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บทคัดยอ 
 การศึกษา “พฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาและทัศนคติตอโรงไฟฟาแมเมาะของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการศึกษาเพ่ือหาขอมูลเหตุผลหนทางปรับปรุง และความเปนไปไดใน
การขยายโรงไฟฟาถานหินเพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมมากข้ึนท้ังภาคธุรกิจและเอกชนใน
อนาคต รวมท้ังการใชสื่อโฆษณาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนกลยุทธ
เสริมสรางความเชื่อม่ันของประชาชนตอภารกิจของ กฟผ. และนําองคกรสูสากลในระดับสูงข้ึน 
 ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค คือ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาของ กฟผ. ท่ีเก่ียวกับโรงไฟฟาแมเมาะ ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติตอโรงไฟฟาแมเมาะ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ
ของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางใหกลุมตัวอยางกรอกคําตอบเอง (Self Administered Questionnaire) เปน
แบบสอบถามปลายปด (Close ended Questionnaire)  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชน
ท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานครท้ังชาย หญิง ท่ีมีอายุตั้งแต 20-65 ป ทุกระดับจากศึกษา ทุกอาชีพ และ
รายได เปนการสุมแบบผสมผสาน (Mixed – Method Sampling) ใชหลักสถิติในการวิเคราะหขอมูล
คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
นําเสนอดวยตารางแจกแจงความถ่ีพรอมอธิบายขอมูลจากกลุมตัวอยาง ท้ังนี้ผูศึกษาดําเนินการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 400 คน 
 ผลการศึกษาพบวา 

1. ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย ชวงอายุ 31 – 40 ป มาก
ท่ีสุด ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเทาสูงกวากลุม อ่ืน อาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และรายไดตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท สูงกลาวกลุมอ่ืน 

2. พฤติกรรมการเปดรับชมโฆษณาท่ี เ ก่ียวของ กับโรงไฟฟาแม เมาะของ กฟผ . 
ชุดบทพิสูจนและสัมผัส เปดผานสื่อโทรทัศนผานทาง Free TV (ชอง 3, 5, 7, 9, 11, 
TPBS) มากท่ีสุด, ดานสื่อวิทยุเปดรับผาน, สื่อวิทยุ FM มากท่ีสุด, สื่อสิ่งพิมพ ผานทาง
หนังสือพิมพมากท่ีสุด, OUT OF HOME กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเห็นสื่อโฆษณาท้ัง 
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2 ชุดนี้ผานทาง OUT OF HOME แตมีเห็นทาง Billboard สูงกวาชองทางอ่ืนแตเพียง
รอยละ 19 และดาน Social Media รับผานทาง www.egat.co.th สูงสุด 

3. ทัศนคติตอโรงไฟฟาแมเมาะในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติตอโรงไฟฟาแมเมาะใน
ระดับปานกลางคิดเปนคาเฉลี่ย 3.13 จากคะแนนเต็ม 5 
ทัศนคติดานความรู กลุมตัวอยางมีทัศนคติดานความรูท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะในระดับต่ํา 
ทัศนคติดานความรูสูงท่ีสุดในประเด็นท่ีโรงไฟฟาแมเมาะเปนแหลงผลิตพลังงานไฟฟาขนาดใหญใน
ภาคเหนือ ดานความรูสึก กลุมตัวอยางมีทัศนคติดานความรูสึกเก่ียวกับโรงไฟฟาแมเมาะในระดับปาน
กลาง ดานความรูสึกสูงท่ีสุดในประเด็นท่ีโฆษณาเก่ียวกับโรงไฟฟาแมเมาะใชคําพูดท่ีประทับใจและมี
ภาพท่ีสวยรองลงมา ดานการกระทํา กลุมตัวอยางมีทัศนคติดานการกระทําสูงท่ีสุดในประเด็นท่ี
หลังจากท่ีไดเห็น/ฟงโฆษณาของโรงไฟฟาแมเมาะแลวอยากเสนอขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ือนําไป
ปรับปรุงปฏิบัติสูงสุดรองลงมาคืออยากมีสวนรวมในกิจกรรมของ กฟผ. 
 

บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบัน กฟผ. ไดทําการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อหลายชนิดและหลายชองทางเพ่ือใช
สื่อสารใหเขาถึงประชาชน เชน สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพตางๆ สื่อ Out Of Home และ 
Social Media โดยการวางสื่อโฆษณาในแตละปนั้น กฟผ. ตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก โดย 
กฟผ. ตองคํานึงพิจารณาและประเมินผลการวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธในทุกข้ันตอนเพ่ือใหการ
วางสื่อโฆษณาในแขนงตางๆ บรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดย
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนกลุมตัวอยางท่ีมีโอกาสในการเปดรับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ
ขาวสารของ กฟผ. มากท่ีสุด เพราะมีโอกาสและความสามารถในการเขาถึงสื่อและชองทางการสื่อสาร
สูงกวาพ้ืนท่ีในจังหวัดอ่ืน อีกท้ังการกอสรางโรงไฟฟาใหมในปจจุบัน เปนเรื่องท่ีตองตัดสินใจใน
ระดับประเทศ ใชเพียงแค กฟผ. จะดําเนินการสรางไดโดยการตัดสินใจภายในองคกรโดยปราศจาก
ความรวมมือและการยอมรับจากภาคประชาชน  แตประชาชนท้ังประเทศจะตองยอมรับและมี
ทัศนคติท่ีดีตอ กฟผ. เสียกอน จึงจะสามารถดําเนินการสรางโรงไฟฟาใหมได 

โดยการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาและทัศนคติตอโรงไฟฟาแมเมาะ ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครครั้งนี้ เปนการศึกษาเพ่ือหาขอมูลเหตุผลและแนวทางการปรับปรุง
กลยุทธในการวางสื่อโฆษณาของ กฟผ. ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน สามารถเขาถึง
ประชาชนไดในวงกวาง  รวมถึงความเปนไปไดในการใชสื่อเปนตัวกลางในการสรางทัศนคติท่ีดีใหแก
โรงไฟฟาถานหินแมเมาะเพ่ือใหประชาชนเกิดการยอมรับและใหความรวมมือในการขยายโรงไฟฟา
ถานหินเพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมมากข้ึนท้ังภาคธุรกิจและภาคเอกชน 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาของ กฟผ. ท่ีเก่ียวกับโรงไฟฟาแมเมาะ ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพ่ือศึกษาทัศนคติตอโรงไฟฟาแมเมาะ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
วิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาและทัศนคติตอโรงไฟฟาแมเมาะของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ครั้งนี้ เปนการศึกษาดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเก็บขอมูลตางๆ จากประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเคยเปดรับสื่อโฆษณาของ กฟผ. ท่ีเปนเรื่องราวของโรงไฟฟาถานหินแมเมาะ 
จํานวน 2 ชุด คือ ชุด “บทพิสูจน” และชุด “สัมผัส” ผานทางชองทางตางๆ โดยขอมูลท่ีสนใจศึกษา 
ไดแก พฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาของ กฟผ. ท่ีเก่ียวกับโรงไฟฟาถานหินแมเมาะ ทัศนคติตอ
โรงไฟฟาถานหินแมเมาะ ของกลุมเปาหมาย  โดยอาศัยวิธีการทางสถิติเขามาชวยในการพรรณนาและ
ทดสอบสมมติฐานตางๆ ท่ีไดกําหนดไว ท้ังนี้ การเก็บขอมูลดังกลาวอาจเปนความจริงในชวงเวลาหนึ่ง
เทานั้น จึงจัดไดวาการวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบชวงตัด (Cross section) และเปนการวัดผลเพียงครั้ง
เดียว (One-shot Case Study) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.0 และเพศหญิง จํานวน 224 
คน คิดเปนรอยละ 56.0 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป มากท่ีสุด จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.3 มี
การศึกษาในระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเทา จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.2 มีอาชีพเปน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.3 และมีรายไดตอเดือน 30,001 – 40,000 
บาท จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.7 
2. พฤติกรรมการเปดรับชมโฆษณาท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะของ กฟผ. 
 ดานสื่อโทรทัศน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปดรับชมโฆษณาท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟา
แมเมาะของ กฟผ. ผานสื่อ “โทรทัศน” ทาง Free TV (ชอง 3,5,7,9,11,TPBS) มากท่ีสุด จํานวน 
332 คน คิดเปนรอยละ 83.0 รองลงมาคือ ทีวีดาวเทียม จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.5 เคเบิ้ล
ทีวี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 และไมเคยเห็นโฆษณาท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะของ 
กฟผ. ผานสื่อโทรทัศนเลย จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 
 ดานสื่อวิทยุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปดรับชมโฆษณาท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแม
เมาะของ กฟผ. ผานสื่อ “วิทยุ” ผานวิทยุ FM มากท่ีสุด จํานวน 311 คน คิดเปนรอยละ 77.7 
รองลงมาคือ ไมเคยรับฟงโฆษณาท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะของ กฟผ. ผานสื่อวิทยุเลย จํานวน 
77 คน คิดเปนรอยละ 19.3 และรับฟงผานวิทยุทองถ่ิน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 
 ดานสื่อสิ่งพิมพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปดรับชมโฆษณาท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟา
แมเมาะของ กฟผ. ผานสื่อ “สิ่งพิมพ” ผานทางหนังสือพิมพ มากท่ีสุด จํานวน 275 คน คิดเปนรอย
ละ 68.8 รองลงมาคือ ไมเคยอานโฆษณาท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะของ กฟผ. ผานสิ่งพิมพเลย
เลย จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.5 และรับสื่อผานทางนิตยสาร จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 
11.7 
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 ดานสื่อ OUT OF HOME พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมเคยเห็นสื่อโฆษณาท่ีเก่ียวของ
กับโรงไฟฟาแมเมาะของ กฟผ. ผานสื่อ “OUT OF HOME” เลย จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 
64.3 รองลงมาคือ เคยเห็นผานทาง Billboard จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0 เคยเห็นผานสื่อ
โฆษณาบนรถไฟฟา จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.0 และเคยเห็นผานสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร 
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.7 

 ดานสื่อ Social Media พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเปดรับชมโฆษณาท่ีเก่ียวของ
กับโรงไฟฟาแมเมาะของ กฟผ. ผานสื่อ “Social Media” จํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 71.3 
รองลงมาคือ เคยรับชมผานทาง www.egat.co.th จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.5 รองลงมาคือ 
Facebook  จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 และ youtube จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.7 
3. ทัศนคติตอ กฟผ.ท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะ 
 จากผลการศึกษาทัศนคติตอ กฟผ.ท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะ ในภาพรวมพบวา 
กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอโรงไฟฟาแมเมาะ ในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 จาก
คะแนนเต็ม 5 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.19 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ี
ประชาชนมีระดับทัศนคติสูงสุดคือ ดานการกระทํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 รองลงมาคือ ดาน
ความรูสึก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 และดานความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาใน
แตละดาน พบวา  

ดานความรู พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติดานความรูท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะ ใน
ระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.13 โดยกลุมตัวอยางมีทัศนคติดานความรูสูงท่ีสุด ในประเด็นท่ี 
โรงไฟฟาแมเมาะเปนแหลงผลิตพลังงานไฟฟาขนาดใหญในภาคเหนือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 
รองลงมาคือ ถานหินท่ีใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาขุดข้ึนจากเหมืองแมเมาะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.91 สวนประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมีทัศนคติต่ําท่ีสุดคือ มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบ
โรงไฟฟาแมเมาะ ซ่ึงควบคุมโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.79 

ดานความรูสึก พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติดานความรูสึกท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแม-
เมาะ ในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางมี
ทัศนคติดานความรูสึกสูงท่ีสุด ในประเด็นท่ี โฆษณาเก่ียวกับโรงไฟฟาแมเมาะใชคําพูดท่ีประทับใจ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 รองลงมาคือ โฆษณาเก่ียวกับโรงไฟฟาแมเมาะนําเสนอภาพแมเมาะท่ีสวย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมีทัศนคติต่ําท่ีสุดคือ โรงไฟฟาและเหมืองแมเมาะ 
เปนสถานท่ีอันตราย มีความนากลัว และไมนาเขาใกล มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.82  

ดานการกระทํา พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติดานการกระทําท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแม-
เมาะ ในระดับสูง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติ
ดานการกระทําสูงท่ีสุด ในประเด็นท่ี หลังจากท่ีไดเห็น/ฟง โฆษณาของโรงไฟฟาแมเมาะ อยากเสนอ
ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะให กฟผ. เพ่ือเปนแนวทางในการนําไปปรับปรุง / ปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.28 รองลงมาคือ หลังจากท่ีไดเห็น/ฟง โฆษณาของโรงไฟฟาแมเมาะ ทําใหอยากมามีสวนรวมใน
กิจกรรมของ กฟผ. มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 สวนประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมีทัศนคติต่ําท่ีสุดคือ หลังจากท่ี
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ไดเห็น/ฟง โฆษณาของโรงไฟฟาแมเมาะ ทําใหอยากใหความสนับสนุนกิจกรรม กฟผ. มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.37  
4. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐาน : ประชาชนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติตอ กฟผ. ท่ี
เก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะท่ีแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา 

1. ประชาชนท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติตอ กฟผ.ท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะ 
ไมตางกัน  

2. ประชาชนท่ีมีอายุท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติตอ กฟผ.ท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะ 
ท่ีแตกตางกัน เนื่องจากชวงอายุ 20-30 ปนั้น มีทัศนคติสูงกวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 
41 – 50 ป, สูงกวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 51 – 60 ป และสูงกวากลุมตัวอยางท่ีมี
อายุ 61 – 65 ป เนื่องจากชวงอายุ 20-30 ปนั้น เปนกลุมประชากรท่ีเปดรับสื่อ
โฆษณาของ กฟผ. มากท่ีสุด เพราะมีโอกาสในการเขาถึงชองทางการสื่อสาร และมี
พฤติกรรมในการเปดรับขาวสารท่ีมากกวาประชากรในชวงอายุอ่ืนๆ เพราะ
ภาพยนตรโฆษณาของ กฟผ. นั้นนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับเด็กและธรรมชาติท่ีสวยงาม
ของโรงไฟฟาแมเมาะ รวมถึงการอยูรวมกันอยางปกติสุขระหวางโรงไฟฟากับชุมชน
โดยรอบโรงไฟฟาแมเมาะ 

3. ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติตอ กฟผ.ท่ีเก่ียวของกับ
โรงไฟฟาแมเมาะ ไมตางกัน  

4. ประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติตอ กฟผ.ท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะ 
ไมตางกัน  

5. ประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติตอ กฟผ. ท่ีเก่ียวของกับ
โรงไฟฟาแมเมาะ ไมตางกัน  

อภิปรายผลการศึกษา 
  1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมโฆษณาท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะของ 
กฟผ. พบวา ดานโทรทัศน กลุมตัวอยางเปดรับผานทาง Free TV (ชอง 3,5,7,9,11,TPBS) มากท่ีสุด 
ท้ังนี้เนื่องจาก Free TV นั้น เปนชองทีวีเสรี ท่ีผูบริโภคทุกคนสามารถเขาถึงไดโดยงาย ไมตองติดตั้ง
อุปกรณอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของพีระพล บัวทอง (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง 
การเปดรับสื่อ การรับรู และทัศนคติท่ีมีตอการกอสรางโรงไฟฟา พลังงานนิวเคลียรของประชาชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปดรับสื่อเก่ียวกับโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 
ผานชองทางโทรทัศน มากท่ีสุด รองลงมาคือสื่อวิทยุ FM ท้ังนี้อาจเนื่องจาก กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาในครั้งนี้เปนประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงรับฟงวิทยุผานคลื่นความถ่ีในระบบ FM 
ไดชัดเจนท่ีสุด ดังนั้นจึงเปดรับขาวไดมากท่ีสุดเชนกัน อีกท้ังการจราจรในปจจุบัน เปนสิ่งท่ีทําให
ประชาชนใชชีวิตอยูในรถมากข้ึน วิทยุจึงมีบทบาทสําคัญในการชวยผอนคลายกับปญหาการจราจรได
อีกทางหนึ่ง รองลงมาคือสื่อสิ่งพิมพ เนื่องจากเปนสื่อสิ่งพิมพท่ีมีการนําเสนอขาวสารดานตางๆ เปน
รายวัน ราคายอมเยา หาซ้ือไดงาย สะดวก อีกท้ังมีขาวสารใหเลือกหลากหลายไมวาจะเปน ขาว
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือขาวบันเทิง เปนตน จึงทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับสื่อดานสื่อ
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สิ่งพิมพจากหนังสือพิมพมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสุรพงษ โสธนะเสถียร (2533: 120 – 
121) กลาวไววาสื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการนําขาวสารตาง ๆ ไปเผยแพรเพ่ือใหประชาชนใน
สังคมไดรับทราบวาขณะนี้ในสังคมมีปญหาอะไรเม่ือประชาชนไดรับทราบขาวสารนั้น ๆ ยอม
กอใหเกิดทัศนคติและเกิดพฤติกรรมตอไป ซ่ึงมีลักษณะสัมพันธกันเปนลูกโซเปนท่ียอมรับกันวา การ
สื่อสารมีบทบาทสําคัญในการดําเนินโครงการตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไวการท่ีคน
เดินเทามีพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจรไดก็ตองอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมืออันสําคัญใน การ
เพ่ิมพูนความรู สรางทัศนคติท่ีดีและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสมโดยผานสื่อ
ชนิดตาง ๆ ไปยังประชาชนกลุมเปาหมาย  
 นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา สื่อวิทยุ AM สื่อประเภท Social Media ประเภท 
youtube และสื่อโทรทัศนประเภท เคเบิ้ลทีวีนั้น เปนสื่อท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญไมพบเห็นหรือรับฟง
โฆษณาของ กฟผ.ท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะเลย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครนั้นนิยมฟงวิทยุ FM มากกวาวิทยุ AM อีกท้ังทาง กฟผ. ไดมีการวางสื่อโฆษณาทาง
วิทยุ AM โดยเจาะเฉพาะชองท่ีตองการ ทําใหมีจํานวนประชาชนท่ีเคยรับฟงจํานวนนอย สวนสื่อดาน 
Social Media ประเภท youtube นั้น ปจจุบันเปนท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย แตประเด็นท่ีกลุม
ตัวอยางไมเคยเห็นผานทางสื่อชนิดนี้ อาจเนื่องจากโฆษณายังไมไดอยูในกระแสนิยม ผูรับสื่อจึงไมได
ใหความสนใจในการติดตามขอมูลขาวสารเทาท่ีควร และสื่อท่ีมีการพบเห็นนอยท่ีสุดคือสื่อโทรทัศน
ประเภท เคเบิ้ลทีวี ท่ีจริงแลวสื่อโทรทัศนประเภท เคเบิ้ลทีวี เปนสื่อท่ีแพรหลายและสามารถเขาถึงได
โดยงาย แตเนื่องจากการวางสื่อโฆษณาของ กฟผ.ท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะ นั้น ทาง กฟผ. ไดมี
การวางกลยุทธโดยการลงโฆษณาเจาะเฉพาะชอง เชนเดียวกับการวางสื่อโฆษณาทางวิทยุ AM ทําใหมี
จํานวนประชาชนท่ีเคยพบเห็นโฆษณาของ กฟผ.ท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะ จํานวนนอยมาก 

 2. จากผลการศึกษาทัศนคติตอ กฟผ.ท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะ ในภาพรวม
พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอโรงไฟฟาแมเมาะ อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงหมายความวากลุม
ตัวอยางมีทัศนคติตอโรงไฟฟาแมเมาะท้ังในทางบวกและทาง สอดคลองกับงานวิจัยของภารดี พ่ึง
สําราญ (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของนิสิต-นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร กับการ
ยอมรับโรงไฟฟานิวเคลียร ผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายสวนใหญมีทัศนคติท่ีเปนกลางรอยละ 
81.0 และผลการศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของดวงใจ ปเย (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง 
ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แมเมาะ ผลการศึกษาพบวา 
ประชาชนมีทัศนคติท้ังดานบวกและดานลบ ดังนี้ ประชาชนยอมรับวา กฟผ.แมเมาะชวยพัฒนาให
พ้ืนท่ีท่ีอําเภอแมเมาะมีความเจริญทางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สนับสนุนทุนการศึกษา 
สงเสริมอาชีพ รวมถึงแสดงความรับผิดชอบตอประชาชนทีไดรับผลกระทบแตยังไมเพียงพอและ
ครอบคลุม ในขณะเดียวกันการดําเนินงานของ กฟผ.แมเมาะสงผลกระทบตอระบบนิเวศน ทําให
ทรัพยากรปาไม แหลงน้ําถูกทําลายไป และกอเกิดมลพิษท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนในอําเภอ
แมเมาะ ดวยเหตุผลดังกลาวการศึกษาในครั้งนี้ผลการศึกษาดานทัศนคติในภาพรวมจึงอยูในระดับ
ปานกลางเชนกัน ท้ังนี้อาจเนื่องจากการในประชาชนสวนใหญยังติดอยูกับภาพในอดีตของโรงไฟฟาแม
เมาะ ซ่ึงทําใหบางกลุมมีทัศนคติในทางลบตอโรงไฟฟาแมเมาะ เนื่องจากอดีตโรงไฟฟาแมเมาะนั้นเปน
โรงไฟฟาท่ีทํามหเกิดปญหามลภาวะพิษอยางมาก ไมวาจะเปนมลภาวะทางอากาศ จากกาซซัลเฟอร
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ไดออกไซด ท่ีเกิดจากการผลิตกระแสไฟฟาของโรงงานไฟฟาแมเมาะ ปญหาเรื่องกลิ่น ซ่ึงเกิดจากการ

ลุกติดไฟของถานหิน ไดสรางความเดือดรอนรําคาญจากกลิ่นเหม็นเปนประจํา ท่ีสําคัญ ปญหาดาน

สุขภาพ เนื่องจากชาวบานไดรับมลพิษจากโรงไฟฟาแมเมาะ ทําใหเกิดผลกระทบเฉียบพลัน ตั้งแตเกิด
อาการระคายเคืองเยื่อบุตางๆ ไมวา ตา จมูก คอ ทางเดินหายใจ ท่ีมีการแสบคัน และตามมาดวยการ
ติดเชื้อหลังการระคายเคือง ทําใหเกิดการบีบรัดตัวของทอทางเดินหายใจ ทําใหหายใจลําบาก หอบ
หืด แนนหนาอก สมรรถภาพปอดลดลงและมีอาการใจสั่น หัวใจเตนเร็ว วิงเวียนศีรษะ เกิดอาการ
เรื้อรัง จนเปนเหตุใหชาวบานไดลมปวยและเสียชีวิตกันเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ Klapper (1960, pp. 19-25) ท่ีกลาววา การเลือกใหความสนใจ (selective attention) 
นอกจากบุคคลจะเลือกเปดรับขาวสาร แลว บุคคลยังเลือกใหความสนใจตอขาวสารท่ีไดรับซ่ึง
สอดคลองกับทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิมของบุคคลนั้น ๆ ในขณะเดียวกันก็พยายามหลีกเลี่ยงการรับ
ขาวสารท่ีขัดตอทัศนคติหรือความคิดดั้งเดิม ท้ังนี้เพราะการไดรับขาวสารท่ีไมสอดคลองกับความรูสึก
ของเขา จะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกไมพอใจ 

 แตในปจจุบันประชาชนเล็งเห็นความสําคัญของโรงไฟฟาวามีประโยชนตอการดํารงชีวิต
เปนอยางมาก โดยทุกภาคสวนจําเปนตองใชกระแสไฟฟาในการขับเคลื่อนอุปกรณตางๆ เพ่ือความสะ
ของโรงไฟฟาแมเมาะ เปนโรงไฟฟาท่ีมุงสูการเปนผูผลิตไฟฟาชั้นนําในระดับสากลและเปนท่ีเชื่อม่ัน
ของสังคม และพรอมท่ีจะเปนองคกรท่ีจะอยูคูชุมชนไดอยางมีความสุข  เห็นวา ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของเครช และครัทชฟลด (Krech and Curtchfield, 1948) ไดใหความเห็นวา ทัศนคติ อาจ
เกิดข้ึนจากการตอบสนองความตองของบุคคล นั่นคือ สิ่งใดตอบสนองความตองการของตนได บุคคล
นั้นก็มี ทัศนคติ ท่ีดีตอสิ่งนั้น หากสิ่งใดตอบสนองความตองการของตนไมไดบุคคลนั้นก็จะมี ทัศนคติ 
ไมดีตอสิ่งนั้น  
  3. จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ประชาชนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรท่ี
แตกตางกัน มีทัศนคติตอ กฟผ.ท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟาแมเมาะท่ีแตกตางกัน พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติตอ กฟผ.ท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟา
แมเมาะ ไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีทัศนคติตอ กฟผ.ท่ีเก่ียวของกับโรงไฟฟา
แมเมาะ ท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยความแตกตาง ดังนี้ 1) กลุม
ตัวอยางท่ีมีอายุ 20 – 30 ป มีทัศนคติสูงกวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 41 – 50 ป 2) กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 
20 – 30 ป กับกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 51 – 60 ปโดยกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 20 – 30 ป มีทัศนคติสูงกวา
กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 51 – 60 ป และ 3) กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 20 – 30 ป กับกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 
61 – 65 ป โดยกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 20 – 30 ป มีทัศนคติสูงกวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 61 – 65 ป 
แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุสูงกวา มีทัศนคติตอโรงไฟฟาแมเมาะท่ีต่ํากวา ท้ังนี้อาจเนื่องจาก
กลุมตัวอยางท่ีมีอายุสูงกวานั้นไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรงไฟฟาแมเมาะมาตั้งแตอดีต ทําให
เกิดการจดจํากับภาพเหตุการณดังกลาว และสะทอนออกมาในรูปแบบของทัศนคติในแงลบวา 
โรงไฟฟาแมเมาะนั้น เปนโรงไฟฟาท่ีนากลัว ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ตามมาอีกมากมาย 
สวนกลุมตัวอยางท่ีมีอายุนอยกวานั้นยังไมไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับโรงไฟฟาแมเมาะเทาท่ีควร แต
อาจจะเคยไดยิน หรือเห็นโฆษณาเก่ียวกับโรงไฟฟาแมเมาะท่ีเปนโฆษณาในปจจุบันท่ีเปนการนําเสนอ
ในแงขององคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงมีทัศนคติในระดับท่ีสูงกวา ซ่ึง
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สอดคลองกับแนวคิดของพิทักษ ปานเปรม (2550, น.14-15) ท่ีกลาววา อายุเปนปจจัยท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งตอพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย เนื่องจากอายุเปนตัวกําหนดเก่ียวกับความมี
ประสบการณในเรื่องตางๆของบุคคล อีกท้ังยังเปนเครื่องบงชี้หรือแสดงถึงความคิด ความเชื่อ 
ลักษณะการโตตอบตอเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนของบุคคล นอกจากนี้คนอายุนอยจะมีความคิดเชิงเสรี
นิยมมากกวาคนอายุมาก ใจรอนกวา มองโลกในแงดีกวา สวนคนอายุมากจะมีความระมัดระวัง
มากกวา มองโลกในแงราย ไมชอบการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น คนอายุนอยจึงถูกชักจูงใจจากสื่อไดงาย
กวาคนอายุมาก และมีพฤติกรรมในการสื่อสารท่ีชอบเปดรับขาวสารดานบันเทิง ในขณะท่ีคนอายุมาก
จะเปดรับขาวสารประเภทหนักๆเชน ขาวการเมือง สังคม เศรษฐกิจ เปนตน 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 1. การศึกษาครั้งนี้เปนเพียงการศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เทานั้น ดังนั้นควรทําศึกษากับกลุมตัวอยางในภูมิภาคอ่ืนๆ ดวย เพ่ือจะไดทราบถึงทัศนคติของประ
ชานท่ีมีตอการยอมรับโรงไฟฟาและถานหินแมเหมาะวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เพ่ือนําผล
การศึกษาท่ีไดมาเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานใหเปนท่ียอมรับของประชาชนมากข้ึน 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร หรือตัว
แปรอ่ืนๆ ท่ีไดศึกษาเพ่ิมเติมดวย เชน ความรูความเขาใจเก่ียวกับการสรางโรงไฟฟา ความตองการ
ของประชาชนตอความรับผิดชอบจากการสรางโรงไฟฟา เปนตน 
  3. ควรมีการศึกษาถึงความรูความเขาใจของประขาชนท่ีมีตอโรงผลิตไฟฟาและถานหินแม
เมาะ เพ่ือประโยชนแกองคกรในการท่ีจะสรางสรรคการสื่อสารขอมูลขาวสารขององคกรท่ีเปน
ประโยชนออกสูสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของผูรับชมสื่อใหมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟาและถาน
หินแมเหมาะมากยิ่งข้ึน 
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