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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อระดับการรับรู้ตราสินค้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา กลุ่มลูกค้าพื้นที่ 8 ชุมชนในอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษา
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
กรณีศึกษา กลุ่มลูกค้าในพื้นที่ 8 ชุมชนในอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี และ 3) เพื่อศึกษากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลต่อระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าใน
พื้นที่ 8 ชุมชนในอาเภอวารินชาราบ จังหวั ดอุบลราชธานี ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาประชากรทั้งหมด คือ
ประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสัง คมขององค์กร จานวน 120 รายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test F-Test
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 36-50 ปี มีการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี และมีอาชีพลูกจ้างและพนักงานบริษัทเอกชน ในส่วนระดับความคิดเห็นกิจกรรมความรับผิ ดชอบต่อ
สังคมขององค์กร พบว่า กิจกรรมเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการใช้กระแสไฟฟ้าของ PEA ในพื้นที่ประสบ
อุทกภัย (เฉพาะพื้นที่อาเภอวารินชาราบ) มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นมากที่สุด ส่วนระดับ การรับรู้ตราสินค้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ที่ระดับมาก ส่วนผลการศึกษาสมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา และอาชีพที่
แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
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0.05 2) กิจกรรมชุมชนปลอดภัย กิจกรรม PEA ใส่ใจทุกชีวิตเป็นมิตรกับชุมชน และกิจกรรมเพิ่มความปลอดภัย
และความเชื่อมั่นการใช้กระแสไฟฟ้าของ PEA ในพื้นที่ป ระสบอุทกภัย (เฉพาะพื้นที่อาเภอวารินช าราบ) มี
ความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3)
กิจกรรมชุมชนปลอดภัย และกิจกรรมเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการใช้ กระแสไฟฟ้าของ PEA ในพื้นที่
ประสบอุทกภัย (เฉพาะพื้นที่อาเภอวารินชาราบ) ส่งผลต่อระดับการรับรู้ตราสินค้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และ 0.01 ตามลาดับ แต่กิจกรรม PEA ใส่ใจทุกชีวิตเป็นมิตรกับชุมชน ไม่ส่งผลต่อระดับการรับรู้ตราสินค้า
คาสาคัญ: กิจกรรม, ตราสินค้า, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ลูกค้า
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to identify personal factors which affect
perception level of brand awareness of the Provincial Electricity Authority (PEA): A case study of
customers at eight communities, Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani Province; 2) to
investigate corporate social responsibility (CSR) activities related to perception level of brand
awareness of PEA: A case study of customers at eight communities, Warin Chamrap District, Ubon
Ratchathani Province; and 3) to identify corporate social responsibility (CSR) activities which affect
perception level of brand awareness of PEA: A case study of customers at eight communities,
Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani Province. The subjects of this study were 120 local
people who were participated in CSR activities of PEA. The research instruments used to collect
the data was questionnaire. The collected data was verified by the statistical methods including
percentage, frequency, means, standard deviation, T-test, F-test, correlation coefficient analysis
and multiple regression analysis.
The findings were that mostly were females, age range 36-50 years, earning below the
bachelor’s degree and working as private company workers and officers. For the levels of opinion
towards CSR activities of PEA, The data illustrated that the subjects had the highest average of
opinion towards security and assurance enhancement activity of electricity use in flood zone
(only Warin Chamrap District) and their perception levels of brand awareness of PEA was at high
level. For the hypothesis testing, the data showed that 1) different personal factors i.e. gender
and age did not affect the perception level of brand awareness of PEA, while differences in levels
of education and occupations affected the perception level of brand awareness of PEA at
significance level of 0.05; 2) safe electricity use in the community activity, mindful and friendly
PEA in the community activity, and security and assurance enhancement activity of electricity use
in flood zone (only Warin Chamrap District) related to perception level of brand awareness of
PEA at significance level of 0.01; and 3) safe electricity use in the community activity and security
and assurance enhancement activity of electricity use in flood zone (only Warin Chamrap District)
were affected perception level of brand awareness of PEA at significance level of 0.05 and 0.01
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respectively. But mindful and friendly PEA in the community activity was not affected perception
level of brand awareness of PEA.
Keywords: activities, trade mark, provincial electricity authority, customer
บทนา
การรับรู้และการจดจาตราสินค้าของผู้บริโภคถือเป็นเรื่องสาคัญ เพราะทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาครัฐวิสาหกิจ ได้ให้ความสาคัญและตระหนักถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
เป็นที่น่าจดจาของผู้บริโภค ทั้งจากการใช้บริการและการบริโภคสินค้า ส่วนใหญ่มาจากกระแสของสังคมที่สะท้อน
ให้องค์กรมองเห็นเส้นทางในการปรับรูปแบบการบริหารธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสของสังคมในยุคปัจจุบัน
ในยุค ปัจจุบันทุกหน่วยงาน ทุกภาคธุรกิจ ต่างมีค วามมุ่งเน้นในการกาหนดกรอบและแบบแผนการ
ดาเนินงานเพื่อติดตามและจับกระแสของสัง คม จนกลายเป็น “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” หรือทาง
วิชาการเรียกว่า Corporate Social Responsibility: CSR
จากการที่ลูกค้ามีความผูกพัน มีความคุ้นเคยจดจาตราสินค้าเดิมมาเป็นเวลาที่ยาวนานกว่า 57 ปี คือ คา
ย่อของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดิมเรียกว่า “กฟภ.” ปัจจุบันพยายามเปลี่ยนให้รองรับการก้าวสู่ระบบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น คือ “PEA”(พี อี เอ) (Provincial Electricity Authority)
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2557)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ดาเนินการกับกลุ่มลูกค้า
ในพื้นที่อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเลือก 8 ชุมชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รับผลกระทบจาก
การใช้กระแสไฟฟ้าโดยตรง กล่าวคือ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้กระแสไฟฟ้า เป็น ชุมชนไม่ห่างไกลจาก
ตัวเมือง มีสาเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติ คือ ช่วงฤดูฝ นจะมีน้าท่วมขังเป็นเวลานานทั้ง 8 ชุมชนเป็นประจ าทุกปี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค จึง ได้จัดแผนฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือชุมชนและภายหลัง น้าลด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นา
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟู โดยมีทั้งสิ้น 3 กิจกรรมด้วยกัน ดังนี้ (1) กิจกรรม
ชุมชนปลอดภัย (2) กิจกรรมPEA ใส่ใจทุกชีวิตเป็นมิตรชุมชน และ (3) กิจกรรมเพิ่มความปลอดภัยและความ
เชื่อมั่นการใช้กระแสไฟฟ้าของ PEA ในพื้นที่ประสบอุทกภัย (เฉพาะพื้นที่อาเภอวารินชาราบ) โดยทั้ง 3 กิจกรรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเล็งเห็นว่า กลุ่มลูกค้าทั้ง 8 ชุมชนนี้เป็นลูกค้ารายย่อย ถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่ค่อยได้รับการเอา
ใจใส่ ไม่ได้รับความห่วงใย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารกับลูกค้ากลุ่มนี้มีน้อยมาก ส่วนกลุ่ม ลูกค้าที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกว่า “กลุ่มลูกค้ารายใหญ่” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีแผนส่งเสริม กาหนดแผนออกเยี่ยม
เยียนลูกค้ารายใหญ่เป็นประจาทุกปี และตามเทศกาลสาคัญมักจะมีกิจกรรมกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค, 2557)
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นาตราสินค้าใหม่ใช้ในการดาเนินงานด้วย
เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลที่เกิดขึ้นในการจดจาตราสินค้าผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จึงทาให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อ จะได้
พัฒนาแนวทางในการสร้างการจดจาตราสินค้าที่มีประสิทธิผลต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ที่ ส่ ง ผลต่ อ ระดั บ การรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ า ของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าพื้นที่ 8 ชุมชนในอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ตราสินค้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าในพื้นที่ 8 ชุมชนในอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
3. เพื่อศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่ส่งผลต่อระดับการรั บรู้ตราสินค้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าในพื้นที่ 8 ชุมชนในอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตพื้นที่อาเภอวารินช าราบ จ านวน 8 ชุมชน ที่เข้าร่วม
กิจ กรรมความรับ ผิดชอบต่อ สัง คมขององค์ กร ที่ ส่ง ผลต่ อระดับ การรับ รู้ต ราสินค้ าของการไฟฟ้า ส่วนภูมิ ภ าค
กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าพื้นที่ 8 ชุมชนในอาเภอวารินชาราบ จัง หวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการศึกษาจากประชากร
ทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้เคยเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิด ชอบต่อสังคมทั้ง 3 กิจกรรมของ กฟภ. อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็น
การศึกษาจากประชากรทั้งหมด ทุกคนเป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น และหากมีประชากรกลุ่มอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
แบบเดียวกัน แต่สามารถเลือกศึกษาเพียงประชากรกลุ่มนี้เพียงกลุ่มเดียวได้ จึงสามารถตั้งสมมติฐานในการศึกษาได้
(บุญธรรม, 2540; สาเริง, 2545)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวความคิดที่กาหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประชาชนในเขตพื้นที่อาเภอวารินชาราบ จานวน 8 ชุมชน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค ได้แก่
กิจกรรมชุมชนปลอดภัยกิจกรรม PEA ใส่ใจทุกชีวิตเป็นมิตรกับชุมชนกิจกรรมเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่น
การใช้กระแสไฟฟ้าของ PEA ในพื้นที่ประสบอุทกภัย (เฉพาะพื้นที่อาเภอวารินชาราบ)
ตอนที่ 3 ระดับการรับรู้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ส่งผลต่อระดับการรับรู้ตราสินค้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผลการวิจัย
ในเบื้องต้น ผู้วิจัยจะนาเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติร้อยละ และความถี่
พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.8 มีช่วง
อายุ มากกว่า 36-50 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ50.8 รองลงมาคือ อายุร ะหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.2
มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.2 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
33.3 มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมามีอาชีพเจ้าของกิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 31.7
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สมมติฐ านที่ 1 ปัจ จัย ส่ว นบุ ค คล ส่ง ผลต่อ ระดับ การรั บรู้ ตราสิ นค้ าของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภ าค
กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าพื้นที่ 8 ชุมชนในอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา ดังนี้
การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามเพศพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลจาแนกตามเพศ
โดยใช้สถิติ Independent Sample t-testสามารถอธิบายได้ว่าค่า t มีค่าเท่ากับ -0.34 และมีค่า p-value เท่ากับ
0.74 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ประชากรที่ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีผลการรับรู้ตราสินค้า
ของการไฟฟ้าส่วนภู มิภ าค : กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าพื้นที่ 8 ชุมชนในอาเภอวารินชาราบ จัง หวัดอุบลราชธานี
ไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจ จัยส่วนบุค คล จ าแนกตามอายุ พบว่า ความแตกต่างของลักษณะส่วน
บุคคลจาแนกตามอายุ โดยภาพรวมมีค่า p-value เท่ากับ 0.11 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ประชากรที่
ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกันมีผลการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าพื้นที่ 8
ชุมชนในอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ความแตกต่างลักษณะ
ส่วนบุคคลจาแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมมีค่า p-value เท่ากับ 0.03 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ประชากรที่ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรณีศึกษา กลุ่มลูกค้า พื้นที่ 8 ชุมชนในอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลจาแนกตามอาชีพ พบว่า ความแตกต่างของลักษณะส่วน
บุคคลจาแนกตามอาชีพโดยภาพรวมมีค่า p-value เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ประชากรที่
ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกันมีผลการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา กลุ่มลูกค้าพื้นที่
8 ชุมชนในอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ ตรา
สินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าในพื้นที่ 8 ชุมชนในอาเภอวารินชาราบจังหวัดอุบลราชธานี
พบว่า กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกรณีศึกษากลุ่มลูกค้าในพื้นที่ 8 ชุมชนในอาเภอวารินช าราบ จัง หวัดอุบลราชธานีเมื่อพิจ ารณาผลการ
ทดสอบความสัมพันธ์ทั้ง 3 กิจกรรม พบว่า
1. กิจกรรมชุมชนปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใน
ระดับปานกลาง (r=0.650) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. กิจกรรม PEA ใส่ใจทุกชีวิตเป็นมิตรกับชุมชน มีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ตราสินค้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในระดับปานกลาง (r=0.595) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. กิจกรรมเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการใช้ กระแสไฟฟ้าของ PEA ในพื้นที่ประสบอุทกภัย
(เฉพาะพื้นที่อาเภอวารินชาราบ) มีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในระดับปาน
กลาง (r=0.662) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 3 ผลการวิเคราะห์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลต่อระดับการรับรู้
ตราสิน ค้าของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภ าค กรณีศึ กษากลุ่ มลู กค้า ในพื้นที่ 8 ชุ มชนในอาเภอวารินช าราบ จัง หวั ด
อุบลราชธานี พบว่า กิจกรรมที่ส่งผลมากที่สุด คือ กิจกรรมเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการใช้ กระแสไฟฟ้า
ของ PEA ในพื้นที่ประสบอุทกภัย (เฉพาะพื้นที่อาเภอวารินชาราบ) มีค่า p-value เท่ากับ 0.00 มีค่า Beta เท่ากับ
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0.44 รองลงมา คือ กิจกรรมชุมชนปลอดภัยมีค่า p-value เท่ากับ 0.02 มีค่า Beta เท่ากับ 0.37 ส่วนกิจกรรมที่ไม่
ส่งผล คือ กิจกรรม PEA ใส่ใจทุกชีวิตเป็นมิตรกับชุมชนมีค่า p-value เท่ากับ 0.52 มีค่า Beta เท่ากับ -0.10
ซึ่งมากกว่า 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ค่า R Square ( R 2 ) เท่ากับ 0.453 หมายความว่า กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้ง 3 กิจกรรม
สามารถนาไปใช้ในการพยากรณ์ระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าในพื้นที่ 8
ชุมชนในอาเภอวารินชาราบจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 45.3 แต่ยังมีอีกร้อยละ 54.7 ที่เกิดปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่
นอกเหนือไปจากการศึกษาครั้งนี้
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดค่า Variance Inflation Factor (VIF) ไม่ควรเกิน 10 (กัลยา, 2553)
และจากผลการวิจัย พบว่า มีค่า VIF มีค่าอยู่ระหว่าง 4.58 - 5.44 หมายความว่า กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร ทั้ง 3 กิจกรรมที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่มีปัญหาระหว่างความสัมพันธ์กันเองมากเกินไป
การพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) ได้พบว่า กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร กิจกรรมชุมชนปลอดภัย มีค่าสัมประสิทธิ์ (b) เท่ากับ 0.43 หมายความว่า เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในกิจกรรมชุมชนปลอดภัยเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้เกิดส่งผลต่อระดับการรับรู้เพิ่มขึ้น 0.43 หน่วย
นอกจากนี้ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ (b) ในส่วนของกิจกรรม PEA ใส่ใจทุกชีวิตเป็นมิตรกับชุมชนกิจกรรม
เพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการใช้ กระแสไฟฟ้าของ PEA ในพื้นที่ประสบอุทกภัย (เฉพาะพื้นที่อาเภอวาริน
ชาราบ) มีค่า สัมประสิทธิ์ (b) เท่ากับ -0.11 และ 0.48 มีความหมายว่า
เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามให้ค วามส าคัญในกิจ กรรม PEA ใส่ใจทุกชีวิ ตเป็นมิตรกับชุมชน เพิ่มขึ้น
1 หน่วย จะทาให้เกิดผลต่อระดับการรับรู้ลดลง -0.11
เมื่ อ ผู้ ต อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคั ญ ในกิ จ กรรมเพิ่ ม ความปลอดภั ย และความเชื่อ มั่ น การใช้
กระแสไฟฟ้าของ PEA ในพื้นที่ประสบอุทกภัย (เฉพาะพื้นที่อาเภอวารินชาราบ) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้เกิดผล
ต่อระดับการรับเพิ่มขึ้น 0.48 หน่วย
อภิปรายผลการวิจัย
การศึ กษาปัจ จัย ส่วนบุค คลที่ส่ง ผลต่ อระดับการรับ รู้ตราสินค้ าของการไฟฟ้ าส่ว นภูมิภ าค พบว่ า
ประชากรที่เพศแตกต่างกันมีผลการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กมลทิพย์ (2550) ศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และความคิดเห็นของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสัง คมของบริษัทเชฟรอนประเทศไทย สารวจและผลิตจ ากัด กรณีศึกษา โครงการ
พระดาบส พบว่ า เพศมีการรับ รู้ที่ เกี่ย วกับ กิจ กรรมความรับผิ ดชอบต่ อสัง คมแตกต่างกัน ไม่แ ตกต่ างกัน และ
สอดคล้องกับ สุริโย (2549) ได้ศึกษาระดับการรับรู้และเปรียบเทียบระดับการรับรู้บรรยากาศองค์กรของพนักงาน
บริษัท อาซาฮีสมบูรณ์ อลูมิเนียม จากัด พบว่า เพศแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้บรรยากาศองค์กรฯ ไม่แตกต่างกัน
ปัจ จัยส่วนบุค คล จ าแนกตามอายุแตกต่างกันมีผ ลต่อระดับการรั บรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่ว น
ภูมิภาค ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ฐิติมา (2547) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างการรับรู้สื่อโฆษณาและความ
ต้องการด้านการส่งเสริมการขายของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมการมาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ในเขต
กรุง เทพมหานครและปริ มณฑล พบว่ า อายุที่ แตกต่ างกัน ส่ง ผลต่อ การรั บรู้ สื่อ โฆษณาไม่ แ ตกต่า งกั น และยั ง
สอดคล้องกับ Phumisak et al. (2012) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดผ่านมือถือ (Mobile marketing)
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กับการรับรู้ของผู้บริโภค พบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้ตลาดมือถือ ไม่แตกต่างกัน รวมทั้งสอดคล้องกับ
Jason et al. (2007) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผู้บริโภคกับการส่งเสริมการตลาด พบว่า
อายุมีการรับรู้แตกต่างกันในการส่งเสริมการตลาดไม่แตกตางกัน
ปัจ จัยส่วนบุค คล จ าแนกตามระดับการศึกษา มีผลต่อระดับการรับรู้ ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคแตกต่างกัน สอดคล้องกับ สุริโย (2549) ได้ศึกษาระดับการรับรู้และเปรียบเทียบระดับการรับรู้บรรยากาศ
องค์กรของพนักงานบริษัทอาซาฮีสมบูรณ์ อลูมิเนียม จากัด พบว่า พนักงานบริษัท อาซาฮีสมบูรณ์ อลูมิเนียม จากัด
ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู้บรรยากาศองค์กร โดยรวมแตกต่างกัน
ปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตามอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ กมลทิพย์ (2550) ได้ทาการวิจัยการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และความคิดเห็นของ
ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สารวจและ
ผลิตจากัด กรณีศึกษา โครงการพระดาบส พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกัน
ศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ตราสินค้าของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา กลุ่มลูกค้าในพื้นที่ 8 ชุมชนในอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานีพบว่า กิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรณีศึกษา
กลุ่มลูกค้าในพื้นที่ 8 ชุมชน ในอาเภอวารินชาราบ จัง หวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สอดคล้องกับ Phumisak et al. (2012) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดผ่านมือถือ (Mobile marketing)
กับ การรับรู้ของผู้บริโภค พบว่า การส่งเสริมการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้
กิจ กรรมความรับผิดชอบต่อสัง คมขององค์กรส่ง ผลต่อระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคฯ คือ กิจกรรมชุมชนปลอดภัย และกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมมั่นการใช้กระแสไฟฟ้าของ
PEA ในพื้นที่ประสบอุทกภัย (เฉพาะพื้นที่อาเภอวารินชาราบ) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายทิพย์ (2551) ซึ่ง
พบว่า บริษัทส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการพิจารณากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่มีผลกระทบทางลบกับ
ภาพพจน์ขององค์กรมากกว่ากิจกรรมที่สามารถส่งเสริมภาพพจน์ขององค์กร นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ ดนุสรณ์
(2559) ซึ่งพบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินค้าแต่ละด้านส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าด้านทัศนคติแตกต่างกัน
อนึ่ง กิจกรรม PEA ใส่ใจทุกชีวิตเป็นมิตรกับชุมชน ไม่ส่งผลต่อระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคฯ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพล (2559) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อ
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษา ศูนย์การค้าส่ง เดอะฮับ รังสิต จัง หวัดปทุมธานี อย่างไรก็ตาม
ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ อาจจะเนื่องมาจากบริบทของการศึกษามีความแตกต่างกัน เช่น
กลุ่มตัวอย่าง และพื้นที่ในการศึกษา ตลอดจน ช่วงระยะเวลาของการดาเนินกิจกรรมมีความแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะในการนางานวิจัยไปใช้
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ควรให้ความสาคัญต่อรูปแบบของการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ของลูกค้าให้จดจาตราสินค้า โดยผู้ที่ดาเนินการจัดกิจกรรมฯ ต้องเน้นย้าเกี่ยวกับตรา
สินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภ าคฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง สถานที่การจัดกิจกรรม การแต่ง กายของ วิทยากรและ
เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม และเอกสารที่ใช้แจกในกิจกรรม จะต้องมีตราสินค้าให้ปรากฏอย่างชัดเจนต่อ
สายตาของลูกค้า หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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2. นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ควรให้ความสาคัญกับรูปแบบของกิจกรรมฯ ที่มีลักษณะเหมือน
รูปแบบกิจกรรมชุมชนปลอดภัย กล่าวคือ ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม วิทยากรต้องเน้นย้าเกี่ยวกับตราสินค้าที่อยู่บน
ฉากหลังของเวที อีกทั้ง ในแบบสอบถามหรือเอกสารที่แจกควรให้มีตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรากฏด้วย
ทุกเอกสาร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจ กรรมประเมินได้มองเห็นตราสินค้าอย่างชัดเจน การดาเนินกิจ กรรมเจ้าหน้าที่
วิทยากรจะต้องสวมใส่เสื้อที่มีตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ นอกจากนี้ การประกาศเชิญชวนที่หอกระจาย
ข่าวของชุมชนควรประกาศ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” หรือ กฟภ. เน้นย้าบ่อยๆ ครั้ง รวมทั้งกล่องเครื่องมือ อุปกรณ์
ต่างๆ และรถที่ใช้ในกิจ กรรม จะต้องติดตราสินค้าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อสร้างการรับรู้ของลูกค้า หรือ
ประชาชนทั่วไป
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับ ซองเอกสารต้องมีตราสินค้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคปรากฏอย่างชัดเจน ส่วนศูนย์รับแจ้งเหตุ (PEA Call Center) ต้องกาชับเจ้าหน้าที่ให้กล่าวคาทักทาย
ด้วยข้อความ “PEA 1129 สวัสดีคะ/ครับ” เพื่อสร้างการรับรู้ให้มากยิ่งขึ้น
4. การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสัง คมในพื้นที่อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป จึงควรศึกษากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อการรับรู้
ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อทาให้เกิดการเปรียบเทียบผลการวิจัย สามารถนาไปสู่การ
ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการทากิจกรรมต่อไป
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาประชากรในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนามาเปรียบเทียบ
รวมทั้งยืนยันว่า กิจกรรมดังกล่าวนี้ สามารถสร้างการรับรู้ต่อตราสินค้าได้เช่นกัน รวมทั้งมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ
เพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่มีความสาคัญต่อชุมชน (Key informant) เพื่อให้ได้มุมมองเพิ่มเติม
จากเชิงปริมาณ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่
มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา กลุ่มลูกค้าพื้นที่ 8 ชุมชน
ในอาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานีจากประชากรทั้งหมด 120 คนโดยใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล ส่วนสถิติที่ใช้ ประกอบด้วย ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test F-Test การ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า เพศและอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ระดับการรับรู้ตราสินค้าไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการรับรู้ตราสินค้า
แตกตางกัน ในการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมชุมชนปลอดภัย กิจกรรม PEA ใส่ใจ
ทุกชีวิตเป็นมิตรกับชุมชน และกิจกรรมเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการใช้กระแสไฟฟ้าของ PEA ในพื้นที่
ประสบอุทกภัย (เฉพาะพื้นที่อาเภอวารินชาราบ) มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ตราสินค้า ส่วนการทดสอบอิทธิพลของ
ทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าว มี 2 กิจกรรมที่ส่งผล ส่วนกิจกรรมที่ไม่ส่ งผล คือ กิจกรรม PEA ใส่ใจทุกชีวิตเป็นมิตรกับ
ชุมชน
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