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การส่ือสารด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กฟผ 

Social Responsibility Communication of the Electricity Generating  

Authority of Thailand – North Bangkok Power Plant. 

โดย 

นางสาวปวณ์ีสุดา อรุณสวสัด์ิ  

สาขาการบริหารส่ือสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษานโยบายการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม รูปแบบ

และวิธีการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม

ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ผูศึ้กษาใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ(Quantitative Research) ในการเก็บขอ้มูล 

และรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) และการคน้ควา้ขอ้มูลโดยการส ารวจ

เอกสารต่างๆรวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Document Review) โดยแหล่งขอ้มูลท่ีในการศึกษาและสัมภาษณ์ 

คือ ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูป้ฏิบติังานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบาย และ

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 2 ท่าน ร่วมกบัการสัมภาษณ์

ตวัแทนน าชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็นคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและพฒันา

ส่ิงแวดลอ้มชุมชน จ านวน 3 ท่าน กลุ่มตวัอยา่งประชาชนรอบโรงไฟฟ้าในระยะไม่เกินรัศมี 3 กิโลเมตรจาก

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ านวน 2 ท่าน โดยมีระยะเวาลาการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 ถึง 

มีนาคม 2555 ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมความคิดเห็นเชิงอตัวิสัยเท่านั้น การศึกษาคร้ังน้ียงัขาด

การศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การ เช่น พนักงาน ผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นส่วน

ส าคญัในการเติมเตม็ความสมบูรณ์ของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  

ผลการศึกษาพบวา่ นโยบายการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

เป็นการน านโยบายแผนแม่บทของตน้สังกดัคือสายงานของรองผูว้า่การไฟฟ้ามาด าเนินการตามท่ีก าหนดไว ้

โดยพิจารณาร่วมกบักลยุทธ์จากแผนยุทธศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยั

ต่างๆท่ีมีผลต่อการด าเนินการทั้งปัจจยัภายใน(จุดแข็ง-จุดอ่อน) และภายนอก (โอกาส- อุปสรรค) ทั้งน้ี

เป้าประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะสอดคลอ้งกบันโยบายโรงไฟฟ้าท่ีวา่ “เป็นโรงไฟฟ้า

สีเขียวท่ีผูป้ฏิบติังานท างานอย่างมีความสุข ท่ามกลางชุมชนโรงไฟฟ้าท่ีเป็นมิตร” รูปแบบการส่ือสารของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ หากเป็นการการส่ือสารในนามของโรงไฟฟ้าหรือระดบัหน่วยงานไปยงัชุมชนจะ
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เป็นรูปแบบจากบนลงล่าง เน่ืองจากวิธีการท างานของหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจจึงตอ้งมี

การผา่นกระบวนการแบบราชการ หลงัจากนั้นจะเป็นการส่ือสารในระดบัเดียวกนัท่ีทางโรงไฟฟ้าและชุมชน

สามารถออกคามคิดเห็นไดอ้ยา่งเสมอภาครวมถึงไดน้ าการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเขา้มาใชใ้นการส่ือสารไป

ยงัชุมชนดว้ย ส่วนวิธีการส่ือสารไดแ้ก่กิจกรรมและโครงการต่างๆผา่นกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบติั การ

แลกเปล่ียนความรู้ เพื่อให้เกิดแนวคิด มุมมอง ทศันคติ การท างานพฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วม การท า

แผนพฒันาชุมชนท่ีสะทอ้นการมีส่วนร่วมมากวา่การสนบัสนุนชุมชนแบบสงเคราะห์ รวมทั้งเปล่ียนวิธีการ

ท างานกบัชุมชน ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมคิดร่วมด าเนินการ แต่ในทางปฏิบติัยงัคงเป็นรูปแบบการคิดวางแผน

จากภายนอกสู่ภายใน คือการใช้ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรเป็นตวัก าหนด

กิจกรรม CSR ส่วนส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสารของโรงไฟฟ้า พระนครเหนือ โดยมากมกัใชส่ื้อบุคคลร่วมกบัส่ือ

อ่ืนๆ อยา่งหลากหลาย 

ปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ คือ 

ปัจจยัท่ีท าให้การส่ือสารไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองมาจากองค์ประกอบของกระบวนการส่ือสาร ใน

กระบวนการส่ือสารมีทั้ง “ตวัส่ือ” และ “ตวัสาร” แต่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือให้ความส าคญักบัการ

ประเมินผลโดยมากจะเป็นการประเมินผล “ตวัส่ือ” คือ ประสิทธิภาพการใช้ส่ือ โดยมองขา้มความส าคญั

ของเน้ือหา/ ตวัสาร ไปอย่างมาก กรณีของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือก็เช่นเดียวกันท่ีมีการประเมินผล

เฉพาะตวัส่ือ แต่การคดัเลือกและออกแบบสารยงัไม่ไดใ้ห้ความส าคญัมากพอจึงก่อให้เกิดปัญหาการส่ือสาร

ท่ีเม่ือส่ือสารออกไปแลว้ชุมชนหรือผูรั้บสารยงัคงมีความไม่เขา้ใจในตวัโรงไฟฟ้า นอกจากน้ียงัมีปัญหาเร่ือง

การคดัเลือกสารและการตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนท่ีมีการส่ือสารไปยงัชุมชน เพื่อให้ชุมชนไดมี้ความรู้

ความเขา้ใจหรือภาษาท่ีทางโรงไฟฟ้าตอ้งการส่ือสารเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั ส่วนปัญหาดา้นวิธีการ

ส่ือสารผา่นกิจกรรมท่ีท ามาไม่ไดท้  าให้ชุมชนเกิดความผกูพนักบัประเด็น หรือการเขา้ร่วมกิจกรรมมากนกั 

ท าใหว้ธีิการส่ือสารมีลกัษณะเป็นการท างานแบบระยะสั้นๆไม่ต่อเน่ือง 

บทน า 

การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยอ่มมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพของประชาชนรอบโรงไฟฟ้า แมว้่าจะมีมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบท่ี

อาจจะเกิดข้ึนในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า รวมกบัเม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จจ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ระบบ 

จากปัญหาดงักล่าวโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ได้มีการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็น

องคก์ารท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความห่วงใยต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ในภาพรวมการไฟฟ้า
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ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงพลงังาน มีภารกิจ

หลกัในการสร้างความมัน่คงของระบบไฟฟ้า ดว้ยการผลิตและรับซ้ือกระแสไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก 

ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระภายในประเทศ และจากประเทศเพื่อนบา้น เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าผา่นระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงท่ี

มีเครือข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศ ให้บริการแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง 

(กฟน.)ซ่ึงจะส่งไปยงัผูใ้ชไ้ฟฟ้าทัว่ประเทศ  

นอกจากภารกิจหลกัแลว้ การเกิดผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ พื้นท่ีตั้งของ

โรงไฟฟ้า ท าให้กฟผ. ไดใ้ห้ความส าคญัอย่างมากกบังานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility : CSR) โดยบูรณาการการด าเนินงานดา้น CSR ให้ทุกสายงานในกฟผ.น าไปปฏิบติในทุก

กระบวนการของการท างาน เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของชุมชน และส่ิงแวดล้อมด้วย

ความสุจริต เท่ียงธรรมและจริงใจ ส าหรับวิสัยทศัน์และแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมของกฟผ.นั้นไดก้ าหนดไวว้า่ “การบริหารจดัการและการให้ความส าคญัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อ

สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให ้กฟผ. เป็นองคก์ารแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยไดอ้ยา่งย ัง่ยนื”  

ท่ีผา่นมาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือสามารถด าเนินงานตามภารกิจไดโ้ดยไม่ไดมี้การต่อตา้น และถูก

คดัคา้นจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า แต่การมีพื้นท่ีตั้งอยูบ่ริเวณเดียวกบัอาคารส านกังานกลางของ กฟผ. ท าให้

เกิดปัญหาในการรับรู้ และการยอมรับถึงการมีอยู่ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ดงัปรากฎในงานวิจยัเร่ือง 

การประเมินสัมพนัธภาพชุมชนรอบโรงไฟฟ้าปี 2554 (สุรพงษ ์โสธนะเสถียร,2553) พบวา่ปัญหาการส่ือสาร

ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือนั้น มีปัญหาในการวิเคราะห์ดา้นภาพลกัษณ์ ซ่ึง

มาจากระดบัการรับรู้ ความพึงพอใจและการยอมรับหรือการมีส่วนร่วมเน่ืองจากการท่ีโรงไฟฟ้ามีพื้นท่ีตั้งอยู่

ในอาณาบริเวณติดกบัส านกังานใหญ่ของกฟผ. ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์แบบเหมารวมท าให้ประชาชน

ไม่สามารถแยกโรงไฟฟ้าและส านกังานกลางออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน จากสภาพปัญหาดงักล่าวเป็นท่ีมา

ในการศึกษาเร่ือง การส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กฟผ.ท่ีเป็นองคก์าร

ภาครัฐวิสาหกิจและมีการด าเนินงานดา้นธุรกิจพลงังานในประเทศไทยท่ีค านึงถึงการส่ือสารกบัผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียเพื่อไดม้าซ่ึงการยอมรับและการสนบัสนุนจากชุมชนและสาธารณชน ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจวา่ใน

การส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือนั้น มีนโยบายการส่ือสารดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร รูปแบบและวิธีการส่ือสารเป็นอย่างไร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคดา้นการ

ส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเป็นอย่างไร โดยผลการศึกษาคร้ังน้ี

สามารถน ามาใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการกับการส่งเสริมแนวคิดการ
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ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะไดส้นบัสนุนและก่อให้เกิดรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาองคก์ารและต่อสังคมส่วนรวม 

 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษานโยบายการส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

2. เพื่อศึกษารูปแบบและวธีิการส่ือสารดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนคร

เหนือ 

วธีิการศึกษา 

การศึกษา เร่ือง “การส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กฟผ.” น้ี เพื่อ

ศึกษานโยบายการส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ รูปแบบและวิธีการ

ส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการ

ส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือโดยผูศึ้กษาใชก้ารศึกษาตามระเบียบวิธี

วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In – Depth Interview) และ

การศึกษาขอ้มูลเชิงเอกสารได้แก่ รายงานประจ าปีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หนงัสือ บทความ 

และข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ระยะเวลาในการศึกษา ด าเนินการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลต่างๆอยู่ในช่วง

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2554 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2555 โดยประชากรท่ีเลือกในการศึกษามีดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารระดบักลางและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานด้านความ

รับผดิชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  จ านวน 2 ท่าน คือ หวัหนา้แผนกประชาสัมพนัธ์

และชุมชนสัมพนัธ์ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และวิทยากรระดบั 4 แผนกประชาสัมพนัธ์และชุมชน

สัมพนัธ์โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  

2. ผูน้ าชุมชนและเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็นคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและ

พฒันาส่ิงแวดลอ้มชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจ านวน 3 ท่าน 

3. กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในระยะไม่เกินรัศมี 3 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้าพระ

นครเหนือ จ านวน 3 ท่าน 

4. กลุ่มส่ือมวลชนในจงัหวดันนทบุรีและกรุงเทพมหานคร ในระยะไม่เกินรัศมี 3 กิโลเมตรจาก

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ านวน 2 ท่าน 
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ผลการศึกษาและอภิปราย 

การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล เร่ือง “การส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กฟผ.” เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจยัไดท้  าการแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 

ส่วน คือ ศึกษานโยบายการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และศึกษา

รูปแบบและวิธีการส่ือสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ งปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารของ

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คือ ส่ือมวลชน ผูน้ า

ชุมชน และกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในระยะไม่เกินรัศมี 3 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้าพระ

นครเหนือ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอบางกรวย เขตบางพลดั เขตบางซ่ือ ต่อการส่ือสารดา้นความ

รับผดิชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีผลสรุปดงัน้ี  

ข้อสรุปที ่1นโยบายการส่ือสารด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

  นโยบายการส่ือสารของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเป็นการน านโยบายการท างานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมของสายงานรองผู ้ว่าการผลิตไฟฟ้า หรือต้นสังกัดสายงานเป็นหลักจากนั้ นน า

เป้าประสงค์ในแผนแม่บทมาวางแผนปฏิบติังาน เพื่อให้บรรลุวถุัประสงค์จากนโยบายของโรงไฟฟ้าพระ

นครเหนือว่า “เป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวท่ีผูป้ฏิบติังานท างานอย่างมีความสุข ท่ามกลางชุมชนรอบโรงไฟฟ้าท่ี

เป็นมิตร” วตัถุประสงคก์ารส่ือสารของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีดงัน้ี 

1. เพื่อเผยแพร่และช้ีแจงนโยบายโรงไฟฟ้าสีเขียว ภารกิจ และการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนคร

เหนือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

2. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคลากร หน่วยงานภายในโรงไฟฟ้า และ

หน่วยงานภายนอกและชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

3. เป็นศูนยก์ลางในการให้ข่าวสารความรู้ดา้นการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อโรงไฟฟ้าพระนคร

เหนือ และติดต่อสอบถามส าหรับบุคคลภายนอก ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้มา

ติดต่อกบัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

4. เพื่อประสานงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆของ กฟผ. ตลอดจนด าเนินกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

5. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในงานจิตอาสาอละท าให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนรอบ

โรงไฟฟ้า 
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ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ หากพิจารณาตามองคป์ระกอบของ 

The Pyramid of Corporate Social Responsibility (Carroll, 1991) พบวา่ส่ิงท่ีส่ือสารและเห็นไดช้ดัคือ เป็น

นโยบายท่ีแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อกฎหมายและความรับผิดชอบทางจริยธรรม เห็นไดจ้ากการท่ี

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย พ.ร.บ. โรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม มีการควบคุม

มลพิษทางอากาศ น ้ า ระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน ISO 

14001 ซ่ึงโรงไฟฟ้าไดป้ฎิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัดงักล่าวเป็นการท า CSR in Process หรือ CSR ใน

กระบวนการนั้นเอง ส่วนความรับผิดชอบทางจริยธรรมคือ  โรงไฟฟ้าไดแ้สดงความรับผิดชอบท่ีมากกว่า

ความรับผิดชอบทางกฏหมาย ดงัเช่นการจดักิจกรรมท่ีจดัข้ึน อาทิ การให้การสนบัสนุนและส่งเสริมดา้น

การศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้า การสนบัสนุนดา้นวฒันธรรมและประเพณีในชุมชน เป็นตน้ 

นโยบายของแผนปฏิบติัการ CSR ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเม่ือเทียบกบัแนวทางปฏิบติัของ Phillip 

Kotler และ Nancy Lee ท่ีไดจ้ดักลุ่มไว6้ ประเภทจะเห็นว่าแนวทางแผนปฏิบติัการของกิจกรรมและ

โครงการโดยมากจดัอยูใ่นประเภท อาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน (Volunteering) ซ่ึงแนวทางน้ีมีเป้าหมายเพื่อ

สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโรงไฟฟ้าและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น โครงการสร้างสรรค์สีสวยเพื่อนอ้ง

สดใส อีกประเภทท่ีจดัว่านโยบายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจดัอยู่ประเภทน้ีคือ การด าเนินงานอย่างมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsibility Business Practice) โดยแนวทางน้ีโรงไฟฟ้าพระนคร

เหนือมีการพฒันา ปรับปรุง การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบกบัสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มหรือให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ซ่ึงแนวทางน้ีจะเหมือนกบั CSR in Process ท่ี

โรงไฟฟ้ามีการควบคุมดูแลการด าเนินงานให้อยูใ่นมาตรฐาน ISO การมุ่งสู่การเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวใจกลาง

เมือง 

ดงันั้น อาจกล่าวไดว้่านโยบายการส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

นอกจากการปฏิบติัตามกฎหมายแลว้ การแสดงความรับผดิชอบทางจริยธรรมยงัส่งผลดา้นบวกแก่โรงไฟฟ้า

และไดรั้บการจดจ ามากข้ึนเร่ือยๆในแง่ของนโยบาย หากมีการปฏิบติัท่ีดีย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลท่ีดีแก่โรงไฟฟ้าต่อไป 

ข้อสรุปที ่2 รูปแบบและวธีิการการส่ือสารด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  

จากการศึกษาพบว่ารูปแบบและวิธีการส่ือสารของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีรูปแบบการส่ือสาร

สองทาง เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ในระดบัแนวราบ รูปแบบการส่ือสารดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแบบจ าลองการ

ส่ือสารของ แชรมม์(Schramm, 1955) เม่ือผูส่้งสารส่งสารไปยงัผูรั้บสาร ผูรั้บสารก็จะส่ือสารกลบั หรือ
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โรงไฟฟ้ามีการส่ือสารไปยงัชุมชนแล้วชุมชนก็มีการส่ือสารกลบัมายงัโรงไฟฟ้าซ่ึงการส่ือสารรูปแบบน้ี

ก่อให้เกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั โดยผ่านกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้เกิด

แนวคิด มุมมอง ทศันคติการท างานพฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วม การท าแผนพฒันาชุมชนท่ีสะทอ้นการมี

ส่วนร่วมมากกว่าการสนบัสนุนชุมชนแบบสงเคราะห์ รวมทั้งเปล่ียนวิธีการท างานกบัชุมชน ท่ีเน้นการมี

ส่วนร่วมคิดร่วมด าเนินการ แต่ในทางปฏิบติัยงัคงเป็นรูปแบบการคิดวางแผนจากภายนอกสู่ภายใน คือ การ

ใชค้วามตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารเป็นตวัก าหนดกิจกรรม CSR 

ระดบัของการส่ือสารท่ีใช้ในการส่ือสารมีตั้งแต่การส่ือสารระหว่างบุคคล คือ การท่ีผูป้ฏิบติังาน

ประชาสัมพนัธ์โรงไฟฟ้าพระนครเหนือเขา้ไปพบปะพูดคุยกบัชาวบา้นในชุมชนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

การส่ือสารภายในกลุ่ม การส่ือสารสาธารณะ และการส่ือสารมวลชน  จากการศึกษาพบวา่ระดบัการส่ือสาร

ท่ีโรงไฟฟ้ามีไปยงัชุมชนยงัอยู่ในระดบัการส่ือสารภายในกลุ่มท่ีมีเฉพาะผูแ้ทนจากภาคส่วนต่างๆในกรณี

ของชุมชน ผูน้ าของแต่ละชุมชนจะเป็นผูแ้ทนในการเขา้ร่วมแระชุม ซ่ึงสมาชิกในชุมชนตอ้งรอการถ่ายทอด

จากผูน้ าชุมชนอีกคร้ังจึงจะไดท้ราบขอ้มูลการติดตามการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าแมว้า่ทางโรงไฟฟ้าจะเปิด

ให้มีช่องทางการส่ือสาร การให้ขอ้มูลเพิ่มมากข้ึนดว้ยการให้ประชาชนท่ีสนใจสามารถขอรายละเอียดไดท่ี้

แผนกประชาสัมพนัธ์ของโรงไฟฟ้าก็ตาม แต่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าโรงไฟฟ้าควรมีส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีให้

ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนพฒันาไฟฟ้าใหช้ดัเจนมากกวา่น้ี 

รูปแบบการส่ือสารของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นรูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่าง เน่ืองจาก

วิธีการท างานของหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจท่ีตอ้งมีการผ่านขั้นตอน กระบวนการแบบ

ราชการ หลังจากนั้นรูปแบบการส่ือสารจะเป็นไปในลักษณะในแบบระนาบ หรือการส่ือสารในระดับ

เดียวกนัท่ีทางโรงไฟฟ้าและชุมชนสามารถออกความคิดเห็นได้อย่างเสมอภาค การส่ือสารลกัษณะน้ีทาง

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือไดน้ าการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมมเขา้มาใชใ้นการส่ือสารกบัชุมชนซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม(Participation)และการเขา้ถึง(Accessibility)เป็นหลกัการส าคญัของการ

ส่ือสารเพื่อการพฒันา และเป็นหวัใจส าคญัในการส่ือสารต่อชุมชน 

วิธีการส่ือสารของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จากการศึกษาพบว่า โดยมากมกัใช้ส่ือบุคคลร่วมกบั

ส่ือออ่ืนๆอยา่งหลากหลาย ชุมชนมีความพึงพอใจ และจดจ าไดจ้ากาการส่ือสารผา่นบุคคล เน่ืองจากเป็นส่ือ

ท่ีมีลกัษณะการเผชิญหนา้ทั้งในรูปแบบการสนทนาตวัต่อตวั และการสนทนาเป็นกลุ่ม ซ่ึงการใชส่ื้อบุคคล

ก่อใหเ้กิดผลดีคือ สามารถน าข่าวสารท่ีตอ้งการเผยแพร่ไปสู่ผูรั้บโดยตรง และสามารถจูงใจผูรั้บสารได ้ดว้ย
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การพูดแบบเป็นกันเอง สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจและท าให้ผูรั้บสารสามารถจดจ าตราสัญลักษณ์จาก

เคร่ืองแบบของพนกังาน กฟผ.ไดอี้กดว้ย 

ข้อสรุปที ่3 ปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารด้านความรับผดิชอบต่อสังคม ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  

ปัญหาการส่ือสารท่ีเกิดจากผูส่้งสาร จากการศึกษาพบวา่ปัญหาดา้นความไม่สม ่าเสมอของผูส่้งสาร

ท าให้ผูรั้บสารหรือชุมชนเกิดความไม่มัน่ใจและก่อให้เกิดข่าวลือได ้รวมถึงความใกลชิ้ดท่ีไม่มากพอท าให้

ชุมชนรู้สึกมีความสัมพนัธ์ท่ีห่างเหินกบัโรงไฟฟ้า ในกรณีน้ีทางโรงไฟฟ้าอาจแกไ้ขดว้ยการเพิ่มความถ่ีใน

การส่ือสารใหม้ากข้ึน รวมทั้งการส่ือสารใหต้รงประเด็นความตอ้งการของชุมชนก็จะมีส่วนช่วยท าให้ชุมชน

มีความพึงพอใจมากข้ึน 

ปัญหาการส่ือสารท่ีเกิดจากตวัสาร โรงไฟฟ้าพระนครเหนือมองขา้มการประเมินผลตวัสาร ไม่ได้

ให้ความส าคญัการคดัเลือกและออกแบบสาร เน้นการประเมินผลตวัส่ือ ก่อให้เกิดปัญหาการส่ือสารเม่ือ

ส่ือสารออกไปแลว้ผูรั้บสารยงัคงมีความไม่เขา้ใจในตวัสารนั้น ดงันั้นโรงไฟฟ้าควรให้ความส าคญัของการ

ใหข้อ้มูล ข่าวสารเพื่อใหชุ้มชนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจท่ีตรงกนัส่งผลใหก้ารส่ือสารประสบความส าเร็จ 

ปัญหาท่ีเกิดจากวิธีการส่ือสาร จะเห็นไดจ้ากการส่ือสารกิจกรรมโครงการท่ีผ่านมาของโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ เม่ือจบโครงการหรือกิจกรรมก็เหมือนการจบความสัมพนัธ์ วิธีการส่ือสารผา่นกิจกรรมท่ีท า

มาไม่ไดท้  าใหชุ้มชนเกิดความรู้สึกผกูพนักบัประเด็นหรือการเขา้ร่วมกิจกรรมมากนกั ท าให้วิธีการส่ือสารมี

ลกัษณะไม่ต่อเน่ือง  

ปัญหาท่ีเกิดจากช่องทางการส่ือสาร การยงัไม่ไม่ใช้ช่องทางการส่ือสารประเภทส่ือทอ้งถ่ิน เช่น 

วิทยุชุมชน เสียงตามสายในชุมชนมุสลิม เขา้มาเป็นช่องทางในการส่ือสาร เน่ืองจากแต่ละชุมชนมีช่องทาง

การส่ือสารท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น โรงไฟฟ้าควรมีการส ารวจการใช้ส่ือในแต่ละพื้นท่ีว่ามีการเปิดรับส่ือมาก

นอ้ยเพียงไร ใชส่ื้อแบบใดบา้ง เพื่อท่ีจะไดใ้ชช่้องทางการส่ือสารท่ีตรงกบักลุ่มเป้าหมายได ้

ข้อเสนอแนะ 

1. การส่ือสารผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆควรส่ือสารให้ตรงกับนโยบายการส่ือสารเพื่อจะได้

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้ตลอดจนอยูใ่นแนวทางท่ีไดต้ั้งเอาไว ้

2. ควรมีการปรับปรุงวิธีการส่ือสาร ให้ผูรั้บสารหรือชุมชนเกิดความรู้สึกผูกพนัมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมและโครงการนั้นๆ 
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3. ควรมีการส่ือสารท่ีท าให้ชุมชนมีระบบวิธีคิดเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลข่าวสารกบัชีวิตของผูรั้บ

สารผ่านประสบการณ์ชีวิตประจ าวนัทุกๆวนั เพื่อให้ชุมชนผูรั้บสารมีความรู้ความเขา้ใจ เกิด

ความรู้สึกร่วมกบัโรงไฟฟ้า 

4. นโยบายการด าเนินงานของแต่ละสายงานยงัไม่มีการบูรณาการร่วมกัน การท างานยงัเป็น

ลักษณะต่างคนต่างท า ท าให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเกิดความสับสน จาก

แนวทางการด าเนินงานและการส่ือสารจากพนกังานของ กฟผ. ซ่ึงมีถึง 3 กลุ่มดว้ยกนัคือ  จาก

แผนกประชาสัมพนัธ์และชุมชนสัมพนัธ์โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จากฝ่ายชุมชนสัมพนัธ์และ

ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มโครงการ 

5. การส่ือสารการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือไม่ควร

หยดุอยูแ่ค่การท าตามกฎหมาย หรือขอ้ปฏิบติั แต่ควรท าดีพอจนไดรั้บการจดจ าจากผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 

6. การคดัเลือกและออกแบบสารเพื่อท าการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ใหแ้ก่กลุ่มชุมชนและสังคม 

ควรมีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลท่ีแท้จริงของความรับผิดชอบต่อสังคมถึง

วตัถุประสงค์ของการด าเนินการอย่างแทจ้ริง เน่ืองจากชุมชนสังคมยงัไม่เขา้ถึงบทบาทของ

ความรับผดิชอบต่อสังคมวา่ความรับผดิชอบต่อสังคมคืออะไรและท าเพื่ออะไร 

7. ยงัขาดการส่ือสารดา้น CSR อยา่งแทจ้ริง ในปัจจุบนัผูบ้ริหารบางท่านและบางยุคยงัท า CSR ใน

ระดบัของการประชาสัมพนัธ์การบริจาคส่ิงของหรือทรัพยสิ์นเงินทอง เพียงเพื่อสร้างช่ือเสียง

และภาพลกัษณ์ แต่ไม่ไดมี้การท าประชาสัมพนัธ์อละมวลชนสัมพนัธ์เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์

ท่ีดีระหวา่งโรงไฟฟ้ากบัชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
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