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บทคัดย่อ 
 การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคม พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม และ ความคาดหวังเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม  
 ในการศึ กษาครั้ งนี้ ใ ช้ ร ะ เบี ยบวิ จั ย เชิ งปริมาณ ( Quantitative Research) โดย ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในส านักงานใหญ่ จ.นนทบุรี 
การวิจัยนี้จะใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ สถิติ เชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า สายงานที่แตกต่างกันมีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการ
ปลูกป่า กฟผ. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการแว่นแก้ว แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 และต าแหน่งวิชาชีพที่ต่างกัน จะมีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการปลูกป่า กฟผ. โครงการ  
ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการแว่นแก้ว ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และ
ระดับปฏิบัติการที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการปลูกป่า กฟผ. และโครงการแว่นแก้ว ไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 แต่มีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และ อายุงานที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการปลูกป่า 
กฟผ. และ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 แต่มีทัศนคติ
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เกี่ยวกับโครงการแว่นแก้วแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และส าหรับ สายงานที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่า กฟผ. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
โครงการแว่นแก้ว แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และต าแหน่งวิชาชีพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่า กฟผ. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการแว่น
แก้ว แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และระดับที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
โครงการปลูกป่า กฟผ. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการแว่นแก้ว แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และอายุงานที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการชีววิถีเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการแว่นแก้ว แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 แต่จะมีพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่า กฟผ. ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

ในส่วนทัศนคติเกี่ยวกับโครงการปลูกป่า กฟผ. มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
เกี่ยวกับโครงการปลูกป่า กฟผ. ในระดับต่ า ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในเกี่ยวกับโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ในระดับต่ าที่ระดับนัยส าคัญ .05  แต่ ทัศนคติเกี่ยวกับโครงการแว่นแก้ว ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในเก่ียวกับโครงการแว่นแก้ว ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
  
ค าส าคัญ : ทัศนคติ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) 
 

Abstract 
 The objective of this report of individual project of “Attitude and Behavior in 
Corporate Social Responsibility (CSR) participation of social department of Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) officers” is to study their attitudes toward CSR 
projects, practices and expectations in CSR participation. Moreover, the report also 
aims to study the differences among working background and attitudes, working 
background and participating practices, and relationship between attitudes and 
participating practices in CSR. Target samples are the officers from EGAT’s Statistics and 
Inferential Statistics to analyze data. 
 The finding show that the major sample group is under the Deputy Governor-
Administration and Deputy Governor-Power Plant Development who are the engineer 
level 1-7 and have over 30-year experience. In the study of attitudes toward EGAT 
reforest, Chivavithee Sustainable Development, and Wankaew project. The research 
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finds that the sample group has positive attitude towards practices in EGAT reforest 
participation. However, the sample group has least participation in the EGAT reforest 
and has low participation in Chivavithee Sustainable Development and Wankaew 
project. 
 The result of this research illustrate in attitude area that for EGAT reforest 
project, different working areas have different attitudes whereas different positions, 
levels, and duration of employment don’t. For Chivavithee Sustainable Development 
project, different working area and level have dissimilar attitudes whilst different 
position and duration of employment don’t. For, Wankaew project, different working 
areas and levels have different attitudes while different position and duration of 
employment don’t. Additionally, in behavior areas is shown that for EGAT reforest 
project, different working areas, positions and levels have similar behavior in 
participation, but different duration of employment don’t. For Chivavithee Sustainable 
Development, different working areas, positions, levels and duration of employment 
have similar behavior in participation. For Wankaew project, different working areas, 
positions, levels, and duration of employment have different behavior in participation. 
Eventually, in relationship between attitudes and behavior area is found that the 
attitude of EGAT reforest project has low relationship with participating behavior. The 
attitude of Chivavithee sustainable development project also has low relationship with 
participating behavior. And the attitude of Wankaew project has no relationship with 
participating behavior. 
  
Keyword : Attitude Participation Corporate Social Responsibility (CSR) Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ตลอดระยะเวลา 47 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ให้ความส าคัญต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  กฟผ. แสดงออกถึงการ
เป็นองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้มีมติอนุมัติโครงสายบังคับบัญชาสาย
งานรองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อปีพ.ศ.2551 เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลบริหารงานด้าน
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กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชน ซึ่งกฟผ. ได้ก าหนดในแผน
ยุทธศาสตร์หลักขององค์กรตามแผนรัฐวิสาหกิจ กฟผ. ปี 2555-2559 โดยก าหนดให้มีการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยแสดงออกถึงความสุจริตเที่ยง
ธรรมและจริงใจ 
 นอกจาก กฟผ. จะจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของคนไทย ยังมุ่งเน้นการบริหาร
กิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กรชั้นน าใน
กิจการไฟฟ้าระดับสากล โดยการท างานด้วยกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และด าเนินการโครงการเพ่ือสังคม
อย่างต่อเนื่อง กฟผ. ได้ด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่ก่อนที่
จะก าหนดให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ามาอยู่ในโครงสร้างสายงานขององค์กร ซึ่งเป็นตัวที่ชี้ถึง
ความใส่ใจ ดูแล สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง 

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีการด าเนินงานมามากกว่า 10 ปี ทั้ง 3 โครงการนั้น ถือ
เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมประเภท CSR-after-process และเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) หลักของ กฟผ. พร้อมทั้งยังเป็นโครงการที่นับเป็นการส่งเสริมให้สังคม และชุมชน มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและยังได้มีการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจถึงการรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. โดยให้สังคม ชุมชน เติบโต
ไปกับ กฟผ. อย่างยั่งยืน ดังนั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานถือเป็นทรัพยากรส าคัญในการเป็นสื่อ
บุคคลที่ดีที่สุดขององค์กร ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดี หรือ มีส่วนร่วมกับโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะส่งผลดีส าหรับการเผยแพร่ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง รวมถึงความสัมพันธ์ในการ
ท างานเพ่ือสังคมว่า กฟผ. ไม่ใช่เพียงผลิตไฟฟ้า แต่ กฟผ. ยังค านึงถึงความเป็นอยู่ของสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สังคม ชุมชนอยู่ดีมีสุข และเติบโตเคียงคู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน 
เพราะ กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพ่ือความสุขของคนไทย 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของฝ่ายกิจการสังคม ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย” เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีผลกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของผู้ปฏิบัติงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 3. เพ่ือศึกษาความคาดหวังเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของ
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังในการท างานกับทัศนคติเกี่ยวกับโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคม ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 5. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังในการท างานกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมกับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ภูมิหลังในการท างานของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่แตกต่างกัน จะ
มีทัศนคติเก่ียวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม แตกต่างกัน 

2. ภูมิหลังในการท างานของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่แตกต่างกัน จะ
มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม แตกต่างกัน 

3. ทัศนคติเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดและทฤษฏีใรการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
1. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (ดารณี พานทอง, 2542) วิเคราะห์ในประเด็นที่ทัศนคติเกี่ยวกับ

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมต่อไป โดยทัศนคติ ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด มีอิทธิพลต่อความรู้สึก รวมไปถึงการ
แสดงออกทางพฤติกรรม จากแนวคิดส่งผลให้เข้าใจทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น และจะน าไปสู่การ
วิเคราะห์และอภิปรายผล ต่อไป  
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2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม (วรรณา ประยุกต์วงศ์, และ ปารีณา ประยุกต์
วงศ์. 2554). วิเคราะห์ในประเด็นที่พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วมนั้น เป็นการตัดสินใจเข้ามามีส่วน
ร่วมกับโครงการหรือกิจกรรมอย่างมีคุณค่าและชอบธรรมของบุคคล จากแนวคิดส่งผลให้เข้าใจทัศนคติ
ของผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น และจะน าไปสู่การวิเคราะห์และอภิปรายผล ต่อไป 

3. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (คอทเลอร์, ฟิลิป., และ ลี, แนนซี่, 2551).  
วิเคราะห์ในประเด็นการวางแผนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย โดยความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น เป็นสิ่งที่องค์กรพึงปฏิบัติต่อสังคม โดยการ
ด าเนินธุรกิจหลักควบคู่ไปกับการใส่ใจในองค์ประกอบของการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน จากแนวคิดส่งผลให้เข้าใจทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น และจะน าไปสู่การวิเคราะห์และอภิปรายผล ต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียง
ครั้งเดียว (Cross sectional study) ซึ่งประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในส านักงานใหญ่ จ.นนทบุรี จ านวน 10,286 คน แบ่งตามสายงานที่สังกัด 
และได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรของ Taro Yamane เท่ากับ 278 คน ดังนั้น 
จะเก็บแบบสอบถามจ านวน 300 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ตาม
สัดส่วนสายงานที่สังกัด และใช้การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในแต่ ละสายงาน ทั้งนี้  รวบรวม
แบบสอบถามได้ 300 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 น ามาวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ         
ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการพรรณาข้อมูลเกี่ยวกับ ภูมิ
หลังในการท างานทัศนคติเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและ พฤติกรรมการส่วนร่วมใน
โครงการความรับผิดชอบต่อสั งคม และ สถิติ เชิ งอนุมาน ( Inferential Statistics) ได้ แก่  
Independent Samples T-Test, Oneway ANOVA และ Pearson Correlation เ พ่ือใช้ ในการ
ทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 19.0 สังกัดสายงานรองผู้ว่าการบริหาร 

(รวห.)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 29.3 มีต าแหน่งวิชาชีพวิศวกร (วศ.)  ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.3 
เป็นผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ (1-7 และ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 30.3 มีอายุงานมากกว่า 30 ป ี
โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการปลูกป่า กฟผ. ในเชิงบวก ในส่วนทัศนคติเกี่ยวกับ
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเชิงบวก ส าหรับทัศนคติเกี่ยวกับโครงการแว่นแก้วในเชิง
บวก และ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่า กฟผ. ในระดับน้อยที่สุด ในส่วน
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับน้อย ส าหรับพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในโครงการ แว่นแก้วในระดับน้อย และ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับปานกลาง  

 
 ผลการศึกษาสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ภูมิหลังในการท างานที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติเกี่ยวกับ
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม แตกต่างกัน 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

ทัศนคติเกี่ยวกับ 
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 

ภูมิหลังในการท างาน 
สายงานที่

สังกัด 
ต าแหน่ง
วิชาชีพ 

ระดับ อายุงาน 

โครงการปลูกป่า กฟผ.    

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    

โครงการแว่นแก้ว    

ที่ระดับนัยส าคัญ .05
หมายถึง มีความแตกต่าง 
หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง 

 
 ผลการศึกษาสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ภูมิหลังในการท างานที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม แตกต่างกัน 
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน 
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 

ภูมิหลังในการท างาน 
สายงานที่

สังกัด 
ต าแหน่ง
วิชาชีพ 

ระดับ อายุงาน 

โครงการปลูกป่า กฟผ.    

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    

โครงการแว่นแก้ว    

ที่ระดับนัยส าคัญ .05
หมายถึง มีความแตกต่าง 
หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง 

 ผลการศึกษาสมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในเก่ียวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 

ทัศนคต ิ
พฤติกรรมการมสี่วนร่วม 

โครงการปลูกป่า กฟผ. 
โครงการชีววิถีเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
โครงการแว่นแก้ว 

โครงการปลูกป่า กฟผ.   

โครงการชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน   

โครงการแว่นแก้ว   

ที่ระดับนัยส าคัญ .05
หมายถึง มีความสัมพันธ์ 
หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์ 

 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคม ทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการปลูกป่า กฟผ. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
โครงการแว่นแก้วในเชิงบวก คือ ทัศนคติที่ชักน าให้บุคคลแสดงออก (การแสดงออกทางทัศนคติ , 
ดารณี พานทอง, 2542) มีความรู้สึกหรืออารมณ์ในด้านดีต่อบุคคลหรือเรื่องราวใด เรื่องราวหนึ่ง 
รวมถึงหน่วยงาน องค์การ สถาบัน การด าเนินกิจการขององค์กร และอ่ืนๆ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมี
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ทัศนคติเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็น “โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กร” สูงที่สุดทั้ง 3 โครงการ ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมอง
ว่าการด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
องค์กร ทั้งนี้ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในประเด็น “โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นที่รู้จัก
จากประชาชนทั่วไป (พูดถึง โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม นึกถึง กฟผ.)” น้อยที่สุดทั้ง 3 
โครงการ ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมองว่าการด าเนินกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น เป็น
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กร แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักจากประชาชนทั่วไปอยู่ดี ทั้งนี้ อาจมาจาก
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ที่ได้ลงมือ
ท ากิจกรรมนั้นไม่กว้างพอ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมองว่าประชาชนยังไม่รู้จักโครงการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กฟผ. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสถานีโทรทัศน์ Thai PBS (สลิลทิพย์ เลิศพงศ์ภากรณ์, 2554) และสอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติที่ โรเจอร์ (Roger, 1978, อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, น.122)  
เป็นดัชนีไว้ชี้วัดว่าบุคคลมีความคิด ความรู้สึก กับคนรอบข้าง สิ่งแวดล้อม หรือสถานการณ์ต่างๆ 
ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติในการประเมิน เพ่ือใช้แสดงว่ามี
ความชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นนั้นๆ ถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคล 
 ในการนี้ ควรปรับรูปแบบการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์โครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้เข้าถึงผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ประชาชน ตลอดจนสร้างการรับรู้
และความเข้าใจถึงกระบวนการด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ.  
 จากการศึกษาพบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่า 
กฟผ. ในระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่า กฟผ. ใน
ประเด็น “เชิญชวน/แนะน ากิจกรรมแก่ผู้อ่ืน” สูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติเชิงบวกเนื่องจากเป็น
สิ่งที่ท าง่ายและท าได้ตลอดเวลา ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างใส่ใจและเห็นถึงความส าคัญในการปลูกป่า 
ขององค์กร ทั้งนี้ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับน้อยที่สุดนั้น อาจมาจากกลุ่ม
ตัวอย่างไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในด้านอ่ืนได้ ซึ่งสาเหตุมาจากการไปลงมือท ากิจกรรมต้องไป
ต่างจังหวัด อาจไม่สะดวกในเรื่องของเวลา หรือ อาจมาจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานประจ าที่มี
จ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ หรือ ไมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่สังกัด 
หรือ กิจกรรมที่เปิดรับสมัครรับจ านวนจ ากัด ซึ่งไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ซึ่ง 
วรรณา ประยุกต์วงศ์, และ ปารีณา ประยุกต์วงศ์. (2554). ในส่วนประโยชน์ต่อองค์กร คือการมีส่วน
ร่วมจะช่วยให้การสื่อสารในองค์กรดีขึ้น ลดความขัดแย้ง และองค์กรมีความพร้อมที่จะรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น และในด้านประโยชน์ต่อพนักงาน คือ ความสัมพันธ์ในองค์กรดีขึ้น มีความ
ไว้วางใจกัน มีความรับผิดชอบและผูกพันกับองค์กรมากขึ้น และในส่วนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
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โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ โครงการแว่นแก้ว ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมส่วน
ร่วมในประเด็น “เยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์โครงการ” ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความสนใจในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่บ้าง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์
โครงการยังมีไม่มากพอ ไม่มีการกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงความส าคัญในการท าโครงการเพ่ือ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลให้การร่วมกิจกรรมต่างๆอยู่ในระดับน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับประโยชน์
ของการมีส่วนร่วม (วรรณา ประยุกต์วงศ์, และ ปารีณา ประยุกต์วงศ์. 2554). ในส่วนของประโยชน์
ต่อพนักงาน คือ ความสัมพันธ์ในองค์กรดีขึ้น มีความไว้วางใจกัน มีความรับผิดชอบและผูกพันกับ
องค์กรมากข้ึน   
 ในการนี้ ควรมีการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่สั งคม
มากกว่านี้ และทางโครงการควรเพ่ิมจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเช่นกัน เพ่ือเป็น
การปลูกฝังจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม และเข้าใจกระบวนการท างานเพ่ือความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรอย่างแท้จริง 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ปฎิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความคาดหวังเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen &Uphoff, 1981) ที่ได้แบ่งรูปแบบการมีส่วน
ร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  การมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยมีความคาดหวังในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ มากที่สุด 
 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสายงานแตกต่างกันจะมีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการ
ปลูกป่า กฟผ. แตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (รวพส.) 
มีทัศนคติเก่ียวกับโครงการปลูกป่า กฟผ. มากกว่า ผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสายงานอ่ืนๆ  ในส่วนสายงานที่
สังกัดแตกต่างกัน จะมีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการชีววิถีเ พ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน แตกต่างกัน โดย
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.)  ผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสายงานรอง
ผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (รวพส.) และ ผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) มี
ทัศนคติเกี่ยวกับโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มากกว่า ผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสายงานอ่ืนๆ  
และส าหรับสายงานที่สังกัดแตกต่างกัน จะมีทัศนคติเก่ียวกับโครงการแว่นแก้ว แตกต่างกัน โดยพบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (รวพส.) มีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการแว่นแก้ว 
มากกว่า ผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสายงานอ่ืนๆ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีต าแหน่งวิชาชีพที่
แตกต่างกัน จะมีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 3 โครงการ ไม่แตกต่างกัน  
และพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีระดับแตกต่างกันจะมีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการปลูกป่า กฟผ. และ 
โครงการแว่นแก้ว ไม่แตกต่างกัน แต่ ผู้ปฏิบัติงานที่มีระดับแตกต่างกันจะมีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการ
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ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้บริหารระดับสูง (12 ขึ้นไป) มีทัศนคติ
เกี่ยวกับโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มากกว่า ผู้ปฏิบัติการระดับปฏิบัติการ (1 -7) และ 
ผู้บริหารระดับกลาง (8-11) 
 ดังนั้นจะเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (รวพส.) มีทัศนคติที่
ดีกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุด และเห็นถึงความส าคัญในการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คาดว่ามาจากผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง 
(รวพส.) มีกระบวนการท างานที่ใกล้ชิดกับชุมชนบริเวณโครงการพัฒนาระบบส่ง ทั่วประเทศ ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (รวพส.) ข้อ 7 (ประกาศรองผู้ว่าการ
พัฒนาระบบส่ง, 2556) ว่าด้วย มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในการยอมรับของชุมชนในพ้ืนที่ก่อสร้าง
ระบบส่ง ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงมีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจ
มาจากการมองเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเน้นไปที่การพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน และส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี และ มากกว่า 3-5 ปี มีทัศนคติเกี่ยวกับ
โครงการแว่นแก้ว ที่มากกว่านั้น คาดว่ามาจากการมองเห็นถึงความส าคัญในการด ารงชีวิตของผู้ยากไร้
มีปัญหาสายตาของประชาชนทั่วประเทศ เนื่องจาก เมื่อปีพ.ศ.2557-2558 นั้น มีการเปิดตัวโครงการ
แว่นแก้ว เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น ซึ่ง
อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุงานน้อยรู้สึกเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 
 ในการนี้ ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านี้ ตั้งแต่ก่อน
การด าเนินกิจกรรม ระหว่างด าเนินกิจกรรม และ หลังการด าเนินกิจกรรม และควรผลักดันส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงความส าคัญในการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจาก ในปัจจุบันการ
ด าเนินกิจการโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นเรื่องส าคัญมาก และ โครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. มีมาอย่างยาวนานแล้ว แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือกล่าวถึง ซึ่งก็ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ภายนอกเช่นกัน เพียงแต่การเริ่มต้นภายในองค์กรเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงการ
ด าเนินกิจการโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไปในทิศทางเดียวกัน นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
เพราะผู้ปฏิบัติงานถือเป็นสื่อบุคคลชั้นดีขององค์กร หากผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและเห็นถึง
ความส าคัญจะส่งผลให้เขาเป็นกระบอกเสียงที่ดีขององค์กรในการประชาสัมพันธ์กระบวนการท างาน
หลักและการด าเนินงานโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสายงานแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในโครงการปลูกป่า กฟผ. แตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานสังกัดสายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคม 
(รวค.) มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่า กฟผ. มากกว่า ผู้ปฏิบัติงานสังกัดสายงานอ่ืนๆ
และในส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสายงานแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการชีว
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วิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน แตกต่างกัน โดยพบว่า พบว่า ผู้ปฏิบัติงานสังกัดสายงานรองผู้ว่าการ
กิจการสังคม (รวค.) มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มากกว่า 
ผู้ปฏิบัติงานสังกัดสายงานอ่ืนๆ และส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสายงานแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในโครงการแว่นแก้วแตกต่างกัน โดยพบว่า พบว่า ผู้ปฏิบัติงานสังกัดสายงานรองผู้ว่าการ
กิจการสังคม (รวค.) มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการแว่นแก้ว มากกว่า ผู้ปฏิบัติงานสังกัดสาย
งานอ่ืนๆ 
 ดังนั้นจะเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) มีพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุด เนื่องมาจาก สายงานรองผู้ว่าการกิจการ
สังคม (รวค.) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินกิจการความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับพันธ
กิจของสายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) (พันธกิจ สายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคม, 2558) ว่า
ด้วย บริหารจัดการเชิงรุกด้วยการก าหนดยุทธศาสตร์หลัก ก ากับดูแลและด าเนินกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. (CSR) ให้เป็นเอกภาพ ตาม
มาตรฐานสากลทั่วทั้งองค์การ รวมทั้ง ด าเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า และสื่อสารเชิงรุก สร้าง
ความเข้าใจในกิจการ กฟผ. เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากสังคม ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า
ผู้บริหารระดับสูงจะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  
 ในการนี้ ควรเพ่ิมการผลักดันและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. มีการด าเนินงานมา
มากกว่า 10 ปี แต่ผู้ปฏิบัติงานยังมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่น้อย คาดว่ามาจากภาระหน้าที่ในงานที่
ท าอยู่มีจ านวนเยอะ เวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่พอดีกับการด ารงชีวิตประจ าวัน และอ่ืนๆ ซึ่งหาก
มองจากทัศนคติเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับ
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม แต่มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่น้อย ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงควร
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งข้ึน 
 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการปลูกป่า กฟผ. มาก จะมี
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในเกี่ยวกับโครงการปลูกป่า กฟผ. มาก ส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มีทัศนคติเกี่ยวกับ
โครงการปลูกป่า กฟผ. น้อย จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในเกี่ยวกับโครงการปลูกป่า กฟผ. น้อย 
ทั้งนี้ ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ า ในส่วนของ ผู้ปฏิบัติงานที่มีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการ
ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาก จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในเกี่ยวกับโครงการชีววิถีเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน มาก ส่วนผู้ปฏิบัติงานที่มีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
น้อย จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในเกี่ยวกับโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน น้อย ทั้งนี้ 
ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ าเช่นกัน และส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับ
โครงการแว่นแก้วกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการแว่นแก้ว พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน  
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 ดังนั้นจะให้เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีทัศนคติเชิงบวกจะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า ซึ่งไม่สอดคล้องกับ มุน (Munn, 1971) ที่กล่าวว่า 
ทัศนคติ คือความเห็น คามรู้สึก ของบุคคลที่มีต่อบุคคล สถานการณ์ และข้อเสนอใดๆ ในการยอมรับ
หรือปฏิเสธ ส่งผลให้มีการตอบสนองด้วยพฤติกรรม เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานมีทัสนคติเชิงบวกกับ
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมแต่มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่น้อย 
 ในการนี้ ควรมีการท าการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินกิจการโดยการ
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามา
มีส่วนร่วม เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการให้ผู้ปฏิบัติงานเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่ง โดยการลงมือปฏิบัติจริง จะท าให้เขารู้สึกผูกพัน เข้าใจ และเป็นเจ้าของ ทั้งนี้ 
ผู้ปฏิบัติงานจะเป็นสื่อบุคคลชั้นดีที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประชาชนได้เข้าใจถึงกระบวนการ
ด าเนินกิจการโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ซึ่งสอดคล้องกับ อลาสแตร์ (Alstair, 
อ้างถึงใน สุวพิชญ์ เหลืองประเสริฐ, 2555, น.23) ให้ค าจ ากัดความว่า การมีส่วนร่วมยังก่อให้เกิดผล
ต่อการขับเคลื่อนองค์กร เพราะถือว่ามีผลในทางจิตวิทยา คือ ผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความภาคภูมิใจที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อน าไปปรับใช้หรือปฏิบัติ และ ผู้มีส่วนร่วมจะมี
ความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ ซึ่งความรู้สึกเป็นเจ้าของถือเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรได้เป็นอย่างดี 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา พบประเด็นที่น่าสนใจและข้อเสนอแนะต่างๆจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 
 1.จากการศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังในการท างานกับทัศนคติเกี่ยวกับโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า โดยส่วนใหญ่ภูมิ
หลังในการท างานที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งภูมิหลังในด้านสายงานที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 3 
โครงการแตกต่างกัน ทั้งนี้ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบของสังคมโดยการจัด
อบรม จัดนิทรรศการ รวมไปถึง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมให้
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 
 2. จากการศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังในการท างานกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 3 โครงการ ทั้งนี้ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้มากข้ึน  
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 3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติมีผลกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่ต่ า ทั้งนี้ ควรผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ผู้ปฏิบัติงานที่มีใจในการร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านี้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
 4. จากการศึกษาควรท าการเก็บข้อมูลเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Intreview) และควรท าการศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ และควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของภาพลักษณ์และเปิดรับสื่อ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการวิจัยครั้ง
ต่อไป 
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