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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า เกี่ยวกับการด าเนินงาน

ตามความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ  

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 500 ราย ได้แก่ อ าเภอสวรรคโลก อ าเภอทุ่งเสลี่ยม อ าเภอศรีสัชนาลัย  

และอ าเภอศรีนคร (อ าเภอละ125 ราย) ข้อมูลจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ วิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างกลุ่ม

ของคา่เฉลี่ยระดับการรับรู้และค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น โดยจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และแหลง่ท่ีอยูอ่าศัย 

ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษา

ระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพรับข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด โดยรวมมีการรู้จักกิจกรรมการ  

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้าน ECOLOGY ในกิจกรรม CSR ชนิดการประกอบธุรกิจอยา่งรับผิดชอบตอ่สังคมมากที่สุด 

ส่วนโครงการท่ีมีระดับการรับรู้มากท่ีสุด คือ โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า ด้าน ECOLOGY ในกิจกรรม CSR ชนิดการ

อาสาช่วยเหลือชุมชน มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก และโครงการท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ โครงการ PEA ห่วงใย 

ใส่ใจทุกชวีติ ด้านโครงการอ่ืนๆ ในกิจกรรม CSR ชนิดการตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคม มคีวามคิดเห็นในระดับเห็นดว้ย  

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มของค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ ต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีมีแหล่งท่ีอยู่อาศัยต่างกัน มีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ท่ี

แตกต่างกัน ในโครงการชุมชนปลอดภัย ใชไ้ฟ PEA ด้านโครงการอื่นๆ ในกิจกรรม CSR ชนดิการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหา

สังคม แต่ประชาชนผู้ใชไ้ฟฟา้ที่มอีายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีคา่เฉลี่ยระดับการรับรู้ท่ีไม่แตกต่างกัน 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มของค่าเฉลี่ยระดับความคดิเห็น ตอ่กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สังคม

และสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีมีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ี

แตกตา่งกัน ในกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้าน ECOLOGY ในกิจกรรม CSR ชนดิการประกอบธุรกิจอยา่ง

                                                           
* นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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รับผิดชอบต่อสังคม และประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน  

ในโครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต ด้านโครงการอื่นๆ ในกิจกรรม CSR ชนิดการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม  

แต่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีมีแหล่งท่ีอยู่อาศัยต่างกัน มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกัน ในทุกโครงการหรือ

กิจกรรม 

ABSTRACT 

The objective of this independent study was to study the electricity users’  perceptions and opinions on 

corporate social and environmental responsibility of the Provincial Electricity Authority. The questionnaire was used as 

the research instrument to collect data from 500 samples from Sawankhalok, Thung Saliam, Si Satchanalai, and Si 

Nakhon districts ( 125 samples/ district) .  Data collected from the questionnaire were then analyzed by using 

descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard deviation as well as inferential statistics 

including the analysis of the differences between mean perception and opinion classified by age, educational level, 

and residence.  

The results of this study showed that the respondents mostly were females, those aged between 30-39 

years old, singles, those graduated with a bachelor’s degree, those work as government officials or state enterprise 

officers.  The overall knowledge on greenhouse gas emission reduction activity; in terms of ecology-based CSR 

activity, Socially Responsible Business Practices was at the highest level.  The project with the highest level of 

perception was PEA Plants and Conserves Forest; in terms of ecology-based CSR activity, Community Volunteering 

was at the high level. The project with the highest level of opinion was PEA Cares for All Lives; in terms of other 

projects in CSR activity, Corporate Social Marketing was at the agreeable level.  

 The results of analyzing the differences between mean perception on corporate social and environmental 

responsibility showed that the respondents with different residence had different mean perception in Safe Project 

Using PEA Electricity for other projects in CSR activity on Corporate Social Marketing. However, the respondents with 

different age and educational level had indifferent perception.     

The results of analyzing the differences between mean opinion on corporate social and environmental 

responsibility of PEA showed that the respondents with different age had different mean score on opinions in 

greenhouse gas emission reduction activity for ecology-based CSR activity on Socially Responsible Business 

Practices. The respondents with different educational level had different mean score on opinions on PEA Cares for All 

Lives for other projects in CSR activity on Corporate Social Marketing.  However, the respondents with different 

residence had indifferent mean score on opinion on all projects or activities. 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   200 

 

บทน า 

การด าเนินธุรกิจในทุกองค์กรมักจะมุง่เนน้เร่ืองก าไรและผลตอบแทนเป็นส าคัญ ซึ่งในอดีตองค์กรส่วนใหญ่มักจะ

มองไมเ่ห็นถึงความส าคัญเร่ืองความรับผิดชอบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเท่าท่ีควร แต่ในปัจจุบันมีกระแสความตื่นตัว

ในเร่ืองของการท าธุรกิจมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอยา่งยั่งยืนในสังคมและชุมชน 

ซึ่งในสภาพความเป็นจริง องค์กรมีการด าเนินงานท่ีส่งผลกระทบท้ังในทางบวก อาทิ การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

การสร้างงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และผลกระทบในทางลบ อาทิ การเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติ ขยะ มลภาวะ 

กากของเสีย ฯลฯ (พพิัฒน์ ยอดพฤตกิารณ์, 2555) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เป็น รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าท่ีบริการจ าหน่ายไฟฟ้าแก่

ประชาชนท่ัวประเทศไทย ซึ่งการด าเนินการ อาจมีผลกระทบในทางลบ อาทิ การเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาต ิ  

ขยะ มลภาวะ กากของเสีย ซึ่งการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นถึงผลกระทบตอ่สังคมและชุมชนเหล่านั้น ทา่นผู้ว่าการของ

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจึงมนีโยบายดา้นความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยตระหนักถึงการด าเนนิภารกิจองค์กร

ควบคู่กับความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดลอ้ม (ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดลอ้ม การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค, 2558) 

การไฟฟา้ส่วนภูมภิาค อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นการไฟฟา้อ าเภอท่ีเป็นจุดรวมงาน โดยมกีารไฟฟา้ท่ี

สังกัดอยู่ถึง 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งเสลี่ยม อ าเภอศรีสัชนาลัย และอ าเภอศรีนคร ท่ีผ่านมาให้

ความส าคัญกับกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมภายในองค์กรนั้นมีการได้รับรางวัลตา่งๆ ได้แก่ 

สายงานการไฟฟ้าโปร่งใส ประจ าปี 2559 รางวัลดีเด่นด้านกิจกรรม 5ส ในการประกวดการจัดส านักงาน และได้รางวัล

เป็นการไฟฟ้าท่ีด าเนินตามนโยบายคุณภาพ ส่วนกิจกรรมภายนอกองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสวรรคโลก  

ท่ีด าเนนิการเป็นประจ า ได้แก่ โครงการชุมชนปลอดภัย ใชไ้ฟ PEA โครงการนักประหยัดตัวน้อย และโครงการมิเตอร์ไฟฟ้า

เพื่อผู้ยากไร้ (กฤษณะ มีเคลือบ, 2559: สัมภาษณ์) โดยกิจกรรมภายนอกองค์กรเหล่านี้ไม่อาจวัดผลได้ นอกเหนือจากการ

รับรู้ของสังคมภายนอก ซึ่งปัจจุบันยังไม่เด่นชัดเท่าท่ีควร อาจมองได้ว่า นโยบายท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีได้มีการจัดท า

โครงการ ขึ้นมานัน้ จะสามารถน าไปสูค่วามรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดลอ้มอย่างท่ัวถึงอยา่งแทจ้รงิหรือไม่ 

ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง การรับรู้และความคิดเห็นของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ีการไฟฟ้าจุดรวม

งาน อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ท่ีมตี่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

เพื่อจะน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางเพื่อ ปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนมกีารวางแผนในการด าเนนิกิจกรรมภายนอกตา่ง 

ๆ ท่ีสร้างสรรค์ และตอบสนองนโยบายผู้ว่าการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งถือว่าการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดลอ้มจะเป็นประโยชนใ์นการปรับปรุงกระบวนการบริหารและการจัดการ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคให้ดีย่ิงขึ้น 

แนวคดิและทฤษฎี 

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 

การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีสมองตีความและแปลความหมายจากสิ่งเร้ามาสัมผัส ท่ีเกิดจากความเข้าใจ 

ความรู้สึกจากสิ่งท่ีได้สัมผัส ไม่วา่จะเป็นการได้ยิน ได้เห็น ได้กลิ่น ได้ลิ้มรสและ ได้สัมผัส โดยใช้ประสบการณ์และความรู้



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   201 

 

มาช่วยในการตีและแปลความหมาย อาจแปลความหมายจากความรู้เดิม หรือจากประสบการณ์เดิม เพื่อประเมินค่า

ตัดสนิใจและแสดงพฤติกรรมตอ่สิ่งนัน้อยา่งใดอย่างหนึ่งออกมา  

ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลตอ่การรับรู้ ม ี2 ประเภท คือ (กันยา สุวรรณแสง, 2554)  

1) อิทธิพลท่ีมาจากภายนอก ได้แก่  ความเข้มและขนาดของสิ่ งเร้า การกระท าซ้ าๆ สิ่งท่ีตรงกันข้าม  

การเคลื่อนไหว 

2) อิทธิพลท่ีมาจากภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การคาดหวัง ความสนใจ อารมณ์ ความคิดและจินตนาการ 

ความรู้สกึต่างๆ ท่ีบุคคลได้รับ 

2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคดิเห็น 

ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิด หรือทางวาจา ตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเร่ือง

หนึ่ง โดยมีประสบการณ์ของบุคคลนั้น เขา้มาเกี่ยวข้องในการตัดสนิใจ 

ความคิดเห็นประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี ้(กุณฑล ีเวชสาร, 2551) 

1) องค์ประกอบด้านสติปัญญา ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจ ความเชื่อ ของคนท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่ง  

2) องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือความรู้สึก ได้แก่ ความรู้สึก รัก-เกลียด ชอบ-ไม่ชอบ เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย 

หรือเฉยๆ 

3) องค์ประกอบด้านความโน้มเอยีงของพฤตกิรรม เป็นความโน้มเอยีงของพฤตกิรรมท่ีจะกระท าหรอืไม่กระท า 

3.ทฤษฎีของความรับผิดชอบต่อสังคม  

ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึงการด าเนินธุรกิจเพื่อแสวงหา

ก าไรและควบคู่ไปกับการค านึงถึงผลกระทบตอ่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มด้วย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยนื 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) 6 ชนิดกิจกรรม ของฟิลิป คอตเลอร์ กับ แนนซี่ ลี เปรียบเทียบกับ

กิจกรรมรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดลอ้มภายนอกองค์กร ของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ได้ดังนี้ 

1) การสง่เสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม ตรงกับโครงการเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน ด้าน ECONOMY 

2) การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม ไมม่โีครงการใดๆ ของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคที่ตรงกัน 

3) การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม ตรงกับโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA และ โครงการ PEA ห่วงใย  

ใส่ใจทุกชวีติ ด้านโครงการอื่นๆ 

4) การบริจาคเพื่อการกุศล ตรงกับโครงการ Light for Life ใส่ใจทุกชวีติ ด้านโครงการอื่นๆ 

5) การอาสาช่วยเหลือชุมชน ตรงกับโครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า โครงการ PEA รักษ์น้ า สร้างฝาย  

และโครงการคนพันธ์ุ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย ด้าน ECOLOGY 

6) การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ตรงกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้าน ECOLOGY 

กิจกรรมสร้างพลังงานทดแทนจากพลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานแสงอาทติย์ และพลังงานชีวมวล ด้าน ENERGY 
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วิธีการด าเนินการศึกษา 

1. ขอบเขตเนื้อหา เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย ระดับการรับรู้และระดับความคิดเห็นของผู้ใชไ้ฟฟา้ใน

พื้นท่ีการไฟฟ้าจุดรวมงาน อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ท่ีมีต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภายนอกองค์กร ของการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค  

2. ขอบเขตประชากร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรของผู้ใช้บริการไฟฟ้าท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีการไฟฟ้าจุดรวม

งาน อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยท่ีแน่นอน จึงก าหนดโดยวิธีเลือกขนาดตัวอย่างของ Seymour Sudman โดยเปิด

ตารางเพื่อเลือกขนาดตัวอย่างจากประชากร ได้จ านวน 500 ราย ใช้วิธีเลือกสุ่มตั วอย่างโดยสะดวก โดยท าการแจก

แบบสอบถามผู้ใช้บริการไฟฟ้าที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีการไฟฟา้จุดรวมงาน อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยแบ่งกระจาย

ตามอ าเภอท่ีอยูอ่าศัย ได้แก่ อ าเภอสวรรคโลก อ าเภอทุ่งเสลี่ยม อ าเภอศรีสัชนาลัย และอ าเภอศรีนคร อ าเภอละ 125 ราย 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

คือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  

และแหลง่ท่ีอยูอ่าศัย 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ีการไฟฟ้าจุดรวมงาน อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  

ท่ีมีต่อกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดลอ้มของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ีการไฟฟ้าจุดรวมงาน อ าเภอสวรรคโลก จังหวัด

สุโขทัย ท่ีมีต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เฉพาะผู้ท่ีมีการรับรู้ต่อ

กิจกรรมนัน้ๆ) 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ีการไฟฟ้าจุดรวมงาน อ าเภอสวรรคโลก จังหวัด

สุโขทัย ท่ีมีต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เฉพาะผู้ท่ีมีการรับรู้ต่อ

กิจกรรมนัน้ๆ) 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ คือ ค าถามปลายเปิด ซึ่งเปิดโอกาสให้กับผู้ตอบค าถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

อสิระ 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1.สรุปผลการศกึษา 

ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะท่ัวไป : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี มี

สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชพีรับข้าราชการหรือพนักงานรัฐวสิาหกิจ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ ในโครงการหรือกิจกรรม ของ กฟภ. 
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ตารางที่ 1 แสดงการรับรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ีการไฟฟ้าจุดรวมงาน อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ท่ีมีต่อกิจกรรม  

               ความรับผิดชอบตอ่สังคม และสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. 

ชนิดกิจกรรม CSR โครงการหรือกจิกรรม ของ กฟภ. ด้าน 

การรับรู ้

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

มกีารรับรู้น้อยกวา่ ร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

การประกอบธุรกิจอย่าง

รับผิดชอบตอ่สังคม 

สร้างพลังงานทดแทนจากพลังงานลม ENERGY 228 45.6 

สร้างพลังงานทดแทนจากพลังงานน้ า ENERGY 188 37.6 

สร้างพลังงานทดแทนจากพลังงานชีว

มวล 
ENERGY 151 30.2 

การอาสาช่วยเหลอืชุมชน PEA รักษน์้ า สร้างฝาย ECOLOGY 218 43.6 

คนพันธ์ุ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย ECOLOGY 169 33.8 

การสง่เสริมการรับรู้ประเด็น

ปัญหาทางสังคม 
เพื่อเศรษฐกิจของชุมชน ECONOMY 113 22.6 

การบริจาคเพื่อการกุศล Light for Life ใสใ่จทุกชีวิต โครงการอื่น ๆ 197 39.4 

มกีารรับรู้มากกวา่ ร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

การประกอบธุรกิจอย่าง

รับผิดชอบตอ่สังคม 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ECOLOGY 374 74.8 

สร้างพลังงานทดแทนจากพลังงาน

แสงอาทติย์ 
ENERGY 364 72.8 

การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหา

สังคม 

PEA ห่วงใย ใสใ่จทุกชีวิต โครงการอื่น ๆ 351 70.2 

ชุมชนปลอดภัยใชไ้ฟ PEA โครงการอื่น ๆ 309 61.8 

การอาสาช่วยเหลอืชุมชน PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า ECOLOGY 255 51.0 
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 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู้ ในโครงการหรือกิจกรรม ของ กฟภ. 

 

ตารางที่ 2 แสดงระดับการรับรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ีการไฟฟ้าจุดรวมงาน อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ท่ีมีต่อ  

                กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สังคม และสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. 

ชนิดกิจกรรม CSR โครงการหรือกจิกรรม ของ กฟภ. ด้าน ค่าเฉลี่ย แปลผล 

การอาสาช่วยเหลอืชุมชน PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า ECOLOGY 3.78 ระดับมาก 

PEA รักษน์้ า สร้างฝาย ECOLOGY 3.50 ระดับมาก 

คนพันธ์ุ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย ECOLOGY 3.49 ระดับมาก 

การประกอบธุรกิจอย่าง

รับผิดชอบตอ่สังคม 
สร้างพลังงานทดแทนจากพลังงานน้ า ENERGY 3.48 ระดับมาก 

สร้างพลังงานทดแทนจากพลังงานชวี

มวล 
ENERGY 3.47 ระดับมาก 

สร้างพลังงานทดแทนจากพลังงานลม ENERGY 3.46 ระดับมาก 

สร้างพลังงานทดแทนจากพลังงาน

แสงอาทติย์ 
ENERGY 3.43 ระดับมาก 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ECOLOGY 2.41 ระดับน้อย 

การสง่เสริมการรับรู้ประเด็น

ปัญหาทางสังคม เพื่อเศรษฐกิจของชุมชน ECONOMY 3.24 
 ระดับปาน

กลาง 

การบริจาคเพื่อการกุศล 
Light for Life ใสใ่จทุกชีวิต โครงการอื่นๆ 3.17 

 ระดับปาน

กลาง 

การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหา

สังคม PEA ห่วงใย ใสใ่จทุกชีวิต โครงการอื่นๆ 3.12 
 ระดับปาน

กลาง 

ชุมชนปลอดภัยใชไ้ฟ PEA โครงการอื่นๆ 3.11 
 ระดับปาน

กลาง 
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เมื่อวเิคราะห์ความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบวา่ โครงการชุมชนปลอดภัย ใชไ้ฟ PEA มีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้แตกตา่งกัน โดยผู้ท่ีอาศัยอยู่ใน

อ าเภอสวรรคโลกและอ าเภอศรีสัชนาลัย มีค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้มากกว่า ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอทุ่งเสลี่ยม ส่วนโครงการ

หรือกิจกรรมอื่นๆ มคี่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ไม่แตกตา่งกัน 

 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคดิเห็น ในโครงการหรือกิจกรรม ของ กฟภ. 

ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ีการไฟฟ้าจุดรวมงาน อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ท่ีมีต่อ  

                กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สังคม และสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. 

ชนิดกิจกรรม CSR โครงการหรือกจิกรรม ของ กฟภ. ด้าน ค่าเฉลี่ย แปลผล 

การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหา

สังคม 
PEA ห่วงใย ใสใ่จทุกชีวิต โครงการอื่น ๆ 4.00 ระดับเห็นดว้ย 

ชุมชนปลอดภัย ใชไ้ฟ PEA โครงการอื่น ๆ 3.94 ระดับเห็นดว้ย 

การสง่เสริมการรับรู้ประเด็น

ปัญหาทางสังคม 
เพื่อเศรษฐกิจของชุมชน ECONOMY 3.99 ระดับเห็นดว้ย 

การบริจาคเพื่อการกุศล Light for Life ใสใ่จทุกชีวิต โครงการอื่น ๆ 3.88 ระดับเห็นดว้ย 

การอาสาช่วยเหลอืชุมชน คนพันธ์ุ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย ECOLOGY 3.55 ระดับเห็นดว้ย 

PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า ECOLOGY 3.46 ระดับเห็นดว้ย 

PEA รักษน์้ า สร้างฝาย ECOLOGY 3.06 ระดับไม่แน่ใจ 

การประกอบธุรกิจอย่าง

รับผิดชอบตอ่สังคม 
สร้างพลังงานทดแทนจากพลังงานลม ENERGY 3.43 ระดับเห็นดว้ย 

สร้างพลังงานทดแทนจากพลังงานน้ า ENERGY 3.41 ระดับเห็นดว้ย 

สร้างพลังงานทดแทนจากพลังงานชีว

มวล 
ENERGY 3.06 ระดับไม่แน่ใจ 

สร้างพลังงานทดแทนจากพลังงาน

แสงอาทติย์ 
ENERGY 3.03 ระดับไม่แน่ใจ 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ECOLOGY 2.53 
ระดับไม่เห็น

ด้วย 
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เมื่อวิเคราะห์ความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอ่กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการ

ไฟฟา้ส่วนภูมิภาค พบวา่ กิจกรรมการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแตกตา่งกัน โดยผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 

20-29 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากกว่า ผู้ท่ีมีอายุระหว่าง 30-59 ปี และ โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต มีค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นแตกตา่งกนั โดยผู้ท่ีมีการศกึษาระดับต่ ากวา่อนุปริญญาหรือปวส. และ ปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

มากกวา่ ปริญญาตรี ส่วนโครงการหรือกิจกรรมอื่น  ๆมคี่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกัน 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อยากให้ท ากิจกรรมแนะน าความรู้บ่อยๆ เพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้

เกี่ยวกับไฟฟ้า (ความถี่ = 11) ขอให้หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่าเดิม (ความถี่ = 8) อยากให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ท่ีจังหวัดสุโขทัย (ความถี่ = 5) และให้หน่วยงานติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริเวณส านักงานด้วย 

(ความถี่ = 3) 

2.อภิปรายผลการศกึษา 

ในส่วนของระดับการรับรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้า ที่มีต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค พบว่า เกี่ยวข้องกับการศกึษาของ วรรณิสา  คงกะทรัพย์ (2555) เร่ือง การรับรู้และทัศนคตขิองประชาชนท่ีมี

ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยสามารถน ามา

อภิปรายผล ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ต่อโครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษป่์า ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษา

ของ วรรณิสา  คงกะทรัพย ์(2555) ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับการรับรู้ต่อโครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกียรต ิเพื่อเป็น

การสนองพระราชด ารดิ้านอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ในระดับมาก  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ต่อกิจกรรมสร้างพลังงานทดแทนจากพลังงานน้ า พลังงานชวีมวล พลังงาน

ลม และพลังงานแสงอาทิตย์  ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณิ สา  คงกะทรัพย์  ( 2555)  

ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับการรับรู้ตอ่โครงการลดโลกร้อน อนุรักษ์พลังงาน เพื่อปลูกจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน 

ในระดับมาก 

ในส่วนของระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ไฟฟ้า ท่ีมีต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค พบว่า เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ อันธิกา ศรีวิลัย (2558) เร่ือง การรับรู้ของลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงรายต่อ

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยสามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ PEA รักษ์น้ า สร้างฝาย ในระดับเห็นด้วย ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

การศกึษาของ อันธิกา ศรีวิลัย (2558) ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับความคิดเห็นตอ่โครงการกรุงไทย หัวใจสีเขียว ในระดับเห็นด้วย

อยา่งยิ่ง 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต ในระดับเห็นด้วย ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

การศึกษาของ อันธิกา ศรีวิลัย (2558) ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อชมรมกรุงไทยอาสา ในระดับเห็นด้วย 

อยา่งยิ่ง 
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 2.ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาข้างต้น ผู้ศึกษาขอน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ในส่วนของการรับรู้ตามกิจกรรม CSR ชนิดการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ โครงการเพื่อเศรษฐกิจ

ของชุมชน และชนิดการบริจาคเพื่อการกุศล คือ โครงการ Light for Life ใส่ใจทุกชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้น้อยกว่า

ร้อยละ 50 เนื่องจากชื่อโครงการอาจจะยังไม่สามารถสื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจได้พอ ดังนั้น กฟภ. ควรปรับตั้งชื่อโดยใช้

จุดเด่นของแตล่ะโครงการใหม ่ซึ่งจะท าให้ผู้ใชไ้ฟฟา้สามารถเข้าใจได้งา่ยกวา่เดิม 

2. ในส่วนของการรับรู้ตามกิจกรรม CSR ชนิดการอาสาช่วยเหลือชุมชน คือ โครงการ PEA รักษ์น้ า สร้างฝาย และ 

คนพันธ์ุ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย ไม่ได้จัดในพื้นท่ีการไฟฟ้าจุดรวมงาน อ าเภอสวรรคโลก ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้น้อย

กว่าร้อยละ 50 ดังนั้น กฟภ. ควรเน้นกลยุทธ์สร้างการรับรู้ด้วยวิธีการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์  

ท่ีจุดช าระค่าไฟฟา้ 

3. ในส่วนของการรับรู้ตามกิจกรรม CSR ชนิดการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  กิจกรรมสร้างพลังงาน

ทดแทนจากพลังงานลม กิจกรรมสร้างพลังงานทดแทนจากพลังงานน้ า และกิจกรรมสร้างพลังงานทดแทนจากพลังงานชีวมวล 

มีการรับรู้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดดังนั้น ควรจะใช้กลยุทธ์เพิ่มการรับรู้ เช่น การใช้การตั้งบอร์ด

ประชาสัมพันธ์โครงการอื่นๆ ท่ีบริเวณจุดช าระค่าไฟฟ้า รวมถึงควรมีการพัฒนาการสร้างพลังงานทดแทนให้ครอบคลุมท่ัว

ประเทศไทยตอ่ไป 

4. ในส่วนของระดับการรับรู้ตามกิจกรรม CSR ชนิดการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม ชนิดการตลาดเพื่อ 

มุ่งแก้ไขปัญหาสังคม และชนิดการบริจาคเพื่อการกุศล ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ต่อโครงการเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน 

โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA และโครงการ Light for Life ใส่ใจทุกชีวิต ในระดับ 

ปานกลาง ดังนั้น ควรใช้กลยุทธ์การสื่อสารแบบสองทาง โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ของ กฟภ. เชน่ การพูดคุย และขอค าแนะน าเพิ่มเติม เพื่อน าไปปรับปรุงกิจกรรมตา่งๆ ท่ีมีอยู่ 

5. ในส่วนของระดับการรับรู้ตามกิจกรรม CSR ชนิดการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ระดับการรับรู้ต่อกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับนอ้ย ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไม่มคีวามรู้ ความเข้าใจ 

ดังนั้น ควรมีการปรับกลยุทธ์ทางกิจกรรมสื่อสารให้ผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีความรู้ เช่น ตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายในบริเวณ

จุดช าระค่าไฟฟา้และบริเวณพื้นท่ีชุมชน และมกีารจัดตัง้กิจกรรมให้ร่วมตอบปัญหาชิงรางวัล เป็นตน้ 

 6. ในส่วนของระดับความคิดเห็นตามกิจกรรม CSR ชนิดการอาสาช่วยเหลือชุมชน และการประกอบธุรกิจอย่าง

รับผิดชอบต่อสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อโครงการ PEA รักษ์น้ า สร้างฝาย พลังงานทดแทนจากพลังงาน 

ชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์ ในระดับไม่แน่ใจ ดังนั้น กฟภ. ต้องใช้กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน  

และลงพื้นท่ีชุมชน เพื่อให้ความรู้การใชพ้ลังงานสีเขียวในการผลิตไฟฟา้ได้ ท าให้สร้างภาพลักษณ์ท่ีดตีอ่องค์กรได้อย่างดี 

 7. ในส่วนของระดับความคิดเห็นตามกิจกรรม CSR ชนิดการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมมีระดับความ

คิดเห็นต่อกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในระดับไม่เห็นด้วย ดังนั้น กฟภ. ควรใช้กลยุทธ์การเสริมสร้างความรู้แก่

ประชาชน เนื่องจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเร่ืองท่ีใหม ่และเนน้ย้ าประโยชนข์องกิจกรรม 
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 8. จากการศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ ในโครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA จ าแนกตามแหล่งท่ี

อยู่อาศัย ในกิจกรรม CSR ชนิดการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า ผู้ท่ีมีแหล่งอาศัยอยู่ใน อ าเภอสวรรคโลก 

และอ าเภอศรีสัชนาลัย มีระดับการรับรู้โครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ในด้านโครงการอื่นๆ มากกว่า  ผู้ท่ีมีแหล่งอาศัยอยู่

ใน อ าเภอทุ่งเสลี่ยม เนื่องจากโครงการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมในพื้นท่ีอ าเภอสวรรคโลกและศรีสัชนาลัย ดังนั้น กฟภ.  

ควรใช้กลยุทธ์เสริมสร้างพลัง โดยจัดให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิดการรับรู้ และความอยากมี 

ส่วนร่วมมากขึน้ 

 9. จากการศกึษาความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ในกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ าแนก

ตามอายุ ในกิจกรรม CSR ชนิดการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  พบว่า ผู้ท่ีมีอายุ 20-29 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อ

กิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มากกว่า ผู้ท่ีมีอายุ 30-59 ปี เนื่องจากกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

อาจจะเป็นเร่ืองท่ีใหม่ส าหรับผู้ท่ีมีอายุ 30 ปีขึ้นไป ดังนั้น กฟภ. ควรเปลี่ยนลักษณะการสื่อสาร โดยแหล่งสารควรเป็นแหล่งท่ี

นา่เชื่อถือ เช่น ใชผู้้เชี่ยวชาญมาบรรยายประโยชนข์องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือใช้สื่อโฆษณา โดยดาราท่ีมชีื่อเสียง 

เป็นตน้ 

 10. จากการศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ในโครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต จ าแนกตาม

ระดับการศึกษา ในกิจกรรม CSR ชนิดการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม พบว่า ผู้ท่ีมีการศึกษาระดับต่ ากว่าอนุปริญญา หรือ 

ปวส. และปริญญาโท มีระดับความคิดเห็นต่อ โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต มากกว่า ผู้ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ดังนั้น กฟภ. ควรปรับปรุงในส่วนกิจกรรมให้เหมาะกับแตล่ะกลุ่มบุคคล เชน่ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาท่ีให้เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์

ตอ่ผู้ท่ีมีการศกึษาระดับปริญญาตรี รวมถึงจัดกิจกรรมในสถานท่ีท่ีเข้าถึงง่าย เชน่ สถานท่ีราชการ และสถานท่ีท างานตา่งๆ 
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