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คํานํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจที่สําคัญประการหนึ่ง ไดแก การบริการวิชาการ
สูชุมชน โดยไดจัดทํารายงานผลการสํารวจการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน ป 2561
อันเปนผลเนื่องจากความรวมมือระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่นํามาเผยแพร ผลการดําเนินงานที่ผานมา รายงาน
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน เปนขอมูลในการ
ยกระดับการบริหารจัดการโรงไฟฟาและเขื่อน ที่ตอบสนองความตองการของประชาชน รวมถึงสราง
ภาพลักษณองคกรที่ดีของโรงไฟฟาและเขื่อน ในการเสริมสรางการบริหารและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน และหวังวาผลการประเมินดังกลาวจะเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ใหตอบสนองความตองการของประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่รอบ
โรงไฟฟาและเขื่อน จํานวน 14 แหง (รัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร) ตอไป
ขอกราบขอบคุณคณะผูบริหาร พนักงาน และเจาหนาที่ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) ที่ใหคําปรึกษา รวมถึงหนวยงานภาครัฐ เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ใหความรวมมือ
และชวยเหลือดานขอมูลจนงานสํารวจในครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
สุ ดท า ยนี้ ข อขอบพระคุ ณ ประชาชนในชุม ชนที่ อาศัย อยูใ นพื้น ที่ร อบโรงไฟฟา และเขื่อ น
จํานวน 14 แหง (รัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร) ทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
และใหขอเสนอแนะทีด่ ีเพื่อรวมกันในการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในดานตาง ๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พฤศจิกายน 2561

ชื่องานสํารวจ:
ผูวิจัย:
ปที่สํารวจ:
คําสําคัญ:

รายงานผลการสํารวจการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและ
เขื่อน ป 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2561
การยอมรับของชุมชน / ชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน

บทคัดยอ
การสํ า รวจครั้ ง นี้มีวั ตถุ ป ระสงค เพื่อศึกษาการยอมรั บ ของชุ มชนรอบโรงไฟฟ าและเขื่ อ น
จํานวน 14 แหง โดยสุมตัวอยางจากประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่รอบโรงไฟฟาและเขื่อน
จํานวน 14 แหง (รัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร) รวมทั้งสิ้น 5,600 คน ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน
5,600 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 แลวนําแบบสอบถามมาวิเคราะห และประมวลผลดวยโปรแกรม
สํา เร็ จรู ป ทางสถิ ติเ พื่อนํ า มาหาค า สถิติตาง ๆ ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน
ผลการสํารวจพบวา
1. ขอมูลสวนบุคคลของประชาชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน จํานวน 5,600 คน พบวา
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 41 - 50 ป สถานภาพสมรส สําเร็จการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประกอบอาชีพคาขาย / ธุรกิจสวนตัว รายไดเฉลี่ยตอ นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3 – 5 คน อาศัยอยูในชุมชนตั้งแต 21 ปขึ้นไป และมีระยะหางจาก
บานพักถึงโรงไฟฟา ตั้งแต 5 กิโลเมตรขึ้นไป
2. การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน พบวา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวย ( x = 4.07, S.D. = .610) คิดเปนรอยละ 81.40 และหากพิจารณาเปนรายดาน
มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยทุกดาน ลําดับแรก ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ
( x = 4.13, S.D. = .732) คิดเปนรอยละ 82.60 รองลงมา ดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟาทดแทน
( x = 4.08, S.D. = .779) คิดเปนรอยละ 81.60 ดานการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของชุมชนใน
เรื่องคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชุมชน ( x = 4.05, S.D. = .774) คิดเปนรอยละ 81.00 และ
ดานประโยชนที่ดีตอชุมชน ( x = 4.03, S.D. = .772) คิดเปนรอยละ 80.60 ตามลําดับ
3. ประชาชนมีความคิดเห็นตอการมีโรงไฟฟาและเขื่อนใกลชุมชน โดยใหความสําคัญในเรื่อง
โรงไฟฟาและเขื่อนชวยใหชุมชนมีกระแสไฟฟาใชอยางตอเนื่อง รอยละ 40.19 รองลงมา ทําใหเกิด
แหลงทองเที่ยวในชุมชน สงผลใหเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ชวยใหประชาชนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
รอยละ 30.95 และโรงไฟฟาและเขื่อนสนับสนุนชุมชนในการสรางอาชีพเสริม การกีฬา และการศึกษา
ของชุมชนอยางตอเนื่อง รอยละ 28.86 ตามลําดับ
สวนแนวทางการปรับปรุงหรือโอกาสในการพัฒนา พบวา ประชาชนใหความสําคัญใน
เรื่อง โรงไฟฟาและเขื่อนควรมีแผนการปรับปรุงคุณภาพของกระแสไฟฟาและการจัดการน้ําทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว รอยละ 36.37 รองลงมา โรงไฟฟาและเขื่อนควรสงเสริมกิจกรรม/โครงการ

ค

ตาง ๆ ของชุมชนอยางตอเนื่อง รอยละ 35.37 และโรงไฟฟาและเขื่อนควรมีศูนยการเรียนรูเพื่อ
ถายทอดองคความรูใหกับประชาชนในชุมชน รอยละ 28.26 ตามลําดับ
4. ประชาชนมีความคิดเห็นตอการมีโรงไฟฟาใหมทดแทนโรงไฟฟาที่กําลังหมดอายุ โดยให
ความสําคัญในเรื่อง กระแสไฟฟาเปนสิ่งจําเปนตอชุมชนตองสรางโรงไฟฟาทดแทนเพื่อประสิทธิภาพ
ในการผลิตกระแสไฟฟาที่เพียงพอตองการใชงาน รอยละ 43.83 รองลงมา โรงไฟฟาทดแทนสามารถ
สงกระแสไฟฟาไดอยางทั่วถึง และเกิดความเสถียรในการใชงาน รอยละ 31.98 และโรงไฟฟาทดแทน
เปนสวนชวยในการพัฒนาความเจริญของชุมชน ทําใหเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นในอนาคต รอยละ
24.19 ตามลําดับ
สวนแนวทางการปรับปรุงหรือโอกาสในการพัฒนา พบวา ประชาชนใหความสําคัญใน
เรื่อง ควรสงเสริม / ใหความรูในการใชพลังงานทดแทนที่ไดจากธรรมชาติ อาทิ พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย และพลังงานน้ํา เปนตน รอยละ 42.86 รองลงมา ควรสํารวจและปรับปรุงคุณภาพของ
ระบบการผลิตและการสงกระแสไฟฟาอยางสม่ําเสมอ รอยละ 33.03 และควรคํานึงถึงความปลอดภัย
และผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน รอยละ 24.11 ตามลําดับ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหองคกรตาง ๆ
รวมถึ ง การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย (กฟผ.) ต อ งเปลี่ ย นวิ ธี ก ารทํ า งานให เ ท า ทั น
การเปลี่ยนแปลง โดยในดานสังคม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จะปรับวิธีสรางการ
มีสวนรวมของชุมชนตอโครงการตาง ๆ ในรูปแบบใหม โดยจะมุงเนนใหชุมชนมีสวนรวมตั้งแตตน
ดวยการสื่อสารสองทางใหความรูสรางความเขาใจกับชุมชนและสังคม ใหไดรับทราบขอมูลโครงการ
ทุ ก ประเด็ น ทั้ ง ข อ ดี แ ละผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อย า งเป ด เผย โปร ง ใส ชุ ม ชนสามารถซั ก ถาม
แสดงความคิดเห็นไดโดยตรง ใหใชสิทธิชุมชนตามกฎหมายอยางเต็มที่ มีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อ
นําไปสูขอตกลงรวมของชุมชนที่ชัดเจน
ขณะเดียวกัน กฟผ. จะพัฒนาโครงการตาง ๆ เพื่อใหการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนนี้
เปนไปอยางราบรื่น เชน พัฒนาโครงการระบบสงไฟฟารองรับพลังงานหมุนเวียนตามแผน PDP ให
แลวเสร็จตามกําหนด พัฒนาระบบสงไฟฟาเชื่อมโยงภูมิภาคตาง ๆ ใหเขมแข็ง พัฒนาระบบโครงขาย
สมารทกริ ดใหการผลิ ตและจายพลังงานไฟฟามี เสถี ยรภาพ พัฒ นาระบบกักเก็บพลังงาน เปนต น
รวมถึ ง จะนํ า งานวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมที่ ช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบผลิ ต และส ง ไฟฟ า
ลดคาใชจายในการดําเนินงานมาใช รวมถึงตอยอดนวัตกรรมเดิมที่ประสบความสําเร็จแลวมาสราง
เปนธุรกิจใหม ๆ ควบคูกันไปดวย
กฟผ. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานการผลิตไฟฟาและบริหารจัดการพลังงาน ไดแสวงหาพันธมิตร
ที่เชี่ยวชาญดานอื่น ๆ มารวมกันสรางประโยชนใหกับประเทศ นอกจากนี้ กฟผ. พรอมนํานวัตกรรม
และวิธีการดําเนินงานใหม ๆ มาใชพัฒนาองคกรในทุกดาน เพื่อให กฟผ. เปนองคกรหลักในการสราง
ความมั่นคงใหกับระบบไฟฟาของประเทศ ใหประเทศชาติพัฒนาและประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นกวาเดิม
ตามวิสัยทัศนของ กฟผ. คือ “นวัตกรรมพลังงานไฟฟาเพื่อชีวิตที่ดีกวา”
ดังนั้นนอกเหนือจากที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จะตองมีหนาที่ในการผลิต
สง และจัดหาพลังงานไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ ดวยคุณภาพที่เชื่อถือได ในราคา
ที่ เ หมาะสมและเป น ธรรมแล ว การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย (กฟผ.) ยั ง จํ า เป น ต อ งให
ความสําคัญกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพื่อใหสาธารณชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกดวยอยางไรก็ดี
การที่ มี โ รงไฟฟ า และเขื่ อ นตั้ ง อยู ใ นแหล ง ชุ ม ชน ย อ มส ง ผลต อ ชุ ม ชมทั้ ง ในด า นการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพ และดานสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งผลดังกลาวมีทั้งผลในเชิงบวก อาทิ
การเข า ถึ ง ระบบสาธารณู ป โภค รายได ข องคนในชุ ม ชนที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น และการเข า ถึ ง บริ ก าร
ดานสาธารณสุขที่ดีขึ้น เปนตน และผลในเชิงลบ อาทิ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตอสุขภาพ เปนตน
ผลกระทบเหล านี้ เองทํ าใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เล็งเห็น ถึงความสําคัญใน
การสื่อสาร และการดําเนินงานรวมกับชุมชนเพื่อใหชุมชนเกิดความเขาใจ สามารถสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี และดําเนินงานรวมกันกับชุมชนไดอยางตอเนื่อง เมื่อโรงไฟฟาและเขื่อนไดรับการยอมรับ และ
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การสนับสนุนจากคนในชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อนแลว การดําเนินการในปจจุบันและในอนาคต
ยอมเปนไปไดอยางราบรื่นมากขึ้น
จากที่กลาวมาขางตน จึงทําการสํารวจการยอมรับจากชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน ในสาย
งานที่รับผิดชอบทั่วประเทศอยางเปนระบบถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อนําผลการวิจัยดังกลาวมาใช
ในการสรางกลยุทธทั้งดานการสื่อสาร และการทํากิจกรรมรวมกับชุมชน เพื่อใหชุมชนไดรับประโยชน
จากกิจกรรมที่โรงไฟฟาและเขื่อนจัดขึ้น และทําใหชุมชนสามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งยังเพื่ อใหโรงไฟฟาและเขื่อนสามารถดําเนิน ภารกิจ และสร างคุณภาพชีวิตที่ ดีใหแกชุ มชนรอบ
โรงไฟฟาและเขื่อนสืบไปในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อสํารวจการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน จํานวน 14 แหง
2. เพื่อนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในดานตาง ๆ

ขอบเขตของการวิจัย

การวิเคราะหการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน จํานวน 14 แหง มีขอบเขตของ
การวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน จํานวน 14
แหง ในองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ ดานประโยชนที่ดีตอ
ชุมชน ดานการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของชุมชนในเรื่องคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชุมชน และ
ดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟาทดแทน
2. ขอบเขตดานประชากร
ได แก ประชาชนในชุมชนที่อาศัย อยู ในพื้น ที่ร อบโรงไฟฟ าและเขื่อน จํานวน 14 แห ง
(รัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร) ดังนี้
1) โรงไฟฟาพระนครใต
จังหวัดสมุทรปราการ
2) โรงไฟฟาพระนครเหนือ
จังหวัดนนทบุรี
3) โรงไฟฟาวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4) กฟผ. แมเมาะ
จังหวัดลําปาง
5) โรงไฟฟาน้ําพอง
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
6) โรงไฟฟาบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
7) โรงไฟฟาภาคใต
จังหวัดกระบี่
8) โรงไฟฟาจะนะ
จังหวัดสงขลา
9) เขื่อนภูมิพล
จังหวัดตาก
10) เขื่อนสิริกิติ์
จังหวัดอุตรดิตถ
11) เขื่อนวชิราลงกรณ
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
12) เขื่อนศรีนครินทร
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
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13) เขื่อนรัชชประภา
จังหวัดสุราษฎรธานี
14) เขื่อนอุบลรัตน
อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
3. ขอบเขตดานตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก ขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาที่อาศัยอยูใน
ชุมชน และระยะหางจากบานพักถึงโรงไฟฟา
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและ
เขื่อน จํานวน 14 แหง ในองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ
ดา นประโยชน ที่ดีตอชุ มชน ดา นการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของชุมชนในเรื่องคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูของชุมชน และดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟาทดแทน
4. ขอบเขตดานเวลา
การศึกษาครั้งนี้ ดําเนินการในชวงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
เขื่อน

การวิจัยครั้งนี้จะเกิดประโยชนแกหนวยงานและผูเกี่ยวของ ดังนี้
1. เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและ

2. เพื่อเปนขอมูลในการยกระดับการบริหารจัดการโรงไฟฟาและเขื่อน ที่ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
3. เพื่อสรางภาพลักษณองคกรที่ดีของโรงไฟฟาและเขื่อน ในการเสริมสรางการบริหารและ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

นิยามศัพทเฉพาะ

เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใหตรงกัน ผูวิจัยไดนิยามความหมายของ
คําตาง ๆ ไดดังนี้
1. การยอมรับ หมายถึง สิ่งที่สนใจและไดรับความนิยมจากนักวิจัยอยางแพรหลาย แต
ตอมาพบวา กระบวนการยอมรับมีขอบกพร องหลายประการดว ยกัน คือ กระบวนการยอมรับไม
จําเปนตองเปนไปตามกระบวนการก็ไดบางขั้นตอนอาจถูกขามไป และจะเกิดการยอมรับในขั้นตอนใด
ก็ ไ ด หรื อ ไม จํ า เป น ต อ งจบโดยการยอมรั บ นวั ต กรรมนั้ น ในองค ป ระกอบ 4 ด า น ได แ ก
ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ ดานประโยชนที่ดีตอชุมชน ดานการสนับสนุนโครงการ
ตาง ๆ ของชุมชนในเรื่องคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชุมชน และดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟา
ทดแทน
1.1 ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ หมายถึง การมีโรงไฟฟาและเขื่อนใน
ชุมชนทําใหการใชไฟฟาของประชาชนในอําเภอราบรื่น ชวยสรางความมั่นใจในการใชไฟฟาใหแก
ประชาชน รวมถึงมีวิธีการตาง ๆ เพื่อใหประชาชนใชไฟฟาไดอยางตอเนื่อง
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1.2 ดานประโยชนที่ดีตอชุมชน หมายถึง โรงไฟฟา และเขื่อนจัดกิจกรรมชว ย
ลดรายจาย เพิ่มรายไดใหกับชุมชน มีสวนชวยในการดูแลสิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนของชุมชน รวมถึง
การจัดโครงการสงเสริมดานการศึกษา สุขภาพ และกีฬาแกชุมชน
1.3 ดานการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของชุมชนในเรื่องคุณภาพชีวิต ความเปนอยู
ของชุมชน หมายถึง โรงไฟฟาและเขื่อนใหความรวมมือกับโครงการของชุมชนในดานสิ่งแวดลอม
ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ
1.4 ดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟาทดแทน หมายถึง โรงไฟฟาเดิมใชการไมได
จําเปนตองมีโรงไฟฟาทดแทน ที่ไมสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน และตอบสนองความตองการใช
ไฟฟาของประชาชน
2. การรับรูและเขาใจ หมายถึง การแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด ความรู ความเขาใจในเรื่อง
ตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในเรื่องตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของแตละบุคคล โดยผานกระบวนการตีความหรือ
แปลความหมายของขอมูล สิ่งเราจากอวัยวะรับความรูสึกแลวจึงแสดงออกถึงความรู ความเขาใจ
จากการตีความนั้น อันจะนําไปสูการตอบสนองตอไป โดยเปนการแสดงออกถึงทัศนคติ ความพึงพอใจ
ในงานบริการ และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
3. ประสิทธิภาพขององคกร เปนการพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร คือ วิธีการแบบองครวม
เพื่อชวยใหองคกรสามารถสรางและประสานขีดความสามารถ กระบวนการ ทัศนคติและสมรรถนะที่
จํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น กลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น สิ่ ง ที่ เ น น เป น พิ เ ศษ ได แ ก
การจัดการความเปลี่ ยนแปลง การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการวางแผนกําลังคนที่สอดคลองกับ
กลยุทธทางธุรกิจ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รายงานผลการศึกษาการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน จํานวน 14 แหง ผูวิจัยได
คน คว า เอกสาร ข อมู ล ทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัย ที่เกี่ย วของ ซึ่งสามารถสรุป สาระสําคัญ และ
นําเสนอตามลําดับดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูและเขาใจ
3. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององคกร
4. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
5. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ

ความหมายของการยอมรับ
มีนักวิชาการหลายทาน ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ ไวดังนี้
จุฑามาศ ปนทุกาศ (2552) ไดใหความหมายของการยอมรับ หมายถึง การที่ประชาชนได
เรียนรูโดยผานการศึกษา สามารถบรรยายไดโดยผานขั้นการรับรูการยอมรับจะเกิดไดหากมีการเรียนรู
ดวยตนเอง และการเรียนรูนั้นจะไดผลก็ตอเมื่อบุคคลนั้นไดทดลองปฏิบัติเมื่อเขาแนใจวาสิ่งประดิษฐ
นั้นสามารถใหประโยชนอยางแนนอนจึงกลาลงทุนซื้อสิ่งประดิษฐนั้น
จุรีพร กาญจนการุณ และวาสนา วงคฉายา (2553) ไดใหคํานิยามของ การยอมรับ หมายถึง
การตั ด สิ น ใจที่ จ ะนํ า นวั ตกรรมนั้ น ไปใชอย างเต็ มที่ เพราะนวั ตกรรมนั้ น เปน วิถีท างที่ดี กว าและมี
ประโยชน ก ว า ซึ่ ง การยอมรั บ นวั ต กรรมเป น กระบวนการเริ่ ม ต น ตั้ ง แตบุ ค คลหรื อ ชุ ม ชนได สั ม ผั ส
นวัตกรรม ถูกชักจูงใหยอมรับนวัตกรรม การตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบัติตามการตัดสินใจและ
ยืนยันการปฏิบัตินั้น กระบวนการนี้อาจชาหรือเร็วขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ คือ ตัวบุคคล ชุมชนและ
ลักษณะของนวัตกรรมในดานองคประกอบในการยอมรับนวัตกรรมนั้น
อดิ ศั กดิ์ ภู สิ ทธิ์ ว งศานุ ยุ ต และคณะ (2555) ได ให ความหมายของการยอมรั บ หมายถึ ง
กระบวนการที่จะนําไปสูความเชื่อในสิ่งที่ไดรับ ซึ่งจัดเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในจิตใจ ภายหลังจาก
ไดรับสารกระตุนใหเกิดความสนใจ แลวผูรับสารจะตีความหมายของสารนั้น ทําใหเขาใจมากขึ้นจน
กระทั้งเกิดทัศนคติในสิ่งที่ไดรับ
เกวรินทร ละเอียดดีนันท (2557) ไดใหความหมายของการยอมรับ หมายถึง การที่ประชาชน
ไดเรียนรูผานการศึกษาโดยขั้นตอนการรับรู การยอมรับจะเกิดขึ้นไดหากมีการเรียนรูดวยตนเองและ
การเรียนรูนั้นจะไดผลก็ตอเมื่อ บุคคลนั้นไดทดลองปฏิบัติจนเมื่อเขาแนใจวาสิ่งประดิษฐนั้น สามารถ
ใหประโยชนอยางแนนอน เขาจึงกลาลงทุนสรางหรือซื้อสิ่งประดิษฐนั้น ดังนั้นจึงสรุปไดวา การยอมรับ
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เปนพฤติกรรมของแตละบุคคลในการรับเอาสิ่งใหมมายึดถือปฏิบัติดวยความเต็มใจ โดยที่พฤติกรรม
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนกระบวนการและมีระยะเวลา
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การยอมรับ หมายถึง สิ่งที่สนใจและไดรับความนิยม
จากนักวิจัยอยางแพรหลาย แตตอมาพบวา กระบวนการยอมรับมีขอบกพรองหลายประการดวยกัน
คือ กระบวนการยอมรับไมจําเปนตองเปนไปตามกระบวนการก็ไดบางขั้นตอนอาจถูกขามไป และจะ
เกิดการยอมรับในขั้นตอนใดก็ได หรือไมจําเปนตองจบโดยการยอมรับนวัตกรรมนั้น
กระบวนการยอมรับ
จุรีพร กาญจนการุณ และวาสนา วงคฉายา (2553) ไดแบงกระบวนการยอมรับ ออกเปน 5
ขั้นตอน คือ
1. ขั้นของการรับรูหรือขั้นของการทราบขาว (awareness stage) เปนขั้นที่ทราบวาสิ่งใหม ๆ
เกิ ด ขึ้ น แหล ง ที่ ท ราบข า วจะมาจากเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ พ อ แม ญ าติ พี่ น อ ง เพื่ อ นฝู ง และ
สื่อมวลชนตาง ๆ ขั้นรับรูเปนขั้นที่บุคคลไดรับรูวามีแนวคิดหรือนวัตกรรม แตยังไมมีความรูสึกซึ่ง
เกี่ยวกับเนื้อหาและรายละเอียดตาง ๆ การรับรูที่สําคัญที่เกี่ยวกับกระบวนการยอมรับ ไดแก การรับรู
ที่สามารถกระตุนใหเกิดความสนใจที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกบนวัตกรรมเพิ่มเติม หรือการรับรูที่จะ
นําไปสูขั้นตอไปของกระบวนการยอมรับ
2. ขั้นของความสนใจ (interest stage) เปนขั้นที่ผูที่จะรับสิ่งใหมไดมีความสนใจใน
รายละเอี ยดอยางมากและคิด วาสิ่งใหม นี้คงจะเปนประโยชนจึงเขาไปศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมจาก
เจาหนาที่ จากผูนําหรือจากหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งใหมในขั้นนี้จะเกิดความสนใจที่จะศึกษา
หาความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม ซึ่งในขั้นนี้ยังไมมีการประเมินนวัตกรรมเขากับสถานการณที่แทจริงของ
แต ล ะบุ คคลเพี ย งแต ตองการความรูเพิ่ม ฉะนั้น สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับขั้ น นี้ ไดแก ความรู เ กี่ย วกั บ
นวัตกรรม การแสวงหาขอมูลในขั้นนี้มีจุดมุงหมายที่แนนอนมากกวาขัน้ ที่ 1
3. ขั้นของการประเมินผลหรือประเมินคา (evaluation stage) เปนขั้นของการตัดสินใจ ใน
การคิดวาสิ่งใหมนั้นดีแคไหนเพียงไร มีอะไรเปนผลดีและผลเสียบาง บุคคลใชความสามารถทางสมอง
เพื่อจะประเมินนวัตกรรมเขากับนวัตกรรมของตน ขั้นนี้เปนการทดลองในระดับความคิด (mental
trial) ถาประชากรมีความรูสึกวานวัตกรรมมีคุณคาและมีประโยชนก็จะลงมือทดลองทําดูซึ่งประชากร
แตละคนยอมมีความไมแนใจในผลที่จะไดรับจากนวัตกรรม ประชากรจะมีความรูสึกวาจะตองเสี่ยง
เนื่องจากความไมรูจริงและไมเคยมีประสบการณขั้นนี้ประชากรตองการแรงกระตุนจากเพื่อน หรือผูที่
เกี่ยวของ ความสําคัญของขั้นนี้ คือ การสรางความรูสึก (affective) ที่ดีตอนวัตกรรม ฉะนั้น ความรู
และขอมูลตาง ๆ ในขั้นที่ 2 (ขั้นของความสนใจ) จะเปนรากฐานสําคัญที่ทําใหขั้นนี้ประสบผลสําเร็จ
และตอเนื่องไปยังกระบวนการในขั้นที่ 4
4. ขั้นของการทดลอง (trial stage) เปนขั้นสําคัญที่จะไดตัดสินใจลงไปวาจะพิจารณาทดลอง
ถาไดผลดีก็จะนําไปปฏิบัติตอไป เปนขั้นที่ไดลงมือทดลองทําดูเพียงบางสวนในสถานการณจริงของเขา
เอง เปนการย้ําความไมแนใจวาผลจะดีจริงอยางที่เขาคิดในขั้นของการประเมินหรือไมในขั้นนี้มีความรู
เกี่ยวกับวิธีทํา (how to knowledge) มีความสําคัญมาก ในขั้นนี้ตัวแปรทางเศรษฐกิจจะสามารถ
อธิบายไดดีกวาตัวแปรอื่น ๆ ดังนั้น การดําเนินงานในขั้นของการทดลองตองระมัดระวังใหถูกตองตาม
หลักวิชา เพื่อใหไดผลงานที่ไดมีประสิทธิภาพและเกิดเปนแรงจูงใจที่จะยอมรับในขั้นตอมา
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5. ขั้นการยอมรับ (adoption stage) เปนขั้นที่ตัดสินใจวาจะยอมรับสิ่งใหมหรือมีการ
ประเมินผลมากอน แลวจะตกลงใจวาจะยอมรับหรือไม ระยะนี้อาจตองใชเวลาบางในการรับสิ่งใหม
และเปนขั้นสุดทายของกระบวนการยอมรับเอาสิ่งใหมไปใชอยางเต็มที่
เกวรินทร ละเอียดดีนันท (2557) ไดแบงกระบวนการยอมรับ ออกเปน 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตระหนักหรือขั้นตื่นตัว (awareness stage) เปนขั้นที่บุคคลรูวามีความคิดใหม สิ่งใหม
หรือนวัตกรรมเกิดขึ้น แตยังขาดความรูเพิ่มเติมกับนวัตกรรมนั้น
2. ขั้นสนใจ (interest stage) บุคคลเริ่มมีความสนใจในนวัตกรรมและพยายามแสวงหา
ขอมูลหรือความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น
3. ขั้นประเมินผล (evaluation stage) บุคคลจะทําการประเมินผลในสมองของตนเอง โดย
ลองนึกวาถายอมรับนวัตกรรมนั้นมาใชปฏิบัติแลวจะเหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบันหรืออนาคต
หรือไมจะใหผลคุมคากับความเสี่ยงภัยหรือไม
4. ขั้นทดลอง (trial stage) บุคคลจะนํานวัตกรรมมาลองใชหรือลองปฏิบัติในวงจํากัดกอน
เพื่อดูวานวัตกรรมนั้นมีประโยชนเขากับสถานการณของตนเองหรือไม
5. ขั้นยอมรับ (adoption stage) บุคคลยอมรับนวัตกรรม โดยนํานวัตกรรมมาใชอยางเต็มที่
สม่ําเสมอ

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูและเขาใจ

ความหมายของการรับรู
มีนักวิชาการหลายทาน ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ไวดังนี้
ชนัญชิดา คํามินเศก (2552) ไดใหความหมายของการรับรู หมายถึง กระบวนการที่คนเราจะ
เขาใจสิ่งเราหนึ่งที่ปรากฏหับประสาทสัมผัสสวนใดสวนหนึ่งของเรา การรับสัมผัสเปนเพียงขอมูลดิบ
แต ข อ สรุ ป ที่ ไ ด จ ากการรวบรวมข อ มู ล ทั้ ง หมดจากอวั ย วะรั บ สั ม ผั ส เข า ด ว ยกั น นั้ น เป น การรั บ รู
นอกจากนี้การรับรูยังเปนสิ่งที่กําหนดความตองการ แรงจูงใจ และทัศนคติของผูรับสารอีกดวย
พัชรียา สุตา (2555) ไดกลาวถึงการรับรู วา ถึงแมมนุษยจะถูกโจมตีดวยสิ่งกระตุนตาง ๆ อยู
ตลอดเวลา มีสิ่งที่ปอนเขาสูการรับรูของมนุษยอยูตลอด ซึ่งสิ่งกระตุนตาง ๆ จํานวนมากขึ้นอาจ
กอใหเกิด ความสับสนหรือความเขาใจผิ ดตอสิ่งแวดลอมของเราได อยางไรก็ ตามปญหาดังกลาวมี
แนวโนมวาจะไมเกิดขึ้น เนื่องจากการรับรูไมไดมีหนาที่ของการเปดรับขอมูลทางความรูสึกทุกอยางที่
ผานเขามาทั้งหมดแตเพียงอยางเดียวเทานั้น มากไปกวานั้นการรับรูเปนกระบวนการที่มีการคัดเลือก
กลั่นกรองเปดรับเฉพาะสิ่งที่ตองการเทานั้น
มนั ส พงศ พั ฒ นาวิ บู ล ย (2553) ได ใหความหมายของการรั บ รู หมายถึง ขบวนการแปล
ความหมายของสิ่งเราที่มากระทบกับประสาทสัมผัสตาง ๆ ของเรา และการแปลความหมายอยางไร
นั้นขึ้นอยูโดยตรงกับประสบการณในอดีตของเรา และสภาพจิตใจในปจจุบัน เปนการสรางความหมาย
เกี่ยวกับโลกภายนอกใหกับเราเอง
ปยะนันท บุญณะโยไทย (2556) ไดใหความหมายของการรับรู หมายถึง กระบวนการซึ่ง
บุคคลจัดระเบียบและตีความรูสึกประทับใจของตนเอง เพื่อใหความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดลอม แต
การรับรูของคน ๆ หนึ่งสามารถตีความใหแตกตางจากความเปนจริงไดอยางมาก
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ณัฐวุฒิ สงางาม (2554) ไดใหความหมายของการรับรู หมายถึง กระบวนการที่ผูบริโภคเลือก
ที่จะรับรู สรุปการรับรูตีความหมายจากการรับรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส เพื่อที่จะสรางภาพในสมองให
เปนภาพที่มีความหมายและมีความกลมกลืน
ชิดชนก ทองไทย (2556) ไดใหความหมายของการรับรู หมายถึง การสัมผัสที่สามารถสื่อ
ความหมาย เปนการแปล หรือตีความแหงการสัมผัสที่ไดรับออกมาเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่มีความหมาย
อันเปนสิ่งที่รูจัก และเขาใจกันในการแปล หรือตีความหมายของการสัมผัสนั้น จําเปนที่อินทรจะใช
ประสงคการเดิม หรือความชัดเจนแตหนหลัง แตหากคนเราไมมีความรูเดิม หรือลืมเรื่องนั้น ๆ ไป ก็
จะไมมีการรับรูสิ่งนั้น ๆ จะมีเพียงแตสัมผัสกับสิ่งเราเทานั้น
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การรับรู หมายถึง การแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด
ความรู ความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในเรื่องตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของแตละบุคคล โดยผาน
กระบวนการตีความหรือแปลความหมายของขอมูล สิ่งเราจากอวัยวะรับความรูสึกแลวจึงแสดงออกถึง
ความรู ความเขาใจจากการตีความนั้น อันจะนําไปสูการตอบสนองตอไป
กระบวนการรับรู
มีนักวิชาการหลายทาน ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการรับรู ไวดังนี้
ชนัญชิดา คํามินเศก (2552) กลาววา กระบวนการรับรู หมายถึง การรับรูเปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือตั้งใจ และมักติดตามประสบการณและการสั่งสมทางสังคม โดยที่เราไมสามารถ
ใหความสนใจกับสิ่งตาง ไ รอบตัวตางกัน เมื่อไดรับสารเดียวกัน ผูรับสารสองคนอาจใหความสนใจ
และรับรูสารเดียวกันตางกัน โดยทั่วไปการรับรูที่ตางกันเกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรอง ดังนี้
1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ เรามักเห็นในสิ่งที่เราตองการเห็นและไดยินในสิ่งที่เราตองการได
ยิน เพื่อสนองความตองการของตนเอง
2. ประสบการณ เดิ ม คนเราตางเติบโตขึ้นในสภาพแวดลอมตางกัน หรือถูกเลี้ย งดูดว ยวิธี
ตางกันและคบหาสมาคมกับคนตางกัน จึงมีการรับรูที่แตกตางกันตามประสบการณเดิมที่ตางกัน
3. กรอบอางอิง ซึ่งเกิดจากการสั่งสม อบรมทางครอบครัวและสังคม ดังนั้น คนตางศาสนากัน
จึงมีความเชื่อและทัศนคติในเรื่องตาง ๆ กันได
4. สภาพแวดลอม เชน คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานที่ ฯลฯ
จะตีความสารที่ไดรับนั้นแตกตางกัน
5. สภาวะจิตใจและอารมณ ไดแก ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ คนเราที่มีสภาพจิตใจและ
อารมณที่แตกตางกันก็จะมีมุมมองที่จะรับรูสารแตกตางกัน
พัชรียา สุตา (2555) กลาววา กระบวนการรับรู จะเกิดขึ้นตองประกอบดวย
1. อาการสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะรับสัมผัสสิ่งเรา หรือสิ่งเราผานเขามากระทบกับ
อวัยวะสัมผัสตาง ๆ เพื่อใหคนเรารับรูภาวะแวดลอมรอบตัว
2. การแปลความหมายจากอาการ สวนสําคัญที่จะชวยทําใหการแปลความดี หรือถูกตอง
เพียงใดนั้น ต องอาศั ยองคป ระกอบ คือ (1) สติ ปญญาหรือความเฉลีย วฉลาด (2) การสังเกตหรื อ
พิจารณา (3) ความสนใจหรือความตั้งใจ และ (4) คุณภาพของจิตใจขณะนั้น
3. ความรูเดิม หรือประสบการณ ไดแก ความรู ความคิด และการกระทําที่ไดเคยปรากฏแกผู
นั้นมาแลวในอดีต มีความสําคัญมากสําหรับชวยในการตีความ หรือแปลความหมายของการสัมผัสได
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แจมชัด ความรูเดิม และประสบการณเดิมที่ไดสะสมไว สําหรับชวยในการแปลความหมายไดดีนั้น จะ
มีคุณสมบัติ คือ (1) เปนความรูที่แนนอน ถูกตอง ชัดเจน (2) ตองมีปริมาณมาก กลาวคือ รูหลาย
อยางจึงจะชวยแปลความหมายตาง ๆ ไดสะดวกและถูกตอง
ชิดชนก ทองไทย (2556) กลาววา กระบวนการรับรู เปนกระบวนการที่คาบเกี่ยวระหวาง
ความรูสึก ความเขาใจ การคิด การเรียนรู การตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรม
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การรับรูเปนกระบวนการเบื้องตนที่แสดงออกถึง
ความรูสึกนึกคิด และนําผูรับสารไปสูการมีความรูจนไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม มัก
เกิดขึ้นตามประสบการณ และการสั่งสมทางสังคมของผูรับสาร กระบวนการรับรูมีความแตกตางกัน
ทั้งในลักษณะของผูรับสารและทางจิตวิทยาของผูรับสาร
ประเภทการรับรู
มีนักวิชาการหลายทาน ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับประเภทการรับรู ไวดังนี้
ชนัญชิดา คํามินเศก (2552) กลาววา การรับรู ประกอบดวย 4 ประเภท ดังนี้
1. การรับรูทางอารมณ หมายถึง การรับรูความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เชน ความรูสึกดีใจ
เสียใจ ตื่นเตน รัก เกลียด เปนตน
2. การรับรูลักษณะของบุคคล ตองอาศัยการแปลขอมูล 3 ประการ คือ ลักษณะทางกาบภาพ
เชน รูปราง หนาตา ลักษณะแขนขา เทา สีผิว พฤติกรรม เชน การพูดคุย การยิ้ม การหัวเราะ การ
เดิน คําบอกเลา เชน คําบอกเลาจากญาติพี่นอง เพื่อ ผูใกลชิด
3. การรับรูภาพพจนของกลุมบุคคล หมายถึง มโนภาพ หรือ มโนคติของสิ่งตาง ๆ ตามที่
บุคคลรับรู เปนภาพที่อยูในความคิด หรือจินตนาการของบุคคล และบุคคลสามารถบอกลักษณะของ
ภาพเหลานั้นใหผูอื่นทราบไดดวย
4. การรั บรู ป รากฏการณ ทางสังคม เปน การตีความ หรือแปลความหมายสิ่งตาง ๆ หรือ
ปรากฏการณตาง ๆ หรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมตามความเชื่อของตนเองเพื่อใหเกิดความ
เขาใจ และสามารถอธิบายสิ่งตาง ๆ เหลานั้นได การรับรูปรากฏการณทางสังคมนั้นขึ้นอยูกับสาเหตุ
สําคัญ คือ (1) ระดับความรู หมายถึง การที่บุคคลมีความรู ความสามารถประสบการณเชาวนปญญา
หรื อความเฉลี ย วฉลาด เมื่ อ ต า งกั น ยอมมีผ ลในการตีความตอสิ่ งตาง ๆ ไดแตกตางกั น ดว ย และ
(2) การเปลี่ยนการรับรู คือ ถาผูมีความรูต่ําเมื่อไดมีโอกาสสนทนาหรืออภิปรายกับผูที่มีการรับรูสูง ก็
อาจจะถูกผูมีการรับรูสูงเปลี่ยนแนวคิดหรือแนวทางการรับรูได
ชิดชนก ทองไทย (2556) กลาววา การรับรู ประกอบดวย 4 ประเภท ดังนี้
1. การรับรูทางอารมณ หมายถุง การรับรูความรูสึกที่เกิดขึ้นภายใน เชน รูสึกดีใจ เสียใจ
ตื่นเตน รัก เกลียด ชื่นชม เปนตน
2. การรับรูลักษณะของบุคคล ตองอาศัยการแปลขอมูล 3 ประการ คือ ลักษณะทางกายภาพ
พฤติกรรม และคําบอกเลา
3. การรับรู ภาพพจน ของกลุ มบุคคล หมายถึ ง มโนภาพ หรือมโนคติ ของสิ่งต าง ๆ ตามที่
บุคคลรับรู เปนภาพที่อยูในความคิด หรือจินตนาการของบุคคล และบุคคลสามารถบอกลักษณะของ
ภาพเหลานั้นใหผูอื่นทราบได
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4. การรั บรู ป รากฏการณ ทางสังคม เปน การตีความ หรือแปลความหมายสิ่งตาง ๆ หรือ
ปรากฏการณตาง ๆ หรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมตามความเชื่อตนเอง เพื่อใหเกิดความ
เขาใจและสามารถอธิบายสิ่งตาง ๆ เหลานั้นได การรับรูปรากฏการณทางสังคมนั้นขึ้นอยูกับสาเหตุ
สําคัญ 2 ประการ คือ
4.1 ระดั บการรับรู หมายถึง การที่บุคคลมีความรู ความสามารถ ประสบการณ เชาว
ปญญาหรือความเฉลียวฉลาด เมื่อตางกันยอมมีผลในการตีความตอสิ่งตาง ๆ ไดตางกันดวย
4.2 การเปลี่ยนการรับรู คือ ถาผูมีการรับรูต่ํา เมื่อไดมีโอกาสสนทนา หรืออภิปรายกับผูที่
มีการรับรูสูง ก็อาจจะถูกผูมีการรับรูสูงเปลี่ยนแนวความคิดหรือแนวทางการรับรูได
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการรับรู
มีนักวิชาการหลายทาน ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการรับรู ไวดังนี้
ชนัญชิดา คํามินเศก (2552) กลาววา สิ่งที่มีอิทธิพลตอการรับรู แบงออกได 2 ประการ ดังนี้
1. คุ ณสมบัติ ในจิต ใจของผูรั บ รู การที่ บุ คคลเลือกรับ รูสิ่ งใดกอนหลังมากนอยอย างไรนั้น
ขึ้นอยูกับลักษณะของผูรับรู ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะของผูรับรูแบงเปน 4 ดาน คือ ความสนใจ ความ
คาดหวัง ความตองการ และการเห็นคุณคาของตนเอง
2. คุณสมบัติของสิ่งเราภายนอกที่มีตอความสนใจ คุณสมบัติภายนอกที่ทําใหคนเราเกิดความ
สนใจที่จะรับรู หรือทําใหการรับรูของคนเราคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง ไดแก การเปลี่ยนแปลง
สิ่งเรา ขนาดสิ่งเรา การเคลื่อนไหวของสิ่งเรา และการซ้ํา ๆ กันของสิ่งเรา
มนัสพงศ พัฒนาวิบูลย (2553) กลาววา สิ่งที่มีอิทธิพลตอการรับรู แบงออกได 3 ประการ คือ
การเลือกหรือคัดสรรทางการรับรู การจัดระเบียบทางการรับรู และการตีความทางการรับรู
ชิดชนก ทองไทย (2556) กลาววา สิ่งที่มีอิทธิพลตอการรับรู ประกอบดวย
1. ความตองการของผูรับรูเอง จะทําใหผูรับรูตอสิ่งเราที่สงมาเปนสิ่งที่สนองความตองการ
ของตัวเอง ความตองการเปนเหตุจูงใจใหเรารับรูสิ่งที่ตองการไดรวดเร็ว
2. ประสบการณ บุคคลทั่วไปมักจะตีความตามสิ่งที่ตัวเองสัมผัส ตามภูมิหลังของแตละคน
3. การเตรียมตัวไวกอน การที่คนเรามีประสบการณ และเรียนรูสิ่งใดมากอนทําใหเราเตรียมที่
จะตอบสนองตอสิ่งนั้นในแนวเดียวกันที่เรารับรูมา
4. บุคลิกภาพ บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับการรับรู
5. ทัศนคติ ทัศนคติมีอิทธิพลตอการรับรู ถาคนเรามีทัศนคติที่ดีตอใครคนใดคนหนึ่ง การ
กระทําของบุคคลนั้นจะถูกรับรูในทางที่ดีอยูเสมอ
6. ตําแหนงทางสังคม และบทบาททําใหคนเรารับรูสิ่งตาง ๆ ไมเหมือนกัน
7. วัฒนธรรม เปนตัวการสําคัญที่ทําใหคนเรารับรูอะไรแตกตางกัน
8. สภาพทางอารมณของผูรับรูมีผลจอการรับรู
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา องคประกอบที่มีอิทธิพลทําใหการรับรูของบุคคล
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ องคประกอบอันเนื่องมาจากบุคคล และองคประกอบจาก
ภายนอก
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ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูและเขาใจ
1. ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร
ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร (Joseph T. Klapper, 2000 อางถึงใน มนัสพงศ พัฒนาวิบูลย,
2553) เปนการเลือกรับรับสารของมนุษย บุคคลมีกระบวนการเลือกรับรูขาวสารของตนเอง โดยสวน
ใหญแล ว จะมี แนวโน มที่ จ ะเลื อกรั บ เนื้อหาที่ส อดคลองกับ ทัศนคติ และความสนใจที่มีอยูและจะ
หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ขัดแยงกับทัศนคติกับความสนใจของตนเอง
2. ทฤษฎีการสื่อสารนวัตกรรม
ทฤษฎีการสื่อสารนวัตกรรม (Roger, 2001 อางถึงใน ชิดชนก ทองไทย, 2556) เปน
การรับรูขาวสารที่ผานการสงตอหรือการถายทอดผานสื่อจากแหลงอื่นที่มีความแตกตางทั้งในความคิด
ความเชื่อ คานิยม รวมถึงวัฒนธรรม

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององคกร

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน
สมพิศ สุขแสน (2556) กลาววา การที่จะเกิดประสิทธิภาพการทํางานนั้นตองมีองคประกอบ
2 สวนหลัก คือ ผูที่ทํางานกับโครงสรางการทํางาน สําหรับในเรื่องของคนทํางานจะตองมีแนวคิด
การปฏิบัติตัวในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ดังนั้น คนทํางานที่มีประสิทธิภาพควรมี
ลักษณะดังนี้
1. ความฉับไว หมายถึง การใชเวลาไดอยางดีที่สุด รวดเร็ว ไมทํางานลาชา นั่นคือ คนที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ควรทํ า งานให เ สร็ จ ตามกํ า หนดเวลา หรื อ งานบริ ก าร ผู รั บ บริ ก ารย อ มต อ งการ
ความรวดเร็ว ดังนั้นผูใหบริการจะตองสรางวัฒนธรรมงานบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop
Service)
2. ความถูกต องแม นยํา หมายถึง การผิดพลาดในงานนอย มีความแมนยํา ในกฎระเบีย บ
ขอมูล ตัวเลข หรือสถิติตาง ๆ ไมเลินเลอจนทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร
3. ความรู หมายถึ ง การมี องค ความรู ใ นงานดี รู จั ก ศึ ก ษาหาความรู ใ นเรื่ องงานที่ ทํา อยู
ตลอดเวลา คนที่มีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา ทั้งการเรียนรูดวยตนเอง องคกร
ผูอื่น อินเทอรเน็ต เปนตน และสามารถนําความรูนั้นมาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น
4. ประสบการณ หมายถึง การรอบรู หรือรูรอบดาน จากการไดเห็น ไดสัมผัส ไดลงมือปฏิบัติ
บ อย ๆ มิ ใช มี ความรู ด า นวิ ช าการแต เพีย งอย างเดี ย ว การเปน ผูมีป ระสบการณในการทํางานสู ง
จะทํางานผิดพลาดนอย สมควรที่องคกรจะตองรักษาบุคคลเหลานี้ใหอยูกับองคกรใหนานที่สุด เพราะ
คนเหลานี้จะทําใหองคกรพัฒนาไดเร็ว
5. ความคิ ด สร า งสรรค หมายถึ ง การคิ ด ริ เริ่ ม สิ่ ง ใหม ๆ มาใช ใ นองค ก ร เช น คิ ด ระบบ
งานบริการที่ลดขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม การบริหารงานแบบเชิงรุก เปนตน
คนที่มีประสิทธิภาพจึงเปนคนที่ชอบคิด หรือ เกงคิด หรือมองไปขางหนาตลอดเวลา ไมใชคนที่ชอบ
ทํางานตามคําสั่ง และจะตองไมทํางานประจําวันเหมือนกับหุนยนต
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พิชญา วัฒนรังสรรค (2556) กลาววา ผูที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพควรมีความสุขใน
การทํางาน มีการพัฒนาการทํางาน ทํางานที่ดีและควรมีเทคนิคในการทํางานรวมดวยงานจึงจะมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ตั้งเปาหมายในการทํางาน กอนที่จะเริ่มตนในการทํางานทุกครั้งตองตั้งเปาหมายในการ
ทํางานลวงหนา และตองเปนเปาหมายที่ชัดเจน กําหนดใหอยูในรูปของการปฏิบัติไดจริง ทั้งเปาหมาย
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การตั้งเปาหมายจึงเปนการวางแผนการทํางานไวลวงหนา ซึ่งจะ
ชวยทําใหการปฏิบัติงานมีทิศทาง ผิดพลาดนอย และตรงจุดมุงหมายขององคกร
2. บริหารเวลา การบริหารเวลาใหเปนจะชวยลดความไมเปนระเบียบในชีวิต เพิ่มความสุข
และความสําเร็จใหแกตนเองและการทํางาน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเรื่องเวลาเปนสิ่งสําคัญมาก
3. การเพิ่มความมั่นใจในการทํางานใหตนเอง ปจจุบันมีคนจํานวนไมนอยที่ขาดความเชื่อมั่น
ในตนเองหรือขาดความมั่นใจในการทํางาน ไมกลาแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ดูถูกความสามารถของ
ตนเอง คิดวามีปมดอย ไมเกงเหมือนคนอื่น และคิดวาหมดหวังที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต
4. มีความรวมมือรวมใจในการทํางานเปนทีมหรือสรางการทํางานเปนทีมใหเขมแข็ง เพราะ
ที ม งานเป น กุ ญ แจสํ า คั ญ แห ง ความสํ า เร็ จ และความล มเหลวในการทํ า งานได ผู นํ าต อ งเป น ผู ที่ มี
ความสามารถ มีการยอมรับซึ่งกันและกัน มีความไววางใจกัน มีความรักในทีมงาน รวมมือรวมใจใน
การทํางานอยางจริงจังจริงใจ ขจัดปญหาความขัดแยงระหวางบุคคลในทีมงาน แบงผลประโยชน
รวมกันอยางยุติธรรม มีการติดตอประสานงานที่ดีระหวางกัน และการสรางบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางานรวมกัน
5. ตองมีคุณธรรมในการทํางาน คือ ตองมีความพอใจและรักใครในงานที่ทําอยางจริ งจั ง
มีความเพียรพยายามในงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ มีใจจดจอตองาน
ที่ทํา มี ส มาธิ ไม ว อกแวกการทํ า งานผิดพลาดนอย และมีการทบทวนตรวจสอบงานที่ทําอยูเสมอ
หากเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายหรือผิดพลาดตองปรับปรุงแกไข นอกจากนั้นผูปฏิบัติงานในองคกรทุก
คนจะตองไมปฏิบัติหรือประพฤติในสิ่งที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอองคกร หรือเกิดความลําเอียง
ในการปฏิบัติห นาที่ต ลอดจนมีความรับ ผิดชอบ ซื่อสั ตย สุจ ริต ยุติ ธรรม และโปร งใสตรวจสอบได
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารงานและปฏิบตั ิงานอยางเครงครัด
6. ฝกเปนคนที่ชอบกระทําหรือลงมือปฏิบัติมากกวาพูด
7. กระตุนเตือนตัวเองหรือสรางแรงจูงใจภายในใหอยากทํางานตลอดเวลา โดยไมตองใหใคร
บังคับ มีศรัทธาในงานและองคกรที่ทํางานอยู
8. ปรั บ ทั ศนคติและค า นิ ย มที่ไมเหมาะสมเสียใหม เชน การทํางานเปน เลน การประจบ
สอพลอ การมีระบบพรรคพวก การเกรงใจอยางไรเหตุผล ตลอดจนนิสัยที่ไมพึงประสงคตาง ๆ
9. สรางมนุษยสัมพันธในการทํางาน เชน รูจักชวยเหลือเกื้อกูลกัน การยิ้มแยมแจมใสตอกัน
ใหอภัยกัน รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา โดยปกติคนสวนใหญเต็มใจและยินดีที่จะผูกมิตรไมตรีแกกัน
ความสัมพันธในองคกรจะเปนเสมือนโซทองคลองใจซึ่งกันและกัน และจะชวยผลักดันใหงานบรรลุผล
สําเร็จไดตามที่มุงหมายไว
พรทิพย เย็นจะบก และกมลรัฐ อินทรทัศน (2556) กลาววา ปจจัยที่มีผลใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพไว 5 ขอ ไดแก การทําตัวใหเปนคนงานที่ดี การรักษามารยาทและระเบียบในที่ทํางาน
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การสร างบรรยากาศสดใสในที่ทํางาน การสรางสัมพัน ธภาพที่ดี และการสื่อสารในองคกรหรือใน
การทํางาน โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารภายในองคกรนั้นเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการตัดสิน
ความสําเร็จหรือการลมเหลวของการทํางานรวมกันของบุคลากร ทั้งการสื่อสารภายในองคกรและนอก
องค ก ร ดั ง นั้ น จึ งมี ความจํ า เป น อยางยิ่ งที่บุค ลากรภายในองคกรจํ าเปน ตองมี ความรูและทักษะ
เกี่ ย วกั บ สื่ อ สารเพื่ อ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ การสื่ อ สารในองค ก รนั้ น
ประกอบดวยบุคคลหลายระดับ ซึ่งในแตละองคกรก็จะมีพฤติกรรมการสื่อสารที่แตกตางกันออกไป
ตามวัฒนธรรมขององคกรนั้น แตโดยทั่วไปการสื่อสารในองคกรมีอยู 3 ระดับ ไดแก
1. ระดับผูบังคับบัญชา หรือการสื่อสารจากบุคลากรระดับตาง ๆ ไปยังผูบังคับบัญชา หรือที่
เรียกวาการสื่อสารในแนวตั้ง เปนการสื่อสารที่เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็น
หรือสภาพปญหาตางในการทํางานไปสูผูบริหาร และมักจะเปนการสื่อสารสองทางเพราะผูบริหาร
มักจะสื่อสารตอบกลับเพื่อใหขอมูลแกผูใตบังคับบัญชา
2. ระดับผูใตบังคับบัญชา หรือการสื่อสารจากผูบังคับบัญชาไปยังบุคลากรระดับตาง ๆ หรือที่
เรีย กว าการสื่อสารในแนวดิ่ ง มักอยูในรู ปแบบของการสั่ งงาน การกํ ากั บดูแล การออกนโยบายสู
บุคลากรในระดับปฏิบัติงาน และปญหาที่มักพบดวยเสมอก็คือมักจะเปนการสื่อสารทางเดียว
3. ผูรวมงานระดับเดียวกัน หรือการสื่อสารในแนวนอน เปนการสื่ อสารที่เกิดขึ้นระหวาง
บุ ค ลากรในระดั บ เดี ย วกั น มั ก เรี ย กว า การสื่ อ สารแบบคู ข นานหรื อ การสื่ อ สารในระดั บ เดี ย วกั น
เปนการสื่อสารขององคกรที่มีอิทธิพลและมีความเขมแข็งมากที่สุด จุดเนนของการสื่อสารชนิดนี้ก็คือ
การรวมมือและประสานการทํางาน รวมถึงการแกไขปญหาและขอคับของใจตาง ๆ ในการทํางาน
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ประสิทธิภาพการทํางาน เปนการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพควรมีความสุขในการทํางาน มีการพัฒนาการทํางาน ทํางานที่ดีและควรมีเทคนิคในการ
ทํางานรวมดวยงานจึงจะมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยการตั้งเปาหมายในการทํางาน การบริหารเวลา
และการเพิ่มความมั่นใจในการทํางาน
ประสิทธิภาพขององคกร
บีคเกอร และ นูฮาเซอร (Becker and Neuhauser, 2002 อางถึงใน พิชญา วัฒนรังสรรค,
2556) ไดเสนอตัวแบบจําลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององคกร (model of organization
efficiency) โดยประสิทธิภาพขององคการนอกจากจะพิจารณาถึง ทรัพยากร เชน คน เงิน วัสดุ
ที่เปนปจจัยนําเขา และผลผลิตขององคการ คือ การบรรลุเปาหมายแลวองคการในฐานะที่เปนองคกร
ในระบบเปด (open system) ยังมีปจจัย ประกอบอีกดังแบบจําลองในรูปสมมติฐาน สามารถสรุปได
คือ 1) หากสภาพแวดลอมในการทํางานขององคการนั้น มีความซ้ําซอนต่ํา (low task environment
complexity) หรือมีความแนนอน (certain) มีการกําหนดระเบียบ ปฏิบัติในการทํางานขององคการ
อยางละเอียดถี่ถวนแลว แนชัดวาจะนําไปสูความมี ประสิทธิภาพขององคการมากกวา องคการที่มี
สภาพแวดลอมในการทํางานยุงยาก และ ซับซอนสูง (high task environment complexity) หรือมี
ความไมแนนอน (uncertain) 2) การกําหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจนเพื่อเพิ่มผลการทํางานที่มองเห็นได
มี ผ ลทํ า ให ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ด ว ย 3) ผลการทํ า งานทึ่ ม องเห็ น ได สั ม พั น ธ ใ นทางบวกกั บ
ประสิทธิภาพ และ 4) หากพิจารณาควบลูกันไปจะปรากฏวาการกําหนดระเบียบปฏิบัติอยางชัดเจน
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และผลการทํางานที่สามารถมองเห็นไดจะมีความสัมพันธมากขึ้นตอประสิทธิภาพมากกวาตัวแปร
แตละตัวตามลําพัง
พิชญา วัฒนรังสรรค (2556) กลาววา หัวใจหลักในการพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร คือ
วิธี การแบบองค ร วมเพื่ อชว ยให องคกรสามารถสรางและประสานขีดความสามารถ กระบวนการ
ทัศนคติและสมรรถนะที่จําเปนตอการดําเนินกลยุทธทางธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เนน
เปนพิเศษ ไดแก การจัดการความเปลี่ยนแปลง การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการวางแผนกําลังคนที่
สอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจ
1. การนํากลยุทธไปปฏิบัติ เปนบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติของ
Right Management จะชวยเพิ่มความสามารถขององคกรในการดําเนินการตามกลยุทธใหประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งสามารถทําไดโดยการเนนไปที่โครงสราง คน ระบบและกระบวนการ และทําใหลูกคา
ไดรับประสบการณที่ยอดเยี่ยม
2. การวางแผนกํ า ลั ง คนที่ ส อดคล อ งกั บ กลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ เป น การวางแผนกํ า ลั ง คนที่
สอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจเปนกระบวนการแบบมีปฏิสัมพันธเพื่อใหผูบริหารสามารถประเมินและ
จั ด ลํ า ดั บ ความเร ง ด ว นของกลยุ ท ธ ด า นกํ า ลั ง คน ความต อ งการของพนั ก งาน และการลงทุ น ที่
หลากหลายไดอยางรวดเร็ว เราไดนําเทคนิคการจัดการ ที่เรียกวา ซิกส-ซิก มาซึ่งไดรับการพิสูจนแลว
วามีประสิทธิภาพมาออกแบบเปนกระบวนการพิเศษซึ่งมีชื่อวา Right Navigator™ เพื่อใชใน
การจัดลําดับ (โดยพิจารณาจากความสําคัญและความพึงพอใจ) กลยุทธดานกําลังคนทั้งหมดของ
องคกร
3. การจัดการความเปลี่ยนแปลง เปนบริการดานการจัดการความเปลี่ยนของ Right
Management มีจุดประสงคเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับขององคกร โปรแกรมจัดการ
ความเปลี่ยนแปลงของเราชวยใหผูบริหารสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองคกร ใหอํานาจแก
ผูจัดการเพื่อนําพาองคกรกาวผานความเปลี่ยนแปลง และชวยใหพนักงานเขาใจและตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม
สมพิ ศ สุ ขแสน (2556) กลาวถึง การเพิ่มประสิทธิ ภ าพขององคกร องค กรที่ป ระสบ
ความสําเร็จจะสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืนโดยการทําใหความสามารถของบุคลากร
สอดคล อ งกั บ กลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ การควบรวมหรื อ การซื้ อ กิ จ การ การปรั บ โครงสร า งใหม ห รื อ
การเปลี่ยนกลยุทธทางธุรกิจเปนตัวอยางการเปลี่ยนแปลงเบื้องตนที่อาจเกิดขึ้นไดกับทุกองคกร ซึ่งทํา
ใหเกิดความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกระบวนการและระบบเพื่อหาจุดโฟกัสและฟนฟูศักยภาพของ
องคกรในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
พรทิพย เย็นจะบก และกมลรัฐ อินทรทัศน (2556) กลาวถึง การบริการเพิ่มประสิทธิภาพ
องคกร ชวยนําคุณคามาสูองคกรของลูกคาโดยการอํานวยความสะดวกในการบูรณาการและประสาน
สอดคลองกลยุทธทางธุรกิจกับกลยุทธการบริหารจัดการความรูความสามารถที่ใชไดจริง สิ่งที่ Right
Management ใหความสําคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิ ภาพองคกร ก็ คือ วิธีการแบบ
องครวมเพื่อชวยใหบริษัทตางๆ สามารถสรางและประสานขีดความสามารถ กระบวนการ ทัศนคติ
และสมรรถนะที่จําเปนตอการดําเนินกลยุทธที่องคกรไดเลือกแลวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สทรี ส (Steers, 1977 อางถึงใน พิ ชญา วัฒนรั งสรรค, 2556) กลาววา แบบจําลอง
กระบวนการของประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง เน น กระบวนการสํ า คั ญ ที่ สั ม พั น ธ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงองค การและสภาพแวดล อม รวมทั้งบทบาทสํ าคัญของการบริหารที่จะตองสราง
ความเข า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งองค ป ระกอบต า ง ๆ ขององค ก ารที่ นํ า ไปสู
การยกระดับความสําเร็จขององคการ โดยจําแนกเปน 4 ดาน คือ 1) ปจจัยดานลักษณะขององคการ
2) ปจจัยดานลักษณะสภาพแวดลอม 3) ปจจัยดานบุคลากรขององคการ และ 4) ปจจัยดานนโยบาย
การบริหารและการปฏิบัติงาน
จากที่ ก ล า วมาข า งต น สามารถสรุ ป ได ว า ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก ร เป น การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพขององคกร คือ วิธีการแบบองครวมเพื่อชวยใหองคกรสามารถสรางและประสานขีด
ความสามารถ กระบวนการ ทั ศนคติและสมรรถนะที่จําเปน ตอการดําเนิน กลยุทธทางธุร กิจ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เนนเปนพิเศษ ไดแก การจัดการความเปลี่ยนแปลง การนํากลยุทธไป
ปฏิบัติ และการวางแผนกําลังคนที่สอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน
ทฤษฎีประสิทธิภาพการทํางานเปนการศึกษาแนวทางในการที่จะทําใหองคกรที่มีคุณภาพ
โดยมีการศึกษาทฤษฏีสวนประสมทางการตลาดใหทราบถึงความตองการของผูบริโภค เพื่อนําไปสราง
กลยุทธงานบริการขององคกรใหตอบสนองตรงความตองการของผูบริโภคอยางสูงสุด ซึ่งมีการศึกษา
ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน 5 ทฤษฏี ดังนี้
1. ทฤษฎีคุณภาพงานบริการ (SERVQUAL)
คุณภาพงานบริ การเปนสิ่ งสําคัญในการดําเนินธุ รกิจ ที่ส รางความพึงพอใจกับผู ใชบ ริการ
เพื่อใหองคกรอยูรอดและเจริญเติบโตตอไป มีผูกลาวถึงทฤษฎีงานบริการ ดังนี้
พาราซุรามาน และคณะ (Parasuraman and Other, 1990 อางถึงใน อรุโณทัย อุนไธสง,
2552) โดยที่พาราซุรามาน และคณะ ไดทําการศึกษาคุณภาพและการจัดการคุณภาพงานบริการ มา
ตั้ ง แต ป 1983 ในขณะที่ พ าราซุ ร ามาน เริ่ ม ทํ า การศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งนั้ น ยั ง ไม พ บว า
มีการศึ กษาในเรื่ องคุ ณภาพงานบริการมากนัก แตพบงานวิจัย ที่เกี่ย วกับ คุณภาพของสิน คา ซึ่งมี
ผูทําการศึกษาไวมาก ทําใหเขาใจถึงความหมายและคุณลักษณะสําคัญที่เกี่ยวของกับคุณภาพของ
สินคาไดอยางชัดเจน แตยังไมเพียงพอตอการทําความเขาใจคุณภาพงานบริการเนื่องจากสินคาและ
บริการมีความแตกตางกันตามลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ คือ การผลิต การบริโภค และการประเมิน
พาราซุรามาน จึงเริ่มทําวิจัยและคนหาคําตอบของขอคําถาม 3 ประการขางตน โดยรวมกันทําการ
วิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับคุณภาพงานบริการ โดยแบงเปน 4 ระยะ เริ่มจากการวิจัยคุณภาพในกลุมผูรับ
ริการและผูใหบริการของบริษัทชั้นนําหลายแหง และนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนารูปแบบคุณภาพงาน
บริการ ตอมาเปนวิจัยเชิงประจักษ โดยมุงศึกษาที่ผูรับบริการโดยเฉพาะ ไดใชเครื่องมือวัดคุณภาพ
งานบริการที่เรียกวา SERVQUAL และการปรับปรุงเกณฑที่ใชในการตัดสินคุณภาพงานบริการตาม
การรับรูและการคาดหวังของผูรับบริการ ผลลัพธที่เกิดจากการที่ผูใชบริการประเมินคุณภาพงาน
บริการ เรียกวา คุณภาพของการบริการที่ผูใชบริการรับรู ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ผูใชบริการไดรับบริการ
แลว โดยพาราซุรามาน มีเกณฑในการประเมินคุณภาพงานบริการ แบงเปน 5 เกณฑ ดังนี้
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1. ลั กษณะที่ สั มผั สได / สิ่งที่สัมผัส จับ ตองได / รูปลักษณ ไดแก สิ่งอํานายความสะดวก
สภาพแวดลอม เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ
2. ความเชื่อถือได / ความไววางใจ / นาเชื่อถือ ไดแก ความสามารถในงานบริการในระดับ
หนึ่งที่ตองการอยางถูกตอง และไววางใจได
3. การสามารถตอบสนอง / การตอบสนองตอลูกคา ไดแก ความเต็มใจที่จะใหบริการทันที
และใหความชวยเหลือเปนอยางดี
4. ความแนนอน / ความมั่นใจ ไดแก ผูใหบริการมีความรูและทักษะที่จําเปนในงานบริการ มี
ความสุภาพเปนมิตรกับผูใชบริการ มีความซื่อสัตยสามารถสรางความมั่นใจใหแกผูใชบริการได และมี
ความมั่นคงปลอดภัย
5. ความเข าใจในผู ใช บ ริ การ / ความใส ใจ / การดู แลเอาใจใส ได แก ความสามารถใน
การเขาถึงได โดยสะดวก และสามารถติดตอไดงาย ความสามารถในการติดต อสื่อสาร และเขาใจ
ผูใชบริการ
พาราซุรามาน และคณะ (Parasuraman and Other, 1995 อางถึงใน พนิตตา นรสิงห,
2552) กลาววา งานบริการที่จะประสบความสําเร็จจะตองประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญตาง ๆ 5
ประการ ที่ผูรับบริการมักจะใชในการพิจารณาคุณภาพของบริการที่ไดรับ ดังนี้
1. ความเชื่อถือและไววางใจได (reliability) คือ ความสามารถในการดําเนินธุรกิจงานบริการ
ตามพันธะสัญญาที่ใหไวอยางถูกตองและไววางใจได การดําเนินงานบริการซื่อตรง และซื่อสัตยสุจริต
ของผูปฏิบัติงานบริการ เชน ความสามารถในการมอบบริการเพื่อสนองความตองการของลูกคาตามที่
ไดสัญญาหรือที่ควรจะเปนไดอยางถูกตองและตรวจตามวัตถุประสงคของงานบริการนั้นภายในเวลาที่
เหมาะสม
2. ความรวดเร็วหรือการตอบสนอง (responsiveness) คือ การแสดงความเต็มใจหรือความ
ตั้งใจที่จะชวยเหลือลูกคาโดยใหบริการอยางรวดเร็ว ไมใหรอคิวนาน รวมทั้งมีความกุลีกุจอ เห็นลูกคา
แลวตองรีบตอนรับใหการชวยเหลือ สอบถามถึงการมาใชบริการอยางไมละเลย ความรวดเร็วจะตอง
มาจากพนักงานและกระบวนงานบริการที่มีประสิทธิภาพ การตอบสนองประกอบดวยความเต็มใจที่
จะใหบริการ ความพรอมที่จะใหบริการและการอุทิศเวลา ความตอเนื่องในการติดตอและปฏิบัติตอ
ผูใชบริการเปนอยางดี
3. การสร า งความเชื่ อ มั่ น (assurance) คื อ ความรู ความเชี่ ย วชาญ ความสามารถใน
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ อัธยาศัยนอบนอม ความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ ความเปนมิตรของ
ผูใหบริการทําใหเกิดความมั่นใจในงาน ความประณีต ความสะอาด ความปลอดภัยปราศจากอันตราย
รางกาย และทรัพยสิน ความมีชื่อเสียงของหนวยงาน ความสามารถในงานบริการ ความสามารถใน
การติดตอสื่อสาร ความรูทางการแพทยที่จะใหบริการ
4. การดูแลเอาใจใส (empathy) คือ การใหความเอาใจใสและสนใจดูแลลูกคา ผูรับบริการ
ใหคําแนะนําแกผูรับบริการ การใหความสะดวกในการเขาถึงบริการไดงาย การติดตอสื่อสารไดงาย
รูจักใหเกียรติผูอื่น จริงใจ มีน้ําใจ มีความเปนกันเอง
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5. สิ่งที่สัมผัสได (tangible) คือ สภาพที่ปรากฏใหเห็นหรือจับตองไดในงานบริการ เชน การ
ตกแตงอาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ การแตงกายของผูปฏิบัติงาน
บริการ สิ่งที่สัมผัสไดเหลานี้จะเหมือนกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
จากทฤษฎีคุณภาพงานบริการดังกลาวขางตน สรุปไดวา ทฤษฎีคุณภาพงานบริการเปนกล
ยุทธในการบริหารพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ ในการประกอบธุรกิจบริการตองใหความสําคัญตอ
คุณภาพงานบริการ และการเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการอยูเสมอ โดยนําเสนอการบริการที่ดีและมี
คุณภาพตรงตามที่ลูกคาคาดหวังไวโดยรักษาระดับงานบริการใหอยูเ หนือคูแขงนั่นเอง
2. ทฤษฏีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
ป จ จุ บั น มี การแข งขั น ระหวางองคกรธุร กิจ มากขึ้น การศึก ษาปจ จัย ทางการตลาดจึงเป น
การกําหนดจุ ดมุงหมายทางการตลาดใหตอบสนองความตองการหรือความพึงพอใจของผูบริ โภค
เพื่อใหธุรกิจเจริญเติบโต โดยมีผูกลาวถึงทฤษฏีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดไวดังนี้
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546 อางถึงใน พนิตตา นรสิงห, 2552) กลาวไววา สวนผสม
ทางการตลาดอัน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
ทางการตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ เปนสิ่งที่จับตองไดที่บริษัทนําเสนอใหการตลาดซึ่งรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ
การออกแบบ รูปลักษณ ตราสินคา และบรรจุภัณฑ อาจจะจัดเตรียมการใหการบริการที่หลากหลาย
เช น การให ซื้อสิ น ค า ให เ ป น เงิ น เชื่ อ การจัดสง การซอม การอบรม ซึ่ งกิจ กรรมสนั บ สนุ น เหลา นี้
สามารถทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันจากตลาดโดยรวมได
2. ราคา จะตัดสินใจเกี่ยวกับราคาผูขายสงและราคาขายปลีก สวนลดและสวนที่ยอมให
รวมถึงเงื่อนไขการใหเครดิต ซึ่งราคาจะมีความเหมาะสมกับมูลคาการรับรูที่นําเสนอไป มิฉะนั้นผูซื้อ
อาจจะไปซื้อสินคาของคูแขงแทน ถาสินคาของบริษัทมีราคาแพงมากเกินไป
3. ชองทางการจัดจําหนาย เปนแหลงรวบรวมกิจกรรมหลายอยางที่บริษัทจะตองดําเนินการ
เพื่ อใหสิ นค า สามารถเขา ถึงและพรอมจําหนายใหลูกคาเปาหมาย จะตองทําการประสานงานกับ
ผู อํ า นวยการทางการตลาดอื่ น ๆในการจั ด ส ง สิ น ค า และบริ การอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให กั บ ตลาด
เปาหมายและจะตองเขาใจรูปแบบที่แตกตางกันของผูคาปลีก ผูคาสง รวมถึงบริษัทจัดสงตลอดจน
วิธีการที่บริษัทเลือกใช
4. การสงเสริมทางการตลาด การรวมกิจการทุกอยางที่บริษัทจะตองดําเนินการในการสื่อสาร
และประชาสั ม พั น ธ สิ น ค า ของตนไปยัง ตลาดเป าหมาย จะตอ งจ างฝก อบรม และทํา การกระตุ น
พนักงานขาย ซึ่งจะตองจัดตั้งโปรแกรมการสื่อสารและการประชาสัมพันธที่ประกอบดวย การโฆษณา
การประชาสัมพันธ การขาย และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา รวมถึงการขายใหตลาดโดยตรง
ผานทางอินเตอรเน็ต
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา สวนผสมทางการตลาดเปนกลยุทธการบริหารที่เปน
แนวคิดใช ในการพิจ ารณาองค ประกอบสําคัญในการตอบสนองตอตลาดอยางเหมาะสม โดยสิ่งที่
นําเสนอลู กค า มีร าคาเหมาะสมด ว ยวิธีการเขาถึงลูกคาอยางมีป ระสิทธิภ าพ ดว ยการบริห ารชอง
ทางการจัดจําหนาย และหาวิธีการที่จะสงขาวสารและกระตุนใหเกิดการซื้อดวยการสงเสริมการตลาด
ซึ่งกลยุทธเหลานี้ถือเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะตอบสนองความตองการกับลูกคาไดเปนอยางดี
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3. ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคิลลแลนด (Mcclellan)
ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคิลลแลนด (Mcclelland, 1940 อางถึงใน ณภัทร บรรลังค, 2553)
ในชวงป ค.ศ. 1940 นักจิตวิทยาชื่อ David I. McClelland ไดทําการทดลองโดยใชแบบทดสอบ
การรับรูของบุคคล (Thematic Apperception Test : TAT) เพื่อวัดความตองการของมนุษย
โดยแบบทดสอบ TAT เปนเทคนิคการนําเสนอภาพตางๆ แลวใหบุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เขา
เห็น จากการศึกษาวิจัยของแมคเคิลล แลนดไดสรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมี
ความตองการ 3 ประการที่ไดจากแบบทดสอบ TAT ซึ่งเขาเชื่อวาเปนสิ่งสําคัญในการที่จะเขาใจถึง
พฤติกรรมของบุคคลไดดังนี้
1. ความตองการความสําเร็จ (need for achievement) เปนความตองการที่จะทําสิ่งตางๆ
ใหเต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสําเร็จจากการวิจัยของ Mcclelland พบวาบุคคลที่ตองการความสําเร็จ
สูงจะมีลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานที่ทาทาย และตองการไดรับขอมูลปอนกลับเพื่อประเมินผล
งานของตนเอง มี ค วามชํ า นาญในการวางแผน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง และกล า ที่ จ ะเผชิ ญ กั บ
ความลมเหลว
2. ความตองการความผูกพัน (need for affiliation) เปนความตองการการยอมรับจาก
บุ ค คลอื่ น ต อ งการเป น ส ว นหนึ่ งของกลุม ตอ งการสั มพั น ธภาพที่ดี ต อบุ คคลอื่ น บุค คลที่ ตอ งการ
ความผูกพันสูงจะชอบสถานการณการรวมมือมากกวาสถานการณการแขงขัน โดยจะพยายามสราง
และรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
3. ความตองการอํานาจ (need for power) เปนความตองการอํานาจเหนือผูอื่น บุคคลที่มี
ความตองการอํ านาจสูงจะแสวงหาวิถีทางเพื่อทําใหตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ตองการใหผูอื่น
ยอมรับหรือยกยอง ตองการความเปนผูนํา ตองการทํางานใหเหนือกวาบุคคลอื่น และจะกังวลเรื่อง
อํานาจมากกวาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
4. ทฤษฎีลําดับความตองการมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory)
ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว (Maslow, 1970 อางถึงใน ภาศิริ เขตปยรัตน และ
สินีนาถ วิกรมประสิทธิ, 2554) เปนทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดยอับราฮัม มาสโลว (Abrahum Maslow)
นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยแบรนดีสเปนทฤษฎีที่รูจักกันมากที่สุดทฤษฎีหนึ่ง ซึ่งระบุวาบุคคลมี
ความตองการเรียงลําดับจากระดับพื้นฐานที่สุดไปยังระดับสูงสุดกรอบความคิดที่สําคัญของทฤษฎีนี้ มี
3 ประการคือ
1. บุคคลเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความตองการมีอิทธิพลหรือเปนเหตุจูงใจตอพฤติกรรมความตองการที่
ยังไมไดรับการสนองตอบเทานั้นที่เปนเหตุจูงใจ สวนความตองการที่ไดรับการสนองตอบแลวจะไมเปน
เหตุจูงใจอีกตอไป
2. ความตองการของบุคคลเปนลําดับชั้นเรียงตามความสําคัญจากความตองการพื้นฐานไปจนถึง
ความตองการที่ซับซอน
3. เมื่อความตองการลําดับต่ําไดรับการสนอบตอบอยางดีแลวบุคคลจะกาวไปสูความตองการ
ลําดับที่สูงขึ้นตอไป
มาสโลวเห็นวาความตองการของบุคคลมี 5 กลุมจัดแบงไดเปน 5 ระดับจากระดับต่ําไปสูง
เพื่อความเขาใจมักจะแสดงลําดับของความตองการเหลานี้ ดังภาพ 2.1
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ภาพ 2.1 แสดงลําดับความตองการของมนุษยตามแนวคิดของมาสโลว
ที่มา : มาสโลว (Maslow, 1970 อางถึงใน ภาศิริ เขตปยรัตน และสินีนาถ วิกรมประสิทธิ, 2554)
ลําดับที่ 1 ความตองการทางรางกาย (physiological needs) เปนความตองการลําดับต่ําสุด
และเปนพื้นฐานของชีวิตเปนแรงผลักดันทางชีวภาพ เชน ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ ที่อยูอาศัย
หากพนักงานมีรายไดจากการปฏิบัติงานเพียงพอก็จะสามารถดํารงชีวิตอยูได โดยมีอาหารและที่พัก
อาศัย เขาจะมี กํา ลั งที่ จ ะทํ างานต อไปและการมีส ภาพแวดลอมการทํางานที่เหมาะสม เชน ความ
สะอาด ความสวาง การระบายอากาศที่ดี การบริการสุขภาพเปนการสนองความตองการในลําดับนี้ได
ลําดับที่ 2 ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการที่จะเกิดขึ้น
หลั งจากที่ ความต อ งการทางร า งกายไดรั บ การตอบสนองอยางไมขาดแคลนแลว หมายถึ ง ความ
ตองการสภาพแวดล อมที่ป ลอดจากอัน ตรายทั้งทางกายและจิ ตใจ ความมั่น คงในงานในชีวิต และ
สุขภาพ การสนองความตองการนี้ตอพนักงานทําไดหลายอยาง เชน การประกันชีวิตและสุขภาพ
กฎระเบียบขอบังคับที่ยุติธรรม การใหมีสหภาพแรงงานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เปนตน
ลําดับที่ 3 ความตองการทางสังคม (social needs) เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิตและมั่นคงใน
การงานแลวคนเราจะตองการความรัก มิตรภาพ ความใกลชิดผูกพัน ตองการเพื่อน การมีโอกาสเขา
สมาคมสังสรรคกับผูอื่น ไดรับการยอมรับเปนสมาชิกในกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุม
ลําดับที่ 4 ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (esteem needs) เมื่อความตองการทางสังคม
ไดรับการตอบสนองแลวคนเราจะตองการสรางสถานภาพของตัวเองใหสูงเดนมีความภูมิใจและสราง
การนับถือตนเองชื่นชมในความสําเร็จของงานที่ทํา ความรูสึกมั่นใจในตัวเองและเกียรติยศ ความ
ตองการเหลานี้ ไดแก ยศตําแหนง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ทาทาย การยกยองจากผูอื่น การมีสวน
รวมในการตัดสินใจในงานโอกาสแหงความกาวหนาในงานอาชีพ เปนตน
ลําดับที่ 5 ความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต (self-actualization needs) เปนความ
ตองการระดับสูงสุด คือ ตองการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเองตองการความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนา
สูงสุดของตัวเองความเจริญกาวหนา การพัฒนาทักษะความสามารถใหถึงขีดสุดยอด มีความเปนอิสระ
ในการตัดสินใจและการคิดสรางสรรคสิ่งตางๆ การกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นในอาชีพและการงาน เปนตน
มาสโลวแบงความตองการเหลานี้ออกเปนสองกลุม คือ ความตองการที่เกิดจากความขาดแคลน
(deficiency Needs) เปนความตองการระดับต่ํา ไดแก ความตองการทางกาย และความตองการ
ความปลอดภัย อีกกลุมหนึ่งเปนความตองการกาวหนา และพัฒนาตนเอง (growth needs) ไดแก
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ความตองการทางสังคมเกียรติยศชื่อเสียง และความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต จัดเปนความ
ตองการระดับสูง และอธิบายวาความตองการระดับต่ําจะไดรับการสนองตอบจากปจจัยภายนอกตัว
บุคคล สวนความตองการระดับสูงจะไดรับการสนองตอบจากปจจัยภายในตัวบุคคลเอง ตามทฤษฎี
ของมาสโลวความตองการที่รับการตอบสนองอยางดีแลวจะไมสามารถเปนเงื่อนไขจูงใจบุคคลไดอีก
ตอไป แมผลวิจัยในเวลาตอมาไมสนับสนุนแนวคิดทั้งหมดของมาสโลวแตทฤษฎีลําดับความตองการ
ของเขาก็เปนทฤษฎีที่เปนพื้นฐานในการอธิบายองคประกอบของแรงจูงใจ ซึ่งมีการพัฒนาในระยะ
หลัง ๆ
5. ทฤษฎี ERG (Alderfer’s Existence Relatedness Growth Theory)
แอลเดอเฟอร (Alderfer, 1989 อางถึงใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2555) ไดพัฒนาทฤษฎี
ERG โดยยึดถือพื้นฐานความรูจากทฤษฎีของ Maslow โดยตรงแตมีการสรางรูปแบบที่เปนจุดเดนที่
ตางไปจากทฤษฎีของมาสโลว คือ แอลเดอเฟอรเห็นวาความตองการของมนุษยทั้ง 3 ประการ ไดแก
1. ความตองการในการดํารงชีวิต (existence needs: E) เปนความตองการพื้นฐานของรางกาย
เพื่อใหมนุษยดํารงชีวิตอยูได เชน ความตองการอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เปนตน
เปนความตองการในระดับต่ําสุดและมีลักษณะเปนรูปธรรมสูงสุด ประกอบดวยความตองการทาง
รางกายบวกดวยความตองการความปลอดภัยและความมั่นคงตามทฤษฎีของมาสโลว ผูบริหารสามารถ
ตอบสนองความตองการในดานนี้ไดดวยการจายคาตอบแทนที่เปนธรรม มีสวัสดิการที่ดี มีเงินโบนัส
รวมถึงทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกมั่นคงปลอดภัยจากการทํางาน ไดรับความยุติธรรม มีการทําสัญญา
วาจางการทํางาน เปนตน
2. ความตองการดานความสัมพันธ (relatedness needs: R) เปนความตองการที่จะใหและ
ไดรับไมตรีจิตจากบุคคลที่แวดลอม เปนความตองการที่มีลักษณะเปนรูปธรรมนอยลงประกอบดวย
ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความตองการทางสังคม) ตามทฤษฎีของมาสโลว ผูบริหาร
ควรส ง เสริ ม ให บุ คลากรในองค ก ารมี ค วามสัม พั น ธ ที่ดี ต อกั น ตลอดจนสร า งความสัม พัน ธ ที่ดี ต อ
บุคคลภายนอกดวย เชน การจัดกิจกรรมที่ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม เปนตน
3. ความตองการดานความเจริญกาวหนา (growth needs: G) เปนความตองการในระดับ
สู ง สุ ด ของบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป น รู ป ธรรมต่ํ า สุ ด ประกอบด ว ยความต อ งการการยกย อ งบวกด ว ย
ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิตตามทฤษฎีของมาสโลว ผูบริหารควรสนับสนุนใหพนักงาน
พัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาดวยการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง หรือมอบหมายใหรับผิดชอบ
ตองานกวางขึ้น โดยมีหนาที่การงานสูงขึ้น อันเปนโอกาสที่พนักงานจะกาวไปสูความสําเร็จ
จากการศึ กษาทฤษฎี ที่เกี่ย วของกับความพึงพอใจทั้ง 3 ทฤษฎี ผูวิ จัยสรุปได วา ทฤษฎี
แรงจูงใจของแมคเคิลลแลนด (Mcclelland) มีแรงจูงใจที่สําคัญ 3 ประการ คือ ความตองการ
ความสําเร็จ ความตองการความผูกพัน และความตองการอํานาจ ทฤษฎีลําดับความตองการของ
มาสโลว ไดแบงระดับความตองการของมนุษยเปน 5 ระดับ เมื่อความตองการระดับตนๆไดรับการ
สนองตอบ ก็จะเกิดความตองการในระดับสูง เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับจนถึงระดับสูงสุด และทฤษฎี
ERG ไดแบงความตองการของบุคคลออกเปน 3 ประการ คือ ความตองการมีชีวิตอยู ความตองการ
สัมพันธภาพกับคนอื่น และความตองการความเจริญกาวหนา
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แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม

ความหมายของการมีสวนรวม
มีนักวิชาการหลายทาน ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมไวดังนี้
ประพันธพงศ ชิณพงษ (2551) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวม
เปนผลมาจากการเห็นพองตองกันในเรื่องของความตองการและทิศทางการเปลี่ยนแปลงความเห็น
พองต องกั น นั้น จะมี มากพอจนเกิ ดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติการ กลาวคือ ตองเปน
การเห็นพองตองกันของคนสวนใหญทีจะเขารวมปฏิบัติการนั้น และเหตุผลที่คนมารวมปฏิบัติการได
จะตองตระหนักวาการปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุมหรือในนามของกลุมหรือกระทําการผานองคกร
ดังนั้นองคกรจะตองเปนเสมือนตัวที่ทําใหการปฏิบัติการบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงทีตองการ
สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์ (2551) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาส
ให บุ ค ลากรเข า มามี ส ว นร ว มในการคิ ด ริ เ ริ่ ม ตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ ง านและการร ว มรั บ ผิ ด ชอบ
ในเรื่ องต า ง ๆ อั น มี ผ ลกระทบมาถึ ง ตั ว ของบุ ค ลากรเอง การที่ จ ะสามารถทํ า ให บุ ค ลากรเข า มา
มีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อ แกไขปญหา และนํามาซึ่งสภาพความเปนอยูของบุคลากรใหดีขึ้นนั้น
ผูนําจะตองยอมรับในปรัชญาการพัฒนาวา มนุษยทุกคนมีความปรารถนาทีจะอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุขไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม เปนที่ยอมรับของผูอื่นและพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรม
ของสวนรวมในองคกร
มณฑล จันทรแจมใส (2551) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง การที่ปจเจก
บุคคลหรือกลุมคนเขามามีสวนรวมเกี่ยวของ รวมมือ รวมรับผิดชอบในกิจกรรม การพัฒนาที่เปน
ประโยชนตอสังคม ในขั้นตอนตาง ๆ ของการดําเนิ นกิจกรรมนั้น ๆ โดยมีกลุมหรือองคกรรองรั บ
บุคคลที่เข า มามีส ว นร วมการพัฒ นาภูมิปญ ญา การรับรู สามารถคิดวิเคราะห และตัดสินใจ เพื่อ
กําหนดการดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง
วิลเลี่ยม (Erwin, 1976 อางถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 2550) ไดใหความหมายของการมี
สวนรวม ไววา การมีสวนรวมเปนกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน
พัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจ แกปญหาของตนเองเนนการมีสวนเกี่ยวของอยางแข็งขันกับประชาชน
ใชความคิดสรางสรรคและความชํานาญของประชาชนแกไขรวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสม และ
สนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององคการและเจาที่ที่เกี่ยวของ
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การมีสวนรวม เปนกระบวนการที่ทําใหบุคคลสมัคร
ใจเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อตนเองและมีสวนดําเนินการ เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคตาม
ที่ตั้งเอาไว ทั้งนี้ตองไมใชการกําหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอกหรือองคกรที่บุคคลไดเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงานกิจกรรมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือทุกขั้นตอนรูปแบบการตัดสินใจของ
บุ ค คลในการจั ด การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรและป จ จั ย การผลิ ต ที่ มี อ ยู จะต อ งทํ า เพื่ อ ประโยชน ต อ
การพัฒนาชีวิตในทุก ๆ ดานของตนเองที่เปนอยูใหดีขึ้นกวาเดิม

22

ลักษณะของการมีสวนรวม
มีนักวิชาการหลายทาน ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของการมีสวนรวมไวดังนี้
มณฑล จันทรแจมใส (2551) ไดกลาวถึง ลักษณะของการมีสวนรวม ไววา การมีสวนรวมของ
บุคคลจะตองมีและเกิดขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้เริ่มตั้งแตขั้นตอนการมีสวนรวมในการวางแผนโครงการ
การบริหารจัดการดําเนินงานตามแผน การเสียสละกําลังแรงงานของบุคคล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ
กําลังเงินหรือทรัพยากรทีมีอยู
ประชุม สุวัติถี (2551) ไดกลาวถึง ลักษณะเงื่อนไขพื้นฐานของการมีสวนรวมของบุคคล เกิด
จากพื้นฐาน 4 ประการ คือ
1. เปนบุคคลที่จะตองมีความสามารถที่จะเขารวม กลาวคือ จะตองเปนผูมีศักยภาพที่จะเขา
ร ว มในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า ง ๆ อาทิ เ ช น จะต อ งมี ค วามสามารถในการค น หาความต อ งการ
วางแผนการบริหารจัดการ การบริการองคกรตลอดจนการใชทรัพยากรอยางคุมคา
2. เปนบุคคลที่มีความพรอมที่เขามามีสวนรวม กลาวคือ ผูนั้นจะตองมีสภาพทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และกายภาพที่เปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมได
3. เปนบุคคลที่มีความประสงคจะเขารวม กลาวคือ เปนผูที่มีความเต็มใจสมัครใจที่จะเขารวม
เล็งเห็นผลประโยชนของการเขารวม จะตองไมเปนการบังคับหรือผลักดันใหเขารวม โดยที่ตนเองไม
ประสงคจะเขารวม
4. เปนบุคคลที่ตองมีความเปนไปไดที่จะเขารวม กลาวคือ เปนผูมีโอกาสทีจะเขารวมซึ่งถือวา
เปนการกระจายอํานาจใหกับบุคคลในการตัดสินใจ และกําหนดกิจกรรมที่ตนเองตองการในระดับที่
เหมาะสม บุคคลจะตองมีโอกาสและมีความเปนไปไดที่จะจัดการดวยตนเอง
ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
มณฑล จันทรแจมใส (2551) กลาวถึง ทฤษฎีการกระทําทางสังคม (The Theory of Social
Action) ไดอธิบายถึงการกระทําทางของมนุษย (Action of Human) ในลักษณะที่สามารถนําไปปรับ
ใชทางสังคมทั่วไป กลาวคือ การกระทําใด ๆ ของมนุษยจะขึ้นอยูกับความสนใจและระบบคานิยมของ
บุคคล
1. บุคลิกภาพของแตละบุคคล (Personality)
2. ระบบสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกอยู (Social System)
3. วั ฒ นธรรม (Culture) ในสั งคมที่ บุ คคลนั้ น เปน สมาชิ กอยู และวั ฒ นธรรมนี้ จ ะเป น
ตัวกําหนดเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อถือ (Idea of Believes) ความสนใจ (Primary of Interest)
และระบบคานิยมของบุคคล (Ystem of Value Orientation)

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ

มณฑล เอกอดุลยพันธ (2553) ศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
กรณีศึกษาตลาดน้ําตลิ่งชัน เขตตลิ่งชั น กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การมี สวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมบริเวณตลาดน้ําตลิ่งชัน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจ ารณาเป นรายดาน พบวา ดานการมีส วนรว มในการปฏิ บัติงาน มีคาเฉลี่ย อยู ในระดับ มาก
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สวนดานอื่น ๆ อยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงตามลําดับ ดังนี้ คือ ดานการมีสวนรวมในการศึกษา
ปญหา ดานการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และดานการมีสวนรวมในการบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงแกไข ตามลําดับ
ชวิ ศา พุ มดนตรี (2559) ศึกษา ป จ จั ย ที่สงผลตอการยอมรับ การใชบ ริการพรอมเพย
(PromptPay) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่
สงผลตอการยอมรับการใชบริการพรอมเพย (PromptPay) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีทั้งหมด 8 ปจจัย โดยแบงเปนปจจัยประชากรศาสตร 2 ปจจัย คือ ปจจัยดานอาชีพ
และรายได และป จ จั ย การยอมรั บ เทคโนโลยีและการรับ รูความเสี่ย ง 6 ป จ จั ย ซึ่ งมีผ ลในทางลบ
1 ปจจัย คือ ปจจัยการรับรูความเสี่ยง สวน 5 ปจจัยที่เหลือมีผลทางบวก โดยทั้ง 6 ปจจัยสามารถ
เรียงลําดับปจจัยที่สงผลตอการยอมรับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ปจจัยการรับรูความเสี่ยง ปจจัย
ด า นมู ล ค า ตามราคา ป จ จั ย ด า นความคาดหวั ง ด า นสมรรถภาพ ป จ จั ย ด า นความคาดหวั ง จาก
ความพยายาม และสภาพสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ป จ จั ย ด า นอิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม และแรงจู ง ใจ
ดานความบันเทิง และปจจัยดานอุปนิสัยสวนบุคคล ในสวนของปจจัยประชากรศาสตร ผลวิจัยพบวา
กลุมตัวอยางที่มีอาชีพขาราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานองคการของรัฐ มีแนวโนมที่จะยอมรับ
การบริการมากกวากลุมตัวอยางที่ทําอาชีพอื่น ๆ และผูมีรายไดมากกวา 55,000 บาท มีแนวโนมที่จะ
ยอมรับการบริการมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดนอยกวา นอกจากนี้สามารถสรุปพฤติกรรมทั่วไป
ของกลุ ม ตั ว อย า งได คื อ ณ ป จ จุ บั น นี้ ยั ง มี ป ระชาชนที่ ยั ง ไม ล งทะเบี ย นพร อ มเพย อ ยู พ อสมควร
โดยเฉพาะกลุมที่ไมใชขาราชการ รัฐวิ สาหกิจ และพนักงานองคการของรัฐ และยังมีประชาชน
ไมเขาใจเกี่ยวกับบริการพรอมเพยอยูพอสมควร โดยจากกลุมตัวอยางมีคนไมเขาใจ หรือเขาใจไม
ครบถวนอยูเกือบครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางทั้งหมด
อดิ ศักดิ์ ภู สิ ทธิ์ ว งศานุ ยุ ต และคณะ (2555) ศึ กษา การยอมรับ ของราษฎรท องถิ่ น ต อ
การประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติน้ําตกคลองแกว จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมี
ระดั บ การยอมรั บ ต อ กระบวนการประกาศจั ดตั้ ง อุ ท ยานแห ง ชาติ น้ํ า ตกคลองแก ว จัง หวั ดตราด
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เฉลี่ย 3.84 คะแนน เมื่อพิจารณารายดาน 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานการมีสวน
รวมในดานตาง ๆ มีการยอมรับระดับมาก 2) ดานกระบวนการทํางานของเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ
น้ําตกคลองแกว มี การยอมรั บระดับ มาก 3) ดานนโยบายของรัฐ มีการยอมรับระดับมาก และ
4) ดานประโยชนของการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ มีการยอมรับระดับมาก
ณัฐ ฐา รั ตตกุ ล (2555) ศึ กษา การประชาสัมพัน ธเชิงรุกเพื่อสรางการยอมรับ ของชุมชน
ตอการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาฉะเชิงเทรา โคเจนเนอเรชัน ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยในการ
ประชาสัมพัน ธเ ชิงรุ กเพื่อสร างการยอมรั บของชุมชนตอการพัฒ นาโครงการโรงไฟฟาฉะเชิ งเทรา
โคเจนเนอเรชั่น ประกอบดวยปจจัยภายใน ไดแก นโยบาย วิสัยทัศน วัตถุประสงค งบประมาณ และ
บุคลากรดานการประชาสัมพันธ และปจจัยภายนอกมี 4 ประการ ไดแก (1) กฎหมายที่เกี่ยวของ คือ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 56, 57, 66, 67 และ 290 ที่กลาวถึง สิทธิของประชาชนเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสาร
และการมีสวนรวมของประชาชน (2) ความเชื่อเดิมของประชาชนในชุมชน (3) การไดรับรูขอมูล
ขา วสารการคัดคา นโรงไฟฟ าในพื้ น ที่ใกลเคีย ง และ (4) เวลาในการดํา เนิน การประชาสัมพัน ธ
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2) กลยุทธการการประชาสั มพันธเ ชิงรุกเพื่อสร างการยอมรั บของชุ มชนตอการพั ฒนาโครงการ
โรงไฟฟาฉะเชิงเทรา โคเจนเนอเรชัน ใชกลยุทธหลายกลยุทธผสมผสานกันดังนี้ คือ (1) กลยุทธ
การประชาสัมพันธชุมชน ใชวิธีการเยี่ยมเยียนตามครัวเรือน การจัดประชุมประชาคม การจัดเวที
ชี้แจง และการใชสื่อสิ่งพิมพ (2) กลยุทธการแกไขความวิตกกังวลของชุมชน ใชวิธีการพาประชาชนใน
ชุมชนไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงไฟฟาเพื่อใหเห็นถึงการอยูรวมกันไดและเล็งเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับ
จากการมีโรงไฟฟา (3) กลยุทธการเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกชุมชน ใชวิธีการใหชุมชนจัดตั้งไตรภาคีเพื่อ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโรงไฟฟาการจายเงินเขากองทุนพัฒนาชุมชน และการสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชน และ (4) กลยุทธการบริหารจัดการกลุมที่คัดคานโครงการ ใชวิธีการสรางการมี
สว นร วมโดยเชิ ญ ให เข า รว มเป นคณะกรรมการไตรภาคีเพื่ อติดตามตรวจสอบการดําเนิน งานของ
โรงไฟฟา และ 3) กระบวนการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางการยอมรับของชุมชนตอการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟาฉะเชิงเทรา โคเจนเนอเรชัน เปนการดําเนินการตามแนวทางการสรางการมีสวนรวม
ของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยปรับกระบวนการใหมีความยืดหยุนตอสถานการณและความตองการของประชาชนใน
ชุมชน ประกอบดวยการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ (1) การจําแนกหัวขอดานสังคมและการมีสวนรวม
จําแนกผูมีสวนไดเสีย (2) การจัดทําแผนการมีสวนรวมของประชาชน โดยกําหนดกรอบการมีสวนรวม
และกิจกรรมที่จะดําเนินงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย (3) การดําเนินการใหขอมูลแกสาธารณะควบคู
กับการปรึกษาหารือรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียตลอดกระบวนการ และ (4) ดําเนินการติดตามผล
ทุกระยะ
ดวงเดือน เฟองเจริญ (2549) ศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อพัฒนาแผนประชาสัมพันธ
ของโรงไฟฟาลําตะคอง ผลการศึกษาพบวา (1) กลุมตัวอยางเคยไดรับขอมูลขาวสารและมักไปหา
ขอมูลขาวสารจากเพื่อนบานที่ทํางานที่โรงไฟฟาลําตะคอง (2) กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมใน
การรับรูขอมูลขาวสารการดําเนินงานของโรงไฟฟาลําตะคอง ตลอดทั้ง 3 ชวงเวลา คือ ชวงกอนการ
กอสราง ชวงระหวางการกอสราง และชวงหลังการกอสราง (3) กลุมตัวอยางมีสวนรวมในการแสดง
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของโรงไฟฟ า ลํ า ตะคอง ว า โรงไฟฟ า ลํ า ตะคองควรพั ฒ นา
ประสิทธิภาพบุคลากรดวยการใหความรู ความเขาใจ และมีการประชาสัมพันธใหขอมูล โดยเจาหนาที่
โรงไฟฟาลําตะคองควรออกมาเยี่ยมเยียนหรือใหคําแนะนํากับชุมชน 2 ครัง้ ตอสัปดาห และตองการให
ผูบริหารโรงไฟฟาลําตะคองออกไปพบปะพู ดคุยกับชุมชนในฐานะเพื่อนบานดวย ซึ่งกลุมตัวอยาง
สวนใหญเคยมีสวนรวมเกี่ยวกับโรงไฟฟาลําตะคอง โดยการชักชวนใหผูเขารวมกิจกรรมของโรงไฟฟา
ลําตะคอง และกลุมตั วอยางเคยเขารวมกิ จกรรมของโรงไฟฟ าลําตะคอง มากที่สุด ในช วงระหวาง
การกอสราง ดังนั้น ในชวงหลังการกอสรางซึ่งเปนชวงปจจุบัน ชุมชนตองการใหโรงไฟฟาลําตะคอง
สานตอการทํางานดานมวลชนเหมือนกับชวงกําลังสรางโรงไฟฟา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางใน
การวิจัยเรื่อง การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน จํานวน 14 แหง โดยกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้

-

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคคล

การยอมรับของชุมชน
รอบโรงไฟฟาและเขื่อน

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน
ระยะหางจากบานพักถึงโรงไฟฟา

ภาพ 2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

- ดานความมั่นคงของระบบไฟฟา
ของประเทศ
- ดานประโยชนที่ดีตอชุมชน
- ดานการสนับสนุนโครงการตาง ๆ
ของชุมชนในเรื่องคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูของชุมชน
- ดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟา
ทดแทน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
จํานวน 14 แหง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่รอบโรงไฟฟาและ
เขื่อน จํานวน 14 แหง (รัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร) ดังนี้
1) โรงไฟฟาพระนครใต
จังหวัดสมุทรปราการ
2) โรงไฟฟาพระนครเหนือ
จังหวัดนนทบุรี
3) โรงไฟฟาวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4) กฟผ. แมเมาะ
จังหวัดลําปาง
5) โรงไฟฟาน้ําพอง
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
6) โรงไฟฟาบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
7) โรงไฟฟาภาคใต
จังหวัดกระบี่
8) โรงไฟฟาจะนะ
จังหวัดสงขลา
9) เขื่อนภูมิพล
จังหวัดตาก
10) เขื่อนสิริกิติ์
จังหวัดอุตรดิตถ
11) เขื่อนวชิราลงกรณ
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
12) เขื่อนศรีนครินทร
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
13) เขื่อนรัชชประภา
จังหวัดสุราษฎรธานี
14) เขื่อนอุบลรัตน
อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่รอบโรงไฟฟาและเขื่อน จํานวน 14
แหง รวมทั้งสิ้น 5,600 ตัวอยาง (แหงละ 400 ตัวอยาง ในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร)
1) โรงไฟฟาพระนครใต จังหวัดสมุทรปราการ
จํานวน 400 ตัวอยาง
2) โรงไฟฟาพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี
จํานวน 400 ตัวอยาง
3) โรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 400 ตัวอยาง
4) กฟผ. แมเมาะ จังหวัดลําปาง
จํานวน 400 ตัวอยาง
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5) โรงไฟฟาน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
6) โรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
7) โรงไฟฟาภาคใต จังหวัดกระบี่
8) โรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา
9) เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
10) เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ
11) เขื่อนวชิราลงกรณ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
12) เขื่อนศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
13) เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี
14) เขื่อนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน

จํานวน 400 ตัวอยาง
จํานวน 400 ตัวอยาง
จํานวน 400 ตัวอยาง
จํานวน 400 ตัวอยาง
จํานวน 400 ตัวอยาง
จํานวน 400 ตัวอยาง
จํานวน 400 ตัวอยาง
จํานวน 400 ตัวอยาง
จํานวน 400 ตัวอยาง
จํานวน 400 ตัวอยาง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณการสํารวจการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟา
และเขื่อน จํานวน 14 แหง แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ โดยถามขอมูล
พื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ มีจํานวนทั้งหมด 9 ขอ
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟา เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคาของลิเคิรทที่มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มีจํานวนทั้งหมด
12 ขอ
ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ
จํานวน 3 ขอ
ดานประโยชนที่ดีตอชุมชน
จํานวน 3 ขอ
ดานการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของชุมชน
จํานวน 3 ขอ
ในเรื่องคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชุมชน
ดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟาทดแทน
จํานวน 3 ขอ
ในการกําหนดระดับความคิดเห็น สําหรับการวิจัยครั้งนี้จะใชเกณฑสัมบูรณ (Absolutes
Criteria) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นระดับ “เห็นดวยอยางยิ่ง”
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความคิดเห็นระดับ “เห็นดวย”
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความคิดเห็นระดับ “ปานกลาง”
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความคิดเห็นระดับ “ไมเห็นดวย”
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความคิดเห็นระดับ “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง”
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษา วิเคราะห ขอมูลที่เกี่ยวของกับการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน เพื่อนํา
ทฤษฎีและแนวคิดมาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
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2. สรางแบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการที่จะศึกษา โดยผูชวยศาสตราจารย
ปณิธาน บรรณาธรรม ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาไทย
3. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูที่เชี่ยวชาญ นําเสนอที่ปรึกษาโครงการ เพื่อ
ทําการตรวจสอบอีกครั้งแลวนํามาแกไขใหสมบูรณกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
5. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุ งแกไขตามที่ผู เชี่ยวชาญเสนอแนะแลวทดลองใช
(try-out) กั บ ประชาชนในชุ ม ชนที่ อ าศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ ร อบโรงไฟฟ า และเขื่ อ น (รั ศ มี ป ระมาณ 5
กิโลเมตร) จํานวน 50 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาสัมประสิทธิ์
อัลฟาครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู วิ จั ย ได นํ า แบบสั ม ภาษณ ที่ ส ร า งขึ้ น สํ า หรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ไปทํ า การทดสอบหาค า
ความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อมั่น (reliability) ดังนี้
1. การหาคาความเที่ยงตรง โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ดังนี้
1.1 รองศาสตราจารย ดร.นันทิย า น อยจั น ทร ตําแหนง คณบดีคณะครุ ศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1.2 รองศาสตราจารย ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ ตําแหนง อาจารยประจําคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1.3 รองศาสตราจารย ดร.ณรงค สังวาระนที ตําแหนง หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกมล ไพศาล ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1.5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย จะสุวรรณ ตําแหนง ประธานหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลังจากนั้นนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
∑R
โดยใชสูตร
IOC =
N
เมื่อ IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง (Index of congruence)
R
หมายถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยที่ คา +1 หมายถึง ขอคําถาม
สามารถนําไปวัดไดอยางแนนอน คา 0 หมายถึง ไมแนใจวาจะวัดได และ -1 หมายถึง ขอคําถามไม
สามารถนําไปวัดไดอยางแนนอน
N
หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ผูวิจัยเลือกขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.5 มาใชเปนขอคําถามจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5
ทานซึ่งไดตรวจสอบแบบสอบถามแลวเห็นวาแบบสัมภาษณทุกขอที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา ครอบคลุมในแตละดานและครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย สวนขอที่มีคา IOC ต่ํากวา
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0.5 ผูวิจัยไดนํามาปรับแกไขตอไปตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ โดยขอคําถามในเครื่องมือมีคา
IOC อยูระหวาง 0.7 – 1.0
2. การหาความเชื่อมั่น ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบ (try-out) กับกลุมที่
มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่จะศึกษา จํานวน 50 คน และหาคาความเชื่อมั่น (reliability)
โดยหาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) = .918
3. ไดแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ

การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจั ยเก็บ รวบรวมขอมูล กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูในพื้ นที่ รอบ
โรงไฟฟาและเขื่อน จํานวน 14 แหง แหงละ 400 ตัวอยาง (รัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร) โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. เก็บขอมูลจากประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่รอบโรงไฟฟาและเขื่อน จํานวน 14
แหง รวมทั้งสิ้น 5,600 ตัวอยาง (รัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร) โดยการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง
โดยจําแนกตามพื้นที่ดังนี้
1.1 โรงไฟฟาพระนครใต จังหวัดสมุทรปราการ
จํานวน 400 ตัวอยาง
1.2 โรงไฟฟาพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี
จํานวน 400 ตัวอยาง
1.3 โรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 400 ตัวอยาง
1.4 กฟผ. แมเมาะ จังหวัดลําปาง
จํานวน 400 ตัวอยาง
1.5 โรงไฟฟาน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
จํานวน 400 ตัวอยาง
1.6 โรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จํานวน 400 ตัวอยาง
1.7 โรงไฟฟาภาคใต จังหวัดกระบี่
จํานวน 400 ตัวอยาง
1.8 โรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา
จํานวน 400 ตัวอยาง
1.9 เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
จํานวน 400 ตัวอยาง
10.10 เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ
จํานวน 400 ตัวอยาง
1.11 เขื่อนวชิราลงกรณ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
จํานวน 400 ตัวอยาง
1.12 เขื่อนศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
จํานวน 400 ตัวอยาง
1.13 เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี
จํานวน 400 ตัวอยาง
1.14 เขื่อนอุบลรัตน อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
จํานวน 400 ตัวอยาง
2. เมื่อกลุมตัวอยางตอบแบบสัมภาษณเรียบรอยแลว ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
ของคําตอบในแบบสัมภาษณ และนํามาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอร จํานวน 5,600 ชุด
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14 แหง

สรุปขั้นตอนในการดําเนินการสํารวจการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน จํานวน

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนในการดําเนินการสํารวจการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสัมภาษณทุกฉบับ
และนํ า มาวิ เ คราะห ท างสถิ ติ โ ดยใช ค อมพิ ว เตอร ใ นการคํ า นวณค า สถิ ติ ด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
ทางคอมพิวเตอร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. อธิบายการกระจายของกลุมตัวอยางตามขอมูลสวนบุคคล ใชสถิติคาความถี่ (Frequency)
รอยละ (Percentage) สวนการวิเคราะหตัวแปรเปนเชิงปริมาณ ใชสถิติคาความถี่ (Frequency)
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสูงสุด
(Maximum) และคาต่ําสุด (Minimum)
2. วิ เ คราะห ความคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ การยอมรั บ ของชุ มชนรอบโรงไฟฟ า วิเ คราะหโ ดยใช
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะหขอเสนอแนะ โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และสรุปเปน
ความเรียง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอรายงานผลการศึกษาการดําเนินงานเกี่ยวกับการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟา
และเขื่อน ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหและการแปลความหมายออกเปน 3 ตอน และเพื่อใหเกิด
ความเขาใจในการสื่อสารที่ตรงกัน จึงไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูลดังนี้

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
n

x

S.D.

แทน
แทน
แทน

จํานวนกลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ย
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหและ
นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอเดือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน และระยะหางจากบานพักถึง
โรงไฟฟา ดังตาราง 4.1 – 4.2
ตาราง 4.1 จํานวน และรอยละ ของขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ

ชาย
หญิง

นอยกวาหรือเทากับ 20 ป
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
ตั้งแต 61 ปขึ้นไป
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย / หยาราง / แยกกันอยู
4. ระดับการศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
5. อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
พนักงานเอกชน
รับจางทั่วไป
เกษตรกร
แมบาน / พอบาน
รับราชการ / พนักงานของรัฐ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
ประกอบอาชีพอิสระ

จํานวน (n = 5,600)

รอยละ

รอยละการยอมรับ

2,575
3,025

46.0
54.0

81.60
81.40

393
805
1,059
1,284
1,048
1,011

7.0
14.4
18.9
22.9
18.7
18.1

82.80
81.40
81.40
81.60
81.40
80.80

1,412
3,784
404

25.2
67.6
7.2

81.20
81.60
80.20

2,616
1,666
539
779

46.7
29.8
9.6
13.9

80.80
82.00
81.80
82.20

483
1,440
303
1,348
1,004
596
307

8.6
25.7
5.4
24.1
17.9
10.6
5.5

83.40
80.80
82.20
82.20
79.40
82.60
81.80

119

2.1

78.80
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ตาราง 4.1 จํานวน และรอยละ ของขอมูลสวนบุคคล (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
25,001 - 30,000 บาท
ตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไป
7. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
นอยกวาหรือเทากับ 2 คน
3 – 5 คน
6 – 8 คน
9 – 10 คน
ตั้งแต 11 คนขึ้นไป
8. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน
นอยกวาหรือเทากับ 2 ป
3 – 5 ป
6 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
ตั้งแต 21 ปขึ้นไป
9. ระยะหางจากบานพักถึงโรงไฟฟา
นอยกวาหรือเทากับ 1.9 กิโลเมตร
2 – 2.9 กิโลเมตร
3 – 3.9 กิโลเมตร
4 – 4.9 กิโลเมตร
ตั้งแต 5 กิโลเมตรขึ้นไป

จํานวน (n = 5,600)

รอยละ

รอยละการยอมรับ

4,078
718
423
94
141
146

72.8
12.8
7.6
1.7
2.5
2.6

81.40
81.40
82.00
81.00
79.00
81.80

828
3,916
801
45
10

14.8
69.9
14.3
0.8
0.2

81.00
81.60
81.20
85.00
82.60

148
195
372
249
691
3,945

2.6
3.5
6.6
4.4
12.5
70.4

78.80
79.00
81.80
84.00
81.20
81.40

752
866
953
1,022
2,007

13.4
15.5
17.0
18.3
35.8

79.40
83.60
82.40
80.80
81.20

จากตาราง 4.1 ขอมูลสวนบุคคลของประชาชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน จํานวน 5,600 คน
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 3,025 คน คิดเปนรอยละ 54.0 (ยอมรับฯ รอยละ 81.40) และ
เพศชาย จํานวน 2,575 คน คิดเปนรอยละ 46.0 (ยอมรับฯ รอยละ 81.60)
อายุ สวนใหญอยูในชวง 41 - 50 ป จํานวน 1,284 คน คิดเปนรอยละ 22.9 (ยอมรับฯ
รอยละ 81.60)รองลงมา ชวง 31 - 40 ป จํานวน 1,059 คน คิดเปนรอยละ 18.9 (ยอมรับฯ รอยละ
81.40) และชวง 51 - 60 ป จํานวน 1,048 คน คิดเปนรอยละ 18.7 (ยอมรับฯ รอยละ 81.40)
ตามลําดับ
สถานภาพ สวนใหญสถานภาพสมรส จํานวน 3,784 คน คิดเปนรอยละ 67.6 (ยอมรับฯ
รอยละ 81.60) รองลงมา โสด จํานวน 1,412 คน คิดเปนรอยละ 25.2 (ยอมรับฯ รอยละ 81.20)
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และหมาย / หยาราง / แยกกันอยู จํานวน 404 คน คิดเปนรอยละ 7.2 (ยอมรับฯ รอยละ 80.20)
ตามลําดับ
ระดับการศึกษา สวนใหญสําเร็จการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2,616 คน
คิดเปนรอยละ 46.7 (ยอมรับฯ รอยละ 80.80) รองลงมา มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จํานวน
1,666 คน คิดเปนรอยละ 29.8 (ยอมรับฯ รอยละ 82.00) และปริญญาตรี จํานวน 779 คน คิดเปน
รอยละ 13.9 (ยอมรับฯ รอยละ 82.20) ตามลําดับ
อาชีพ สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย / ธุรกิจสวนตัว จํานวน 1,440 คน คิดเปนรอยละ
25.7 (ยอมรับฯ รอยละ 80.80) รองลงมา รับจางทั่วไป จํานวน 1,348 คน คิดเปนรอยละ 24.1
(ยอมรับฯ รอยละ 82.20) และเกษตรกร จํานวน 1,004 คน คิดเปนรอยละ 17.9 (ยอมรับฯ รอยละ
79.40) ตามลําดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนใหญอยูในชวงนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท (ยอมรับฯ รอยละ
81.40) จํานวน 4,078 คน คิดเปนรอยละ 72.8 รองลงมา ชวง 10,001 - 15,000 บาท จํานวน 718
คน คิดเปนรอยละ 12.8 (ยอมรับฯ รอยละ 81.40) และชวง 15,001 - 20,000 บาท จํานวน 423 คน
คิดเปนรอยละ 7.6 (ยอมรับฯ รอยละ 82.00) ตามลําดับ
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน สวนใหญอยูในชวง 3 – 5 คน จํานวน 3,916 คน คิดเปนรอยละ
69.9 (ยอมรับฯ รอยละ 81.60) รองลงมา นอยกวาหรือเทากับ 2 คน จํานวน 828 คน คิดเปนรอยละ
14.8 (ยอมรับฯ รอยละ 81.00) และชวง 6 – 8 คน จํานวน 801 คน คิดเปนรอยละ 14.3 (ยอมรับฯ
รอยละ 81.20) ตามลําดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน สวนใหญอาศัยอยูตั้งแต 21 ปขึ้นไป จํานวน 3,945 คน
คิดเปนรอยละ 70.4 (ยอมรับฯ รอยละ 81.40) รองลงมา ชวง 16 – 20 ป จํานวน 691 คน คิดเปน
รอยละ 12.5 (ยอมรับฯ รอยละ 81.20) และชวง 6 – 10 ป จํานวน 372 คน คิดเปนรอยละ 6.6
(ยอมรับฯ รอยละ 81.80) ตามลําดับ
ระยะหางจากบานพักถึงโรงไฟฟา สวนใหญหางจากโรงไฟฟาตั้งแต 5 กิโลเมตรขึ้นไป จํานวน
2,007 คน คิดเปนรอยละ 35.8 (ยอมรับฯ รอยละ 81.20) รองลงมา ชวง 4 – 4.9 กิโลเมตร จํานวน
1,022 คน คิดเปนรอยละ 18.3 (ยอมรับฯ รอยละ 80.80) และชวง 3 – 3.9 กิโลเมตร จํานวน 953
คน คิดเปนรอยละ 17.0 (ยอมรับฯ รอยละ 82.40) ตามลําดับ
ตาราง 4.2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด และคาต่ําสุด ของขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคล
1. อายุ
2. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
3. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
4. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน

x
44.98
9,850.35
4.05
34.62

S.D.
15.869
11,584.744
1.523
18.990

Minimum
15.00
300.00
1.00
0.30

Maximum
91.00
300,000.00
11.00
91.00

จากตาราง 4.2 ขอมูลสวนบุคคลของประชาชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน จํานวน 5,600 คน
พบวา อายุ โดยเฉลี่ย 44.98 ป สูงสุด 91.00 ป และต่ําสุด 15.00 ป
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บาท

รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยเฉลี่ย 9,850.35 บาท สูงสุด 300,000.00 บาท และต่ําสุด 300.00
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน โดยเฉลี่ย 4.05 คน สูงสุด 11.00 คน และต่ําสุด 1.00 คน
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน โดยเฉลี่ย 34.62 คน สูงสุด 91.00 ป และต่ําสุด 3.00 เดือน

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
ผลการวิเคราะหการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน ในองคประกอบ 4 ดาน ไดแก
ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ ดานประโยชนที่ดีตอชุมชน ดานการสนับสนุนโครงการ
ตาง ๆ ของชุมชนในเรื่องคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชุมชน และดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟา
ทดแทน ดังตาราง 4.3 – 4.7
2.1 ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ
ตาราง 4.3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ
ดานความมั่นคง
ของระบบไฟฟาของประเทศ
1. การมีโรงไฟฟาและเขื่อนในชุมชน
ทําใหก ารใชไฟฟา ของประชาชน
ในอําเภอราบรื่น
2. โรงไฟฟาและเขื่อนมีวิธีการตาง ๆ
เพื่อใหประชาชนใชไฟฟาไดอยาง
ตอเนื่อง
3. การมี โ รงไฟฟ า และเขื่ อ นใกล
ชุ ม ชน ช ว ยสร า งความมั่ น ใจ
ใ น ก า ร ใ ช  ไ ฟ ฟ  า ใ ห  แ ก
ประชาชน
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
เห็นดวย
อยางยิ่ง
2,598
1,988
(46.4)
(35.5)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
43
(0.8)

ไมเห็น
ดวย
173
(3.1)

ปาน
กลาง
798
(14.2)

30
(0.5)

142
(2.5)

849
(15.2)

2,630
(47.0)

34
(0.6)

184
(3.3)

893
(15.9)

2,401
(42.9)

x

S.D.

แปลผล

4.13
(82.60)

.821

เห็นดวย

1,949
(34.8)

4.13
(82.60)

.795

เห็นดวย

2,088
(37.3)

4.13
(82.60)

.838

เห็นดวย

4.13
(82.60)

.732

เห็นดวย

จากตาราง 4.3 ผลการวิ เ คราะห ก ารยอมรั บ ของชุ ม ชนรอบโรงไฟฟ า และเขื่ อ น
ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ พบวา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
( x = 4.13, S.D. = .732) คิดเปนรอยละ 82.60 และหากพิจารณาเปนรายขอมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยทุกขอ ลําดับแรก โรงไฟฟาและเขื่อนมีวิธีการตาง ๆ เพื่อใหประชาชนใชไฟฟาไดอยาง
ตอเนื่อง ( x = 4.13, S.D. = .795) คิดเปนรอยละ 82.60 รองลงมา การมีโรงไฟฟาและเขื่อนในชุมชน
ทําใหการใชไฟฟาของประชาชนในอําเภอราบรื่น ( x = 4.13, S.D. = .821) คิดเปนรอยละ 82.60
และการมี โ รงไฟฟ า และเขื่ อ นใกล ชุ ม ชน ช ว ยสร า งความมั่ น ใจในการใช ไ ฟฟ า ให แ ก ป ระชาชน
( x = 4.13, S.D. = .838) คิดเปนรอยละ 82.60 ตามลําดับ
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2.2 ดานประโยชนที่ดีตอชุมชน
ตาราง 4.4 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
ดานประโยชนที่ดีตอชุมชน
ดานประโยชนที่ดตี อชุมชน
1. โรงไฟฟาและเขื่อนจัดกิจกรรมชวย
ลดรายจ า ย เพิ่ ม รายได ใ ห กั บ
ชุมชน
2. โรงไฟฟ าและเขื่อนจัดโครงการ
ส ง เสริ ม ด า นการศึ ก ษา สุ ข ภาพ
และกีฬาแกชุมชน
3. โรงไฟฟ า และเขื่ อ นมี ส ว นช ว ย
ในก า รดู แ ลสิ ่ ง แ ว ดล อ มเพื ่ อ
ประโยชน ข องชุ ม ชน
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
เห็นดวย
อยางยิ่ง
2,627
1,521
(46.9)
(27.2)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
75
(1.3)

ไมเห็น
ดวย
250
(4.5)

ปาน
กลาง
1,127
(20.1)

54
(1.0)

184
(3.2)

967
(17.3)

2,561
(45.7)

65
(1.2)

196
(3.5)

988
(17.6)

2,274
(40.6)

x

S.D.

แปลผล

3.94
(78.80)

.877

เห็นดวย

1,834
(32.8)

4.06
(81.20)

.846

เห็นดวย

2,077
(37.1)

4.08
(81.80)

.885

เห็นดวย

4.03
(80.60)

.772

เห็นดวย

จากตาราง 4.4 ผลการวิ เ คราะห ก ารยอมรั บ ของชุ ม ชนรอบโรงไฟฟ า และเขื่ อ น
ดานประโยชนที่ดีตอชุมชน พบวา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย ( x = 4.03,
S.D. = .772) คิดเปนรอยละ 80.60 และหากพิจารณาเปนรายขอมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
ทุ กข อ ลํ า ดั บ แรก โรงไฟฟ า และเขื่อนมีสว นชว ยในการดูแลสิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนของชุมชน
( x = 4.08, S.D. = .885) คิดเปนรอยละ 81.80 รองลงมา โรงไฟฟาและเขื่อนจัดโครงการสงเสริม
ดานการศึกษา สุขภาพ และกีฬาแกชุมชน ( x = 4.06, S.D. = .846) คิดเปนรอยละ 81.20 และ
โรงไฟฟาและเขื่อนจัดกิจกรรมชวยลดรายจาย เพิ่มรายไดใหกับชุมชน ( x = 3.94, S.D. = .877)
คิดเปนรอยละ 78.80 ตามลําดับ
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2.3 ดานการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของชุมชนในเรื่องคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชุมชน
ตาราง 4.5 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
ดานการสนับสนุน โครงการตาง ๆ ของชุมชนในเรื่องคุณภาพชีวิ ต ความเปน อยู ของ
ชุมชน
ดานการสนับสนุนโครงการตาง ๆ
ของชุมชนในเรื่องคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูของชุมชน
1. โรงไฟฟาและเขื่อนใหความรวมมือ
กั บ โ ค ร ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น ใ น
ดานสิ่งแวดลอม
2. โรงไฟฟาและเขื่อนใหความรวมมือ
กั บ โ ค ร ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น ใ น
ดานสังคม
3. โรงไฟฟ า และเขื่อนให ค วา ม
ร ว ม มื อ กั บ โ ค ร ง ก า ร ข อ ง
ชุ ม ชนในด า นเศรษฐกิ จ
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
เห็นดวย
อยางยิ่ง
2,564
1,813
(45.8)
(32.4)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
50
(0.9)

ไมเห็น
ดวย
176
(3.1)

ปาน
กลาง
997
(17.8)

54
(1.0)

179
(3.2)

979
(17.5)

2,556
(45.6)

71
(1.3)

210
(3.8)

1,043
(18.6)

2,377
(42.4)

x

S.D.

แปลผล

4.06
(81.20)

.840

เห็นดวย

1,832
(32.7)

4.06
(81.20)

.845

เห็นดวย

1,899
(33.9)

4.04
(80.80)

.888

เห็นดวย

4.05
(81.00)

.774

เห็นดวย

จากตาราง 4.5 ผลการวิ เ คราะห ก ารยอมรั บ ของชุ ม ชนรอบโรงไฟฟ า และเขื่ อ น
ดานการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของชุมชนในเรื่องคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชุมชน พบวา
โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย ( x = 4.05, S.D. = .774) คิดเปนรอยละ 81.00
และหากพิจารณาเปนรายขอมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยทุกขอ ลําดับแรก โรงไฟฟาและเขื่อน
ใหความรวมมือกับโครงการของชุมชนในดานสิ่งแวดลอม ( x = 4.06, S.D. = .840) คิดเปนรอยละ
81.20 รองลงมา โรงไฟฟาและเขื่อนใหความรวมมือกับโครงการของชุมชนในดานสังคม ( x = 4.06,
S.D. = .845) คิดเปนรอยละ 81.20 และโรงไฟฟาและเขื่อนใหความรวมมือกับโครงการของชุมชน
ในดานเศรษฐกิจ ( x = 4.04, S.D. = .888) คิดเปนรอยละ 80.80 ตามลําดับ
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2.4 ดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟาทดแทน
ตาราง 4.6 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
ดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟาทดแทน
ดานการยอมรับ
การสรางโรงไฟฟาทดแทน
1. เมื่ อ โรงไฟฟ า เดิ ม ใช ก ารไม ไ ด
จําเปนตองมีโรงไฟฟาทดแทน
2. โรงไฟฟาทดแทนไมสงผลตอการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
3. การสร า งโรงไฟฟ า ทดแทน
ตอ บ สน อ งคว า มต อ งก า รใ ช
ไฟฟ า ของประชาชน
ภาพรวม

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
66
(1.2)
126
(2.3)
70
(1.3)

ไมเห็น
ดวย
202
(3.6)
275
(4.9)
174
(3.1)

ปาน
กลาง
759
(13.6)
932
(16.6)
778
(13.9)

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
เห็นดวย
อยางยิ่ง
2,600
1,973
(46.4)
(35.2)
2,519
1,748
(45.0)
(31.2)
2,473
2,105
(44.2)
(37.6)

x

S.D.

แปลผล

4.11
(82.20)
3.98
(79.60)
4.14
(82.80)

.852

เห็นดวย

.937

เห็นดวย

.856

เห็นดวย

4.08
(81.60)

.779

เห็นดวย

จากตาราง 4.6 ผลการวิ เ คราะห ก ารยอมรั บ ของชุ ม ชนรอบโรงไฟฟ า และเขื่ อ น
ดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟาทดแทน พบวา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
( x = 4.08, S.D. = .779) คิดเปนรอยละ 81.60 และหากพิจารณาเปนรายขอมีความคิดเห็นอยูใน
ระดั บเห็น ดว ยทุกขอ ลํ าดั บแรก การสรางโรงไฟฟาทดแทนตอบสนองความตองการใชไฟฟาของ
ประชาชน ( x = 4.14, S.D. = .856) คิดเปนรอยละ 82.80 รองลงมา เมื่อโรงไฟฟาเดิมใชการไมได
จําเปนตองมีโรงไฟฟาทดแทน ( x = 4.11, S.D. = .852) คิดเปนรอยละ 82.20 และโรงไฟฟาทดแทน
ไมสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ( x = 3.98, S.D. = .937) คิดเปนรอยละ 79.60 ตามลําดับ
2.5 การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน รายดานและภาพรวม
ตาราง 4.7 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
รายดานและภาพรวม
การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
1. ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ
2. ดานประโยชนที่ดีตอชุมชน
3. ดานการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของชุมชนในเรื่องคุณภาพ
ชีวิต ความเปนอยูของชุมชน
4. ดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟาทดแทน
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
S.D. แปลผล
x
4.13 .732 เห็นดวย
4.03 .772 เห็นดวย
4.05 .774 เห็นดวย
4.08
4.07

.779
.610

เห็นดวย
เห็นดวย

รอยละ
82.60
80.60
81.00
81.60
81.40

จากตาราง 4.7 ผลการวิเคราะหการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน รายดานและ
ภาพรวม พบวา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย ( x = 4.07, S.D. = .610) คิดเปน
รอยละ 81.40 และหากพิจารณาเปนรายดานมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยทุกดาน ลําดับแรก
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ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ ( x = 4.13, S.D. = .732) คิดเปนรอยละ 82.60
รองลงมา ดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟาทดแทน ( x = 4.08, S.D. = .779) คิดเปนรอยละ 81.60
ดานการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของชุมชนในเรื่องคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชุมชน ( x = 4.05,
S.D. = .774) คิดเปนรอยละ 81.00 และดานประโยชนที่ดีตอชุมชน ( x = 4.03, S.D. = .772)
คิดเปนรอยละ 80.60 ตามลําดับ
เขื่อน

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและ

ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน ดังตาราง
4.8 – 4.9
ตาราง 4.8 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการมีโรงไฟฟาและเขื่อนใกลชุมชน
ความคิดเห็นตอการมีโรงไฟฟาและเขื่อนใกลชุมชน
ขอเสนอแนะจากประชาชน
1. โรงไฟฟาและเขื่อนชวยใหชุมชนมีกระแสไฟฟาใชอยางตอเนื่อง
2. โรงไฟฟาและเขื่อนสนับสนุนชุมชนในการสรางอาชีพเสริม การกีฬา และการศึกษา
ของชุมชนอยางตอเนื่อง
3. ทํ า ให เกิ ด แหล ง ทอ งเที่ ย วในชุ ม ชน สง ผลให เ ศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนดี ขึ้น ช ว ยให
ประชาชนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
แนวทางการปรับปรุงหรือโอกาสในการพัฒนา
1. โรงไฟฟา และเขื่อ นควรมีแ ผนการปรับ ปรุ งคุ ณภาพของกระแสไฟฟา และการ
จัดการน้ําทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
2. โรงไฟฟาและเขื่อนควรสงเสริมกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ของชุมชนอยางตอเนื่อง
3. โรงไฟฟาและเขื่อนควรมีศูนยการเรียนรูเพื่อถายทอดองคความรูใหกับประชาชน
ในชุมชน

จํานวน

รอยละ

2,579
1,852

40.19
28.86

1,986

30.95

1,774

36.37

1,725
1,378

35.37
28.26

ตาราง 4.8 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการมีโรงไฟฟาและเขื่อน
ใกลชุมชน พบวา ประชาชนใหความสําคัญในเรื่อง โรงไฟฟาและเขื่อนชวยใหชุมชนมีกระแสไฟฟาใช
อยางตอเนื่อง รอยละ 40.19 รองลงมา ทําใหเกิดแหลงทองเที่ยวในชุมชน สงผลใหเศรษฐกิจของ
ชุมชนดีขึ้น ชวยใหประชาชนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 30.95 และโรงไฟฟาและเขื่อนสนับสนุน
ชุ ม ชนในการสร างอาชี พ เสริ ม การกี ฬา และการศึ ก ษาของชุ ม ชนอย างต อ เนื่ อ ง ร อ ยละ 28.86
ตามลําดับ
แนวทางการปรับปรุงหรือโอกาสในการพัฒนา พบวา ประชาชนใหความสําคัญในเรื่อง
โรงไฟฟาและเขื่อนควรมีแผนการปรับปรุงคุณภาพของกระแสไฟฟาและการจัดการน้ําทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว รอยละ 36.37 รองลงมา โรงไฟฟาและเขื่อนควรสงเสริมกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ของ
ชุมชนอยางตอเนื่อง รอยละ 35.37 และโรงไฟฟาและเขื่อนควรมีศูนยการเรียนรูเพื่อถายทอดองค
ความรูใหกับประชาชนในชุมชน รอยละ 28.26 ตามลําดับ
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ตาราง 4.9 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการมีโรงไฟฟาใหมทดแทนโรงไฟฟาที่กําลังหมดอายุ
ความคิดเห็นตอการมีโรงไฟฟาใหมทดแทนโรงไฟฟาที่กําลังหมดอายุ
ขอเสนอแนะจากประชาชน
1. กระแสไฟฟาเปนสิ่งจําเปนตอชุมชนตองสรางโรงไฟฟาทดแทนเพื่อประสิทธิภาพใน
การผลิตกระแสไฟฟาที่เพียงพอตองการใชงาน
2. โรงไฟฟาทดแทนสามารถสงกระแสไฟฟาไดอยางทั่วถึง และเกิดความเสถียรในการ
ใชงาน
3. โรงไฟฟาทดแทนเปนสวนชวยในการพัฒนาความเจริญของชุมชน ทําใหเศรษฐกิจ
ของชุมชนดีขึ้นในอนาคต
แนวทางการปรับปรุงหรือโอกาสในการพัฒนา
1. ควรคํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน
2. ควรสงเสริม / ใหความรูในการใชพลังงานทดแทนที่ไดจากธรรมชาติ อาทิ พลังงาน
ลม พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานน้ํา เปนตน
3. ควรสํารวจและปรับปรุงคุณภาพของระบบการผลิตและการสงกระแสไฟฟาอยาง
สม่ําเสมอ

จํานวน

รอยละ

2,649

43.83

1,933

31.98

1,462

24.19

1,368
2,431

24.11
42.86

1,874

33.03

ตาราง 4.9 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการมีโรงไฟฟาใหมทดแทน
โรงไฟฟาที่กําลังหมดอายุ พบวา ประชาชนใหความสําคัญในเรื่อง กระแสไฟฟาเปนสิ่งจําเปนตอชุมชน
ตองสรางโรงไฟฟาทดแทนเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟาที่เพียงพอตองการใชงาน รอยละ
43.83 รองลงมา โรงไฟฟาทดแทนสามารถสงกระแสไฟฟาไดอยางทั่วถึง และเกิดความเสถียร
ในการใชงาน รอยละ 31.98 และโรงไฟฟาทดแทนเปนสวนชวยในการพัฒนาความเจริญของชุมชน
ทําใหเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นในอนาคต รอยละ 24.19 ตามลําดับ
แนวทางการปรับปรุงหรือโอกาสในการพัฒนา พบวา ประชาชนใหความสําคัญในเรื่อง
ควรส งเสริม / ให ความรู ในการใชพลังงานทดแทนที่ไดจากธรรมชาติ อาทิ พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย และพลังงานน้ํา เปนตน รอยละ 42.86 รองลงมา ควรสํารวจและปรับปรุงคุณภาพของ
ระบบการผลิตและการสงกระแสไฟฟาอยางสม่ําเสมอ รอยละ 33.03 และควรคํานึงถึงความปลอดภัย
และผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน รอยละ 24.11 ตามลําดับ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
รายงานผลการศึกษาการดําเนินงานเกี่ยวกับการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาการยอมรั บ ของชุ ม ชนรอบโรงไฟฟ า และเขื่ อ น จํ า นวน 14 แห ง
โดยสุมตัวอยางจากประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่รอบโรงไฟฟาและเขื่อน จํานวน 14 แหง
(รัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร) รวมทั้งสิ้น 5,600 คน ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 5,600 ฉบับ
คิ ด เป น ร อยละ 100 แล ว นํ า แบบสอบถามมาวิเ คราะห และประมวลผลด ว ยโปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป
ทางสถิติเพื่อนํามาหาคาสถิติตาง ๆ ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูวิจัย
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัย ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาสรุปผลการวิจัยตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ขอมูลสวนบุคคลของประชาชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน จํานวน 5,600 คน พบวา
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 41 - 50 ป สถานภาพสมรส สําเร็จการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประกอบอาชีพคาขาย / ธุรกิจสวนตัว รายไดเฉลี่ยตอ นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท
จํานวนสมาชิ กในครั วเรือน 3 – 5 คน อาศัย อยูในชุ มชนตั้งแต 21 ปขึ้นไป และมี ระยะหาง
จากบานพักถึงโรงไฟฟา ตั้งแต 5 กิโลเมตรขึ้นไป
2. การยอมรับของประชาชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน จํานวน 5,600 คน สวนใหญเปน
เพศชาย คิดเปนรอยละ 81.60 อายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ป คิดเปนรอยละ 82.80 สถานภาพสมรส
คิดเปนรอยละ 81.60 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 82.20 เปนนักเรียน /
นักศึกษา คิดเปนรอยละ 83.40 รายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนใหญอยูในชวง 15,001 - 20,000 บาท
คิดเปนรอยละ 82.00 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน สวนใหญ 9 – 10 คน คิดเปนรอยละ 85.00
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน สวนใหญอาศัยอยู 11 - 15 ป คิดเปนรอยละ 84.00 และระยะหางจาก
บานพักถึงโรงไฟฟา สวนใหญหางจากโรงไฟฟา ชวง 2 – 2.9 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 83.60
3. การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน พบวา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวย ( x = 4.07, S.D. = .610) คิดเปนรอยละ 81.40 และหากพิจารณาเปนรายดาน
มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยทุกดาน ลําดับแรก ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ
( x = 4.13, S.D. = .732) คิดเปนรอยละ 82.60 รองลงมา ดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟาทดแทน
( x = 4.08, S.D. = .779) คิดเปนรอยละ 81.60 ดานการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของชุมชนใน
เรื่องคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชุมชน ( x = 4.05, S.D. = .774) คิดเปนรอยละ 81.00 และ
ดานประโยชนที่ดีตอชุมชน ( x = 4.03, S.D. = .772) คิดเปนรอยละ 80.60 ตามลําดับ
4. ประชาชนมีความคิดเห็นตอการมีโรงไฟฟาและเขื่อนใกลชุมชน โดยใหความสําคัญในเรื่อง
โรงไฟฟาและเขื่อนชวยใหชุมชนมีกระแสไฟฟาใชอยางตอเนื่อง รอยละ 40.19 รองลงมา ทําใหเกิด
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แหลงทองเที่ยวในชุมชน สงผลใหเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ชวยใหประชาชนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
รอยละ 30.95 และโรงไฟฟาและเขื่อนสนับสนุนชุมชนในการสรางอาชีพเสริม การกีฬา และการศึกษา
ของชุมชนอยางตอเนื่อง รอยละ 28.86 ตามลําดับ
สวนแนวทางการปรับปรุงหรือโอกาสในการพัฒนา พบวา ประชาชนใหความสําคัญใน
เรื่อง โรงไฟฟาและเขื่อนควรมีแผนการปรับปรุงคุณภาพของกระแสไฟฟาและการจัดการน้ําทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว รอยละ 36.37 รองลงมา โรงไฟฟาและเขื่อนควรสงเสริมกิจกรรม/โครงการ
ตาง ๆ ของชุมชนอยางตอเนื่อง รอยละ 35.37 และโรงไฟฟาและเขื่อนควรมีศูนยการเรียนรูเพื่อ
ถายทอดองคความรูใหกับประชาชนในชุมชน รอยละ 28.26 ตามลําดับ
5. ประชาชนมีความคิดเห็นตอการมีโรงไฟฟาใหมทดแทนโรงไฟฟาที่กําลังหมดอายุ โดยให
ความสําคัญในเรื่อง กระแสไฟฟาเปนสิ่งจําเปนตอชุมชนตองสรางโรงไฟฟาทดแทนเพื่อประสิทธิภาพ
ในการผลิตกระแสไฟฟาที่เพียงพอตองการใชงาน รอยละ 43.83 รองลงมา โรงไฟฟาทดแทนสามารถ
สงกระแสไฟฟาไดอยางทั่วถึง และเกิดความเสถียรในการใชงาน รอยละ 31.98 และโรงไฟฟาทดแทน
เปนสวนชวยในการพัฒนาความเจริญของชุมชน ทําใหเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นในอนาคต รอยละ
24.19 ตามลําดับ
สวนแนวทางการปรับปรุงหรือโอกาสในการพัฒนา พบวา ประชาชนใหความสําคัญใน
เรื่อง ควรสงเสริม / ใหความรูในการใชพลังงานทดแทนที่ไดจากธรรมชาติ อาทิ พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย และพลังงานน้ํา เปนตน รอยละ 42.86 รองลงมา ควรสํารวจและปรับปรุงคุณภาพของ
ระบบการผลิตและการสงกระแสไฟฟาอยางสม่ําเสมอ รอยละ 33.03 และควรคํานึงถึงความปลอดภัย
และผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน รอยละ 24.11 ตามลําดับ

อภิปรายผล

จากขอคนพบของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. จากขอคนพบที่วา ประชาชนมีการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน พบว า
โดยภาพรวม และรายดาน 4 ดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย ลําดับแรก ดานความมั่นคงของ
ระบบไฟฟาของประเทศ รองลงมา ดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟาทดแทน ดานการสนับสนุน
โครงการตาง ๆ ของชุมชนในเรื่องคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชุมชน และดานประโยชนที่ดีตอ
ชุมชน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเปดรับขาวสาร (Joseph T. Klapper, 2000 อางถึงใน
มนัสพงศ พัฒนาวิบูลย, 2553) เปนการเลือกรับรับสารของมนุษย บุคคลมีกระบวนการเลือกรับรู
ขาวสารของตนเอง โดยสวนใหญแลวจะมีแนวโนมที่จะเลือกรับเนื้อหาที่สอดคลองกับทัศนคติ และ
ความสนใจที่มีอยูและจะหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ขัดแยงกับทัศนคติกับความสนใจของตนเอง แนวคิดของ
จุรีพร กาญจนการุณ และวาสนา วงคฉายา (2553) กลาววา การยอมรับ เปนการตัดสินใจที่จะนํา
นวัตกรรมนั้นไปใชอยางเต็มที่เพราะนวัตกรรมนั้นเปนวิถีทางที่ดีกวาและมีประโยชนกวาซึ่งการยอมรับ
นวั ต กรรมเป น กระบวนการเริ่ มต นตั้งแตบุคคลหรือชุมชนไดสัมผัส นวัตกรรม ถูกชักจูงใหย อมรับ
นวั ต กรรม การตั ด สิ น ใจยอมรั บ หรื อ ปฏิ เ สธ ปฏิ บั ติ ต ามการตั ด สิ น ใจและยื น ยั น การปฏิ บั ติ นั้ น
กระบวนการนี้อาจชาหรือเร็วขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ คือ ตัวบุคคล ชุมชนและลักษณะของนวัตกรรม
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ในด านองค ประกอบในการยอมรับ นวั ตกรรมนั้น แนวคิ ดของ ชนั ญชิ ดา คํามิน เศก (2552) ไดให
ความหมายของการรับรู หมายถึง กระบวนการที่คนเราจะเขาใจสิ่งเราหนึ่งที่ปรากฏหับประสาทสัมผัส
สวนใดสวนหนึ่งของเรา การรับสัมผัสเปนเพียงขอมูลดิบ แตขอสรุปที่ไดจากการรวบรวมขอมูลทั้งหมด
จากอวัยวะรับสัมผัสเขาดวยกันนั้นเปนการรับรู นอกจากนี้การรับรูยังเปนสิ่งที่กําหนดความตองการ
แรงจูงใจ และทัศนคติของผูรับสารอีกดวย แนวคิดของ พรทิพย เย็นจะบก และกมลรัฐ อินทรทัศน
(2556) กล า วถึ ง การบริ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพองค ก ร ช ว ยนํ า คุ ณ ค า มาสู อ งค ก รของลู ก ค า
โดยการอํานวยความสะดวกในการบูรณาการและประสานสอดคลองกลยุทธทางธุรกิจกับกลยุทธ
การบริหารจัดการความรูความสามารถที่ใชไดจริง สิ่งที่ Right Management ใหความสําคัญมาก
ที่สดุ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพองคกร ก็คือ วิธีการแบบองครวมเพื่อชวยใหบริษัทตาง ๆ สามารถ
สร า งและประสานขีดความสามารถ กระบวนการ ทัศนคติและสมรรถนะที่จําเปน ตอการดําเนิน
กลยุทธที่องคกรไดเลือกแลวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. จากขอคนพบที่วา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการมีโรงไฟฟาและเขื่อนใกลชุมชน โดยให
ความสําคัญในเรื่อง โรงไฟฟาและเขื่อนชวยใหชุมชนมีกระแสไฟฟาใชอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดแหลง
ทองเที่ยวในชุมชน สงผลใหเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ชวยใหประชาชนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น และ
โรงไฟฟาและเขื่อนสนับสนุนชุมชนในการสรางอาชีพเสริม การกีฬา และการศึกษาของชุมชนอยาง
ตอเนื่อง สวนแนวทางการปรับปรุงหรือโอกาสในการพัฒนา พบวา ประชาชนใหความสําคัญในเรื่อง
โรงไฟฟาและเขื่อนควรมีแผนการปรับปรุงคุณภาพของกระแสไฟฟาและการจัดการน้ําทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โรงไฟฟาและเขื่อนควรสงเสริมกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ของชุมชนอยางตอเนื่อง และ
โรงไฟฟ า และเขื่ อ นควรมี ศู น ย ก ารเรี ย นรู เ พื่ อ ถ า ยทอดองค ค วามรู ใ ห กั บ ประชาชนในชุ ม ชน
ซึ่งสอดคล องกับ พั ช รีย า สุ ตา (2555) กลาวถึงแมมนุษยจ ะถูกโจมตีดว ยสิ่งกระตุน ตาง ๆ อยู
ตลอดเวลา มีสิ่งที่ปอนเขาสูการรับรูของมนุษยอยูตลอด ซึ่งสิ่งกระตุนตาง ๆ จํานวนมากขึ้นอาจ
กอใหเกิดความสับสนหรือความเขาใจผิ ดตอสิ่งแวดลอมของเราได อยางไรก็ ตามปญหาดังกลาวมี
แนวโนมวาจะไมเกิดขึ้น เนื่องจากการรับรูไมไดมีหนาที่ของการเปดรับขอมูลทางความรูสึกทุกอยางที่
ผานเขามาทั้งหมดแตเพียงอยางเดียวเทานั้น มากไปกวานั้นการรับรูเปนกระบวนการที่มีการคัดเลือก
กลั่นกรองเปดรับเฉพาะสิ่งที่ตองการเทานั้น แนวคิดของ สมพิศ สุขแสน (2556) กลาวถึง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคกร องคกรที่ประสบความสําเร็จจะสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน
โดยการทําใหความสามารถของบุคลากรสอดคลองกับ กลยุทธทางธุรกิจ การควบรวมหรือการซื้ อ
กิจการ การปรับโครงสรางใหมหรือการเปลี่ยนกลยุทธทางธุรกิจเปนตัวอยางการเปลี่ยนแปลงเบื้องตน
ที่อาจเกิดขึ้นไดกับทุกองคกร ซึ่งทําใหเกิดความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกระบวนการและระบบเพื่อ
หาจุ ดโฟกัส และฟ น ฟูศักยภาพขององคกรในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภ าพ และแนวคิ ด ของ
สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์ (2551) กลาววา การเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการคิดริเริ่ม
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากร
เอง การที่จะสามารถทําใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการพั ฒนาเพื่อ แกไขป ญหา และนํามาซึ่ ง
สภาพความเปนอยูของบุคลากรใหดีขึ้นนั้นผูนําจะตองยอมรับในปรัชญาการพัฒนาวา มนุษยทุกคนมี
ความปรารถนาทีจะอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม เปนที่ยอมรับของ
ผูอื่นและพรอมทีจ่ ะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของสวนรวมในองคกร
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3. จากขอคนพบที่วา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการมีโรงไฟฟาใหมทดแทนโรงไฟฟาที่กําลัง
หมดอายุ โดยใหความสําคัญในเรื่อง กระแสไฟฟาเปนสิ่งจําเปนตอชุมชนตองสรางโรงไฟฟาทดแทน
เพื่ อประสิทธิภ าพในการผลิตกระแสไฟฟาที่เ พีย งพอตองการใชงาน โรงไฟฟาทดแทนสามารถสง
กระแสไฟฟาไดอยางทั่วถึง และเกิดความเสถียรในการใชงาน และโรงไฟฟาทดแทนเปนสวนชวยใน
การพัฒนาความเจริญของชุมชน ทําใหเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นในอนาคต ตามลําดับ สวนแนวทาง
การปรับปรุงหรือโอกาสในการพัฒนา พบวา ประชาชนใหความสําคัญในเรื่อง ควรสงเสริม / ให
ความรู ในการใช พลั งงานทดแทนที่ไดจ ากธรรมชาติ อาทิ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และ
พลังงานน้ํา เปน ตน รองลงมา ควรสํ ารวจและปรับปรุงคุณภาพของระบบการผลิตและการส ง
กระแสไฟฟาอยางสม่ําเสมอ และควรคํานึ งถึงความปลอดภัยและผลกระทบที่จ ะเกิ ดกับ ชุมชน
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิลเลี่ยม (Erwin, 1976 อางถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล,
2550) กลาววา การมีสวนรวม เปนกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน
พัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจ แกปญหาของตนเองเนนการมีสวนเกี่ยวของอยางแข็งขันกับประชาชน
ใชความคิดสรางสรรคและความชํานาญของประชาชนแกไขรวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสม และ
สนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององคการและเจาที่ที่เกี่ยวของ ทฤษฎีของ มณฑล จันทรแจมใส
(2551) กลาวถึง ทฤษฎีการกระทําทางสังคม (The Theory of Social Action) ไดอธิบายถึงการ
กระทําทางของมนุษย (Action of Human) ในลักษณะที่สามารถนําไปปรับใชทางสังคมทั่วไป
กล า วคื อ การกระทํ า ใด ๆ ของมนุ ษ ย จ ะขึ้ น อยู กั บ ความสนใจและระบบค า นิ ย มของบุ ค คล 1)
บุคลิ กภาพของแต ล ะบุ คคล (Personality) 2) ระบบสั งคมที่บุค คลนั้น เปน สมาชิ กอยู (Social
System) และ 3) วัฒนธรรม (Culture) ในสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกอยูและวัฒนธรรมนี้จะเปน
ตัวกําหนดเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อถือ (Idea of Believes) ความสนใจ (Primary of Interest)
และระบบคานิยมของบุคคล (Ystem of Value Orientation) และแนวคิดของ เกวรินทร ละเอียด
ดีนันท (2557) กลาววา การที่ประชาชนไดเรียนรูผานการศึกษาโดยขั้นตอนการรับรู การยอมรับจะ
เกิดขึ้นไดหากมีการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูนั้นจะไดผลก็ตอเมื่อ บุคคลนั้นไดทดลองปฏิบัติจน
เมื่อเขาแนใจว าสิ่งประดิ ษฐ นั้น สามารถใหประโยชนอยางแนนอน เขาจึงกลาลงทุน สรางหรือซื้อ
สิ่งประดิษฐนั้น ดังนั้นจึงสรุปไดวา การยอมรับเปนพฤติกรรมของแตละบุคคลในการรับเอาสิ่งใหมมา
ยึดถือปฏิบัติ ดวยความเต็มใจ โดยที่พฤติกรรมนั้นมี การเปลี่ยนแปลงอยางเปนกระบวนการและมี
ระยะเวลา

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพรขาวสาร เนนการประชาสัมพันธดวยเทคโนโลยี
และพั ฒ นาระบบสารสนเทศ เพื่ อให ป ระชาชนสามารถเขาถึง ไดอ ยางสะดวก อาทิ เว็ บ ไซตของ
หนวยงาน วิทยุ โทรทัศน และแอพพลิเคชั่นตาง ๆ ฯลฯ
1.2 ควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ อาทิ การให
ประชาชนเขารวมการประชุมในงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน การใหประชาชนเขามามีสวนใน
การพิจารณาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของกับประชาชน
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2. ขอเสนอแนะที่นําไปใชในการปรับปรุง
2.1 การสงเสริมการพัฒนามาตรฐานของกิจกรรม / โครงการตาง ๆ ที่จัดใหชุมชน เพื่อให
เห็นเปนรูปธรรม และคุณภาพงานที่ตรงกับความตองการของชุมชน
2.2 ควรพั ฒ นาฐานข อมู ล / ระบบสารสนเทศ และการประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ ให ก ลุ ม
ตัวอยางไดรับทราบขอมูลขาวสารที่ชัดเจนและทันสมัย
3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.1 ควรนํ าผลการศึ กษาการยอมรั บ ของชุ มชนรอบโรงไฟฟ าและเขื่ อน เขาที่ป ระชุม
ผูบริหารของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อกําหนดเปนนโยบายสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม
3.2 ควรสงเสริมกิจกรรมดานการศึกษา สุขภาพ และการวางแผนการดํารงชีวิตของชุมชน
เพื่อลดรายจายในครัวเรือน
4. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
4.1 ควรแยกศึ ก ษารายละเอี ย ดในแต ล ะองค ป ระกอบ อาทิ การให ค วามรู /
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกครอบคลุมในทุกมิติ โดยการเก็บ
ข อ มู ล จากผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ตามภู มิ ภ าคต า ง ๆ ทั่ ว ประเทศ ด ว ยการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ เช น
การสัมภาษณระดับลึก การสนทนากลุมแบบเจาะจงมาใชในการรวบรวมขอมูล
4.2 ควรศึกษาการการดําเนินงานในมุมกวาง นอกเหนือจากการยอมรับของชุมชนรอบ
โรงไฟฟาและเขื่อน อาทิ ความสัมพันธ
4.3 ควรศึกษาอัตลักษณของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน เพื่อพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
รวมทั้งการสรางเสนทางการทองเที่ยวใหเขาถึงชุมชน
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วัน/เดือน/ป....................................
เวลา .......................................

ละติจูด ........................................
ลองจิจูด .......................................

แบบสอบถาม
“การสํารวจการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน”

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาการยอมรั บ ของชุ ม ชนรอบโรงไฟฟา และเขื่ อ น โดยแบ ง
แบบสอบถามออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
ตอนที่ 2 การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟา
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
จึ ง ใคร ข อความกรุ ณ าจากท า น ตอบคํ า ถามให ครบทุ ก ข อ ตามข อ เท็ จ จริ ง ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ะนํ า เสนอ
โดยภาพรวมและไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามใด ๆ ทั้งสิ้น
โปรดทําเครื่องหมาย (  ) ลงในชองคําตอบที่ตรงกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับทาน
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. อายุ

................................ ป (ไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ)

3. สถานภาพ

 1. โสด
 3. หมาย / หยา / แยกกันอยู

 2. สมรส

4. ระดับการศึกษา

 1. ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. อนุปริญญา / ปวส.
 5. สูงกวาปริญญาตรี

 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
 4. ปริญญาตรี

5. อาชีพ







1. นักเรียน / นักศึกษา
 2. คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
3. พนักงานเอกชน
 4. รับจางทั่วไป
5. เกษตรกร
 6. แมบาน / พอบาน
7. รับราชการ / พนักงานของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
8. อื่น ๆ ระบุ...............................................................

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน ................................ บาท
7. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน .................................... คน
8. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน ............................... ป
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9. บานพักของทานหางจากโรงไฟฟา







1. มากกวาหรือเทากับ 1 – 1.9 กิโลเมตร
2. มากกวาหรือเทากับ 2 – 2.9 กิโลเมตร
3. มากกวาหรือเทากับ 3 – 3.9 กิโลเมตร
4. มากกวาหรือเทากับ 4 – 4.9 กิโลเมตร
5. มากกวาหรือเทากับ 5 กิโลเมตร

ตอนที่ 2 การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน

เห็นดวย
อยางยิ่ง
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
(4)

ไม
ปานกลาง
เห็นดวย
(3)
(2)

ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ
1. การมีโรงไฟฟาและเขื่อนในชุมชนทําใหการใชไฟฟาของ
ประชาชนในอําเภอราบรื่น
2. โรงไฟฟาและเขื่อนมีวิธีการตาง ๆ เพื่อใหประชาชนใช
ไฟฟาไดอยางตอเนื่อง
3. การมี โ รงไฟฟ า และเขื่ อ นใกล ชุ ม ชน ช ว ยสรา งความ
มั่นใจในการใชไฟฟาใหแกประชาชน
ดานประโยชนที่ดีตอชุมชน
4. โรงไฟฟ าและเขื่ อ นจั ดกิ จกรรมชว ยลดรายจ าย เพิ่ ม
รายไดใหกับชุมชน
5. โรงไฟฟาและเขื่อนจัดโครงการสงเสริมดานการศึกษา
สุขภาพ และกีฬาแกชุมชน
6. โรงไฟฟาและเขื่อนมีสวนชวยในการดูแลสิ่งแวดลอม
เพื่อประโยชนของชุมชน
ดานการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของชุมชนในเรื่องคุณภาพชีวติ ความเปนอยูของชุมชน
7. โรงไฟฟ า และเขื่ อนให ความรว มมื อกั บ โครงการของ
ชุมชนในดานสิ่งแวดลอม
8. โรงไฟฟ า และเขื่ อนให ความรว มมื อกั บ โครงการของ
ชุมชนในดานสังคม
9. โรงไฟฟ า และเขื่ อนให ความรว มมื อกั บ โครงการของ
ชุมชนในดานเศรษฐกิจ
ดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟาทดแทน
10. เมื่อโรงไฟฟาเดิมใชการไมได จําเปนตองมีโรงไฟฟา
ทดแทน
11. โรงไฟฟาทดแทนไมสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
12. การสรางโรงไฟฟาทดแทนตอบสนองความตองการใช
ไฟฟาของประชาชน

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
(1)
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
3.1 ทานคิดเห็นอยางไรที่มีโรงไฟฟาและเขื่อนใกลชุมชน (สามารถตอบไดทั้ง 2 ประเด็น)
 เห็นดวย (ประมาณ 2 - 3 ประเด็นที่สําคัญ)
 ไมเห็นดวย (ประมาณ 2 - 3 ประเด็นที่สําคัญ)
เพราะ............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

แนวทางการปรับปรุงหรือโอกาสในการพัฒนา (ประมาณ 2 - 3 ประเด็นที่สําคัญ) ...............................

........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

3.2 ทานคิดเห็นอยางไรที่จะมีโรงไฟฟาใหม ทดแทนโรงไฟฟาที่กําลังหมดอายุ (สามารถตอบไดทั้ง
2 ประเด็น)
 เห็นดวย (ประมาณ 2 - 3 ประเด็นที่สําคัญ)
 ไมเห็นดวย (ประมาณ 2 - 3 ประเด็นที่สําคัญ)
เพราะ............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

แนวทางการปรับปรุงหรือโอกาสในการพัฒนา (ประมาณ 2 - 3 ประเด็นที่สําคัญ) ...............................

........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

***

ขอขอบพระคุณทานที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม / ใหขอมูลในครั้งนี้ ***
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การวิเคราะหความสอดคลองขอคําถาม
เรื่อง “การสํารวจการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน”
ตอนที่ 2 การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
คําชี้แจง

เกณฑการพิจารณา

+1
หมายถึง ขอคําถามสามารถนําไปใชได
0
หมายถึง ขอคําถามสามารถไมแนใจ
-1
หมายถึง ขอคําถามสามารถนําไปใชไมได
มากกวาหรือเทากับ 0.70 หมายถึง ขอคําถามสามารถนําไปใชได
นอยกวา
0.60 หมายถึง ขอคําถามไมสามารถนําไปใชได

การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน

1

ผูเชี่ยวชาญ
2 3 4

5

คาเฉลี่ย

2.1 ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ
1. การมี โ รงไฟฟ า และเขื่ อ นทํ า ให ก ารใช ไ ฟฟ า ของ +1 +1 +1 +1 +1
1
ประชาชนในจังหวัดราบรื่น
2. โรงไฟฟาและเขื่อนมีวิธีการตาง ๆ เพื่อใหประชาชน +1 +1 +1 +1 +1
1
ใชไฟฟาไดอยางตอเนื่อง
3. การมีโรงไฟฟาและเขื่อนในชุมชน ชวยสรางความ +1 +1 +1 +1 +1
1
มั่นใจในการใชไฟฟาใหแกประชาชน
2.2 ดานประโยชนที่ดตี อชุมชน
4. การมีโรงไฟฟาและเขื่อนชวยลดรายจายหรือเพิ่ม +1 0 +1 +1 +1 0.80
รายไดใหกับชุมชน
5. โรงไฟฟาและเขื่อนใหการสนับสนุนดานการศึกษา +1 0 +1 +1 +1 0.80
สุขภาพ และดานกีฬาแกชุมชน
6. โรงไฟฟาและเขื่อนชวยสรางสิ่งแวดลอมดวยการ +1 +1 +1 +1 +1
1
ปลูกปาหรือสรางฝายเพื่อประโยชนของชุมชน
2.3 ดานการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของชุมชนในเรื่องคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชุมชน
7. โรงไฟฟาและเขื่อนใหความรวมมือกับโครงการของ +1 0 +1 +1 +1 0.80
ชุมชนในดานสิ่งแวดลอม เชน โครงการปาชุมชน
8. โรงไฟฟาและเขื่อนใหความรวมมือกับโครงการของ +1 +1 -1 +1 +1 0.60
ชุมชนใหดานกีฬา
9. โรงไฟฟาและเขื่อนใหความรวมมือกับโครงการของชุมชน +1 +1 -1 +1 +1 0.60
ในด านสั งคม ได แก โครงการส งเสริ มอาชี พ การให
ทุนการศึกษา
2.4 ดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟาทดแทน
10. เมื่ อ โรงไฟฟ า เดิ ม ใช ก ารไม ไ ด จํ า เป น ต อ งมี +1 +1 +1 +1 +1
1
โรงไฟฟ า ทดแทนเพื่ อ ให ก ารใช ไ ฟฟ า ของชุ ม ชน
ราบรื่น
11. โรงไฟฟาทดแทนชวยเพิ่มรายไดใหชุมชนและไม +1 0 +1 +1 +1
1
สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน

แปลผล
ขอคําถามสามารถ
นําไปใชได
ขอคําถามสามารถ
นําไปใชได
ขอคําถามสามารถ
นําไปใชได
ขอคําถามสามารถ
นําไปใชได
ขอคําถามสามารถ
นําไปใชได
ขอคําถามสามารถ
นําไปใชได
ขอคําถามสามารถ
นําไปใชได
ขอคําถามไมสามารถ
นําไปใชได
ขอคําถามไมสามารถ
นําไปใชได
ขอคําถามสามารถ
นําไปใชได
ขอคําถามสามารถ
นําไปใชได
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การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
12. ชุ ม ชนมี โ อกาสแสดงความคิ ดเห็ น ในการจั ด ตั้ ง
โรงไฟฟาทดแทน

1
0

ผูเชี่ยวชาญ
2 3 4
+1 +1 0

5
0

คาเฉลี่ย

แปลผล

0.40

ขอคําถามไมสามารถ
นําไปใชได

หมายเหตุ
1. รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือ
คนที่ 1 รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา นอยจันทร ตําแหนง คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คนที่ 2 รองศาสตราจารย ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ ตําแหนง อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คนที่ 3 รองศาสตราจารย ดร.ณรงค สังวาระนที ตําแหนง หัวหนาภาควิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คนที่ 4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกมล ไพศาล ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คนที่ 5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย จะสุวรรณ ตําแหนง ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ขอคําถามที่ไมสอดคลองผูวิจัยไดทําการปรับปรุงเนื้อหาแลวจึงนําไปใชจริง

ภาคผนวก ค
คาความเชื่อมั่นรายขอ
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คาความเชื่อมั่นรายขอแบบสัมภาษณ
เรื่อง “การสํารวจการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน”
ตอนที่ 2 การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟา

คาความเชื่อมั่นเมื่อ
ตัดขอคําถาม

ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ
1. การมีโรงไฟฟาและเขื่อนในชุมชนทําใหการใชไฟฟาของประชาชนใน
.920
อําเภอราบรื่น
2. โรงไฟฟ าและเขื่อนมี วิธี การต าง ๆ เพื่อใหป ระชาชนใชไฟฟาไดอยาง
.905
ตอเนื่อง
3. การมีโรงไฟฟาและเขื่อนใกลชุมชน ชวยสรางความมั่นใจในการใชไฟฟา
.905
ใหแกประชาชน
ดานประโยชนที่ดีตอชุมชน
4. โรงไฟฟาและเขื่อนจัดกิจกรรมชวยลดรายจาย เพิ่มรายไดใหกับชุมชน
.912
5. โรงไฟฟาและเขื่อนจัดโครงการสงเสริมดานการศึกษา สุขภาพ และกีฬา
.922
แกชุมชน
6. โรงไฟฟาและเขื่อนมีสวนชวยในการดูแลสิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนของ
.912
ชุมชน
ดานการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ของชุมชนในเรื่องคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชุมชน
7. โรงไฟฟ า และเขื่ อ นให ค วามร ว มมื อ กั บ โครงการของชุ ม ชนในด า น
.910
สิ่งแวดลอม
8. โรงไฟฟาและเขื่อนใหความรวมมือกับโครงการของชุมชนในดานสังคม
.912
9. โรงไฟฟ า และเขื่ อ นให ค วามร ว มมื อ กั บ โครงการของชุ ม ชนในด า น
.913
เศรษฐกิจ
ดานการยอมรับการสรางโรงไฟฟาทดแทน
10. เมื่อโรงไฟฟาเดิมใชการไมได จําเปนตองมีโรงไฟฟาทดแทน
.913
11. โรงไฟฟาทดแทนไมสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
.910
12. การสร า งโรงไฟฟ า ทดแทนตอบสนองความต อ งการใช ไ ฟฟ า ของ
.903
ประชาชน
คาความเชื่อมั่นการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
.918

ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะหองคประกอบ
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ผลการวิเคราะหองคประกอบ
“การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน”
ผลการวิเคราะหองคประกอบการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
ปจจัย (Factor Analysis) ประเภทการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)
เพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปร ดวยปจจัยรวม (Common factor) โดยใชวิธีสกัดปจจัย
แบบวิธีตัวประกอบหลักปจจัย (Principal Components Factoring) ไดปจจัยรวม 3 องคประกอบ ไดแก
ดานโรงไฟฟาและเขื่อนดีตอชุมชน ดานโรงไฟฟาและเขื่อนดีตอประเทศ ดานความจําเปนที่ตองมีโรงไฟฟา
ทดแทน
ในขั้ น แรก ผู วิ จั ย ตรวจสอบความเหมาะสมของข อ มู ล โดยการนํ า ตั ว แปรทั้ ง 12
ตั ว แปร
หาความสัมพันธ โดยพิจารณาจากคาสถิติ Kasier-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s Test of Sphericity
เพื่อนําไปสรางปจจัยรวมหรือลดจํานวนตัวแปรตอไป ดังตาราง ง.1
ตาราง ง.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูลโดยใชคาKasier-Meyer-Olkin (KMO) และBartlett’s
Test of Sphericity

*

การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
ตัวแปร 12 ตัว

KMO
.905

Chi-Square
42945.525*

df
66

p-value
.000

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง ง.1 การตรวจสอบความเหมาะสมโดยใชคา Kasier-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s
Test of Sphericity พบวา คา KMO มีคาเทากับ .905 แสดงใหเห็นวาขอมูลชุดนี้มีความเหมาะสมในการใช
เทคนิคการวิเคราะหปจจัยอยูในเกณฑดีมาก (Kasier, 1983) และคา p-value เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05
หมายความวา ตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปรมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 จึงสามารถนําไปใช
วิเคราะหองคประกอบตอไปได
จากการใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) มีวัตถุประสงคเพื่อไดตัวแปรแตละตัว
มีคา น้ําหนั กองคป ระกอบสูงในปจ จั ยรว มเพีย งปจ จัยเดียว และมีคาน้ําหนักองคป ระกอบ (Standardized
Factor Loading) ต่ํามากหรือใกล ๆ 0 ในป จจัยรวมอื่น โดยเลือกวิธีการสกัดองคประกอบหลัก “PCA”
(Principal Component Analysis) และหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ
(Varimax Rotation)เพื่อใหไดองคประกอบที่เปนอิสระ โดยพิจารณาจากเกณฑ 3 ขอ ดังนี้ องคประกอบนั้น
ตองมีคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) มากกวา 1 ขึ้นไป ตัวแปรแตละตัวในองคประกอบนั้น
ตองมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Standardized Factor Loading) เทากับ .40 ขึ้นไป และมีตัวแปรใน
องคประกอบตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2551) ผลการวิเคราะหองคประกอบการยอมรับ
ของชุ ม ชนรอบโรงไฟฟ า และเขื่ อ น ได ค า ความแปรปรวนของตั ว แปร (Eigenvalues) ค า ร อ ยละของ
ความแปรปรวน (Percentage of Variance) และคารอยละสะสมของความแปรปรวน (Accumulative
Percentage of Variance) ของแตละองคประกอบ ดังตาราง ง.2
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ตาราง ง.2 คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of
Variance) และคารอยละสะสมของความแปรปรวน (Accumulative Percentage of Variance)
ของแตละองคประกอบ
องคประกอบ
1
2
3

คาความแปรปรวน
ของตัวแปร
4.041
2.460
2.450

คารอยละของ
ความแปรปรวน
33.672
20.496
20.413

คารอยละสะสมของ
ความแปรปรวน
33.672
54.168
74.580

จํานวนตัวแปรใน
องคประกอบ
6
3
3

จากตาราง ง.2 ค า ความแปรปรวนของตั ว แปร (Eigenvalues) ค า ร อ ยละของความแปรปรวน
(Percentage of Variance) และคารอยละสะสมของความแปรปรวน (Accumulative Percentage of
Variance) ขององค ป ระกอบการยอมรับ ของชุมชนรอบโรงไฟฟ าและเขื่ อน พบวา องคป ระกอบที่มีคา
ความแปรปรวนของตั ว แปร (Eigenvalue) มากกว า 1 ขึ้น ไป มี อยู 3 ค า แสดงว า ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ
การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน จัดเปนองคประกอบได 3 องคประกอบ เมื่อพิจารณาคารอยละ
ของความแปรปรวนและคารอยละสะสมของความแปรปรวน องคประกอบทั้ง 3 องคประกอบ สามารถอธิบาย
การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน ไดรอยละ 74.580
เมื่อพิจารณาองคประกอบจากคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) ตองมีคามากกวา 1 ขึ้นไป
มี ตั ว แปรในองค ป ระกอบตั้ ง แต 3 ตั ว แปรขึ้ น ไป และตั ว แปรแต ล ะตั ว ต อ งมี ค า น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบ
(Standardized Factor Loading) เทากับ .40 ขึ้นไป จึงไดองคประกอบการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟา
และเขื่อน 3 องค ประกอบ ไดแก ดานโรงไฟฟาและเขื่อนดีตอชุ มชน ดานโรงไฟฟาและเขื่อนดีตอประเทศ
ดานความจําเปนที่ตองมีโรงไฟฟาทดแทน ดังตาราง ง.3
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ตาราง ง.3 ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบ การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
ดานโรงไฟฟาและเขื่อนดีตอชุมชน
1. โรงไฟฟาและเขื่อนจัดโครงการสงเสริมดานการศึกษา สุขภาพ และกีฬาแกชุมชน
(B5)
2. โรงไฟฟาและเขื่อนใหความรวมมือกับโครงการของชุมชนในดานสังคม (C8)
3. โรงไฟฟาและเขื่อนมีสวนชวยในการดูแลสิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนของชุมชน (B6)
4. โรงไฟฟาและเขื่อนใหความรวมมือกับโครงการของชุมชนในดานเศรษฐกิจ (C9)
5. โรงไฟฟาและเขื่อนใหความรวมมือกับโครงการของชุมชนในดานสิง่ แวดลอม (C7)
6. โรงไฟฟาและเขื่อนจัดกิจกรรมชวยลดรายจาย เพิ่มรายไดใหกับชุมชน (B4)
ดานโรงไฟฟาและเขื่อนดีตอประเทศ
7. การมีโรงไฟฟาและเขื่อนในชุมชนทําใหการใชไฟฟาของประชาชนในอําเภอราบรื่น
(A1)
8. โรงไฟฟาและเขื่อนมีวิธีการตาง ๆ เพื่อใหประชาชนใชไฟฟาไดอยางตอเนื่อง (A2)
9. การมีโรงไฟฟาและเขื่อนใกลชุมชน ชวยสรางความมั่นใจในการใชไฟฟาใหแก
ประชาชน (A3)
ดานความจําเปนที่ตองมีโรงไฟฟาทดแทน
10. การสรางโรงไฟฟาทดแทนตอบสนองความตองการใชไฟฟาของประชาชน (D12)
11. เมื่อโรงไฟฟาเดิมใชการไมได จําเปนตองมีโรงไฟฟาทดแทน (D10)
12. โรงไฟฟาทดแทนไมสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน (D11)
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)

คาน้ําหนักองคประกอบ
.810
.806
.792
.786
.766
.760
.852
.850
.810
.854
.842
.820
8.951
74.581

จากตาราง ง.3 ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน
พบวา ด า นโรงไฟฟ าและเขื่อนดีตอชุ มชน สามารถอธิบ ายไดดวยตัวแปรสําคัญ 6 ตัว แปร มีคาน้ําหนัก
องคประกอบตั้งแต .760 ถึง .810 รองลงมา ดานโรงไฟฟาและเขื่อนดีตอประเทศ สามารถอธิบายไดดวยตัว
แปรสําคัญ 3 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต .852 ถึง .810 และ ดานความจําเปนที่ตองมีโรงไฟฟา
ทดแทน สามารถอธิบ ายไดดว ยตัว แปรสําคั ญ 3 ตั วแปร มีคาน้ําหนักองคป ระกอบตั้ งแต .854 ถึ ง .820
องคป ระกอบทั้ง 3 องคป ระกอบนี้ไดคาความแปรปรวนของตั วแปร (Eigenvalues) เทากับ 8.951 และ
คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) เทากับ 74.581 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปร
เป น ตั ว แปรที่ ร ว มกั น บรรยายองค ป ระกอบนี้ ไ ด ดี ที่ สุ ด และสามารถอธิ บ ายความแปรปรวนองค ป ระกอบ
การยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟาและเขื่อน ไดรอยละ 74.581

ภาคผนวก ง
ภาพประกอบ
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ประมวลภาพการเก็บขอมูล
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คณะผูดําเนินงาน
ปรึกษาคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช

เกิดวิชัย

คณะกรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.วิทยา

เมฆขํา

ผูชวยศาสตราจารยปรเมษฐ
อาจารย ดร.วลีรักษ
นายวุฒิกร
นางสาวณาฐวดี
นายวุฒิพงศ
คณะผูเก็บขอมูล
นางสาวนภาพร
วาที่ ร.ต.หญิง คณิศร
นางสาวจีรวรรณ
นางสาวอังศุมาลิน
อาจารย ดร.เบญจวรรณ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
(ประธานคณะกรรมการ)
แสงออน
รองคณบดีฝายบริหาร
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
สิทธิสม
อาจารยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มะลิคง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พุทธวงค
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จันทรเมืองไทย นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ยิ่งหาญ
บุญเรือง
พิสุทธิพันธุ
นพพรพิกุลสกุล
สุจริต

อาจารยธาตรี

คําแหง

อาจารย ดร.ภัทรพล

สุวรรณโฉม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เหล็กไหล

จันทะบุตร

โรงไฟฟาพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี
โรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงไฟฟาพระนครใต จังหวัดสมุทรปราการ
โรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
กฟผ. แมเมาะ จังหวัดลําปาง
เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ
โรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา
โรงไฟฟาภาคใต จังหวัดกระบี่
เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี
เขื่อนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี
เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี
เขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
โรงไฟฟาน้ําพอง จังหวัดขอนแกน

