำ� วิจยั CBR ทีต่ อ่ เนือ่ ง การจับมือท�ำ MOU ร่วมกับปูนล�ำปางสะท้อน
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ว่า สกว. ต้องการขยายผลแนวคิดการวิจยั CBR ให้มกี ารน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในแวดวงที่กว้างขึ้น ไม่ใช่เฉพาะชุมชน แต่ภาคธุรกิจก็สามารถน�ำไป
ปรับใช้ในการท�ำงานร่วมกับชุมชนได้ และการท�ำงานร่วมกันระหว่างสององค์กร
นี้ บุคลากรของทั้งสองฝ่าย นั่นคือทีมชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติของ
ปูนล�ำปาง และพี่เลี้ยงวิจัย CBR ในพื้นที่ของ สกว. ได้ลงมือท�ำงานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิด มีความผูกพันต่อกัน และช่วยเหลือกันมาอย่างต่อเนื่อง จนท�ำให้ทีม
ประสบความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ CSRXCBR
ชุมชนเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญไม่นอ้ ยไปกว่าปูนล�ำปางและ สกว. ข้อมูล
จากการศึกษาพบว่า บุคคลทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการประสานงานระหว่างชุมชนกับ
ภาคธุรกิจก็คอื กลุม่ แกนน�ำของชุมชน ซึง่ เป็นได้ทงั้ แกนน�ำฝ่ายปกครองจากการ
แต่งตัง้ โดยภาครัฐ หรือแกนน�ำตามธรรมชาติ ซึง่ เป็นผูท้ ชี่ มุ ชนยอมรับและเชือ่ มัน่
ภายในชุมชนต้องอาศัยการเชื่อมโยงภายในจากความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ
และเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างการยอมรับในกลุ่มคนทั้งหมด รวมถึงอาศัยกลยุทธ์ทาง
คติ ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมในการดึงคนที่มีจิตสาธารณะและศักยภาพ
ในชุมชนให้เข้าร่วมโครงการให้มากที่สุด เช่น แนวคิดงานหน้าหมู่ ของหน้าหมู่
ความกตัญญูกตเวทีตอ่ ผูม้ พี ระคุณ การเคารพและให้เกียรติผสู้ งู อายุและผูอ้ าวุโส
เป็นต้น
การเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นขององค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน เป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้
ชุมชนและปูนล�ำปางสามารถขับเคลื่อนโครงการ CSRXCBR ได้ส�ำเร็จ โดยการ
เชื่อมโยงจะต้องอาศัยแนวคิดที่ส�ำคัญ อันประกอบไปด้วยแนวคิดเรื่องการมีส่วน
ร่วมในการท�ำงาน โดยทุกฝ่ายมีการลงขันทุนที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทุนเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม ทุนสังคม หรือทุนสัญลักษณ์
การขับเคลื่อนโครงการ CSRXCBR ร่วมกัน ผู้เกี่ยวข้องจะน�ำทุนเหล่านี้
มาลงขันร่วมกันตามต้นทุนทีแ่ ต่ละฝ่ายมีอยู่ โดยทัง้ 3 ภาคส่วนมีทนุ ทีเ่ หมือนกัน
คือ ทุนความรู้ ปูนล�ำปางมีความรูเ้ ชิงเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นทีจ่ ะขับเคลือ่ น
สกว. มีองค์ความรู้เรื่องการวิจัยท้องถิ่นและการสร้างการมีส่วนร่วม ชุมชนมี
องค์ความรูท้ อ้ งถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ แม้จะเป็น
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ความรู้คนละประเภท แต่เมื่อได้น�ำมาบูรณาการร่วมกันก็ท�ำให้เกิดความลงตัว
ปูนล�ำปางเป็นแกนหลักที่สนับสนุนทุนเศรษฐกิจ สกว. มีทุนวัฒนธรรมและทุน
สัญลักษณ์ ส่วนชุมชนก็มีทุนวัฒนธรรมและทุนสังคม
การร่วมกันลงขันทุนที่ทุกฝ่ายมีอยู่ถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ทุกฝ่าย
ต้องท�ำ เพราะการลงขันดังกล่าวเป็นกลไกพืน้ ฐานเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วม และยัง
เป็นกลไกในการสร้างความสัมพันธ์ทเี่ สมอภาคในการท�ำงานร่วมกันของฝ่ายต่างๆ
ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำโครงการท�ำให้ทนุ ด้านต่างๆ ของ 3 ฝ่าย
ล้วนเพิ่มพูนขึ้น เช่น ปูนล�ำปางมีทุนสัญลักษณ์ที่เพิ่มขึ้นในฐานะองค์กรที่ประสบ
ความส�ำเร็จในการท�ำโครงการ CSR ที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนได้เป็นรูปธรรม
และมีทุนสังคมที่เพิ่มขึ้นจากเครือข่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท�ำงานร่วมกัน
สกว. ก็มีทุนวัฒนธรรมคือองค์ความรู้ในการบูรณาการแนวคิด CBR
ไปสู่ภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และทุนสังคมคือเกิดเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงทุน
สัญลักษณ์คือการรู้จักและการยอมรับจากชุมชนก็เพิ่มขึ้นด้วย
ส่วนฝ่ายสุดท้ายคือชุมชนนั้น เมื่อท�ำโครงการส�ำเร็จ ก็เป็นการเพิ่ม
ทุนทั้ง 4 ประเภทให้กับชุมชนโดยรวม เช่น ความส�ำเร็จในการดูแลและบริหาร
จัดการแหล่งน�้ำ ท�ำให้ชุมชนมีทุนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น องค์ความรู้ที่สกัดได้จากการ
ท�ำโครงการคือทุนวัฒนธรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ การมีเครือข่ายจากภายนอกมาร่วมท�ำงาน
และแบ่งปันความรู้คือทุนสังคมที่เพิ่มขึ้น และท้ายที่สุด หลายชุมชนที่ประสบ
ความส�ำเร็จก็ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ภายนอกสามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้
ซึ่งสะท้อนถึงทุนสัญลักษณ์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง
การร่วมทุนดังกล่าวประสบความส�ำเร็จเพราะมีทมี่ าจากฐานแนวคิดเรือ่ ง
การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ปูนล�ำปางมีวิสัยทัศน์ว่า องค์กรมีบทบาท
หน้าทีใ่ นการร่วมดูแลสิง่ แวดล้อมและส่งเสริมให้ชมุ ชนทีโ่ รงปูนตัง้ อยูม่ ชี วี ติ ความ
เป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน หากองค์กรขาดวิสยั ทัศน์เรือ่ งการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ย่อมไม่มกี ารก�ำหนดเป็นนโยบายทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารลงมือปฏิบตั อิ ย่างเป็น
ระบบ และเมื่อได้ลงมือปฏิบัติงานด้าน CSR ไปแล้ว กลับพบช่องว่างเรื่องการ
สร้างการมีส่วนร่วม ปูนล�ำปางก็อุดรอยรั่วดังกล่าวโดยหันมาเรียนรู้และปรับใช้
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แนวคิดการวิจัย CBR เข้าไปในกระบวนงาน ซึ่งแนวคิดหลักของการวิจัย CBR
คือ การส่งเสริมให้ชาวบ้านท�ำงานวิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องของตนได้
จริง เน้นกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านการลงมือท�ำและถอด
บทเรียน ท�ำให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจกับ
ชุมชน และที่มากกว่านั้นคือ การสร้างส�ำนึกร่วมในการเป็นเจ้าของพื้นที่ สร้าง
สายสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการท�ำงาน
CSR ในรูปแบบกิจกรรมเดี่ยว (Event) ยากที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ แต่
การน�ำแนวคิดการวิจัย CBR เข้าไปปรับใช้ในกระบวนงาน CSR กลับสามารถ
สร้างได้
2. หัวใจที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ CSRXCBR ประกอบด้วย
3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) หลักการ-แนวคิด (2) คน และ (3) กิจกรรมเพื่อ
สร้างความเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยด้านหลักการ-แนวคิด ที่ทีมปูนล�ำปางใช้เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
CSRXCBR สามารถจ�ำแนกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ อุดมการณ์ในการ
ท�ำงานที่ยึดหลัก “ไม่คิดแทนชุมชน ไม่ท�ำแทนชุมชน ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ต้องเป็นของชุมชน” ส่วนที่สองคือ แนวคิดและหลักการส�ำคัญที่ใช้ขับเคลื่อน
โครงการซึ่งเป็นหลักการของการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) นั่นคือ “ประเด็นที่
ขับเคลือ่ นต้องมาจากชุมชน เน้นกระบวนการมีสว่ นร่วม และลงมือท�ำกิจกรรม
เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจะต้องใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
วางแผน ด�ำเนินการ และประเมินผลการท�ำโครงการร่วมกัน
ปัจจัยด้านคน ในการขับเคลื่อนโครงการ CSRXCBR มีกลุ่มคน 3 กลุ่ม
หลักที่เกี่ยวข้อง คือ (1) บุคลากรทีมปูนล�ำปาง (2) พี่เลี้ยง CBR ของ สกว.
และ (3) คนในชุมชน
เงื่อนไขส�ำคัญในตัว “คน” ที่ท�ำให้โครงการ CSRXCBR ประสบความ
ส�ำเร็จก็คือ (1) ทุกคนมีความตั้งใจจริงในการร่วมกันท�ำงาน (2) ทุกคนเรียนรู้
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และลงมือท�ำโครงการอย่างต่อเนื่อง และ (3) ทุกคนท�ำงาน/โครงการ บนฐาน
ความรู้-ข้อมูล
ประเด็นนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ พิสชา สมบูรณ์สิน (2553) ที่
ศึกษาเรื่อง กระบวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ เอสซีจี ที่มีส่วนร่วมของสื่อมวลชน ซึ่งการศึกษาของพิสชาพบว่า
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นสื่อมวลชนได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการ
CSR ของเอสซีจีว่า มีความแตกต่างจากองค์กรอื่นๆ ในแง่ที่เอสซีจีได้แสดงให้
เห็นถึงความตั้งใจจริงในการท�ำงานด้านนี้ มีการก�ำกับดูแลและติดตามงานอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี และมีการขยายผลออกไปเรื่อยๆ และบุคลากรของ
เอสซีจีก็มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในสิ่งที่ท�ำ
แม้วา่ การศึกษาของพิสชาเป็นการศึกษาเอสซีจที งั้ องค์กร และด�ำเนินการ
มาแล้วสิบปี ส่วนการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการท�ำงาน CSR ของปูนล�ำปาง
เป็นการเฉพาะ แต่ความสอดคล้องของข้อค้นพบชี้ให้เห็นว่า ความต่อเนื่องเชิง
นโยบายการท�ำงานด้าน CSR ของเอสซีจี ซึง่ เป็นองค์กรแม่สง่ ผลอย่างชัดเจน
ต่อทิศทางและวิธีด�ำเนินงาน CSR ขององค์กรลูกอย่างปูนล�ำปาง เพราะ
บุคลากรของฝ่ายงาน CSR จะสามารถท�ำงาน CSR อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
และได้รบั การสนับสนุนให้เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งเพือ่ น�ำองค์ความรูด้ า้ นต่างๆ มาใช้
ในการท�ำงานได้นนั้ แสดงว่า องค์กรเองก็ตอ้ งมีนโยบายทีช่ ดั เจนในการสนับสนุน
ทรัพยากรด้านต่างๆ และส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน เพือ่ ให้ประสบความส�ำเร็จ
ในการท�ำภารกิจด้าน CSR นั่นเอง
ในขณะเดียวกัน ความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ CSRXCBR ของ
ปูนล�ำปาง ก็มีผลต่อการก�ำหนดทิศทางและนโยบายในการท�ำงาน CSR ของ
เอสซีจดี ว้ ยเช่นกัน ดังทีม่ ขี อ้ มูลปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2560 ของเอสซีจเี รือ่ ง
ผลสัมฤทธิข์ องโครงการสร้างสระพวง บ้านสาแพะ ซึง่ เป็นผลงานร่วมกันระหว่าง
ทีมปูนล�ำปางกับชุมชน ซึง่ ส่งผลให้มกี ารผลักดันโครงการและกิจกรรมเพือ่ ส่งต่อ
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน�้ำในชุมชนอื่นๆ ต่อเนื่องถึงปี 2562 ซึ่งมีการ
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จัดท�ำโครงการเพื่อสร้างฝายทั่วประเทศ และสร้างระบบสระพวงและแก้มลิง
โดยมุ่งเป้าไปที่พื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 18 จังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ�้ำซาก
ปัจจัยด้านกิจกรรมเพือ่ สร้างความเปลีย่ นแปลง เป็นสิง่ ส�ำคัญข้อสุดท้าย
ทีจ่ ะกล่าวถึง เพราะการท�ำโครงการ CSRXCBR ทีป่ ระสบความส�ำเร็จนัน้ จะต้อง
มีการออกแบบและลงมือท�ำกิจกรรมลักษณะต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
ที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งผู้ท�ำโครงการจะต้องมีทักษะ
ในการวัดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย
ในขณะเดียวกัน ก็จ�ำเป็นต้องกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการขับ
เคลื่อนโครงการ CSRXCBR เอาไว้ด้วยเช่นกัน ความยากของการขับเคลื่อน
โครงการ CSRXCBR ที่ต้องกล่าวถึง คือการร่วมกันค้นหาโจทย์หรือประเด็น
ปัญหาในการขับเคลือ่ น ซึง่ ต้องผ่านกระบวนการชวนคิดชวนคุยจนกระทัง่ ตกผลึก
ออกมาเป็นประเด็นปัญหาที่ชัดเจน เป็นความต้องการของชุมชน และในขณะ
เดียวกัน ก็เห็นความเป็นไปได้ของการด�ำเนินการ ผลการศึกษาพบว่า ในระยะ
เริ่มต้นของการขับเคลื่อนโครงการ CSRXCBR นั้น มีบางโครงการที่เมื่อเริ่ม
เดินหน้าจากประเด็นทีต่ งั้ ไว้ในตอนต้นแล้ว กลับพบว่า ไม่สามารถผลักดันประเด็น
ดังกล่าวต่อไปได้ คณะท�ำงานซึ่งก็คือชาวบ้านในชุมชนและทีมพี่เลี้ยง ก็ต้องถอย
กลับมาตั้งหลักกันใหม่ เริ่มก�ำหนดประเด็นกันใหม่ เริ่มคิดเริ่มท�ำใหม่ แม้จะ
ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้นับว่าเป็นความล้มเหลว เพราะหัวใจของการ
ท�ำโครงการ CSRXCBR คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตลอด
เส้นทาง สิ่งที่ส�ำคัญมากที่สุดคือ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ ได้ฝึกคิด ได้
ลองลงมือท�ำ จนน�ำไปสู่การตกผลึกทางความคิดด้วยตนเอง ดังนั้น หน่วยงาน
หรือองค์กรใดก็ตามที่มีความสนใจต้องการน�ำแนวคิด CSRXCBR ไปประยุกต์
ใช้ จึงต้องท�ำความเข้าใจและน�ำเอาแก่นคิดของโครงการ CSRXCBR เป็นหลัก
ในการท�ำงาน ทั้งเรื่องการยึดชุมชนเป็นตัวตั้งและการสร้างกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม โดยฝึกคนให้คิดและลงมือท�ำบนฐานข้อมูล
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ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่า การขับเคลื่อนโครงการ CSRXCBR ที่
ปูนล�ำปางด�ำเนินการนั้นมีถึง 3 รูปแบบ สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า การน�ำ
แนวคิด CBR ไปปรับใช้ในงาน CSR นัน้ มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ทัง้ นี้ หน่วยงาน
ที่ต้องการน�ำไปประยุกต์ใช้จะต้องศึกษาหลักการและแนวคิดส�ำคัญต่างๆ ของ
แนวคิด CBR ตลอดจนโครงการ CSR ที่ใช้แนวคิด CBR แล้วน�ำมาวิเคราะห์
คูข่ นานไปกับบริบทของตนเอง เพือ่ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของการท�ำงาน
ทรัพยากรในการท�ำงาน ความพร้อมของทีมงานและชุมชน รวมถึงธรรมชาติและ
วัฒนธรรมขององค์กร เพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
บรรณานุกรม
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