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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศึกษาความต้องการงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของประชาชนที่
อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศึกษาความสัมพันธ์และ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยกับความต้องการงานด้านชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
ประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ใน
พ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า รัศมี 5 กิโลเมตร ตามพ้ืนที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด าเนินงานด้าน
ชุมชนสัมพันธ์ เท่านั้น ได้แก่ อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เขตบางพลัด เขต
บางซื่อ และเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส าหรับประชากรกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชน ความต้องการใน
ประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ และความต้องการในรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาความต้องการในประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์พบว่า
ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษาสูงสุด พ้ืนที่อาศัยที่อาศัย รายได้
ส่วนตัวต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกันจะมีความต้องการประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ไม่
แตกต่างกัน ขณะที่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชน มีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ในทิศทางบวก ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และเมื่อศึกษาความ
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ต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ, พ้ืนที่อาศัย 
และรายได้ที่แตกต่างกันจะมีความต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์แตกต่างกัน และการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับความต้องการรูปแบบการด าเนินงาน
ชุมชนสัมพันธ์ ในทิศทางบวก ที่ระดับนัยส าคัญ .05  
ค าส าคัญ: ชุมชนสัมพันธ์, ลักษณะประชาชน, การมีส่วนร่วม 
 

 
Abstract 

Characteristics of residents of communities near Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) power plants, their community relations needs, and 
how their characteristics compare were studied. Samples were 300 residents of a five 
kilometer radius around EGAT power plants. Locations included Amphoe Meuang 
and Amphoe Bang Kruai, Nonthaburi Khet Bang Phlat, Khet Bang Sue, and Khet Dusit, 
Bangkok. Data was collected by questionnaire and analyzed with a computer 
program for interpreting social science data. Descriptive statistics included frequency, 
percentages, mean and standard deviation. Hypotheses were tested with the t-test, 
analysis of variance, and the Pearson product-moment correlation coefficient. 

Results indicated a high level of participation in community activities, issue of 
community relations activity needs and types of community relations activity needs. 
Demographic characteristics such as gender, age, religion, educational level, location, 
monthly income and occupation did not differ significantly according to issue of 
community relations activity needs. Participation in community activities was 
positively related to issue of community relations activity needs at a .05 level of 
significance. Demographic characteristics such as age, location, and monthly income 
significantly differed according to types of community relations activity needs. 
Participation in community activities was positively related to types of community 
relations activity needs at a .05 level of significance. 
Keywords: Community relations, Individual characteristics, Participation.  
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บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวสูงขึ้น และมีแผนการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆเพ่ิมมากขึ้นตามนโยบายรัฐบาล  รวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ
ของประเทศไทยมากขึ้น และส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวมมากขึ้นเช่นกัน (ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน, 2558, น.1-1) จากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจและโครงสร้าง
พ้ืนฐานข้างต้น จึงต้องมีการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ โดยการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน สังกัดกระทรวง
พลังงาน เป็นหน่วยงานหลักท่ีด าเนินกิจการในด้านการผลิต จัดให้ได้มา และจัดส่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และผู้ใช้ไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย, 2557, น.4) จึงมีภารกิจในการด าเนินงานผลิต และจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอ 
พร้อมทั้งให้ความส าคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนและสังคมอีกด้วย  ซึ่งการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ เพ่ือการด าเนินงานผลิตไฟฟ้า
เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต โดยมีการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วย (การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2558, น.ฉ) เพ่ือสร้างความยอมรับจากสังคมและชุมชนต่อการพัฒนา
โรงไฟฟ้าใหม่ทุกประเภทในพ้ืนที่เป้าหมาย รวมทั้งประสานงาน เสริมสร้างความเข้าใจ สนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านมวลชนในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2558, น.
1-4)  

งานด้านชุมชนสัมพันธ์นั้นมีความส าคัญอย่างมากในการด าเนินงานของหลายองค์กร 
โดยเฉพาะองค์กรที่การด าเนินงานอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่ งหากผลกระทบ
เหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไข อาจเกิดความขัดแย้ง ความไม่พอใจ จนน าไปสู่การต่อต้านของชุมชน
โดยรอบได้ แต่หากมีการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ที่ดี  ตรงความต้องการของประชาชนในชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้า ก็สามารถช่วยให้ความขัดแย้งลดลง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรได้  ในส่วนของ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนเมือง
ได้มีการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีทั้งสิ้น 2 ชุด คือ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเดิมที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชิงพาณิชย์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 2 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าใหม่ มี
การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 
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2559) โรงไฟฟ้าพระนครเหนือทั้ง 2 ชุดอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชน 
โดยเฉพาะในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินงานผลิตไฟฟ้า และอาจสร้างความกังวลต่อประชาชนที่อยู่
ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า (บริษัท ซีคอท จ ากัด , 2555, น.7) เพ่ือให้ประชาชนรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ เข้าใจและยอมรับการด าเนินงานต่างๆที่เกิดขึ้น ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าอ่ืนๆของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้นมีจ านวนมาก และมีความหลากหลายของพ้ืนที่ในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าต่างๆค่อนข้างมาก ลักษณะของประชาชนรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้าจึงมีความแตกต่างกันไปในแต่
ละพ้ืนที่ อาจส่งผลต่อความต้องการงานด้านชุมชนสัมพันธ์ที่อาจแตกต่างกันไปด้วย จึงควรให้
ความส าคัญทั้งลักษณะประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้า และความต้องการงานด้าน
ชุมชนสัมพันธ์ที่แท้จริงของประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกัน 

จากความส าคัญของงานด้านชุมชนสัมพันธ์กับลักษณะขององค์กรที่มีการด าเนินงาน
โครงการอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ท าให้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
ลักษณะประชาชนที่อาศัยในชุมชน ได้แก่ ลักษณะทางประชากร และการมีส่วนร่วม และศึกษาความ
ต้องการงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้แก่ 
ความต้องการประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ และความต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชน
สัมพันธ์ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนงานชุมชนสัมพันธ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนที่อาศัยในชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนิ นงาน 
สร้างการยอมรับ และการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่อาศัยในชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ือศึกษาความต้องการงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของประชาชน
ที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับความต้องการงานด้านชุมชนสัมพันธ์ 

 

วิธีการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า รัศมี 5 
กิโลเมตร ตามพ้ืนที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์เท่านั้น ได้แก่ 
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อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เขตบางพลัด เขตบางซื่อ และเขตดุสิต จังหวัด
กรุงเทพมหานคร (บริษัท แอล พี ลายค า จ ากัด, 2557, น.11-13) มีประชากรทั้งสิ้น 517,148 คน 
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558) เมื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีค านวณ
ด้วยสูตร Taro Yamane ก าหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ระดับ 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 
0.06 จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน และการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) แบบช่วงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) แบ่งตามสัดส่วน จากประชากรจ านวนทั้งสิ้น 
517,148 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 300 คน แบ่งตามพ้ืนที่อาศัย ได้ดังนี้ อ าเภอเมืองนนทบุรี 95 คน 
อ าเภอบางกรวย 58 คน เขตบางพลัด 40 คน เขตบางซื่อ 74 คน และเขตดุสิต 33 คน หลังจากนั้นได้
สุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) แบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) ในการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามตามสัดส่วนข้างต้น โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยมีการน าไปท าการทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ได้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามก่อนน าไปใช้จริง โดยการน าไปตรวจหา
ค่าสัมประสิทธิ์ Alpha ตามสูตรของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 
0.811 ซึ่งไม่ต่ ากว่า 0.7 จึงสามารถเชื่อถือได้และน าไปใช้ทดสอบจริง ผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถามไปแจก
ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-
Administration Question) และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ลงรหัส (Coding) และประมวลผลข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางสังคมศาสตร์  

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องลักษณะประชาชนที่อาศัยในชุมชนกับความต้องการงานด้าน

ชุมชนสัมพันธ์ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีผลการวิจัยดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 58.7 อายุตั้งแต่ 61 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.3 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 
97.3 ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 38 อาศัยในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนนทบุรี 
คิดเป็นร้อยละ 31.7 รายได้ส่วนตัวต่อเดือน  5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.7 มีอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว, ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 35  

2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ระดับลักษณะ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.2244 โดยลักษณะการมีส่วนร่วมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ความรู้สึกผูกพันและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ มีค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมา
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คือการร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ มีค่าเฉลี่ย 4.31 รองลงมาคือการร่วม
ติดตามและประเมินผลกิจกรรม หรือโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ มีค่าเฉลี่ย 4.20 
รองลงมาคือการร่วมแก้ไขปัญหาหรือเสนอทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ มีค่าเฉลี่ย 
4.16 รองลงมาคือการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่เกิดขึ้น, เข้าร่วมประชุม
ในเรื่องการพัฒนาชุมชน และร่วมจัดท าโครงการต่างๆเพ่ือพัฒนาชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ มีค่าเฉลี่ย 
4.16 และลักษณะการมีส่วนร่วมที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือการร่วมเสนอแนวทาง หรือรูปแบบในการจัด
กิจกรรมต่างๆในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ มีค่าเฉลี่ย 4.11 

หากพิจารณาจากผลการศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาชนที่อาศัยใน
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่าความรู้สึกผูกพันและรู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด จากข้อสังเกตการณ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีอายุตั้งแต่ 61 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นไปได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุนั้นอาศัยอยู่ในชุมชนมา
เป็นเวลายาวนานกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ จึงท าให้มีความรู้สึกผูกพันและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนที่อาศัยมากที่สุด นอกจากนี้หากมองในแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่าการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เกิดจากความรู้สึกผูกพันและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่อาศัย 
และเกิดจากการที่ประชาชนมีความสนใจและความกังวลร่วมกันในเรื่องเดียวกัน จนกลายเป็นความ
สนใจและห่วงกังวลส่วนร่วม ได้แก่ (บุญชัย เกิดปัญญาวัฒน์, 2535, น.83 อ้างถึงใน โชคดี กรพัชร, 
2556, น.9) และการมีส่วนร่วมยังเกิดจากการมีจิตส านึกในตนเองว่าเป็นภาระหน้าที่ของตนเองใน
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ (อรทัย ก๊กผล, 2552, น.17-19) ดังนั้นหาก
ประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความรู้สึกผูกพันและ
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่อาศัยอยู่ในระดับสูงสุด จะน ามาสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในรูปแบบอ่ืนๆตามมาได้ จึงท าให้พบว่าลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาชนที่อาศัยในชุมชน
อ่ืนๆ ก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ไม่แตกต่างกันมากด้วยเช่นเดียวกัน  

3. ความต้องการในประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
ต้องการในประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.0722 ความต้องการในประเด็น
การด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ากับ
ชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.15 รองลงมาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมาคือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.93 และล าดับสุดท้ายการ
ส่งเสริมอาชีพชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.93 

หากพิจารณาจากผลการศึกษาระดับความต้องการในประเด็นการด าเนินงานชุมชน
สัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพบว่า
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ความต้องการประเด็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ากับชุมชนเป็นประเด็นที่ประชาชน
ต้องการมากที่สุด ซึ่งสามารถสะท้อนได้ว่าแท้จริงแล้วประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีความ
ต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า จากข้อสังเกตการณ์ของผู้วิจัย มองว่าเนื่องจากการ
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง ประชาชนที่อาศัยในชุมชน
จึงต้องการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้ามากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ที่ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาทั้งทางตรงและทางอ้อม (สุ
ทิน บุญญาธิการ, ดวงพร บุญครบ, และรักกิจ ศรีสรินทร์, 2540, น.10-14) จึงเห็นได้ว่าประชาชน
จะต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา ท าให้ความต้องการประเด็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ากับชุมชนเป็นประเด็นที่ประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
ต้องการมากที่สุด  

นอกจากนี้หากน างานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
พิจารณาโครงการของรัฐ : ศึกษากรณีโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาวิเคราะห์จะพบว่า 
โครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมักพบปัญหาที่ประชาชนมีการชุมนุมคัดค้านการก่อสร้าง
โครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นจ านวนมาก ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินโครงการต่างๆของรัฐ รวมถึงให้สิทธิประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐจะสามารถท าให้การ
พิจารณาอนุญาตให้ด าเนินโครงการของรัฐด าเนินงานได้ (อรฉัตร จันทรัตน์, 2549, น.บทคัดย่อ) และ
หากน างานวิจัยเรื่องงานชุมชนสัมพันธ์กับการสร้างภาพพจน์ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด : ศึกษา
กรณีโรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอย จังหวัดสระบุรี มาวิเคราะห์จะพบเช่นกันว่าประชาชนที่อาศัยในชุมชน
ต่างเห็นความส าคัญของการรับรู้ถึงประโยชน์ และข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วย 
(บัญญัติ ค านูณวัฒน์, 2532, น.บทคัดย่อ) แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความต้องการในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จึงสอดคล้องกับผลการศึกษาระดับความต้องการในประเด็นการ
ด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยที่พบว่า ความต้องการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ากับชุมชนมีระดับ
สูงสุด และจากข้อสังเกตการณ์และลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลพบว่าประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
ยังคงมีค าถามเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า และมีความสนใจในการด าเนินงานต่างๆของโรงไฟฟ้า หลังจากที่
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีทั้ง 2 ชุด มีการเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ 
จึงท าให้การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ากับชุมชน เป็นความต้องการในประเด็นการ
ด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
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ความต้องการในประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์อ่ืนๆ ได้แก่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และการส่งเสริมอาชีพชุมชน 
กลับเป็นประเด็นที่มีระดับความต้องการรองลงมา ตามล าดับ โดยการส่งเสริมอาชีพชุมชนเป็นล าดับ
สุดท้าย แม้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
พ้ืนฐานชุมชน (คณะท างานวิชาการและแผนงานประจ า อชค., 2559, น.30-31) แต่ประชาชนที่อาศัย
ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากลับมีความต้องการในประเด็นนี้เป็นล าดับสุดท้าย อาจเนื่องมาจากข้อสังเกต
การณ์ของผู้วิจัยพบว่า ประชาชนที่อาศัยในชุมชนต่างมีอาชีพเป็นของตนเองอยู่แล้ว และกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป จึงไม่ได้มีความสนใจ และไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ให้แก่ครอบครัว จึงท าให้ความต้องการในประเด็นการด าเนินงานชุมชน
สัมพันธ์นี้ไม่มากเท่ากับความต้องการในประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์อ่ืนๆ 

4. ความต้องการในรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
ต้องการในรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.5971 ความต้องการใน
รูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชน เช่น สร้าง
สวนสาธารณะ สร้างสนามนั่งเล่นเพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ปรับปรุงคูคลองให้สะอาด 
ใช้หลักชีววิถีในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมาคือการพบปะ สร้าง
สัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับชุมชนและผู้น าท้องถิ่น เช่น รับฟังความคิดเห็นของชุมชน ศึกษาดูงานเชิง
ประจักษ์ในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย 4.63 รองลงมาคือการช่วยเหลือการกุศลภายใน
ชุมชน เช่น มอบทุนการศึกษา ซ่อมแซมโรงเรียน ตั้งห้องสมุดประชาชน ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ /
การเข้าร่วมงานหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น งานบุญประจ าปี งานประเพณีท้องถิ่นของ
ชุมชน ฯลฯ และการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานของ กฟผ. เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 
หนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  ใบปลิว และโปสเตอร์ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย 4.60 
รองลงมาคือการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น จัดงานนิทรรศการ  จัดอบรมอาชีพ จัดงานวันพิเศษ
ต่างๆ: งานวันเด็ก งานวันแม่ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย 4.58 และล าดับสุดท้ายคือการท านุบ ารุงศาสนา เช่น 
ท าบุญ ซ่อมแซมวัดวาอาราม ร่วมกิจกรรมทางศาสนากับชุมชน ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย 4.51  

หากพิจารณาจากผลการศึกษาระดับความต้องการในรูปแบบการด าเนินงานชุมชน
สัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พบว่า
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากโรงไฟฟ้าเป็นโครงการที่อาจ
กระทบต่อสภาพแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากประสบการณ์ท างาน
ของผู้วิจัยได้พบว่า การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้ งแต่
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กระบวนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจนถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านั้น อาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมในชุมชน เช่นจากการก่อสร้างที่อาจกระทบต่อคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า นิเวศทาง
น้ า และเสียง และในกระบวนการผลิตไฟฟ้าก็อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อม
ของชุมชนได้เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะมีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมของชุมชน แต่ยังพบว่าประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้ายังคงมีความกังวล และสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนเป็นหนทางในการช่วยให้ผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ลดลงได้ จึงเป็นไป
ได้ว่าประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจึงมีความต้องการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนมากที่สุด ในขณะที่ความต้องการในรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์อ่ืนๆ มีระดับความ
ต้องการรองลงมา 

5. การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่1 ลักษณะประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับความต้องการประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์  
สมมติฐานที่1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีความต้องการ

ประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบพบว่าลักษณะทางประชากร ได้แก่เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา

สูงสุด พื้นที่อาศัยที่อาศัย รายได้ส่วนตัวต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกันจะมีความต้องการประเด็น
การด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน 

เนื่องจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มาจาก
ประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใน
พ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า รัศมี 5 กิโลเมตร จ านวน 5 พ้ืนที่ ได้แก่ อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี เขตบางพลัด เขตบางซ่ือ และเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่าทั้ง 5 พื้นที่ ไม่มี
ความแตกต่างทางประชากรที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันมาก จึงเป็นไปได้ว่า เมื่อมี
ความไม่แตกต่างทางประชากรจึงท าให้มีความต้องการประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ที่ไม่
แตกต่างกัน นอกจากนี้หากพิจารณาความหมายของชุมชนจะพบว่า ชุมชนคือกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกัน
ในอาณาเขตหรือบริเวณเดียวกัน มีการด าเนินวิถีชีวิตที่ คล้ายคลึงกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน (ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2553, น.60) จึงท าให้ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อสังเกตการณ์ของผู้วิจัย  

สมมติฐานที่1.2 ลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชนมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ 
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ผลการทดสอบพบว่าลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชน มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ในทิศทางบวก ระดับปานกลาง  
นั่นคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชนสูงจะมีความต้องการประเด็นการด าเนินงาน
ชุมชนสัมพันธ์สูง ที่ระดับนัยส าคัญ .05  

ลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชน มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ในทิศทางบวก นั่นคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ประชาชนในชุมชนสูงจะมีความต้องการประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์สูง หากน าแนวคิดการมี
ส่วนร่วมกับการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์มาวิเคราะห์พบว่า องค์กรสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน
ได้หลากหลายช่องทาง โดยการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมในลักษณะต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน และยิ่งคนในชุมชนมีลักษณะที่มีความสนใจในการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ก็จะ
ยิ่งมีความต้องการพัฒนาชุมชนของตนเองมากขึ้น ก็ยิ่งเป็นโอกาสดีที่องค์กรจะสร้างรูปแบบการ
ด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือสร้างสัมพันธ์กับชุมชน โดยสิ่งที่ส าคัญคือการที่องค์กรศึกษาความ
ต้องการของชุมชนที่แท้จริง และต้องสร้างรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนในระยะยาว (Burke, Edmund M., 1999, p.125-128) ซึ่งผู้วิจัยมองว่าตรงกับผลการวิจัย นั่น
คือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชนสูงจะมีความต้องการประเด็นการด าเนินงาน
ชุมชนสัมพันธ์สูง ซึ่งก็ยิ่งเป็นโอกาสดีที่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยจะสร้างรูปแบบการ
ด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ ที่ตรงตามความต้องการของชุมชนที่แท้จริงเช่นเดียวกัน 

สมมติฐานที่2 ลักษณะประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับความต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ 

สมมติฐานที่2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีความต้องการ
รูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบพบว่า อายุ พ้ืนที่อาศัย และอาชีพที่แตกต่างกันจะมีความต้องการ
รูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์แตกต่างกัน โดยพบว่าผู้ที่มีอายุ 18 -30 ปี และผู้ที่มีอายุ 31-40 
ปี จะมีความต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ น้อยกว่า ผู้ที่มีอายุ 41 -50 ปี ผู้ที่มีอายุ   
51-60 ปี และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป และผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่เขตบางซื่อ และเขตดุสิต จะมีความ
ต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์น้อยกว่าผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนนทบุรี และ
ส าหรับอาชีพพบว่าผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพเกษตรกรรมเป็น 2 อาชีพที่มีความ
ต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์น้อยกว่าอาชีพอ่ืนๆ และผลการทดสอบลักษณะ
ประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์แตกต่างกัน 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-30 ปี และอายุ 31-40 ปี จะมีความต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชน
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สัมพันธ์น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41-50 ปี อายุ 51-60 ปี และอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41-50 ปี อายุ 51-60 ปี และอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวน
มากที่สุดจากการศึกษาวิจัย จากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างข้ างต้นมีอายุ
ค่อนข้างมาก และจากผลการศึกษาพบว่าลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาชนที่อาศัยในชุมชน
รอบโรงไฟฟ้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความรู้สึกผูกพันและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ที่อาศัยอยู่สูงสุด ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างข้างต้น มีความผูกพันกับชุมชนมาก เนื่องจากอาศัยอยู่
ในชุมชนเป็นระยะเวลานานกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 18-30 ปี และอายุ 31-40 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น 
และวัยท างาน ที่ต้องออกไปเรียนหนังสือ และท างาน ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลานาน จึงท าให้มี
ความรู้สึกผูกพันน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41-50 ปี อายุ 51-60 ปี และอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป 
และเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนสูงก็จะมีความต้องการการด าเนินงานชุมชน
สัมพันธ์สูง จึงสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ว่า อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการรูปแบบการ
ด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์แตกต่างกัน 

พ้ืนที่อาศัยที่แตกต่างกันจะมีความต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์แตกต่าง
กัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในพ้ืนที่ เขตบางซื่อ และเขตดุสิต จะมีความต้องการรูปแบบการ
ด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์น้อยกว่าผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนนทบุรี จากข้อสังเกตการณ์ของผู้วิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนนทบุรีมากที่สุด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ใกล้กับโรงไฟฟ้าพระ
นครเหนือมากกว่า พ้ืนที่เขตบางซื่อ และพ้ืนที่เขตดุสิต ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงท าให้มีความ
ต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในอ าเภอเมืองนนทบุรี และ
กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในพ้ืนที่เขตบางซื่อ และพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ต่างอยู่ในพ้ืนที่มีบริบท
ความเป็นเมืองมากกว่า ท าให้มีความต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ที่น้อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่อาศัยในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนนทบุรี 

อาชีพที่แตกต่างกันจะมีความต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์แตกต่างกัน 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพเกษตรกรรมเป็น 2 อาชีพที่มีความ
ต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์น้อยกว่าอาชีพอ่ืนๆ จากข้อสังเกตการณ์ของผู้วิจัยพบว่า
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เป็นอาชีพที่ต้องออกไปท างานนอกชุมชนมากกว่าอาชีพอ่ืนๆ ท าให้มี
เวลาสนใจในความเคลื่อนไหวในชุมชน รวมถึงมีเวลาในการเข้าร่วมในกิจกรรมภายในชุมชนน้อยกว่า
อาชีพอ่ืนๆ และอาชีพเกษตรกรรม จากข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
เกษตรกรรม ทั้งหมดอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจังหวัดนนทบุรีมีหน่วยงานเฉพาะที่ เข้ามาดูแล
การเกษตร นั่นคือ ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และยังมีส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนนทบุรี และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางกรวย ซึ่งหน่วยงานข้างต้นมีหน้าที่เฉพาะในการส่งเสริมพัฒนาด้าน
การเกษตรภายในพื้นที่ ส่งเสริมประสานงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิต การแปร
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รูปและด้านการตลาด ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงให้บริการทางการเกษตรต่างๆแก่เกษตรกร (ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี, 2559) 
จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเกษตรกรรมได้รับการดูแลจากหน่วยงานในพ้ืนที่
จังหวัดนนทบุรี จึงมีความต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยน้อยกว่าอาชีพอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ลักษณะประชากรตามผลการวิจัยข้างต้น ที่พบว่าลักษณะทางประชากร 
ได้แก่ อายุ, พ้ืนที่อาศัย และอาชีพ ที่แตกต่างกันจะมีความต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชน
สัมพันธ์แตกต่างกัน สามารถวิเคราะห์ตามแนวคิดลักษณะที่ส าคัญของชุมชนที่ว่า ชุมชนมีลักษณะเป็น
การรวมตัวของคนที่มีความหลากหลายในโครงสร้างประชากรศาสตร์ จึงท าให้มีความแตกต่างตาม
ลักษณะกิจกรรมที่สนใจด้วย (ด ารงศักดิ์ แก้วเพ็ง, 2556, น.25-27) จึงเป็นไปได้ว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างมี
ความแตกต่างของลักษณะทางประชากร ก็จะท าให้มีความต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชน
สัมพันธ์แตกต่างกันไปด้วย 

สมมติฐานที่2.2 ลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชนมี
ความสัมพันธ์กับความต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์  

ผลการทดสอบลักษณะประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ในส่วนของลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์
กับความต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ พบว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก 
ระดับสูง ที่ นั่นคือหากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชนสูง จะมีความต้องการรูปแบบ
การด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์สูงตามไปด้วย ระดับนัยส าคัญ .05 

ในส่วนของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ในทิศทางบวก นั่นคือหากกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในชุมชนสูง จะมีความต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์สูง จากผลการวิจัย
ลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยพบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีลักษณะการมีส่วนร่วมกิจกรรมในชุมชน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ที่ว่ายิ่ง
คนในชุมชนมีลักษณะที่มีความสนใจในการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ก็ยิ่งมีความต้องการพัฒนาชุมชน
ของตนเองมากขึ้น (Burke, Edmund M., 1999, p.125-128) ซึ่งตรงกับผลการทดสอบสมมติฐาน
ที่ว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับความต้องการรูปแบบการ
ด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ในทิศทางบวก นอกจากนี้ผู้วิจัยมองว่ารูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์
ต่างๆ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยในชุมชนทั้งสิ้น สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
ความหมายของการมีส่วนร่วม (Participation) ที่ว่าการมีส่วนร่วมเป็นการที่สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(Stakeholders) ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยที่สมาชิกทุกคนยินดี
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน (อรพินท์ สพโชคชัย, 2538, น.2) ผู้วิจัย
จึงวิเคราะห์ว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนในชุมชน จึงมีความสัมพันธ์กับความต้องการ
รูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนมองว่าตนเองได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน  

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 

1. จากผลการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีความ
ต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่าอายุ พ้ืนที่อาศัย และ
อาชีพที่แตกต่างกันจะมีความต้องการรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์แตกต่างกัน  ดังนั้นการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงควรจัดรูปแบบกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับอายุ พื้นที่อาศัย 
และอาชีพ แสดงให้เห็นว่าไม่ควรจัดกิจกรรมที่เหมือนกันหมดในทุกพ้ืนที่  ควรมีการศึกษาลักษณะ
ประชากรที่อาศัยในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าที่ต้องการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ และมีการจัดกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ที่เหมาะสมในแต่ละลักษณะประชากร 

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควรสนใจความต้องการของประชาชนที่อาศัยใน
พ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในประเด็นการด าเนินงานชุมชน
สัมพันธ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ากับชุมชน และความต้องการ
ในรูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควรน าความต้องการทั้ง 2 อย่างมาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน
ชุมชนสัมพันธ์ เช่นการผลิตสื่อที่ในการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าให้แก่ชุมชน และมุ่งเน้น
สื่อสารข้อมูลในเรื่องของสภาพแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เช่น มาตรการการ
จัดการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชน เนื่องจากเป็น
รูปแบบการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนมีต้องการสูงสุด  

3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควรสนใจในมิติของประชาชนที่อาศัยในชุมชน 
นั่นคือความต้องการของประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า มากกว่ามิติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย นั่นคือการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่
ด าเนินงานอยู่เป็นประจ า  มีการก าหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างแท้จริง เช่นผลการวิจัยที่พบว่าความต้องการใน
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ประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้ากับชุมชน ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนที่อาศัยในชุมชนมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว และมี
ผลกระทบโดยตรง เพราะอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ชิดโรงไฟฟ้า จึงมีความต้องการมากกว่าที่การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมอ่ืนๆ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงควรสนใจในมิติของ
ประชาชนที่อาศัยในชุมชน มากกว่ามิติการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของตน 

4. จากผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนใน
ชุมชน มีความสัมพันธ์กับความต้องการประเด็นการด าเนินงานชุมชนสัมพันธ์ในทิศทางบวก การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงควรมีการส ารวจลักษณะการมีส่วนร่วมของแต่ละชุมชน ว่าประชาชนที่
อาศัยในชุมชนมีระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมในชุมชนมากน้อยเท่าไร ซึ่งจะเป็นโอกาสที่การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยจะเข้าไปด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ในชุมชนที่มีการมีส่วนร่วมมาก และเป็น
โอกาสในการเตรียมด าเนินงานที่เหมาะสมในแต่พ้ืนที่ชุมชน เหมาะกับความต้องการของประชาชนที่
อาศัยในชุมชนแต่ละชุมชน ในขณะที่ชุมชนที่มีส่วนร่วมน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็สามารถวางแผนการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ที่เหมาะสมได้ต่อไป   

5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศควรมีการส ารวจระดับความต้องการการด าเนินงาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าในแต่ละโรงไฟฟ้า เพ่ือมาใช้ในการ
ก าหนดแผนงานการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ โดยจัดเรียงล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่จะจัด 
ให้ตรงตามล าดับความต้องการของประชาชนที่อาศัยในชุมชนได้ 

ข้อเสนอแนะงานศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเปลี่ยนพ้ืนที่โรงไฟฟ้าในการศึกษา เพราะประชาชน

ที่อาศัยในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าต่างพ้ืนที่ ย่อมมีลักษณะประชาชนที่อาศัยในชุมชนแตกต่างกัน และ
ย่อมมีความต้องการงานด้านชุมชนสัมพันธ์ที่แตกต่างกันด้วย จึงควรท าการศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนากิจกรรม และจัดท าแผนการด าเนินงานด้านชุมชน
สัมพันธ์ได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  และเพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

2. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการลงพ้ืนที่ เก็บข้อมูลที่มีความหลากหลายทาง
ประชากรมากยิ่งขึ้น และควรลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ และสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ละเอียดรอบด้านมากขึ้น และเพ่ือให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าที่มีหลากหลายมากข้ึนเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลต่อไป  
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