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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระในการศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและความรู้เกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเผยแพร่ใน
ปี 2558 โดยการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งผู้วิจัยใช้
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จ านวน 300 คน ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
โควตา ตามสัดส่วนสายงาน  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด 
ในระดับปานกลาง โดยเปิดรับความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ (ข่าวประชาสัมพันธ์) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
สื่อออนไลน์ (อีเมล์) และสื่อกิจกรรม (นิทรรศการซุ้มพลังงาน) ตามล าดับ  ส าหรับการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีภูมิหลังในการท างานแตกต่างกัน 
มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อกิจกรรมแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) โดยการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในทุกประเภท มีความสัมพันธ์
ทางบวก ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) กับความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด 

 

ค าส าคัญ : การเปิดรับสื่อ, การประชาสัมพันธ์, โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด 
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Abstract 

 The purpose of this quantitative research was studied on Internal Public 

Relations Media Exposure and Knowledge about Clean Coal Technology Power Plant 

of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)  Officer.  Quota sampling group 

300 persons from EGAT headquarter in Nonthaburi were purposively selected to 

answer questionnaires. 

 The study found that most of samples had fair level knowledge on the clean 

coal technology power plant.  Print media [EGAT newspaper]  was the most internal 

public relations media that samples exposure to. Then follow by online media       [E-

mail] and activity media [Energy Corner Exhibition] respectively. For hypothesis testing, 

the different work background of EGAT officers affect exposure to all of internal public 

relations media.  And they had positive correlated to Knowledge on the Clean Coal 

Technology Power Plant. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ประเทศไทยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าสูงเกือบร้อยละ 70  

ในขณะที่ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติภายในประเทศมีแนวโน้มลดลงทุกปี เนื่องจากปริมาณเชื้อเพลิง
ที่หาได้ ไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการของ
ประชาชน ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องน าเข้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ตลอดจนน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (NGV) จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงมาใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศเพ่ิมขึ้น และคาดว่าในอนาคตค่า
ไฟฟ้าของประเทศไทยอาจเพ่ิมสูงขึ้น โดยพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานน้ า พลังงานแสงอาทิตย์ 
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และพลังงานลม ล้วนมีข้อจ ากัดในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากเป็นพลังงานที่เกิดจากธรรมชาติไม่สามารถ
ควบคุมได้ พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจึงไม่เสถียร และไม่สามารถพ่ึงพาเป็น
โรงไฟฟ้าฐานของประเทศได้ ดังนั้น ภายในแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 
(PDP2015) ฉบับล่าสุด ซี่งกระทรวงพลังงานจัดท าขึ้น จึงได้ปรับลดสัดส่วนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่
ใช้ในการผลิตไฟฟ้าลง โดยเพ่ิมสัดส่วนโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท การน าเชื้อเพลิง
ถ่านหินน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีปริมาณมากและราคาไม่ผันผวนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า จึงเป็นอีก
หนึ่งแนวทางการพัฒนาพลังงานและเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ ที่ช่วยลดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชน  

เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นกิจการขนาดใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน การสื่อสารชี้แจงข้อเท็จจริงและการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงมีส่วนส าคัญต่อการสร้างการยอมรับสนับสนุนจากทั้งผู้ปฏิบัติงาน 
ประชาชนในพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไปในสังคม ซึ่งสื่อบุคคลนับเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารสร้าง
ความรู้ความเข้าใจมากที่สุด เนื่องจากผู้รับสารจะมีความเข้าใจในเนื้อสารกระจ่างชัดเจนและตัดสินใจ
รับสารได้อย่างมั่นใจมากขึ้น (Roger & Schoemaker, 1971) ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจองค์การ ทั้งในด้านการท างาน ตลอดจนการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจและการ
ยอมรับสนับสนุนการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดจากประชาชนทั่วไปใน
สังคมต่อไปในอนาคต  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาว่าผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีภูมิหลั งในการท างาน
แตกต่างกันจะมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในแตกต่างกันหรือไม่ 

4. เพ่ือศึกษาว่าผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีภูมิหลังในการท างาน
แตกต่างกันจะมคีวามรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดแตกต่างกันหรือไม่ 
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5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในกับความรู้เกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 
 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

1. ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีภูมิหลังในการท างานแตกต่างกัน     
จะมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในแตกต่างกัน 

2. ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีภูมิหลังในการท างานแตกต่างกัน     
จะมีความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดแตกต่างกัน 

3.  การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้  
1. ทฤษฎีการเปิดรับสื่อ (Media Exposure Theory) บุคคลจะมีเกณฑ์ในการเลือกรับ

สื่อที่แตกต่าง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้แต่ละคนมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
ตามไปด้วย ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดนี้มาวิเคราะห์และอภิปรายความแตกต่างระหว่างภูมิหลังในการท างาน
กับการเลือกเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน (Wright, 1975) 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์  ผู้วิจัยได้น าแนวคิด
เกี่ยวกับประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) สื่อออนไลน์ (Online 
Media) และสื่อกิจกรรม (Activity Media) มาประยุกต์ใช้กับแบบสอบถามในส่วนการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายใน (วิมลพรรณ อาภาเวท, 2546) 

3. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ (Knowledge) ความรู้ เป็นองค์ประกอบแรกที่เกิดขึ้นเมื่อ
ผู้รับสารได้รับสาร โดยมีการสื่อสารเป็นเครื่องมือท าให้ผู้รับสารมีความรู้สูงขึ้น ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดนี้มา
วิเคราะห์และอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและความรู้ เกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด (Everett M. Roger, 1973) 

4. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) ปัจจุบัน
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินมีความทันสมัยมากขึ้น จึงท าให้การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินมี
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ประสิทธิภาพสูง และเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมต่ า ผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับ
แบบสอบถามในส่วนความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด (โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยี
สะอาด, 2559) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง "การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เทคโนโลยีสะอาด ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย" เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล 
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  

การวิจัยนี้ ใช้ขนาดตัวอย่าง 300 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota 
Sampling) ตามสัดส่วนสายงาน และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ 
One-way ANOVA และ Pearson Correlation ในการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยนี้ 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เปิดรับสื่อ

ประชาสัมพันธ์ภายใน ในระดับมาก โดยเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ผ่าน

อีเมล์ และสื่อกิจกรรมผ่านนิทรรศการซุ้มพลังงาน (Energy Corner) มากที่สุด 

ส าหรับผลการวิจัยความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ในระดับปานกลาง โดยมีความรู้ในข้อค าถาม 
“คุณภาพของถ่านหินที่เลือกใช้ในการผลิตไฟฟ้า มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต
ไฟฟ้าให้น้อยลง” และ “โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีความทันสมัยกว่า
โรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วไป โดยมีการควบคุมมลภาวะให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด” มากที่สุด 
ในขณะที่มีความรู้เกี่ยวกับ “โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลสาร 4 
ชนิด ได้แก่ เครื่องก าจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (SCR) ระบบดักจับไอปรอท (ACI) อุปกรณ์ดักจับ
ฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) และเครื่องก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) ในขั้นตอนหลังการเผาไหม้” 
น้อยที่สุด 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ที่ศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังในการท างาน 
อันได้แก่ สายงานที่สังกัด ระดับต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพ และอายุงาน ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย กับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน จากสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อกิจกรรม พบว่า 

ผู้ปฏิบัติงานที่มีภูมิหลังในการท างาน ด้านสายงานที่สังกัดและระดับต าแหน่งแตกต่างกัน   
จะมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน จากสื่อสิ่งพิมพ์ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < 
.05) ในขณะที่ภูมิหลังในการท างาน ด้านประเภทวิชาชีพและอายุงานไม่มีผลต่อการเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์ 
นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานที่มีภูมิหลังในการท างาน ด้านสายงานที่สังกัดและประเภทวิชาชีพแตกต่างกัน 
จะมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน จากสื่อออนไลน์แตกต่างกัน ในขณะที่ภูมิหลังในการท างาน 
ด้านระดับต าแหน่ง และอายุงานไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อออนไลน์ อีกท้ังผู้ปฏิบัติงานที่มีภูมิ
หลังในการท างาน ด้านสายงานที่สังกัด ระดับต าแหน่ง และอายุงานแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายใน จากสื่อกิจกรรมแตกต่าง ในขณะที่ภูมิหลังในการท างาน ด้านประเภทวิชาชีพไม่
มีผลต่อการเปิดรับสื่อกิจกรรม 

 
ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

การเปิดรับสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ภายใน 

ภูมิหลังในการท างาน 

สายงานที่
สังกัด 

ประเภท
วิชาชีพ 

ระดับต าแหน่ง อายุงาน 

สื่อสิ่งพิมพ์    

สื่อออนไลน์    

สื่อกิจกรรม    

 หมายถึง มีความแตกต่าง 
 หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ที่ศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังในการ
ท างาน อันได้แก่ สายงานที่สังกัด ระดับต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพ และอายุงาน ของผู้ปฏิบัติงานการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด  พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีภูมิหลังในการท างาน อันได้แก่ สายงานที่สังกัด ประเภทวิชาชีพ และระดับต าแหน่ง
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แตกต่างกัน จะมีความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดแตกต่างกัน ในขณะที่ภูมิหลังใน
การท างาน อันได้แก ่อายุงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน 
 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด 

ภูมิหลังในการท างาน 

สายงานที่
สังกัด 

ประเภท
วิชาชีพ 

ระดับต าแหน่ง อายุงาน 

   

 
 หมายถึง มีความแตกต่าง 
 หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 พบว่า การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน จากสื่อ

สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อกิจกรรม ที่ระดับนัยส าคัญ .05 (Sig. < .05) โดยมีความสัมพันธ์กับความรู้
เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานที่
เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสูง จะมีความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดสูง ส่วน
ผู้ปฏิบัติงานเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในต่ า จะมีความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด
ต่ า ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ า 

 
ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 

ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด 

การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อกิจกรรม 

   

 หมายถึง มีความสัมพันธ์ 
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อภิปรายผล 
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีภูมิหลังในการ
ท างานแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในแตกต่างกัน 
 จากผลการทดสอบ พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน โดยภูมิหลังในการท างาน ด้านสายงานที่
สังกัดส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในจากทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และ
สื่อกิจกรรมแตกต่างกันมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านระดับต าแหน่ง และน้อยที่สุด ได้แก่ ด้าน
ประเภทวิชาชีพ และด้านอายุงาน 
 ด้านสายงานที่สังกัด ผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดสายงานรองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน (รวบ.) รอง
ผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า (รวพฟ.) รอง
ผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ (รวธ.) รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (รวพส.) รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.)  และ
รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน จากสื่อสิ่งพิมพ์สูงกว่าผู้ปฏิบัติงาน
สังกัดสายงานอ่ืน นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานสังกัดสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า (รวพฟ.) สายงาน
รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (รวพส.) รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) และรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ 
(รวธ.) มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน จากสื่อออนไลน์ สูงกว่าผู้ปฏิบัติงานสังกัดสายงานอ่ืน  
อีกท้ังผู้ปฏิบัติงานสังกัดสายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า (รวพฟ.) 
และรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (รวพส.) มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน จากสื่อกิจกรรม สูง
กว่าผู้ปฏิบัติงานสังกัดสายงานอ่ืน 

ด้านระดับต าแหน่ง ส่งผลต่อการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
กิจกรรม แตกต่างในทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 12 ขึ้นไป) มีการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในสูงที่สุด ในขณะที่ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8-11) และผู้ปฏิบัติงานระดับ
ปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน ในระดับท่ีต่ าลงตามล าดับ 
 ด้านประเภทวิชาชีพ ส่งผลต่อการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน เฉพาะจากสื่อออนไลน์ 
โดยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเภทวิชาชีพวิศวกร (วศ) นักบัญชี (บช) 
วิทยากร (วก) พนักงานวิชาชีพ (พช) นักวิทยาศาสตร์ (วท) และช่าง (ช) จะมีการเปิดรับสื่อออนไลน์ 
สูงกว่าผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาชีพอ่ืน ๆ 

และด้านอายุงาน ส่งผลต่อการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน เฉพาะจากสื่อกิจกรรม โดย 
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีอายุงานมากกว่า 30 ปี มีการเปิดรับและเคยเข้า
ร่วมสื่อกิจกรรมมากที่สุด 
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ดังนั้น จากลักษณะตัวแปรส าคัญของการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 
คือ ภูมิหลังในการท างาน ประกอบด้วย สายงานที่สังกัด ประเภทวิชาชีพ ระดับต าแหน่ง และอายุงาน 
ล้วนส่งผลต่อการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อกิจกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับ ยุพา สุภากุล (2534 , น. 124-125, อ้างจาก Wright, 1975) กล่าวไว้ว่า การเลือก
เปิดรับสื่อชนิดใดจากสื่อมวลชนของกลุ่มเป้าหมายนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกรับสื่อที่สามารถจัดหามาได้ 
โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก และตามที่ตนเองสะดวก รวมถึงมีความเคยชินจากสื่อที่ตนเองเคย
เปิดรับอยู่เป็นประจ า คุณลักษณะเฉพาะบางอย่างของสื่อที่ตนนิยม ตลอดจนลีลาในการสื่อสาร และ
ความสอดคล้องกับความรู้ ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของตน เป็นเกณฑ์ที่แต่ละบุคคลจะใช้ใน
การเลือกเปิดรับสื่อมวลชนอีกด้วย ดังนั้น การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมและตรงตาม
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

 
 
 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีภูมิหลังในการ

ท างานแตกต่างกัน จะมีความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดแตกต่างกัน 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน โดยภูมิหลังในการท างาน ด้าน

สายงานที่สังกัด ประเภทวิชาชีพ และระดับต าแหน่ง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดแตกต่างกัน  

ด้านสายงานที่สังกัด ผู้ปฏิบัติงานสังกัดสายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) รองผู้ว่าการ
เชื้อเพลิง (รวช.) รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า (รวพฟ.) และรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ (รวธ.) จะมี
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดสูงกว่าผู้ปฏิบัติงานสังกัดสายงานอ่ืน ๆ  

ด้านประเภทวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ (วท) วิศวกร (วศ) วิทยากร 
(วก) และวิชาชีพช่าง (ช) จะมีความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดสูงกว่าผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทวิชาชีพอ่ืน ๆ  

นอกจากนี้ ด้านอายุงาน พบว่า ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 12 ขึ้นไป) จะมีความรู้เกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดสูงกว่า ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8-11) และผู้ปฏิบัติงานระดับ
ปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) ตามล าดับ  



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 10 
 

ส าหรับค าถามที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความรู้ต่ าสุด ได้แก่ ประเด็นค าถามเก่ียวกับเทคโนโลยี
ที่ใช้ดักจับมลสารของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งการทีผู่้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ตอบค าถามผิด 
น่าจะเกิดจากการน าความรู้ที่มีอยู่เดิมมาใช้ในการตอบค าถาม เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยี
สะอาดที่เดินเครื่องอยู่ในปัจจุบันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลสาร 3 ชนิด ได้แก่ เครื่องก าจัดก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (SCR)  อุปกรณ์ดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) และเครื่องก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(FGD) ในขั้นตอนหลังการเผาไหม้ แต่ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดในอนาคต   
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลสาร ได้แก่ ระบบดักจับไอปรอท 
(ACI) ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมสารปรอทก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นจากเดิม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดการเลือกจดจ า (Selective Retention) ของ Klapper (1960, pp. 19-25) ว่าบุคคลจะเลือก
จดจ าข่าวสารในส่วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ของตนเอง ซึ่งมักจะลืมในส่วนที่
ตนเองไม่สนใจ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Burgoon (1974, p.64) ที่กล่าวว่า การที่ผู้รับสารได้รับ
การศึกษาในยุคสมัยที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้มีความรู้และความนึกคิดที่แตกต่างกัน โดยช่วงเวลาของ
การเปิดรับสารมีอิทธิพลต่อความรู้ของผู้รับสาร เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานเป็นสื่อบุคคล
ถ่ายทอดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดแทนองค์การ ผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดในระดับที่ดีพอก่อน จึงจะสามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนในสังคมต่อไปได้ 

 
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการ

เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยี
สะอาด 

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์
ภายใน จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่าน
หินเทคโนโลยีสะอาด โดยผู้ปฏิบัติงานที่เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในสูง จะมีความรู้เกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดสูง ส่วนผู้ปฏิบัติงานที่เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในต่ า จะมี
ความรู้ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดต่ า  ส าหรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในที่มี
ประสิทธิภาพในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดแก่ผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด 
ได้แก่ สื่อออนไลน์ รองลงมา ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อกิจกรรม ตามล าดับ จากผลการศึกษาสามารถ
สรุปได้ว่า สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อกิจกรรม ล้วนเป็นช่องทางการสื่อที่มีประสิทธิภาพในการให้
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ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับโรเจอร์ส (Everett 
M. Roger, 1973, อ้างถึงใน วัลลภา เพ็ชร์ใสประเสริฐ, 2547, น. 28-29) กล่าวไว้ว่า การสื่อสารท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้รับสาร โดยการสื่อสารท าให้ผู้รับสารมีความรู้สูงขึ้น แต่ในบางครั้ง
อาจมีช่องว่างของความรู้เกิดขึ้น ซึ่งผู้ส่งสารสามารถปิดช่องว่างของความรู้ได้ โดยการให้ความรู้และให้
ค าแนะน าเพ่ิมขึ้น ตลอดจนใช้รางวัลเป็นเครื่องมือกระตุ้นจูงใจ หรือให้บุคคลที่เป็นผู้น าความคิด กลุ่ม
สมาชิก หรือกลุ่มเพื่อนเป็นผู้ส่งสาร เพ่ือโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารเกิดการยอมรับ 

 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 
1. จากผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน สามารถน าไป

วางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ให้สอดคล้องกับการ
เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเลือกช่องทางการ
สื่อสารให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิในการสื่อสาร
ข้อมูลให้สูงขึ้น 

2. จากผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในเกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด จากสื่อออนไลน์ พบว่า ยังมีอีกหลากหลายช่องการสื่อสารออนไลน์ 
อาทิ เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ที่มีศักยภาพในการเผยแพร่ข้อมูลขององค์การไปยังผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
อ่ืน ๆ ภายนอกองค์การได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่ยังไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย     จึงควร
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ขององค์การ ให้เป็นที่รู้จักและใช้งานอย่าง
แพร่หลายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น 

3. จากผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในเกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด จากสื่อกิจกรรม พบว่า ยังมีกลุ่มเป้าหมายอีกจ านวนมากไม่เคยเข้า
ร่วมสื่อกิจกรรม ทั้งนี้ ควรออกแบบรูปแบบการจัดสื่อกิจกรรมให้ความรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม อาทิ 
การน าเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว จอ LCD แบบ Touch Screen หรือ 3D Model มาใช้ร่วมในการ
จัดนิทรรศการ เพ่ืออธิบายเนื้อหาด้วยภาพให้ง่ายต่อความเข้าใจ และดึงดูดความสนใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
เข้าร่วมสื่อกิจกรรมมากขึ้น 

4. จากผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด 
สามารถน าไปบริหารประเด็นการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเทคโนโลยีดักจับมลสารลดผลกระทบ
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สิ่งแวดล้อมในกระบวนการหลังการเผาไหม้ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ให้มีความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถท าได้โดยการปรับรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีการน าเสนอที่
เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ตลอดจนเพ่ิมความถี่และช่องทางการสื่อสารให้ตรงตามพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อประชาสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงาน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 
1. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้น การศึกษาในอนาคตควรมีการใช้

วิจัยเชิงคุณภาพ อาทิ การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ในการเก็บข้อมูลร่วมด้วย เพ่ือสอบถามความคิดเห็นให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซ้ึงมากข้ึน 

2. ควรศึกษาผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
เขตภูมิภาค ซึ่งมีจ านวนมากถึงครึ่งหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ เพ่ือประโยชน์ในการวาง
แผนการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดอย่างทั่วถึงทั้งองค์การ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่อไปในอนาคต 

3. ควรมีการศึกษาตัวแปร ด้านทัศนคติต่อโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด และ
พฤติกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดในของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมขยายผลความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่าน
หินเทคโนโลยีสะอาดสู่สังคม 
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