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ทัศนคติของชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่มีต่อโปรแกรมการสื่อสารการตลาดของ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ 
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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระเร่ืองทัศนคติของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีท่ีมีต่อโปรแกรมการสื่อสารการตลาดของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ (กฟผ.) เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของชุมชน

โดยรอบพื้นท่ีท่ีมตี่อการสื่อสารการตลาดของ กฟผ. แม่เมาะ และเพื่อน าข้อมูลไปใช้พัฒนารูปแบบการสื่อสารขององค์กร 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรในอ าเภอแม่เมาะท้ัง 

5 ต าบล จ านวน 400 ชุด แบบสอบถามประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนท่ีเป็นข้อมูล

เกี่ยวกับทัศนคติของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีท่ีมีผลต่อโปรแกรมการสื่อสารการตลาดของ กฟผ.แม่เมาะ ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่  

ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในวัยท างานตอนต้น อายุ 26 – 40 ปี  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป และจากโปรแกรมการสื่อสารการตลาดของ กฟผ.แม่เมาะ  

ท้ัง 5 ประเภท ได้แก่ วารสารรายเดือน “สวัสดีแม่เมาะ” วิทยุชุมชน การเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน พนักงาน กฟผ.แม่เมาะ  

ท่ีเป็นกองจิตอาสา และกิจกรรมท่ี กฟผ. จัดเพื่อชุมชนนั้น พบวา่ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม

ท่ี กฟผ. จัดเพื่อชุมชนมากที่สุด สอดคล้องกับด้านความรู้สึกที่ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีมีความรู้สึกเห็นด้วยกับกิจกรรมท่ี กฟผ. 

แม่เมาะ จัดเพื่อชุมชนมากท่ีสุด เชน่เดียวกับด้านพฤติกรรมท่ีชุมชนโดยรอบพื้นท่ีมีพฤติกรรมด้านบวกต่อกิจกรรมท่ี กฟผ. 

จัดเพ่ือชุมชนมากที่สุด และเม่ือพจิารณาปัจจัยสว่นบุคคลประกอบ พบว่าปัจจัยสว่นบุคคลที่แตกตา่งกันส่งผลให้ความรู้สึก

และพฤตกิรรมของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีท่ีมผีลตอ่โปรแกรมการสื่อสารการตลาดของ กฟผ.แม่เมาะ แตกตา่งกัน โดยชุมชน

โดยรอบพื้นท่ีท่ีมีเพศ กลุ่มอายุ ต าบล และอาชีพ แตกต่างกันมีความรู้สึกต่อโปรแกรมการสื่อสารการตลาดของ กฟผ.  

แมเ่มาะ แตกตา่งกัน  

ABSTRACT  

  This research is a survey research with an objective to study Attitude of Surrounding Community Towards 

Marketing Communication Programs of Electricity Generating Authorized of Thailand - Mae Moh.  The results of the 

research will be used to improve communication programs of the organization. Questionnaire was used as a tool in 
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the study to collect data from 400 samples who were population in 5 subdistricts of Mae Moh district.  The 

questionnaire consisted of 3 sections.  The first section was general information of the respondents.  The second 

section was information about the attitudes of the community around the area in 3 aspects including knowledge, 

feeling and behavioral aspects 

 The results from sample group of 400 operational officers at Mae Moh Power Plant showed that the 

majority were female, between 26 - 40 years old with Bachelors’ degree. Their occupation has been general job. 

According to the study, 5 types of communication programs that consisted of Sawasdee Mae Moh magazine, 

community radio, village meetings, volunteer staffs and EGAT marketing’s events. The study found that communities 

around the area had a most better knowledge of the EGAT marketing’ s events that EGAT provided to the 

community. In line with the feeling of community around the area, there was a positive feeling of community with 

EGAT activities mostly. As well as the behaviors that surrounding communities have positive behavior towards the 

EGAT marketing’s events mostly. In considering personal factors. It found that different personal factors affect the 

feeling and behavior of the surrounding communities which affect the communication programs of Electricity 

Generating Authorized of Thailand - Mae Moh. Different communities around the areas with gender, age, location 

and occupation. There were different feelings about the communication programs of Electricity Generating Authorized 

of Thailand - Mae Moh. 

 บทน า  

ปัจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยอาศัยเชื้อเพลิงหลายชนิด โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นสัดส่วน

หลักถึง ร้อยละ 66.9 ส่วนถ่านหินมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.8 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557) ท้ังท่ีถ่านหินมีราคาต้นทุน

ต่อหน่วยเฉลี่ย 2.67 บาท ถือเป็นเชื้อเพลิงท่ีท าให้ราคาค่าไฟฟ้าภายในประเทศมีราคาถูกลง ส่งผลให้มีการก าหนด

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015)  ให้เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด และลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ท้ังนี้เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ  

โดยยังสามารถท าให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ประชาชนไม่แบกรับภาระมากเกินไป และไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การพัฒนาประเทศในระยะยาว (กระทรวงพลังงาน, 2555) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดู แลของ

กระทรวงพลังงาน ตามโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยหน่วยงานเหมอืงแม่เมาะและโรงไฟฟา้แม่เมาะ ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอแม่

เมาะ จังหวัดล าปาง โดยในส่วนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยถ่านหิน

ลิกไนต์ขนาดใหญ่ในเขตภาคเหนือ ปัจจุบันติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 10 เคร่ือง ประกอบด้วยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

ขนาด 150 เมกะวัตต์ (MW) จ านวน 4 เคร่ือง และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 300 MW จ านวน 6 เคร่ือง มีก าลังการผลิต

ตดิตั้งรวมท้ังสิ้น 2,400 MW ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 18,000 ล้านหนว่ย (GWh) คิดเป็นร้อยละ 7.4 ของก าลัง

การผลิตไฟฟ้าท้ังประเทศ โดยใช้ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิงประมาณ 16 ล้านตันต่อปี  โดยมีภารกิจ  
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ส่งมอบพลังงานไฟฟ้าให้แก่ ศูนย์ควบคุมระบบก าลังไฟฟ้าแห่งชาติ (National Control Center) ท้ังนี้ กฟผ. แม่เมาะถูก

ก าหนดให้ผลิตจ่ายไฟฟา้อย่างตอ่เนื่อง (Base Load) เพื่อรองรับการใช้ไฟฟา้ในเขตภาคเหนือ 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานของ กฟผ. แม่เมาะ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีประเด็นทางสังคมอยู่เสมอ 

โดยมจีุดเร่ิมตน้จากเหตุการณ์มลภาวะทางอากาศท่ีอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ในปี 2535 จากการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ของ กฟผ. แม่เมาะ ประกอบกับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้เกิดสภาวะ

อากาศปิด (Inversion) ขึ้น ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของราษฎรท่ีอาศัยอยู่โดยรอบพื้นท่ี กฟผ. แม่เมาะ  

ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีการออกมาตรการทางกฎหมายท่ีชัดเจนและเขม้งวดในประเด็นการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของ

ภาคอุตสาหกรรม  

ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว กฟผ. แม่เมาะ ได้ตระหนักถึงความส าคัญท่ีจะสร้างความไว้วางใจและ  

การยอมรับ กฟผ. แมเ่มาะ จากราษฎรท่ีอาศัยอยูโ่ดยรอบพื้นท่ี กฟผ. แม่เมาะ โดยได้มกีารตดิตัง้เครื่องก าจัดก๊าซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ในโรงไฟฟ้าทุกเครื่องแล้วเสร็จในปี 2543 เพื่อควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้า

แม่เมาะให้ดีกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยมีการตรวจสอบติดตามผ่านระบบออนไลน์ และยังตดิตั้งเคร่ืองวัดคุณภาพอากาศ 

จ านวน 11 สถานีครอบคลุมไปยังพื้นท่ีอ าเภอแม่เมาะ รวมถึงกรมควบคุมมลพิษได้ติดตั้งเพิ่มเติมอีกจ านวน 3 สถานีเพื่อ

ตรวจติดตามปัญหาทางด้านสิ่งแวดลอ้มในพืน้ท่ีอ าเภอแม่เมาะ นับแตน่ัน้มาปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะก็ไม่ปรากฏว่ามีค่าเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด (SO2 ต้องมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 320 ppm.) อีกเลย (กระทรวง

อุตสาหกรรม, 2547) 

นอกจากนั้น หลังจากท่ีเกิดวิกฤตการณ์ดังกล่าว กฟผ. แมเ่มาะ ก็ได้ด าเนินการสื่อสารทางการตลาดตอ่กลุ่ม

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีต่อเนื่องเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นผลให้ชุมชนโดยรอบพื้นท่ี กฟผ.แม่เมาะมีทัศนคติท่ีดีต่อ กฟผ.  

แม่เมาะ และให้การยอมรับ กฟผ. แมเ่มาะ มากขึ้น สังเกตได้จากผลการประเมินความสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอกท่ีมี

แนวโน้มสูงขึ้นมาโดยตลอด  ปัจจุบัน กฟผ.แม่เมาะ มีผลการประเมินด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอยู่ในระดับ

มาก (ท้ังนี้ได้แบ่งระดับผลการประเมนิเป็น 5 ระดับ จากนอ้ยท่ีสุดไปจนถึงมากที่สุด) อีกทัง้ปัจจุบันชุมชนในพืน้ท่ีอ าเภอแม่

เมาะยังมีความต้องการและยินดีให้ กฟผ.แม่เมาะด าเนินการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนเคร่ืองท่ี 4-7 ซึ่งจะแล้ว

เสร็จในปี 2562 อีกด้วย แต่ถึงกระนั้น ในปัจจุบันยังมีกระแสการไม่ยอมรับ กฟผ. แม่เมาะ อันเกิดจากการสร้างประเด็น

โดยกลุ่มองค์กรอิสระ ท่ียังมีความไม่เชื่อมั่นในการด าเนินงานของ กฟผ. แม่เมาะ ส่งผลให้การด าเนินการผลิตไฟฟ้าของ 

กฟผ. แม่เมาะ ในบางครัง้เกิดปัญหาไมส่ามารถเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้ (จรัญ ค าเงนิ, 2558) 

อย่างไรก็ตาม การสื่อสารการตลาดในชุมชนโดยรอบพื้นท่ี กฟผ. แม่เมาะ เป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมาก

ภายในองค์กรว่าการสื่อสารการตลาดในรูปแบบใดของ กฟผ. แม่เมาะ ที่มีความเหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับวิถี

ชวีติของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีมากที่สุด โดยในอดีตท่ีผ่านมา กฟผ. แม่เมาะ ได้มกีารสื่อสารการตลาดไปยังชุมชนโดยรอบพื้นท่ี

ในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง ได้แก่ ข่าวส่งสื่อมวลชน วารสาร วิทยุกระจายเสียง 

นทิรรศการ ป้ายคัตเอาท์ ใบปลิว แผ่นพับ เว็บไซต์ แฟนเพจ การประชุมต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมพิเศษต่างๆ เป็นตน้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับนโยบายของผู้บริหารขององค์กรในแต่ละยุคสมัย (จรัญ ค าเงนิ, 2558) 
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความต้องการท่ีจะศึกษาประเด็น “ทัศนคติของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีท่ีมีต่อ

โปรแกรมการสื่อสารการตลาดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  แม่เมาะ” เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการ

ก าหนดแผนงานและแนวทางการสื่อสารการตลาดให้กับชุมชนโดยรอบพื้นท่ี กฟผ. แม่เมาะต่อไป 

แนวคดิและทฤษฎี  

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

Schiffman และ Kanuk (2000) ได้กล่าวถึงทัศนคติวา่ ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ซึ่งได้รับมาจากประสบการณ์ 

ทัศนคติเป็นผลสะท้อนการประเมินค่าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งท้ังในทางท่ีไม่พอใจหรือพอใจต่อสิ่งนั้น น ามาซึ่งแนวโน้มของ

พฤติกรรมท่ีกระท าหรือไม่กระท าทางใดทางหนึ่ง โดยส่วนใหญ่ทัศนคติมีความสัมพันธ์ในลักษณะค่อนข้างถาวรกับ

พฤตกิรรมท่ีกระท า แตอ่ย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณท่ี์แตกต่างกันก็สามารถท าให้ทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปได้ และท าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอีกด้วย ดังนั้น ทัศนคติไม่ใช่สิ่งท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด แต่เกิดจากการเรียนรู้และ

ประสบการณ์แล้วจึงแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 

ทัศนคติสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ โดย วิลัช ลภิรัตนกุล (2544) ได้แบ่งทัศนคติตามการแสดงออก

ของบุคคลเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) ทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) คือ ทัศนคติด้านท่ีจะชักน าบุคคลให้มีความรู้สึก ท่ีดีต่อสิ่งต่างๆ  

แลว้แสดงออกในทางท่ีด ี

2) ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) คือ ทัศนคติด้านท่ีสร้างความรู้สึกไม่ดี ความหงุดหงิด ขุ่นเคืองใจ  

และไมพ่อใจ ตอ่สิ่งตา่งๆ ทัศนคตดิ้านลบนี้มักก่อให้เกิดอคติขึ้น และน าไปสู่การแสดงออกหรือการตัดสินใจที่ไมถ่ี่ถ้วน 

3) ทัศนคติท่ีนิ่งเฉย (Passive Attitude) คือ ทัศนคติท่ีบุคคลนั้นรู้สึกนิ่งเฉยต่อบุคคล การกระท าหรือสิ่งต่างๆ  

โดยส่วนใหญ่เกิดจากการขาดข้อมูลท่ีชัดเจนเกี่ยวกับเร่ืองนัน้ๆ 

Foxall et al. (1998) กล่าวว่า นักวิจัยส่วนใหญ่สรุปผลตรงกันเป็นแนวความคิดว่าทัศนคติและความเชื่ อนั้นไม่

สามารถแยกจากกันได้ แต่เป็นสิ่งท่ีต้องประกอบเข้าดว้ยกัน โดยประกอบด้วย 3 องคป์ระกอบ ดังนี ้

  1)  องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive Component) คือ ความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อของบุคคลท่ีมีต่อสิ่ง

ตา่งๆ ซึ่งมาจากประสบการณ์ท่ีมีต่อสิ่งหนึ่งโดยตรง รวมกับข้อมูลท่ีได้รับมาจากแหลง่ข้อมูลตา่งๆ โดยสะทอ้นออกมาเป็น

ความรู้เฉพาะของแตล่ะบุคคล 

  2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) คือ อารมณ์และความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติ

ขึน้อยูก่ับความชอบและความไมช่อบของแต่ละบุคคล เชน่ ชอบหรือไมช่อบ ดีหรือไมด่ี เป็นต้น 

 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ แนวโน้มหรือการกระท าท่ีบุคคลแสดงออกมา

ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความรู้สึกท่ีเป็นแรงผลักดัน อีกท้ังยังสามารถสะท้อนถึงทัศนคติของบุคคลนั้นต่อ  

สิ่งหนึ่ง 
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2.แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดของ กฟผ. แม่เมาะ 

กฟผ. แม่เมาะ มีการสื่อสารการตลาดไปยังชุมชนโดยรอบพื้นท่ี กฟผ. แม่เมาะ เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อ 

กฟผ. แม่เมาะให้กับชุมชนโดยรอบพื้นท่ี โดยการสื่อสารการตลาดของ กฟผ. แมเ่มาะ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1) การสื่อสารทางเดียว ได้แก่ หนังสอืพิมพ ์วารสาร สื่อพเิศษ (คัตเอาท์ แผ่นพับ ใบปลิว) และ เว็บไซต์  

2) การสื่อสารสองทาง ได้แก่ สื่อวิทยุ การจัดนิทรรศการ การเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน กิจกรรมพิเศษ และสื่อ

สังคมออนไลน ์

กฟผ. แม่เมาะ มกีารสื่อสารการตลาดหลักที่ใชใ้นการสื่อสารกับชุมชนโดยรอบพื้นท่ี (จรัญ ค าเงิน, 2558) ดังนี ้

1) วารสารรายเดือน “สวัสดีแม่เมาะ” เป็นการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กฟผ. แม่เมาะ  

และชุมชน โดยจัดท าเป็นรายเดอืนจ านวน 2,000 เล่ม และน าไปแจกจ่ายในชุมชน และรา้นค้าท่ัวไปในชุมชน 

2) วิทยุชุมชน เป็นการท่ี กฟผ. แม่เมาะ ด าเนินการเช่าคลื่นความถี่วิทยุในชุมชนจ านวน 3 คลื่น เพื่อท่ีจะสร้าง

ความบันเทิงท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต ควบคู่กับการสื่อสารประเด็นท่ีส าคัญของ กฟผ. แมเ่มาะ 

3) การเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน คือการท่ี กฟผ. แมเ่มาะส่งพนักงานท่ีเข้าใจในบริบทชุมชนเข้าร่วมประชุมในแต่ละ

หมูบ้่าน เพื่อเป็นตัวแทนรับฟัง และสื่อสารให้กับ กฟผ. แม่เมาะ 

4) พนักงาน กฟผ. แมเ่มาะ ที่เป็นกองจิตอาสา คือการท่ีทุกหน่วยงานใน กฟผ. แมเ่มาะ ถูกจัดสรรให้มภีารกิจใน

การดูแล และเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับแตล่ะต าบล แตล่ะหมูบ้่านในอ าเภอแมเ่มาะ โดยมุ่งเนน้ความร่วมมอืระหวา่งกัน

ในการพัฒนาชุมชน 

5) กิจกรรมท่ี กฟผ. แมเ่มาะ จัดเพ่ือชุมชน คือการท่ี กฟผ. แม่เมาะ จัดกิจกรรมประจ าปีขึน้มาโดยใช้งบประมาณ

ของ กฟผ. และความร่วมมือจากภาครัฐ และชุมชน เพื่อท่ีจะมุ่งสร้างให้เกิด เศรษฐกิจท่ีดีในอ าเภอแม่เมาะจากการ

ท่องเท่ียว ซึ่งในปัจจุบันมอียู่ 2 กิจกรรมใหญ่ ได้แก่ งานเดิน-วิง่ เฉลมิพระเกยีรต ิและงานเทศกาลท่องเท่ียวแมเ่มาะ 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

1.ขอบเขตเนื้อหา ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วยการศึกษาทัศนคติของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีท่ีมีต่อการสื่อสาร

การตลาดของ กฟผ. แม่เมาะ อันประกอบด้วย 5 เคร่ืองมือหลัก ได้แก่ วารสารรายเดือน “สวัสดีแม่เมาะ” วิทยุชุมชน  

การเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน พนักงาน กฟผ.แม่เมาะ ท่ีเป็นกองจิตอาสา และกิจกรรมท่ี กฟผ.แม่เมาะ จัดเพื่อชุมชน  

โดยพิจารณาถึงปัจจัยสว่นบุคคลของประชากรได้แก่ เพศ กลุ่มอายุ ต าบล อาชีพ และระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน 

  2.ขอบเขตประชากร ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรในอ าเภอแม่เมาะ จ านวน

ท้ังสิ้น 37,407 คน แบ่งออกเป็น 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่เมาะ ต าบลสบป้าด ต าบลบ้านดง ต าบลนาสัก และต าบลจาง

เหนอื (ท่ีว่าการอ าเภอแม่เมาะ, 2558) ได้แก่ ต าบลแมเ่มาะ 16,015 คน ต าบลสบป้าด 6,395 คน ต าบลบ้านดง 4,223 คน 

ต าบลนาสัก 5,792 คน และต าบลจางเหนือ 4,982 คน การก าหนดขนาดตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ สามารถก าหนดโดย

อ้างอิงจากตารางของ Krejcie & Morgan ซึ่งใช้ในการประมาณค่าให้สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 

ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ เท่ากับ 5% และระดับความเชื่อม่ัน เท่ากับ 95% ได้ขนาดตัวอย่างประมาณ 380 คน 
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โดยผู้วิจัยเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม เลือกจ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม 

ตามสัดส่วนขนาดประชากรในกลุ่มต่อขนาดประชากรรวมได้กลุ่มตัวอย่างรายต าบลดังนี้ ต าบลแม่เมาะ 171 คน ต าบล 

สบป้าด 69 คน ต าบลบ้านดง 45 คน ต าบลนาสัก 62 คน และต าบลจางเหนอื 53 คน 

3.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิ: ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 

สถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 5 ต าบลในอ าเภอแมเ่มาะ จังหวัดล าปาง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไป

เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ต าบล อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ครอบครัวต่อเดือน  

ส่วนท่ี 2 ทัศนคติของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีท่ีมีผลต่อโปรแกรมการสื่อสารการตลาดของ กฟผ. แม่เมาะ ส่วนท่ี 3  

ความพงึพอใจโดยรวมตอ่โปรแกรมการสื่อสารการตลาดของ กฟผ. แมเ่มาะ และส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะของชุมชนโดยรอบ

พื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดของ กฟผ. แม่เมาะ 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ  

 1.สรุปผลและอภปิรายผลการศึกษา 

คุณลักษณะทั่วไป กลุ่มตัวอย่างของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีในอ าเภอแมเ่มาะ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด อายุเฉลี่ยอยู่ท่ี 

36.74 ปี เป็นกลุ่มวัยท างานตอนต้น (อายุ 26 – 40 ปี) ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้

ครัวเรือนต่อเดอืนไมเ่กิน 5,000 บาท  

 จากผลการศึกษาเร่ืองทัศนคติของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีท่ีมีผลต่อโปรแกรมการสื่อสารการตลาดของการไฟฟา้ฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ สามารถอภปิรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

ทัศนคติของชุมชนโดยรอบพื้นที่ต่อโปรแกรมการสื่อสารการตลาดของ กฟผ. แม่เมาะ 

จากผลการศึกษาพบว่าชุมชนโดยรอบพื้นท่ีส่วนมากมคีวามรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเห็นด้วยเกี่ยวกับกิจกรรม

ท่ี กฟผ. จัดเพื่อชุมชนมากที่สุด อาจเนื่องมาจากกิจกรรมท่ี กฟผ. จัดเพื่อชุมชน (รับทราบขอ้มูลร้อยละ 73, ค่าเฉลี่ยระดับ

ความรู้สึก 4.18) ได้แก่ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน และเทศกาลท่องเท่ียวแม่เมาะนั้น มีรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีมีการ

ประชาสัมพันธ์วงกว้างผ่านสื่อหลายช่องทาง 

อันดับรองลงมาคือชุมชนโดยรอบพื้นท่ีส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกเห็นด้วยเกี่ยวกับวิทยุชุมชน 

(รับทราบข้อมูลร้อยละ 70.5, ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึก 4.14) อาจเนื่องมาจากการท่ีชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโดยมากประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเครื่องมือสื่อสารท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบมากที่สุดก็คือวทิยุชุมชน 

อันดับถัดไปคือวารสารรายเดือน “สวัสดีแม่เมาะ” (รับทราบข้อมูลร้อยละ 62, ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึก 4.02) 

การเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน (รับทราบข้อมูลร้อยละ 60.3, ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึก 4.01) และพนักงาน กฟผ. แม่เมาะ  

ท่ีเป็นกองจิตอาสา (รับทราบข้อมูลร้อยละ 57.5, ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึก 3.96) ตามล าดับ อาจกล่าวได้ว่าเคร่ืองมือ

สื่อสารการตลาดที่อาศัยบุคคลเป็นหลัก ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมหมูบ้่าน และพนักงาน กฟผ. แม่เมาะท่ีเป็นกองจิตอาสา

นั้น มีอุปสรรคส าคัญคือการควบคุมคุณภาพของการสื่อสารท้ังในแง่ของประเด็นสื่อสาร วิธีการสื่อสาร หรือแม้แต่
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ภาพลักษณ์ของบุคคลนั้นๆ ท่ีเข้ามาเป็นปัจจัยท่ีจะสื่อสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ

ความรู้สึกเชิงบวก ยังไม่รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงชุมชนโดยรอบพื้นท่ีท่ีเสียเปรียบเคร่ืองมืออื่นท่ีกล่าวถึงก่อนหน้านี้ 

สอดคล้องกับแนวคิดสว่นประสมทางการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Mix) ที่วา่ต้นทุนในการสื่อสารของ

เครื่องมอืการขายโดยใชบุ้คคล (Personal Selling) ที่จะสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกค้าจะสูงกว่าเครื่องมอืการสื่อสารประเภทอื่น 

แมจ้ะมขี้อดีอ่ืนทดแทนก็ตาม  

ในด้านพฤติกรรมชุมชนโดยรอบพื้นท่ีส่วนมากมีความคิดเห็นด้านพฤติกรรมเห็นด้วยเกี่ยวกับกิจกรรมท่ี กฟผ.  

จัดเพื่อชุมชน (ค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรม 3.63) พนักงาน กฟผ. แม่เมาะ ท่ีเป็นกองจิตอาสา (ค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรม 

3.46) และการเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน (ค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรม 3.38) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการอภิปรายผล

การศึกษาความรูค้วามเข้าใจและความรูส้ึกของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีท่ีได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ 

ผลการศึกษาทัศนคติของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีท่ีมีผลต่อโปรแกรมการสื่อสารการตลาดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย แมเ่มาะ สอดคลอ้งกับงานวิจัยกลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของ

ชุมชนรอบโรงไฟฟา้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยองของวรอร เมฆสวัสดิ์ (2552) ที่สรุปผลได้ว่า

ประชาชนมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านสื่อต่างๆ น้อย เนื่องจากหน่วยงานให้ความส าคัญกับ

สื่อบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นหากหน่วยงานให้ความส าคัญกับสื่อแบบบูรณาการท้ังสื่อมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ 

หนังสือพิมพ์ และสื่อเฉพาะกิจ เช่นหอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม ก็จะท าให้สามารถเน้นย้ าข้อมูลข่าวสาร

กับประชาชนได้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึน้ 

ความรู้สึกของชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่มีผลต่อโปรแกรมการสื่อสารการตลาดของ กฟผ. แม่เมาะ จ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ความรู้สึกของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีท่ีมีผลต่อโปรแกรมการสื่อสาร

การตลาดของ กฟผ. แมเ่มาะ แตกตา่งกัน โดยจากการศึกษาพบวา่ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีท่ีมีเพศ กลุ่มอายุ ต าบล และอาชีพ 

แตกตา่งกันมีความรู้สกึต่อโปรแกรมการสื่อสารการตลาดของ กฟผ. แมเ่มาะ แตกตา่งกัน โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

1) การสื่อสารในภาพรวมมีปัจจัยต าบล (F = 13.803, p = 0.000) ท่ีส่งผลให้ความรู้สึกของชุมชนโดยรอบพื้นท่ี

แตกตา่งกัน 

2) วารสารรายเดอืน “สวัสดแีมเ่มาะ” มีปัจจัยกลุ่มอายุ (F = 3.523, p = 0.015) ต าบล (F = 7.197, p = 0.000) 

และอาชีพ (F = 3.517, p = 0.002) ที่ส่งผลให้ความรู้สกึของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีแตกต่างกัน 

3) วิทยุชุมชนมีปัจจัยต าบล (F = 5.070, p = 0.001) และอาชีพ (F = 3.139, p = 0.005) ท่ีส่งผลให้ความรู้สึก

ของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีแตกต่างกัน 

4) การเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านมีปัจจัยเพศ (t = 2.039, p = 0.042) ต าบล (F = 7.538, p = 0.000) และอาชีพ  

(F = 3.298, p = 0.004) ที่ส่งผลให้ความรู้สกึของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีแตกต่างกัน 

5) พนักงาน กฟผ. แมเ่มาะที่เป็นกองจิตอาสามีปัจจัยกลุ่มอายุ (F = 4.895, p = 0.002) และต าบล (F = 2.815,  

p = 0.026) ที่ส่งผลให้ความรู้สกึของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีแตกต่างกัน 
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6) กิจกรรมท่ี กฟผ. จัดเพื่อชุมชนมีปัจจัยกลุม่อายุ (F = 4.054, p = 0.008) และต าบล (F = 5.694, p = 0.000) 

ท่ีสง่ผลให้ความรู้สกึของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีแตกต่างกัน 

พฤติกรรมของชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่มผีลต่อโปรแกรมการสื่อสารการตลาดของ กฟผ. แม่เมาะ จ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลให้พฤติกรรมของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีท่ีมีผลต่อโปรแกรมการสื่อสาร

การตลาดของ กฟผ. แมเ่มาะ แตกตา่งกัน โดยจากการศึกษาพบวา่ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีท่ีมีเพศ กลุ่มอายุ ต าบล และอาชีพ 

แตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านพฤติกรรมต่อโปรแกรมการสื่อสารการตลาดของ กฟผ. แม่เมาะ แตกต่างกัน โดยมี

รายละเอยีด ดังนี ้

1) การสื่อสารในภาพรวมมีปัจจัยเพศ (t = 2.845, p = 0.005) ต าบล (F = 6.971, p = 0.000) และอาชีพ  

(F = 3.679, p = 0.001) ที่ส่งผลให้พฤติกรรมของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีแตกต่างกัน 

2) การเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านมีปัจจัยต าบล (F = 5.254, p = 0.000) และอาชีพ (F = 3.780, p = 0.001) ท่ี

ส่งผลให้พฤติกรรมของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีแตกต่างกัน 

3) พนักงาน กฟผ. แม่เมาะท่ีเป็นกองจิตอาสามีปัจจัยกลุ่มอายุ (F = 7.271, p = 0.000) ต าบล (F = 4.289,  

p = 0.000) และอาชพี (F = 5.148, p = 0.000) ที่ส่งผลให้พฤติกรรมของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีแตกต่างกัน 

4) กิจกรรมท่ี กฟผ. จัดเพื่อชุมชนมีปัจจัยต าบล (F = 6.812, p = 0.000) และอาชีพ (F = 3.090, p = 0.006)  

ท่ีสง่ผลให้พฤตกิรรมของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีแตกต่างกัน 

ความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่มีผลต่อโปรแกรมการสื่อสารการตลาดของ กฟผ. แม่เมาะ 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

จากการศึกษาพบว่าชุมชนโดยรอบพื้นท่ีท่ีมีเพศ (t = -2.099, p = 0.037) ต าบล (F = 12.858, p = 0.000)  

และอาชีพ (F = 3.814, p = 0.001) แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการสื่อสารการตลาดของ กฟผ. แม่เมาะ 

แตกตา่งกัน 

 2.ข้อเสนอแนะ 

 1) กฟผ.แม่เมาะ ควรด าเนินการสื่อสารการตลาดด้วยวารสารรายเดือน “สวัสดีแม่เมาะ” ต่อไป เนื่องจากเป็น

เคร่ืองมือสื่อสารท่ีชุมชนโดยรอบพื้นท่ีมีความรู้ความเข้าใจเป็นอันดับสาม โดยสิ่งท่ี กฟผ. ควรเพิ่มเติมคือการปรับปรุงให้

ชุมชนโดยรอบรู้สกึว่าสามารถสื่อสารกับ กฟผ. แมเ่มาะ ผ่านวารสารรายเดอืน “สวัสดแีมเ่มาะ” ได้  

2) กฟผ. แมเ่มาะ ควรด าเนนิการสื่อสารการตลาดด้วยวทิยุชุมชนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นเคร่ืองมือสื่อสารท่ี

ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีมีความรู้ความเข้าใจเป็นอันดับสอง โดยสิ่งท่ี กฟผ. ควรเพิ่มเติมคือการเพิ่มความถี่ในการสื่อสาร

ภารกิจผ่านวิทยุชุมชน และสอดแทรกความบันเทิงควบคู่กับการสื่อสารภารกิจ นอกจากนี้จากการศกึษาพบว่าวิทยุชุมชนมี

ปัจจัยต าบลและอาชพี ที่ส่งผลให้ความรู้สกึของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีแตกต่างกัน  

3) กฟผ. แมเ่มาะ ควรด าเนนิการสื่อสารการตลาดด้วยการเข้าร่วมประชุมหมูบ้่านอย่างมีกลยุทธ์เนื่องจากเป็นสื่อ

บุคคลท่ีมีข้อดีคือเป็นการสื่อสารสองทางท่ีชุมชนสามารถซักถามข้อสงสัยได้ อย่างไรก็ตาม ควรคัดเลือกบุคลากรท่ี
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เหมาะสมในการเข้าร่วมประชุมหมูบ้่าน ทัง้การเป็นพนักงานท่ีเป็นคนในชุมชน ใชภ้าษาท้องถิ่นคล่องแคล่ว และมีภาษากาย

ท่ีเหมาะสม  

4) กฟผ. แม่เมาะ ควรด าเนนิการสื่อสารการตลาดด้วยพนักงาน กฟผ. แม่เมาะที่เป็นกองจิตอาสาอย่างมกีลยุทธ์

เนื่องจากเป็นสื่อบุคคลท่ีมีข้อดีคือเป็นการสื่อสารสองทางท่ีชุมชนสามารถซักถามข้อสงสัยได้ อย่างไรก็ตาม ควรคัดเลือก

บุคลากรท่ีเหมาะสมในการเป็นกองจิตอาสา ท้ังการเป็นพนักงานท่ีเป็นคนในชุมชน ใช้ภาษาท้องถิ่นคล่องแคล่ว  

และมีภาษากายท่ีเหมาะสม  

5) กฟผ. แม่เมาะ ควรด าเนินการสื่อสารการตลาดด้วยกิจกรรมท่ี กฟผ. จัดเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก

เป็นเครื่องมอืสื่อสารท่ีชุมชนโดยรอบพื้นท่ีมีความรู้ความเข้าใจสูงที่สุดในเครื่องมือสื่อสารท้ัง 5 ประเภทท่ี กฟผ. แมเ่มาะใช ้ 

โดยสิ่งท่ี กฟผ. ควรเพิ่มเติมคือการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมเดิมท่ี กฟผ. แม่เมาะ จัดเพื่อชุมชน อาทิ แม่เมาะฮาล์ฟ

มาราธอน และเทศกาลท่องเท่ียวแมเ่มาะ ให้เกิดประโยชนก์ับเศรษฐกิจของชุมชนอย่างแท้จรงิ เพื่อให้ชุมชนโดยรอบรู้สกึว่า 

กฟผ. น่าเชื่อถอืและจริงใจ  
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