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บทคัดย่อ 

การวจิยันี� มีวตัถุประสงคด์งันี�  �) เพื�อศึกษาความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของ

การประปานครหลวง �) เพื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของ

การประปานครหลวง จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล �) เพื�อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ต่อกิจกรรมเพื�อสังคม 

(CSR) ของพนักงานที�มีต่อความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR)ของการประปานครหลวง  

การวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท�าการเก็บ

ขอ้มูลจากพนกังานการประปานครหลวงที�เคยเขา้ร่วมกิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปานครหลวง 

จ�านวน ��� คน และวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงสถิติเชิงพรรณนา  ( Descriptive Statistics)  โดยใช้ 

ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี�  ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ t-test  F-test และ Regression  

ผลการศึกษาพบว่า�) ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR)  

ของการประปานครหลวงในภาพรวมทั�ง � ดา้นอยูร่ะดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นการด�าเนินกิจกรรมให้สอดคลอ้ง

กบัสิ�งแวดล้อม เป็นด้านที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุด และรองลงมาคือ ด้านการจดัรูปแบบกิจกรรม และด้านการ

เผยแพร่และการประชาสัมพนัธ์ ตามล�าดบั �) ผูต้อบแบบสอบถาม มีการรับรู้ต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม 

(CSR) ของการประปานครหลวงในภาพรวมทั�ง � ดา้นอยูร่ะดบัเห็นดว้ยมาก การรับรู้ดา้นสิ�งแวดลอ้ม เป็น

ด้านที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุด และรองลงมาคือ ด้านสังคม ตามล�าดบั �) ผลการทดสอบสมมติฐานที� � พบว่า 

พนักงานการประปานครหลวง ที�มีหน่วยงานที�สังกัด แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม 

เพื�อสังคมแตกต่างกนัในภาพรวม และในรายดา้น � ดา้น คือ   ดา้นการจดัรูปแบบกิจกรรม และดา้นการ

เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ �) ผลการทดสอบสมมติฐานที� � พบว่า การรับรู้ต่อกิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) 

ของพนักงานทั� ง � ด้าน คือ ด้านสังคม และด้านสิ� งแวดล้อม  มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นต่อ 

การจดักิจกรรมเพื�อสังคม(CSR)ของการประปานครหลวงในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์               
2 ที�ปรึกษาสารนิพนธ์ 
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1. บทน�า 

ในปัจจุบนัหลายประเทศทั�วโลกไดต้ระหนกัถึงความส�าคญัของสิ�งแวดลอ้มวา่มีการเปลี�ยนแปลง

มากขึ�น กระแสเรื�องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ Corporate Social Responsibility นั�น เป็น

ปัจจยัหนึ� งที�ส�าคญัในการด�าเนินงานขององคก์รต่างๆ ทั�งในภาครัฐและเอกชน เนื�องจากการด�าเนินกิจกรรม

ต่างๆ ขององคก์รต่างก็มีส่วนเกี�ยวขอ้งต่อสิ�งแวดลอ้มในหลายๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นสิ�งแวดลอ้มภายใน หรือ

ภายนอกองคก์ร สิ�งแวดลอ้มเหล่านั�นต่างมีความส�าคญัต่อองคก์รโดยตรงทั�งสิ�น และเมื�อองคก์รมีการด�าเนิน

กิจกรรมในหลายๆ ด้านที�ส่งผลกระทบต่อสิ� งแวดล้อม ดังนั�นองค์กรทั�งภาครัฐและเอกชนจึงหันมาให้

ความส�าคญั โดยเฉพาะเรื�องความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ� งกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมนั�นไดพ้ฒันามา

จากแนวความคิดของประเทศตะวนัตกที�มองวา่การด�าเนินธุรกิจขององคก์รต่างๆ ไดส่้งผลกระทบต่อสังคม

เป็นอย่างมาก (สุภทัรา หุ่นนอก, 2554,น.�-�) จากแรงผลกัดนัดงักล่าวท�าให้หลายองค์กรได้ด�าเนินการ

กิจกรรมที�เกี�ยวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งต่อเนื�องมาจนถึงปัจจุบนั  

การประปานครหลวง ไดต้ระหนกัถึงความส�าคญัการด�าเนินการภารกิจขององคก์รยงัคงมุ่งมั�นใน

การด�าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อให้การด�าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ

สังคมสิ� งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลทั�วทั�งองค์กร น�าไปสู่การพฒันาที�ย ั�งยืน จึงได้ก�าหนด

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการด�าเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมสิ�งแวดลอ้มในกระบวนการหลกัของกิจกรรม CSR  โดยค�านึงถึงการป้องกนัผลกระทบ

ที�อาจเกิดขึ�นจากการด�าเนินงาน ต่อสังคมสิ�งแวดลอ้มและมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมชุมชน  ปลูกฝังและ

สร้างจิตส�านึกของพนกังานทุกระดบัในองคก์ร และสร้างความสัมพนัธ์ ความร่วมมือที�ดีอยา่งใกลชิ้ดกบัผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย ทุกภาคส่วน สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม (การประปานครหลวง,2558, น. ��) 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้ท�าใหผู้ว้จิยัสนใจจะศึกษาเรื�องความคิดเห็นของพนกังานต่อการจดักิจกรรม

เพื�อสังคม (CSR) ของการประปานครหลวง โดยขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิจยัในครั� งนี� จะสามารถน�าไปปรับปรุง

และพฒันาการด�าเนินกิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ขององค์กรใหดี้ยิ�งขึ�นไป 

 

2. วตัถุประสงค์การศึกษา 

2.1. เพื�อศึกษาความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของพนักงาน การประปานคร

หลวง 

2.2. เพื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการจัดกิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของ 

การประปานครหลวง จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

2.3. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้กิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) และความคิดเห็นต่อ 

การจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของพนักงานการประปานครหลวง 
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3. สมมติฐานการศึกษา 

3.1. พนักงานที�มีปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม 

(CSR) ของการประปานครหลวงที�แตกต่างกนั 

3.2. การรับรู้ต่อกิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของพนักงานมีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อ 

การจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปานครหลวง 

 

4. ประโยชน์ที�ได้รับจากการศึกษา 

4.1. ท�าให้ทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานการประปานครหลวงในการจัดกิจกรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อมขององค์กรและน�าผลที�ได้จากการวิจยัไปใช้ในการพฒันาและ

แกไ้ขการด�าเนินการกิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ในการจดักิจกรรมครั� งต่อไปขององคก์ร 

4.2. สามารถให้ผูที้�สนใจทั�วไป น�าผลที�ไดรั้บจาการวิจยัในครั� งนี� ไปเป็นแนวทางในการศึกษา

เรื�องที�เกี�ยวขอ้งต่อไป 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที�ใช้วิจยัในครั� งนี� คือ พนักงานการประปานครหลวงที�เคยเข้า

ร่วมการจดักิจกรรมเพื�อสังคมขององคก์ร ทั�ง � สายงาน คือ �) สายงานผูว้า่การ �) สายรองผูว้า่การ (บริหาร)  

3)  สายงานรองผู ้ว่าการ (การเ งิน)  4) สายงานรองผู ้ว่าการ (วิศวกรรม)  5) สายงานรองผู ้ว่าการ  

(ผลิตและส่งน��า) 6) สายงานรองผูว้า่การ (แผนและพฒันา) 7) สายงานรองผูว้า่การ (บริการดา้นตะวนัออก) 8) 

สายงานรองผู ้ว่าการ (บริการด้านตะว ันตก)�) สายงานรองผู ้ว่าการ ( เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

รวมทั�งสิ�นประมาณ �,��� คน (ฝ่ายบริหารความรับผดิชอบต่อสังคม, 2559) 

ขอบด้านเวลา  เป็นความคิดเห็นของพนักงานต่อการจัดกิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของ 

การประปานครหลวงในช่วงเวลาระหว่างเดือนมิถุนายนพ.ศ. ���� ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. ���� รวม

ระยะเวลา � เดือน  

ขอบเขตด้านเนื�อหา ศึกษาความคิดเห็นของพนกังานการประปานครหลวงต่อการจดักิจกรรม

เพื�อสังคมขององค์กรโดยแบ่งความคิดเห็นที�ตอ้งการศึกษาเป็น � ดา้นตามการศึกษาของ จนัทร พนัธ์ภกัดี

วงศ์ (����) ประกอบดว้ย �. ดา้นรูปแบบของการจดักิจกรรม �. ดา้นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ของ 

การจดักิจกรรม �. ดา้นการด�าเนินกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัสังคมด้านสิ�งแวดลอ้ม และศึกษาการรับรู้ของ

พนกังานต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) แบ่งออกเป็น � ดา้น ตามการศึกษาของ วรรณิสา คงกะทรัพย ์

(����) ประกอบดว้ย �. ดา้นสังคม �. ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
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6. ระเบียบวิธีวิจัย 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  ประกอบดว้ยแบบสอบถาม � ชุด โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงันี�  

ส่วนที� �  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีทั� งหมด � ข้อ มี

ลักษณะเป็นแบบปลายปิด มีค �าตอบให้เลือกและให้ผู ้ตอบเลือกตอบได้เพียงค�าตอบเดียว  จ�านวน � ข้อ 

ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ เพศ อายุ  รายได ้ วุฒิทางการศึกษา สถานะภาพ ต�าแหน่ง หน่วยงานที�

สังกดั และในขอ้สุดทา้ยคือค�าถามเกี�ยวกบัโครงการกิจกรรมเพื�อสังคมที�เคยเขา้ร่วม สามารถตอบไดม้ากกวา่

หนึ�งขอ้ จ �านวนขอ้ค�าถามในส่วนที�หนึ�งรวมทั�งหมด 35 ขอ้ 

ส่วนที� �  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของ

การประปานครหลวงทั�ง � ดา้น จ �านวนทั�งสิ�น �� ขอ้ ไดแ้ก่  

1. ดา้นรูปแบบจดักิจกรรม จ�านวน 6 ขอ้ 

2. ดา้นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์   จ �านวน 5 ขอ้ 

3. ดา้นการด�าเนินกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสิ�งแวดลอ้ม  จ �านวน 4 ขอ้ 

ซึ� งแบบสอบถามตอนนี� เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดั

กิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปานครหลวงเป็น � ระดบั คือ  

ระดบัที� � หมายถึง เห็นด้วยน้อยที�สุด 

ระดบัที� � หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

ระดบัที� 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

ระดบัที� 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 

ระดบัที� 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที�สุด 

ส่วนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัการรับรู้ต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) จ �านวน � ข้อ 

ไดแ้ก่  

1. ด้านสังคม จ �านวน 4 ขอ้ 

2. ดา้นสิ�งแวดลอ้ม จ�านวน 4 ขอ้ 

ซึ� งแบบสอบถามตอนนี� เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งระดับการรับรู้เกี�ยวกับการจัด

กิจกรรมเพื�อสังคม (CSR)ของการประปานครหลวงเป็น � ระดบั คือ  

ระดบัที� � หมายถึง น้อยที�สุด 

ระดบัที� � หมายถึง น้อย 

ระดบัที� 3 หมายถึง ปานกลาง 

ระดบัที� 4 หมายถึง มาก 

ระดบัที� 5 หมายถึง มากที�สุด 
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ส่วนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม ซึ�งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

 

7. ผลการศึกษา 

การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง �� – �� ปี มาก

ที�สุด มีระดบัรายไดที้�มีจ �านวนมากที�สุดคือ รายไดร้ะหว่าง ��,001 – 25,��� บาท มี ระดับการศึกษาสูงสุด

ส่วนมากอยู่ในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพ และพนกังานระดบั � – � โดยโครงการ/กิจกรรม 

ที�มีผูเ้ขา้ร่วมมากที�สุดคือ กิจกรรมจิตอาสา กปน.  

การศึกษา ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปานครหลวง 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการด�าเนินกิจกรรมให้สอดคล้อง

กบัสิ�งแวดลอ้มเป็นดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุด รองลงมาคือ ดา้นการจดัรูปแบบกิจกรรม และดา้นการเผยแพร่

และการประชาสัมพนัธ์ ตามล�าดบั 

การศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม การรับรู้ต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปานคร

หลวงในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การรับรู้ด้านสิ�งแวดล้อมเป็นด้านที�มี

ค่าเฉลี�ยสูงที�สุด รองลงมาคือดา้นสังคม 

การทดสอบสมมติฐานที�  � พนักงานที�มีปัจจัยส่วนบุคคลที�แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 

การจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปานครหลวงที�แตกต่างกนั พบว่า พนกังานการประปานคร

หลวงที�มีหน่วยงานที�สังกดั แตกต่างกนั มีความคิดเห็นในการจดักิจกรรมเพื�อสังคมแตกต่างกนัในภาพรวม 

และในรายดา้น � ดา้น คือ  ดา้นการจดัรูปแบบกิจกรรม และดา้นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 

การทดสอบสมมติฐานที� � การรับรู้ต่อกิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของพนักงานมีความสัมพนัธ์

ต่อความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปานครหลวง พบว่า การรับรู้ต่อกิจกรรม

เพื�อสังคม (CSR) ของพนักงาน ทั�ง � ด้าน คือด้านสังคม และด้านสิ�งแวดล้อม  มีความสัมพนัธ์ต่อความ

คิดเห็นต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปานครหลวง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการ

ประปานครหลวง ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก แต่ในดา้นของการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์นั�น  

มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ� งพนกังานส่วนใหญ่คิดวา่ การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์โครงการ

หรือกิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปานครหลวงนั�น ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อีกทั�งบุคคลากร

ในองค์กรยงัไม่สามารถรับรู้การประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั�วถึงนัก อาจเกิดจากวิธีการเผยแพร่และ

ประชาสัมพนัธ์ของโครงการและกิจกรรมเพื�อสังคมต่างๆ ขององค์กรที�ยงัขาดความน่าสนใจ ดังนั� น 
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จึงควรคิดหาวิธีในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ที�สามารถเข้าถึงพนักงานได้ดีขึ� น เพื�อเพิ�มโอกาส 

ที�พนักงานจะสามารถรับรู้ข่าวสารกิจกรรมได้มากขึ�นเช่นกัน ซึ� งสอดคล้องกับเรื� องปัจจยัที�มีอิทธิพล 

ต่อความคิดเห็นโดย Oskamp (1977, น. 119-133) ที�กล่าววา่ สื�อมวลชน (Mass Media) เป็นสื�อต่างๆที�บุคคล

ได้รับสื�อเหล่านี� ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทศัน์ จะมีผลท�าให้บุคคลมีความคิดเห็น 

มีความรู้สึกตา่งๆเป็นไปตามขอ้มูลข่าวสารที�ไดรั้บจากสื�อ  

ในด้านของการรับรู้ตอ้การจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของพนักงานการประปานครหลวง  

จากการศึกษาพบว่า พนักงานมีการรับรู้ต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปานครหลวง 

ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การรับรู้ด้านสิ� งแวดล้อมเป็นด้าน 

ที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุด รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมเพื�อสังคมของ 

การประปานครหลวงนั�น มีการให้ความส�าคัญในด้านของสังคม และสิ� งแวดลอ้มอย่างเท่าๆกนั และเมื�อ

พนักงานมีความรู้สึกว่าการจดักิจกรรมเพื�อสังคมนั�นให้ความส�าคญัในทั�ง � ด้านอย่างชัดเจน การรับรู้ 

ของพนกังานต่อดา้นสังคมและสิ�งแวดลอ้มก็จะมีเพิ�มมากขึ�น สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กนัยา สุวรรณแสง 

(2544) ที�กล่าวว่า การรับรู้มีความส�าคัญต่อเจตคติอารมณ์และแนวโน้มของพฤติกรรม เมื�อรับรู้แล้ว 

ยอ่มเกิดความรู้สึก เกิดอารมณ์พฒันาเป็นเจตคติ แลว้พฒันาสู่องคค์วามรู้ในที�สุด 

จากการศึกษาพบว่า พนักงานการประปานครหลวง ที� มี หน่วยงานที�สังกัด แตกต่างกัน  

มีความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเพื�อสังคมแตกต่างกันในภาพรวม และในรายด้าน � ด้าน คือ  

ดา้นการจดัรูปแบบกิจกรรม และดา้นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ซึ� งการประปานครหลวงมีหน่วยงาน 

ที�สังกดัจ�านวน � สายงานด้วยกัน ทั�ง � สายงานจะมีวิธีการและสถานที�ในการท�างานที�แตกต่างกนั เช่น  

สายงานที�อยู่ในส�านักงานใหญ่ และสายงานที�อยู่ในสาขาต่างๆ เป็นต้น ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี� ท �าให้ 

คนในสายงานนั�นๆ มีความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมที�แตกต่างกนั เนื�องดว้ยการเดินทางและใช้ระยะเวลา 

และในดา้นของการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์นั�น ส�าหรับสายงานที�อยูต่ามสาขาต่างๆ จะมีโอกาสไดรั้บข่าว

ประชาสัมพนัธ์ชา้กวา่คนในส�านกังานใหญ่ รวมถึงหน่วยงานในสังกดัต่างๆ ที�ตอ้งออกไปลงพื�นที�บ่อยๆ จะ

ท�าใหก้ารประชาสัมพนัธ์ข่าวไปถึงชา้กวา่ปกติ 

จากการศึกษาพบวา่ การรับรู้ต่อกิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของพนกังาน ทั�ง � ดา้น คือดา้นสังคม 

และดา้นสิ�งแวดลอ้ม  มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปา

นครหลวง ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบั Kolaza (2011 อ้างถึงใน ธวชัชัย หัวเพชร, ���� ,  

น.12) กล่าววา่ ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความคิดเห็นที�เกิดจากการพิจารณาถึงขอ้มูลต่างๆ  

โดยยึดตามหลักความคิดเห็นของตนเป็นหลักหรือพิจารณาจากการประเมินผลของสิ�งแวดลอ้มที�เกิดขึ�นจริง 

คือเมื�อพนกังานมีการรับรู้ถึงวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมเพื�อสังคมของการประปานครหลวงแล้วนั�น 
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พนกังานก็จะเกิดความคิดเห็นต่อดา้นต่างๆ ในการจดักิจกรรมเพื�อสังคม คือดา้นการจดักิจกรรม ดา้นการ

เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ และด้านการด�าเนินกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสิ�งแวดลอ้ม นั�นเอง 

 

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากผลการวิจยัพบว่า  พนักงานมีความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการ

ประปานครหลวงในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการด�าเนิน

กิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัสิ�งแวดลอ้มเป็นดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุด รองลงมาคือ ดา้นการจดัรูปแบบกิจกรรม 

และดา้นการเผยแพร่และการประชาสัมพนัธ์ ตามล�าดบั ดงันั�น  คณะผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดั

กิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ดงันี�  

1) ดา้นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 

      จากผลการวิจยัพบว่าการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปานครหลวง ด้านการ

เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง ประเด็นเรื�องประชาสัมพนัธ์โครงการกิจกรรมเพื�อสังคม 

(CSR) และบุคลากรภายในการประปานครหลวงสามารถรับรู้การประชาสัมพนัธ์อย่างไม่ทั�วถึง  ดงันั�น  

ในการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR)ของการประปานครหลวงควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในดา้นต่างๆ

ในการจดักิจกรรมให้บุคคลากรสามารถรับรู้และเขา้ร่วมกิจกรรม หรือมีประชาสัมพนัธ์โดยผ่านทาง Line  

Facebook  และจดับอร์ดนิทรรศการตามจุดต่างๆ ในการประปานครหลวงเกี�ยวกบัการจดักิจกรรมเพื�อสังคม  

2) ดา้นการจดัรูปแบบกิจกรรม 

     จากผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปานครหลวง   

ดา้นการจดักิจกรรมของการประปานครหลวงระยะเวลาในการจดักิจกิจกรรมที�มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั

เห็นด้วยมาก  ดังนั�นควรมีการจัดกิจกรรมเพื�อสังคมของการประปานครหลวง เพราะเป็นกิจกรรมที�มี

ประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น พนกังานในองคก์ร ชุมชน และผูใ้ชน้�� า การจดักิจกรรมของการประปานคร

หลวงควรด�าเนินไปอยา่งมีระบบแบบแผน 

3) ดา้นการด�าเนินกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสิ�งแวดลอ้ม 

       จากผลการวิจยัพบว่าการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปานครหลวง ด้านการ

รักษาสิ� งแวดลอ้มอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ประเด็นเรื� องการดูแลรักษาแหล่งน�� าจากตน้น�� าจนถึงปลายน�� า  

ที�ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรรักสิ� งแวดล้อม กระตุ้นให้พนักงานในองค์กรมีความกระตือรือร้น 

ในการรักษาสิ� งแวดล้อมมากขึ� น ดังนั� น ในการด�าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ� งแวดล้อมควร  

มีการเน้นการรักษาสภาพแวดล้อม และกระตุน้ให้พนักงานการประปานครหลวงมีความกระตือรือร้นในการ

รักษาสิ�งแวดลอ้มใหม้ากขึ�น 
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�. การรับรู้ต่อกิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปานครหลวง 

จากผลการวิจัยพบว่า  จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ต่อกิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของ

พนักงานทั�ง � ด้าน คือด้านสังคม และด้านสิ� งแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมเพื�อ

สังคม (CSR) ของการประปานครหลวง ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า การ

รับรู้ด้านสิ� งแวดล้อมเป็นด้านที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุด คณะผูว้ิจยัจึงมีข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการการรับรู้ต่อ

กิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ดงันี�   

�) ด้านสังคม 

 จากผลการวิจยัพบว่ามีการรับรู้ต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปานคร

หลวงในด้านสังคมในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก พนักงานมีการรับรู้ว่าการจดักิจกรรมเพื�อสังคม 

(CSR) ต่างๆ ของการประปานครหลวง เป็นการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์อนัดีไปพร้อมกบัการสร้าง

สังคมคุณภาพ ดังนั�นการจดักิจกรรมเพื�อสังคมของการประปานครหลวงจึงควรจดักิจกรรมที�สามารถ

ช่วยเหลือสังคมได้อย่างแทจ้ริง และเมื�อองค์กรไดท้ �าประโยชน์ให้กบัสังคมอย่างแทจ้ริงแลว้ องค์กรก็จะ

ได้รับการตอบรับที�ดี รวมถึงการร่วมมือที�ดีจากสังคมเพิ�มขึ�น นอกจากนี� ยงัเป็นการเพิ�มการปลูกฝังเรื�อง 

ความรับผดิชอบต่อสังคมต่อพนกังานของการประปานครหลวงอีกดว้ย 

�) ด้านสิ�งแวดลอ้ม 

          จากผลการวิจยัพบว่าการรับรู้ต่อการจดักิจกรรมเพื�อสังคม (CSR) ของการประปานคร

หลวงในดา้นสิ�งแวดลอ้มในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก พนกังานมีการรับรู้ว่าการจดักิจกรรม CSR 

ของการประปานครหลวงมีการดูแลพื�นที�และปลูกป่าเพื�อรักษาสภาพแวดลอ้มของน�� า ซึ� งการประปานคร

หลวงเองก็ควรยึดกิจกรรมที�มีการดูแลพื�นที�ในเขตให้บริการ และพื�นที�นอกบริการที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบั

องค์กรต่อไป โดยอาจจะมีการเพิ�มเติมกิจกรรมด้านสิ�งแวดล้อมให้มากขึ�น เช่น การดูแลรักษาคลองดว้ย 

การก�าจดัผกัตบชวา การท�าฝายชะลอน��า และการลงพื�นที�ชุมชนเพื�อใหค้วามรู้ดา้นสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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