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 การประเมินความสมัพนัธ์ระหวา่งเข่ือน/โรงไฟฟ้า กฟผ. กบัชมุชนท่ีอยู่
โดยรอบเป็นการวจิยัประเมินผลเพ่ือแสดงถงึการรับผิดชอบของเข่ือน/โรงไฟฟ้า
ทัว่ประเทศตอ่ชมุชนโดยรอบ ทัง้นีโ้ดยการประเมินระดบัความสมัพนัธ์จากระดบั
ตืน้โดยการรับรู้ ผา่นทศันคต ิไปยงัระดบัลกึคือพฤตกิรรมการยอมรับ โดยระดบั
ความสมัพนัธ์สามารถจ�าแนกได้เป็นมิตติา่งๆทัง้ในด้านภาพลกัษณ์ สมัพนัธภาพ  
สถานการณ์การส่ือสาร และความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่ผลการวจิยัเป็นไปตาม
สมมตฐิานจากการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสมการโครงสร้าง กลา่วคือ ระดบัความ
สมัพนัธ์ระหว่างเข่ือน/โรงไฟฟ้ากบัชมุชนโดยรอบประกอบด้วยการรับรู้ ความ
พงึพอใจ และการยอมรับทัง้ในมิตด้ิานภาพลกัษณ์ สมัพนัธภาพ  สถานการณ์
การสื่อสาร และความรับผิดชอบต่อสงัคม แม้ว่ากรอบจ�าลองความคิดในเชิง
ประจกัษ์อาจซ้อนทบัแตไ่มแ่นบสนิทกบักรอบจ�าลองความคดิท่ีควรเป็น
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Abstract
 The relationship between the dams / the power plants with 
surrounding communities is the evaluative research to reflect the 
accountabilities of the dams / the power plants across the country. This 
is done by evaluating the relationship of a superficial level in knowledge 
through attitude of satisfaction into a deep level in performance of 
adoption. The relationship can be classified into various dimensions 
in terms of image, interaction, communication situation, and social 
responsibility. The findings, analyzing with Structural Equation 
Modeling-SEM, are backed up on the hypotheses although the idea 
of empirical model may overlap but are not exactly fit to the theoretical 
model.

Keywords  : relationship evaluation / dams - power plants EGAT / dams-  power 

plants surrounding communities
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บทน�า
 บทความวจิยันีเ้ป็นการวจิยัประเมินผลถงึสภาพความสมัพนัธ์ระหวา่ง
เข่ือน/โรงไฟฟ้ากบัชมุชนโดยรอบ

สภาพปัญหา
 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) โดยสายงานผลติไฟฟ้า 
มีภารกิจหลกัในการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแหลง่ผลิตทัว่ประเทศ ได้ด�าเนิน
งานตาม “แผนส่ือสารสาธารณะเพ่ือการผลิตไฟฟ้าส�าหรับประชาชนแบบ 
มีสว่นร่วม” มาตัง้แตปี่ พ.ศ.2549   โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ชมุชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการผลิตไฟฟ้า รวมถึงวิธีการสื่อสารท่ีแสดงถึงความ
เอาใจใสต่อ่สิง่แวดล้อม สงัคม และชมุชนของ กฟผ. โดยยดึหลกัให้ชมุชนเข้า
มามีสว่นร่วมในกระบวนการสือ่สาร อนัจะน�าไปสูค่วามสมัพนัธ์แบบไว้เนือ้เช่ือ
ใจระหวา่งเข่ือน/โรงไฟฟ้ากบัชมุชน  แผนงานดงักลา่วมุง่การท�างานในระดบั
พืน้ท่ี โรงไฟฟ้า เข่ือน เหมือง โดยมีแนวคดิหลกัในการใช้การสื่อสารสองทาง 
การส่ือสารแบบมีสว่นร่วมระหว่างผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง การใช้การสื่อสารเชิงรุก 
รวมถงึการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพ่ือรองรับงานด้านนี ้
 ในการด�าเนินงานดงักลา่ว กฟผ. ได้จดัท�าโครงการตดิตามประเมินผล
แผนสือ่สารสาธารณะเพ่ือการผลติไฟฟ้าส�าหรับประชาชนแบบมีสว่นร่วม และ
การส�ารวจวิจยัข้อมลูพืน้ฐานความสมัพนัธ์ระหว่างเข่ือน/โรงไฟฟ้ากบัชมุชน
รอบโรงไฟฟ้า ปี 2551-2552 เพ่ือให้ทราบระดบัความสมัพนัธ์ของทัง้สองฝ่าย 
รวมถงึเพ่ือสร้างแนวทางในการปรับปรุงและพฒันางานด้านสงัคม ชมุชน และ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกบัภารกิจขององค์กรและบริบทของสงัคมได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลมากขึน้  จนกระทัง่แผนสื่อสารสาธารณะ ฯ  
ได้สิน้สดุลงในปี 2553 
 ต่อมา สายงานผลิตไฟฟ้าได้จดัท�าแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมสายงานผลติไฟฟ้า ปี 2554-2558 เข้าใช้งาน
ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2554 เป็นต้นมา ซึง่รองรับแผนแม่บทความรับผิดชอบ
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ตอ่สงัคม กฟผ.ปี 2553-2557  ทัง้นีใ้นปี 2554  สายงานฯ ได้ด�าเนินโครงการ
ประเมินความสมัพนัธ์ระหวา่งเข่ือน/โรงไฟฟ้ากบัชมุชนรอบโรงไฟฟ้า เพ่ือให้
ทราบระดบัความสมัพนัธ์ของชมุชน  และน�าผลท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขแผนงาน
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของเข่ือน/โรงไฟฟ้าให้สอดคล้องกบัสภาพชมุชน
โดยรอบ
 ในปี 2555 สายงานฯ ได้ทบทวนและปรับแผนแมบ่ทฯ เป็นทิศทางการ
ด�าเนินงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม สายงานผลติไฟฟ้าปี 2556-2560 เพ่ือให้
สอดคล้องกบัแผนแมบ่ทความรับผิดชอบตอ่สงัคม กฟผ.ปี 2555-2559  ซึง่มี
การปรับปรุงใหมแ่ละน�าเข้าใช้งานในปี 2556   ในปีเดียวกนันี ้สายงานฯ ได้
ก�าหนดให้มีการด�าเนินโครงการประเมินความสมัพนัธ์กบัชมุชนรอบโรงไฟฟ้า
ซึง่เป็นการศกึษาวจิยัข้อมลูอยา่งตอ่เน่ืองจากปี 2554  เพ่ือให้ทราบพฒันาการ
ของระดับความสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแต่ละพืน้ท่ีว่าเป็นอย่างไร   
ดีขึน้มากน้อยเพียงใด  เพ่ือจะน�าผลท่ีได้ไปปรับปรุงกิจกรรมตามแผนงานให้
เหมาะสม สามารถตอบสนองความคาดหวงัของชมุชนให้เกิดประโยชน์อยา่ง
ยัง่ยืนมากท่ีสดุ

วัตถุประสงค์
 เพ่ือประเมินระดับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโดยรอบกับเข่ือน/ 
โรงไฟฟ้า 

สมมตฐิาน
 ประเมินระดบัความสมัพนัธ์จากระดบัตืน้คือ การรับรู้ ไปจนถงึระดบั
ลกึคือ การยอมรับน�ามาเป็นพฤติกรรม โดยความสมัพนัธ์สามารถจ�าแนกได้
เป็นมิตติา่งๆทัง้ในด้านภาพลกัษณ์ สมัพนัธภาพ  สถานการณ์การสือ่สาร และ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม
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นิยามปฏบิตักิาร
 การรับรู้ หมายถงึ ความตระหนกัในสิง่ท่ีเข่ือน/โรงไฟฟ้าบอกกลา่ว
 ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติท่ีช่ืนชอบในสิ่งท่ีเข่ือน/โรงไฟฟ้า
กระท�าหรือแสดงออก
 การยอมรับ หมายถึง พฤติกรรมท่ีน�าไปสู่การมีส่วนร่วมกบัเข่ือน/ 
โรงไฟฟ้า
 ภาพลักษณ์ ในท่ีนีห้มายถึง ภาพท่ีอยู่ในใจของผู้ รับสารท่ีมีต่อ
เข่ือน/โรงไฟฟ้าในด้านความปลอดภยั การไมส่ร้างความเดือดร้อนจากการใช้
ทรัพยากรของชมุชน การด�าเนินงานตามกฎหมาย การด�าเนินงานอยา่งโปร่งใส 
การมีบคุลากรในองค์การท่ีมีความรู้ความสามารถ การมีศีลธรรม และการเปิด
ให้ประชาชนเข้า-ออกเข่ือนได้ในสว่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัความมัน่คงในการผลติ
ไฟฟ้า
 สัมพันธภาพ ในท่ีนีห้มายถึง ความไว้เนือ้เช่ือใจ การช่วยเหลือ
พึง่พา การออกพบปะเย่ียมเยียน การพฒันาเครือขา่ยทางสงัคม การเชิญชวน 
ชาวบ้านให้เข้ามามีกิจกรรมร่วมกนั และการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจาก
ชาวบ้าน
 สถานการณ์การส่ือสาร ในท่ีนีห้มายถึง การรับ-สง่ข้อมลูข่าวสาร  
การใช้การสื่อสารเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน ความริเร่ิมในการส่ือสาร การหา
โอกาสติดต่อกบัชมุชน การสื่อสารอย่างเท่าเทียมกนั และการเปิดโอกาสให้
ชมุชนเข้าเย่ียมชมกิจการของเข่ือน/โรงไฟฟ้า
 ความรับผิดชอบต่อสังคม ในท่ีนีห้มายถึง การไม่เลือกปฏิบัต ิ 
การรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ การอธิบายให้ชุมชนเข้าใจถึงกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ต่อสาธารณชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การน้อมรับและเยียวยา 
ความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ และการฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
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 ระดบัความสัมพนัธ์ ในท่ีนีห้มายถงึ ความสามารถในการรับรู้ ความ
พงึพอใจ และการยอมรับทัง้ในด้านภาพลกัษณ์ สมัพนัธภาพ สถานการณ์การ
สื่อสาร และความรับผิดชอบตอ่สงัคม

ขอบเขตของการวจิยั
 การด�าเนินงานวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีมีรากฐานจากกรอบ
ความคดิทฤษฎีซึง่จะกลา่วตอ่ไป โดยเป็นการวิจยัชมุชน ใน 20 พืน้ท่ีรอบเข่ือน/
โรงไฟฟ้า ใน 16 จงัหวดัทัว่ประเทศ ในปี 2556  

ทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวข้อง
กรอบความคดิทฤษฎี
 การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเข่ือน/โรงไฟฟ้าของ กฟผ. กบัชมุชน
โดยรอบมีรากฐานจากทฤษฎีในเร่ือง KAP ท่ีเช่ือวา่ พฤตกิรรมหรือแนวปฏิบตั ิ
(Practice) ของบคุคลซึง่เป็นผู้ รับสารจะเป็นไปในทิศทางใดขึน้อยู่กบัการมี
ทศันคติ (Attitude) ของบคุคลผู้นัน้ก�าหนดไว้ [1] ทัง้นีท้ศันคติของบคุคลจะ
เกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือบคุคลได้รับสารอย่างเพียงพอจนมีความรู้ (Knowledge) 
ในเร่ืองนัน้ๆ   ประโยชน์ในการส�ารวจ KAP จงึเอือ้อ�านวยตอ่บริษัทหรือหนว่ย
งานผู้สง่สารในการก�าหนดทิศทางความสมัพนัธ์เพ่ือให้ประชาชนหรือกลุม่เป้า
หมายท่ีเป็นผู้ รับสารรับรู้ พอใจ และยอมรับตอ่กิจกรรมใดๆของผู้สง่สาร 
 ในการนีห้นว่ยงาน บริษัท หรือสถาบนัประสงค์จะให้ประชาชนเข้าใจ
ในองค์การของตน จึงจ�าเป็นต้องวางแผนและโครงการอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป  เพ่ือให้ประชาชนท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายรับรู้ถึงความต้องการขององค์การ  
ความตระหนักในการรับรู้ท่ีเป็นความรู้จะพัฒนาต่อไปเป็นทัศนคติได้เม่ือ
องค์การต้องมีกิจกรรมสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ท่ีประชาชนเป้าหมายเล็ง
เห็นถึงประโยชน์ของการด�าเนินการนัน้เช่นกัน ทัศนคติในท่ีนีจ้ึงหมายถึง  
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อองค์การซึ่งอาจเป็นไปได้ทัง้ทางบวก 
และทางลบ ทางบวกก็จะถูกน�าไปส่งเสริมให้มีพลงัมากขึน้ ส่วนทางลบก็ 



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

17

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม ประจ�าปี 2558

อาจต้องเลกิกิจกรรมในสว่นนัน้ ซึง่หากต้องการให้ความสมัพนัธ์คงอยูก็่จ�าเป็น
ต้องปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับประชาชน อนัท่ีจริงเป้าหมายขัน้สดุท้าย 
ของ KAP อยู่ท่ีทศันคติท่ีเป็นความพึงพอใจนัน้ผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมท่ี
ประชาชนแสดงออกไปในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ในท่ีนีพ้ฤติกรรม 
จึงเป็นการยอมรับของประชาชนท่ีมีต่อองค์การหลังจากได้รับรู้ และมี 
ความพงึพอใจในนโยบายขององค์การท่ีได้ประชาสมัพนัธ์ไปแล้ว อาจกลา่ว
ได้ว่า เป้าหมายขององค์การในการด�าเนินกิจกรรมท่ียั่งยืนอยู่ท่ีการท�าให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ในข่าวสารท่ีเป็นกิจกรรมขององค์การ น�าไป
สู่ความพึงพอใจ และพัฒนาไปสู่การยอมรับท่ีเห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง 
ขององค์การท่ีท�าให้ชมุชนโดยรอบอยูร่อดได้อยา่งยัง่ยืน 
 อย่างไรก็ตาม ความรู้ ความพึงพอใจ และการยอมรับท่ีสายงาน
ผลติไฟฟ้าของ กฟผ.ก�าลงัด�าเนินการอยูต่ามแผนคือ การท่ีกลุม่เป้าหมายซึง่
เป็นชมุชนโดยรอบรับรู้ถึงข่าวสารและกิจกรรมท่ี สายงานผลิตไฟฟ้าสง่ไปถึง   
ซึง่สายงานฯ ได้กลัน่กรองแล้ววา่เป็นสิง่จ�าเป็นทัง้จากสายงาน ฯ และประชาชน
ท่ีจะได้ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย อนัได้แก่ ภาพลกัษณ์ของ กฟผ. สมัพนัธภาพ
ระหวา่งชมุชนกบัองค์การ สถานการณ์การสื่อสารสาธารณะ และความรับผิด
ชอบตอ่สงัคมท่ี กฟผ. พงึมี 
 กรอบความคิดในการประเมินโครงการอาจสรุปได้จากแบบจ�าลอง
ในการประเมินโครงการ ซึ่งจะครอบคลุมทัง้ความรู้ ความพึงพอใจ และ 
การยอมรับของประชาชนในชมุชนโดยรอบท่ีมีตอ่เข่ือน/โรงไฟฟ้าในเขตพืน้ท่ีนัน้ๆ 
โดยเป็นความรู้ ความพงึพอใจ และการยอมรับท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์ สมัพนัธภาพ 
สถานการณ์การสื่อสารสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสงัคมตามกิจกรรม 
ท่ีสายงานผลติไฟฟ้า ได้ด�าเนินตามแผนงานไปแล้วดงัแผนภาพข้างลา่ง
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แบบจ�าลองในการประเมินโครงการ

การส�ารวจเอกสาร
 ในฐานะภาพรวมขององค์การแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
(กฟผ.) เป็นองค์การท่ีได้มาตรฐานเน่ืองจากมีผลการด�าเนินงานตามแนวคิด
มูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจเม่ือวิเคราะห์ทางการเงินเฉลี่ย 5 ปี โดยผลการ
ด�าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีเน่ืองจากท�าอตัราส่วนก�าไรเฉลี่ยร้อยละ 9 อตัรา 
ผลตอบแทนในสินทรัพย์เฉลี่ยร้อยละ 6 และอัตราผลตอบแทนส่วนของ 
ผู้ ถือหุ้นเฉล่ียร้อยละ 13 แตก่ระนัน้การบริหารสินทรัพย์เพ่ือก่อให้เกิดรายได้
หรือท�าให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุยงัมีไม่มากนกั [2] มีการศกึษาองคาพยพ
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กลา่วคือ การศกึษาวิจยัตามเข่ือน/
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งพบทัง้ในแง่ดีและแง่ไม่ดีดังเช่นจากผลการศึกษา 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา
ท่ีโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยใช้ SWOT เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ผลการ
ศกึษาพบวา่ โรงไฟฟ้าบางปะกงมีการปฏิบตังิานท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ทัง้ทางด้านการด�าเนินงาน การบริหารงานคณุภาพทัว่ทัง้องค์การ (TQM) 
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และตามเกณฑ์ (TQA) เน่ืองจากมีจดุแข็งในแง่กระบวนการผลิตและบ�ารุง
รักษาท่ีมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง บคุลากรมีทกัษะ ท�างานเป็นทีม โดยเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ สว่นจดุออ่นคือ ยงัต้องมีการปรับปรุงทศันคติในการ
ท�างานและกระบวนการสื่อสารให้มากขึน้ ส�าหรับโอกาสมาจากการมีท�าเล
ท่ีตัง้เป็นยุทธศาสตร์ด้านการผลิตไฟฟ้าของประเทศและได้รับการยอมรับ
จากชุมชนโดยรอบ และอุปสรรคอยู่ท่ีการบงัคบัใช้กฎหมายโดยรัฐบาลให้
โรงไฟฟ้าจดัท�ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ [3] เช่น
เดียวกบัท่ีพบในแง่ไม่ดีเช่นท่ีเข่ือนปากมลูทัง้ท่ีโดยปกติเข่ือนมกัไม่คอ่ยสร้าง
ปัญหาในสายตาของชุมชน จากการศึกษาเข่ือนไฟฟ้าพลังน�า้ปากมูลใน
หลายแง่มมุ [4] เช่น ผลประโยชน์ ต้นทนุ และผลกระทบมีความขดัแย้งกบั 
ท่ีคาดการณ์ไว้ กบัผลกระทบท่ีไมไ่ด้คาดการณ์ไว้เชน่  การลดลงของพนัธุ์ปลา 
การกระจายผลประโยชน์และต้นทนุท่ีขาดความเป็นธรรม การตดัสนิใจในการ
สร้างเข่ือนปากมลูเหนือแก่งตะนะ 15 กม. การขาดการมีสว่นร่วมจากชาวบ้าน 
การด�าเนินตามกฎเกณฑ์และนโยบายของเข่ือนผิดพลาดเชน่ การสร้างบนัได
ปลาโจนมีความไมเ่หมาะสม และทศันะตอ่โครงการในปัจจบุนัก็ยงัเป็นปัญหา
โดยเฉพาะการหารายได้จากการจบัปลา จากการส�ารวจงานวิจยัโดยตรงตอ่ 
กฟผ. และเข่ือน/โรงไฟฟ้าในภาพรวม ยงัมีไมม่ากนกัโดยเฉพาะภารกิจท่ีส�าคญั
ในการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนโดยรอบยงัขาดการศกึษาวจิยัอยา่งจริงจงั

ระเบยีบวธีิการวจิยั
  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณอาศยัรูปแบบการวิจยัเชิงส�ารวจ

การคัดเลือกตวัอย่าง
 โดยการทอดแบบสอบถามอย่างสุ่มต่อประชากรท่ีอยู่ตามเขต
หรือพืน้ท่ีรอบในติดโรงไฟฟ้าภายในรัศมี 5 กม. (เป็นไปตามข้อก�าหนด 
ของกฎหมาย) เปรียบเทียบกับประชาชนท่ีอยู่ตามเขตหรือพืน้ท่ีรอบนอก 
หา่งออกไปจากรัศมี 5 กม.แตไ่มเ่กิน 10 กม. (อยูน่อกขอบเขตความชว่ยเหลือ 
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จาก กฟผ.ตามกฎหมาย) โดยจะทอดแบบสอบถามในจ�านวนสนาม
วิจยัทัง้สิน้ 20 สนาม รวม 16 จงัหวดั [5]  โดยสนามวิจยัซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ
เข่ือน/โรงไฟฟ้ากระจายทัว่ไปในภาคกลาง ได้แก่ เข่ือนวชิราลงกรณ เข่ือน
ศรีนครินทร์ โรงไฟฟ้าวงัน้อย โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เข่ือนน�า้พงุ เข่ือน
อบุลรัตน์ โรงไฟฟ้าน�า้พอง เข่ือนสิรินธร เข่ือนปากมลู เข่ือนจฬุาภรณ์ และ 
โรงไฟฟ้าล�าตะคองฯ ภาคเหนือ ได้แก่ กฟผ.แม่เมาะ เข่ือนสิริกิติ์ และเข่ือน
ภมิูพล รวมทัง้ภาคใต้ ได้แก่ เข่ือนรัชชประภา โรงไฟฟ้าสรุาษฎร์ธานี โรงไฟฟ้า
กระบ่ี และโรงไฟฟ้าจะนะ ได้ตวัอย่างท่ีอาศยัพืน้ท่ีภายในรัศมี 5 กม. จาก 
ตัวเข่ือน/โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีจ�านวน 3,012 คน ประชาชนอยู่ในเขตรัศมี
ภายนอก 5 กม. จ�านวน 3,133 คน จ�านวนรวมทัง้สิน้ 6,145 คน  

เคร่ืองมือวัดและความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม
 เคร่ืองมือวัดในการวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วยแบบสอบถาม
ท่ีมีค�าถามท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้ ความพึงพอใจ และการยอมรับจากมิติ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเข่ือน/โรงไฟฟ้ากบัชมุชนโดยรอบทัง้ในมิตขิองภาพลกัษณ์ 
สมัพนัธภาพ สถานการณ์การสื่อสาร และความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยได้มี 
การทดสอบระดบัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีใช้ประเมินความสมัพนัธ์ ซึง่มี
คา่ความเช่ือมัน่จากการทดสอบสอบด้วยคา่สถิตขิอง Cronbach’s Alpha ดงันี ้



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

21

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม ประจ�าปี 2558

ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในการประเมนิ KAPในมติคิวามสัมพนัธ์ทัง้ส่ี
การวเิคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของเข่ือน/โรงไฟฟ้ากับชุมชนโดยรอบ
โดยอาศยัแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง [6] เพ่ือพิจารณาความเก่ียวเน่ือง
ของระดบัความสมัพนัธ์ตัง้แต่การรับรู้ไปจนถึงการยอมรับท่ีอาศยัมิติทัง้สี่ใน
การสร้างความสมัพนัธ์อนัประกอบด้วยภาพลกัษณ์ สถานการณ์การสื่อสาร 
สมัพนัธภาพ และความรับผิดชอบตอ่สงัคม

ผลการวจิยั
 องศาความเป็นอิสระ (degree of freedom) ในการท�าวิจยันีมี้ค่า
มากกวา่ศนูย์แสดงวา่ สามารถน�าข้อมลูนีไ้ปใช้วิเคราะห์สมการโครงสร้างได้ 
แต่แบบจ�าลองในเชิงประจกัษ์อาจจะไม่กลมกลืนกบัแบบจ�าลองท่ีควรเป็น
มากนกั ซึง่สอดคล้องกบัคา่ AIC, BCC, BIC, และ CAIC ท่ีมีตวัเลขขนาดใหญ่  
ค่า CMIN/DF มีค่ามากกว่า 3 ค่า GFI, AGFI, RFI, IFI, TLI, และ CFI  
มีคา่น้อยกวา่ 0.90 ในขณะท่ีคา่ PRATIO น้อยกวา่ 1 และ PCLOSE น้อย
กวา่ศนูย์ ท�าให้คา่ RMSEA มีคา่มากกวา่ 0.05 ซึง่คา่เหลา่นีส้ะท้อนให้เหน็วา่
จ�าเป็นต้องปรับแบบจ�าลองเชิงประจกัษ์หากต้องการให้สอดคล้องกลมกลืน 
อย่างแนบสนิทกับแบบจ�าลองท่ีควรเป็น ยกเว้นค่า RMR ท่ีมีค่าเข้าใกล้ 
ศนูย์ NFI ท่ีมากกวา่ 0.80 PNFI ท่ีมากกวา่ 0.60 และ PCFI ท่ีมีคา่มากกวา่
ศนูย์และเข้าใกล้ 1 ท่ีอาจท�าให้เหน็วา่แบบจ�าลองเชิงประจกัษ์พอท่ีจะมีความ
กลมกลืนกับแบบจ�าลองท่ีควรเป็น การท่ีข้อมูลมีแนวโน้มท่ีมีแบบจ�าลอง
กลมกลืนกนัดงักลา่วเน่ืองมาจากกลุม่ตวัอยา่งมีขนาดใหญ่
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 แม้แบบจ�าลองท่ีค�านวณได้อาจจะกลมกลืนกับแบบจ�าลองท่ีควร
เป็นไม่ได้ดีนัก แต่กระนัน้ค่าทางสถิติของตวัแปรในแบบจ�าลองท่ีค�านวณ
ได้ก็มีค่าสูงดังเช่นค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานระหว่างตัวแปรต้น 

ในเชิงประจกัษ์กบัตวัแปรแฝงมีค่าเข้าใกล้ 1 โดยความสมัพนัธ์มีนยัส�าคญั
ตอ่กนัมาก ซึง่อาจกลา่วได้วา่ระดบัความสมัพนัธ์ของภาพลกัษณ์ประกอบขึน้ 
จากการรับรู้ ความพงึพอใจ และการยอมรับตอ่ภาพลกัษณ์ ในท�านองเดียว 
กบัระดบัความสมัพนัธ์ของสมัพนัธภาพย่อมมาจากการรับรู้ ความพงึพอใจ 
และการยอมรับในสมัพนัธภาพ นอกจากนีร้ะดบัความสมัพนัธ์ของสถานการณ์
การสือ่สารประกอบด้วยการรับรู้ ความพงึพอใจ และการยอมรับตอ่การสือ่สาร 
รวมทัง้ระดบัความสมัพนัธ์ของความรับผิดชอบตอ่สงัคมก็มีท่ีมาจากการรับรู้  
ความพงึพอใจ และการยอมรับตอ่ความรับผิดชอบสงัคมเชน่กนั
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 ในสว่นของตวัแปรแฝงแตล่ะตวัตา่งก็มีคา่สหสมัพนัธ์ตอ่กนัสงูมากกวา่ 
0.70 ในขณะท่ีความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปรแฝงตา่งๆมีความสมัพนัธ์
อย่างมีนยัส�าคญั แม้วา่คา่ของความแปรปรวนร่วมระหวา่งตวัแปรแฝงตา่งๆ
จะมีคา่ไมส่งูหรือประมาณ 0.30-0.40 ซึง่ในสว่นนีอ้าจท�าให้สมการโครงสร้าง
ในเชิงประจักษ์ไม่กลมกลืนกันกับแบบจ�าลองท่ีควรเป็นมากเท่าท่ีควร  
คา่ความแปรปรวนของตวัแปรเชิงประจกัษ์ของแตล่ะตวัแปรมีคา่คอ่นข้างสงู  
ส�าหรับตัวแปรเชิงประจักษ์ ท่ีอธิบายได้ไม่ค่อยดีนักได้แก่  การรับ รู้ 
ในความสมัพนัธ์ทัง้ 4 มิติ คือ ภาพลกัษณ์ สมัพนัธภาพ สถานการณ์การ
สื่อสาร และความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่วนความพึงพอใจ และพฤติกรรม 
มีความแปรปรวนสูงกว่ามาก การท่ีการรับรู้มีค่าความแปรปรวนน้อยกว่า
ความพงึพอใจ และพฤติกรรม รวมทัง้การรับรู้ในมิติทัง้สี่มีคา่สมัประสิทธ์ิต�่า
กว่าความพึงพอใจและพฤติกรรมด้วย มีส่วนท�าให้แบบจ�าลองกลมกลืนกนั
ไมม่ากเทา่ท่ีควรระหวา่งแบบจ�าลองเชิงประจกัษ์กบัแบบจ�าลองในทางทฤษฎี 
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แผนภาพของแบบจ�าลองท่ีค�านวณได้เม่ือไมจ่�าแนกพืน้ท่ี
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 หากพิจารณากลุม่ตวัอยา่งท่ีจ�าแนกจากการอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีรอบใน
ของเข่ือน/โรงไฟฟ้าไมเ่กิน 5 กม. และชมุชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบเข่ือน/โรงไฟฟ้า
เกินกวา่ 5 กม. พบวา่ แบบจ�าลองทัง้สองพืน้ท่ีท่ีค�านวณได้มีความคล้ายคลงึ
กนัมาก กลา่วคือ คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรเชิงประจกัษ์กบัตวัแปรแฝงและ 

ค่าสหสัมพันธ์ของระดับความสัมพันธ์ระหว่างเข่ือน/โรงไฟฟ้ากับชุมชน 
รอบในจะสงูกว่าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรเชิงประจกัษ์กบัตวัแปรแฝงและ 

ค่าสหสัมพันธ์ของระดับความสัมพันธ์ระหว่างเข่ือน/โรงไฟฟ้ากับชุมชน 
รอบนอกเพียงเล็กน้อย โดยไม่แตกต่างไปจากแบบจ�าลองในภาพรวมเม่ือ 
ไม่จ�าแนกความแตกต่างของพืน้ท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มตวัอย่าง แบบจ�าลอง 
ความสมัพนัธ์ในภาพรวมของมิติทัง้สี่ด้านพบว่า สหสมัพนัธ์ของทุกมิติท่ีมี 
ตอ่กนัมีคา่สหสมัพนัธ์คอ่นข้างสงู แตน่า่สงัเกตวา่ สหสมัพนัธ์ของภาพลกัษณ์
ต่อมิติอ่ืนๆมีค่าน้อยกว่ามิติของสมัพนัธภาพ สถานการณ์การสื่อสาร และ 
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมซึง่ตา่งก็มีคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งกนัสงูกวา่
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แผนภาพของแบบจ�าลองท่ีค�านวณได้ในชมุชนรอบใน

Result (Unconstrained)
Minimum was achieved
Chi-square = 14664.545
Degrees of freedom = 96
Probability level = .000
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Covariances: (ในรัศมี 5 กม. - Unconstrained)

แผนภาพของแบบจ�าลองท่ีค�านวณได้ในชมุชนรอบนอก
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Result (Unconstrained)
Minimum was achieved
Chi-square = 14664.545
Degrees of freedom = 96
Probability level = .000

Covariances: (นอกรัศมี 5 กม. - Unconstrained)

ข้อสรุป
 จากสมมตฐิานท่ีก�าหนดไว้วา่ “ประเมินระดบัความสมัพนัธ์จากระดบั
ตืน้คือการรับรู้ไปจนถงึระดบัลกึคือการยอมรับน�ามาเป็นพฤตกิรรม โดยความ
สมัพนัธ์สามารถจ�าแนกได้เป็นมิติต่างๆทัง้ในด้านภาพลกัษณ์ สมัพนัธภาพ 
สถานการณ์การสื่อสาร และความรับผิดชอบต่อสงัคม” จากการทดสอบ
สมมตฐิานข้างต้นเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ กลา่วคือ “ระดบัความสมัพนัธ์
ระหวา่งเข่ือน/โรงไฟฟ้ากบัชมุชนโดยรอบประกอบด้วยการรับรู้ ความพงึพอใจ 
และการยอมรับทัง้ในมิตด้ิานภาพลกัษณ์ สมัพนัธภาพ  สถานการณ์การสือ่สาร 
และความรับผิดชอบตอ่สงัคม”
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การอภปิรายผล
 ผลการวิจยัในเชิงปริมาณสามารถอรรถาธิบายความสมัพนัธ์ได้ ซึง่
เข่ือน/โรงไฟฟ้ายงัคงต้องท�างานหนกัต่อไปอีกอนัเน่ืองจากเข่ือน/โรงไฟฟ้า
จ�าเป็นต้องคอ่ยๆสง่เสริมการรับรู้ ความพงึพอใจ และการยอมรับภาพลกัษณ์
ทัง้ในระดับองค์การ ระดับพนักงาน การบริหารจัดการ ผลกระทบ และ 
ความช่วยเหลือ เช่นเดียวกบัสมัพนัธภาพต้องค�านึงถึงระดบัความสมัพนัธ์
โดยอาศยัการรับรู้ ความพึงพอใจ และการยอมรับต่อสภาพปัญหาท่ีเผชิญ
อยู ่การให้ความสนบัสนนุ การยตุกิารสร้างความหวาดระแวง การเปิดเผยตวั  
และผลพวงท่ีตามมาจากสมัพนัธภาพ ในท�านองเดียวกบัความสมัพนัธ์ท่ีได้
จากการรับรู้ ความพงึพอใจ และการยอมรับตอ่สถานการณ์การสือ่สารจ�าเป็น
ต้องพึง่ทัง้การใช้สือ่ การใช้สาร/กิจกรรม การปฏิบตัติวั และการท�าความเข้าใจ
ต่อชมุน  รวมทัง้ความสมัพนัธ์จากการรับรู้ ความพงึพอใจ และการยอมรับ
ในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคม เช่น การให้ การค�านึงถึงความต้องการ 
ของประชาชน การท�าให้ธรรมชาติสญูเสียไป ความระมดัระวงัตอ่ผลกระทบ 
ท่ีเกิดขึน้ และการเยียวยาปัญหา ซึง่ความสมัพนัธ์จากการรับรู้ ความพงึพอใจ  
และการยอมรับ ต้องอาศัยมิติทัง้สี่ ด้านคือ ภาพลักษณ์ สัมพันธภาพ 
สถานการณ์การสื่อสาร และความรับผิดชอบตอ่สงัคม อยา่งเป็นเอกภาพ

ข้อเสนอแนะ
 ในการวิจยัครัง้นี ้มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งเข่ือน/โรงไฟฟ้ากบัชมุชนรอบโรงไฟฟ้าจะเป็น
ไปอย่างราบร่ืน หากเข่ือน/โรงไฟฟ้าใสใ่จการสร้างความสมัพนัธ์ในสว่นของ 
การรับรู้ในมิตทิัง้สี่คือ ภาพลกัษณ์ สมัพนัธภาพ สถานการณ์การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นเบือ้งต้น ซึง่จะน�าไปสูก่ารสร้างความพงึพอใจ 
และการยอมรับตอ่ไป 
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 2. ชาวบ้านท่ีอาศยัอยูภ่ายในรัศมี 5.ก.ม.จะมีความสมัพนัธ์โดยรวม
ไมค่อ่ยแตกตา่งไปจากคนท่ีอาศยัอยูร่อบนอกรัศมี 5 ก.ม. อนัท่ีจริงคนท่ีอาศยั 
รอบนอกก็ไม่ได้ไกลจากพืน้ท่ีรอบในมากนกัเพราะในบางครัง้พืน้ท่ีท่ีอยู่รอบ
นอกอาจได้รับอิทธิพลทางมลพิษเชน่จากปลอ่งควนัสงู สมควรท่ีเข่ือน/โรงไฟฟ้า
จะใสใ่จคนกลุม่นีม้ากขึน้ เพราะมลภาวะแผข่ยายออกไปได้ไกลกวา่ท่ีเข้าใจ
 การพัฒนาจากการรับรู้ไปสู่การยอมรับ อาจกล่าวได้ว่าต้องใส่
แรงพยายามเพ่ิมเข้าไปในการรับรู้ให้มากขึน้อีก ซึ่งชาวบ้านหรือชุมชนจะ 
ตอบสนองในการให้ความร่วมมือได้มากย่ิงขึน้ แม้ชาวบ้านจะมีการรับรู้เร่ืองราว 
ของเข่ือน/โรงไฟฟ้ามากแล้ว แต่ยงัไม่พอเพียงในการพฒันาไปสู่การกระท�า
หรือให้ความร่วมมืออยา่งเพียงพอ
 ภาพลักษณ์กับการสร้างภาพแตกต่างกัน ภาพลักษณ์ของเข่ือน/
โรงไฟฟ้าดูดี แต่การสร้างภาพกลบัเป็นเร่ืองท่ีเลวร้ายในสายตาของชุมชน
เพราะการสร้างภาพเป็นเร่ืองของการเสแสร้งวา่เข้ากนัได้กบัประชาชน โดยมี
เจตนารมณ์แอบแฝงซอ่นเร้นท่ีสามารถรับรู้ได้งา่ยจากชาวบ้าน
 เข่ือน/โรงไฟฟ้าตระหนกัดีในเร่ืองความจ�าเป็นต้องมีสมัพนัธภาพ แต่
ความหมายของสมัพนัธภาพในสายตาของชาวบ้านมกัถูกมองข้ามไปจาก
เข่ือน/โรงไฟฟ้า แม้วา่เข่ือน/โรงไฟฟ้าก็เข้าใจดีวา่ สมัพนัธภาพคือ การไว้เนือ้
เช่ือใจระหว่างกนั การพึ่งพากนั การท�ากิจกรรมร่วมกนั การสร้างเครือข่าย
ความสมัพนัธ์ และการรับฟังความตอ่กนั แต่สิ่งเหลา่นีก้ลบัได้รับการปฏิบตัิ
อยา่งกระทอ่นกระแทน่ตลอดมา
 การสื่อสารจากเข่ือน/โรงไฟฟ้ามกัสื่อสารออกมาไม่หมด ท�าให้ชาว
บ้านต้องคอยทวงถามในสิง่ท่ีตวัเองไมเ่ข้าใจ เน่ืองจากความแปรปรวนร่วมของ
ความสมัพนัธ์ในมิติตา่งๆยงัอยูใ่นระดบัคอ่นข้างต�่า อาจเป็นไปได้วา่ขา่วสาร
ถกูสง่ไปยงัผู้น�าไมถ่งึมือชาวบ้านโดยตรง  
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