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บทคัดยอ 
 

การวิจยัเร่ือง ส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษา ส่ือประเภทใด ท่ีมีประสิทธิผลสูงสุดกับประชาชน
กลุมเปาหมาย ในการไดรับ ขอมูล ขาวสาร มีทัศนคติท่ีดี ใหความรวมมือ ยอมรับในการดําเนนิงาน
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

การศึกษาวิจยัคร้ังนี้ไดใชวิธีการศึกษาวิจยัท้ัง เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใชวิธีการวจิัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
แบบวัดผลคร้ังเดียว(One-Shot Case study) กับกลุมตัวอยาง 2 กลุมคือ กลุมตัวอยางท่ีไดรับผลกระทบ
โดยตรง ท่ีพกัอาศัยในชุมชนริมทางรถไฟสายตะวันออกปจจุบันหรือในแนวเขตเสนทางรถไฟ
โครงการฯในอนาคตจํานวน 150 คน และกลุมตัวอยางท่ีคาดวาไดรับผลกระทบโดยออม ท่ีพักอาศัยใน
ชุมชนใกลเสนทางรถไฟสายตะวันออกปจจุบันหรือผูโดยสารรถไฟท่ีสถานีรถไฟในเสนทางรถไฟสาย
ตะวนัออกปจจุบันในชวงระยะทางของเสนทางรถไฟโครงการฯในอนาคต จํานวน 150 คน รวมจํานวน 
300 คน โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง(Structured Interview) เปนเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยการแจกแบบสัมภาษณใหกลุมตัวอยางกรอกเอง ตามความคิดเหน็แทจริง หรือกลุมตัวอยางท่ีเขียน
หนังสือไมได อานหนังสือไมออก ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณพรอมกรอกแบบสัมภาษณตามความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางแทน หากกลุมตัวอยางยังไมเขาใจ ผูวิจยัไดอธิบายช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม จนกระท่ัง
กลุมตัวอยางเขาใจกอนกรอกแบบสัมภาษณ ท้ังนี้ เพื่อใหการสัมภาษณประกอบแบบสัมภาษณสําหรับ
การศึกษาวิจยัคร้ังนี้  มีความสมบูรณมากท่ีสุด ผูวิจยัไดตรวจสอบแบบสัมภาษณหลังการสัมภาษณ
เพื่อใหไดคําตอบครบถวนท้ังหมด และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)ใชวิธีการวิจยัโดยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก(In – depth Interview) กับกลุมตัวอยาง 2 กลุม เชนเดียวกนักับการวิจยัเชิงปริมาณ 
คือ กลุมตัวอยางท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจํานวน 10 คนและกลุมตัวอยางท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบ
โดยออม จํานวน 6 คน ประกอบการสัมภาษณแบบเจาะลึก(In – depth Interview)กับผูบริหารที่
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รับผิดชอบนโยบาย แผนงานและบริหารจัดการในโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จํานวน 2 คน รวมจํานวน 18 คน 

การศึกษาวิจยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงค คือ  
1. เพื่อศึกษาการยอมรับของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการระบบ

ขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2. เพื่อศึกษาปจจยัส่ือการประชาสัมพันธ ท่ีทําใหประชาชน ท่ีไดรับผลกระทบเกิดการ

ยอมรับในการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ของส่ือการประชาสัมพันธ เพื่อการยอมรับของประชาชน ท่ี

ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ผลการศึกษาวจิัย พบวา 
1. การยอมรับของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทาง

รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พบวา มีลําดับการยอมรับเกี่ยวกับโครงการฯไดใน 5 ลําดับแรก คือ 
ควรใหมีการประชุมช้ีแจง เกี่ยวกับโครงการฯ ใหมากข้ึน มีรายละเอียดมากกวานี้, การพัฒนาระบบการ
คมนาคมเช่ือมโยงระหวางทาอากาศยานสุวรรณภูมิกับนครหลวง เปนส่ิงจําเปน, โครงการระบบขนสง
ทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ, การกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ไมผานท่ีท่ีทานอยูอาศัย, โครงการฯไดมีการศึกษาและหลีกเล่ียงการกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมแลว 

2. ปจจัยส่ือการประชาสัมพันธ ท่ีทําใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ มีการยอมรับในการ
ดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พบวา ส่ือการประชาสัมพันธ 
ประเภท ส่ือบุคคล โดยเฉพาะ ผูนําชุมชน ท่ีประชาชนใหความเชือ่ถือ ซ่ึงมีอิทธิพลเหนือประชาชน
ท่ัวไป สามารถชักจูงประชาชนในชุมชนได ในท่ีนี้คือ การรวมมือ ยอมรับ ในการดาํเนินงานโครงการฯ 
รวมท้ังเปนแหลงหรือชองทาง ติดตาม แสวงหา ขอมูล ขาวสาร รองลงมาคือ เพื่อนบาน/คนในชุมชน 
อันดับสามคือ ส่ือมวลชน โทรทัศน วิทยุ   

3. ปญหา อุปสรรค ของการยอมรับของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พบวา มีลําดับการไมยอมรับการ
ดําเนินงานโครงการฯใน 5 ลําดับแรก คือ การกอสรางทางรถไฟผานทับท่ีอยูอาศัยของตน, การมี
บานพักอยูใกลสนามบิน/โครงการฯ, โครงการฯ จะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในดานตางๆนอยมาก, 
การชดเชยเปนเงินใหแทนการร้ือยายไปอยูท่ีใหม, กรณีท่ีการกอสรางฯ ผานทับท่ีพักอาศัย โดยใหยาย
ไปยังท่ีทางการจัดสรรใหใหม 

ง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
สืบเนื่องโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เร่ิมตนข้ึนในสมัยของ “จอมพลสฤษดิ์    

ธนะรัชต” เม่ือป พ.ศ.2503 ไดมีขอสรุปวา กรุงเทพมหานคร ควรจะตองมีสนามบินพาณิชยแหง
ใหมอีกแหงหนึ่งแยกออกจากสนามบินทหารและเพื่อใหสอดคลองกับความเจริญเติบโตของ
ประเทศไทย ในป พ.ศ.2504 กระทรวงคมนาคมก็เร่ิมแสวงหาพื้นท่ีกอสรางท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 
บริเวณหนองงูเหา ตําบลบางโฉลง ตําบลราชา   เทวะ และตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ มีพื้นท่ีประมาณ 19,543 ไร แตไดชะลอโครงการไปในรัฐบาลในยุคตอๆ มา เพราะ
เห็นวาทาอากาศยานกรุงเทพ(ดอนเมือง) ยังสามารถรองรับกิจการขนสงทางอากาศได ตอมารัฐบาล
นายอนันต    ปนยารชุน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2534 อนุมัติใหมีการกอสราง
โครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 หรือทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินนโยบายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคไดในอนาคต 

เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ
อาคารโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงเปนนิมิตหมายท่ีดีของโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่ีจะเปนทาอากาศยานหลักของประเทศและเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงทางอากาศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังเปนปจจัยจะชวยสงเสริมและกระตุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจสังคม 
การทองเท่ียวและดานอ่ืนๆ ของประเทศใหเปนไปอยางรวดเร็วอันจะเปนประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศชาติ อยางไรก็ตามเนื่องจากโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนโครงการขนาดใหญใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ไดมีนโยบายท่ีจะสงเสริมทาอากาศยานสุวรรณภูมิใหเปน
ศูนยกลางการคมนาคมทางอากาศในภูมิภาค (Regional Aviation Hub) ท่ีโดดเดนแหงหนึ่งในทวีป
เอเชีย ดังนั้น เพื่อเปนการสนับสนุนและยกระดับขีดความสามารถในการบริการของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิใหมีความสมบูรณ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเชิงขนสงใน
ดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบดานคมนาคมขนสงท่ีจะเช่ือมตอระหวางเมืองกับทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีความสมบูรณแบบในระดับ 
นานาชาติ จึงเห็นควรท่ีจะใหการพัฒนารูปแบบการเดินทาง ในระบบรางควบคูกันไปดวย ในเวลา
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อันรวดเร็วท่ีตรงตอเวลาและนาเช่ือถือ ประกอบกับอนุสนธิจากการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(กทภ.) คร้ังท่ี กทภ.3/2546 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2546 โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายทักษิณ 
ชินวัตร เปนประธานไดมี(ราง) มติท่ีประชุมอนุมัติให การรถไฟแหงประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) ดําเนิน
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ(ชวงพญาไท-มักกะสัน/อโศก-
สุวรรณภูมิ)ตามกรอบพระราชบัญญัติวาดวย(พ.ร.บ.)การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน 
กิจการของรัฐ พ.ศ.2535  

โครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนโครงการท่ียิ่งใหญระดับนานาชาติในภูมิภาค 
เอเชีย ท่ีรองรับความเจริญของประเทศไทยและการขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจการทองเที่ยว 
พรอมกับสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม แสดงถึงการพัฒนาท่ียิ่งใหญของ
ประเทศไทย เปนศูนยกลางทางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยรัฐบาลคาดหวังไววา 
จะเปนตัวกระตุนใหสภาวะเศรษฐกิจของประเทศชาติ พัฒนาการอยางยิ่งใหญตอไป ท่ีจะตองพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐานเชิงขนสงในดานตางๆ เพื่อรองรับโครงการฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขนสง
ท่ีจะเชื่อมตอระหวาง ยานใจกลางเมืองหลวงกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีรวดเร็ว ตรงเวลา มี 
ประสิทธิภาพสูง คือโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตในทาง
กลับกัน ก็เปนโครงการท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอ คุณคา คุณภาพชีวิต ดานเศรษฐกิจและสังคม  เปน 
ผลกระทบโดยตรงกับประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในแนวเขตพ้ืนท่ีเสนทางรถไฟโครงการฯ ท้ังท่ีใชเปน
แหลงท่ีพักอาศัย พรอมท้ังเปนแหลงท่ีประกอบอาชีพ เพื่อการดํารงชีพของครัวเรือนมาเปน
เวลานาน และคาดวา จะเปนผลกระทบโดยออมกับประชาชนท่ีพักอาศัยอยูใกลเคียงเสนทางรถไฟ 
โครงการฯ หรือประชาชนผูโดยสารรถไฟท่ีสถานีรถไฟในชวงระยะทางของเสนทางรถไฟ 
โครงการฯ ซ่ึงปจจุบันเปนเสนทางรถไฟสายตะวันออก 
 

สําหรับผลกระทบตอคุณคาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีดังนี้ 
1.1.1 ดานเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม ท่ีถือวาเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด  โดยมุงเนนผลกระทบ
โดยตรงกับประชาชนที่พักอาศัยอยูในชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯ โดยปลูกสรางท่ี
พักอาศัยริมเสนทางรถไฟโครงการฯหรือเสนทางรถไฟสายตะวันออกในปจจุบัน มีระยะหางไมเกิน 
20 เมตร เปนการศึกษาหลัก และผลกระทบโดยออมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับประชาชนท่ีพักอาศัยอยู
ใกลแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯหรือประชาชนผูโดยสารรถไฟที่สถานีรถไฟในชวงระยะทาง
ของเสนทางรถไฟสายตะวันออกในปจจุบัน เปนการศึกษารอง ดังภาพแสดงสถานท่ีตั้งชุมชนใน
แนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯ และแผนท่ีแสดงชุมชนท่ีบุกรุกเขามาในพ้ืนท่ีการรถไฟ 
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ภาพท่ี 1.1  สถานท่ีตั้งชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟ 
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ภาพท่ี 1.2  แผนท่ีแสดงชุมชนท่ีบุกรุกเขามาในพ้ืนท่ีการรถไฟ 
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ท้ังนี้ ระยะเวลาท่ีทําการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ เปนระยะการดําเนินงานกอสรางโครงการฯ 
โดยมีผลกระทบ ดังนี้ 

1.1.2  ระยะการกอสราง 
ผลกระทบกับประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในแนวเขตพื้นท่ีเสนทางรถไฟโครงการฯ 
1)  ผลกระทบดานอพยพ/ร้ือยาย 

การกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปน
การสรางครอมบนเสนทางรถไฟสายตะวันออกในปจจุบัน แตพื้นท่ี 2 ขางทางรถไฟดังกลาว ไดมี
ประชาชนเขามารุกลํ้าสรางท่ีพักอาศัยในแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯ หรือปจจุบันเปนแนวเขต
เสนทางรถไฟสายตะวันออก ซ่ึงจะไดรับผลกระทบโดยตรง คือการอพยพหรือร้ือยายท่ีพักอาศัย
ออกไปจากแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯ หรือพื้นท่ีท่ีจะกอสรางโครงการฯ   

นอกจากกลุมราษฎรดังกลาวขางตน จะไดรับผลกระทบจากการร้ือยายแลว ยังจะมี
ผลกระทบอ่ืนๆ ตามมาอีกจากการดําเนินงานโครงการฯ  คือ 

ก. ผลกระทบดานการจัดหาที่อยูอาศัย  เพราะผูท่ีตองอพยพโยกยายสวนใหญ มีท่ี
พักอาศัยเพียงแหงเดียว ซ่ึงปลูกบานพักอยูในพ้ืนท่ีของรถไฟฯ โดยไมไดเสียคาเชาและสวนใหญไม
มีท่ีดินที่อ่ืน  และเปนกลุมผูท่ีมีรายไดนอย  ดังนั้นการไปหาที่วางเปลาท่ีอ่ืน เพื่อปลูกท่ีพักอาศัยแบบ
ไมตองเสียคาเชา  หรือเสียคาเชาในราคาถูกจะหายาก เพราะท่ีดินซ่ึงอยูในบริเวณใกลกับท่ีเดิมเปน
ท่ีดินท่ีมีราคาสูง คาเชาจะแพง ซ่ึงคาดวาจะเปนปญหามากกับผูท่ีตองถูกอพยพในการหาท่ีอยูใหม 

ข. ผลกระทบดานจิตใจ เนื่องจากผูท่ีตองอพยพร้ือยายบานเรือน เปนกลุมผูมีรายได
นอย ยากจน มีโอกาสและวิถีทางในการดํารงชีพนอย เม่ือตองถูกอพยพร้ือยายยอมมีผลกระทบ
ทางดานจิตใจมาก เพราะจะมีปญหาท้ังในเร่ืองของรายจายท่ีเสียเพิ่มข้ึนในการอพยพ โยกยาย  การ
ยายท่ีเรียนของบุตรหลาน 

ค. ผลกระทบดานการประกอบอาชีพ ประชาชนท่ีตองถูกอพยพหรือ ร้ือยาย คาดวา
จะไดรับผลกระทบจากการประกอบอาชีพมาก ถาตองยายไปอยูท่ีไกลๆ เพราะวาจะไดรับ
ผลกระทบจากการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง  จะมีอาชีพ
รับจางอยูในบริเวณท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน หรือคาขายอยูใกลกับท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน การยายไปอยูท่ี
ไกลๆ ยอมทําใหไมสะดวกในการประกอบอาชีพและเพิ่มคาใชจายในการเดินทางเพ่ิมมากขึ้นจาก
การเดินทางมาประกอบอาชีพประจําอยูในปจจุบัน 

2) ผลกระทบในดานการเดินทางภายในชุมชนและระหวางชุมชน การดําเนินงาน
กอสรางของโครงการ  อาจมีผลกระทบตอความสะดวกสบายในการเดินทางได ในกรณีท่ีมีการเปด
หนาดินและการขนสงวัสดุอุปกรณ  การใชพื้นที่เพื่อต้ังเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลขนาดใหญในบริเวณ
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พื้นท่ีท่ีตัดกับเสนทางท่ีชาวบานใชเดินทาง  จากการตรวจสอบพบวามีถนนสายหลักท่ีตัดกับ
เสนทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิหลายเสน  ซ่ึงเปนเสนทางท่ีประชาชนใชสัญจร ผูท่ีตอง
ใชเสนทางดังกลาว ในการเดินทางอาจจะไมไดรับความสะดวกเทาท่ีควร ในชวงท่ีมีการกอสราง  
ซ่ึงจําเปนตองมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบดังกลาว 

3) ปญหาความขัดแยง ระหวางประชาชนในชุมชนกับเจาหนาท่ีและคนงานของ 
โครงการฯ ท้ังชวงเตรียมการกอสราง  การกอสราง ซ่ึงรวมถึงการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบของโครงการฯ นั้น  จะตองมีกิจกรรมหลายอยางเก่ียวของกับราษฎรท้ังท่ีอยูในขอบเขต
ของทางรถไฟ  และราษฎรท่ีอยูบริเวณใกลเคียง เชน การสํารวจสภาพภูมิประเทศ การสํารวจดาน
ธรณีวิทยาและดานปฐพีวิทยา การสํารวจเพื่อการอพยพ ร้ือยาย  และการสํารวจแปลงกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินและทรัพยสิน ท่ีอยูในขอบเขตทางรถไฟ เปนตน  การดําเนินกิจกรรมดังกลาว อาจกอใหเกิด
ความหวาดระแวงแกประชาชนดังกลาวได หากไมมีการชี้แจง ทําความเขาใจ  และการแจงหรือขอ
อนุญาตกอนลวงหนา และในชวงของการดําเนินการกอสราง  อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบาง
ระหวางประชาชนในพื้นท่ีกับเจาหนาท่ีโครงการฯและ/หรือคนงานของโครงการฯ ซ่ึงสวนใหญมัก
เกิดจากความแตกตางทางดานวัฒนธรรม และการขาดระเบียบวินัยของคนงานหรือเจาหนาท่ี 
โครงการฯ ท่ีมักมาจากตางถ่ิน 

4) ผลกระทบในดานการประกอบธุรกิจการคา ในบริเวณใกลเคียงกับพื้นท่ีในระยะการ
กอสรางของโครงการอาจสงผลกระทบดานลบตอการประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพคาขาย ได 
หากกิจกรรมหรือผลของกิจกรรมกอสรางของโครงการฯ  ไปปด/บังทิศทางการเขา - ออกของลูกคา
ท่ีซ้ือสินคาหรือเขามาใชบริการ  และอาจสงผลในทางบวกกับผูที่ประกอบธุรกิจคาขาย โดยเฉพาะ
สินคาอุปโภค บริโภค จะขายสินคาไดมากข้ึน 

1.1.3  ระยะการดําเนินการ 
ซ่ึงเปนชวงการเปดดําเนินการโครงการฯแลว โดยคาดวา จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ

และสังคมของชุมชน และประชาชนท่ีอยูบริเวณใกลเคียงเสนทางรถไฟโครงการฯ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
ระยะการดําเนินการ จะมีการเจริญเติบโตทางดานธุรกิจการคา  การลงทุน  ซ่ึงบริเวณพื้นท่ีท่ีคาดวา 
จะไดรับผลกระทบอยางชัดเจน นาจะเปนบริเวณพ้ืนท่ียานสถานีรถไฟและพ้ืนท่ีใกลเคียง  สวน
ธุรกิจการคา ท่ีนาจะมีแนวโนมท่ีดี ไดแก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย  การพัฒนาท่ีดินเชิงธุรกิจในรูปของ
ศูนยการคา  อาคารพาณิชย อาคารสํานักงาน  อาคารสูงหรือคอนโดมิเนียม เพื่อการอยูอาศัย  ซ่ึงเม่ือ
มีการเจริญเติบโตของธุรกิจก็จะทําใหมี การจางงานมากข้ึน  โดยเฉพาะหากเปดใหบริการรถไฟใน
โครงการฯ แลวจะกอใหเกิดการจางงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับโครงการฯ เพิ่มมากข้ึน 
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ท้ังนี้ เนื่องจากในระยะเวลาที่ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ เปนระยะของการดําเนินงาน 
กอสรางโครงการฯ จากผลกระทบดังกลาวขางตน อาจจะเปน ปญหาและอุปสรรค ตอการ
ดําเนินงานกอสรางโครงการฯ ซ่ึงอาจสงผลใหตองลาชากวาแผนงานออกไป จนทําใหคากอสราง
หรือคาลงทุนสูงข้ึน และจะทําใหผลตอบแทนไมเขาตามกําหนดเวลาท่ีประมาณการไว ดังนั้น การ
ดําเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหประสบ
ความสําเร็จไดตามแผนงานท่ีกําหนดไว คือ การดําเนินงานประชาสัมพันธ ท่ีมีการใชส่ือการ
ประชาสัมพันธท่ีถูกตองเหมาะสมกับกลุมเปาหมายในแตละกลุมใหมากท่ีสุด ดังนั้น หากมีการ
ศึกษาวิจัยการใชส่ือการประชาสัมพันธท่ีถูกตอง เหมาะสม มีการดําเนินงานตามหลักการ 
แพรกระจายไดอยางท่ัวถึง ตอเนื่อง หรือตรงกับความตองการและเปนประโยชนตอประชาชนแลว  
ก็จะทําใหประชาชนมีความสนใจ ติดตามแสวงหาขอมูล ขาวสาร เกิดความรู ความเขาใจ มีทัศนคติ
ท่ีดี ใหความรวมมือ ยอมรับการดําเนินงานโครงการฯ แตหากไมไดดําเนินการตามหลักการดังกลาว 
ประชาชนกลุมเปาหมาย อาจขาดความรู ไมเขาใจ มีความไมม่ันคงในท่ีพักอาศัย มีขาวลือท่ีไมดี เกิด
ปญหา อุปสรรค มีความลาชาในการดําเนินงานโครงการฯ เกิดผลเสียหายตอการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม โดยจะเปนโครงการทางดานคมนาคมขนสงหลักท่ีรวดเร็ว ตรงตอเวลา มีความ
นาเช่ือถือ ท่ีเปนการเช่ือมตอระหวางยานธุรกิจใจกลางเมืองหลวงกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ี
สําคัญทางหนึ่ง อยางไรก็ตาม โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯ ท่ี
มีการรุกลํ้าเขามาสรางท่ีพักอาศัยในท่ีดินของการรถไฟฯ ซ่ึงการรถไฟฯมีสิทธอันชอบธรรม
ทางดานกฎหมายคือ สามารถไลร้ือท่ีพักอาศัยออกไปได โดยไมตองมีคาชดเชยแตอยางใด  แตการ
แกไขปญหาท่ีเกี่ยวกับชีวิต และความเปนอยูของประชาชนท่ียากจน มิไดใชหลักนิติศาสตรมาแกไข
ปญหาไดเพียงอยางเดียว แตจําเปนตองอาศัยหลักรัฐศาสตรเขามาชวยดวย เพราะรัฐหรือการรถไฟ
แหงประเทศไทย มีหนาท่ีบําบัดทุกขและบํารุงสุขใหแกประชาชน ถึงแมคุณประโยชนจากโครงการ
ระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จะนํามาซ่ึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
กระตุนการพัฒนา การลงทุนสรางความเจริญกาวหนาใหกับประเทศชาติ แตจะตองไมลืมวาส่ิง
เหลานี้ไดมาจากการเสียสละท่ีพักอาศัยของประชาชนกลุมหนึ่ง โดยความยินยอม ร้ือยายท่ีพักอาศัย 
ออกไปจากพื้นท่ีท่ีจะกอสรางเสนทางรถไฟโครงการฯ จึงเปนหนาท่ีของรัฐหรือการรถไฟแหง
ประเทศไทย ท่ีจะตองใหความชวยเหลือประชาชนผูเสียสละเหลานี้ ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยาง
ผาสุข หรืออยางนอยเทาเทียมการดํารงชีวิตในปจจุบันไดตอไป อยางไรก็ตามจากสภาพความ
เปนอยูของประชาชนกลุมตัวอยาง ท่ีเปนผูยากจน จะหาท่ีอยูใหมและแหลงประกอบอาชีพใหม    
คงยากลําบาก ซ่ึงอาจจะไมยินยอมร้ือยายที่พักอาศัยออกไปจากพ้ืนท่ีโดยงาย ดังนั้น กวาจะไดพื้นท่ี
คืน เพ่ือกอสรางโครงการฯ ตองลาชากวาแผนงานออกไป จนทําให คากอสรางหรือคาลงทุนสูงข้ึน 
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ตามเวลาที่ลาชาออกไปและจะทําใหผลตอบแทนของโครงการฯ ไมเปนไปตามแผนกําหนดการ
กอสราง โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการกอสรางท้ังโครงการฯ ไมเกิน 990 วัน คือ วันเร่ิมตน
สัญญา 19 กุมภาพันธ 2548 วันครบกําหนดแลวเสร็จ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2550  

ดังนั้น ส่ือการประชาสัมพันธ เพื่อการยอมรับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือม 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีมีการดําเนินการประชาสัมพันธ โดยการวางแผนที่จะเผยแพร ขอมูล 
ขาวสาร เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการฯ ไปสูประชาชนกลุมเปาหมาย ไดอยางท่ัวถึง เหมาะสม 
เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมาย เกิดความรู ความเขาใจ มีทัศนคติท่ีดี ตอโครงการฯ ช้ีใหเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาความเจริญของประเทศ และความจําเปนท่ีจะตองดําเนินงานกอสราง
โครงการฯบนพื้นท่ีดังกลาวของการรถไฟแหงประเทศไทย พรอมช้ีใหเห็นถึงความกาวหนาของ
ประเทศเพ่ือนบาน ท่ีกําลังจะกลายเปนคูแขงทางการคาของไทย และกระตุนจิตสํานึกของการ
เสียสละ เพ่ือประเทศชาติ โดยการยอมรับ ใหความรวมมือในการดําเนินงานโครงการระบบขนสง
ทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนั้น เพ่ือเปนการสรางความรู ความเขาใจ  มีทัศนคติท่ีดี 
เกิดการยอมรับโครงการฯ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะตองมีการศึกษาวิจัย เพื่อใหทราบถึงส่ือ 
ชองทาง แหลงขอมูล ขาวสาร วิธีการดําเนินการประชาสัมพันธ เกี่ยวกับโครงการฯ ดังกลาว ท่ี
ถู ก ต อ ง 
เหมาะสมมากท่ีสุด เพื่อปองกันหรือ แกไข ปญหา อุปสรรค ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ใหลดนอยลงหรือหมด
ไป ใหสามารถดําเนินงานไดเสร็จส้ินตามแผนการ เพื่อเปนโครงการหลักทางดานการคมนาคม
ขนสงทางบกทางหน่ึง ท่ีเช่ือมตอกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดอยางสมบูรณแบบอยางครบวงจร
ในระดับนานาชาติ ท่ีชวยสงเสริมสนับสนุนใหการขนสงทางอากาศเปนตัวกระตุนใหเกิดการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและสังคม อยางมีศักยภาพสูงสุดทางหนึ่งตอไป 
 
1.2  ปญหานําการวิจัย 

1. ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ มีการยอมรับในโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มากนอยเพียงใด 

2. ส่ือการประชาสัมพันธอะไรบาง ท่ีทําใหเกิดการยอมรับของประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบ จากการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

3. ปญหาและอุปสรรค ในการใชส่ือการประชาสัมพันธ เพื่อการยอมรับของประชาชน
ท่ีไดรับผลกระทบ จากโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีอะไรบาง 
 
 

DPU



 

9

 
1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษา การยอมรับของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบตอการดําเนินงานกอสราง
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2. เพื่อศึกษา ส่ือการประชาสัมพันธ ท่ีทําใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบเกิดการ
ยอมรับ ในการดําเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

3. เพื่อศึกษา ปญหา อุปสรรค ของส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับ ของ 
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ จากการดําเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา ส่ือการประชาสัมพันธ กับแหลง ชองทางการไดรับ  
ขอมูล ขาวสาร ท่ีทําใหทราบขอมูล ขาวสารท่ีสงผลตอการยอมรับ โครงการระบบขนสงทางรถไฟ
เช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิมากท่ีสุด  ท้ังของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงและโดยออม 
ท้ังนี้ เปนการศึกษาเฉพาะระยะการกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เทานั้น มีระยะเวลาการศึกษา 2 เดือน ตั้งแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2548 ถึงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2548 
  
1.5  นิยามศัพท 

โครงการฯ หมายถึง โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มี
ระยะทางของเสนทางรถไฟประมาณ 28.4 กิโลเมตร ระหวาง สถานีรถไฟพญาไท – สถานีรถไฟ
มักกะสัน – สถานีรถไฟลาดกระบัง – สถานีรถไฟทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการสรางครอมบน
เสนทางรถไฟสายตะวันออกในปจจุบัน เนื่องจากการศึกษาวิจัย เปนระยะการกอสรางโครงการฯ 
ไมเสร็จส้ิน จึงมุงเนนศึกษาประชาชนริมเสนทางรถไฟสายตะวันออกและประชาชนผูโดยสาร
รถไฟท่ีสถานีรถไฟในเสนทางรถไฟสายตะวันออกในปจจุบัน ซ่ึงเปนชวงระยะทางของเสนทาง
รถไฟในโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในอนาคต 

ผูนําชุมชน หมายถึง บุคคล ซ่ึงเปนผูมีบทบาทเปน ผูนําทางความคิด เปนผูท่ีมีอิทธิพลท่ี 
ผูตามหรือประชาชน ใหความเช่ือถือ นิยมชมชอบ เปน แหลง ชองทาง ของ ขอมูล ขาวสารของ
ประชาชน และ เปนผูนําในงานดานการพัฒนาชุมชน ดานการส่ือสาร แสดงถึงเครือขายทางการ 
ส่ือสารของชุมชน 
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ส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับ  หมายถึง ส่ือการประชาสัมพันธ ท่ีสามารถสงผล
ตอการยอมรับ ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับประชาชนกลุมเปาหมาย ในอันท่ีจะมีอิทธิพลเหนือ
ความคิด จิตใจของประชาชนกลุมเปาหมาย มีทัศนคติท่ีดี ใหความรวมมือ มีการยอมรับ ตอการ
ดําเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดมากท่ีสุด 

ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง หมายถึง ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในชุมชนริมทาง
รถไฟสายตะวันออกปจจุบัน ซ่ึงอยูในแนวเขตพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินงานกอสรางเสนทางรถไฟใน
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการร้ือยายท่ีพักอาศัยออกไป ซ่ึง
มีระยะทางเสนทางรถไฟโครงการฯ  

ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบโดยออม หมายถึง ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูใกลเสนทาง
รถไฟโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือผูโดยสารรถไฟท่ีสถานี
รถไฟในเสนทางรถไฟสายตะวันออกปจจุบัน 

ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ มีการยอมรับ หมายถึง การที่ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูใน
ชุมชนริมทางรถไฟสายตะวันออกปจจุบัน ซ่ึงอยูในแนวเขตพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินงานกอสรางเสนทาง
รถไฟในโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหความรวมมือ ยินยอม ร้ือ
ยายท่ีพักอาศัยออกไป และประชาชนท่ีพักอาศัยอยูใกลเสนทางรถไฟโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือผูโดยสารรถไฟที่สถานีรถไฟในเสนทางรถไฟสาย
ตะวันออกปจจุบัน ใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุน มีทัศนคติท่ีดีตอโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

การรถไฟแหงประเทศไทย(รฟท.) หมายถึง หนวยงานรัฐวิสาหกิจประเภท
สาธารณูปการของรัฐ สังกัดกระทรวงคมนาคมท่ีใหบริการขนสง ในดานการโดยสารและการ 
ขนสงสินคาทางรถไฟ ท้ังในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย(ระบบราง) มีเสนทางรถไฟยาว 4, 179 กม. 
ครอบคลุมพื้นท่ีถึง 46 จังหวัด 

สํานักบริหารโครงการระบบรถไฟฟา หมายถึง หนวยงานของการรถไฟแหงประเทศ
ไทย ท่ีมีภารกิจ ในการบริหารจัดการและรับผิดชอบ ในดานการวางแผนการ เสนอนโยบาย ควบคุม
การกอสรางและการใหบริการรถไฟฟาเช่ือมตอไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มี 2 ลักษณะ คือ 
รถไฟฟาดวน (SA EXPRESS) ท่ีวิ่งระหวาง สถานีมักกะสัน กับสถานีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มี
ระยะทาง 25.4 กม. โดยไมจอดรับสงระหวางทาง และรถไฟฟาขนสงมวลชน(SA City Line) ท่ีวิ่ง 
ระหวาง สถานีพญาไท กับสถานีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีระยะทาง 28.4 กม. โดยจอดระหวาง
ทาง ที่สถานีหลัก ไดแก สถานีมักกะสัน สถานีรามคําแหง สถานีหัวหมาก สถานีบานทับชาง และ
สถานีลาดกระบัง  
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กองประชาสัมพันธของการรถไฟแหงประเทศไทย(กปส.) หมายถึง หนวยงานที่มี
หนาท่ีและความรับผิดชอบในดานการวางแผน เสนอนโยบายและกลยุทธในการประชาสัมพันธ 
เพื่อสรางภาพลักษณท่ีดี  การพัฒนาประสิทธิภาพ  การบริการ มีความปลอดภัย ใหกับการรถไฟ
แหงประเทศไทย 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัย ทําใหทราบถึง หลักการดําเนินงานและปจจัยทางการ
ประชาสัมพันธ ท่ีมีอิทธิพล ตอการยอมรับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ไดมากท่ีสุด โดยสามารถนําไปเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายการประชาสัมพันธ 
เพื่อการยอมรับโครงการพัฒนาอ่ืนๆ ขององคกรของรัฐหรือการรถไฟแหงประเทศไทย ในอนาคต
ตอไป 

2. ผลท่ีไดจากการศึกษาวิจั ย  สามารถนําไปเปนขอมูล  ในการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ และส่ือประชาสัมพันธ ท่ีถูกตอง ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย ไดมาก
ท่ีสุด เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มีทัศนคติท่ีดี ลดการขัดแยง ตอตานจากประชาชนใหลดนอยลง
ไปหรือหมดไปในท่ีสุด 

3. ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับ ชองทาง แหลงและพฤติกรรมการไดรับ รวมท้ังการแสวงหา 
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิของประชาชน 

4. เพื่ อ เปนกรณี ศึกษาใหกับ  นโยบาย  การวางแผน  การดํา เนินการทางการ
ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการยอมรับของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ ในพื้นท่ีเขตเมืองหรือในพื้นท่ี
เขตเศรษฐกิจอื่นๆ ใหกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชนอ่ืนๆ ไดตอไป 

5. ขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษาวิจัยนี้ สามารถนําผลสรุปไปเปนขอมูล หรือแนวทางใน
การเลือกใช ส่ือประชาสัมพันธ หรือแหลงขาว ชองทางเพื่อการเผยแพร ประชาสัมพันธในโครงการ
พัฒนาอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบตอประชาชนท่ีรุกลํ้าพื้นท่ีในแนวเขตเสนทางรถไฟสายอ่ืน ของการรถไฟ
แหงประเทศไทย เพื่อปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงกับประชาชนในพ้ืนท่ีดําเนินงาน
กอสรางโครงการพัฒนาอ่ืนตอไป 
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บทที่  2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดเกีย่วกบัการประชาสัมพันธ และการใชส่ือประชาสัมพันธ 
2. ทฤษฏีเกี่ยวกับส่ือและประสิทธิผลของส่ือ 
3. แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสารและการติดตอส่ือสาร 
4. ทฤษฎีการส่ือสารสองจังหวะ 
5. แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการสังคมประกิต  
6. แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการยอมรับ 
7. งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 

 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธและการใชส่ือประชาสัมพันธ 

ความหมายของการประชาสัมพันธ  คําวา การประชาสัมพันธ (Public Relations)  เปน
คําท่ีมีความหมายกวางขวางมาก นักวิชาการ นักวิชาชีพ และผูทรงคุณวุฒิ ท้ังไทยและตางประเทศ 
ไดใหคํานิยามของการประชาสัมพันธ ในแงมุมท่ีแตกตางกัน ดังนี ้

ดวยการประชาสัมพันธมีความสําคัญกับทุกหนวยงาน ทุกองคการ เปนอยางมาก ไมวา
จะเปนหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้เพราะการประชาสัมพันธเปนการใชกลยุทธ และกลวิธี
การสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกสถาบันเพื่อใหเกิดความศรัทธา ความรวมมือและความเขาใจอันดี 
ตอกัน 

คําวา การประชาสัมพันธ ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Public Relations”  ซ่ึงถาเราแยกศัพท
ออกพิจารณาจะเห็นไดวา การประชาสัมพันธมีความกลมกลืนเกี่ยวของสัมพันธกันระหวางกลุมชน
หรือระหวางหนวยงาน องคการกับประชาชน โดยพิจารณาดังนี้ 

Public หมายถึง  กลุมคน  หมูคน  ประชาชน 
Relations  หมายถึง  ความสัมพันธ  ผูกพัน  เกี่ยวของ 
ผูใหคําจํากดัความของคําวา การประชาสัมพันธ  มีมากมาย คือ 
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อรุณ  งามดี  ไดสรุปความหมายของคําวา “การประชาสัมพันธ” ไววา 
1. ความสัมพันธระหวางสถาบันกับกลุมประชาชน และระหวางกลุมประชาชนดวยกัน 
2. วิธีการหรือการใชเคร่ืองมือ เพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกัน 
3. สภาพและคุณภาพของความสัมพันธระหวางหนวยงานกับประชาชน 
4. ตรวจสอบและแกความเขาใจผิด ท่ีมีตอสถาบัน 
5. การอธิบาย ช้ีแจงใหประชาชนเขาใจ เกี่ยวกับสถาบัน 
6. การปรับปรุง สงเสริม ความเขาใจ อันดีระหวางกัน 
7. การติดตอ ส่ือสารสองทาง เพื่อทราบ ความตองการ ทัศนะทาทีของกันและกัน 
8. การเอาชนะจิตใจหรือประชามติ เกี่ยวกับเร่ืองใด เร่ืองหนึ่ง 
อยางไรก็ดี โดยท่ีการประชาสัมพันธ จําเปนตองใช วิธีการหลายรูปแบบ เพื่อใหประสบ

ผลสําเร็จในการแกปญหาและการรณรงค สงเสริมในแตละคร้ัง แตละเร่ือง  
วิจิตร  อาวะกุล  ใหความหมายของคําวา “การประชาสัมพันธ หมายถึงกระบวนการ 

ส่ือสารของสถาบันกับประชาชนหรือสังคม เพื่อเปนการพัฒนา สรางเสริม ฟนฟู ธํารงรักษา
ภาพลักษณ สรางสัมพันธภาพอันดี ใหไดรับการสนับสนุน รักใคร นับถือ นิยม ยกยอง เล่ือมใส
ศรัทธา เชนเดียวกับมนุษยสัมพันธของบุคคล หรือการปฏิบัติการทางจิตวิทยา” 

วิรัช  ลภิรัตนกุล  ใหนิยามความหมายของคําวา  “การประชาสัมพันธ” ดังนี้ 
การประชาสัมพันธ (Public Relations) คือ การติดตอส่ือสาร (Communication)  หรือ

การส่ือความหมายทาง ดานความคิดเห็น และขาวสารจากหนวยงานหรือองคการสถาบันไปสูกลุม
ประชาชนท่ีเกี่ยวของรวมท้ังรับฟงความคิดเห็นหรือประชามติ (Public Opinion) ท่ีประชาชนมีตอ
หนวยงานหรือองคการสถาบันดวยความพยายามอยางจริงใจ โดยมุงหวังจะสรางผลประโยชน
รวมกันท้ังสองฝายคือองคการสถาบันและกลุมประชาชน อีกท้ังยังเปนการชวยใหสถาบันสามารถ
ปรับตัวเองใหสอดคลองกลมกลืน (Harmonious Adjust) กับสังคมได ฉะนั้นวัตถุประสงคสําคัญ
ของการประชาสัมพันธก็คือ การสรางสรรค ความเขาใจอันดีกับประชาชน ตลอดจนการเสริมสราง
ภาพลักษณท่ีดีใหแกหนวยงานเพื่อใหประชาชนมีความรูสึกนึกคิดท่ีดีตอหนวยงาน และใหความ
รวมมือสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคการสถาบัน 

สมาคมประชาสัมพันธระหวางประเทศ  หรืออีกช่ือหนึ่งคือ The International Public 
Relations association (IPRA) เปนสมาคมของนักประชาสัมพันธนานาชาติใหแนวคิดของการ
ประชาสัมพันธวา  การประชาสัมพันธคือ ภาระหนาท่ีของฝายบริหาร ซ่ึงตองอาศัยการวางแผนท่ีดี 
มีการกระทําอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อสรางสรรคและธํารงรักษาความเขาใจอันดีจากกลุม 
ประชาชนท่ีเกี่ยวของโดยองคการ จะตองใชวิธีการวัดประเมิน ประชามติ แลวนํามาใชเปนแนวทาง 
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พิจารณากําหนดเปนแผนงานและนโยบายขององคการ เพื่อใหสอดคลองกับความคิดเห็นและความ
ตองการของประชาชน พรอมท้ังใชวิธีการเผยแพรกระจายสารสูประชาชน เพื่อใหเกิดความรวมมือ 
และบรรลุถึงผลประโยชนรวมกันของท้ัง 2 ฝาย 

เสรี  วงษมณฑา  กลาววา  “การประชาสัมพันธ”  เปนความพยายามท่ีมี การวางแผนท่ี
จะมีอิทธิพลเหนือกวาความคิดจิตใจ ของสาธารณชนท่ีเกี่ยวของโดยกระทําตอส่ิงท่ีมีคุณคาตอสังคม 
เพื่อใหสาธารณชนเหลานั้น มีทัศนคติท่ีดีตอหนวยงาน องคการ หางราน หรือสมาคม ตลอดจน
ภาพลักษณท่ีเกี่ยวกับหนวยงานตาง ๆ เหลานั้น เพื่อใหหนวยงานไดรับการสนับสนุน และความ
รวมมือท่ีดีจากสาธารณชนท่ีเกี่ยวของในระยะยาวตอเนื่องกันไปเร่ือย ๆ 

บุญเลิศ   ศุภดิลก   ไดใหคําอธิบาย  ตลอดจนอธิบายถึงขอบเขตหนาท่ีของการ
ประชาสัมพันธวา “การประชาสัมพันธ”  หมายถึง การดําเนินงานอยางมีแผนโดยอาศัยการส่ือสาร 2 
ทาง เพื่อโนมนาวมติมหาชน ใหเขาใจและยอมรับนโยบาย การปฏิบัติงานของสถาบันท่ีเกี่ยวของ 

นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ  อธิบายความหมายของ “การประชาสัมพันธ” (Public 
Relations) วา คือ เปนการดําเนินงานอยางมีระเบียบ แบบแผน และมีการกระทําอยางตอเนื่องกันไป 
เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางสาธารณชนกับหนวยงานขององคการ ดวยวิธีท่ีประชาชนยอมรับ 
และมีการติดตอไปมาท้ังสองฝาย 

การประชาสัมพันธจะเปนการกระทํา คําพูด หรือสถานการณใด ท่ีมีอิทธิพลในการชัก
จูงใหประชาชนเห็นดวย ชวยเหลือสนับสนุน ยิ่งไปกวานั้น การประชาสัมพันธ ยังเปนการสํารวจ
ประชามติวาประชาชนมีทัศนคติตอสถาบันองคการอยางไร ถาเห็นดวยก็จะทําใหดียิ่ง ๆ ข้ึน แตถา
ไมเห็นดวยก็จะตองแกไขปรับปรุงตอไป 

กลาวโดยสรุป “การประชาสัมพันธ” หมายถึง การกระทําท่ีตอเนื่องและมีแผนของฝาย
บริหาร หรือความพยายามของสถาบันท่ี จะกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางองคการกับกลุม
บุคคลตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองคการ รวมท้ังเปนการแสวงหา ความรวมมือจากประชาชน 
ตลอดจนรักษาทัศนคติท่ีดีของประชาชนตอสถาบัน เพื่อใหประชาชนยอมรับ สนับสนุนและให
ความรวมมือแกสถาบันหรือหนวยงานนั้น ๆ 

นงลักษณ  สุทธิวัฒนพันธ  กลาววา การประชาสัมพันธ มีวัตถุประสงคพื้นฐานอยูท่ีการ
ประเมิน วิเคราะหและชักจูงประชามติของกลุมประชาชน วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธของ
หนวยงานสถาบันตาง ๆ มีดังนี้ 

1. เพื่อเปนการปองกันและแกไขความเขาใจผิดท่ีเกิดข้ึน ไมทําอะไรคลุมเครือใหเกิด
การเคลือบแคลง ระแวงสงสัย พยายามหาสาเหตุแหง ความเขาใจผิด แลวดําเนินการแกไข ความ
เขาใจผิดท้ังทางตรงและทางออม  กลาวคือ ทางตรง เชน ตองมีพยานหลักฐานท่ีเช่ือถือได มีการ
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ช้ีแจงตอกลุมประชาชนเปาหมาย มีการพิจารณา ส่ือ ท่ีใชกับกลุมประชาชนเปาหมายและตองแกไข
โดยฉับพลัน  เพื่อมิใหความเขาใจผิด ลุกลาม ขยายวงกวางออกไป สวนทางออมเชน การให
สัมภาษณ การเขียนบทความ เผยแพร การจัดนิทรรศการ และการจัดอภิปราย เปนตน 

2. เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจอันดี จึงตองมีการบอกกลาว เผยแพร อธิบาย ความรู  
ความจริงใหประชาชนเปาหมายทราบดวย วิธีการสงเสริมใหเกิดความเขาใจอันดี 

3. เพื่อรักษาช่ือเสียง ของหนวยงาน / องคการ และพึงระมัดระวังการยุแหยหรือใสราย
ปายสี ของฝายตรงขาม/คูแขง ซ่ึงอาจควบคุมส่ือมวลชน ท่ีฝายตรงขามใชโจมตีก็ได 

4. เพื่อสรางศรัทธาและความเช่ือม่ันตลอดไป จึงตองยึดหลักการแหงความจริง 
5. เพื่อใหประชาชนทราบความประสงคของหนวยงานและองคการ จึงควรท่ีจะตอง

ทราบ 
6. ความคิดเห็น หรือความตองการประชาชนกอน ดังนั้น จึงตองมีการติดตอส่ือสาร

แบบยุคลวิธี (Two-way process) 
7. เพื่อใหขาวหรือเร่ืองราวแกส่ือมวลชนอยางตรงไปตรงมาและชัดเจน และใหส่ือ 

มวลชนตัดสินใจเอาเร่ืองราวของหนวยงาน / องคการ ไปเผยแพรตอไป 
8. เพื่อใหผูบังคับบัญชาและผูรวมงานเขาใจ การประชาสัมพันธทุกคร้ัง ท่ีทําการ

ประชาสัมพันธ 
อยางไรก็ดี  การต้ังวัตถุประสงค ก็ควรจะพิจารณารวมกันระหวาง ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ

หลาย ๆ ฝาย อยาใหมีลักษณะสูงหรือต่ําเกินไป กวางหรือแคบเกินไป จนปฏิบัติไมได อยาใหมี
ลักษณะเพอฝนเกินไป แตควรมีลักษณะท่ีเปนจริงได (Realistics) ในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ควร
พิจารณาถึงภาวะแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีอาจสงผลกระทบกระเทือนตอวัตถุประสงคเชน ภาวะเศรษฐกิจ
ภาวการณท่ี เปล่ียนแปลงไปอยางกะทันหัน บรรยากาศทางการเมือง  ประชามติ  รัฐบาลจะตองอยูใน
ความคิดคํานึงของผูวางแผนเสมอ 

วิรัช  ลภิรัตนกุล  กลาววา การประชาสัมพันธในปจจุบันมีหลักใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 3 
ประการ คือ 

1. การบอกกลาว  ช้ีแจง  หรือเผยแพรใหทราบ 
คือ การบอกกลาว   ช้ีแจงใหประชาชนทราบถึง  นโยบาย  วัตถุประสงค การ

ดําเนินงาน  ขาวความเคล่ือนไหวผลงาน  หรือกิจกรรมตาง ๆ ขององคการใหประชาชนท่ีเกี่ยวของ
ไดรับทราบเร่ืองตาง ๆ ซ่ึงนับไดวา เปนการปูพื้นฐานแหงความเขาใจในตัวองคการหรือสถาบัน ทํา
ใหสถาบันเขาใจและเล่ือมใส  ตลอดจนทําใหประชาชนเกิดความรูสึกท่ีดีดาน การแจงใหทราบ  
(to inform) และการใหขาวสารความรู (to educate) แกประชาชน รวมท้ังการเรียกรองการสนับสนุน
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รวมมือจากประชาชน การประชาสัมพันธจึงไมใชการโฆษณา (advertising) หรือการโฆษณา 
ชวนเช่ือ (propaganda) การบอกกลาวใหประชาชนไดทราบและเขาใจในตัวองคการ สถาบัน เปน
ส่ิงท่ีเอ้ืออํานวยตอสถาบัน  ดานการไดรับการสนับสนุนรวมมือจากประชาชน  เพราะเมื่อเขาใจโดย
ถองแทแลว ประชาชนยอมเล่ือมใส  ศรัทธา และใหความรวมมือดวย 

2. การปองกันและแกไขความเขาใจผิด 
เปนการประชาสัมพันธ เพื่อปองกัน (Preventive Public Relations) มีความสําคัญ

มาก เพราะเปนการปองกันมิใหกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของกับสถาบันเกิดความเขาใจผิดตอสถาบัน 
การปองกันการเขาใจผิดเปนหนาท่ีของฝายประชาสัมพันธ  นักประชาสัมพันธตองพยายามคนหา
สาเหตุท่ีอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดตอตัวสถาบัน เพื่อเปนแนวทางปองกันไวกอนท่ีจะมีความ
เขาใจผิดเกิดข้ึน 

3. การสํารวจประชามติ 
ตองมีการสํารวจวิจัยประชามติ   เพราะองคการหรือสถาบันจะดําเนินการ

ประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพตองรูถึงความรูสึกนึกคิดของประชาชน ซ่ึงทราบไดจากการ
สํารวจ วิจัยประชามติ เพื่อองคการ สถาบันจะไดตอบสนองส่ิงตาง ๆ ใหสอดคลองกับความรูสึกนึก
คิดและความตองการของประชาชน 

ลักษณา  สตะเวทิน  กลาววา  การประชาสัมพันธ มีความมุงหมาย ดังนี้ 
1. เพื่อสรางความรู  ความเขาใจ เผยแพรและช้ีแจง สรางความนิยมและให  สาธารณชนรับรู

ถึงบทบาท เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ ซ่ึงสาธารณชนน้ันจะตองประกอบดวย 
ประชาชนท่ีเปนสมาชิกขององคการและประชาชนภายนอกองคการ 

2. เพื่อสรางช่ือเสียงและปองกันช่ือเสียงขององคการ และสรางความสัมพันธอันดี ให
องคการเปนท่ีรูจัก ไดรับความไววางใจ ยกยอง ศรัทธา โดยการแสดงเจตนารมณท่ีถูกตองตาม
บรรทัดฐานของสังคม  เปนการกระทําดี และสรางสรรคความเจริญกาวหนาแกสังคม 

3. เพื่อแสวงหาความรวมมือและการสนับสนุนจากประชาชน เชน การเสนอราง
กฎหมาย การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบตาง ๆ ถามีการประชาสัมพันธ ใหกลุมประชาชนมี ความรู 
ความเขาใจก็ยอมไดรับความรวมมือและสนับสนุน  ฉะนั้น การตรวจสอบและประเมินผลความ
คิดเห็นหรือประชามติของประชาชนยอมมีความสําคัญตอองคการ ซ่ึงจะนํามาสูภาพลักษณของ
องคการในท่ีสุด 

ประจวบ  อินออด  ไดกลาววา วัตถุประสงคหลักของการประชาสัมพันธภายในและการ
ประชาสัมพันธภายนอก มี 4 ประการ คือ 
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1. สรางความรู (to create awareness)  โดย การใหขาวสาร (to inform) และความเขาใจ 
(the educate) 

2. สรางภาพลักษณท่ีดี  (to create favorable image) 
3. แกไขความเขาใจผิด (to correct misunderstanding) 
4. สงเสริมการตลาด (sales promotion) 
นงลักษณ   สุทธิวัฒนพันธ   เสนอวา  การดําเนินการประชาสัมพันธ  ใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีตั้งไวจําเปนตองมีองคประกอบอยู  4  ประการ คือ 
1. การประชาสัมพันธเปนปรัชญาทางสังคมพื้นฐานของการบริหาร คือ อาศัยหลักการ

ท่ีเกี่ยวกับวัตถุประสงคเบ้ืองตน ท่ีไมคํานึงถึงผลประโยชนของหนวยงานแตเพียงอยางเดียว แต
คํานึงถึงผลประโยชนของผูบริโภค 

2. การประชาสัมพันธเปนปรัชญาทางสังคมท่ีแสดงออกทางการตัดสินใจท่ีจะเลือก
นโยบาย เพราะทุกสถาบันไดมีการกําหนดนโยบายซ่ึงเปนแนวทางการปฏิบัติ โดยผูบริหารจัดการ
เกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงานขององคการ นโยบายนั้นไดครอบคลุมหนาท่ีอยางกวาง ๆ 
เปนการสรางความรับผิดชอบเบ้ืองตนของผูบริหารขั้นสูง  การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายจึงจะ
สะทอนใหเห็นปรัชญาทางสังคมของการบริหารโดยการประชาสัมพันธท่ีดี 

3. การประชาสัมพันธเปนการกระทําท่ีไดจากนโยบายท่ีเหมาะสม ซ่ึงสะทอนถึง 
ปรัชญาทางสังคมของการบริหารหนวยงานตาง ๆ บนจุดยืนของการทบทวนพิจารณาวา พวกตนทํา
อะไรที่ผลประโยชนของประชาชนหรือไมอยางไร ไมใชพิจารณาวาพวกตนพูดอะไรไวใน 
ถอยแถลงนโยบาย 

การปฏิบัติตามนโยบาย จึงเปนความรับผิดชอบของสมาชิกทุก ๆ คนในองคการ ใน
การปฏิบัติหนาท่ีของตนซ่ึงตองมีการติดตอกับประชาชน จึงมีความจําเปนท่ีบุคคลเหลานี้จะตอง
เขาใจในนโยบายอยางชัดแจง  เพื่อสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีวางไว  ดังนั้น จึงเปน
ความรับผิดชอบของผูบริหารท่ีจะตองจัดการเกี่ยวกับนโยบายใหเปนท่ีเขาใจ ยอมรับและนําเอาไป
ใชไดอยางมีเหตุผลโดยสมาชิกท้ังหมดขององคการ 

4. การประชาสัมพันธคือ การติดตอส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) เปน
วิธีสรางความเขาใจรวมกันดวยการสื่อสารไปยังประชาชน เปนการแสดงใหเห็น อธิบายรักษาหรือ
สนับสนุนนโยบายเพื่อท่ีจะรักษาความเขาใจและการยอมรับจากประชาชน 

สวนดานการประชาสัมพันธ ตองการความรูเกี่ยวกับการดําเนินการขององคการ
ธุรกิจสังคม  หรือองคการทางการเมือง ท่ีจะใหผลประโยชนเปนท่ีพอใจของพวกเขา และโดยท่ีหาก
องคการตาง ๆ เหลานี้ ไมไดอธิบายถึงการดําเนินการน้ัน ๆ ประชาชนก็จะเสนอคําอธิบายดวย 
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ตัวของพวกเขาเอง โดยอาจเปนการบอกเลา การซุบซิบ หรือขาวลือ  ซ่ึงจะกอใหเกิดความเขาใจผิด
และมีบุคคลหลายกลุมท่ีประสงคจะทราบขอมูลตาง ๆ ขององคการท่ีมีผลกระทบตอตน เชน ลูกจาง
ก็ตองการขอมูลท่ีเกี่ยวกับนโยบายใหม ๆ ความกาวหนาของบริษัท หรือการดําเนินงานท่ีมีผลตอ
งานของพวกเขา ผูถือหุนสนใจเร่ืองการเงินและความกาวหนาของบริษัท ประชาชนตองการขอมูล
เกี่ยวกับโครงการท่ีมีผลกระทบกับตนฯลฯ เปนตน 

เร็กซ เอฟ ฮารโลว (Dr. Rex F. Harlow)  แหงสถาบันการวิจัยและการศึกษาทางดานการ
ประชาสัมพันธ ใหความหมายของการประชาสัมพันธวา การประชาสัมพันธ คือ ภาระหนาท่ีของ
ฝายบริหารซ่ึงเกี่ยวของกับการสรางสรรค และรักษาสายงานการติดตอส่ือสารรวมกัน เพื่อใหเกิด
ความเขาใจ การยอมรับ และความรวมมือระหวางสถาบันกับกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ ฉะนั้น การ
ประชาสัมพันธจึงเปนงานท่ีเกี่ยวของกับปญหาตาง ๆ ในทางการบริหาร ชวยใหฝายบริหารคํานึงถึง
ประชามติ และการบอกกลาวขาวสารใหแก ประชาชนทราบ เพื่อตอบสนองผลประโยชนของ
ประชาชน  รวมท้ังการชวยใหฝายบริหารสามารถใชการวิจัยและใชเทคนิคการติดตอส่ือสาร ท่ีมี 
จริยธรรมเปนเคร่ืองมือหลักในการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคการ 

สกอตต  เอ็ม คัทลิป, อัลเลน  เอช  เซ็นเตอร และเกล็น เอ็ม บรูม (Scott M. Cutlip, 
Allen H. Center and Glen M. Broom)  ใหคําจํากัดความของการประชาสัมพันธวา การ
ประชาสัมพันธ คือ ภาระหนาท่ีของฝายบริหาร ซ่ึงเกี่ยวของกับการสรางสรรคและธํารงรักษา
ความสัมพันธระหวางสถาบันและประชาชนท่ีอาจกอใหเกิดความสําเร็จหรือความลมเหลวแก
สถาบันนั้น 

เจมส อี กรูนิก และทอดด ฮันท (James E. Grunig and Todd Hunt)  ใหคํานิยามของการ
ประชาสัมพันธวา  การประชาสัมพันธ คือ การจัดการการส่ือสารระหวางสถาบันกับกลุมประชาชน
ท่ีเกี่ยวของ 

สะอาด  ตัณศุภผล  ใหคําอธิบายวา  การประชาสัมพันธ คือ วิธีการของสถาบันอันมี
แผนการและการกระทําท่ีตอเนื่องกัน ในอันท่ีจะสรางหรือยังใหเกิดความสัมพันธอันดีกับกลุม
ประชาชน เพื่อใหสถาบันและกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจ และใหการสนับสนุน
ซ่ึงกันและกัน อันจะเปนประโยชนใหสถาบันนั้น ๆ ดําเนินงานไปไดผลดีสมความมุงหมาย โดยมี
ประชามติเปนแนวบรรทัดฐานสําคัญ 

วิรัช  ลภิรัตนกุล  กลาววา การประชาสัมพันธ คือ การเสริมสรางความสัมพันธและ
ความเขาใจอันดีระหวาง องคการ สถาบัน กับกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของ เพื่อหวังผลในความรวมมือ
และสนับสนุนจากประชาชน 
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จากความหมายหรือคําจํากัดความดังกลาว สามารถสรุปไดวา 
1. การประชาสัมพันธ เปนการกระทําของสถาบัน  (คําวาสถาบัน  หมายถึง  

หนวยงานระดับตาง ๆ อาจเปนหนวยงานรัฐบาลหรือเอกชนก็ได) 
2. การประชาสัมพันธเปนการกระทําท่ีมี การวางแผนและปฏิบัติตามแผน เพื่อให

บรรลุจุดมุงหมายซ่ึงเปนการกระทําอยางเปนธรรม 
3. การประชาสัมพันธมุงกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของ โดยท่ีความรูสึกนึกคิด ทาที  

ทัศนคติของกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของมีผลโดยตรงตอความสําเร็จของงานและสถาบัน 
4. การประชาสัมพันธเปน การสงเสริมใหเกิดความเขาใจตรงกัน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและความกลมเกลียวกันของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
5. การประชาสัมพันธมุงใหเกิดประชามติท่ีเปนผลดีตอหนวยงานและความสําเร็จ

ของงาน 
6. การประชาสัมพันธ เปนงานปฏิบัติอยางตอเนื่อง ดวยความพยายามฟนฝา

อุปสรรคตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายซ่ึงตองใชเวลาตามสมควร 
7. การประชาสัมพันธทําหนาท่ีท้ังสรางและรักษาความเขาใจอันดีตอกัน ระหวาง

หนวยงานและกลุมประชากรท่ีเกี่ยวของ 
8. การประชาสัมพันธ เปนกระบวนการส่ือสารสองทาง  (Two Way 

Communication Process)  คือ สถาบันจะตองเปนท้ังผูสงสารและผูรับสาร 
9. การประชาสัมพันธเปนการกระทําท่ีอาศัยความจริงเปนพื้นฐาน 
10. การประชาสัมพันธเปนงานสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการจัดการ 
11. การประสัมพันธเปนงานท่ีสรางความสมดุล ระหวาง ประโยชนของสถาบัน 

และสาธารณชน 
12. จุดหมายปลายทางประการหน่ึงของการประชาสัมพันธ คือ การสรางภาพพจนท่ี

ดีใหหนวยงาน 
13. การประชาสัมพันธเปนการแสดงถึงความสําคัญของประชามติในสังคมปจจุบัน 

2.1.1  วัตถุประสงคของการประชาสัมพนัธ 
การประชาสัมพันธ โดยท่ัวไปมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ  ซ่ึงสามารถสรุปได 3 ประการ  

ดังตอไปนี้ คือ 
1) เพื่อสรางความนิยมในหมูประชาชน 

ความนิยมจากประชาชนเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน
และความอยูรอดของสถาบัน จึงตองมีการปลุกกระตุนเพื่อเสริมสรางและธํารงไวซ่ึงความนิยมจาก
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ประชาชนตอหนวยงาน ซ่ึงจะมีสวนชวยใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปดวยความสะดวก
ราบร่ืน และบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย 

2) เพื่อปกปองและรักษาชื่อเสียงสถาบันมิใหเส่ือมเสีย 
ช่ือเสียงของสถาบันนับวา เปนส่ิงสําคัญมาก เพราะมีสวนเกี่ยวกันเช่ือมโยงไปถึง

ภาพลักษณ (Image) ของสถาบัน หนวยงานทุกแหง จึงตองพยายามปกปองและรักษาชื่อเสียงโดย
การดําเนินงานท่ีซ่ือสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมท้ังแสดงออกถึงการมีสวนรวมรับผิดชอบตอ
สังคมสวนรวม และหลีกเล่ียงการประพฤติปฏิบัติท่ีจะนําความเส่ือมเสียมาสูองคกร 

3) เพื่อสรางความสัมพันธ 
ความสัมพันธภายใน หมายถึง ความสัมพันธของกลุมประชาชนภายในหนวยงาน

หรือบุคลากรของสถาบัน ซ่ึงโดยท่ัวไป การประชาสัมพันธอาจแบงตามลักษณะงานกวาง ๆ ได      
2 ประเภท คือ 

1) การประชาสัมพันธภายใน (Internal Public Relations) คือ การสราง ความเขาใจ
และความสัมพันธอันดีกับกลุมภายในสถาบัน (Internal Publics) ใหมีความรักใคร กลมเกลียว 
สามัคคีกันในหมูผูรวมงาน รวมท้ังการเสริมสรางขวัญกําลังใจ และความจงรักภักดี ตอหนวยงาน 
การประชาสัมพันธภายในท่ีดียอมสงผลสะทอนไปยังการประชาสัมพันธภายนอก ซ่ึงจะชวย
เอ้ืออํานวยใหการบริหารและการดําเนินงานขององคกร เปนไปดวยความราบร่ืน คลองตัว และมี 
ประสิทธิภาพ 

2) การประชาสัมพันธภายนอก (External Public Relations) คือ การสรางความ
เขาใจและความสัมพันธอันดีกับประชาชนภายนอก (External Publics) กลุมตาง ๆ ซ่ึงอาจแบงได
เปน 3 กลุม คือ กลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของกับสถาบันโดยตรง เชน ผูถือหุน ผูบริโภค ส่ือมวลชน 
กลุมประชาชนในทองถ่ินท่ีอยูละแวกเดียวกับสถานท่ีตั้งของสถาบันและกลุมประชาชนท่ัวไป  
เพื่อใหประชาชนเหลานี้เกิดความรู ความเขาใจและใหความรวมมือกับสถาบัน 

2.1.2  กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
สก็อตต  เอ็ม คัทลป อัลเลน เอช เซ็นเตอร (Scott M. Cutlip and Allen H. Center)  ได

แบงกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธออกเปน 4 ข้ันตอน คือ 
1. การวิจัย – การรับฟง (Research-Listening)  เปนข้ันตอนแรกของการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธ  ซ่ึงเปนการหาขอมูล  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาที่สถาบันกําลังเผชิญอยู  เพื่อเปน
จุดเร่ิมตนของการดําเนินงานประชาสัมพันธ 

2. การวางแผน – การตัดสินใจ (Planning-Decision Making) เปนข้ันตอนของการ
วางแผนและการตัดสินใจวา จะใชกิจกรรมและกลยุทธทางการประชาสัมพันธใดบาง ในการ
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ดําเนินงานประชาสัมพันธ หรือการแกไขปญหาท่ีสถาบันกําลังเผชิญอยู  โดยการจัดทําแผน
ประชาสัมพันธ จะตองมีองคประกอบ 10 อยาง ไดแก หลักการและขอบเขตของแผน ระยะเวลาของ
แผน วัตถุประสงคของแผน สาระการประชาสัมพันธ กลุมเปาหมาย วิธีการประชาสัมพันธ และส่ือ
ท่ีใชในการประชาสัมพันธ  การกําหนดกิจกรรมและระยะเวลาการใช ทรัพยากรดานการ
ประชาสัมพันธ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ รวมท้ังการติดตามและประเมินผล 

3. การส่ือสาร (Communication Action)  เปนข้ันตอนของการปฏิบัติตามแผนท่ีไดวาง
ไวในข้ันตอนท่ีสอง โดยใชเคร่ืองมือ เทคนิค และกลยุทธทางการส่ือสารในการเผยแพรขาวสาร 

4. การประเมินผล (Evaluation)  เปนข้ันตอนสุดทายของการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
โดยมุงท่ีจะติดตามวา งานประชาสัมพันธท่ีไดทําไปนั้น ไดผลดีมากนอยเพียงไร 

2.1.3  การปฏบิัติงานประชาสัมพันธ 
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธจะตองดําเนินการเปนข้ันตอนเปน 

“กระบวนการ” (Process)  คือ มีการจัดลําดับ  ข้ันตอนการดําเนินงานและกิจกรรมทางการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามท่ี องคการตองการ Joseph R. Dominick  จึงไดกําหนด
กระบวนการทํางานประชาสัมพันธไว 4 ข้ันตอน คือ 

1. การรวบรวมขอมูล  (Information Gathering)  สามารถคนหาไดจากการทําวิจัยและ
การมีสวนรวมรับฟงความเห็นจากบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท่ีตองการศึกษา ซ่ึงการ
รวบรวมขอมูลในแบบตาง ๆ นั้น อาจศึกษาจากเอกสารภายในองคการเปนสวนประกอบดวย  ซ่ึง
ขอเท็จจริงที่ไดจะสามารถนําไปดําเนินการวางแผนการประชาสัมพันธไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน 

2. การวางแผน (Planning)  เปนการกําหนดวิธีการปฏิบัติอยางถูกตอง เปนการกําหนด
กรอบแนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพร ช่ือเสียง ความเล่ือมใสศรัทธา ซ่ึงการวาง
แผนการประชาสัมพันธ จะตองเช่ือมโยงกับ นโยบาย วัตถุประสงค  และเปาหมายขององคการดวย 

3. การติดตอส่ือสาร (Communication)  เปนการนําแผนการประชาสัมพันธเขาสูการ
ปฏิบัติ  โดยใชการส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ ท้ังนี้ ตองเลือกใชส่ือตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับ
สภาพการณตาง ๆ ดวย เชน จังหวะเวลา สถานท่ี ประชาชนกลุมเปาหมาย รวมถึงการตอกย้ําในชวง
ความถี่ท่ีเหมาะสม นอกจากนี้บางคร้ังนักประชาสัมพันธ อาจตองเปนฝายรับความคิดเห็นและ
ปฏิกิริยาของประชาชนกลับมาเปนขอมูลในการทํางานคร้ังตอ ๆ ไป 

4. การประเมินผล (Evaluation)  เปนส่ิงท่ีจะทําใหเราทราบไดวา ส่ิงท่ีเราไดทําไปแลว
เปนอยางไร  เราเรียนรูอะไรบาง  และนําขอมูล ท่ีเราไดมาพัฒนาการทํางานประชาสัมพันธในคร้ัง
ตอไป ซ่ึงโดยท่ัวไป จะแบงการประเมินผลใน 3 ดานคือ 
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4.1 ดานการเตรียมการประชาสัมพันธ  โดยจะเนนท่ีการวิเคราะหขอมูลในประเด็น
ตาง ๆ  เชน ทบทวนการเตรียมงาน  การวางแผนมีความเหมาะสมเพียงใด  การนําเสนอแผนงาน 
เพื่อทําความเขาใจกับผูท่ีเกี่ยวของและขอความเห็นจากบุคคลเหลานี้ เพื่อปรับปรุงกอนนําไป
ปฏิบัติงานจริง 

4.2 ดานการดําเนินงาน  จะประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ เชน ประเมินดานการผลิตขาวสาร ดานการสงขาวสาร และมูลคาของขาว ในเชิง
การโฆษณา  เปนตน 

4.3 ดานผลกระทบ  จะทําหลังจากไดทํากิจกรรมนั้น ๆ เสร็จส้ินแลววา กิจกรรมท่ีทํา
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไวหรือไม เกิดผลกระทบกับใครบาง 

การรวบรวมขอมูลนี้มักมาจากการสัมภาษณ หรือการเก็บจากแบบสอบถามกอนและ
หลังโครงการเพ่ือเปรียบเทียบความรู  ความคิดเห็น ทัศนคติ  วาเกิดความแตกตางกันหรือไม 

นอกจากการดําเนินการตามกระบวนการประชาสัมพันธแลว ส่ิงท่ีจะชวยใหเกิด
ความสําเร็จของการประชาสัมพันธ ยังข้ึนอยูกับผูบริหารคร่ึงหนึ่งและผูปฏิบัติงานดาน
ประชาสัมพันธคร่ึงหนึ่ง ซ่ึงสวนของผูบริหารคือ 

1. นโยบายและระเบียบ การประชาสัมพันธ จะประสบผลสําเร็จมากหรือนอย 
ข้ึนอยูกับนโยบายหรือระเบียบ ซ่ึงหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จะเห็นวาการประชาสัมพันธขาด
ความคลองตัวมาก เพราะมีระเบียบรัดกุม 

2. ความรูเร่ืองประชาสัมพันธ  การประชาสัมพันธจะไดผล ตอเม่ือผูบริหารทําตัว
เปนนักประชาสัมพันธ  มีความรู  และความเขาใจ ในการประชาสัมพันธดีพอและใหความสําคัญ 
ตองจัดหนวยงานใหเปนท่ีแนนอนมีงบประมาณเพียงพอ 

3. ความรวมมือของฝายงานตาง ๆ  โดยปกติฝายประชาสัมพันธ มักไมคอยมีขาว
ของตัวเองไปเผยแพร  จึงตองอาศัยผลงานของฝายตาง ๆ ฝายบริหารจะตองส่ังงานและทําความ 
เขาใจใหความรวมมือกับฝายประชาสัมพันธ เพื่อผลสําเร็จของงานประชาสัมพันธ 

4. ผูบริหารเปดตัวหรือปดตัว ผูบริหารตองเปนนักประชาสัมพันธดวย มีการวางตัว  
นาศรัทธา  หาโอกาสจังหวะเหมาะสม พบปะส่ือมวลชน หรือจัดแถลงขาวตามหัวขอ ท่ีเห็น 
สมควร  จะทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา การประชาสัมพันธ เพื่อใหขอมูล ขาวสารแกประชาชน ท่ีไดรับ
ผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออม ใหมากขึ้น จะทําใหประชาชนมีความรู เขาใจและมีทัศนคติท่ีดี 
ตอโครงการฯ สามารถแกไข ลดปญหา หรือการตอตานของประชาชน อันจะนํามาซ่ึงความรวมมือ 
โดยการยอมรับตอโครงการฯ โดยการยินยอมร้ือยายท่ีพักอาศัย ท่ีกีดขวางการกอสรางโครงการ
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ระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิออกไป  อยางไรก็ตามการประชาสัมพันธนั้น 
มีข้ันตอน การดําเนินงานอยางเปนระบบและมีแบบแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือการสราง
และธํารงรักษาไว  ซ่ึงความสัมพันธอันดีระหวางกัน โดยตั้งอยูบนรากฐานของความจริงใจ และ
ความซ่ือสัตย  ใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ ใหการสงเสริมสนับสนุนตอการดําเนินงานกอสราง
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหเสร็จส้ินไดตามแผนงาน 

แนวความคิดเก่ียวกับส่ือท่ีใชในการประชาสัมพันธ 
การประชาสัมพันธ เพื่อใหขอมูล ขาวสาร ความรู ความเขาใจ เสริมสรางทัศนคติ ความ

นาเช่ือถือ และมีความนิยม รวมมือ ยอมรับตอโครงการฯ นั้น ยอมตองอาศัยส่ือ(Media) ซ่ึงเปน
เคร่ืองมือ ในการประชาสัมพันธ สงขอมูล ขาวสาร ไปยังกลุมเปาหมาย ดํารงศักดิ์  ชัยสนิท (2537 : 
30) สามารถแบงไดเปน 5 ประเภท คือ 

1. ส่ือประเภทคําพูด ไดแก วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน เคร่ืองขยายเสียง แถบเสียง  
แผนเสียง 

2. ส่ือประเภทลายลักษณอักษร ไดแก เอกสารส่ิงพิมพชนิดตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ 
รายวัน นิตยสาร วารสาร จุลสาร เอกสารแผนพับ หนังสือเลมเล็ก โปสเตอร ใบปลิว รายงาน 
ประจําป วารสารประชาสัมพันธ  วีดีโอเทป โทรเลข โทรสาร รวมท้ังคอมพิวเตอร 

3. ส่ือประเภทภาพและสัญลักษณ ไดแก การแสดงภาพแผนปายโฆษณาริมทางหลวง 
ปายประชาสัมพันธหรือปายโฆษณาขางรถประจําทางหรือทายรถประจําทาง ปายตามที่พัก 
ผูโดยสารรถประจําทาง สถานีรถไฟ ปายตามส่ีแยกและริมทางดวน 

4. ส่ือประเภทภาพและเสียงหรือส่ืออีเล็กทรอนิกส ซ่ึงรวมท้ังวิทยุและโทรทัศน 
ปจจุบัน ส่ือโทรทัศน เปนส่ืออิเล็กทรอนิกส ท่ีมีบทบาทมากที่สุด โดยเขามาแทนท่ีภาพยนตร และ
ส่ือท่ีแตกแขนงตอเนื่องจากโทรทัศน ก็คือ เทปภาพยนตรหรือวีดิโอ ซ่ึงนอกจากจะเปนส่ือในการ
ใหความบันเทิงแลว ยังเปนส่ือสําหรับใหขาวสารแกผูชมอีกดวย 

5. ส่ือเบ็ดเตล็ด ไดแก จดหมายสงตรงไปยังผูรับ แผนผา เคร่ืองใชของชํารวยตาง ๆ เชน 
รม ไมขีดไฟ กระเปาหรือถุงใสของ เส้ือยืด ปฏิทิน ส่ือประเภทนี้ มักจะใชผสมกับส่ืออ่ืน ๆ เพื่อเปน
การเตือนใหระลึกหรือใหจําขาวสารขอมูลที่ประชาสัมพันธโดยส่ืออ่ืน ๆ แลว 

กิจกรรมและสื่อการประชาสัมพันธ 
กิจกรรมท่ีเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ สามารถจําแนกไดเปน 5 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมเผชิญหนา เปนกิจกรรมทางการประชาสัมพันธท่ีมีการพบปะกันตอหนา มี

การพูดคุยโตตอบ โดยท่ีท้ังสองฝายสามารถสัมผัสและรับรูความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ทัศนคติ 
กิริยาทาทางได  กิจกรรมเหลานี้ไดแก การประชุม การสัมมนา การตอบขอซักถาม การแถลงขาว 
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การใหสัมภาษณ การบรรยายสรุป ตลอดจนการออกไปเยี่ยมเยียน ไปพบปะผูคนท่ีเกี่ยวของดวย
ตนเอง ไปพบปะผูคนท่ีเกี่ยวของดวยตนเอง 

2. กิจกรรมสัมพันธ  ไดแก  การดําเนินกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหท้ังสองฝายมีโอกาส มี
สวนรวมกิจกรรมดวยกัน กิจกรรมเหลานี้ ไดแก การแขงขันเช่ือมสัมพันธไมตรี การจัดงานร่ืนเริง
หรืองานเล้ียงรับรองแสดงความยินดี การจัดงานการกุศล การนําชมกิจการขององคการ การให
คําแนะนําปรึกษา การสํารวจทัศนคติ 

3. กิจกรรมนิทรรศการและงานแสดง ไดแก การแสดงการละเลนตาง ๆ การจัด
นิทรรศการ บทบาทและกิจการขององคการ การจัดงานสาธิตกิจกรรมหรือสินคาขององคการ การ
แสดงสินคา การออกรานในงานสังคม เชน งานกาชาด งานประจําจังหวัด 

4. กิจกรรมพิเศษ ไดแก การรวมกับองคการอ่ืน ๆ จัดงานสาธารณกุศล เพื่อหารายได
ชวยเหลือสังคม หรือบําบัดทุกขหรือภัยพิบัติตาง ๆ เชน การจัดรายการโทรทัศน เพื่อหารายได 
ชวยเหลือสังคม การจัดงานขายสินคาราคาถูก เพื่อหารายไดบํารุงการกุศล 

5. กิจกรรมโฆษณาสถาบัน ไดแก การเผยแพร ช่ือเสียงเกียรติคุณขององคการ ให
ประชาชนไดรูจักและเขาใจบทบาทขององคการอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดภาพพจนท่ีดี  เชน โฆษณา
ชักจูงใจใหประชาชนประหยัดพลังงาน ชักจูงใจใหประชาชนชวยกันดูแลรักษาปาไมและหวยน้ํา 
ลําคลอง เพื่อแสดงวา องคการมีความผูกพันหวงใยสังคม 

กิจกรรมเหลานี้ ลวนเปนกิจกรรมที่หนวยงานตาง ๆ นิยมใชเปนเคร่ืองมือในการ
ประชาสัมพันธอยางแพรหลาย โดยหนวยงานแตละแหงจะเลือกและปรับแตงกิจกรรมใหสอดคลอง
กับกลุมเปาหมายและในขณะเดียวกันก็จะใชส่ือ เพื่อชวยในการประชาสัมพันธดวย 

พรทิพย  วรกิจโภคาทร กลาววา ส่ือท่ีใชในการประชาสัมพันธ มี 2 ประเภท คือ 
ส่ือท่ีนักประชาสัมพันธสามารถควบคุมได 

1.1 สามารถควบคุมไดท้ังการผลิต (เนื้อหา สาระ วิธีการนําเสนอ รูปแบบ เทคนิค 
ฯลฯ) และการเผยแพร (ถึงใคร เม่ือไหร ความถ่ี หรือจํานวนเทาใด) 

1.2 ส่ือมวลชนท่ีนักประชาสัมพันธไดซ้ือเนื้อท่ีและเวลา เพื่อเผยแพรขาวสารที่
ตองการหรืออาจเปนขอตกลงกับส่ือมวลชน (Barter) ท่ีใหเนื้อท่ีและเวลา เพ่ือเผยแพรเหมือนกับ
การจายเงินซ้ือ 

1.3 ส่ือมวลชนท่ีนักประชาสัมพันธ ขอความรวมมือในการเผยแพร ซ่ึงปกติจะมี
ความเปนอิสระ  มีดุลยพินิจเปนของตนเองท่ีจะพิจารณาตัดสินวาอะไรนาเปนขาวได หรือไมเปน
ขาวท่ีนาสนใจ แกสาธารณชน สมควรท่ีจะเผยแพรตอไปได 
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1.4 ส่ือบุคคล ปกติบุคคลมีสิทธิสวนตัว และมีอิสระไมสามารถจะไปควบคุมได 
บุคคลท่ีเผยแพรขาวสารออกไป และสาธารณชนใหความเชื่อถือสูงนั้น นอกจากจะเปนผูนําทาง
ความคิดแลว มักเปนพนักงาน หรือผูรวมกิจกรรม 

ดวยความแตกตางของส่ือท้ัง 2 ประเภทนี้เอง ในการดําเนินการประชาสัมพันธ จึง
ตองพยายามใชส่ือดังกลาวประสมกัน เพราะหากส่ือท้ังสองประเภทตางก็เผยแพรขอมูลขาวสารท่ี
ตรงกันแลวจะเปนการเพิ่มความเท่ียงตรงและความนาเช่ือถือใหบังเกิดแกผูรับสารไดมากข้ึนนั่นเอง 

สําหรับตัวแปรท่ีนักประชาสัมพันธในประเทศ จะตองนํามาพิจารณาประกอบการ
เลือกใชส่ือแตละประเภท (พรทิพย  วรกิจโภคาทร , 2530 : 104 – 110) ไดแก 

1. ส่ิงพิมพท่ีตองอาศัยส่ือมวลชน ตัวแปรจะข้ึนอยูกับเนื้อหาของขาวสาร เวลา  
เปาหมาย งบประมาณ 

2. ส่ิงพิมพท่ีสามารถผลิตเองได จะพิจารณากลุมเปาหมายเปนสําคัญ รวมถึง 
งบประมาณและเนื้อหาของขาวสาร 

3. ส่ือบุคคล จะพิจารณากลุมเปาหมาย เนื้อหาของขาวสาร บุคลากรและเวลา 
4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส จะตองพิจารณางบประมาณ เนื้อหาขาวสาร คุณสมบัติของ

บุคลากร และความพรอมของเคร่ืองมือจากตัวแปรตาง ๆ ดังกลาวขางตน ทําใหสามารถ สรุปไดวา 
ในการเลือกใชส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธประเภทใด ๆ นั้น จะตองคํานึงถึงตัวแปรสําคัญ 5 ประการ
ไดแก งบประมาณ ประเภทของขาวสาร กลุมเปาหมาย ความพรอมของบุคลากร และวัสดุอุปกรณ 

ดังนั้น   กลาวโดยสรุปไดวา แนวคิดการประชาสัมพันธ  และส่ือท่ีใชในการ
ประชาสัมพันธ สามารถนํามาสนับสนุนการศึกษาวิจัยเร่ือง ส่ือการประชาสัมพันธ เพื่อการยอมรับ 
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการดําเนินงานโครงการพัฒนาฯ 
หรือประกอบกิจการใดๆ มิอาจจะประสบผลสําเร็จได ถาขาดการประชาสัมพันธท่ีดี โดยหลักการ
ของการประชาสัมพันธ เพื่อใหขอมูลขาวสาร เกิดความรู ความเขาใจ ใหความรวมมือ ยอมรับ  
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ โดยเล็งเห็นประโยชนตอโครงการพัฒนาของ
ประเทศชาติโดยรวม ซ่ึงตองอาศัย ส่ือท่ีจะนํา ขอมูล ขาวสาร สถานการณ ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไปสู
ประชาชนกลุมเปาหมายได โดยการเลือกใชส่ือในการประชาสัมพันธ ใหถูกตอง เหมาะสม กับแต
ละกลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด ดังนั้น นักประชาสัมพันธ จะตองมีความรู ความเขาใจ ในการ
ดําเนินการประชาสัมพันธและส่ือประชาสัมพันธเปนอยางดี เพื่อสงผลใหกลุมเปาหมายรับทราบ
ข อ มู ล  
ขาวสาร ตรงตามวัตถุประสงค ไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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2.2  ทฤษฎีเก่ียวกับส่ือและประสิทธิผลของส่ือ 
ส่ือ (Media) เปนหนทาง หรือวิธีทางท่ีจะนําขาวสารไปสูผูรับ (สนั่น  ปทมะทิน , 2520) 

เสถียร เชยประดับ (2528 : 17) จําแนกประเภทของส่ือออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ  
1. ส่ือมวลชน (Mass Media) หมายถึง ส่ือท่ีทําใหผูสงขาวสารซ่ึงอาจจะเปนบุคคลเดียว

หรือกลุมบุคคลสามารถท่ีจะสงขาวสารขอมูลไปยังผูรับจํานวนมากและอยูกันอยางกระจัดกระจาย
ไดในเวลาอันรวดเร็ว ส่ือมวลชนท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และ
นิตยสาร  

2. ส่ือมวลชน (Mass Media) ในกระบวนการสื่อสารมวลชน (Mass communication) 
เปนรูปแบบหน่ึงของการสื่อสารมีลักษณะโดยทั่วไป ท่ีแตกตางจากการส่ือสารในรูปแบบอ่ืน 2 
ประการ คือ 

2.1) กลุมผูรับสารจะตองเปนกลุมขนาดใหญ ซ่ึงไมใชผู ท่ีอยูในสังคม หรือมี
ประสบการณรวมกัน แตเปนกลุมชนท่ีมีความหลากหลาย และมีลักษณะท่ีแตกตางกันไป ไม
จําเปนตองรูจัก หรือมีประสบการณคลายคลึงกันมากอน 

2.2) ส่ือท่ีใชในการส่ือสารมวลชน จะเปนประเภทส่ือท่ีสัมผัสไดดวยการมองเห็น 
(Visual Transmitter หรือ Visual Media) เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ฯลฯ ส่ือท่ีสัมผัสไดดวยการฟง 
(Audio-Visual Transmitter) ไดแก โทรทัศน เปนตน 

3. ส่ือบุคคล (Personal Media) หมายถึง ตัวบุคคลท่ีนําพาขาวสาร จากบุคคลหน่ึงไปยัง
อีกบุคคลหน่ึง โดยอาศัยการติดตอส่ือสารแบบตัวตอตัว ระหวางบุคคล 2 คน หรือมากกวา 2 คนข้ึน
ไป ส่ือบุคคลในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคคลในครอบครัว ครูอาจารย ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 
เปนตน 

สําหรับประสิทธิผลของส่ือมวลชน และส่ือบุคคลนั้น นักวิชาการทางการส่ือสารสวน
ใหญตางเห็นพองตองกันวา ส่ือมวลชนจะมีประสิทธิภาพมากกวา ส่ือบุคคลในการใหขาวสารแก
คนจํานวนมากเพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจในเร่ืองใด เร่ืองหนึ่งอยางถูกตอง สวนส่ือบุคคลจะมี
ประสิทธิผลมากกวา ในการจูงใจใหบุคคลมีทัศนคติในเรื่องนั้น ๆ ตามแนวทางที่มุงหวัง ดังเชน 

แคทซ (Katz) และลาซาสเฟส (Lazarsfeld 1955  : 27) เห็นพองตองกันวา การส่ือสาร
ระหวางบุคคล มีผลตอการทําใหผูรับสารยอมรับ ท่ีจะเปล่ียนทัศนคติ และยอมรับท่ีจะใหความ
รวมมือในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มากท่ีสุด ฉะน้ัน ส่ือบุคคล จึงมีความสําคัญมากกวาส่ือมวลชน
ในข้ันจูงใจ สวนส่ือมวลชนจะมีความสําคัญกวาในข้ันของการใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง และ
อาจมีผลบางในการสรางทัศนคติ ในเร่ืองท่ีบุคคล ยังไมเคยรับรูมากอน 
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โรเจอร (Rogers 1978 : 291) ไดกลาวเปรียบเทียบประสิทธิผลของส่ือมวลชนและ 
ส่ือบุคคลวา ผลจากการวิจัยตาง ๆ พบวา ส่ือมวลชนสามารถเปล่ียนการรับรู ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มพูน 
ความรู ความเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ แตการส่ือสารระหวางบุคคลนั้น มีประสิทธิผลมากกวา 
เม่ือวัตถุประสงคของผูสงสารอยูท่ีการเปล่ียนแปลงทัศนคติ เพราะขาวสารที่ถายทอดออกจาก 
ส่ือมวลชนเพียงอยางเดียว  ไมสามารถกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีฝงแนน  หรือ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของเบทต้ิงเฮาส (Betting house,1968:180-185) 
ท่ีวา  ส่ือมวลชนเปนเพียงตัวเสริมความเช่ือ  และทัศนคติท่ีมีอยู เดิมใหฝงแนนมากกวาจะ 
เปล่ียนแปลงทัศนคติอยางส้ินเชิง แตอาจเปล่ียนแปลงการรับรูไดบางในขอบเขตจํากัดของ 
ประสบการณ ฉะนั้น ส่ือมวลชนจึงเปนแหลงความคิด และเปนผูวางแนวทางในการเปล่ียนแปลง
เทานั้น กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางมนุษยนั้น เปนผลจากการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลแบบ
เห็นหนาเห็นตากันท้ังส้ิน 

ปรมะ  สตะเวทิน (2527 : 59) ไดกลาววา ประสิทธิผลของส่ือยอมมีอิทธิผลตอ
ประสิทธิผลของการส่ือสาร  เชนเดียวกับองคประกอบอ่ืน ๆ การเลือกใชส่ือยอมสามารถท่ีจะเพ่ิม
หรือลด ประสิทธิผลของการส่ือสารได หากผูสงสารเลือกใชส่ือท่ีเหมาะสมกับสถานการณการ
ส่ือสาร  (Communication Situation) ประสิทธิผลของการส่ือสารจะมีมาก 

นอกจากส่ือสองประเภทท่ีกลาวมา วิลเบอร ชแรมม (Wibur Schramm , 1973 : 125) 
กลาววา ยังมีส่ืออีกชนิดหนึ่งท่ีผูสงสารใชในการถายทอดขาวสารขอมูลไปยังมวลชน บุคคล หรือ 
กลุมบุคคล ส่ือดังกลาวนี้ ถูกสรางข้ึนมาเพื่อใหติดตอกับกลุมเปาหมายเฉพาะ เรียกวา ส่ือเฉพาะกิจ 
(Specialized Media) ไดแก ส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ (Audio Visual Media) และส่ือส่ิงพิมพ
ตางๆ (Printed Media) สวนส่ือเฉพาะกิจท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แผนผับ ใบปลิว ปายโฆษณา  
วิดิทัศน อินเตอรเน็ต และโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติ 

อาดัมส (Adams : 1971) ไดกลาวถึง ความสําคัญของส่ือเฉพาะกิจ ไวดังนี้ คือ ส่ือเฉพาะ
กิจ จัดวา มีความสําคัญตอการเผยแพรนวัตกรรม และขาวสารขอมูล เพราะส่ือเฉพาะกิจ เปนส่ือท่ี
จัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง โดยเฉพาะการใชส่ือเฉพาะกิจ เปนการใชความรู
และขาวสารที่เปนเร่ืองราวเฉพาะอยาง โดยมีกลุมเปาหมาย (Target Audience) ท่ีกําหนดไวแนนอน 

จากทฤษฎีวา ดวยส่ือและประสิทธิผลของส่ือ เห็นไดชัดเจนวา ส่ือเปนพาหะท่ีจะนํา
ขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย หากไมมีส่ือเปนตัวกลาง ก็จะไมเกิดการส่ือสาร นักวิชาการทางการ
ส่ือสารสวนใหญเห็นวา ส่ือมวลชนจะมีประสิทธิภาพมากกวาส่ือบุคคลในการใหขาวสารแกคน
จํานวนมาก เพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจในเร่ืองใด เร่ืองหนึ่ง สวนส่ือบุคคลจะมีประสิทธิผล
ในการชักจูงใจ และส่ือเฉาะกิจ มีความสําคัญตอการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
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อยางหนึ่งโดยเฉพาะ และท้ังหมดนี้สามารถนํามาเปนแนวคิดในการศึกษาประสิทธิผลของส่ือ
ประชาสัมพันธ 
2.3  แนวความคิดเร่ืองการส่ือสารและการติดตอส่ือสาร 

ตามความหมายของการส่ือสารไดมีผูนิยามไวดังนี้   
บุญเลิศ  ศุภดิลก(2534) ไดใหนิยามของการส่ือสารไววา “การส่ือสาร เปนความพยายาม

ของมนุษยท่ีตองการ แลกเปล่ียน(SHARE) ขาวสาร (INFORMATION) หรือความคิด (IDEAS) 
ระหวางกันเอง” ซ่ึงมีลักษณะเปนกระบวนการน้ันหมายความวา  การส่ือสารนั้นมีลักษณะ
เปล่ียนแปลงและตอเนื่องตลอดเวลากลาวคือ ไมมีจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดในตัวมันเอง (ชลัท   
มนตไตรเวศย, 2540:8) 

สมควร  กวียะ  ใหความหมายของการสื่อสารไววา “ การสื่อสาร คือ การแลกเปล่ียน
ขาวสารเพื่อความเขาใจรวมกัน ” คําวา COMMUNIQURE ซ่ึงแปลตามตัวอักษรไดวา 
MAKECOMMON หรือ ภาษาฝร่ังเศส COMMUNIQURE ซ่ึงแปลตามตัวอักษรไดวา 
MAKECOMMON หรือทําใหมีสภาพรวมกัน หรือ ทําใหรวมกันเปนหนึ่ง (COM แปลวา รวมกัน 
UN แปลวา หนึ่ง)  รวมเปนความหมายท่ีตรงกับพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย  ท่ีจะตองพยายาม
ส่ือสารใหเขาใจตรงกันตลอดเวลา (สมควร  กวียะ, ม.ป.ป. : 2) 

คําวา “การส่ือสาร” หรือ “COMMUNICATION” นั้นอาจหมายถึง  การแลกเปล่ียน
สัญญาณขาวสารระหวางบุคคลบนพื้นฐานของความเขาใจรวมกันตอเคร่ืองหมายท่ีแสดงขาวสาร 
(Wilber  Schramm,1974:3) 

ปรมะ  สตะเวทิน  ใหความหมายวา การส่ือสาร คือ กระบวนการถายทอดสาร 
(MESSAGE) จากบุคคลฝายหนึ่ง เรียกวา “ผูสงสาร” (SOURCE) ไปยังบุคคลฝายหน่ึงเรียกวา “ผูรับ
สาร” (RECEIVER) โดยผานส่ือ (CHANNEL) ตางๆ (ปรมะ สตะเวทินม, 2529 : 14-17) 

Astrid  Kersten  ไดใหความหมายของการส่ือสารวา มีองคประกอบดังตอไปนี้ 
1. เปนการใหความรู กลาวคือ มนุษยสรางสรรค  ความหมายความรูในกระบวนการ 

ติดตอส่ือสาร แลวยังเปนคนถายทอดแพรกระจายและรับขาวสาร  ตีความหมายสภาพแวดลอม 
ภายในและสังคม  ในลักษณะท่ีเปน รูปธรรมและนามธรรม มีลักษณะเปนกระบวนการ 
(PROCESS) อยางตอเนื่องไมมีจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุด 

2. มีเปาหมายในการส่ือสารของปจเจกบุคคล เปนไป เพ่ือลดความไมแนนอนและรัก
สมาชิกภาพ ท่ีเปนสวนหนึ่งขององคการ สวนในดานการส่ือสารในองคการเองมีวัตถุประสงค 
เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายโดยใชระบบการส่ือสารแพรกระจายความคิด ทัศนคติ คานิยมตางๆ 
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ไปสูสมาชิกขององคการ  เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางาน (Astrid  Kersten,1986 : 1 
อางใน ชลัท  มนตไตรเวศย, 2540 :11) 

การติดตอส่ือสาร  คือ กระบวนการในการสงผานหรือส่ือความหมายระหวางบุคคล
สังคมมนุษย เปนสังคมท่ีสมาชิกสามารถใชความหมายของตนส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ  โดย
แสดงออกในรูปของความตองการ  ความปรารถนา  ความรูสึกนึกคิด  ความรู และประสบการณ
ตางๆ จากบุคคลหน่ึงไปอีกบุคคลหน่ึง การส่ือสารจึงมีความสําคัญยิ่ง  ในฐานะท่ีเปนศูนยกลางแหง
สถานการณและพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนแกมนุษย  มนุษยสามารถสงขาวสารไปยังมนุษย
อีกผูหนึ่ง ซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูรับ (RECEIVER) โดยมนุษยท่ีทําหนาท่ีเปนผูสง (SOURCE) เจตนาที่
จะใหเกิดผลกระทบตอพฤติกรรมของมนุษยท่ีทําหนาท่ีเปนผูรับ (อางถึง  วิรัช  ลภิรัตนกุล, 2535 : 
159) 

ประเภทของส่ือในการส่ือสาร 
ในการศึกษาเร่ืองของส่ือ ไดมีการแบงประเภทของส่ือ  ออกเปนลักษณะตางๆ หลาย 

รูปแบบและไมมีลักษณะตายตัว  ข้ึนอยูกับเหตุผลของนักวิชาการหรือผูศึกษาแตละทาน 
นภาภรณ  อัจฉริยะกุลและ รุงนภา  พิตรปรีชา (2533) ไดเสนอการจัดแบงประเภทของ

ส่ือออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
1. การแบงประเภทของส่ือโดยใชธรรมชาติของส่ือเปนเกณฑ  เนื่องจากส่ือโดยท่ัวไปมี 

ธรรมชาติในการนําสารเปน 2 ลักษณะ คือ 
1.1 ส่ือวัจนะ  หมายถึง ส่ือประเภทที่ใชคําพูด หรือภาษาในการส่ือความหมาย  

หมายถึง ภาษาพูด และภาษาเขียน ส่ือดังกลาวประกอบดวย 
- ส่ือคําพูด หรือ ส่ือวาจา ไดแก การพูดในลักษณะตางๆ ไมวาจะเปนการพูด

โดยตรง หรือ พูดตอสาธารณะ รวมท้ังส่ือมวลชนประเภทวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน 
- ส่ืออักษร หรือ ภาษาเขียน ไดแก การเขียนติดตอระหวางบุคคล เขียนเพื่อ 

มวลชน  รวมท้ังส่ือมวลชนประเภทส่ิงพิมพ เชน นิตยสาร หนังสือพิมพ 
1.2 ส่ืออวัจนะ  หมายถึง ส่ือท่ีไมใชถอยคํา หรือคําพูด แตส่ือสารในลักษณะอ่ืนๆ  

ไดแก  การส่ือสารดวย อากัปกริยา บุคลิกภาพ  ภาษาทาทางของส่ือบุคคล ส่ือท่ีเปนสัญลักษณ   
ส่ือวัฒนธรรม  ส่ือพื้นบาน  และส่ือทัศนศิลปของงานศิลปะตางๆ 

2. การแบงประเภทของส่ือจําแนกตามพัฒนาการของส่ือเปนเกณฑ มี 3 ลักษณะ คือ 
2.1 ส่ือดั้งเดิม คือ ส่ือท่ีใชกันในสมัยโบราณ ไดแก ภาพวาดตามผนังถํ้า สัญญาณ

ควันไฟ  สัญญาณกลอง เปนตน 

DPU



 

30 

2.2 ส่ือสมัยใหม  คือ ส่ือท่ีใชกันอยูในปจจุบัน  ไดแก โทรศัพท  โทรเลข  โทรสาร  
ดาวเทียม วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน เปนตน 

2.3 ส่ืออนาคต  คือ ส่ือท่ียังคาดวาจะมีความนิยมในการใชในอนาคตอันใกลนี้ เชน  
วีดีโอคอนเฟอเร็นซ  เทเลเท็กซ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส จําพวกไมโครชิป เปนตน 

3. การแบงประเภทของส่ือจําแนกตามรูปแบบ และสถานการณของการส่ือสาร 
เนื่องจากสถานการณในการส่ือสารหน่ึงๆ ส่ือท่ีนํามาใชยอมมีลักษณะแตกตางกันไป  โดยใช
สถานการณในการส่ือสารเปนเกณฑ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ลักษณะดังนี้ 

3.1 ส่ือภายในบุคคล หรือ การส่ือสารภายในบุคคล (Intrapersonal  Communication) 
การคิดหรือการพูดโตตอบกับตัวเองอยูภายในใจ  การเกิดปฏิกิริยาอาการ เชน การเคล่ือนไหวตางๆ 
เปนตน  

3.2 ส่ือมวลชน (Mass communication) คือ รูปแบบของการส่ือสารท่ีกลุมผูรับสาร
จะตองเปนกลุมชนขนาดใหญ ท่ีมีความหลากหลายและไมจําเปนตองเคยรูจักหรืออยูในสังคม 
เดียวกัน  หรือมีประสบการณรวมกันมากอน  โดยการแบงประเภทของส่ือตามลักษณะนี้อาศัย การ
รับรูผานทางประสาทสัมผัสเปนหลัก กลาวคือ 

- ส่ือท่ีรับไดดวยการมองเห็น (Visual Media หรือ Visual  Transmitter) ไดแก 
หนังสือพิมพ  นิตยสาร  สัญลักษณ  หนังสือ ภาพถายและภาพวาด เปนตน 

- ส่ือท่ีรับไดดวยการฟง (Audio Media หรือ Audio Transmitter) ไดแก
วิทยุกระจายเสียง เปนตน 

- ส่ือท่ีรับไดดวยการฟงและการมองเห็น (Audio Visual Media หรือ Audio 
Visual Transmitter) ไดแก โทรทัศน  ภาพยนตร เปนตน 

ปรมะ  สตะเวทิน (2534) กลาวไววา โดยปรกติส่ือท่ีใชในการส่ือสารแบงออกไดเปน 3 
ประเภท ดังนี้ 

1. ส่ือบุคคล  หมายถึง ตัวคนที่ถูกนํามาใชในการส่ือสารกับผูรับสารในลักษณะ
การเผชิญหนาท้ังในรูปของการสนทนาหรือในรูปของการประชุมกลุม ซ่ึงการใชส่ือบุคคลในการ
ส่ือสารกอใหเกิดผลดี คือ 

- สามารถนําขาวสาร ท่ีตองการเผยแพรไปสูผูรับสาร ไดโดยตรง และสามารถ
ชักจูงใจ ผูรับสาร ไดโดยวิธีการพูดคุยแบบกันเอง 

- สามารถทําใหการเผยแพรขาวสารเปนไปในลักษณะท่ียืดหยุนปรับใหเขากับ 
ผูรับสารเปนรายๆ ไปได และยังทําใหไดรับทราบความรูสึกนึกคิดของผูรับสารไดทันที 
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2. ส่ือมวลชน  หมายถึง  ส่ือท่ีสามารถนําสารจากผูสงสารไปสู ผู รับสารซ่ึง
ประกอบดวยคนจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว ภายในเวลาเดียวกันหรือในเวลาใกลเคียงกัน ไดแก 
หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน นิตยสารและภาพยนตร ซ่ึงส่ือมวลชนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี 
กลาวคือ สามารถเผยแพรขาวสารไปสูผูรับสารจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว สามารถใหความรู
และขาวสารแกผูรับสารไดเปนอยางดี 

3. ส่ือเฉพาะกิจ  หมายถึง ส่ือท่ีถูกผลิตข้ึนมาโดยมี เนื้อหาเฉพาะและจุดมุงหมาย
หลักอยู ท่ีผู รับสารเฉพาะกลุม เชน หนังสือ  คูมือ จุลสาร  แผนพับ โปสเตอร  ภาพ  สไลด  
นิทรรศการ เปนตน  ซ่ึงคุณลักษณะท่ีดีของ ส่ือเฉพาะกิจ คือ 

- ผูสงสารสามารถสงขาวเฉพาะเร่ือง ใหกับผูรับสารเปาหมาย ไดอยาง 
สอดคลองเหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการส่ือสารนั้น 

- ส่ือเฉพาะกิจ สามารถทําใหผูรับสารเปาหมายไดรับทราบขาวสาร ความรู
โดยตรงและถูกตอง อันจะสงผลตอ การตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติ ไปในแนวทางที่ผูสงสาร
ตองการได 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา วิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธตองเปนไปในรูปของการ
ติดตอส่ือสารกันไดท้ังสองทาง (Two-way Communication) โดยสามารถใชส่ือการประชาสัมพันธ
ประเภทส่ือบุคคล ในการนําเสนอส่ิงตาง ๆ จากองคการของรัฐหรือการรถไฟแหงประเทศไทย ไปสู 
ประชาชน ขณะเดียวกันก็เปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหทราบวา กลุมประชาชน ท่ีมี
สวนเกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐหรือผูรับผิดชอบโครงการฯ นั้น ๆ มีความคิด ความตองการ
หรือไม  อยางไร ตองการส่ิงใด และช้ีแจงใหองคการของรัฐหรือการรถไฟแหงประเทศไทย ทราบ 
เพ่ือปรับปรุง แกไขใหถูกตอง  อยางไรก็ตาม การประชาสัมพันธนั้น มีข้ันตอนท่ี ดําเนินงานอยาง
เปนระบบและมีแบบแผนกระทําตอเนื่อง การสรางและธํารงรักษาไว  ซ่ึงความสัมพันธอันดี
ระหวาง องคการของรัฐหรือการรถไฟแหงประเทศไทยกับประชาชน  ใหประชาชนไดรับรูและ
เขาใจ โดยตั้งอยูบนรากฐานของ ความจริงใจ และความซื่อสัตย  ใหการยอมรับ รวมมือ สนับสนุน 
ในการดําเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 
2.4  ทฤษฎีการส่ือสารสองจังหวะ (Two-step Flow Theory) 

การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษา ส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการระบบขนสง
ทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีสรางความพึงพอใจ การใหความรวมมือและมีการ 
ยอมรับ จากประชาชนในชุมชนในแนวเขตพื้นท่ีเสนทางรถไฟของโครงการฯไดมากท่ีสุด ซ่ึงมีผูนํา
ชุมชนที่เปนส่ือบุคคล ซ่ึงเปนตัวแทนของชุมชนฯ ดังนั้น เพื่อแสดงความสัมพันธทางการส่ือสาร

DPU



 

32 

ระหวางกลุมตางๆ ทฤษฎีการส่ือสารสองจังหวะ จึงมีความเก่ียวของและเพื่อเปนกรอบอธิบาย
ลักษณะ การไหลของขอมูล ขาวสาร การประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการระบบขนสงทางรถไฟ
เช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหวางส่ือการประชาสัมพันธภายนอกกับผูนําชุมชน และระหวาง  
ผูนําชุมชนกับประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในแนวเขตพื้นท่ีเสนทางรถไฟของโครงการฯ 
รวมไปถึงการอธิบายบทบาทของ ผูนําชุมชนในฐานะ Opinion Leader ดวย 

ทฤษฎีการส่ือสารสองจังหวะนี้ มาจากการศึกษาผลกระทบของ การส่ือสารในการ
รณรงคหาเสียงเลือกต้ังประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเม่ือป ค.ศ.1940 โดย Pual Lazarsfeld, 
Bernard Berelson และ Hazel Gaudet โดยไดสัมภาษณประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งพบวา ผูมีสิทธ์ิ
เลือกตั้งรับทราบขอมูลสวนใหญเกี่ยวกับการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งจากบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไมใชส่ือมวลชน 

Lazarsfeld และคณะ พบวา ส่ือมวลชนมีอิทธิพลตอผูรับสารนอยมาก ในขณะท่ีการ 
ติดตอสัมพันธ  ระหวางบุคคลกลับมีความถ่ีและมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจเลือก
ประธานาธิบดีมากกวา ส่ือมวลชน นักวิจัยกลุมดังกลาว ไดเสนอความคิดเห็นวา ในข้ันแรก ขอมูล
ขาวสาร จากส่ือมวลชนจะถูกสงไปยัง กลุมผูนําทางความคิด (Opinion Leader) ซ่ึงเปนผูรับสารท่ีมี
อิทธิพลเหนือผูรับสารท่ัวไป จากน้ันผูนําทางความคิด จะถายทอดขอมูล ขาวสาร ท่ีเขาไดอานหรือ
ไดรับฟงมาไปสูบุคคลอื่นๆ เชน เพื่อนรวมงานหรือผูรับสารท่ัวไป ท่ีมีความเล่ือมใสในตัวผูนําทาง
ความคิดนั้น กระบวนการส่ือสารนี้ถูกเรียกวา การส่ือสารสองจังหวะ (Two-step flow of 
communication) 

ผลการศึกษาดังกลาวแตกตางจากแนวคิดของ ทฤษฎีส่ิงเราและการตอบสนอง 
(Stimulus – response Theory) หรือท่ีนักการส่ือสารเรียกวา ทฤษฎีเขมฉีดยา (Hypodermic Needle 
Theory) ท่ีเช่ือวา ส่ือมีอิทธิพลในฐานะเปนส่ิงเราหรือแรงกระตุนจากภายนอกและเช่ือวา  
ส่ือมวลชนมีผลโดยตรงตอผูรับสาร 

ทฤษฎีการส่ือสารสองจังหวะสามารถจะอธิบายไดโดยแบบจําลองดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบจําลอง 
การสื่อสารมวลชนระยะแรกเริ่ม 

แบบจําลอง 
การสื่อสารมวลชน 2 จังหวะ 

สื่อมวลชน สื่อมวลชน 

DPU



 

33 

ภาพท่ี 2.1 แบบจําลองการส่ือสารมวลชน 2 จังหวะ เปรียบเทียบกับแบบจําลองการส่ือสารดั้งเดิม 
ท่ีมา : Katz and Lazarsfeld, 1995 

แบบจําลองขางตนเปน แบบจําลองการส่ือสารสองจังหวะเปรียบเทียบกับแบบจําลอง
การส่ือมวลชนดั้งเดิมท่ีเช่ือวา ส่ือมวลชนมีอิทธิพลตอผูรับสารโดยตรง เนื่องมาจากผลของการใช
ส่ือมวลชน เชน วิทยุและหนังสือพิมพ เพื่อการโฆษณาชวนเช่ือทางการเมืองของประเทศคูสงคราม
ในชวงทศวรรษที่ 1920-1940 อันเปนชวงท่ีเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2 ในขณะท่ีแบบจําลอง
การส่ือสารสองจังหวะแสดงผลท่ีแตกตางออกไป กลาวคือ ขอมูล ขาวสารจากส่ือมวลชนจะถูก
สงไปยังบุคคลท่ีเรียกวา ผูนําทางความคิด (Opinion Leader) จากนั้นสารจะถูกถายทอดจาก ผูนําทาง
ความคิดไปยังผูตาม ซ่ึงถือวา มีอิทธิพลจากผูนําทางความคิดแฝงเขาไปดวย แบบจําลองนี้แทนท่ีจะ
มองผูรับสารวา ไมมีปฏิกิริยาริเร่ิมส่ิงใด ก็มองผูรับสารวาเปน ปจเจกบุคคล (Individual Audience) 
ท่ีมีปฏิสัมพันธระหวางกัน 

ทฤษฎีการส่ือสารสองจังหวะของ Lazarsfeld และคณะ อาศัยขอสมมติฐานที่สําคัญ 
ดังตอไปนี้ 

1. ปจเจกชนหาใชวา ตางคนตางอยูในสังคมไม แตตางเปนสมาชิกของกลุมสังคม ท่ีมี
ปฏิกิริยาสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 

2. ปฏิกิริยาและการตอบสนองของปจเจกชนตอ ส่ือมวลชนจะไมเปนไปโดยตรงและ
ทันทีทันควัน แตจะมีสัมพันธภาพเชิงสังคมแทรกข้ึนมา และปจเจกชนจะไดรับอิทธิพลจาก 
สัมพันธภาพเชิงสังคมเหลานั้นดวย 

3. มีกระบวนการสองอยางท่ีเกี่ยวของกันอยู กระบวนการอันหนึ่งก็คือ การรับและการ
เอาใจใส กระบวนการอีกอันหนึ่งก็คือ การตอบสนองในรูปของการยอมรับหรือการปฏิเสธอิทธิพล
หรือความพยายามท่ีจะใหขาวสารการรับไมเทากัน การตอบสนองและการไมรับก็ไมใชการ
ตอบสนอง (ท้ังนี้ เพราะอาจจะมีการยอมรับ ในระดับตอมาจากการติดตอสวนบุคคล) 

4. ปจเจกชนแตละคนมีความสามารถในการรับสารไดไมเทากัน ในแงของการรณรงค
ดวยส่ือมวลชน และมีบทบาทตางกันในกระบวนการส่ือสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจแบงออกได
เปนกลุมซ่ึงสวนใหญแลว จะไปฝากความเช่ือไวกับการไดยิน ไดฟงจากบุคคลอ่ืน โดยปลอยให
บุคคลอ่ืนเปนผูช้ีนํา 

5. ผูนําความคิดเห็น บอกลักษณะไดจากการท่ีใชส่ือมวลชนมากกวาผูอ่ืน มีระดับการ
เกาะกลุมกันสูงกวาผูอ่ืน ถือตัววา เปนผูมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน และถือวามีบทบาทอันมีคุณสมบัติ
เสมอเปนแหลงขาวสารและเปนผูช้ีนําดวย 
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ทฤษฎีการส่ือสารสองจังหวะนี้ จึงสรุปพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษยไดวา ส่ือ 
มวลชนไมไดมีผลตอผูรับสารโดยตรง แตส่ือมวลชนเปนสวนท่ีใหขอมูลไปยังเครือขายของสังคมท่ี
ซับซอน ส่ือจึงตองแขงขันกับแหลงขาวสารอ่ืนๆ ดวย เชน แหลงขาวสารจากกลุมผูนําความคิด ซ่ึงมี
อิทธิพลเหนือผูรับสารท่ัวไปในกลุมสังคมหรือชุมชน จึงเห็นไดวา การรถไฟแหงประเทศไทย ได
แสดงถึงความสัมพันธทางการส่ือสารระหวางกลุมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนชองทางการ
ประชาสัมพันธ ในการไหลของขอมูลขาวสารไดเพียงใด 

การศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนาแบบการยอมรับใหความรวมมือของประชาชนน้ัน 
องคประกอบสําคัญท่ีสงเสริมการยอมรับและเกี่ยวของกับกระบวนการส่ือสารในฐานะเปน ส่ือ
บุคคล ตามแนวความคิด ทฤษฎีการส่ือสารสองจังหวะ ไดแก ผูนําทางความคิด นักส่ือสาร
พัฒนาการยอมรับวา การใชยุทธวิธีสงเสริมบทบาทของผูนําทองถ่ิน เปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงตอ
ความสําเร็จของ ความรวมมือ ใหการยอมรับและมีสวนรวมของชุมชน 

ท้ังนี้ อธิบายเพิ่มเติมไดวา ผูนําทางความคิด เปนผูท่ีมีอิทธิพลท่ี ผูตามนิยมชมชอบ และ
ปรารถนาท่ีจะเอาเปนแบบอยาง ท้ังยังเปนสถานภาพทางสังคมท่ีไดรับการยอมรับท้ังจากภายใน
กลุมของผูนําความคิดเองและจากกลุมอ่ืนในประเด็นหรือเร่ืองท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับกลุมนั้นๆ 

ความสัมพันธระหวาง ผูนําทางความคิดและผูตามเปนความสัมพันธระหวางบุคคลซ่ึง 
นอกจากจะแสดงถึงเครือขายทางการส่ือสารแลว ยังเปนแรงผลักดันท่ีกอใหเกิดบรรทัดฐานของ
กลุมสังคมและเกิดการสนับสนุนทางสังคมตอ คานิยมและความคิดเห็นตางๆ ของแตละบุคคลอยูใน
สังคมนั้น 

ไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายและลักษณะของผูนําทางความคิด ในงานวิจัยสาขา
ตางๆ มากมาย ในท่ีนี้จะกลาวถึงผูนําในงานดานการพัฒนาชุมชน ดานการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนา
และดานสังคมสงเคราะห ไดแก ผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน (Community Leader) ซ่ึงเปนผูมี 
บทบาทเปนผูนําทางความคิด (Opinion Leader) ดวย 

สุรางค จันทรเอ็ม กลาววา ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีสามารถประสานงานของกลุม ใหความ
ตองการของกลุมสอดคลองกับความตองการของสมาชิกแตละคน สามารถขจัดขอขัดแยงภายใน
กลุมลงไดดวยดี และนํากลุมไปสูจุดหมายปลายทางท่ีตั้งไวใหได เพื่อความเจริญกาวหนาของ 
กลุมคน 

จิตจํานงค  กิติกีรติ ใหความหมายของ ผูนําทองถ่ิน วาหมายถึง บุคคลท่ีชวยใหผูอ่ืนหรือ 
ชุมชนไดมีการตกลงกัน และพยายามหาทางใหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีวางไว พฤติกรรม
ของผูนําทองถ่ินจะมีอิทธิพลเหนือประชาชนในทองถ่ินนั้น อันจะกอใหเกิดการรวมมือกันทํางาน 

DPU



 

35 

โดยมุงความสําเร็จของชุมชนเปนสําคัญ หรืออาจกลาวงายๆ โดยสรุปวาผูนําทองถ่ินก็คือ ผูมีอํานาจ
หรืออิทธิพลสามารถชักจูงคนในชุมชนได 

จากการวิจัยพบวา ในทางปฏิบัติ บุคคลที่ชาวบานจะมองและยึดถือเปนผูนําของตนได
จะตองเปนผูท่ีไดพิสูจนตัวเองวา เขาเปนผูท่ีชาวบานใหความไววางใจ เปนผูท่ีมีความสนใจใน 
กิจกรรมของชาวบาน และเปนผูมีความเต็มใจ รวมท้ังมีขีดความสามารถท่ีจะอุทิศประโยชนไดมาก
เพื่อเกิดผลดีตอสวนรวม 

เสถียร  เชยประทับ ไดสรุปลักษณะของผูนําทางความคิดท่ีแตกตางจากผูตามความคิด 
คือ 

1. ในแงของการส่ือสาร ผูนําทางความคิดสามารถเขาถึงส่ือมวลชนไดมากกวาผูตาม
ความคิด 

2. ผูนําทางความคิด มีลักษณะสากลมากกวา ผูตามความคิด 
3. ผูนําทางความคิด มีการติดตอกับผูนําการเปล่ียนแปลงมากกวา ผูตามความคิด 
4. ผูนําทางความคิด เขามีสวนรวมในสังคมมากกวา ผูตามความคิด 
5. ผูนําทางความคิด มีสถานะทางสังคมสูงกวา ผูตามความคิด 
6. ผูนําทางความคิด จะยอมรับ นวกรรมเร็วกวา ผูตามความคิด 

คุณลักษณะของผูนําทองถ่ิน คุณลักษณะของ ผูนําทองถ่ิน ท่ีจะเอ้ืออํานวยตองานพัฒนา
ชุมชน ควรประกอบดวยคุณลักษณะท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 

1. มีจิตใจมุงม่ัน ท่ีจะพัฒนา 
2. มีความซ่ือตรง ตอหนาท่ี 
3. มีจิตใจเปนกุศล 
4. การยอมรับวิทยาการแผนใหม 
5. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
6. มีทัศนคติแบบประชาธิปไตย 
7. มีความจงรักภักดีตอสถาบัน 
8. มีความเปนผูนํา 

ความสําคัญของผูนําทองถ่ิน ในงานพัฒนาชุมชน ใชหลักการของผูนําความคิด ซ่ึง
ไดแก ผูนําทองถ่ิน เปนส่ือในการพัฒนาชุมชน หลักการนี้เรียกวา หลักการใชประโยชนจากผูนํา 
ทองถ่ินเปนบุคคลในทองท่ีท่ีมีผูเคารพนับถือ ไววางใจ หรือมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด และการ
ตัดสินใจของมหาชนในชุมชน เขาจึงจะเปนผูชวยเหลืองานเผยแพรใหเกิดความนิยม จูงใจ 
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ประชาชนใหมารวมงานดวยอยางมีประสิทธิภาพ และบางคร้ัง ยังชวยเปนวิทยากรในบางสาขาให
อีกดวย 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน ไดกลาวถึง ความสําคัญของผูนําทองถ่ินประกอบดวย 
- ผูนําทองถ่ิน เปนตัวส่ือความคิดสองทาง (Two-way Communication) 
- ผูนําทองถ่ิน เปนผูชักนําประชาชนใหการยอมรับเขามารวมมือโครงการพัฒนา 

ชุมชน หมูบาน 
- ผูนําทองถ่ิน มีความรู ประสบการณในการทํางานรวมกันในการแกไขปญหาและ

สรางสรรคความเจริญกาวหนาดานตางๆ 
ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา และคณะ ไดกลาวถึงความสําคัญของผูนําทองถ่ินวา ความสําเร็จใน

งานพัฒนาชุมชน ผูนําทองถ่ินเปนปจจัยที่สําคัญท่ีสุด เพราะผูนําทองถ่ิน 
1. เปนแกนนําในการพัฒนา 
2. เปนผูเช่ือมประสานระหวางเจาหนาท่ีของรัฐกับประชาชนในชุมชน 
3. เปนผูชักนําความชวยเหลือมาสูชุมชน และสรางบรรยากาศแหงการพัฒนาชุมชน 
4. เปนผูมีความพรอมในการรับรูเทคโนโลยีใหมๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนท่ี

มีประสิทธิภาพ 
5. เปนผูกลาเส่ียงตอการเปลี่ยนแปลงใหมๆ สูง อันจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
6. เปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
7. เปนผูมีน้ําใจท่ีจะพัฒนามุงม่ันใน การปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพความเปนอยู

ของประชาชนในชุมชน 
ประเภทของผูนําทองถ่ิน ผูนําทองถ่ินมี 2 ประเภท คือ 

1. ผูนําทองถ่ินท่ีเปนทางการ คือ ผูนําท่ีไดรับการแตงต้ังจากทางราชการ ใหปฏิบัติ
หนาท่ีเปนตัวแทนของทางราชการในการพัฒนาตามบทบาทหนาท่ี เชน กํานัน ผูใหญบาน ครูใหญ 
และเจาอาวาส เปนตน 

2. ผูนําทองถ่ินท่ีไมเปนทางการ คือ บุคคลท่ีชาวบานใหการยอมรับ เคารพนับถือ แต
มิไดมีตําแหนงหนาท่ีในทางราชการ เปนบุคคลท่ีคนในชุมชนยอมรับ สวนมากจะเปนผูมี
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เชน หมอดู หมอผี หมอยา ชางประจําหมูบาน หรือผูอาวุโสใน
หมูบาน หรือผูกวางขวางเปนท่ีรูจักกันในชุมชนนั้น เปนตน 
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ผูนําเหลานี้จะเปนแกนนําสําคัญในการทํากิจกรรมตางๆ ของหมูบานหรือชุมชน  
ไมวาจะเปนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมการพัฒนา ตลอดท้ังกิจกรรมทาง
สังคมอ่ืนๆ 

ในปจจุบันรูปแบบของผูนําทองถ่ินท่ีเปนทางการอีกแบบหนึ่ง ไดแก คณะกรรมการ
พัฒนาหมูบาน คณะกรรมการพัฒนาตําบล และคณะกรรมการพัฒนาชุมชน เปนตน โดยชุมชน 
ในแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯ ท่ีรุกลํ้าเขามาในท่ีดินรถไฟ ไดแบงเปนชุมชนริมทางรถไฟ
หลายชุมชนมีช่ือตามสถานท่ีสําคัญหรือถนนทางหลวง ในแตละชุมชนมีคณะกรรมการพัฒนา 
ชุมชนท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยมีกําหนดเวลาการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ปในบางชุมชน ท้ังนี้  
แนวคิดเกี่ยวกับผูนําทางความคิดท่ีกลาวมาจะชวยใหผูวิจัยสามารถนํามาใชประกอบการพิจารณา
ศึกษาถึงบทบาทของ ผูนําชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯ ในฐานะส่ือ
บุคคล ท่ีชวยเผยแพรขอมูล ขาวสาร ท้ังจากการรถไฟแหงประเทศไทย ส่ือมวลชนและแหลงอ่ืนๆ 
ภายนอกชุมชนไปสูคนในชุมชน รวมท้ังบทบาทในการกระตุนหรือชักจูงคนในชุมชนใหมีการ 
รวมมือ ยอมรับไดมากนอยเพียงใด 
 
2.5  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการสังคมประกิต (Socialization) 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดกลุมเปาหมายท่ีสําคัญคือ ประชาชนท่ีอาศัยในชุมชน
ริมทางรถไฟสายตะวันออกเดิม ซ่ึงอยูในแนวเขตพื้นท่ีกอสรางเสนทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิใหม ท่ีมีความสัมพันธเชิงสังคมระหวางกัน มีการปะทะสังสรรคระหวางชาวบานกับ 
ชาวบาน ระหวางชาวบานกับ ผูนําชุมชน คณะกรรมการชุมชน ซ่ึงเปนผูนําทางความคิด หรือ
ระหวางชาวบานกับส่ือตางๆ ท้ังท่ีเปนส่ือมวลชนทั่วไปและเปนส่ือของการรถไฟแหงประเทศไทย 
ส่ือตางๆท้ังภายในและภายนอกชุมชน แนวคิดท่ีสนับสนุนเร่ืองดังกลาวคือ แนวคิดทางสังคมวิทยา
เกี่ยวกับกระบวนการสังคมประกิต (Socialization) เพ่ือนํามาใชอธิบายการอยูรวมกันเปนสังคมใน
ชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯ  

สังคมประกิต เปนคําท่ีนักวิชาการดานสังคมวิทยา ใชอธิบายกระบวนการท่ีบุคคล 
แตละคนรับเอาความรู ทักษะตลอดจนการปฏิบัติซ่ึงจะทําใหพวกเขามี การยอมรับสามารถเขามี
สวนรวมหรือเปนสมาชิกท่ีแทจริงของกลุมหรือสังคมนั้นๆ การท่ีแตละชุมชนสรางวัฒนธรรมข้ึนมา
และใหดํารงอยูตอไป ยอมข้ึนอยูกับ ความเขาใจใหความรวมมือ มีการยอมรับ ซ่ึงดําเนินอยูระหวาง
บุคคลท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคมแหงนั้น 

ในกระบวนการสังคมประกิต มีการแยกยอยข้ันตอนตางๆ มากมาย แตท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษาคร้ังนี้ คือ กระบวนการของการปะทะสังสรรคหรือการกระทําตอกันทางสังคม (Social 
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Action) ประกอบดวยกระบวนการเกี่ยวกับการถายทอดแนวความคิด การสอน การเรียนรู การ
เลียนแบบ การมีอํานาจเหนือ การคุมครอง การเช่ือฟง การตอตาน การแขงขัน การปรับตัว การ
ยอมรับ การมีสวนรวมและการรวมมือกัน เปนตน  

การปะทะสังสรรคหรือการกระทําตอกันทางสังคม ประกอบข้ึนดวยกระบวนการตางๆ 
เหลานี้ คือ 

1. การติดตอกันหรือการเขามาอยูใกลชิดกันทางสังคม (Social Contact) ซ่ึงถือวาเปน
ส่ิงจําเปนจะตองมีข้ึนกอน จึงจะมีการปะทะสังสรรคทางสังคมได 

2. การถายทอดแนวความคิดผานทางการส่ือสาร (Communication) ดวยการมี 
สัญลักษณใชเปนส่ือในการปะทะสังสรรคใหเขาใจกันได 

3. การเราและการตอบสนองน้ัน เปนไปในลักษณะ (Mode) ตางๆกัน ซ่ึงทําใหพลังงาน
ตางๆไดมาประสานกัน เกิดมีการปะทะสังสรรคทางสังคมแบบตางๆข้ึนมาได 

ปจจัยสําคัญท่ีเกี่ยวของกับทุกกระบวนการ ปะทะสังสรรค คือการส่ือสาร เพราะการ 
ส่ือสารเปนเคร่ืองมือท่ีใช เพ่ือสรางปฏิสัมพันธทางสังคม เนื่องจากเกิดการติดตอเกี่ยวของระหวาง 
บุคคลตอบุคคล ปฏิสัมพันธทางสังคมท่ีเกิดข้ึนโดยมีการส่ือสารเปนตัวเช่ือมโยงน้ี แบงออกเปน
หลายลักษณะ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการเชื่อมโยงกับสังคม (Sociability) การส่ือสารเปนสวนสําคัญ ท่ี
ไดกลายเปนพฤติกรรมท่ี มนุษยมิอาจจะขาดได เปนส่ิงท่ีมนุษยใช เพื่อเปนตัวเช่ือมโยงกับบุคคลอ่ืน 
และส่ือก็ถูกใช เพื่อเปนตัวนําไปสูการเช่ือมโยงกับบุคคลอ่ืนดวย 

2. การใชประโยชนทางสังคม (Social Uses) แบงเปน 
เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธกับผูอ่ืน (Relation Uses) การส่ือสารเปนการสราง

สัมพันธกับผูอ่ืน และส่ือถูกใชเปนแหลงขอมูลในการสรางความสัมพันธ โดยการส่ือสารนั้นจะตอง
มีหัวขอเร่ืองราวที่ใช เพื่อโยงขอมูลจากส่ือตางๆ ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน  
จะสามารถนํามาใชในหัวขอและเนื้อหาของการสนทนาไดเปนอยางดี การส่ือสารจึงเปนการ 
แลกเปล่ียนประสบการณอันกอใหเกิดความสัมพันธข้ึนระหวางคนในชุมชน 

2.1 เพื่อเปนโครงสราง (Structural Uses) คือ การที่มนุษยใชการส่ือสารเปนภูมิหลัง
เพื่อท่ีจะสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน การส่ือสารชวยใหมนุษยสามารถแสดงความคิด ความอาน 
ความเปนตัวของตัวเอง และสรางความเช่ือม่ันในตัวผูสงสาร 

2.2 เพ่ือเปนสวนหนึ่งของสังคม (Affialiation) การส่ือสาร เปนส่ิงท่ีมนุษยใชเพื่อ
แสดงวา ตนเปนสวนใดสวนหนึ่งของสังคม  เปนท่ียอมรับวา มีสวนรวมอยูในสังคมนั้นๆ 
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2.3 เพื่อเปนการเรียนรูทางสังคม (Social Learning) คือการใชการส่ือสารเปนการ
เรียนรูเร่ืองราวตางๆ ทางสังคมไมวาจะเปนในแงเนื้อหา (Content) ในแงของรูปแบบ (Form)  
การเรียนรูทางสังคมชวยใหมนุษยม่ันใจวา สามารถอยูรอดในสังคมไดดียิ่งข้ึน 

2.4 เพื่อควบคุมสังคม (Competence/Dominance) มนุษยส่ือสาร เพื่อชวยใหเขา
สามารถม่ันใจไดวา เขาสามารถจัดการใหทุกส่ิงเปนไปตามท่ีตองการ เขาสามารถนําตนเองไปสู 
ส่ิงท่ีตองการในขณะเดียวกันก็ไดจัดใหผูอ่ืนมีบทบาทตามท่ีตัวเขาเองตองการใหเปน 

มองในแงของสังคมวิทยาท่ีศึกษาปฏิกิริยาโตตอบหรือปฏิสัมพันธทางสังคมในรูป
ของกระบวนการ (Process) ซ่ึงมีสวนสัมพันธตอการจัดระเบียบทางสังคม และความไมเปนระเบียบ
ทางสังคม เพราะเปนการศึกษาพฤติกรรมมนุษยในขณะใดขณะหนึ่ง กระบวนการทางสังคมแบง
ออกเปน 

2.5.1 กระบวนการทางสังคม 
1. การติดตอส่ือสาร (Communication) การติดตอส่ือสารเปนหลักสําคัญตอการมี

ปฏิกิริยาโตตอบตอกันในสังคม เพราะเปนกระบวนการถายทอดทัศนคติ รับความคิดเพ่ือทําความ
เขาใจตอกันโดยมีภาษาเปนส่ือ และการติดตอส่ือสาร ความแตกตางกันไปตามสภาพของสังคมหรือ
ชนช้ันตางๆ โดยมีภาษาเปนส่ือ และการติดตอส่ือความหมายแตกตางกันไปตามสภาพของสังคม
หรือชนช้ันตางๆ โดยมีบุคคลอยางนอย  2 คน คือ ผูสงกับผูรับ สัญลักษณในการติดตอ ซ่ึงอุปสรรค
ของการติดตอส่ือความหมายเกิดข้ึนไดเสมอ ถาหากท้ังสองฝาย ไมสามารถเขาใจความหมายของส่ิง
ที่ถายทอดแกกันหรือส่ิงท่ีตองการส่ือสาร เกิดการเขาใจผิด บิดเบือน กํากวม ฯลฯ ความไมเปน
ระเบียบอาจเกิดข้ึนได เพราะโอกาสท่ีคนจะไมเขาใจกัน แมจะใชภาษาเดียวกัน ยอมมีไดเสมอ 
อยางไรก็ตาม การติดตอส่ือสาร เปนส่ิงจําเปนในการถายทอดความคิดหรือทัศนคติของบุคคลและ
กลุมในการมีความสัมพันธตอกัน 

2. การขัดแยง (Conflict) การติดตอส่ือเปนส่ิงจําเปนในการจัดระเบียบทางสังคม  
บางคร้ังอาจจะเปนผลสําคัญในการทําใหสังคมไมเปนระเบียบ และหากการติดตอส่ือสารระหวาง
บุคคลหรือกลุมเกิดขัดแยงอยางรุนแรง ความไมเปนระเบียบก็จะเกิดข้ึน โดยเฉพาะในท่ีท่ีมีคนเปน
จํานวนมาก การขัดแยงยอมเกิดข้ึนเสมอไมมากก็นอย เชน ระหวางนายจางกับกรรมกร นิสิต 
นักศึกษากับผูบริหารประเทศ พอคาคนกลางกับชาวนา ประชาชนกับองคกรของรัฐในโครงการ
พัฒนา ฯลฯ ซ่ึงท้ัง 2 ฝายจะพยายามรักษาผลประโยชนของตน ถาหากวาผลประโยชนของท้ัง 2 ฝาย
ไมอยูในทิศทางเดียวกัน ความขัดแยงจะฟกตัวเพิ่มข้ึน ตามวันและเวลาท่ีผานไป 

3. การแขงขัน (Competition) เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนไดท้ังแบบรูตัวและไมรูตัว เชน 
อยุธยาปลูกขาวเจา พมาปลูกขาวเจา ท้ัง 2 แหงอาจจะไมรูสึกตัววา กําลังมีการแขงขันกันใน
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ตลาดโลก แตในบางขณะการแขงขันเปนการจงใจหรือตอตาน ขัดขวางคูตอสู เชน การหาเสียง
เลือกตั้ง หาเสียงของพรรคการเมือง ท่ีผูสมัครพยายามโฆษณาบรรยายสรรพคุณวา ตนดีอยางไร 
พรอมกับทับถมฝายตรงกันขามวา เลวรายแคไหน เปนตน 

อนึ่ง การแขงขันนั้นมีมากในสังคมท่ีเปดใหทุกคนเล่ือนข้ันฐานะและแขงขันหา
ความสําเร็จตามความสามารถไดอยางเต็มท่ี เชน สังคมไทย อเมริกัน อังกฤษ ญ่ีปุน สิงคโปร ฯลฯ 

1. การประนีประนอมผลประโยชนท่ีขัดแยงกัน (Accommodation) เปนวิธีการลดความ
ตึงเครียด (Tension) หรือใหเกิดความแตกราวนอยท่ีสุด เชน ขอพิพาทระหวาง นายจางกับลูกจาง
อาจจะออกมาในรูปนายจางเพิ่มสวัสดิการใหลูกจางมากข้ึน และลูกจาง ก็ลดขอเรียกรองลงไปบาง 
เพื่อจะไดประนีประนอมชวยใหสังคมมีเสถียรภาพ แตก็มีขอนาสังเกตวา การประนีประนอม 
ผลประโยชนท่ีขัดแยงกัน อาจจะเปนเพียงการชั่วคราว เพื่อจะไดขัดแยงกันตอไปอีกในอนาคต 

2. การผสมผสานกลมกลืนเขาหากัน (Assimilation) เปนการผสมผสานระหวางความ
เช่ือและความประพฤติท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงวิธีการเชนนี้อาจจะทําไดไมสมบูรณ เพราะเปนการ
ยากท่ีแตละคนจะรับวัฒนธรรมใหมๆ ท่ีตนไมคุนเคย แตเวลาจะเปนเคร่ืองชวยผสมผสานกลมกลืน
กันไดงายข้ึน เชน ปจจุบันพิธีตางๆ แนวความคิด และการแตงกายของไทย ฯลฯ หลายอยางมีการใช
วัฒนธรรมของชาติอ่ืนเขามาผสมผสานดวย หรือแมแตประเทศท่ีเจริญอยางยิ่ง เชน สหรัฐอเมริกาก็
เปนท่ีรวมของวัฒนธรรมตางๆ เนื่องจากเปนท่ีรวมกันของคนเปนลานๆ ท่ีอพยพมาจากท่ีตางๆ จึงมี
วัฒนธรรมผิดแผกแตกตางกันออกไปแตกตางกันออกไป ซ่ึงในท่ีสุดก็นํามาผสมผสานเปน 
วัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาไป ดวยเหตุนี้ การผสมผสานเปนการชวยสงเสริมใหสังคมมีระเบียบ 

3. การรวมมือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน (Cooperation) บางทีกระบวนการนี้อาจจะเปน
กระบวนการที่มีความสําคัญท่ีสุด การรวมมือกันเปนปฏิกิริยาโตตอบระหวางบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึน
ไปหรือมากกวานั้น เปนรูปของการรวมกัน เพ่ือจุดหมายปลายทางรวมกัน แมการแขงขันจะจําเปน
ในสังคมสมัยใหม (เชน การแขงขันสรางความเจริญ เพ่ิมพูนความรู ฯลฯ) การรวมมือ ก็ยังเปนส่ิง
สําคัญ เพราะมนุษยอยูลําพังไมได ตองพึ่งพาผูอ่ืนในการอยูรวมกันหลายดาน ตั้งแตเร่ืองอาหารการ
กิน จนถึงความรักใครไมตรี หรือส่ิงประดิษฐ ท่ีมนุษยบางกลุมสรางข้ึน เปนตน ซ่ึงจะหาดูไดก็
ตามท่ีความรวมมือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ทําใหมนุษยสามารถอยูรวมกันไดและมีสัมพันธภาพอัน 
ยาวนานตอกัน ในกรณีเชนนี้ ความรวมมือสนับสนุนซ่ึงกันและกันเปนหลักฐานสําคัญในการ 
จัดระเบียบ ถาหากความรวมมือนี้ส้ินสุดลง การจัดระเบียบของกลุมก็จะสลายไปดวย 

กระบวนการดังขางตน เปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในทุกสังคม กลาวเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษาคร้ังนี้ ไดแก การติดตอส่ือสาร เปนกระบวนการถายทอดทัศนคติ ความรู ความคิด และรับ
ความคิด เพื่อทําความเขาใจตอกัน ถาหากท้ังสองฝายไมสามารถเขาใจกัน เกิดการเขาใจผิด  
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บิดเบือน กํากวม ฯลฯ ความขัดแยง อาจเกิดข้ึนไดในเร่ืองนี้คือ ความขัดแยง ท่ีกอตัวจากปญหา 
ผลกระทบจากการดําเนินงานกอสรางโครงการฯขององคกรของรัฐหรือการรถไฟแหงประเทศไทย 
โดยเฉพาะกับประชาชนในชุมชนท่ีอยูในแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯ ท่ีตองมีการร้ือยายท่ีพัก
อาศัยออกไป ซ่ึงคาดวา ทายท่ีสุดไดพัฒนาและปรับเปล่ียน รูปแบบความสัมพันธ เปนการ
ประนีประนอมผลประโยชนท่ีขัดแยง ดวยการเห็นแกผลประโยชนของสวนรวมและประเทศชาติ
เปนหลัก จนถึงการรวมมือ สงเสริมสนับสนุนกัน ใหการยอมรับโครงการฯ โดยเฉพาะประชาชน
ในชุมชนแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯ ยินยอมร้ือยายที่พักอาศัยออกไปจากแนวเขตพ้ืนท่ีการ
กอสรางเสนทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 
2.6  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการยอมรับ  

การเร่ิมตนศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยอมรับ  มีผูเสนอแนวความคิดคือ Beal 
และ Bohlen’s, 1957 (อางในจิระวัฒน  วงศสวัสดิวัฒน, 2529 : 12) ไดรวบรวมความคิดเกี่ยวกับ
ความหมายของกระบวนการแพรขยายจากผลงานวิจัย 35 เร่ือง  แลวจึงนํามาสรุปไดดังนี้ 

1) กระบวนการแพรขยาย (Diffusion) มีข้ันตอนท้ังหมด 5 ข้ันคือ รับรู  สนใจ  ประเมิน
คา  ทดลองทํา  และยอมรับ  พฤติกรรมในแตละข้ันตอนแตกตางกัน และสามารถจะวัดได 

2) มีความแตกตางเกี่ยวกับวิทยาการแผนใหมในดานความซับซอน (Complexity) แบง
ความซับซอนนี้ออกเปน 4 ระดับ 

(1) ระดับท่ีงายท่ีสุด คือ การเปล่ียนวัสดุและเคร่ืองมือเคร่ืองใช 
(2) ระดับท่ีสอง  คือ ปรับปรุงวิธีการใหดีข้ึน 
(3) ระดับท่ีสาม คือการเปล่ียนจากวิธีเดิมไปใชวิทยาการแผนใหม ท่ีมีประสิทธิภาพ

มากกวา 
(4) ระดับท่ีส่ี  เปนระดับท่ียอมรับยากท่ีสุด  ไดแก การเปล่ียนกิจการความซับซอนนี้

นอกจากจะมีผลตอความไวในการยอมรับของเกษตรกรแตละคนแลว ยังมีผลตออัตราเร็วในการ
ยอมรับ (Rate of Adoption) ของชุมชนนั้นๆ 

3) มีความแตกตางเกี่ยวกับแหลงขอมูล ท่ีบุคคลจะรับในแตละข้ันตอนของกระบวนการ
แพรขยาย  เปนตนวา  ข้ันตอนการรับรูซ่ึงเปนระดับตํ่าสุด ขอมูลมักจะมาจาก ส่ือสารมวลชน แตใน
ระดับท่ีสูงข้ึนมาขอมูลมักจะไดจากการถายทอดโดยตรงจากบุคคล 

4) มีความแตกตางกันในแตละบุคคลในขบวนการแพรขยาย เชน ผูชอบของใหม ผูนํา
การยอมรับ ผูที่อยูในกลุมใหญท่ีรับกอน ผูอยูในกลุมใหญท่ีรับท่ีหลัง หรือผูอยูในกลุมลาหลัง  และ
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ตอมา Rogers พบวา การกระจัดกระจายของกลุมการยอมรับมีรูปแบบการกระจายของกลุมการ
ยอมรับมีรูปแบบการกระจายปกติ 

Rogers (1962: 306) ไดเขียนแผนผังโครงสรางของกระบวนการยอมรับ เม่ือพิจารณา
แลวจะเห็นวาไมแตกตางกับแนวคิดของ Beal และ Bohlen’s มากนัก Rogers ไดแบงโครงสรางของ
การยอมรับออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ ส่ิงท่ีมีอยูเดิม (Antecedents) กระบวนการ (Process) และ ผล 
(Results) ดังแผนภูมิท่ี 2.1 

1. ส่ิงท่ีมีอยูเดิม (Antecedents) 
ในสวนนี้คือ ส่ิงท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรซ่ึงมีอยู เดิมกอนการเผยแพรนวัตกรรม  

แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 
2) ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล  ไดแก ทัศนคติ  คานิยม  ความเชื่อม่ัน  ความสามารถ

ทางสมอง ทักษะความคิดรวบยอด สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  เชน อายุ ระดับการศึกษา 
รายได ฯลฯ  ตลอดจนการติดตอกับโลกภายนอก และการเปนผูนําทางความคิด ซ่ึง Rogers เช่ือวามี
ผลทําใหเกิดความแตกตางในการยอมรับ 

3) การรับรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ไดแก ปทัสฐานของระบบสังคมในดานความไวใน
การยอมรับ การไดมีโอกาสติดตอเกี่ยวของกับบุคคลในวงสังคมอ่ืนๆ ความรูสึกวาตองการ
นวัตกรรม  บรรทัดฐานของสังคม  นับเปนส่ิงจูงใจท่ีสําคัญในขณะเดียวกันก็อาจเปนอุปสรรคตอ
การยอมรับได  ซ่ึง Beal และ Bohlen’s, 1957 (อางถึงใน จิระวัฒน  วงศสวัสดิวัฒน, 2529 : 14) ได
กลาวรวมไวกวางๆ ในขอท่ี 4 

4) กระบวนการ (Process) 
สวนท่ีสองนี้ตรงกับขอ 1 ของ Beal  และ Bohlen’s  ซ่ึงกลาวถึงการพัฒนาดาน

ความคิดต้ังแตการรับรู ความสนใจ ประเมินคา และทดลอง  จนถึงการยอมรับ  ซ่ึงเปนข้ันสุดทาย
ของกระบวนการ  ส่ิงสําคัญท่ีชวยกระตุนใหกระบวนการนี้ดําเนินไปอยางรวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพหรือยับยั้งใหชาลง  และมีผลในทางตรงขามนั้นมีหลายอยาง  เชน 

- สวนท่ีเกี่ยวกับตัวของบุคคลนั้นเอง 
- แหลงใหความรู  ซ่ึงแหลงใหความรูนี้มีสวนคลายขอ 3 ของ Beal และ

Bohlen’s  
- การรับรูเกี่ยวกับคุณลักษณะของวิทยาการแผนใหม ไดแก ประโยชน ความ

ซับซอน ความสอดคลองกับวิธีการท่ีทําอยูเดิม  ผลผลิตสูงกวาเดิม  และสามารถทดลองดูได 
- Rogers and Shoemaker (1971 : 102) ไดกลาวถึงกระบวนของการตัดสินใจ

ยอมรับนวัตกรรมมี 4 ข้ันตอนใหญๆ  ดังนี้ คือ 
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(1) ข้ันรับรู  เร่ิมจากการท่ีบุคคลทราบถึงนวัตกรรมและพอเขาใจถึงหนาท่ี ชวย
กระตุนใหเกิดการตื่นเตน  นับเปนความรูท่ีชวยสงเสริม สงผลตอการยอมรับนวัตกรรมได ถาหาก
ไดมีความรูถึงส่ิงจําเปนในการใชนวัตกรรมไดอยางถูกตอง  เหมาะสม  โดยละเอียดมากยิ่งข้ึนตาม
ความยุงยากสลับซับซอนของนวัตกรรมนั้นๆ อีกท้ังการมีความรูเกี่ยวกับหลักการ เชน การมีความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบสืบพันธุของมนุษย ชวยทําใหเขาใจวิธีการคุมกําเนิดดียิ่งข้ึน  นอกจากนี้การที่
บุคคลมีทัศนคติและความเชื่อ เกี่ยวกับนวัตกรรมเปนส่ิงสําคัญตอกระบวนการยอมรับนวัตกรรมได 
กลาวคือ ถาหากเห็นวา นวัตกรรมนั้นไมเกี่ยวของ  หรือมีประโยชนตอตนแลวกับความคิดเกี่ยวกับ
นวัตกรรมสวนหน่ึง  ท้ังนี้การที่บุคคลไดรับการศึกษาสูง  อยูในสถานะของสังคมสูง การไดมี
โอกาสรับการติดตอกับคนภายนอกสังคมมากกวา  ชวยทําใหมีโอกาสไดรับความรูเกี่ยวกับ
นวัตกรรม  การยอมรับนวัตกรรมเกิดไดงาย  และรวดเร็วกวาบุคคลอ่ืนๆ 

(2) ข้ันจูงใจ  บุคคลมีความรูสึกผูกพันกับนวัตกรรมมากข้ึน  โดยการแสวงหา
ขาวสารเพิ่มเติมดวยวิธีการตางๆ กัน เพื่อนํามาสนับสนุนทัศนคติ และความเช่ือของตนท่ีมีตอ
นวัตกรรม เชน การไดพบปะเพื่อนท่ีมีคุณลักษณะเหมือนๆ กันชวยทําใหไดขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรมนาเช่ือถือยิ่งข้ึน ประกอบกับการพิจารณาถึงผลดีผลเสียของการใชนวัตกรรม  เชน เร่ือง
ความเขากันได ความยุงยากสลับซับซอน และการสามารถสังเกตเห็นผลของนวัตกรรมได เปนตน 

(3) ข้ันตัดสินใจ  เปนการตัดสินใจเลือกไดเพียงทางเดียวเทานั้น  คือการยอมรับ
นวัตกรรมหรือการปฏิเสธนวัตกรรม  โอกาสที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกยอมรับนวัตกรรมใดๆ เพิ่ม
มากข้ึน  ถาหากไดมีการทดลองใชนวัตกรรม  ถึงแมจะเปนการทดลองเพียงสวนยอยๆ ก็ตาม หรือ
จากการเห็นผลที่ผูอ่ืนทดลองนวัตกรรม 

(4) ข้ันยืนยัน  หลังจากท่ีบุคคลยอมรับนวัตกรรมแลวเพื่อใหเปนการยืนยัน หรือ
สนับสนุนในการตัดสินใจของตนเอง จึงเกิดการแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นเพิ่มเติม การ
ไดรับขาวสารที่ดี เกี่ยวกับนวัตกรรมในภายหลังเปนส่ิงท่ีชวยสนับสนุนการตัดสินใจ ความเช่ือ และ
ทัศนคติท่ีดีตอนวัตกรรม ทําใหการยอมรับนวัตกรรมเปนไปดวยดี  ในทํานองเดียวกันถาหาก
ขาวสารที่ผูใชนวัตกรรมไดรับภายหลัง ช้ีใหเห็นถึงความไมเหมาะสม  ไมเกิดผลดีไปกวาส่ิงท่ีเคยใช
แตเดิม ใชแลวเกิดผลเสีย  เปนสาเหตุท่ีทําใหเลิกการยอมรับนวัตกรรมได  รวมไปถึงการเปล่ียนไป
ใชนวัตกรรมใหมท่ีเห็นวาดีกวาเดิม 

5) ผล (Results) 
ผลของนวัตกรรมเปนองคประกอบสุดทายของการเปล่ียนแปลงสังคมท่ีเกิดข้ึน

หลังจากมีส่ิงประดิษฐ คือ นวัตกรรม มีการเผยแพรนวัตกรรม  และผานกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมไปจนถึงข้ันการยืนยัน  ไดแกการยอมรับ (Adoption) หรือเลิกใชนวัตกรรม 
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(Discontinue) สวนผลที่เกิดข้ึนเปนไปในทางดานบวก หรือทางดานลบ ยอมข้ึนอยูกับ การที่
นวัตกรรมสามารถสนองตอบตอความตองการไดดีเพียงใด  ผลท่ีเกิดจากนวัตกรรมอาจกอใหเกิด
ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ท่ี เ ห็ น ไ ด ง า ย  
ชัดเจน  หรือเปนไปโดยทางออมแฝงอยู   โดยท่ีสมาชิกในสังคมไมอาจทราบถึงผลไดชัดเจน 
ระยะเวลาที่เกิดผลของนวัตกรรมจะเห็นไดชา  หรือเร็วยอมข้ึนอยูกับประเภทของสมาชิกสังคมและ 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับ นวัตกรรมท่ีเกี่ยวของ 
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ส่ิงท่ีมีอยูเดิม กระบวนการ ผลท่ีไดตามมา 
คุณลักษณะของเกษตรกร แหลงของความรู 
1. ความเช่ือม่ัน- ความวิตกกังวล 1. การติดตอโลกภายนอก 
2. คานิยม 2. การรับโดยตรงดวยตนเอง 
3. ความสามารถทางสมองและทักษะ และทางอ่ืน 
    ในการคิดรวบยอด 
4. สภานภาพทางสังคม 
5. การติดตอโลกภายนอก     การยอมรับตอ 
6. การเปนผูนาํทางความคิด 

 
         การยอมรับ   ภายหลังยอมรับ 

 
 ข้ันรับรู    ข้ันสนใจ    การประเมิน   ข้ันทดลอง   การยอมรับ   ตอมาเลิกรับ 

 
       กระบวนการยอมรับ  การไมรับ 
 
          ยังคงไมรับตอไป 

การรับรูเกี่ยวกบัสภาพแวดลอม  การรับรูเกี่ยวกบัคุณลักษณะนวัตกรรม 
1. ปทัสฐานของระบบสังคมทาง  1. มีประโยชนดีกวาเดิม 
    ดานความไวในการยอมรับ  2. สอดคลองกับวิธีท่ีทําอยู 
2. ภาวะบีบค้ันทางเศรษฐกิจ,ส่ิงจูงใจ  3. ความซับซอนของนวัตกรรม 
3. สภาพชุมชน(ท่ีทําเกษตร,โรงเรียน,รานคา)  4. ผลเพ่ิมมองเห็นชัด 
 
ภาพท่ี 2.2 แสดงแผนผังของข้ันตางๆ ในกระบวนการยอมรับวิทยาการแผนใหมของแตละบุคคล 
ท่ีมา : แผนผังกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของ Rogers, 1692 : 306 (อางใน จิระวฒัน   

วงศสวัสดวิัฒน, 2529 : 13) 
 

Rogers (1983: 185) ใหความหมายของกระบวนการยอมรับวา เปนกระบวนการใช
ความคิดของบุคคล เปนรูปแบบหน่ึงของการตัดสินใจแบบเปนข้ันตอนเริ่มต้ังแตไดรับรูวามี 
วิทยาการแผนใหม ผานข้ันตางๆ จนถึงการยอมรับ และกระบวนการยอมรับเปนเร่ืองของ 
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แตละบุคคล ถาจะยึดตามแนวความคิดนี้ในขอท่ี 1 ของ Beal และ Bohlen’s เปนกระบวนการ 
ยอมรับมากกวาเปนกระบวนการแพรขยาย 

กระบวนการยอมรับนี้มีกลุมนักวิจัยไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับข้ันตาง ไวซ่ึงในกลุม
ของนักวิจัย  ซ่ึงไดแก Beal  และ Bohlen’s (1957), Copp และเพื่อน (1958), Rogers (1962) (อางถึง
ใน จิระวัฒน  วงศสวัสดิวัฒน, 2529 : 17-19) ไดแบงกระบวนการยอมรับ ออกเปน 5 ข้ันไดแก 

1) ข้ันรับรู  (Awareness) 
2) ข้ันสนใจ (Interest) 
3) ข้ันประเมินคา (Evaluation) 
4) ข้ันทดลอง (Trial) 
5) ข้ันยอมรับ (Adoption) 

กระบวนการยอมรับ 5 ขั้น  มีรายละเอียดของข้ันตางๆ ดังนี้ 
1) ข้ันรับรู (Awareness  Stage) คือ  การที่บุคคลไดรับรูวามีแนวคิด หรือวิทยาการ

ใหมๆ แตยังไมมีความรูท่ีลึกซ้ึง ในเนื้อหาและรายละเอียดตางๆ  การรับรูท่ีสําคัญของกระบวนการ
ยอมรับ  ไดแก  การรับรูท่ีสามารถกระตุน ใหเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาหาความรูในนวัตกรรม
เพ่ิมเติม  หรือการรับรูท่ีจะนําไปสูข้ันตอไปของกระบวนการยอมรับ  เพราะการรับรูแตละคร้ังไม
จําเปนจะตองมีกระบวนการยอมรับข้ันอ่ืนๆ ตามมาเสมอไป ดังนั้น การรับรูเร่ืองท่ีตรงกับปญหา
ความตองการ หรือสามารถที่จะมองเห็นประโยชนท่ีจะเกิดตามมาไดอยางเดนชัด (Perceived  
Advantage) เหลานี้ยอมจะกระตุนใหเกิดความสนใจไดงายกวา การรับรูในเร่ืองท่ัวๆ ไป 

2) ข้ันสนใจ (Interest  Stage) คือ การที่บุคคลเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับวิทยาการแผนใหม  ข้ันนี้ยังไมมีการประเมินวิทยาการแผนใหมเขากับสถานการณท่ีแทจริง
ของแตละบุคคล เพียงแตตองการความรูเพิ่ม  ส่ิงสําคัญในข้ันนี้ไดแก ความรู (Cognitive or 
Knowing) ความสนใจศึกษาหาความรูของบุคคลนอกจากจะข้ึนอยูกับความสามารถทางสมองใน
การรับความรู  ยังข้ึนอยูกับจิตลักษณะบางประการของบุคคลน้ันดวย  เปนตนวา  ความทันสมัย  
การชอบเปล่ียน  ทัศนคติ และปทัสฐานของระบบสังคม  (Social  System Norms) ท่ีทันสมัย   
มีระบบการส่ือสารท่ีดี  ส่ิงเหลานี้จะชวยกระตุนการแสวงหาความรูในข้ันนี้ไดเปนอยางดี 

3) ข้ันประเมิน (Evaluation Stage) บุคคลใชความสามารถทางสมองเพ่ือจะประเมิน
วิทยาการแผนใหมเขากับสถานการณของตน  ข้ันนี้เปนการทดลองในระดับความคิด (Mental  
Trial) ถาบุคคลมีความรูสึกวา วิทยาการแผนใหม  เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร มีคุณคาและมี
ประโยชน ก็จะลงมือทดลองทําดูในข้ันท่ี 4  ซ่ึงเปนการทดลองในภาคปฏิบัติ  ความสําคัญของข้ันนี้
คือ การสรางความรูสึกท่ีดี  (Affective) ตอวิทยาการแผนใหม  หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เพราะ
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ความรู และขอมูลตางๆ  ในข้ันท่ี 2  จะเปนรากฐานท่ีทําใหข้ันนี้  คือการประเมินประสบผลสําเร็จ  
และตอเนื่องไปยังกระบวนการในข้ันท่ี 4  

4) ข้ันทดลอง (Trial Stage) คือ การไดลงมือทดลองทําดูเพียงบางสวนใน
สถานการณจริงของบุคคล  เปนการย้ําความแนใจวาผลจะดีจริงอยางท่ีคิดในข้ันประเมินหรือไม  ใน
ข้ันนี้ความรูเกี่ยวกับวิธีทํา  (How-to-knowledge)  จะมีความสําคัญมาก  เพราะจะเปนผลตอเนื่อง
ของการตัดสินใจท่ีจะยอมรับ  หรือไมยอมรับ หรือการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ตามมา 

5) ข้ันการยอมรับ (Adoption  Stage)  คือ ข้ันสุดทายของกระบวนการตัดสินใจ 
ยอมรับ  ในข้ันนี้เกี่ยวของกับพฤติกรรม (Behavior) ท่ีสามารถสังเกตเห็นไดงายกวาในข้ันอ่ืนๆ  

2.6.1  คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูยอมรับนวัตกรรม 
Rogers (1983 : 247) ไดอธิบายคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูยอมรับนวัตกรรมใน

ระดับตางๆ โดยพิจารณาจาก คานิยม  คุณลักษณะสวนตัว  พฤติกรรมการส่ือความรู  และ
ความสัมพันธทางสังคม  ซ่ึงสามารถแบงประเภทบุคคลออกไดเปน 5 ประเภท (ตารางท่ี 2.1) ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 2.1 แสดงคุณลักษณะ และพฤติกรรมของผูยอมรับนวัตกรรม 
 

ประเภทของ 
ผูยอมรับ 

คานิยม คุณลักษณะ 
สวนตัว 

พฤติกรรมการ 
สื่อความรู 

ความสัมพันธ 
ทางสังคม 

ผูนําการยอมรับ 
(Innovators) 
2.5 % 
 
 
 
 
ผูยอมรับเร็ว 
(Early  Adoptors) 
13.5 % 
 
 
ผูยอมรับปานกลาง 
(Early  Majority) 
34 % 
 
ผูยอมรับคอนขาง
ชา (Late 
Majority)34 % 
 
ผูยอมรับชา 
(Laggards) 
16 % 

นิยมการกลาได  
กลาเสีย 
 
 
 
 
 
มักไดรับการยกยอง 
นับถือจากคนอื่น  
และเปนแบบอยาง
แกคนทั่วไป 
 
รอบคอบสุขุม  
จะยอมรับก็เมื่อคน 
กลุมเดียวกับตน 
ยอมรับไปแลว 
มักจะระแวงสงสัย 
กอนยอมรับ 
ยึดมั่นในประเพณี 
ด้ังเดิม  ติดผังอยู 
แตในอดีต 

อายุนอยที่สุด 
สถานภาพ 
ทางสังคม และ
เศรษฐกิจสูงที่สุด มี
ความสามารถ
เฉพาะทางสูงมาก 
 
สถานสภาพทาง
สังคมสูง และมี
ความสามารถ
เฉพาะทางสูง 
 
สถานสภาพทาง
สังคมและ 
เศรษฐกิจธรรมดา 
 
สถานสภาพทาง
สังคมคอน 
ขางตํ่า 
 
มีความถนัดเฉพาะ
เด็กนอย สถานภาพ
ทางสังคมตํ่า 

มีการติดตออยาง
ใกลชิดกับ 
แหลงความรูทาง
วิทยมีปฏิสัมพันธ
กับผูนําการ 
ยอมรับคนอื่นๆ  
 
สามารถ 
จะใชแหลงความรู
ที่มิใชบุคคล
มากกวาคนอื่น 
 
มีการติดตอระหวาง
ผูนําสูง 
 
 
มีการติดตอระหวาง
ผูนําบางพอสมควร 
 
 
มักจะไดรับ
ความคิดจาก 
คนอื่นใชประโยชน
จากการ
ติดตอสื่อสารนอย 
การติดตอสื่อสาร
สวนใหญ 
อยูในกลุมเพ่ือน
และญาติ 

เปนผูนําความ
คิดเห็นในบางครั้ง
บางคราว มีการ
ติดตอกวางขวาง 
 
 
 
เปนผูนําทาง
ความคิดเฉพาะ 
ในหนวยของตน 
 
 
เปนผูนําทาง
ความคิดบาง 
บางโอกาส 
 
ไมใครแสดงความ
คิดเห็น 
 
 
แสดงความเปนผูนํา
นอยมาก 
 มักจะเก็บตัว 

ท่ีมา : Everett  M.Rogers, 1983 : 247. 
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การอธิบายถึงคุณลักษณะของประชากรตอการยอมรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
ซ่ึงจากการศึกษาการยอมรับวิทยาการเกษตรแผนใหมในไอโอวาโดย Rogers, 1971 (อางใน 
จิระวัฒน วงศสวัสดิวัฒน, 2529 : 9)  พบวา สามารถแบงกลุมประชากร โดยอาศัยการยอมรับ
นวัตกรรมเปนหลัก  โดยแบงไดเปน 5 กลุมดังนี้ 

1. ผูนําการยอมรับ (Innovators : Venturesome)  คุณสมบัติของบุคคลกลุมนี้  คือ ความ
กลาเส่ียง  และกระหายท่ีจะทดลอง  อันเปนสาเหตุใหตองขวนขวายหาความรู  และพบปะกับบุคคล
อยูเสมอ มีสถานะทางเศรษฐกิจดี มีรายไดสุทธิสูง และมีทรัพยสินพอที่จะเส่ียงกับการไดเสีย 
อัน เนื่องจากการทดลองทํา  และกลาท่ีจะยอมรับความลมเหลว อันอาจเกิดมีข้ึนได  มีความสามารถ
และความรูดีพอท่ีจะเขาใจ  และตามทันแนวคิดนวัตกรรม  มีความกระตือรือรน คลองแคลว  ชอบ
สังคมกับพวกเดียวกันแมจะอยูคนละแหงและหางไกลกันก็ตาม  กลุมนี้มักจะถูกหาวาเปนพวก 
หัวกาวหนา  และไมยอมตามสังคม 

2. ผูยอมรับเร็ว (Early  Adoptors : Respectable)  กลุมนี้จะชวยพัฒนาสังคมไดดีกวา
กลุมแรก  เปนท่ียอมรับนับถือของสมาชิกในกลุม  เปนตัวอยางท่ีดีในดานการยอมรับนวัตกรรม
เพราะเปนกลุมท่ีไมกาวหนาเกินไปในดานความคิดจนคนในกลุมเดียวกันตามไมทันเหมือนกลุม
แรก  ผลงานของกลุมนี้ มักจะประสบผลสําเร็จเสมอ  เพราะไดกระทําดวยความระมัดระวัง  และ
ไตรตรองอยางรอบคอบ  ท้ังนี้เพื่อรักษาไวซ่ืงการยอมรับนับถือของบุคคลในชุมชน  กลุมคนใน
กลุมนี้เปนกลุมท่ีมีการศึกษาดี ฉลาด ชอบแสดงความคิดเห็น  และชอบมีสวนรวมในกิจกรรมของ
สังคม 

3. ผูยอมรับปานกลาง (Early Majority : Deliberate)  กลุมนี้มักจะพิจารณาอยาง 
รอบคอบกอนท่ีจะยอมรับวิทยาการแผนใหม หรือนวัตกรรมใดๆ การตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม
ของคนกลุมนี้ใชเวลานานกวา 2 กลุมแรก  แตก็ยังเปนกลุมท่ียอมรับวิทยาการแผนใหมเร็วกวา  
บุคคลท่ีจัดอยูในกลุมยอมรับระดับคอนขางชา  ลักษณะของคนกลุมนี้เปนผูมีความสัมพันธสูงกับ
สมาชิกในกลุม  แตไมไดเปนผูนํากลุม 

4. ผูยอมรับคอนขางชา (Late Majority : Skeptical) กลุมนี้จะยอมรับนวัตกรรมก็ตอเม่ือ
จํานวนคนมากกวาคร่ึงไดยอมรับไปแลว นั่นคือ วิทยาการแผนใหม  หรือนวัตกรรมไดรับการ
ทดลองและประเมินผลจากคนในสังคมเดียวกันแลววาดีจริง  การยอมรับของคนกลุมนี้สวนหน่ึง
เนื่องมาจากปญหาทางเศรษฐกิจ  อีกสวนหนึ่งมาจากแรงผลักดันทางสังคม  ไมชอบแสดงความ 
คิดเห็น  
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5. ผูยอมรับชา  (Laggards : Traditional) เปนกลุมสุดทายท่ียอมรับ  กลุมนี้มีลักษณะ
ชอบยึดถือของเกา  ไมชอบการเปล่ียนแปลง ชอบทําตามรุนเกา  พบปะสังสรรคเฉพาะกับคนท่ีมี 
คานิยมเหมือนกัน  ไมสนใจโลกภายนอก ส่ิงเหลานี้เปนสาเหตุสําคัญท่ีชะลอการยอมรับ 

สาเหตุท่ีไมยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน  เรียบเรียงจากคําบรรยายประกอบการสอน
วิชา หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตรของ ดิเรก  ฤกษหราย  มี 3 ประเด็น  คือ 

1. การละเลยไมเอาใจใส (Ignorance)  คือ ไมรูวาอะไรท่ีจะสามารถทําไดในเร่ืองใหมๆ 
2. ขาดความสามารถที่จะประกอบการ (Inability) คือรูวาจะทําอะไร แตขาดปจจัยใน

การดําเนินการ 
3. ขาดความต้ังใจจริง (Unwillingness) คือรูวาจะทําอะไร อยางไร  และมีความพรอมก็

สามารถทําได  แตไมตองการทํา 
2.6.2  ความหมายการยอมรับสิ่งใหม 

การยอมรับของแตละบุคคลนั้น ถือวาเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยางหน่ึง ซ่ึงไดมี
ผูใหความหมายไวมากมาย เชน 

“การยอมรับ” หมายถึง การท่ีประชาชนไดเรียนรูโดยผานการศึกษา สามารถอธิบายได
โดยผานข้ันการรับรู การยอมรับจะเกิดข้ึนไดเมื่อมีการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูจะไดผลก็
ตอเม่ือบุคคลนั้นไดทดลองปฏิบัติ แลวเกิดความแนใจวาส่ิงนั้นมีประโยชน (Foster, 1973 : 141 – 
147  เพลินพร  ผิวงาม,  2533 : 14) 

“การยอมรับ” เปนพฤติกรรมของบุคคลในการจะรับเอาส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีตนเห็นวาเปน 
ส่ิงท่ีดีกวา ท้ังรูปแบบและนามธรรมไปปฏิบัติดวยความพอใจ และการยอมรับจะเกิดข้ึนไดโดยผาน
ข้ันตอนการเรียนรูและไดทดลองมาข้ันหนึ่งแลว โดยระยะเวลาการตัดสินใจรับเอาส่ิงนั้นอาจ 
กินเวลาเปนปๆ (เพลินพร  ผิวงาม, 2533 : 14) 

“การยอมรับ” เปนกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงใหมท่ีเกิดข้ึนในสมอง โดยผาน 
ข้ันตอนตางๆ ตั้งแตข้ันแรกท่ีมีความรูเกี่ยวกับส่ิงใหมนั้นไปจนถึงข้ันการยืนยันการตัดสินใจท่ีจะ
กระทําไปแลว ซ่ึงนับเปนการตัดสินใจแบบพิเศษ (เสถียร  เชยประดับ, 2530 : 24) 

“การยอมรับ” เปนกระบวนการทางจิตใจภายในบุคคล โดยเร่ิมจากไดยินเร่ืองวิทยาการ
นั้น จนยอมรับไปใชในท่ีสุด และกระบวนการท่ีมีลักษณะคลายกับการเรียนรูและการตัดสินใจ 
(Rogers, 1965 : 76) 

อุทุมพร  ถิระธรรม (2537 : 7) การยอมรับ หมายถึง พฤติกรรมของแตละบุคคลในการ
รับเอาส่ิงใหมมายึดถือปฏิบัติดวยความเต็มใจ โดยท่ีพฤติกรรมนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยางเปน
กระบวนการและมีระยะเวลา 
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จากคําจํากัดความดังกลาวขางตน สรุปไดวา การยอมรับเปนการตัดสินใจในการท่ีจะรับ
เอานวัตกรรมหรือแนวความคิดใหมๆ มายึดถือปฏิบัติ โดยผานข้ันตอนของการเรียนรูดวยตนเอง 
และตองใชระยะเวลาพอสมควร 

ดังนั้นจึงสรุปไดวา การยอมรับเปนพฤติกรรมของแตละบุคคลในการรับเอาส่ิงใหมมา
ยึดถือปฏิบัติดวยความเต็มใจ โดยพฤติกรรมนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยางเปนกระบวนการ และมี
ระยะเวลา 

2.6.3  ลักษณะนวัตกรรม 
ลักษณะของนวัตกรรมท่ีมีผลตอการยอมรับนวัตกรรม ดังนี้ (Everett M. Rogers, 1983 : 

15 and W.R. Spence, 1994) ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ คือ ลักษณะของโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงเปนลักษณะของนวัตกรรม ท่ีมีผลตอการยอมรับ เชนเดียวกัน 

 ประโยชนเชิงสัมพันธ (Comparative Advantage) หมายถึงระดับของประโยชนของ
นวัตกรรมท่ีบุคคลรับรูเม่ือ บุคคลเปรียบเทียบนวัตกรรมนั้นกับแนวคิดการปฏิบัติ หรือ ผลิตกรรมท่ี
มีอยูเดิมหากบุคคลรับรูวานวัตกรรมนั้นมีประโยชนกวาส่ิงท่ีมีอยูเดิม หรือสามารถใชแทนส่ิงท่ีมีอยู
เดิมหากบุคคลรับรูวานวัตกรรมนั้นมีประโยชนกวาส่ิงท่ีมีอยูเดิม หรือสามารถใชแทนส่ิงท่ีมีอยูเดิม
ไดก็มีแนวโนมท่ีบุคคลจะยอมรับนวัตกรรมนั้น ดังนั้นบุคคลยิ่งรับรูถึงประโยชนเชิงสัมพันธของ
นวัตกรรมมากข้ึนเทาใด อัตราการยอมรับนวัตกรรมนั้นก็จะยิ่งสูงข้ึนเทานั้น 

ความเขากันไดหรือความไมขัดแยงกัน (Compatibility) หมายถึงระดับของการเขากันได
ท่ีบุคคลรับรูวานวัตกรรมนั้นไมขัดแยงกับคานิยมท่ีมีอยูเดิม ประสบการณในอดีตและความตองการ
ของผูมีศักยภาพที่จะรับนวัตกรรม ตลอดจนความตองการของสังคมโดยรวม หากนวัตกรรมใด
สอดคลองกับคานิยมและความตองการของบุคคลและสังคม นวัตกรรมนั้นก็จะแพรกระจายอยาง
รวดเร็ว 

ความซับซอน (Complexity) หมายถึงระดับของความซับซอนท่ีบุคคลรับรูเกี่ยวกับความ
เขาใจในนวัตกรรมและการนํานวัตกรรมนั้นไปใช หากนวัตกรรมนั้นซับซอนมากทั้งในดาน 
แนวความคิด และในดานการประยุกตใชนวัตกรรมนั้นเปนส่ิงท่ีเขาใจไดยาก และประยุกตใชไดยาก
จึงมีแนวโนมท่ีบุคคลจะรับนวัตกรรมนั้นไดชา หรือไมรับนวัตกรรมนั้นโดยส้ินเชิง กลาวคือบุคคล
มีแนวโนมท่ีจะรับนวัตกรรม ท่ีไมซับซอนและเขาใจไดงาย ไดเร็วกวานวัตกรรมท่ีซับซอนและ
เขาใจยาก ดังนั้นในการแพรกระจายนวัตกรรมใดๆ ผูแพรกระจายจะตองทําใหผูมีศักยภาพที่จะรับ
นวัตกรรม เขาใจนวัตกรรมนั้นๆ ไดงาย 

ความสามารถทดลองได (Testability) หมายถึงระดับของความสามารถท่ีจะทดลอง
นวัตกรรมนั้น คุณสมบัตินี้แสดงในเก่ียวกับความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนเม่ือบุคคลยอมรับนวัตกรรม 

DPU



 

52 

ดังกลาว นวัตกรรมใดที่เปดโอกาสใหบุคคลสามารถทดลอง และประเมินผลไดนวัตกรรมนั้นก็
นาจะมีแนวโนมท่ีจะแพรกระจายอยางรวดเร็ว 

ความสามารถสังเกตและส่ือสารได (Observability) หมายถึงระดับของความสามารถ
สังเกต และส่ือสารผลของนวัตกรรมนั้นได หากนวัตกรรมใดเปนนวัตกรรมท่ีบุคคลสามารถสังเกต
ผลของนวัตกรรมได หรือสามารถส่ือสารผานนวัตกรรมได นวัตกรรมนั้นก็นาจะมีแนวโนมท่ี
แพรกระจายอยางรวดเร็ว กลยุทธหนึ่งท่ีนิยมใชในการแพรกระจายนวัตกรรมคือ การใหบุคคลท่ี
เปนท่ีรูจักหรือเปนท่ียอมรับ สามารถสังเกตผลของนวัตกรรมได หรือสามารถส่ือสารผาน
นวัตกรรมได นวัตกรรมนั้นก็นาจะมีแนวโนมท่ีแพรกระจายอยางรวดเร็ว ดังนั้นกลยุทธท่ีนิยมใชใน
การแพรกระจายนวัตกรรม คือ การใหบุคคลที่เปนท่ีรูจักหรือเปนท่ียอมรับในสังคมรับนวัตกรรม
นั้ น 
เสียกอน เพื่อจูงใจใหสมาชิกในสังคมรับนวัตกรรมนั้นดวย 

คาใชจายเกี่ยวกับนวัตกรรม (Cost) ลักษณะของนวัตกรรมท่ีมีคาใชจายสูงโดยเฉพาะ 
คาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ก็จะมีผลทําใหการยอมรับมากกวานวัตกรรมท่ีมีคาใชจายตํ่า 

ความสามารถท่ีจะแบงแบกได (Divisibility) ลักษณะนวัตกรรมท่ีสามารถแบงออกเปน
สวนยอยๆ ได ยอมทําใหเกิดการยอมรับไดงายกวานวัตกรรมท่ีไมแบงเปนสวนยอย 

2.6.4  ปจจัยท่ีเก่ียวของและมีผลตอการยอมรับนวัตกรรม 
ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับนวัตกรรมมีปจจัยท่ีเกี่ยวของหลายประการ ดังนี้ 
1.  ปจจัยท่ีเปนเงื่อนไข หรือสภาวการณโดยท่ัวไป ประกอบดวย 

1.1 สภาพทางเศรษฐกิจ  มีผลตอการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีแตกตางกนั บุคคลท่ี
เปนเจาของปจจัยการผลิตมีแนวโนมวา จะยอมรับการเปล่ียนแปลงงายกวา และเร็วกวาผูมีปจจยัการ
ผลิตนอยกวา 

1.2 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม  มีสวนเกีย่วของกับอัตราการยอมรับเร็วหรือชา 
เชน บุคคลท่ีอยูในชุมชนท่ีรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ อยางเครงครัด มีคานิยมและความ
เช่ือเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีเปนอุปสรรคตอการเปล่ียนแปลงมากกวา มีผลใหเกดิการยอมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีชาลง และนอยลง Rogers (1983 : 24)  ไดกลาวถึงกระบวนการทางสังคมวามี
ความสัมพันธกับการแพรกระจายของนวัตกรรม ซ่ึงระบบสังคม คือ หนวยเหนอืกลุมบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธกันเกีย่วของกนัและรวมกันเพื่อแกไขปญหา เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน นวัตกรรม
จะถูกยอมรับหรือปฏิเสธในองคการนั้นหรือสังคม โดยมีบุคคลท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคมไดรับผล
ของการยอมรับนวัตกรรมดวย 
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Rogers (1983 : 27-30)  แบงประเภทการตัดสินใจรับนวตักรรมเปน 3 ประเภท คือ  
(1) การตัดสินใจระดับบุคคล (Optional innovation)  เปนการตัดสินใจยอมรับหรือ

ปฏิเสธของบุคคลแตละคนโดยตัดสินใจดวยตนเอง และการตัดสินใจท่ีแตละบุคคลออกความเหน็
พองตองกันรวมกับผูอ่ืนในสังคมตามบรรทัดฐานของสังคมก็ถือวาเปนการตัดสินใจสวนบุคคลดวย 

(2) การตัดสินใจโดยกลุมหรือโดยสวนรวม (Collective Decision) เปนการตัดสินใจ
ท่ีมีหลายขั้นตอน คือการท่ีบุคคลจะยอมรับนวัตกรรมหรือไมข้ึนอยูกบัการตัดสินใจของกลุมกอน 

(3) การตัดสินใจโดยผูมีอํานาจ (Authority Decision) คือ การตัดสินใจโดยผูมี
อํานาจมีความรูสูงกวาในระบบสังคม ตัดสินใจเลือกมีผลใหเกิดการบังคับใหบุคคลอ่ืน ๆ ไดบังคับ
บัญชายอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมไปดวย การตดัสินใจนี้ท่ีไมเกี่ยวกับทัศนคติสวนตัวของผู
ตัดสินใจแตเปนไปตามหนาท่ี Rogers พบวาอัตราการรับนวัตกรรมท่ีเร็วท่ีสุด เกิดจากการตัดสินใจ
โดยผูมีอํานาจ แมวาในภายหลังนวัตกรรมอาจไมไดนําไปใช 

1.3 สภาพทางภูมิศาสตร  มีสวนเกี่ยวของกับการยอมรับการเปล่ียนแปลง คือ ทองท่ี
ใดมีสภาพภูมิศาสตรท่ีสามารถติดตอกับทองถ่ินอ่ืนๆ ได โดยเฉพาะทองถ่ินท่ีเจริญทางดาน
เทคโนโลยีมากกวา ไมวาจะเปนการคมนาคมท่ีสะดวก หรือมีทรัพยากรที่เปนปจจัยการผลิต
มากกวาจะมีผลทําใหเกิดแนวโนมของการยอมรับมากกวาและเร็วกวา 

2. ปจจัยท่ีเก่ียวของโดยตรง 
บุคคลเปาหมาย คือ  ผูยอมรับการเปล่ียนแปลงพื้นฐานของบุคคลเปาหมายเปน 

สวนสําคัญเกี่ยวของกับการยอมรับเทคนิค หรือวิทยาการใหม ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง ส่ิงท่ีควรพิจารณา
ไดแก พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ บุคลิกภาพ และพืน้ฐานดานการติดตอส่ือสาร 

ผูรับสารหรือผูรับนวัตกรรมจะมีความแตกตางกันจากการวิจัยของ โรเจอร และ 
ชูเมคเกอร (Rogers and Shoemaker)  ทําใหสามารถแบงลักษณะของผูท่ียอมรับนวตักรรมออกเปน 
2 ประเภทคือ ยอมรับนวตักรรมเร็วกวา และผูยอมรับนวัตกรรมชากวา ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะ
ความแตกตางของผูยอมรับนวัตกรรมท้ังสองประเภทไดดังนี ้

(1) ความแตกตางดานสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกจิ โรเจอรสและชูเมคเกอร 
(Rogers and Shoemaker)  ไดทําการศึกษาถึงความแตกตางของผูยอมรับนวัตกรรมตามลักษณะทาง
ประชากรที่มีความสัมพันธกับผูยอมรับนวัตกรรม ไวดังนี้ 

- อายุ : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว ไมมีความแตกตางจาก ผูยอมรับนวัตกรรมชา 
- สถานภาพทางสังคม ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีสถานภาพทางสังคมสูงกวา มี

รายไดและทรัพยสินมากกวา มีอาชีพดีกวาและมีระดับการดํารงชีวิตท่ีดีกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา 
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- ความเปนเจาของทรัพยสิน : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว เปนเจาของส่ิงท่ีเปน
หนวยใหญกวา ผูยอมรับนวัตกรรมชา 

- ระดับการยอมรับนวัตกรรม : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว เปนผูท่ียอมรับ
นวัตกรรมนั้นหรือ คลาย ๆ นวัตกรรมนั้นไปใช มากกวา ผูยอมรับนวัตกรรมชา 

- ความเช่ียวชาญ : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีการกระทําท่ีใชความเช่ียวชาญ
มากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา 

(2) ความแตกตางดานบุคลิกภาพ   โดยเหตุท่ีผูยอมรับนวตักรรมมีลักษณะเฉพาะท่ี
เปนปจเจกบุคคล และผานกระบวนการเรียนรูและกระบวนการขัดเกลาทางสังคมท่ีไมเหมือนกัน  
จึงทําใหเกิดความแตกตางทางดานบุคลิกภาพ ซ่ึงสงผลตอการยอมรับนวัตกรรมดังนี ้

ระบบความเช่ือ :  ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว ยึดถือระบบความเช่ือแบบฝงหัว 
นอยกวา ผูยอมรับนวัตกรรมชา 

ความสามารถในการคิดในลักษณะนามธรรม ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มี
ความสามารถในการคิดเร่ืองท่ีเปนนามธรรมไดดีกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา สามารถยอมรับ
นวัตกรรมบนพื้นฐานของส่ิงเราท่ีไมมีตัวตนไดดกีวา 

การใชเหตุผล :  ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีการใชเหตุผลดีกวา ผูยอมรับ
นวัตกรรมชา มีความสามารถในการใชเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดเพื่อการบรรลุ  
เปาหมาย 

ความฉลาด :  ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีความฉลาดมากกวา ผูยอมรับนวัตกรรมชา 
ทัศนคติตอการเปล่ียนแปลง : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีทัศนคติท่ีดีตอการ

เปล่ียนแปลง และมีทัศนคติท่ีชอบการเส่ียงภัยมากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา 
ระดับความต้ังใจและความปรารถนา : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีระดับความ 

ตั้งใจท่ีจะทําส่ิงตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคสูงสุดกวา ผูยอมรับนวัตกรรมชา อีกท้ังยังมีความ
ปรารถนาหรือความตองการ ศึกษา อาชีพ เกียรติยศ และอ่ืน ๆ สูงกวา ผูยอมรับนวัตกรรมชา 

(3) ความแตกตางในดานพฤติกรรมการส่ือสาร  ผูยอมรับนวัตกรรมในฐานะท่ีเปน
สมาชิกของสังคม จะมีพฤติกรรมส่ือสารระหวาง ตนเองกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมท่ีตางกัน ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา ตัวแปรทางดานพฤติกรรมการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรม ไดแก 

การมีสวนรวมในสังคม :  ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีสวนรวมในสังคมมากกวา
และสามารถเขาเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมไดดีกวา นอกจากนี้ยังมีแนวโนมท่ีจะเปนสมาชิกของ
ระบบสังคมท่ีมีบรรทัดฐานตามแบบทันสมัยและเปนสมาชิกของระบบสังคมท่ีมี บูรณการอยางดี 
มากกวา ผูยอมรับนวัตกรรมชา 
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ความเปนสากล : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีความเปนสากลไมผูกพันกับทองถ่ิน
มากนัก และมักมีกลุมอางอิงเปนบุคคลภายนอกสังคม มีการเดินทางไปมาหาสูคนภายนอกสังคม
มากกวา ผูยอมรับนวัตกรรมชา 

การติดตอกับผูนําการเปล่ียนแปลง : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีการติดตอกับผูนํา
การเปล่ียนแปลงมากกวา ผูยอมรับนวัตกรรมชา 

การเขาถึงส่ือมวลชน :  ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีโอกาสในการเขาถึงส่ือมวลชน 
ไดมากกวา ผูยอมรับนวัตกรรมชา 

การแสวงหาขาวสาร : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีการแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรมมากกวา ผูยอมรับนวัตกรรมชา 

ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม
ดีกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา 

ระดับการเปนผูนําความคิด : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีระดับการเปนผูนําทาง
ความคิด มากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา 

2.6.5  ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับนวัตกรรม 
โรเจอรและชูเมคเกอร ไดสรุปปจจัยที่มีผลตอการยอมรับนวัตกรรมออกเปน 4 กลุม  

ตัวแปรคือ 
- ปจจยัท่ีเกีย่วของกับตัวผูยอมรับนวัตกรรม 
- ปจจยัทางดานระบบสังคม 
- ปจจยัท่ีเกีย่วกับคุณลักษณะของนวัตกรรม 
- ปจจยัเกีย่วกบัพฤติกรรมในการติดตอส่ือสารบุคคล 

การตัดสินใจยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรมโดยเฉพาะตัวแปรท่ีบอกถึงลักษณะความ 
ไมเทาเทียมกนัทางเศรษฐกจิ (Economics Inequalies) ซ่ึงเช่ือวาความแตกตางกันทางฐานะเศรษฐกิจ 
จะกอใหเกิดการยอมรับนวัตกรรมท่ีแตกตางกันดวย และไดแสดงความสัมพันธดวย แบบจําลอง 4 
แบบจําลองคือ (ศศิธร  นิธิปรีชา, 2535) 
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แบบจําลองท่ี 1 
Homogeneity  Model เปนแบบจําลองซ่ึงเช่ือวาในสังคมเศรษฐกิจมีลักษณะเหมือนกัน 

(เทาเทียมกัน) ฐานะความเปนอยูคลายกนัจะไมมีความแตกตางในการยอมรับนวัตกรรม ดังนัน้
ภาพรวมของแบบจําลองความสัมพันธจึงมีสถานะท่ีแสดงดวยจุดเพียงจดุเดียว 
 
        ADOPTION 
 
 
 
 
  
 
 WEALTH 
ภาพท่ี 2.3  แบบจําลองท่ี 1 
 
แบบจําลองท่ี 2 

The Linear Model เปนแบบจําลองท่ีเช่ือวาการยอมรับนวัตกรรมจะแปรผันตามฐานะ
ทางเศรษฐกิจ กลาวคือผูมีฐานะดีกวายอมรับนวัตกรรมมากกวาผู มีฐานะตํ่ากวาเสนแสดง
ความสัมพันธจะเปนเสนตรง 
 
        ADOPTION 
 
 
 
 
 
 
 
       WEALTH 
ภาพท่ี 2.4  แบบจําลองท่ี 2 
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แบบจําลองท่ี 3 
The middle-class Conservation Model เปนแบบจําลองท่ีไดจากการศึกษาทดลอง 

จิตวิทยาสังคม พบวากลุมท่ีมีสถานะทางสังคมตํ่าท่ีสุด และสูงท่ีสุดจะเปนผูตอบรับนวัตกรรมมาก 
ท่ีสุด สวนชนช้ันกลางเปนกลุมท่ีมีความระมัดระวังและอนุรักษตามประเพณีดั้งเดิมมาก จึงยอมรับ
นวัตกรรมนอยกวากลุมอ่ืน 
 
        ADOPTION 
 
 
 
 
 
 
       WEALTH 
ภาพท่ี 2.5  แบบจําลองท่ี 3 
 
 
แบบจําลองท่ี 4 

The Modified middle-class Conservation Model จะเห็นวา การเสนอแบบจําลองท้ัง 4 
แบบจําลองเปนการแสดงแนวคิดท่ีสอดคลองกัน เปนการดัดแปลงมาจากผลการวิเคราะหของ
แบบจําลองท่ี 3 ขางตน และเห็นวาปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมมีความสัมพันธกับการตอบรับ
นวัตกรรม กลุมท่ีมีการอนุรักษนิยมมากท่ีสุดในการรับนวัตกรรมนั้น พบวามีอยูเฉพาะตอนแรกๆ 
หลังจากแนะนํานวัตกรรมเขาไปในกลุมเม่ือเวลาที่ผานไปพอสมควร กลุมนั้นจะมีการอนุรักษนิยม
นอยลง และรับนวัตกรรมมากข้ึน นอกจากนี้แลวการยอมรับนวัตกรรมยังเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ท่ีเผชิญกับความเส่ียงและความไมแนนอนในระบบเศรษฐกิจอีกดวย 
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               ADOPTION 
 
 
 
 
 
 
       WEALTH 
ภาพท่ี 2.6  แบบจําลองท่ี 4 
 

3. ปจจัยเก่ียวกับคุณลักษณะของนวัตกรรมในสายตาของผูท่ีจะใชนวัตกรรม (Perceived 
Characteristics of Innovations) คือคุณลักษณะตางๆ ของนวัตกรรมท่ีบุคคลใชนวัตกรรมรับรูใน
เชิงอัตวิสัย อันไดแกประโยชนเชิงสัมพันธ (Comparative Advantage) ความเขากันไดหรือความไม 
ขัดแยงกัน (Compatibility) ความซับซอน (Complexity) ความสามารถทดลองได (Testability) 
ความสามารถสังเกตและส่ือสารได (Observability) คาใชจายเกี่ยวกับนวัตกรรม (Cost)  
คาเสียโอกาส (Opportunity cost) ความสามารถท่ีจะแบงแยกได (Divisibility) ตามท่ีไดกลาวมาแลว
ขางตน 

4. ปจจัยเก่ียวกับพฤติกรรมในการติดตอส่ือสารของบุคคล  ชองวางการส่ือสารชองทาง
การส่ือสาร หมายถึง ตัวกลางท่ีนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสารหรือท่ีเรียกกันส้ันๆ วาส่ือชองทาง
การส่ือสารอาจเปนส่ือมวลชน (เชน วิทยุกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หรือภาพยนตร) 
หรือส่ือบุคคล (เชน ผูนําความคิดเห็น หรือตัวแทนการเปล่ียนแปลง) หรือส่ือเฉพาะกิจ (เชน 
โปสเตอร หรือแผนพับ) ส่ือแตละประเภทมีลักษณะเฉพาะ เชน ความเร็ว ความคงทนถาวร ความ
แพรหลาย ความเราอารมณ หรือความเปนเหตุเปนผล เปนตน และลักษณะเฉพาะเหลานี้จะเปน
ตัวกําหนดวาส่ือประเภทนั้นๆ จะเหมาะแกการใหขาวสารเพื่อจูงใจ หรือการใหขาวสารเพื่อการ 
ตัดสินใจของผูมีศักยภาพที่จะรับนวัตกรรมหรือไมอยางไร 
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คุณลักษณะของ         คุณสมบตัิของ                   1. การรับ → ยังคงรับ 
หนวยการตดัสินใจ     นวัตกรรม             รับในภายหลัง 
1. ลักษณะทาง            1. ประโยชนเชิง                      เลิกรับ 

    เศรษฐกิจและสังคม    สัมพันธ                          2. การปฏิเสธ   →  ยังคงปฏิเสธ 
2. ตัวแปรดาน             2. ความเขากันได 
    บุคลิกภาพ              3. ความซับซอน 
3. พฤติกรรม              4. ความสามารถทดลองได 
    การส่ือสาร             5. ความสามารถสังเกตและส่ือสารได 
 
ภาพท่ี 2.7  ตัวแบบกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 
ท่ีมา : Rogers, 1983 : 165. 

 
ตัวแบบในภาพที่ 2.7 แสดงใหเห็นวา ผูมีศักยภาพที่จะรับนวัตกรรมรายแรกๆ หรือเปน 

ผูรับนวัตกรรม รายหลังๆ ข้ึนอยูกับปจจัยหลายดาน เชน ทัศนคติสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
พฤติกรรมในการแสวงหาขาวสารเปนตน รวมท้ังเง่ือนไขท่ีมากอนเชน การปฏิบัติท่ีอยูกอนหรือ
วัฒนธรรมทางสังคม ท่ีไมเปนอุปสรรคตอการรับนวัตกรรม ก็เปนตัวกําหนดท่ีสําคัญเชนกัน 

2.6.6  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรม 
ดิเรก  ฤกษหราย (2528 : 24-35) ไดกลาวถึง ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับท่ีบุคคลเปน

เปาหมาย (Target Person) หรือผูรับการเปล่ียนแปลง (Client) โดยไดอธิบายวา พื้นฐานของบุคคล
เปนสวนสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับการเปล่ียนแปลง ซ่ึงไดแก 

1) พื้นฐานทางสังคม พบวา เพศหญิงยอมรับการเปล่ียนแปลงเร็วกวาเพศชาย ผูมีระดับ
การศึกษาและประสบการณท่ีสูงกวา มีการติดตอกับเจาหนาท่ีมากกวา จะยอมรับเร็วกวา ผูท่ีมี 
ส่ิงเหลานี้นอยกวา และบุคคลที่อยูในวัยรุนจะยอมรับเร็วที่สุด และชาลงไปตามลําดับเม่ืออายุ 
มากข้ึน 

ชองทางการส่ือสาร 

I รับรู  → II จูงใจ  → III ตัดสินใจ → IV ปฏิบัติ V ยืนยนั 
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2) พื้นฐานทางเศรษฐกิจ พบวา บุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา จะยอมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเร็วกวา และมากกวา 

3) พื้นฐานในการติดตอส่ือสาร ไดแก ความสามารถในการอาน ฟง พูด และเขียนเปน
ส่ิงท่ีชวยทําใหเกิดการยอมรับการเปล่ียนแปลงมากข้ึน 

4) พื้นฐานในเร่ืองอ่ืนๆ เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) มีความ
พรอมทางดานจิตใจ มีความตองการชีวิตท่ีดีกวาท่ีเปนอยู หรือคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา มีทัศนคติท่ีดีตอ
นวัตกรรมจะมีแนวโนมท่ียอมรับการเปล่ียนแปลงมากกวาและเร็วกวา 

พงษศักดิ์ อังกสิทธ์ิ (2527 : 62 – 67) ไดอธิบายถึงปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับ นวัตกรรม
ในสวนอ่ืนไวดังนี้ 

1) คุณลักษณะของนวัตกรรม (Innovation) ท่ีตองการนําไปเผยแพร ควรมีลักษณะ 
ตอไปนี้ จึงจะมีอัตราการยอมรับสูงและรวดเร็ว คือ 

(1) การมองเห็นวาเกิดประโยชนหรือการไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Relative 
Advantage) คือ นวัตกรรมนั้น ตองมีแนวโนมใหเห็นวา ดีกวาของเดิม การวัดวาอะไรมีประโยชน
มากกวาหรือดีกวานั้น อาจวัดไดหลายทาง เชน การทํากําไรใหไดมากกวา ความเช่ือถือ มีเกียรติใน
สังคม ความสะดวกสบาย และความพึงพอใจ การเห็นวามีประโยชนนี้ ประโยชนในดานของ
รูปธรรมไมใชส่ิงสําคัญ แตส่ิงท่ีสําคัญก็คือ การท่ีบุคคลท่ีรับนวัตกรรมนั้นเห็นวา นวัตกรรมมีคุณคา 
และมีประโยชนตอเขา ยิ่งมีผูเห็นคุณคาและประโยชนของนวัตกรรมมากเพียงใด อัตราการยอมรับ
นวัตกรรมก็เพิ่มข้ึนเร็วดวยเทานั้น 

(2) การเขากันได (Compatibility) หมายถึง นวัตกรรมนั้นควรคลายคลึงกับของเดิม
หรือมีความแตกตาง เปล่ียนแปลงไมมากนัก หรือไปดวยกันไดกับคานิยม ประสบการณท่ีผานมาใน
อดีต และความตองการของผูรับนวัตกรรมนั้นๆ นวัตกรรมใดท่ีไมสามารถเขากันไดกับคานิยมของ
สังคมยอมไดรับการยอมรับท่ีชากวานวัตกรรมท่ีเขากันไดกับคานิยมของสังคมนั้น 

(3) ความไมสลับซับซอน (Non - Complexity) หมายถึง นวัตกรรมที่มีลักษณะไม
ซับซอนยุงยาก สมาชิกในสังคมสามารถเขาใจงาย นวัตกรรมนั้นก็จะไดรับการยอมรับอยางรวดเร็ว 

(4) ความสามารถในการนําไปทดลองใช (Trailability) คือ ถานวัตกรรมนั้นถูกแบง
ออกเปนสวนๆ (Divisibility) เพ่ือนําไปทดลองใชไดบางสวน นวัตกรรมนั้นจะถูกยอมรับรวดเร็ว
กวานวัตกรรมที่ไมสามารถถูกแบงออกเปนสวนยอยๆ ได ท้ังนี้เพราะผูทดลองใชเม่ือนําไปทดลอง
ใชจะรูสึกเส่ียงนอยลง 

DPU



 

61 

(5) ความสามารถในการสังเกตเห็นผลได (Observability) คือการท่ีนวัตกรรมนั้นมี
ผลออกมาในลักษณะท่ีมองเห็นไดเปนรูปธรรม ซ่ึงถามองเห็นผลไดงายเทาใด นวัตกรรมนั้นก็จะถูก
ยอมรับไดงายข้ึนเทานั้น 

2) ส่ือในการถายทอด (Media a Communication Channel) ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับ
ข้ันตอนการยอมรับและประเภทบุคคล 

3) ลักษณะทางสังคม (Society) เปนการเรงการยอมรับหรือตัวยับยั้งได หากเปนสังคมท่ี
ทันสมัย มีอัตราความกาวหนาสูงก็จะเกิดการยอมรับไดเร็วข้ึน 

4) การทุมเทของเจาหนาท่ี (Change Agent) ถาเจาหนาท่ี (ขาราชการสงเสริมนวัตกรรม
ของรัฐ) ตั้งใจทํางานอยางจริงจังความสําเร็จก็จะมีมากข้ึน 

2.6.6  ความไวในการยอมรับนวัตกรรม 
ฮอฟแลนด และเจนีส (Hovland and Janis, 1959 : 4) กลาวถึงการยอมรับวา เปน

กระบวนการที่จะนําไปสูความเชื่อในส่ิงท่ีไดรับซ่ึงจัดเปนกระบวนการภายในจิตใจที่เกิดข้ึน
หลังจากไดรับสาร (Information) ซ่ึงไปกระตุนใหเกิดความสนใจ แลวผูรับสารจะตีความหมายของ
สารน้ัน ทําใหเกิดความเขาใจข้ึน จนกระท่ังเกิดมีทัศนคติท่ีดีในส่ิงท่ีไดรับ ซ่ึงกลาวไดวาเร่ิมมีการ
ยอมรับในขั้นตนแลว และผลที่ตามมาคือ ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ไดแก เปล่ียน
ทัศนคติ และเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงเปนผลของการส่ือสารจะแสดงออกและสามารถสังเกตเห็นได 

ความไวในการยอมรับของบุคคลจะมีลักษณะเปนปริมาณมากนอย และใชเวลาเร็วหรือ
ชาแตกตางกันในดานการเผยแพรนวัตกรรม โรเจอรและชูเมคเกอร (Rogers and Shoemaker, 1971 : 
182 – 185) ไดเสนอวา โดยปกติในสถานการณท่ัวไปแลวสามารถแบงกลุมคนตามชวงเวลาในการ
ยอมรับนวัตกรรมท่ีเผยแพรออกไปไดเปน 5 กลุม คือ 

1) กลุมหัวกาวหนา (Innovators) 
2) กลุมยอมรับเร็ว (Early Adoptors) 
3) กลุมยอมรับกอน (Early Majority) 
4) กลุมยอมรับทีหลัง (Late Majority) 
5) กลุมลาหลัง (Laggards) 
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                                    กลุมยอมรับเร็ว         กลุมยอมรับกอน     กลุมยอมรับหลัง       กลุมลาหลัง 
             2.5%                 13.5%                            34%                           34%                     16% 

 
ภาพท่ี 2.8 ประเภทของผูยอมรับนวัตกรรมแบงตามอัตราการเปล่ียนแปลง 

 
1) กลุมหัวกาวหนา (Innovation) เปนกลุมแรกท่ียอมรับนวัตกรรม กลุมนี้จะมีอยู

ประมาณรอยละ 2.5 ของสมาชิกท้ังหมด ลักษณะเดนของกลุมนี้คือ ชอบทดลองของใหม ความกลา
เส่ียง (Venturesome) กลาไดกลาเสีย มีโลกทัศนกวางขวางกาวไกล ไปถึงสังคมตางถ่ิน มี
ความสามารถท่ีจะเขาใจและนําความรูใหมท่ีซับซอนมาประยุกตใชได 

2) กลุมยอมรับเร็ว (Early Adoptors) กลุมนี้มีประมาณรอยละ 13.5 ของสมาชิก
ท้ังหมด เปนกลุมท่ีไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืนเปนจํานวนมากในทองถ่ิน ในลักษณะของ
บุคคลตัวอยาง เปนกลุมท่ีมีความสุขุมรอบคอบ ประสบผลสําเร็จในการใชนวกรรม และไมกาวหนา
เกินไปจากบุคคลท่ัวไป ดังนั้นคนสวนใหญมักจะขอคําแนะนํา และขอมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมจากคน
กลุมนี้กอนท่ีจะยอมรับความคิดใหม 

3) กลุมยอมรับกอน (Early Majority) คนกลุมนี้จะยอมรับความคิดใหมๆ กอน
สมาชิกท่ัวไปของสังคม เปนกลุมท่ีชอบติดตอกับเพื่อนฝูงแตไมคอยไดเปนผูนํา จะคิดอยาง 
รอบคอบและใชเวลาในการตัดสินใจเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมนานกวา 2 กลุมแรก และจะ 
ยอมรับก็ตอเม่ือคนกลุมเดียวกันไดยอมรับไปแลว กลุมนี้มีประมาณรอยละ 34.0 

4) กลุมยอมรับทีหลัง (Late Majority) เปนกลุมท่ียอมรับนวัตกรรมท่ีลาหลังผูอ่ืน
โดยเฉล่ียมีอยูประมาณรอยละ 34.0 การยอมรับนวัตกรรมของกลุมนี้มักเกิดจากความจําเปนทาง
เศรษฐกิจและเปนความกดดันทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงกดดันจากเพื่อนฝูง ลักษณะสําคัญ
ของคนกลุมนี้คือ เปนคนชอบสงสัยหวาดระแวง ตองรอใหนวัตกรรมนั้นเปนท่ียอมรับเปนบรรทัด
ฐานของสังคมกอนจึงจะยอมรับตาม 

5) กลุมลาหลัง (Laggards) กลุมนี้มีอยูประมาณรอยละ 16.0 และเปนกลุมสุดทาย
ท่ีจะยอมรับนวัตกรรม มีลักษณะเปนพวกอนุรักษนิยมรุนแรง หัวเกา เปล่ียนแปลงยาก มีความ 
เช่ือถือ ผูกพันอยูกับของเกาๆ วิธีการเกาๆ และจะแสดงออกอยางเดนชัดวาไมไววางใจตอนวัตกรรม 
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หรือตอผูนําการเปล่ียนแปลง ดังนั้นกวาบุคคลกลุมนี้จะยอมรับนวัตกรรมนั้นก็ถูกใชไปโดยสมบูรณ
จนกลายเปนของเกาและมักจะมีนวัตกรรมใหมเกิดซอนข้ึนมาแลว 

2.6.7  ลักษณะท่ัวไปของผูยอมรับนวัตกรรมเร็วและชา 
โรเจอร และชูเมคเกอร (Rogers and Shoemaker, 1971 : 195 – 196) ไดแจกแจงลักษณะ

ของผูยอมรับนวัตกรรมเร็วและชาไววา ผูท่ียอมรับนวัตกรรมเร็วกวามีแนวโนมท่ีจะมีการศึกษาและ
สถานะทางสังคมสูงกวา มีระดับของการไตชั้นทางสังคมข้ึนไปสูเบ้ืองสูงมากกวา (Social Mobility) 
เปนเจาของกิจการ หรือทรัพยท่ีเปนหนวยใหญกวา ยอมรับนวัตกรรมไปใชมากกวา มีลักษณะเปน
นักธุรกิจมากกวา มีทัศนคติท่ีดีตอการกูยืมเงินมากกวา มีการกระทําท่ีใชความเชี่ยวชาญมากกวา  
มีความสามารถในการคิดในลักษณะของนามธรรมไดดีกวา ใชเหตุผลไดดีกวา มีทัศนคติท่ีดีตอการ
เปล่ียนแปลงและชอบเส่ียงภัยมากกวา มีทัศนคติท่ีดีตอการศึกษาและตอวิทยาศาสตรมากกวา  
มีความเชื่อในพรหมลิขิตนอยกวา มีระดับของความตั้งใจท่ีจะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคสูงกวา  
มีความปรารถนาในเกียรติยศช่ือเสียงและอ่ืนๆ มากกวา นอกจากนี้ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วกวาจะมี
สวนรวมในสังคมมากกวา เขาเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมไดดีกวา มีลักษณะเปนสากลมากกวา 
แสวงหาขาวสาร เกี่ยวกับนวัตกรรมและมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมมากกวา มีระดับของการเปน 
ผูนําทางความคิดมากกวา รวมท้ังเปนสมาชิกของระบบสังคมท่ีมีบรรทัดฐานทันสมัยและท่ีมี 
บูรณาการอยางดีมากกวา 

2.6.8  คุณลักษณะท่ีมีผลตอการตัดสินใจไมยอมรับนวัตกรรม 
ถาจะพิจารณาคุณลักษณะของบุคลิกภาพบางประการของบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ไมยอมรับนวัตกรรม ซ่ึงโยธิน  ศันสนยุทธ (2531) ไดสรุปไวคือ 
1) การยึดติดอยูกับส่ิงเดิม ลักษณะนี้จะทําใหปจเจกบุคคลติดอยูกับการท่ีทําเปนประจํา

จนเคยชิน และติดเปนนิสัยทําใหเขาไมยอมใหมีการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังการไมคุนเคยกับแนวทาง
หรือวิธีการใหมๆ จะละเลยไมใสใจในส่ิงใหมถาบุคคลนี้ไดรับการชวยเหลือใหเปล่ียนแปลงเขาก็
ไมสามารถที่จะรับรูหรือลืมแบบอยางของเขาได 

2) การขาดขาวสารขอมูล เปนเหตุผลท่ีสําคัญมากท่ีจะอธิบายวา ทําไมบุคคลจึงลมเหลว
ท่ีจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงหมายความวา บุคคลกําลังกาวเขาสูขอบเขตที่เขาไมอาจกระทําในส่ิงท่ีเขา 
คุนเคย ดังนั้น การทําใหเขาเปล่ียนแปลงจึงหมายความวา เขาจะตองไดรับการศึกษาใหมอีก ไดรับ
การฝกฝนอบรมใหมอีก พรอมท้ังตองชวยใหมีขาวสารขอมูลเพียงพอ เพื่อจะไดมีการปฏิบัติในทาง
ท่ีตองการได 

3) ขาดความตั้งใจจริง คือ รูวาจะทําอะไร อยางไร และมีความพรอมที่จะสามารถทําได
แตไมตองการทํา 
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3.1) การขาดทักษะในการตัดสินใจ บุคคลเปนผูทําการตัดสินใจก็จริง แตโดยท่ัวไป
แลวยังขาดกระบวนการท่ีจะทําใหการตัดสินใจเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ประการนี้อาจจะ
นับเปนการลมเหลวท่ีจะเปล่ียนแปลงดวย 

3.2) ไมมีประสบการณในการทําการเปล่ียนแปลง ถามนุษยมีการเปล่ียนแปลงอยู
เสมอและมีชีวิตอยูดวยการปฏิบัติอยูเชนนี้ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอยางอ่ืนเขาก็จะทําไดเปนปกติ แต
ในทางตรงขามผูท่ีไมเคยมีการเปล่ียนแปลงยอมขาดประสบการณในการนี้ 

2.6.9  ทัศนคติกับการยอมรับนวัตกรรม 
นักจิตวิทยาเห็นวา การทํานายพฤติกรรมไดอยางแมนยําท่ีสุดคือ ทัศนคติของบุคคลท่ีมี

ตอพฤติกรรม เกิดจากการเรียนรูในการที่จะตอบสนองในทํานองท่ีแสดงวา ชอบหรือไมชอบตอ 
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงตามปกติบุคคลจะตองมีทัศนะคติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยูเสมอ ทัศนคติจึงมีความสําคัญ
ตอการยอมรับของบุคคล 4 ประการ ดังนี้ (พงษศักดิ์  อังกสิทธ์ิ, 2527 : 62-65) 

1. ทัศนคติทําใหเกิดประโยชนแกเจาของทัศนคติ เชน การมีทัศนคติท่ีดีตอการยอมรับ
นวัตกรรมใหมๆ ทําใหเขาเกิดการยอมรับนํานวัตกรรมนั้นไปใช กอใหเกิดผลกําไร ตลอดจนไดรับ
การยอมรับนับถือจากบุคคลในสังคมเดียวกัน แตสําหรับผูท่ีมีทัศนคติไมดี เขาก็จะไมยอมรับโดย
คิดวาไดประโยชนจากของเกามากกวา ดังน้ันบุคคลจะมีทัศนคติอยางไรข้ึนอยูกับประโยชนท่ีเขาจะ
ไดรับจากการมีทัศนคตินั้นเปนสําคัญ 

2. ทัศนคติเปนเคร่ืองช้ีแนะแนวทางของพฤติกรรม ท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งในทางท่ี 
สอดคลองกับทัศนคติ จึงเปนอุปสรรคในการเผยแพรนวัตกรรม 

3. ทัศนคติชวยใหบุคคลมีหนทางที่จะผอนคลายความตึงเครียด โดยแสดงพฤติกรรม
ออกมาตามทัศนคติของเขา ทําใหเขารูสึกเปนของตัวเอง ผูมีทัศนคติตอการยอมรับนวัตกรรมจึงเปน
ผูมียอมรับนวัตกรรมดวยความม่ันใจ และเปนการยอมรับท่ีถาวรมากกวา ผูท่ีไมมีทัศนคติเปนของ
ตนเอง ยอมรับตามคนอ่ืนจึงมักหยุดใชนวัตกรรมในภายหลัง 

4. ทัศนคติชวยลดความขัดแยงภายในของบุคคล ซ่ึงเปนกลไกการปองกันตัวอยางหน่ึง 
ทําใหบุคคลมีชีวิตอยูในสังคมได เชน บุคคลอาจเกิดความขัดแยงภายในตัวเองวา จะยอมรับหรือไม 
ในการนี้บุคคลจะหาขอมูล และเหตุผลตางๆ เกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมน้ัน เพื่อสรางทัศนคติ
อยางใดอยางหนึ่งข้ึนมา แลวตัดสินใจไปตามแนวทางของทัศนคตินั้น 

การเปล่ียนแปลงทัศนคติมีความสําคัญในกระบวนการตัดสินใจยอมรับหรือไมยอมรับ 
ซ่ึงมีอยู 5 ข้ัน ดังนี้ (พงษศักดิ์ อังกสิทธ์ิ, 2527 : 64) 

ข้ันท่ี 1 ข้ันการต้ังใจรับทราบ (Attention) ในข้ันนี้บุคคลจะตองสนใจเก่ียวกับขาวสาร
ตางๆ แตจะมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับลักษณะของส่ือ และผูส่ือความดวย 
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ข้ันท่ี 2 ข้ันการเขาใจ (Comprehension) ซ่ึงการเขาใจขาวสารไดดีเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับ
ลักษณะของผูรับขาวสารเอง และลักษณะของส่ือดวย 

ท้ังสองข้ันนี้ เม่ือนํามาเทียบเคียงกับกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมแลว จะ
เทียบไดกับ ข้ันท่ี 1 คือ ความรู ซ่ึงเปนองคประกอบแรกของทัศนคตินั่นเอง 

ข้ันที่ 3 ข้ันการยอมรับหรือการเปล่ียนตาม (Acceptance) ในข้ันนี้นอกจากจะมีความรู
ความเขาใจในสองข้ันแรกแลว ยังตองการส่ิงจูงใจ (Incentives) ซ่ึงอาจอยูในรูปของเหตุผลหรือขอ
ถกเถียง และความนาเช่ือถือของผูทําการเปล่ียนทัศนคตินั้นดวย ในข้ันนี้บุคคลเกิดทัศนคติใหมแลว 

ข้ันท่ี 4 ข้ันการเก็บจํา (Retention) บุคคลจะเก็บทัศนคติท่ีเกิดข้ึนใหมไวเปนลักษณะ
ประจําตัวของเขา การเก็บจํานี้ จะเก็บจําท้ังเนื้อหาของส่ือ และลักษณะของผูเปล่ียนทัศนคติ 

ข้ันตอนท่ี 3 และ 4 ของการเปล่ียนทัศนคตินี้สอดคลองกับข้ันความรูสึก (Persuasion) 
ของการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม ซ่ึงเปนข้ันท่ีบุคคลมีทัศนคติตอการยอมรับนวัตกรรมนั่นเอง 

ข้ันท่ี 5 ข้ันการกระทํา (Action) เปนข้ันท่ีสําคัญที่สุดในการปฏิบัติ เพราะจุดมุงหมายใน
การเปล่ียนทัศนคติ ก็เพื่อใหบุคคลไดเปล่ียนการกระทําตามทัศนคตินั่นเอง วิธีท่ีไดผลดีในการทําให
เกิดการกระทําก็คือ การใหผูเปล่ียนทัศนคติแลวสัญญาในท่ีประชุมวาจะปฏิบัติจริง และใหทุกคน
ในกลุมสนับสนุนวาจะประพฤติปฏิบัติเชนเดียวกัน 

ข้ันการกระทํานี้เปนข้ันท่ีสอดคลองกับการตัดสินใจในกระบวนการตัดสินใจยอมรับ
นวัตกรรมน่ันเอง ดังนั้นทัศนคติและกระบวนการเปล่ียนแปลงทัศนคติจึงมีความสัมพันธกับ
กระบวนการตัดสินใจยอมรับ หรือไมยอมรับนวัตกรรมอยางสูง 

จากท่ีกลาวมาขางตนเกี่ยวกับความหมายของการยอมรับ กระบวนการยอมรับ และ 
องคประกอบของการยอมรับนั้น ผูวิจัยไดนํามากลาวเฉพาะในสวนท่ีเห็นวา เกี่ยวของและเปนหลัก
สําคัญในการศึกษาคร้ังนี้ ซ่ึงช้ีใหเห็นถึงการเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนในการรวมมือ ยอมรับ
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีเปนนวัตกรรม ทางการพัฒนาดาน
คมนาคมขนสงทางรถไฟใหม โดยการยินยอม รื้อยาย ท่ีพักอาศัยออกไปจาก แนวเขตพื้นท่ีการ
กอสรางเสนทางรถไฟในโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาจถือได
วาเปนการยอมรับตอนวัตกรรมทางดานคมนาคมในระบบขนสงทางบกใหม ท่ีเช่ือถือได รวดเร็ว
ตรงเวลา สะดวกและทันสมัย ในระบบสากลตอไป 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ ท่ีกลาวมา มีความเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยในเร่ืองนี้  
เพราะในการวิจัย มีกรอบแนวความคิดท่ีตองการจะศึกษาถึง ส่ือการประชาสัมพันธ ท่ีมีอิทธิพลตอ
การยอมรับ  โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเช่ือ แนวคิดเกี่ยวกับ
การยอมรับวา การยอมรับจะมีลักษณะเปนข้ัน ระดับ ตามระยะเวลาหรือตามลักษณะประชากรท่ี
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แตกตางของบุคคลและการไดรับ ขอมูลขาวสาร ไดมากเทาใด เกิดความรู เขาใจ มีทัศนคติท่ีดี ได
มากข้ึนเทานั้น จะทําใหประชาชนกลุมเปาหมาย เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีพึง
ประสงค  เกิดความพึงพอใจ ตระหนักถึงประโยชนของประเทศชาติ และเพื่อความเจริญใหกับ 
ลูกหลานในอนาคต ดวยการใหความรวมมือ ยอมรับตอการดําเนินงานกอสรางโครงการระบบ 
ขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดเสร็จส้ินตามแผนการ อยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
2.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ ส่ือการประชาสัมพันธ เพื่อการ
ยอมรับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผูวิจัยไดตั้งกรอบ
แนวความคิดเกี่ยวกับการใชกลยุทธและประสิทธิผลในการใชส่ือการประชาสัมพันธ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ อีกท้ังปจจัยทางการประชาสัมพันธตางๆ ในการรวมมือ ยอมรับ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงไดมี
ผูทํางานวิจัยท่ีเกี่ยวของในหลายประเด็นท่ีแตกตางกัน โดยผลการวิจัยท่ีออกมานั้น จะเปน
ประโยชนสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อใชเปนกรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจัยตอไป 

ชลันทิพย ประดับพงษา (2543) ทําการศึกษาเร่ือง กระบวนการประชาสัมพันธโครงการ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พบวา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช ส่ือส่ิงพิมพ เปนส่ือหลักในการ
ประชาสัมพันธโครงการฯ และปจจัยท่ีมีผลในเชิงลบตอการประชาสัมพันธโครงการฯ ก็คือ ปจจัย
ภายนอกไดแก  (1) ปจจัยทางการเมือง คือ เสถียรภาพของรัฐบาล และภาพลักษณในการดําเนิน
โครงการของผูบริหาร (2) ปจจัยทางเศรษฐกิจ คือ ความผกผันของเศรษฐกิจไทย (3) ปจจัยทาง
สั ง ค ม  คื อ  ก า ร 
ตื่นตัวในเร่ืองขอมูลขาวสารของประชาชน การมีสวนรวมในการบริหารประเทศของภาคประชาชน 
และอิทธิพลของส่ือมวลชน  

อรอุบล ภูบัวเผื่อน (2532) ไดศึกษา การวางแผนการประชาสัมพันธ และสถานภาพการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ ของหนวยงานธุรกิจในกรุงเทพมหานคร พบวา ธุรกิจทุกประเภท 
มีหนวยงานประชาสัมพันธท่ีเปนอิสระ ท่ีข้ึนตรงกับผูบริหารกิจการ  ในดานการกําหนดนโยบาย
และการวางแผนงานประชาสัมพันธ โดยมีวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกันคือเพื่อสรางภาพลักษณท่ีดี  
ใหกับหนวยงานและสนับสนุนงานดานการตลาด และมีการดําเนินงานท่ีเปนข้ันตอนตาม
กระบวนการดําเนินงาน  สําหรับปญหาการดําเนินงานท่ีพบคือ  ปญหาการขาดแคลนบุคลากร
ผูบริหารกิจการไมใหความสําคัญและงบประมาณไมเพียงพอ 

รัตนา ศรีชนะชัยโชค (2532) ไดศึกษาการดําเนินงานประชาสัมพันธ เพื่อการพัฒนา
ชนบทในประเทศไทยกับแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ พบวา เจาหนาท่ีท่ีทํา
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หนาท่ีปฏิบัติงานประชาสัมพันธเปนเจาหนาท่ีในหนวยงาน ท่ีมีภาระหนาท่ีประจําอยูแลวและไมมี
ความรูดานนี้โดยตรง  นโยบายการประชาสัมพันธโครงการพัฒนา มีท้ังท่ีระบุและไมระบุเปน 
ลายลักษณอักษรการดําเนินงานไมเปนไปตามขบวนการ  เชน ข้ันการแสวงหาขอมูล จะใชวิธีการ
คาดคะเนของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และไมคอยมีการประเมินผล เนื่องจากการขาดเจาหนาท่ีและ 
งบประมาณ 

สุเทพ เดชะชีพ (2532) ไดศึกษาคุณสมบัติและภาระหนาท่ีของนักประชาสัมพันธใน
องคกรพบวา คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ ควรเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาดานนิเทศศาสตร  
วารสารศาสตรหรือส่ือสารมวลชนโดยตรง สําหรับภาระหนาท่ีของนักประชาสัมพันธในองคกร 
ข้ึนอยูกับประสบการณการทํางานของผูบริหารและการใหความสําคัญกับงานประชาสัมพันธ 
นโยบายหลัก ดานการประชาสัมพันธ จํานวนพนักงานและการนําเอาแผนประชาสัมพันธไปปฏิบัติ 
เนื่องจากผูบริหารองคกรสวนใหญไมเคยผานงานดานการประชาสัมพันธ แตก็ใหความสําคัญกับ
งานประชาสัมพันธเปนอยางมาก 

สุขพร มาฆะสกุลเจริญ (2544) ไดศึกษาประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเซนตจอหน ท่ีมีตอการตัดสินใจ 
เลือกศึกษาในระดับมหาบัณฑิต วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตรธุรกิจ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวา การเปดรับส่ือประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจ เลือกศึกษาตอในระดับมหาบัณฑิตของกลุมตัวอยาง ท่ีมีตอช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
และอยูใกลบานพักอาศัย  

กุนนที อนุรักติพันธุ (2541) ไดศึกษาประสิทธิผลของการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณี  โครงการบันไดปลาโจนท่ีเข่ือนปากมูล
จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ลักษณะทางดานประชากรศาสตรแตกตางกัน จะมีทัศนคติตอโครงการ
บันไดปลาโจนแตกตางกัน ปริมาณในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการบันไดปลาโจนซ่ึง
สามารถอธิบายไดวา ส่ิงเราภายใน และภายนอก มีความสําคัญในการโนมนาวใจทัดเทียมกัน ส่ิงเรา
ภายนอกในที่นี้หมายถึง การย้ําการซํ้าจะนาสนใจมากกวา  ถามีการเสนอมากกวา 1 คร้ัง แตถามี
ความถ่ีบอยคร้ังเกินไป ผูรับสารอาจเกิดความเบ่ือหนาย จนไมกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ 

พจนา วาสิกรัตน (2536) ไดศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธโครงการ 
ธิงคเอิรธในการใหความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมแกนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนตนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนมีความรูเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึน แต 
ทัศนคติไม เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดี ข้ึนหลังจากการเผยแพร  สําหรับตัวแปรทางดาน
ประชากรศาสตร และตัวแปรทางดานเศรษฐกิจและสังคม มีความสัมพันธกับการเพ่ิมความรูเร่ือง
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การอนุรักษส่ิงแวดลอมไดแก ระดับช้ันเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัว และการเปนสมาชิก
ชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สวนตัวแปรทางดานประชากรที่มีความสัมพันธ
กั บ ก า ร 
เปล่ียนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมไดแก เพศ สําหรับตัวแปรทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม ไมพบวามีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม ไมพบวามี
ความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

วรรณา ธนัญชัยวัฒนา (2537) ไดทําการศึกษาเร่ือง กลยุทธการใชส่ือเพื่อการ
ประชาสัมพันธ การพัฒนาโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพฯ: ศึกษาเฉพาะกรณีสนามบินหนอง
งูเหา พบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพฯ(สนามบินหนองงูเหา) และ
จะตองอพยพออกไปจากพื้นท่ี ซ่ึงเปนกลุมตัวอยาง สวนใหญเปดรับส่ือ โทรทัศนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ส่ือวิทยุ และส่ือหนังสือพิมพ ตามลําดับ นอกจากนี้ยังใหขอเสนอแนะวา ควรจะขยาย
ขอบเขตการศึกษาออกไปกับประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นท่ีโดยรอบ ซ่ึงอาจจะไดรับผลกระทบจาก
โครงการฯ เพ่ือไดรับทราบขอมูลเพิ่มข้ึน เพื่อนํามาประกอบในการจัดทําแนวทางการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ เพื่อกอใหเกิดความรวมมือและยอมรับโครงการมากข้ึน จากความแตกตางทางดาน 
อาชีพและอายุ กอใหเกิดความแตกตางทางดานความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยท่ีกลุมท่ีมีอายุระหวาง 18-25 ป และมีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย มี
คะแนนความเห็นเกี่ยวกับโครงการมากกวากลุมอ่ืน ประเภทของส่ือประเภท จดหมายขาว/จุลสาร/
ส่ิงพิมพ ของทางราชการจะมีคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการมากกวากลุมตัวอยางท่ีเปดรับ
ส่ือประเภทอ่ืน 

สินี จงจริยาธรรม (2534) ไดศึกษาประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธรถไฟฟา บี ที เอส 
ตอความรู ความคิดเห็นและการใชบริการรถไฟฟา บี ที เอส ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปดรับขาวสารจาก ส่ือเฉพาะกิจ ประเภทส่ือแผนพับ เอกสารเผยแพร
และอินเตอรเน็่ต และความรูเกี่ยวกับรถไฟฟา บี ที เอส พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความรูท่ี 
ถูกตองเกี่ยวกับรถไฟฟา บี ที เอส อยูในระดับท่ีมีความรูมาก ถึงความรูปานกลาง สําหรับความ 
คิดเห็นท่ีมีตอรถไฟฟา บี ที เอส ในเชิงบวกตอส่ือประชาสัมพันธ ในระดับคาเฉล่ียเทากับ 3.61 
สําหรับการใชบริการรถไฟฟา บี ที เอส โดยจะแนะนําใหเพื่อนใชบริการมากท่ีสุด 

ศิ ริ ลักษณ  ศรัยปญโญทัย  (2540:บทคัดยอ ) ได ศึกษาประสิทธิผลการใช ส่ือ
ประชาสัมพันธในโครงการอะเมซิ่งไทยแลนด พบวา การเปดรับส่ือประชาสัมพันธประเภท ส่ือ
เฉพาะกิจ ส่ือบุคคล มีความสัมพันธกับทัศนคติ ของประชาชนตอโครงการอะเมซ่ิงไทยแลนด 
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วันทนีย ศิริสุข (2539 : 168) ไดศึกษาประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธในโครงการ
สะสมไมล รอยัล ออรคิด พลัส ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา การเปดรับส่ือ
ประชาสัมพันธในโครงการสะสมไมล รอยัล ออรคิด พลัส ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
มีความสัมพันธกับความคิดเห็นของสมาชิก ตอ ประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธในโครงการ
สะสมไมล รอยัล ออรคิด พลัส 

ดวงพร จิตรเพิ่มพูนผล:รอยโท (2546:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง บทบาทในการ
นําเสนอขาวสารของหนังสือพิมพไทยรัฐ กรณีทาอากาศยานสุวรรณภูมิกับความตองการรับรู 
ขาวสารของประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ี พบวา หนังสือพิมพไทยรัฐแสดงบทบาทในการเปนชองทาง
ขาวสารจากภาครัฐบาลมากท่ีสุด จากการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดกอใหเกิดผลกระทบ
ตอประชาชนท้ังในดานของการดําเนินชีวิตเชน ขาดท่ีทํากิน ไมมีเสนทางสัญจร ชุมชนแตกสลาย 
และเกิดความไมม่ันคงของท่ีอยูอาศัย และผลกระทบดานสิงแวดลอม เชน มลพิษทางเสียง 
นิเวศวิทยา ฝุนละออง น้ําทวม และปญหาการจราจร ซ่ึงประชาชนไดมีการแสวงหาขาวสาร เพื่อ 
แกปญหาในเร่ืองดังกลาวจาก คือ ส่ือบุคคล เชน ผูนําชุมชนมากท่ีสุด ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี 
ตองการขาวสารในเรื่องของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนท้ังทางบวกและลบ การแกไขปญหาท่ีจะ
เกิดข้ึน รวมท้ังขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเวนคืนท่ีดินเพิ่มเติมมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความคืบหนาของ
การกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยช้ันตนไดมีการแสวงหาขอมูลขาวสารจากส่ือกระแสหลัก 
คือ ส่ือโทรทัศน และส่ือหนังสือพิมพไทยรัฐ แตไมสามารถตอบสนองความตองการได จึงตองหัน
มาพึ่งพาส่ือบุคคล คือ ผูนําชุมชน ซ่ึงจะมีการส่ือสารกันไดตลอดเวลา และการจัดประชุมในชุมชน 

นันทพร จุลบาท (2547:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความรู และการยอมรับ           
E- LEARNING ของพนักงานบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยทางประชากร
ดาน เพศ อายุ ท่ีแตกตางกันจะยอมรับ E- LEARNING  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  และปจจัยทางประชากรศาสตรดานการศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณในการทํางาน 
ความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตท่ีแตกตางกัน จะยอมรับ E- LEARNING  แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สุพิชา อรัณยกานนท (2543:บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การยอมรับของประชาชนตอ 
โครงการพัฒนาเคหะชุมชนคลองเตย พบวา กลุมตัวอยางชาวชุมชนใหการยอมรับตอบริการตางๆ 
ท่ีโครงการกําหนดและจัดไวให โดยเขาอยูอาศัยตามโครงการฯ โดยไดเปรียบเทียบอัตราคาใชจาย
วาเทากับท่ีเปนอยูในปจจุบัน รวมท้ังปจจัยการบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ท่ีตั้ง 
โครงการ องคกรในชุมชน และปจจัยทางสังคมมีผลตอการยอมรับของประชาชนตอโครงการ
พัฒนาเคหะชุมชนคลองเตย และจะมีผลกระทบในทางบวกตอการดํารงชีวิต 
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อรพรรณี ล่ิมเจริญ  (2537) ไดศึกษาเร่ือง  การยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  : 
กรณีศึกษาบุคลากรในเครือบริษัท ศรีวรา วิทยานิพนธปริญญาพัฒนาบริหารศาสตรบัณฑิต(พัฒนา
สังคม) คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พบวา ลักษณะการรับผิดชอบและ
ประเภทธุรกิจมีความสัมพันธกับระดับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยธุรกิจในภาค 
อุตสาหกรรมสวนใหญจะอยูในระดับข้ันการยอมรับท่ีสูงกวาธุรกิจในภาคบริการ และลักษณะการ
รับผิดชอบงานในดานสํานักงานสวนใหญจะอยูในระดับข้ันการยอมรับท่ีสูงกวาการรับผิดชอบใน
ดานการผลิตเชนกัน  สําหรับตําแหนงงานไดแก  กลุมผูบริหารและกลุมผูปฏิบัติการ  ไมมี
ความสัมพันธตอระดับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

จากผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงไดหยิบยกในสวนท่ีเกี่ยวของกับ การประชาสัมพันธ ส่ือ
การประชาสัมพันธ ประกอบกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ กับชองทางหรือแหลงในการ
ประชาสัมพันธ ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ ส่ือประชาสัมพันธแตละประเภท และการ
รวมมือ ยอมรับการดําเนินงานโครงการพัฒนาฯ ของท้ัง หนวยงาน องคกรตางๆ มาประกอบหลาย
ตัวอยางดวยกัน ซ่ึงผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีไดกลาวในบทนี้จะไดนําไปประกอบการเก็บขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาวิจัยตอไป 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ส่ือการประชาสัมพันธเพ่ือการยอมรับโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เม่ือพิจารณาตามปญหานําวิจัยท่ีกําหนดไวในบทท่ี 1 แลวนั้น 
จะพบวา ผูวิจัยตองการศึกษาประเด็นท้ังหมด 3 สวนดวยกัน สวนท่ี 1 คือ การยอมรับของประชาชน
ท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ สวนที่ 2 คือ ส่ือการประชาสัมพันธ ท่ีทําใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบเกิดการยอมรับ 
จากการดําเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สวนท่ี 3 
คือ ปญหา อุปสรรค ของส่ือการประชาสัมพันธเพ่ือการยอมรับของประชาชนที่ไดรับผลกระทบ 
จากการดําเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการ
วิเคราะหเนื้อหาจากเอกสาร ประกอบกับแบบสอบถามในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
ท่ีกําหนดข้ึน เพื่อเปนการตอบปญหานําวิจัย ขางตน 

ระเบียบวิธีวิจัย(Research Methodology)  ผูวิจัยใชการศึกษาผสมผสานระหวางการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชระเบียบวิจัยการ
สํารวจขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) และการสํารวจ (Survey Research) เพ่ือเก็บ 
ขอมูลภาคสนาม โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ตามแบบสัมภาษณท่ีกําหนดข้ึน 
พรอมท้ังการแจกแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ และขอรับคืนเม่ือกลุมตัวอยาง ไดตอบ
แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณครบถวนแลว เพ่ือความถูกตอง และรวดเร็วในการเก็บขอมูล
การวิจัยยิ่งข้ึน ผูวิจัยไดใช กรอบแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ เปนแนวทางในการ
ออกระเบียบวิจัย และคนหาขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย ดังตอไปนี้  คือ 

1. การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) จากแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ 
เปนเคร่ืองมือในการวิจัย 

2. การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) จากการศึกษารวบรวมขอมูลจาก
เอกสารและแหลงอ่ืนๆ อาทิเชน รายงานการวิเคราะห เอกสารรายงานสรุปผลการวิจัย เอกสาร 
วิชาการ วิทยานิพนธ งานวิจัย หนังสือวารสาร และส่ิงตีพิมพ ท่ีเกี่ยวของ เปนเคร่ืองมือในการวิจัย 
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ท้ังนี้ การศึกษาวิจัยนี้ใชลักษณะการวิจัยท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ก็เพื่อใหไดมา 
ซ่ึงขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการนําไปวิเคราะหขอมูล ใหมีความถูกตองและ
สามารถนํามาประยุกตใชประโยชนในทางปฏิบัติจริงได 
 
3.1  การหากลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย  

โดยการสํารวจขอมูลจากเอกสาร(Documentary Research)ไดแก  
1. รายงานการวิเคราะหผลกระทบกับส่ิงแวดลอมโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงเปนรายงานหลักของการรถไฟแหงประเทศไทย ฉบับเดือนกุมภาพันธ 
2547 (โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (ln-depth lnterview) ประกอบกับ 

2. ผลการสํารวจวิจัยเกี่ยวกับ ความคิดเห็นและทัศนคติตอโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัทฯผูรับเหมาโครงการฯเปนผูดําเนินการสํารวจกอน
การกอสรางโครงการฯ ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2547)  

ท้ังนี้ จากรายงานการวิเคราะหและการสํารวจวิจัยดังกลาว ไดทําการศึกษาวิจัยกับ
ประชากรท่ีพักอาศัยอยูในชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟของโครงการฯไวในจํานวน 423 คนและ
ในสวนประชากรที่พักอาศัยใกลเสนทางรถไฟโครงการฯหรือท่ีเปนผูโดยสารรถไฟท่ีสถานีรถไฟ
ในเสนทางรถไฟสายตะวันออกปจจุบัน ในชวงระยะทางท่ีจะกอสรางเสนทางรถไฟโครงการฯไว
ในจํานวน 200 คน รวมประชากรของท้ังสองกลุมเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน  623 คน 

 อนึ่ง ในปจจุบันประชากรกลุมตัวอยางของท้ังสองกลุมมีจํานวนท่ีไมคงท่ี โดยเฉพาะ
ประชากรที่พักอาศัยอยูในชุมชนในแนวเขตพ้ืนท่ีการกอสรางเสนทางรถไฟของโครงการฯ เชน ใน
ระยะเวลาหนึ่งไดมีจํานวนลดนอยลงไปบางสวน จากการท่ีประชากรที่พักอาศัยอยูเดิมไดร้ือยาย
ออกไป แตในขณะเดียวกันก็มีประชากรรายใหม ไดลักลอบเขามาพักอาศัยแทน ท่ีเปนดังนี้ อาจเกิด
จากความตองการเงินคาร้ือยายแทน ดังนั้น ในปจจุบันจึงไมสามารถคํานวณประชากรของท้ังสอง
กลุมตัวอยางท่ีแนนอนได ผูวิจัยจึงไดใชจํานวนประชากรรวมของทั้งสองกลุมตัวอยางคือ 623 คน 
จากรายงานการวิเคราะหและการสํารวจวิจัยดังกลาวขางตน ท่ียังไมมีการรื้อยายเคล่ือนไหวแตอยาง
ใด เปนหลักในการวิจัยคร้ังนี้ 
 
3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยมี 2 กลุม คือ 
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1. กลุมประชากรท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง คือ ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในชุมชนใน
แนวเขตเสนทางรถไฟของโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิในอนาคต
หรือในแนวเขตเสนทางรถไฟสายตะวันออกในปจจุบัน ในชวงระยะทางที่จะกอสรางโครงการฯ มี 
5 ชุมชนคือ ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา(พญาไท),ชุมชนผูประกอบอาชีพคาขายท่ี
ตลาดยานสถานีรถไฟคลองตัน (ใตสะพานถนนพระราม9), ชุมชนเพชรพระราม(ริมทางรถไฟ 
ฝงขวาระหวางถนนพระราม9-ถนนเพชรบุรี), ชุมชนโรงปูน (ริมทางรถไฟฝงซายระหวางถนน
พระราม9-ถนนเพชรบุรี),ชุมชนเกาะลอย (หลังศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย)  

2. กลุมประชากรที่คาดวาจะไดรับผลกระทบโดยออม คือ ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูใกล
เสนทางรถไฟของโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิในอนาคตหรือ 
ผูโดยสารรถไฟในเสนทางรถไฟสายตะวันออกในปจจุบัน ท่ีอยูในชวงของการกอสรางเสนทาง
รถไฟในโครงการฯ จํานวน 5 สถานี คือ สถานีรถไฟมักกะสัน, สถานีรถไฟคลองตัน, สถานีรถไฟ
หัวหมาก, สถานีรถไฟบานทับชาง, สถานีรถไฟลาดกระบัง 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ กลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจํานวน 

423 คนและกลุมประชากรที่คาดวาจะไดรับผลกระทบโดยออม จํานวน 200 คน รวมเปนจํานวน
ท้ังส้ิน 623 คน ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จากตารางประมาณของกลุมตัวอยางของ Taro 
Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยมีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 0.05 ขนาดของตัวอยางใน
การวิจัยคร้ังนี้จํานวน 300 คน 

โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้  
 n   =           _N_ 

           1+Ne² 
 
แทนคา    n   =         623  
                           1+623 (0.05)² =  243.59 
เม่ือ  n คือ      จํานวนขนาดของกลุมตัวอยาง 

  เม่ือ  N   คือ     จํานวนหนวยท้ังหมดหรือประชากรท่ีใชในการศึกษา 
  เม่ือ  e   คือ      ความผิดพลาดท่ียอมรับได (เทากับ 0.05) 
 

จากการคํานวณขนาดตัวอยางตามสูตรของ  Taro  Yamane  ไดกลุมเปาหมายใน
การศึกษาคร้ังนี้เปนจํานวน   243.59 คน เพื่อปองกันความผิดพลาดเพิ่มเปนจํานวน 300 คน โดยการ
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วิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเก็บตัวอยางจํานวนรวม 300 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 
(Multi-stage Sampling) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1    ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยมี 2 กลุม คือ 
1. กลุมประชากรท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง คือ ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในแนว

เขตเสนทางรถไฟโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิในอนาคตหรือ 
เสนทางรถไฟสายตะวันออกในปจจุบัน ท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง จํานวนรวม 423 ครัวเรือน 

2. กลุมประชากรท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบโดยออม คือประชาชนท่ีพักอาศัย
อยูใกลเสนทางรถไฟโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิในอนาคตหรือ 
ผูโดยสารรถไฟในเสนทางรถไฟสายตะวันออกในปจจุบัน ท่ีคาดวา จะไดรับผลกระทบโดยออม 
จํานวนรวม 200 ครัวเรือน 

ผูวิจัยทําการกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยาง  โดยการเลือกตัวอยางแบบกําหนด
จํานวนตัวอยาง (Quota  Sampling)    ซ่ึงกลุมตัวอยางจะกําหนดใหมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป  และทํา
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางใน 5 ชุมชนๆ ละ 30 คนในแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯและ 
ผูโดยสารรถไฟที่สถานีรถไฟในชวงระยะทางท่ีจะกอสรางเสนทางรถไฟโครงการฯ สถานีรถไฟๆ
ละ 30 คน  รวมกลุมตัวอยางท้ังส้ิน   300  คน จากชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟและชุมชนใกล
เสนทางรถไฟของโครงการฯหรือผูโดยสารรถไฟในเสนทางรถไฟสายตะวันออกในปจจุบัน 
จํานวน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ประชากรกลุมตัวอยางท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง ประมาณ  5 ชุมชน คือ 
1.1 ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา(พญาไท) จํานวน 30 คน 
1.2 ผูท่ีประกอบอาชีพคาขายท่ีตลาดยานสถานรีถไฟคลองตัน จํานวน 30 คน (ใต

สะพานลอยถนนพระราม 9) 
1.3 ชุมชนเพชรพระราม(ริมทางรถไฟฝงขวา ระหวางถนนพระราม9-ถนนเพชรบุรี) 

จํานวน 30 คน 
1.4 ชุมชนโรงปูน(ริมทางรถไฟฝงซาย ระหวางถนนพระราม9-ถนนเพชรบุรี) 

จํานวน 30 คน 
1.5 ชุมชนเกาะลอย(บริเวณหลังศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย) จํานวน 30 คน   

2. ประชากรกลุมตัวอยางท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบโดยออมหรือผูโดยสารรถไฟใน
เสนทางสายตะวันออกในปจจุบันในระยะทางเสนทางรถไฟของโครงการฯ ประมาณ 5 สถานี คือ 

2.1 สถานีรถไฟมักกะสันจํานวน 30 คน   
2.2 สถานีรถไฟคลองตัน จํานวน 30 คน   
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2.3 สถานีรถไฟหัวหมาก จํานวน 30 คน 
2.4 สถานีรถไฟบานทับชาง จํานวน 30 คน 
2.5 สถานีรถไฟลาดกระบัง จํานวน 30 คน 

ขั้นตอนท่ี 2   เลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental  Sampling) 
เม่ือกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางของแตละชุมชนในข้ันตอนท่ี 1 แลว กรณีท่ียังไมได

จํานวนกลุมตัวอยางครบตามจํานวนตัวอยาง (Quota  Sampling)ในข้ันตอนท่ี 1 ผูวิจัยจึงใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบบังเอิญใหไดครบตามจํานวนท่ีกําหนดโดยทําการเก็บขอมูล จากประชากรใน
บริเวณยานท่ีพักอาศัยหลังอ่ืนๆในชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯ และผูโดยสารรถไฟ
ในบริเวณสถานีรถไฟในเสนทางรถไฟสายตะวันออกในปจจุบันท่ีอยูในชวงระยะทางของโครงการฯ 
หรือจากบุคคลท่ีพบตัวอยูในบริเวณท่ีผูวิจัยทําการวิจัยในขณะเวลานั้นและยินดีใหความรวมมือ
ตอบแบบสอบถามใหสัมภาษณ 
 
3.3  การสํารวจขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) 

ผูวิจัยไดใชการสํารวจขอมูลเอกสาร เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับความเปนมาของ
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูรับผิดชอบและ แผนการดําเนินงาน
กอสรางโครงการฯ รวมท้ังผลกระทบจากโครงการฯ มาตรการแกไขและบรรเทาความเดือดรอน
การดําเนินงานการประชาสัมพันธของผูรับผิดชอบโครงการฯ  

เอกสารท่ีใชในการศึกษา ไดแก  
1. รายงานการวิเคราะหผลกระทบกับส่ิงแวดลอมโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงเปนรายงานหลักของการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2547 (โดยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (ln-depth lnterview) ประกอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นและ 
ทัศนคติตอโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัทฯผูรับเหมา
โครงการฯ เปนผูดําเนินการสํารวจกอนการกอสรางโครงการฯ ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2547) 
ไดมีการสํารวจประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟของโครงการฯ มีจํานวน
รวมท้ังส้ิน 423 คนและประชาชนท่ีพักอาศัยใกลเสนทางรถไฟหรือผูโดยสารรถไฟท่ีสถานีรถไฟใน
เสนทางรถไฟสายตะวันออกในปจจุบันท่ีอยูในชวงระยะทางท่ีจะกอสรางเสนทางรถไฟของ 
โครงการฯในอนาคต จํานวนรวม 200 คน 

2. เอกสารรายงานสรุปผลการวิจัย เร่ืองความคิดเห็นและทัศนคติตอโครงการระบบ 
ขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2547 
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3. ขาวรถไฟ แผนพับ ใบปลิว ของการรถไฟแหงประเทศไทยเกี่ยวกับโครงการระบบ
ขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชวงระหวางเดือน ตุลาคม 2547 ถึง เดือน ตุลาคม 
2548 
 
3.4  การสํารวจขอมูลจากภาคสนาม (Survey Research) 

3.4.1  การเก็บขอมูลภาคสนาม ประกอบดวย 
1. ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณ เชิงลึก(In-depth Interview) โดยเลือกสัมภาษณบุคคลท่ีเปน

ผูบริหารที่รับผิดชอบ ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ของการรถไฟแหงประเทศไทยโดยตรง รวม 3 คน 

2. รองผูวาการดานการพัฒนาและวางแผน ในฐานะเปนผูรับผิดชอบ ควบคุมนโยบาย
และแผนการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

3. หัวหนาสํานักงานรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในฐานะเปนผูดําเนินการ
ตามแผนการดําเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

4. หัวหนาศูนยประชาสัมพันธการรถไฟแหงประเทศไทย ในฐานะเปนผูรับผิดชอบ 
ควบคุมนโยบายและแผนการดําเนินงานประชาสัมพันธของการรถไฟแหงประเทศไทย  

ผลปรากฏวา ผูวิจัยสามารถสัมภาษณบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของของการรถไฟแหงประเทศ
ไทยไดในลําดับท่ี 1 และลําดับท่ี 2 รวมทั้งส้ิน 2 คน ในสวนลําดับท่ี 3 คือหัวหนาศูนย
ประชาสัมพันธการรถไฟแหงประเทศไทย ไดขอนัดสัมภาษณหลายคร้ัง แตไมไดรับการตอบรับให
สัมภาษณ ติดภาระกิจทางราชการ ผูวิจัยจึงไดตัดออก เนื่องจากมีขอจํากัดดานระยะเวลาการ
ศึกษาวิจัย 

แบบสัมภาษณผูบริหารท่ีรับผิดชอบโครงการระบบรถไฟฟาสําหรับงานวิจัยเร่ือง :  
ส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

1. การประชาสัมพันธของการรถไฟฯ เฉพาะสวนท่ีเกี่ยวกับ โครงการระบบขนสง 
ทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีอะไรบางครับ 

2. ไดมี การเผยแพรการประชาสัมพันธเฉพาะ โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือม 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการดําเนินงานกอสรางโครงการฯใหประชาชนท่ัวไป รับทราบอยางไร
บางครับ 

3. โครงการในการประชาสัมพันธเชิงรุกในลําดับตอไป มีอยางไรบางครับ หรือใน
อนาคตจะมีหรือไม ครับ 

4. ในปจจุบันมีปญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของโครงการฯ มีอะไรบางครับ 
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5. มาตรการ คาร้ือยาย และแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค ท่ีชุมชนบางชุมชนไมยอม
ร้ือยายในปจจุบันนี้มีแนวทางอยางไร บางครับ 

6. ขอเสนอแนะ ในการแกไขปญหา อุปสรรค ไดอยางไร บางครับ 
การสัมภาษณกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสัมภาษณการจดบันทึก การสังเกต และอาศัย

อุปกรณในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ เคร่ืองบันทึกเทป กลองถายภาพและวีดีโอ 
เนื่องจากการสัมภาษณท่ีผูวิจัยเลือกใช เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก แบบสัมภาษณท่ี 

ผูวิจัยใช จึงเลือกใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง(Structured Interview) เพื่อเปนการระมัดระวัง
เปนพิเศษในการสัมภาษณ ท่ีแสดงถึงความเปนมิตร จริงใจรับฟงปญหา พยายามการแกไขปญหา
ตามสถานการณ ในการติดตอประสานงาน การติดตอสัมภาษณ ไมใหกระทบกระเทือนจิตใจ 
ความรูสึก เปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณสามารถสอบถามไดหลายลักษณะ ท้ังลักษณะเจาะจง 
เฉพาะจุด ถามแบบเจาะลึก ถามแบบกวาง ถามแบบตรงไปตรงมาหรือถามแบบออมก็ได เนนการ
สังเกตการณปฏิกิริยาของผูใหสัมภาษณและสภาพแวดลอมรอบขาง พยายามดัดแปลงหรือ
ปรับเปล่ียนการซักถามใหเหมาะสมกับผูใหสัมภาษณแตละคนใหเปนทางบวก 

3.4.2  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview) 
 เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) จาก 
1. กลุมผูท่ีพักอาศัยในแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯ ท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง 

จํานวนรวม 10 คน 
2. กลุมผูท่ีพักอาศัยใกลเสนทางรถไฟโครงการฯ ท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบโดยออม

จํานวนรวม 6 คน 
3.4.3  แบบสัมภาษณประชาชนท่ีไดรับผลกระทบท้ังโดยตรงและโดยออม 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “ส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ”  

1. ขอทราบช่ือ นามสกุล อายุ ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน ของทานในปจจุบัน ครับ  
2. ทานไดรับรู ขอมูล ขาวสารการประชาสัมพันธ เกี่ยวกับโครงการทางรถไฟเช่ือม 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิหรือไม  อยางไรบาง ครับ  เพียงพอหรือไม ครับ  
3. ทานไดรับรู ขอมูล ขาวสารการประชาสัมพันธ เกี่ยวกับโครงการฯ ทานไดรับมาจาก

ทางใดหรือ ส่ือใดบาง และไดรับจากส่ือใดมากท่ีสุด ครับ 
4. ทานไดรับรู ขอมูล ขาวสารการประชาสัมพันธ เกี่ยวกับโครงการทางรถไฟเช่ือม 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จากการรถไฟฯ ไดหรือไม อยางไรบาง ครับ 
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5. ทานมีความตองการ หรือแสวงหาขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับโครงการทางรถไฟเช่ือม 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือไม  จากส่ือใดบาง ครับ 

6. ทานทราบหรือไมวา โครงการฯ นี้ จะเร่ิมตนเสนทางรถไฟ จากไหนถึงไหน  
ทานเห็นดวยหรือไม  

7. ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอโครงการทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จะ
มีประโยชนหรือไม อยางไร 

8. ทานคิดวา การกอสรางโครงการฯจะมีผลกระทบตอทานหรือประชาชนทั่วไป ควร
แจงขาวสาร ประชาสัมพันธ การกอสรางฯ และผลกระทบใหกับประชาชน ทราบหรือไม อยางไร
บางครับ 

9. การกอสรางโครงการฯนี้จะเกิดผลกระทบตอชุมชนท่ีพักอาศัยอยูในแนวเสนทาง
รถไฟของโครงการฯ โดยตองร้ือยายออกไป แตมีบางชุมชนไมยอมร้ือยายออกไป ในดานการ
ประชาสัมพันธควรทําอยางไร เพื่อใหชุมชนดังกลาว ยินยอมร้ือยาย ออกไปโดยเร็ว ครับ 

10. ทานคิดวา ส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการทางรถไฟเช่ือม 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีลักษณะอยางไร เพียงพอ หรือไม ครับ 

11. ทานมีขอคิดเห็นหรือคําแนะนํา ในการแกไข ปญหา อุปสรรค ของ ส่ือ การ
ประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดอยางไรบาง 
ครับ 
 
3.5  รูปแบบการวิจัย  

การศึกษาวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจ(Survey Research) โดยใช
แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย และ
ใชการวัดผลเพียงคร้ังเดียว (One – Shot Case Study) เพื่อนําขอมูลมาหาคาทางสถิติ เพื่อวิเคราะหหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 
3.6  ตัวแปรในการวิจัย 

3.6.1 ตัวแปรอิสระ  ไดแก 
1. ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได  

การศึกษา ประกอบกับระยะเวลาการพักอาศัย ลักษณะท่ีพักอาศัย ภูมิลําเนาเดิม เหตุท่ีพักอาศัย 
2. ส่ือการประชาสัมพันธ กับการไดรับทราบ ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับโครงการ

ระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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3.6.2  ตัวแปรตาม   ไดแก 
พฤติกรรมหรือลักษณะของการยอมรับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือม 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
3.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากความสัมพันธของตัวแปรดังกลาวมาแลวขางตนสามารถนํามาสรางเปนกรอบ 
แนวคิดในการวิจัยแสดงในแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
3.8  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ 1 ชุด 
เปนคําถามแบบปลายปด (Close - ended Question) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยไดทําการศึกษาจากหนังสือ 
เอกสารการสํารวจวิจัย ตําราทางวิชาการ และทฤษฎีท่ีไดกลาวมาในบทท่ี 2 เพื่อศึกษาแบบสอบ
ประกอบการสัมภาษณ ควรมีเนื้อหาอะไรบาง ประเด็นไหนท่ีสําคัญ ท่ีสอดคลองกับงานวิจัยมาก
ท่ีสุด ท่ีสําคัญไดเรียนปรึกษาทานอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดลําดับเนื้อหา  
การใชถอยคําของแบบสอบถามใหถูกตองเหมาะสม โดยแบบสอบถามมีเนื้อหาแบงออกเปน 3 
สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับ ขอมูลสวนบุคคล ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได การศึกษา  

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- รายได 
- การศึกษา 

สื่อการประชาสัมพันธและการไดรับ 
ขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ
เก่ียวกับโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

การยอมรับโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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ประกอบกับระยะเวลาการพักอาศัย ลักษณะท่ีพักอาศัย ภูมิลําเนาเดิม เหตุท่ีพักอาศัย การ
แสวงหา หรือติดตามขอมูล ขาวสาร ไดหรือไมได จากแหลงใด ส่ือประเภทใดมากท่ีสุด  จํานวน  
12  ขอ  

สวนท่ี 2  เปนคําถามเก่ียวกับ การไดรับขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับโครงการระบบขนสง
ทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จากส่ือประเภทใดหรือ แหลงใดมากท่ีสุดจํานวน  8 ขอ  

สวนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับการยอมรับ ในความตองการท่ีไดรับรู ขอมูล ขาวสาร  
มาตรการปองกัน แกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ชดเชยการร้ือยายและอ่ืนๆท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน  19  ขอ 

สวนท่ี 4 เปนขอคิดเห็นหรือเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือม 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

การวัดระดับคาเฉล่ียของตัวแปรลักษณะการยอมรับ 
ระดับ  1.00-1.66  หมายถึง ไมยอมรับ 
ระดับ 1.67-2.33  หมายถึง ไมแนใจ 
ระดับ 2.34-3.00  หมายถึง ยอมรับ 

 
3.9  การตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 

การตรวจสอบหาความเท่ียงตรง  (Validity)   และหาคาความเช่ือม่ัน  (Reliability)  มี 
ขั้นตอนดังนี้  

1. การนําแบบสอบถามไปหาความเท่ียงตรง  (Validity)   โดยจะนําแบบสอบถามที่
เรียบเรียงข้ึนแลวไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   และผูท่ีมีความเช่ียวชาญดานสถิติ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของการวัดคาตัวแปร  (Construct Validity)  และความเท่ียงตรงของเน้ือหา  
(Content Validity)   เพื่อใหคําถามท่ีใชวัดตัวแปรมีความถูกตอง ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใชในเร่ืองท่ีศึกษาวิจัย และตรงตามวัตถุประสงคของเร่ืองท่ีศึกษาวิจัย  

2. การนําแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณท่ีไดแกไขแลวไปทดสอบ ความเชื่อม่ัน  
(Reliability)   ผูวิจัยจะทําการ  Pre-test  กับกลุมตัวอยางจํานวน  20  ชุด ซ่ึงเปนบุคคลคนละกลุม 
ตัวอยางกับกลุมตัวอยางจริงไปทดสอบกับบุคคลท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  ท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง  จากน้ันนํามาหาคาความเช่ือถือไดของแบบสอบถาม โดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิแบบ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  Coefficient  Alpha)   เพื่อหาขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
แบบสอบถามและจะนําแบบสอบถามดังกลาวมาแกไขใหมีความถูกตองมากข้ึน 
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   สูตรสัมประสิทธ์ิแบบแอลฟาท่ีจะใชคือ    

    α =      n        (  1  - Σvi  ) 
       (n – 1)                Vt 

   เม่ือ     α    คือ    ความเช่ือถือได 
               n     คือ  จํานวนขอคําถามท้ังหมด 
              Vi     คือ   ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
                                   Vt    คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกขอ 

 
จากการทดสอบหาคาความเช่ือม่ันปรากฏวา  ไดคาสัมประสิทธ์ิของความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณเกี่ยวกับ ส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการระบบ
ขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิเทากับ 0.9817 
 
3.10  การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเปนผูทําการเก็บรวบรวมขอมูลเอง และเพ่ือความ
รวดเร็ว ไดรับแบบสอบถามและคําตอบอยางครบถวน กรณีท่ีไดคําตอบไมครบถวน ผูวิจัยจะ
อธิบายเพิ่มเติมใหผูตอบจนเขาใจ เพื่อใหผูตอบไดตอบคําถามใหสมบูรณครบถวนท่ีสุด 

2. ทําหนังสือขอสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของคือ ผูบริหารระดับสูง ท่ีรับผิดชอบ นโยบาย
บริหารจัดการฯ ควบคุมการดําเนินงานฯ และการประชาสัมพันธของ การรถไฟแหงประเทศไทย 

3. ทําความเขาใจกับผูชวยวิจัยจํานวน 4 คน เกี่ยวกับการสัมภาษณและวิธีการเก็บขอมูล 
4. ลงพื้นท่ีพรอมผูชวยวิจัย เพื่อดําเนินสัมภาษณและแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง

ท่ีพักอาศัยในชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟและกลุมตัวอยางท่ีเปนผูโดยสารท่ีบริเวณสถานีรถไฟ
ในปจจุบันท่ีอยูในชวงระยะทางของการดําเนินงานกอสรางเสนทางรถไฟของโครงการฯ 

5. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ หลังจาก
ไดขอมูลมาแลวใหสมบูรณท่ีสุด 

6. สังเกตและรวบรวมขอมูลเชิงประจักษของพ้ืนท่ีท่ีศึกษาและพื้นท่ีใกลเคียง  
 
3.11  การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

เม่ือไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตอง ของขอมูลอีกคร้ัง
หนึ่ง เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามวา ครบทุกขอคําถาม ท่ีเปนคําถามปลายปด
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หรือไม คัดแบบสอบถามท่ีตอบไมครบทุกขอออกไป ไมนําไปประมวลผล เพื่อความสมบูรณของ
ขอมูลการวิจัย 
 
3.12  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลและพิสูจนสมมติฐาน 

การวิจัยคร้ังนี้จะใชการโปรแกรมสําเร็จสําเร็จรูป  SPSS (Statistical  Package  for the  
Social Sciences)  ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไวและใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ ดังนี้ 

การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive   Statistics)    คือ  สถิติพื้นฐานเพื่อ
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการแจกแจง  หรืออธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูลหรือตัวแปรในการ
วิจัยโดยใชตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency  Distribution)  แสดงคารอยละ (Percentage)   คาเฉล่ีย
เลขคณิต (Mean)  และและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation – S.D)   เพื่ออธิบายขอมูล
เบ้ืองตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยางดังดังนี้ 

1. ปจจัยทางประชากรศาสตร  ท่ีมีผลตอการยอมรับโครงการฯ   
2. ปจจัยการไดรับขาวสาร จากชองทางหรือแหลงใด  ท่ีมีผลตอการยอมรับโครงการฯ 
3. ปจจัยส่ือการประชาสัมพันธ  ท่ีมีผลตอการยอมรับโครงการฯ 
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บทที่  4  

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ส่ือการประชาสัมพันธ เพ่ือการยอมรับโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา วิธีการและวัตถุประสงคของการ
ใชส่ือการประชาสัมพันธท่ีสงผลตอการยอมรับของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบตอการดําเนินงาน
โครงการระบบการขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิมากท่ีสุด และศึกษาปญหา 
อุปสรรคของส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบท้ังโดยตรงและ
โดยออมจากการดําเนินงานโครงการระบบการขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

การนําเสนอผลการวิจัยแบงเปน 3 ตอน ดังตอไปนี ้
ตอนท่ี 1 การยอมรับของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานกอสราง 

โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ตอนท่ี 2 ส่ือการประชาสัมพันธ ท่ีทําใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบเกิดการยอมรับ 

จากการดําเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ตอนท่ี 3 ปญหา อุปสรรค ของส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับ ของประชาชนท่ี

ไดรับผลกระทบ จากการดําเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

โดยผลการวิจัยท้ัง 3 ตอน ไดจากการศึกษาวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสาร(Content 
Analysis)ประกอบแบบสอบถามในการสัมภาษณเจาะลึก(In – depth Interview) กลุมตัวอยาง 2 
กลุม คือ กลุมตัวอยางท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจํานวน 10 คนและกลุมตัวอยางท่ีคาดวาจะไดรับ
ผลกระทบโดยออม จํานวน 6 คน ประกอบกับการสัมภาษณเจาะลึก(In – depth Interview)ผูบริหาร
ท่ีรับผิดชอบนโยบาย แผนการ และบริหารจัดการในโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ จํานวน 2 คน รวมจํานวน 18 คน 
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4.1  ผลการวิจัย 
การนําเสนอผลการวิจัยท้ัง 3 ตอน สามารถอธิบายผลการวิจัย ไดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 การยอมรับของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนนิงานกอสรางโครงการระบบ
ขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง ท่ีสงผลใหเกิดการยอมรับตางกัน คือ เพศ อายุ 

อาชีพ รายได การศึกษา ประกอบกบัลักษณะของท่ีพักอาศัย ระยะเวลาท่ีพกัอาศัยในชุมชน  
ภูมิลําเนาเดิมที่คนกรุงเทพหรือคนตางถ่ิน รวมท้ังการไดรับขอมูลขาวสาร และการแสวงหาขอมูล 
ขาวสาร จากส่ือประเภทใด การติดตามขาวสาร เกีย่วกับ ความเปนไปของชุมชนและการพัฒนา 
ความเคล่ือนไหวของชุมชน โดยมีรายละเอียดแตละตอน  ดังตอไปนี ้
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
ตารางท่ี 4.1   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 

บริเวณเก็บขอมูล   

บริเวณในแนวเขตพื้นที่เสนทางรถไฟของโครงการฯ 150 50.00 
บริเวณใกลแนวเขตพื้นที่เสนทางรถไฟของโครงการฯ 150 50.00 

ชุมชน   

หลังโรงพยาบาลเดชา 30 10.00 
กลุมพอคาแมคาใกลสถานีคลองตนั 30 10.00 
เพชรพระราม 30 10.00 
โรงปูน 30 10.00 
เกาะลอย 30 10.00 
สถานีรถไฟมักกะสัน 30 10.00 
สถานีรถไฟคลองตัน 30 10.00 
สถานีรถไฟหัวหมาก 30 10.00 
สถานีรถไฟบานทับชาง 30 10.00 
สถานีรถไฟลาดกระบัง 30 10.00 
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ตารางท่ี  4.1  ( ตอ ) 
 

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 

ชวงอายุ   

ต่ํากวา ถึง 20 ป 25 8.30 
21 - 30 ป 93 31.00 
31 - 40 ป 84 28.00 
41 - 50 ป 66 22.00 
51 - 60 ป 20 6.70 
61 ปข้ึนไป 12 4.00 

เพศ   

ชาย 135 45.00 
หญิง 165 55.00 

ระดับการศึกษา   

ไมไดเรียน 15 5.00 
ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา (ป.1 – ป.6) 133 44.30 
ระดับมัธยมตนหรือเทียบเทา 39 13.00 
ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเทา 45 15.00 
จบปวช./ปวส./อาชีวศึกษาหรือเทียบเทา 37 12.30 
ปริญญาตรี 27 9.00 
สูงกวาปริญญาตรี 4 1.30 

ภูมิลําเนา   

กรุงเทพมหานคร 161 53.70 
ตางจังหวัด 139 46.30 

เวลาที่อาศัยอยูในชุมชน   

นอยกวา 6 เดือน 8 2.70 
6 เดือน – 1 ป 57 19.00 
1 ป – 5 ป 8 2.70 
5 ปข้ึนไป 227 75.70 

อาชีพ   

รับจาง 125 41.70 
ลูกจาง/เจาของสถานบันเทิง/รานอาหาร 10 3.30 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 21 7.00 
คาขาย/ประกอบอาชีพสวนตวั 96 32.00 
ลูกจาง/เจาของบริษัทเอกชน 25 8.30 
อื่นๆ 23 7.70 
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ตารางท่ี  4.1  ( ตอ ) 
 

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 

รายไดตอเดือน   

นอยกวา 3,000 บาท 31 10.30 
3,001 – 5,000 บาท 82 27.30 
5,001 – 8,000 บาท 91 30.30 
8,001 - 10,000 บาท 49 16.30 
10,001  - 20,000 บาท 37 12.30 
20,000 บาทข้ึนไป 10 3.30 

ลักษณะที่อยูอาศัย   

บานตนเองในที่เชา 22 7.30 
บานอาศัยผูอื่น 24 8.00 
บานในที่ของตนเอง 60 20.00 
บานของตนเองในที่บกุรุก 132 44.00 
บานเชา 50 16.70 
อื่นๆ 12 4.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา ผูวิจัยไดเกบ็ขอมูลจาก กลุมตัวอยางท่ีพัก

อาศัยในแนวเขตเสนทางรถไฟของโครงการฯ และกลุมตัวอยางท่ีพกัอาศัยใกลเสนทางรถไฟของ
โครงการฯ ในสัดสวนเทากนัคือ รอยละ 50 

ชวงอายุของกลุมตัวอยาง สวนใหญ มีชวงอายุ 21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 31 รองลงมา  
31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 28, ชวงอายุ 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 22  

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงถึงรอยละ 55 โดยมีระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 
สวนใหญในระดับประถมศึกษา/เทียบเทา ( ป.1 – ป.6 )ถึงรอยละ 44.3 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน/ปลาย รอยละ 28, ระดับ ปวช./ปวส. รอยละ 12.3 และไมไดเรียนหนังสือถึง รอยละ 5 

โดยกลุมตัวอยางมีภูมิลําเนาอยูใน กทม. รอยละ 53.7 รองลงมา อยูตางจังหวัด รอยละ 
46.3  ซ่ึงระยะเวลาท่ีพักอาศัยอยูในชุมชน กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนผูท่ีพักอาศัยอยูในชุมชนมี
ระยะเวลา 5 ปข้ึนไป ถึงรอยละ 75.7 รองลงมาระยะเวลา 6 เดือน – 1 ป และ ระยะเวลา 1 ป- 5 ป 

ในสวนของอาชีพของกลุมตัวอยาง สวนใหญมีอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 41.7 รอง 
ลงมาคือ คาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว รอยละ 32 และลูกจาง/เจาของบริษัทเอกชน รอยละ 8.3  
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สําหรับรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง  สวนใหญมีรายไดระหวาง 5,001 – 8,000 บาท 
รอยละ 30.3 รองลงมา มีรายได ตั้งแต 3,001- 5,000 บาท รอยละ 27.3 และมีรายได ตั้งแต 8,001- 
10,000 บาท รอยละ 27.3 สําหรับลักษณะที่อยูอาศัยของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนบานของตนเอง
ในท่ีบุกรุกถึงรอยละ 44 รองลงมา บานในท่ีของตนเอง รอยละ 20 และบานเชา รอยละ 16.7  
 
ตารางท่ี 4.2 จํานวนและรอยละของแหลงท่ีไดรับ ขาวสาร ขอมูล โครงการพัฒนาฯ หรือความ

เคล่ือนไหวของชุมชน  
 
ทานไดรบั ขาวสาร ขอมูล โครงการพัฒนาฯหรือความเคลื่อนไหวของชุมชน 
จากแหลงไหน 

จํานวน รอยละ 

ผูนําชุมชน 159 53.00 
เพื่อนบาน 36 12.00 
คนในชุมชน 34 11.30 
ส่ือตางๆ 63 21.00 
อื่นๆ 8 2.70 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา แหลงท่ีไดรับ ขาวสาร ขอมูล โครงการพัฒนาฯหรือความ 

เคล่ือนไหวของชุมชน สวนใหญไดรับจาก ผูนําชุมชน จํานวน 159 คน รอยละ 53 รองลงมาเปน 
ส่ือตางๆ จํานวน 63 คน รอยละ 21 และเพื่อนบาน จํานวน 36 คน รอยละ 12 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวนและรอยละการติดตามขาวสารขอมูลของโครงการการพัฒนาฯ หรือความ

เคล่ือนไหวของชุมชน 
 
ปกติทานแสวงหาหรือติดตามขาวสาร ขอมูลของโครงการพัฒนา 
ฯหรือความเคล่ือนไหวของชุมชน 

จํานวน รอยละ 

ติดตาม 258 86.00 
ไมติดตาม 42 14.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 จะเหน็ไดวา ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการในขอมูล

ขาวสารฯ โดยการติดตามขาวสารขอมูลของโครงการการพัฒนาฯ หรือความเคล่ือนไหวของชุมชน
จํานวน 258 คน รอยละ 86 สวนท่ีเหลือจํานวน 42 คน รอยละ 14  ไมติดตามขาวสารฯ  
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การดําเนินงานประชาสัมพนัธ  มีหลักการใหขอมูล ขาวสาร เสริมสราง ความรู ความ
เขาใจ ใหเกดิทัศนคติท่ีดี โดยการแพรกระจายใหท่ัวถึงประชาชนผูรับสารมากท่ีสุด สามารถทําให
เกิดผลตามวัตถุประสงคไดมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวนและรอยละของสื่อท่ีติดตามหรือแสวงหาขาวสารขอมูลท่ีตองการ 
 
ทานติดตามหรือแสวงหาขาวสาร ขอมูลท่ีตองการ จากส่ือประเภทใดมากที่สุด จํานวน รอยละ 

ส่ือเฉพาะกิจ – แผนพับ ใบปลิว ประกาศฯ 3 1.20 
ส่ือบุคคล – ผูนําชมุชน เจาหนาที่โครงการ เพื่อนบาน คนในชุมชน 153 60.00 
ส่ือสิงพิมพ – หนังส่ือพิมพ วารสารฯ 20 7.80 
ส่ือมวลชน – วิทยุ โทรทศัน 74 29.00 
อื่นๆ 5 2.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา สวนใหญส่ือท่ีติดตามหรือแสวงหาขาวสาร ขอมูล ท่ีตองการ

มากท่ีสุด  คือ ส่ือบุคคล – ผูนําชุมชน เจาหนาท่ีโครงการ เพ่ือนบาน คนในชุมชนจํานวน 153 คน 
รอยละ 60 รองลงมา คือ ส่ือมวลชน – วิทยุ โทรทัศน จํานวน 74 คน รอยละ 29 ตอดวย ส่ือส่ิงพิมพ 
– หนังสือพิมพ วารสารฯ จํานวน 20 คน รอยละ 8  ท่ีนาสังเกต คือ ส่ือเฉพาะกิจ  - แผนพับ ใบปลิว 
ประกาศ ท่ีควรจะมีจํานวนมาก แตกลับมีจํานวนนอยท่ีสุดเพียงจํานวน 3 คน รอยละ 1.2   

ส่ือบุคคล (Personal Media) เปนบุคคลท่ีนําพาขาวสาร จากบุคคลหนึ่งไปยังอีก 
บุคคลหน่ึง โดยอาศัยการติดตอส่ือสารแบบตัวตอตัว ระหวางบุคคล 2 คน หรือมากกวา 2 คนข้ึนไป 
โดยส่ือบุคคลในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูนําชุมชน เจาหนาท่ีโครงการฯ เพื่อนบาน คนในชุมชน 

ส่ือเฉพาะกิจ ( Specialized Media ) มีความสําคัญตอการเผยแพรโครงการฯ และ 
ขาวสารขอมูล เปนส่ือท่ีจัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะการ
ใชส่ือเฉพาะกิจ เปนการใหความรู ความเขาใจ และขาวสาร ท่ีเปนเร่ืองราวเฉพาะอยางคือโครงการ
ระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีกลุมเปาหมาย (Target Audience) ท่ี
กําหนดไวแนนอน คือประชาชนกลุมเปาหมาย ท่ีไดรับผลกระทบ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงรอยละการไดรับขาวสาร และแหลงท่ีทําใหรับทราบ จําแนกตามแตละดาน 
 

การไดรับทราบขอมูลขาวสาร ไมทราบ ทราบ 
กรณีที่ทราบทราบจาก 

1 2 3 4 5 6 7 

ทานทราบไหมวา โครงการกอสรางทาง
รถไฟเชือ่มทาอากาศยานสุวรรณภมิู  
ครอมเสนทางรถไฟสายตะวันออก จาก
สถานีรถไฟพญาไท - สถานีลาดกระบัง 

   
20.00  

   
80.00  

        
26.80  

       
4.60  

        
17.20  

        
25.10  

        
20.90  

       
0.80  

      
4.60  

ทานทราบไหมวา ประชาชนทั่วไป
สามารถเขารวมประชุมกับคณะทาํงานฯ 
แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเก่ียวกับ
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิได 

   
55.30  

   
44.70  

        
18.70  

       
7.50  

        
14.90  

        
38.10  

        
17.90  

       
1.50  

      
1.50  

ทานทราบไหมวา มีการดําเนินโครงการ
ระบบขนสงทางรถไฟเชือ่มทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จะมีผลกระทบตอครัวเรือน/
ชุมชน 

   
34.30  

   
65.70  

        
21.30  

       
7.60  

        
21.80  

        
34.00  

        
11.70  

       
1.50  

      
2.00  

ทานทราบหรือเคยเห็น เจาหนาที่ฯ /
ผูรับผิดชอบโครงการฯ เขามาประกาศผู
ขาวหรือชี้แจง เกีย่วกับผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม เชน เสียง ฝุนละอองฯ ที่อาจ
เกิดข้ึน พรอมมาตรการการปองกันและ
แกไขผลกระทบดานส่ิงแวดลอมที่
เหมาะสมไวแลว หรือไม 

   
61.00  

   
39.00  

      
32.50  

       
6.80  

      
11.10  

      
37.60  

      
11.10  

       
0.90  

 
0.00 

ทานทราบไหมวา ผูรับผดิชอบโครงการฯ 
ไดมีแนวทางและมาตรการชดเชย
ทรัพยสิน เชน คาร้ือยาย คาพาหนะ คาขน
ยาย ใหกับประชาชน/ครัวเรือนริมทาง
รถไฟที่ไดรับผลกระทบโดยตรง หรือไม 

   
48.00  

   
52.00  

      
28.20  

       
3.20  

      
10.30  

      
46.20  

        
7.70  

       
3.20  

      
1.30  

ทานไดทราบ ขาวสาร ขอมูล เกี่ยวกบั 
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิกอนการดําเนินงาน
กอสรางทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ หรือไม 

29.00 71.00 20.10 6.10 15.90 31.30 21.50 1.90 3.30 
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ตารางท่ี 4.5   ( ตอ ) 
 

การไดรับทราบขอมูลขาวสาร ไมทราบ ทราบ 
กรณีที่ทราบทราบจาก 

1 2 3 4 5 6 7 

ทานทราบไหมวา ทานสามารถแสดง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เกี่ยวกบั การ
ดําเนินงานกอสรางทางรถไฟเชื่อมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิได 

68.70 31.30 21.30 6.40 6.40 39.40 23.40 2.10 1.10 

ทานทราบไหมวา ประชาชนทั่วไป
สามารถมีสวนรวม ชวยสอดสองดแูลให 
ผูรับเหมาะกอสรางฯ และผูรับผิดชอบ
โครงการฯ ปฏิบัตติามเง่ือนไขในแผนงาน 
และมาตรการตาง ๆ ที่กําหนดไวใน
แผนการดําเนินงานกอสรางทางรถไฟ
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิได 

70.30 29.70 18.00 7.90 9.00 43.80 19.10 2.20 0.00 

 
หมายเหตุ  หมายเลข 1 แทน เจาหนาท่ีฯ/ผูรับผิดชอบโครงการ    หมายเลข 2  แทนหนงัสือพิมพ 
    หมายเลข  3  แทน เพื่อนบาน/คนในชุมชน         หมายเลข  4  แทน  ผูนําชุมชน 
    หมายเลข  5  แทน  วิทย/ุโทรทัศน           หมายเลข 6 แทน แผนพบั/ใบปลิว 
      หมายเลข  7  แทน  อ่ืน ๆ  
 

จากตารางท่ี 4.5 การไดรับหรือความตองการ ขอมูล ขาวสาร การประชาสัมพันธ 
เกี่ยวกับ โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมอากาศยานสุวรรณภูมิในเร่ืองตาง ๆท้ัง 8 เร่ือง เม่ือ 
จัดลําดับ ขอมูล ขาวสาร ท่ีประชาชนไดรับหรือตองการ ท่ีสงผลตอการยอมรับมากท่ีสุด เรียงลําดับ 
ดังนี ้

ลําดับท่ี 1 โครงการกอสรางทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ครอมเสนทาง
รถไฟสายตะวนัออก จากสถานีพญาไท – สถานีลาดกระบัง ประชาชนไดรับทราบถึง รอยละ 80 
จาก ส่ือบุคคล คือ เจาหนาท่ีฯ/ผูรับผิดชอบโครงการ รอยละ 27  

ลําดับท่ี 2  ขาวสาร ขอมูล เกี่ยวกับ โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิกอนการดําเนินงานกอสรางทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประชาชนได 
รับทราบถึงรอยละ 71 จากส่ือบุคคล คือผูนําชุมชน รอยละ 31.3  
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ลําดับท่ี 3  การดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จะมีผลกระทบตอครัวเรือน/ชุมชน ประชาชนไดรับทราบถึง รอยละ 66 จากส่ือบุคคลคือผูนําชุมชน 
รอยละ 34  
 
การยอมรับการดําเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ตารางท่ี 4.6 แสดงรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความคิดเหน็ จําแนกตามดาน

ตางๆ 
 

ลักษณะการยอมรบั Χ  S.D. ระดับ 

1.  กอนการดําเนนิงานกอสราง  ทานเคยไดทราบขาวสาร ขอมูล เกี่ยวกับ
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2.55 0.64 ยอมรับ 

2.  ทานยอมรับหรือไม  ถาการกอสรางทางรถไฟผาน/ทับ ทีอ่ยูอาศัยของทาน 2.07 0.92 ไมแนใจ 

3.  ทานยอมรับ โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชือ่มทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 2.72 0.56 ยอมรับ 

4.  การกอสรางฯ ควรรีบดําเนินการโดยเร็ว จะชวยลดผลกระทบที่เกิดข้ึนหรือ
อาจจะเกิดข้ึนได 

2.59 0.65 ยอมรับ 

5. ทานยอมรบัหรือไมวาทางการ มีการจัดเตรียมเกี่ยวกับความปลอดภัยไวแลว 2.34 0.80 ยอมรับ 

6. ทานยอมรบัหรือไมวา  ควรมีการประชุมชีแ้จงเก่ียวกับโครงการฯ ใหมากข้ึน 
มีรายละเอียดมากขึ้น 

2.74 0.54 ยอมรับ 

7. ทานยอมรบัหรือไมวาโครงการฯ จะมีผลกระทบส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ 
นอยมาก 

2.19 0.79 ไมแนใจ 

8. ในกรณีที่การกอสรางโครงการฯ ผานหรอืทบัทีท่านอยู ทานยอมรบัที่จะยาย
ไปยังที่ทางการจัดสรรใหใหม หรือไม 

2.40 0.82 ยอมรับ 

9. ถาทางการชดเชยเปนเงิน ใหแทนการยายไปอยูทีใ่หม ทานยอมรบัหรือไม 2.37 0.84 ยอมรับ 

10. ถาการกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ไมผานทีท่ี่ทานอยูอาศัยทานยอมรับหรือไม 

2.65 0.57 ยอมรับ 

11. ถาโครงการฯ ไดสรางระบบขนสงผานที่ทีท่านพกัอาศัย แตทางการชดเชย
ใหทาน ทานยอมรับหรือไม 

2.56 0.72 ยอมรับ 

12. ถาโครงการฯ ไดมีการศึกษาและหลีกเลี่ยงการกระทบตอส่ิงแวดลอมแลว 
ทานยอมรบัโครงการหรือไม 

2.65 0.64 ยอมรับ 

13. ทานยอมรับหรือไมวา การพัฒนาระบบการคมนาคมเชื่อมโยงระหวางทา
อากาศยานสุวรรณภูมิกับนครหลวง เปนส่ิงจําเปน 

2.74 0.48 ยอมรับ 

14. ทานยอมรับหรือไม วาขาวสาร การชี้แจงของทางการ เกี่ยวกับโครงการฯ 
สามารถทําใหทานเขาใจและยอมรับได 

2.40 0.72 ยอมรับ 
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ตารางท่ี  4.6  (ตอ) 
 

ลักษณะการยอมรบั Χ  S.D. ระดับ 

15. โดยทั่วไปทานยอมรับการมีบานพักอยูใกลสนามบิน/โครงการฯ หรือไม 2.18 0.81 ไมแนใจ 

16. ทานยอมรับหรือไม ที่การกอสรางโครงการฯ จะเปนการสรางครอมบน
เสนทางรถไฟสายตะวันออกเดิม 

2.47 0.65 ยอมรับ 

17. ทานยอมรับหรือไม เม่ือผูทีอ่าศยัไดรับเงินคาขนยาย คาชดเชย คาพาหนะแลว
ตองรีบยายออกทนัที หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 

2.43 0.79 ยอมรับ 

18. โครงการฯ มีสถานีจุดเร่ิมตนอยูในใจกลางเมืองแถวยานธุรกิจ เชน พญาไท 
ทานยอมรบัหรือไม 

2.59 0.64 ยอมรับ 

19. ทานจะยอมรับหรือไม ที่โครงการฯ มีแผนขยายเสนทางเชื่อมตอไปยัง ทา
อากาศยานดอนเมือง เพื่อเปนการครอบคลุมพื้นที่เสนทางการคมนาคมใหมาก
ย่ิงข้ึน 

2.61 0.60 ยอมรับ 

 
จากตารางท่ี 4.6  ลักษณะการยอมรับ เกี่ยวกบัการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทาง

รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิในเร่ืองตางๆ ตามลําดับดังนี้  
1.  ควรมีการประชุมช้ีแจงเกีย่วกับโครงการฯ ใหมากข้ึนฯ ( x = 2.74 )  
2. การพัฒนาระบบการคมนาคมเช่ือมโยงระหวางทาอากาศยานสุวรรณภูมิกับนครหลวงฯ 

( x = 2.74 ) 
3. โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ( x = 2.72 ) 

 

ตารางท่ี 4.7  รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคดิเห็น และลําดับการยอมรับ
จําแนกตามดานตางๆ 

  

ลักษณะการยอมรบั Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 

ทานยอมรับหรือไมวา  ควรมีการประชุมชี้แจงเก่ียวกับโครงการฯ ใหมาก
ขึ้น มีรายละเอยีดมากขึ้น 

2.74 0.54 ยอมรับ 1 

ทานยอมรับหรือไมวา การพัฒนาระบบการคมนาคมเช่ือมโยงระหวางทา
อากาศยานสุวรรณภูมิกับนครหลวง เปนสิ่งจําเปน 

2.74 0.48 ยอมรับ 1 

ทานยอมรับ โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 2.72 0.56 ยอมรับ 3 
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ตารางท่ี  4.7 ( ตอ ) 
 

ลักษณะการยอมรบั Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 

ถาการกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ไมผานที่ที่ทานอยูอาศัยทานยอมรับหรือไม 

2.65 0.57 ยอมรับ 4 

ถาโครงการฯ ไดมีการศึกษาและหลีกเลี่ยง 
การกระทบตอสิ่งแวดลอมแลว ทานยอมรับโครงการหรือไม 

2.65 0.64 ยอมรับ 4 

ทานจะยอมรับหรือไม ที่โครงการฯ มีแผนขยายเสนทางเชื่อมตอไปยัง ทา
อากาศยานดอนเมือง เพื่อเปนการครอบคลุมพื้นที่เสนทางการคมนาคมให
มากยิ่งขึ้น 

2.61 0.60 ยอมรับ 6 

การกอสรางฯ ควรรีบดําเนินการโดยเร็ว จะชวยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือ
อาจจะเกิดขึ้นได 

2.59 0.65 ยอมรับ 7 

โครงการฯ มีสถานีจุดเร่ิมตนอยูในใจกลางเมืองแถวยานธรุกิจ เชน พญา
ไท ทานยอม 
รับหรือไม 

2.59 0.64 ยอมรับ 7 

ถาโครงการฯ ไดสรางระบบขนสงผานที่ที่ทานพักอาศัย แตทางการชดเชย
ใหทาน ทานยอมรับหรือไม 

2.56 0.72 ยอมรับ 9 

กอนการดําเนินงานกอสราง  ทานเคยไดทราบขาวสาร ขอมูล เก่ียวกับ
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2.55 0.64 ยอมรับ 10 

ทานยอมรับหรือไม ที่การกอสรางโครงการฯ จะเปนการสรางครอมบน
เสน 
ทางรถไฟสายตะวนัออกเดิม 

2.47 0.65 ยอมรับ 11 

ทานยอมรับหรือไม เมื่อผูที่อาศัยไดรับเงินคาขนยาย คาชดเชย คาพาหนะ
แลวตองรีบยายออกทันที หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 

2.43 0.79 ยอมรับ 12 

ในกรณีที่การกอสรางโครงการฯ ผานหรือทับที่ทานอยู ทานยอมรับที่จะ
ยายไปยังที่ทางการจัดสรรใหใหม หรือไม 

2.40 0.82 ยอมรับ 13 

ทานยอมรับหรือไม วาขาวสาร การชี้แจงของทางการ เก่ียวกับโครงการฯ 
สามารถทําใหทานเขาใจและยอมรับได 

2.40 0.72 ยอมรับ 13 

ถาทางการชดเชยเปนเงิน ใหแทนการยายไปอยูที่ใหม ทานยอมรับหรือไม 2.37 0.84 ยอมรับ 15 

ทานยอมรับหรือไมวาทางการ มีการจัดเตรียมเก่ียวกับความปลอดภัยไว
แลว 

2.34 0.80 ยอมรับ 16 

ทานยอมรับหรือไมวาโครงการฯ จะมีผลกระทบส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ 
นอยมาก 

2.19 0.79 ไมแนใจ 17 

โดยท่ัวไปทานยอมรับการมีบานพักอยูใกลสนามบิน/โครงการฯ หรือไม 2.18 0.81 ไมแนใจ 18 

ทานยอมรับหรือไม  ถาการกอสรางทางรถไฟผาน/ทับ ที่อยูอาศัยของทาน 2.07 0.92 ไมแนใจ 19 
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จากตารางท่ี 4.7  ลักษณะการยอมรับเกี่ยวกับการดําเนินงานกอสรางโครงการระบบ
ขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิในเร่ืองตางๆ มีลําดับการยอมรับ ดังนี ้

ลําดับท่ี 1 การยอมรับวา ควรมีการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการฯ ใหมากข้ึน  
มีรายละเอียดมากข้ึน ( x = 2.74 ) 

ลําดับท่ี 2 การยอมรับวา การพัฒนาระบบการคมนาคมเช่ือมโยงระหวางทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิกับนครหลวงเปนส่ิงจําเปน ( x = 2.74 ) 

ลําดับท่ี 3 การยอมรับวา โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
( x = 2.72 ) 

 
4.2  ผลสรุปจากการสัมภาษณเจาะลึก ผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชนท่ีไดรับผลกระทบ 

โดยตรง 
วัตถุประสงคหลักของการประชาสัมพันธ  
เสริมสราง ความรู ความเขาใจ มีทัศนคติท่ีดี  ใหความรวมมือมีการยอมรับ เกี่ยวกบัการ

ดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เปนการดําเนนิงานอยางมีระเบียบ แบบแผน และมีการกระทําอยางตอเนื่องกันไป เพื่อ

สรางความเขาใจอันดีระหวางประชาชนกับองคการ ดวยวิธีท่ีประชาชนรวมมือ ยอมรับ และมีการ
ติดตอไปมาท้ังสองฝาย การมองเห็นวาเกดิประโยชนหรือการไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Relative 
Advantage) คือนวัตกรรมนัน้ตองมีแนวโนมใหเห็นวาดกีวาของเดิม มีคุณคา และมีประโยชนตอเขา 
ยิ่งเหน็คุณคาและประโยชนของนวัตกรรมมากเพียงใด อัตราการยอมรับนวัตกรรมก็เพิ่มข้ึนเร็วดวย
เทานั้น 

“ หาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการฯไมได ตามขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพ  
วารสารมากท่ีสุด ไมทราบผลกระทบ ไมยอมรับ เพราะไมรูเร่ือง ไมมีความชัดเจน”  

(อภิชาติ วิถีธรรม, สัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2548) 
 

 “หาขอมูลขาวสารไมได มีจดหมายขาวสารสงมาให วันท่ี 22 มิถุนายน 47 นามีจดหมาย
อะไรมาใหรับรูบาง ขาวความเคล่ือนไหวของชุมชนไดรับจากส่ือตางๆ มีหนังสือพิมพมากท่ีสุด”  

(ประทีป  ศรีวารัตน, สัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2548) 
 

DPU



 

94 

การสงเสริม ความคิดเห็นตอโครงการพัฒนาฯ เปนการตัดสินใจในการที่จะรับเอา
นวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาใหมๆ โดยมีทัศนคติท่ีดี มีข้ันตอนของการเรียนรูดวยตนเอง และ
ตองใชระยะเวลาพอสมควร  

“เคยทราบขาวสารขอมูลการสรางทางรถไฟ จากเจาหนาท่ีการรถไฟฯ ผูรับเหมาฯ เห็น
ดวยกับ ประโยชนประเทศชาติเจริญ เดินทางสะดวกสบาย การกอสรางไปขางบนสะดวกกวา ก็ 
ยอมรับ”  

(สุทิน มากหิรัญ, สัมภาษณ, 20 ตุลาคม 2548) 
 

“การรถไฟฯ จัดท่ีอยูใหมไปหัวตะเขทราบ ยอมรับ การรถไฟฯ นาจะมีการบอกขาว ทํา
ความเขาใจใหมากกวานี้ การแกไข นาจะมาประชุม ช้ีแจงใหรู ชาวบานไดรับผลกระทบอยางไร คิด
วาการประชาสัมพันธของรถไฟ ไมเพียงพอ มันนอยมาก ถาประชาสัมพันธมากๆ ชาวบานก็พรอม
ใหความรวมมือ ”  

(ชุมพล อินทรจันทรสุข, สัมภาษณ, 20 ตุลาคม 2548) 
 

การเลือกใชส่ือประชาสัมพันธ 
ส่ือมวลชนจะมีประสิทธิภาพมากกวา ส่ือบุคคลในการใหขาวสารแกคนจํานวนมากเพื่อ

กอใหเกิดความรู ความเขาใจในเร่ืองใด เร่ืองหนึ่งอยางถูกตอง สวนส่ือบุคคลจะมีประสิทธิผล
มากกวา ในการจูงใจใหบุคคลมีทัศนคติในเรื่องนั้น ๆ ตามแนวทางท่ีมุงหวัง 

 “หาขอมูลโครงการจากรถไฟ หาไมได แตไดรูจาก ส่ือหนังสือพิมพ ทีวี ขาวสารจากส่ือ
ตางๆมากกวา เจาหนาท่ีรถไฟไมมีใคร มาช้ีแจงเลย เร่ืองผลกระทบ เร่ืองสรางเม่ือไหร ไมมีเลย  
ยอมรับไดถามีการชี้แจง สําหรับขอคิดเห็น ในโครงการน้ีนําความเจริญสูประเทศแถบเอเชีย มี
ความเห็นดวย อยากใหหนวยงานรับผิดชอบ ลงพื้นท่ีมากๆ”  

(อรุณ  เสลานอก, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2548) 
 

กระบวนการประชาสัมพันธ  เปนการดําเนินงานท่ีตอเนื่องและมีแผนงานของฝาย
บริหาร หรือความพยายามขององคการท่ี จะกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางองคการกับกลุม
บุคคลตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองคการ รวมท้ังเปนการแสวงหา ความรวมมือ ยอมรับจาก
ประชาชน ตลอดจนรักษาทัศนคติท่ีดีของประชาชนตอองคการ เพื่อใหประชาชนยอมรับ สนับสนุน
และใหความรวมมือแกโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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 “หาขอมูลขาวสารรถไฟไมได คร้ังสุดทายไดรับขอมูลจากเขตหวยขวาง ปกติติดตาม 
แสวงหาขอมูลจากส่ือทุกอยาง ทราบขอมูลสรางทางรถไฟจากการรถไฟฯ จากเจาหนาท่ีรถไฟ  แต
ยอมรับโครงการเปนส่ิงจําเปน ถามีคนมาช้ีแจงขอมูล ขาวสาร ก็ยอมรับ เห็นดวย ความคิดเห็นมี
ประโยชนคือ ประเทศชาติเจริญ เงินตราไหลเขาประเทศดี การรถไฟฯนาจะลงมาคุยกับชาวบาน  
นาจะใหเร็วกวานี้ในดานขอมูลขาวสาร การกอสรางใหรวดเร็ว ผูรับผิดชอบนาจะต้ังเวทีคุยกับ 
ชาวบานบาง” 

(ไสว ขวัญพกิลุ, สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2548) 
 

การส่ือสารสองชวง เปนกิจกรรมเผชิญหนา เปนกิจกรรมทางการประชาสัมพันธท่ีมีการ
พบปะกันตอหนา มีการพูดคุยโตตอบ โดยท่ีท้ังสองฝายสามารถสัมผัสและรับรูความรูสึกนึกคิด 
ความคิดเห็น ทัศนคติ กิริยาทาทางได  กิจกรรมเหลานี้ไดแก การประชุม การสัมมนา การตอบขอ
ซักถาม การแถลงขาว การใหสัมภาษณ การบรรยายสรุป ตลอดจนการออกไปเย่ียมเยียน ไปพบปะ
ผูคนที่เกี่ยวของดวยตนเอง  

“รูขาวสารจากองคกรสลัม 4 ภาคในระบบเครือขาย เขาจะเชิญองคกรเครือขายในภาค
อ่ืนๆ เขาประชุมดวย ขาวสารไดรับจาก วทิยุ โทรทัศน มีการเสนอแนะ แนวทางโครงการรถไฟฟา
ความเร็วสูง และองคกรเครือขายฯ จะมีศูนยรวมพัฒนาชุมชน ท่ีทําหนาท่ีตรงนี้ ชุมชนจะมีสังกดัมี 
พี่เล้ียง เปนองคกรชาวบาน เรียกวา ศูนยรวมพัฒนาชุมชน จะนําขาวสาร มาใหชุมชนรับรู เห็นดวย
กับโครงการเพราะมีการพฒันาเมือง ถาร้ือยายตองมี การสํารวจ การทําประชาวิจารณ” 

(เฉลิม บริสุทธ์ิ, สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2548) 
  

การสํารวจประชามติ 
การประชาสัมพันธจะเปนการกระทํา คําพูด หรือสถานการณใด ท่ีมีอิทธิพลในการ 

ชักจูงใหประชาชนเห็นดวย ชวยเหลือสนับสนุน ยิ่งไปกวานั้น การประชาสัมพันธ ยังเปนการ
สํารวจประชามติวาประชาชนมีทัศนคติตอสถาบันองคการอยางไร ถาเห็นดวยก็จะทําใหด ี  ยิ่งๆ ข้ึน 
แตถาไมเหน็ดวยก็จะตองแกไขปรับปรุงตอไป 

 “การยายไปสถานีรถไฟหัวตะเข คิดกวาไกลไป เพราะบางคนถายายจะไมสะดวก  
ในการเข็นอุปกรณ มาคาขายในทองท่ี ในท่ีเขาเคยอยู และโรงเรียนกไ็กล คาใชจายเพิ่มข้ึน ผมยงั
ยอมไมได ตองมีการทําความคิดเห็น จดักลุมทําประชาพิจารณ หาเวทีตางๆ เสนอความคิดเหน็และ
เอาความคิดเหน็เปนบทสรุป Project ตางๆ ประชาชนตองรูใหมากกวานี้ การทําวิจยันั้นชาไป อยาก
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ใหภาครัฐหรือองคกรทําการวิจัย ใหแนชัดกอน อยางนอยตองจัดประชุม ถาไมอยางนั้นแลว คาดวา
ขาวสารคงไมถึงเร็ว” 

(เฉลิม บริสุทธ์ิ, สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2548) 
 

การแตกสลายของชุมชน จากการท่ีประชาชนในชุมชนมีการต้ังท่ีพักอาศัยอยูติดกนั
จํานวนมากเปนแนวยาวตามเสนทางรถไฟ ทําใหมีความใกลชิดกันมาก มีความผูกพันกันมาตลอด 

“ไดรับขาวสาร จาก ทีวี การรถไฟฯจัดใหหวัตะเข ตองอยูในรัศมีไมไกลมากนกั การ 
คาขายอยูดานในชุมชน อยางการเคหะจัดใหไปอยูฉลองกรุง แตมันไกลกลับมากันหมด ขาวสาร 
โครงการมีเจาหนาท่ีการรถไฟเขามา เห็นมาดูแลวก็กลับไป ขาวสารสวนมากไดจาก ทีวี  จากทาง
บริษัท ติดประกาศขาวตามถนน เห็นดวยรถไฟฟามีผลกระทบนอย การแกปญหาขาวสารนาจะจัด
ประชุม ถาไมจัดประชุมคาดวาไมสําเร็จ ไดงาย” 

(มานพ บุญมา, สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2548) 
 
“ไดทราบขอมูลขาวสาร จาก ทีวี วิทยุ  เจาหนาท่ีจากหนวยงานที่รับเหมากอสราง 1 คร้ัง 

เห็นดวยกับโครงการ การคมนาคมสะดวก ประโยชนสวนใหญจะไดจากคนไปเมืองนอกมากกวา 
ทางการใหไปอยูท่ีไหน ถาไกลเกินไป คาใชจายยิ่งสูงข้ึน การรถไฟฯ จัดไวท่ีหวัตะเข ตองมีการ
ประชุมกันกอน ไปแลวการทํามาหากินจะอยูไดหรือไม การประชาสัมพันธนาจะมากกวานี้ เพราะที่
ผานมาหางในการประชาสัมพันธ สรุปการยายตองไปอยูเปนกลุม ถาไมเปนกลุมกอน ในท่ีสุดก็
กลับมาอยูท่ีเดมิอีก”  

(สมปอง พุมพู, สัมภาษณ, 31 ตุลาคม 2548) 
 

“หาขอมูลขาวสารไดจาก เจาหนาท่ีรถไฟในตอนแรกเจาหนาท่ีรถไฟมาคุยแลวเราก็ไป
หาเขาดวย ขาวสารไดจากทีวี ถามีการชี้แจงจะมีการยอมรับทุกคน ชุมชนเกาะลอยจะมีการประสาน
กับองคกรสลัม 4 ภาค อยูเร่ือยๆ องคกรฯ จะมีหนาท่ีมาบอกขาวตางๆ เชน จะโดนยาย ในโครงการ
โฮปเวลล ใหรวมตัวกันไว ชุมชนนี้อยูรวมกันเปนชุมชนเพชรพระรามดวย จะมีอาชีพรับจางรายวัน 
เทียบกับชุมชนหลัง ร.พ. เดชา นั้น ไมเขากับองคกรฯ ขาวสารจึงไมแนนอน แตชุมชนเกาะลอยเรา
จะประชุมทุกวันอาทิตยท่ี 2 ของเดือน จะมีตัวแทนไปประชุมกับฝายอ่ืนๆ ดวย เดี่ยวนี้มีองคกรสลัม 
4 ภาค มีปญหาอะไรจะโทรถึงกัน”  

(อําพล จันทรศรี, สัมภาษณ, 13 พฤศจิกายน 2548) 
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การสัมภาษณประชาชนท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบโดยออม 
วัตถุประสงคหลักของการประชาสัมพันธ เปนการสรางสรรค ความรู ความเขาใจอันดี

กับประชาชน ตลอดจนการเสริมสรางภาพลักษณท่ีดี ใหแกองคการ เพื่อใหประชาชนมีความรูสึก
นึกคิดท่ีดี มีทัศนคติท่ีดีตอองคการ และใหความรวมมือ สนับสนุน ยอมรับ การดําเนินงานโครงการ
ระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 “โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จําเปนตองมีเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการขนสงมวลชน จากความเร็วท่ีสูง และจํานวนเท่ียวรถไฟท่ีมากขึ้น  ทําใหตองมี
มาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีสูงพอจะปองกันอันตรายใหกับชุมชนท่ีรถไฟวิ่งผาน มีโครงการฯ ท่ี
มีการขยายความเจริญของประเทศ ดังนัน้ ความตองการแรงงานของสนามบินจะมีมากข้ึน จํานวน
คนในแตละชุมชนก็จะเพิ่มมากข้ึน ตองมีแนวทางในการปฏิบัตท่ีิทําใหการอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข”  

(ชัชวาลย  จันรัตน, พลเอก, สัมภาษณ, 25 ธันวาคม 2548) 
 
“ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเก่ียวกับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ เปน โครงการอํานวยความสะดวกสําหรับประชาชน ในการเดินทางไปยังสนามบิน
สุวรรณภูมิ นัน้ เปนส่ิงท่ีดมีากในดานความสะดวก รวดเร็วในการเดนิทาง ประหยัดเวลาในการ
เดินทาง ผูท่ีเดือดรอนจากการนี้ ไดแก ผูท่ีปลูกสรางส่ิงท่ีผิดในเขตทางการรถไฟ และไมยอมจะยาย
ไป ดังนั้น ควรมีการจัดหาที่อยูใหมใหบางชุมชนดังกลาวดวย เม่ือเสร็จส้ินแลว ส่ิงท่ีควรระวังคือ  
มลภาวะ เชน เสียง และอากาศ อ่ืนๆ การบริการใหประชาชน ไดรับความสะดวกใหเทาเทียมกนั”  

(ประวิทย  จนัรัตน, พ.ต.อ., สัมภาษณ, 25 ธันวาคม 2548) 
 

ปจจัยทางส่ือการประชาสัมพนัธ  ในการประชาสัมพันธ สงขอมูล ขาวสาร ไปยัง
กลุมเปาหมาย ยอมตองอาศัยส่ือ(Media) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือ ในการประชาสัมพันธ สงขอมูล ขาวสาร  
ไปยังกลุมเปาหมาย 

“ไดรับขอมูลขาวสารของโครงการนี้จาก พนักงานการรถไฟฯ ไดรับจากส่ือของทาง 
ราชการและพนักงานรถไฟท่ีรูจักกันมากท่ีสุด ขอมูลขาวสาร มีท้ังขาวสารทั้งโทรทัศน  เอกสาร 
และกระดาษแผน อยากใหมีความคลองตัวมากกวานี้ มีความเหน็ดวยกบัโครงการนี้ดีครับ โครงการ
นี้มีประโยชน การเดินทางจะสะดวกสบายมากกวาเดิม  โครงการนี้จะมีประโยชนตอ คิดวาทางดาน
การประชาสัมพันธจะทําอยางไรบาง จึงจะทําใหเคายินยอม  ใหใชส่ือใหมากท่ีสุด เพราะมันเปน

DPU



 

98 

ประโยชนของประชาชน การประชาสัมพันธโครงการเพียงพอครับ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ 
แจงขาวสารตอประชาชน ควรแจงขาวใหไดมากท่ีสุด   จะดีท่ีสุด” 

(สุวัฒน คําเนยีม, สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2548) 
 

วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ เปนการดําเนินงานอยางมีระเบียบ แบบแผน และ
มีการกระทําอยางตอเนื่องกนัไป เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางประชาชนกับองคการ ดวยวิธีท่ี
ประชาชนรวมมือ ยอมรับ และมีการติดตอไปมาทั้งสองฝาย 

การมองเห็นวาเกิดประโยชนหรือการไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) 
คือ นวัตกรรมนั้นตองมีแนวโนมใหเหน็วาดีกวาของเดิม มีคุณคา และมีประโยชนตอเขา ยิ่งเหน็ 
คุณคาและประโยชนของนวตักรรมมากเพียงใด อัตราการยอมรับนวัตกรรมก็เพิ่มข้ึนเร็วดวยเทานั้น 

“การรับรูขาวสาร เกี่ยวกับโครงการทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิเคย
รับทราบจาก  แผนพับและประกาศทางโทรทัศน  การประชาสัมพันธไม เพียงพอ  นาจะมี
ประชาสัมพันธบอยๆ โดยเฉพาะประชาชนยังไมคอยไดทราบมากนัก ไดรับทราบขอมูลของ
โ ค ร ง ก า ร จ า ก  ส่ื อ 
โทรทัศน   แผนพับ  หนังสือพิมพและประชาชนคุยกัน จากเจาหนาท่ีของการรถไฟ  ยังไมมีเลย
รับทราบจาก ส่ือแผนปาย ท่ีติดไวตามทางดวน  ตามเขตรถไฟและทางโทรทัศน มีความตองการท่ี
จะหาขาวสารขอมูลของโครงการนี้เพิ่มเติม อยากจะใหกระจางใหมากกวานี้อยากจะหาขอมูลจาก
ส่ือใหมากท่ีสุด คิดวานาจะมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการใหกับประชาชน
ทราบ แตบางชุมชน ยังไมยอมยายออก ถาชุมชนท่ีคุยกันงายๆก็ไมมีปญหา  แตการท่ีจะใหยาย
ออกไปคงยาก  เพราะวาเขาไมมีท่ีอยู คิดวาการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการฯ ของการรถไฟ ไม
คอยเพียงพอเทาไร การชี้แจงขาวสาร  การบอกขาวนอยไป นาจะมีการประชาสัมพันธใหมากกวานี้ 
เพื่อประชาชนจะไดรับรู” 

(ประสิทธ์ิ กานนท, สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2548)  
 

“ไดรับทราบขอมูลขาวสารวาจะมีโครงการฯ ไดรับทราบมาจากทีวเีปนสวนมาก  จะมี
หนังสือพิมพ ความคิดเห็นเกีย่วกับการกอสรางโครงการฯ นาจะมีประโยชนในการขนสงใน
ภาพรวมของประเทศไทย การเดินทางนาจะสะดวกข้ึน คิดวาการรถไฟฯควรจะมีการ
ประชาสัมพันธในการใหขาวสารขอมูลซ่ึงตอนนี้นาจะมีนอยเร่ืองการปองกันการประชาสัมพันธ
ระหวางกอสรางไมคอยมี ทุกวันนี้คิดวาขาวสารโครงการฯมีนอย สวนมากก็ทีว ี หนังสือพิมพ 
โครงการนี้จะมีประโยชนโดยรวมกับประเทศไทย ทางดานการเดนิทาง นาจะสะดวกข้ึน โครงการ
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นี้ สามารถ 
เช็คอินท เช็คเอาท ไดท่ีสถานีรถไฟมักกะสันไปยังทาอากาศสุวรรณภูมิไดเลย โดยเฉพาะ
ชาวตางชาติคิดวาจะมีประโยชน”  

(ปยะพร ยิ้มมณ,ี สัมภาษณ, 20 ธันวาคม 2548) 
 

“ไดรับทราบขาวสารขอมูลเกี่ยวกับโครงการระบบรถไฟฟาเช่ือมตอทาอากาศสุวรรณ
ภูมิ ทางส่ือหนังสือพิมพ มากท่ีสุด การรถไฟฯ นาจะมีการประชาสัมพันธใหมากกวานี้ ก็ไมเห็นมี
แผนภูมิใหประชาชนทราบ ทางเจาของโครงการรถไฟก็ไมเห็นตดิประกาศ ผมก็มาฟงขาวจากเพื่อน
ท้ังนั้น กก็ารรถไฟฯ ควรจะมีการประชาสัมพันธใหมันมากกวานี้ แจกใบปลิว แจกขาวอะไรท่ีสถานี
รถไฟท่ัวประเทศ วารถไฟจะมีโครงการฯเสร็จเม่ือไหร ใชไดเม่ือไหร สรุปแลวการประชาสัมพันธ
มีนอยมากไป ควรจะเพิ่มการประชาสัมพันธใหมากหนอย เร่ิมใหมตอนนี้กย็ังไมสายเทาท่ีทราบ
โครงการฯ 3 ปเสร็จ ใหประชาชนทราบบางวา รถไฟทําอะไรไปถึงไหนแคไหน โครงการนี้ก็ควร
จะเรงดําเนินการท้ังหมด ท้ังการประชาสัมพันธและการกอสราง แลวผลประโยชนของประเทศชาติ 
ยอมมีสูงอยูแลว แตเรงทําใหเสร็จเร็วๆ ประชาชนจะไดใชบริการครับ” 

(ปเตอร หลุย, สัมภาษณ, 25 ธันวาคม 2548) 
 
4.3  การสัมภาษณผูบริหารการรถไฟแหงประเทศไทย รับผดิชอบดาน นโยบาย บริหารจัดการ 

แผนการโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศสุวรรณภูมิ 
การดําเนินงานประชาสัมพนัธ ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวจําเปนตองมีองคประกอบ

อยู 4  ประการ คือ 
1.  การประชาสัมพันธ เปนปรัชญาทางสังคมพ้ืนฐานของการบริหาร คือ อาศัยหลักการ

ท่ีเกี่ยวกับวัตถุประสงคเบ้ืองตน  ท่ีไมคํานึงถึงผลประโยชนของหนวยงานแตเพียงอยางเดยีว แต
คํานึงถึงผลประโยชนของประชาชน 

2. การประชาสัมพันธเปนปรัชญาทางสังคมท่ีแสดงออกทางการตัดสินใจท่ีจะเลือก
นโยบาย เพราะทุกสถาบันไดมีการกําหนดนโยบายซึ่งเปนแนวทางการปฏิบัติ โดยผูบริหารจัดการ
เกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึนในการดําเนินงานขององคการ นโยบายนัน้ไดครอบคลุมหนาท่ีอยางกวาง ๆ 
เปนการสรางความรับผิดชอบเบ้ืองตนของผูบริหารข้ันสูง การตัดสินใจเกีย่วกับนโยบาย จงึจะ
สะทอนใหเหน็ปรัชญาทางสังคมของการบริหารโดยการประชาสัมพันธท่ีดี 

3. การประชาสัมพันธเปนการกระทําท่ีไดจากนโยบายท่ีเหมาะสม ซ่ึงสะทอนถึง 
ปรัชญาทางสังคมของการบริหารหนวยงานตาง ๆ บนจุดยืนของการทบทวนพิจารณาวา ไดทําอะไร

DPU



 

100 

ท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนหรือไมอยางไร ไมใชพิจารณาวา ไดพูดอะไรไวในถอยแถลง
นโยบาย 

การปฏิบัติตามนโยบาย จึงเปนความรับผิดชอบของสมาชิกทุก ๆ คนในองคการ ในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของตนซ่ึงตองมีการติดตอกบัประชาชน จึงมีความจําเปนท่ีบุคคลเหลานี้จะตองเขาใจ
ในนโยบายอยางชัดแจง  เพื่อสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีวางไว  ดังนัน้ จึงเปนความ
รับผิดชอบของผูบริหารที่จะตองจัดการเกี่ยวกับนโยบายใหเปนท่ีเขาใจ ยอมรับและนําเอาไปใชได
อยางมีเหตุผลโดยสมาชิกท้ังหมดขององคการ 

4. การประชาสัมพันธคือ การตดิตอส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) เปน
วิธีสรางความเขาใจรวมกนัดวยการส่ือสารไปยังประชาชน เปนการแสดงใหเห็น อธิบายรักษาหรือ
สนับสนุนนโยบาย เพื่อท่ีจะรักษาความเขาใจและการยอมรับจากประชาชน 

วัตถุประสงคหลักของการประชาสัมพันธ เพื่อใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ
ดําเนินการของ โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีจะใหผลประโยชน
เปนท่ีพอใจของประชาชน แตหากไมไดอธิบายถึงการดําเนินการนั้น ๆ ประชาชนก็จะเสนอ
คําอธิบายดวยตัวของพวกเขาเอง โดยอาจเปนการบอกเลา การซุบซิบ หรือขาวลือ  ซ่ึงจะกอใหเกิด
ความเขาใจผิดและมีประชาชนอีกหลายกลุมท่ีประสงคจะทราบขอมูลตาง ๆ ของโครงการฯ ท้ังนี้
ประชาชนตองการขอมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ท่ีมีผลกระทบตอชุมชนของตนใหมากท่ีสุด 

ความหมายของการประชาสัมพันธ คือ ภาระหนาท่ีของฝายบริหารซ่ึงเกี่ยวของกับการ
สรางสรรค และธํารงรักษาสายงานการตดิตอส่ือสารรวมกัน เพื่อใหเกดิความเขาใจ การยอมรับ และ
ความรวมมือระหวางสถาบันกับกลุมประชาชนท่ีเกีย่วของ ฉะนั้น การประชาสัมพันธ จึงเปนงานท่ี
เกี่ยวของกับปญหาตาง ๆ ในทางการบริหาร ชวยใหฝายบริหารคํานงึถึงประชามติ และการบอก
กลาวขาวสารใหแกประชาชนทราบ เพื่อตอบสนองผลประโยชนของประชาชน 

“การประชาสัมพันธของการรถไฟฯ เฉพาะสวนท่ีเกีย่วกับโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศสุวรรณภูมิ โดยหลักแลวการประชาสัมพันธในสวนนีน้ะครับ เราจะมีภาครัฐ
จะประชาสัมพันธอยูในสวนนี้ สวนการรถไฟฯ เราไมมีการประชาสัมพันธกันเต็มท่ี เนื่องจากมี
แผนการดําเนนิงานประชาสัมพันธเปนระยะๆ เราจะเปนคนทําแผนแลวมอบใหบริษัทท่ีทําการ 
กอสรางไปชวยประชาสัมพนัธ  

โดยเฉพาะเม่ือเร่ิมทําการกอสรางโครงการน้ีในชวงต้ังแตทําสัญญามา ตั้งแตตนป 2548  
ก็ไดมีการลงพื้นท่ี เราก็จะลงไปสัมผัสกับชาวบานชุมชนท้ังหมด นี่ก็เปนสวนหนึ่งของการ
ประชาสัมพันธ เราก็พยายามเจรจา บอกถึงวัตถุประสงคของการกอสรางเสนทางดังกลาว เพื่อใหร้ือ
ยายออกไป ปรากฏวาไดรับความรวมมือ เราก็พยายามบรรเทาความเสียหาย แตขณะเดียวกันก็ตอง
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กลับมาประชาสัมพันธช้ีแจงใหชาวบานวาลักษณะมันเปนอยางนี้ และจัดหาท่ีจะหาท่ีอยูใหมใหเขา 
นะครับ ซ่ึงการประชาสัมพันธในสวนท่ีทํา เราก็เนนวามันเปนประโยชนตอประเทศชาตินะครับใน
เร่ืองการพัฒนาฯ เพราะฉะน้ันเม่ือเคาเขาใจ การประชาสัมพันธก็จะมีประโยชนและใหความรวมมือ
อันนี้ก็เปนสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธ  

แตถาถามวาการประชาสัมพันธหลักๆ มีแคไหน เพียงใด โดยท่ัวไปๆ ก็มีอยูแลว แตถา
เปนการแกปญหาเฉพาะหนา เชนการปดถนนโลคอลโลส หรือจะทุบเสาโฮปเวล ประชาชนจะ 
เดือดรอน เราก็จะลงไปประชาสัมพันธมากข้ึน นอกนั้น เราก็จะมีปายโฆษณาติดไววาเปนเขตทาง
รถไฟ ถาจําเปนยังไงก็ตามเราก็จะทําเปนตัวหนงัสือ ตัวเล่ือนในจอทีว ี เปนคร้ังคราว ก็คงมีหลักๆ
เทานี ้

สําหรับการประชาสัมพันธในเชิงรุก เรายังไมคิดทํา แตนโยบาย ในภาพรวมถาเรามี
ความจําเปนหรือเปนปญหาเรงดวนเราก็จะทําในเชิงรุก ในภาพรวมท่ัวไปก็ประชาสัมพันธแบบ
ธรรมดาๆ แตถาเปนเร่ืองจุดเฉพาะ เชนถาไปดําเนินการกับผูบุกรุก เราก็ตองทําในเชิงรุกครับ 
โดยเฉพาะผูบุกรุกท่ีตองทําการร้ือยาย อาจจะทําใหโครงการลาชา แตก็เปนภาระหนาท่ีของเราท่ีตอง
ดําเนินการ เพราะเราไดทําการประชาสัมพันธในเบ้ืองตนแลว  

ในสวนปญหาอุปสรรคอื่น  เ ร่ืองระบบราชการ  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  การรื้อ
สาธารณูปโภคของการไฟฟาฯ หรือองคการโทรศัพท ก็อาจลาชาตามข้ันตอนบาง สวนท่ีมีชุมชน
บางสวนไมร้ือยาย การรถไฟฯตองมีมาตรการ วิธีการแกปญหา เราก็ตองไปประชาสัมพันธใหเขาใจ  
สรางความเช่ือม่ันวา โครงการไดทําจริง ปญหาหลักคือ เราตองสงมอบพื้นท่ีใหทางบริษัทกอสราง
ใหเปนท่ีเรียบรอย เปนปญหาใหญ ปญหาที่สอง เม่ือการกอสรางเรียบรอย ก็ตองมีการติดตาม 
ควบคุมงานวา สามารถเปนไปตามแผนดําเนินงานไหม แผนทําไมได เพราะอะไร ใหปญหาตางๆ 
เกิดจากบริษัท ไมใชเกิดจากการรถไฟฯ หรือไมควรเกิดจากภาครัฐนะครับ เพราะฉะน้ันถาภาครัฐ มี
แผนการดําเนินงานท่ีดี มีการควบคุมตรวจสอบประเมินผลแลว เช่ือวาทุกคนตองการให
ประเทศชาติเจริญ ฉะนั้นส่ิงสําคัญก็คือ ภาครัฐก็ตองอยาอยูนิ่งเฉย”  

(ยุทธนา ทัพเจริญ, สัมภาษณ, 19 พฤศจิกายน 2548) 

หลักการประชาสัมพันธ ตองมีการติดตอส่ือสารเปนหลักสําคัญตอการมีปฏิกิริยา 
โตตอบตอกันในสังคม เพราะเปนกระบวนการถายทอดทัศนคติ รับความคิดเพื่อทําความเขาใจ 
ตอกันโดยมีภาษาเปนส่ือ และการติดตอส่ือสาร ความแตกตางกันไปตามสภาพของสังคมหรือ 
ชนช้ันตางๆ โดยมีภาษาเปนส่ือ และการติดตอส่ือความหมายแตกตางกันไปตามสภาพของสังคม
หรือชนช้ันตางๆ โดยมีบุคคลอยางนอย 2 คน คือ ผูสงกับผูรับ สัญลักษณในการติดตอ ซ่ึงอุปสรรค
ของการติดตอส่ือความหมายเกิดข้ึนไดเสมอ ถาหากท้ังสองฝาย ไมสามารถเขาใจความหมายของ 
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ส่ิงท่ีถายทอดแกกันหรือส่ิงท่ีตองการส่ือสาร เกิดการเขาใจผิด บิดเบือน กํากวม ฯลฯ ความไมเปน
ระเบียบอาจเกิดข้ึนได เพราะโอกาสท่ีคนจะไมเขาใจกัน แมจะใชภาษาเดียวกัน ยอมมีไดเสมอ 
อยางไรก็ตาม การติดตอส่ือสาร เปนส่ิงจําเปนในการถายทอดความคิดหรือทัศนคติของบุคคลและ
กลุมในการมีความสัมพันธตอกัน ใหความรวมมือ ยอมรับการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 “การประชาสัมพันธของการรถไฟฯ เฉพาะสวนท่ีเกีย่วกับโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดสงเจาหนาท่ีของสํานักงานฯ พรอมท้ังเจาหนาท่ีฝาย
กฎหมายของการรถไฟฯ ลงพื้นที่ไปสํารวจ เพื่อไปพูดคุยกับชาวบาน เพื่อใหทราบวา จะมีอะไร
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีบริเวณนั้นๆ พรอมท้ังสํารวจความเปนอยูของชุมชนในการท่ีจะตองใหร้ือยาย
ออกไป มีแนวทางหรือชองทางใดท่ีจะเกดิความเขาใจ และไดจัดทํารายการผูบุกรุกวา ชุมนุมนี้มีกี่
ครัวเรือน ชุมชนตางๆ ท่ีเจาหนาท่ีเขาไปพูดคุยก็มีความเขาใจ แตการร้ือยายก็เปนความเดือดรอน
ของเขา จึงเปนเร่ืองธรรมชาติท่ี เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกะทันหัน ก็ตองตอตานเปนเร่ืองธรรมดา 
โดยไดมีการเผยแพรการประชาสัมพันธเฉพาะโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิในการดําเนินงานกอสรางโครงการฯ ใหประชาชนท่ัวไปรับทราบ หากเห็นวา เปนเร่ือง
ผลกระทบกับประชาชนโดยสวนรวม เชน การปดถนน กจ็ะแจงไปทางรายการวิทยุรวมดวยชวยกัน 
191 หรือแมแตการทําแผนพับ แจกตามส่ีแยก รวมทั้ง ติดปายประชาสัมพันธ มีการดาํเนินการตางๆ 
โดยใชส่ือหลายๆ ทาง สําหรับการประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปทราบ หากเปนผูท่ีบุกรุกเราถือ
วา ไดรับผลโดยตรง สวนประชาชนท่ัวไปเราถือวาเปนผูไดรับผลกระทบโดยทางออม และไดเคย
ไปประชาสัมพันธโดยรวมกับเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการบุกรุกพรอมกับ สก. สข. ในพ้ืนท่ี กจ็ะทราบกันทุก
ชุมชน เพราะการประชาสัมพันธท่ีด ีก็คือ การพบปะรวมกันท้ังสองฝาย 

โครงการในการประชาสัมพันธในเชิงรุกไมมี เนื่องจากไดใชวิธีเขาไปเจรจาเปนราย 
ครัวเรือน เพื่อตกลงเง่ือนไขการร้ือยาย ก็ไดผลดี แตเม่ือมีปญหา ผูใหญก็ไดใหนโยบายวา อยางไรก็
ตองยาย กจ็ะตองมีมาตรการที่เขมงวดกับเขา แตจะเปนมาตรการระดับไหนนั้น ก็ยังไมไดคุยกนั 
เพราะตอนนี้กอ็ยูในข้ันท่ีเราเร่ิมมีเงินไปเจรจาเทานั้น และเม่ือถึงวันนั้นการเจรจาก็อาจทําไดงายข้ึน
ก็ได 

ในปจจุบันมีปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของโครงการฯ อีกประการหนึ่งคือ 
จํานวนของผูบุกรุกท่ีเพิ่มข้ึนตลอดเวลาทุกวัน ไมสามารถควบคุมได เชน การเขามาบุกรุกรายใหม
เพิ่มข้ึนจากเดิม หรือการตอเติมขยายครอบครัวของผูบุกรุกรายเดิม ซ่ึงใชระยะเวลาท่ีรวดเร็วมาก 
หนึ่งวนัหรือคร่ึงวัน ก็สรางท่ีอยูเสร็จ ทําใหมีปญหาอุปสรรคมาก 

DPU



 

103 

มาตรการ คาร้ือยาย และแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค โดยการรถไฟฯ ไดมีมาตรการ 
คือการรถไฟฯ มีพื้นที่อยู ท่ีสามารถรองรับใหผูบุกรุกเลือก เชนท่ี หัวตะเข ตล่ิงชัน ฯลฯ ก็ไดขอให 
ผูบุกรุกไปเลือกพื้นที่เหลานัน้ แตเม่ือผูบุกรุกไปดพูื้นทีแ่ลว ก็จะเกดิปญหาเร่ืองท่ีทํากิน อยากได
พื้นที่ท่ีเจริญ เพื่อท่ีสามารถทํากินไดงาย เชน ยานประตูน้ํา หรือตลาดสวนจตุจกัร ฯลฯ ซ่ึงเปนไป 
ไดยาก 

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา อุปสรรค ซ่ึงไดรายงานใหผูบังคับบัญชารับทราบแลว 
และบางชุมชนท่ีไดเขาไปทําความตกลงและทําความเขาใจ ก็ยินดีท่ีจะยายออกไป เพราะชุมชน
ทราบวาอยางไรก็ตามโครงการฯ ก็จะตองดําเนินตอไป เพียงแตในขณะนี้ติดแคเร่ือง คาขนยาย ซ่ึง
ความตองการของแตละครัวเรือนไมเทากัน และประเด็นท่ีสอง เม่ือมีความตองการของแตละ
ครัวเรือนไมเทากัน การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เพื่อท่ีจะไปผลักดันก็ทําไดยาก เนื่องจากการ
อธิบายถึงเหตุผลท่ีแตละราย ขอคาร้ือยายไมเทากัน เม่ือจะนําวิธีคํานวณคาขนยายตามขนาดพ้ืนท่ี
ของแตละครัวเรือนก็มีปญหา คือ บางครอบครัวมีพื้นท่ีขนาดเล็กแตอยูอาศัยกัน 7 – 8 คน ก็จะขอคา
ร้ือยายมาก แตในรายท่ีอยูอาศัยในพื้นท่ีขนาดใหญแตอยูอาศัยเพียง 2 – 3 คน ก็พอใจกับคาร้ือยาย 
และในการเจรจาหลังจากการสํารวจแลว ตองกลับมาทําหลักการ เพื่อจะมาเบิกสําหรับจายใหผูบุก
รุกเปนคาขนยาย ตามหลักเกณฑแลวก็ใหทําการร้ือยายทันที โดยขอถายสําเนาบัตรประชาชนของผูบุก
รุกไวเปนขอมูลหลักฐานตอไป เพราะสวนใหญผูบุกรุกจะเปนรายเดิมๆ และท่ีสําคัญมีผูบุกรุกเพิ่มข้ึน
ตลอดเวลา 

ในปจจุบันไดเร่ิมมีการจายคาร้ือยายไปบางแลว  ประมาณ  40 – 50 ครัวเรือน โดยเร่ิม
จากชุมชนริมทางรถไฟ เชน ชุมชนเกาะลอย (อโศก) ท่ีสามารถตกลงกันได โดยมีเง่ือนไขท่ียอมรับ
ได ก็จะเขาไปดําเนินการกอน แตก็มีบางชุมชนที่มีปญหา เชน ชุมชนหลังโรงพยาบาลเดชา แตก็ 
คาดวาจะเรงดําเนินการร้ือยายไดหมดทันตามกําหนด” 

(สุธน เจตนเกษกรรณ, สัมภาษณ, 21 พฤศจิกายน 2548) 
 
ท้ังนี้ ผลการสัมภาษณอาจกลาวโดยรวมไดวา การประชาสัมพันธ ชวยลดชองวางแหง

การส่ือสารในสังคม สรางความรูความเขาใจในสังคม สรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม
สวนรวม เกิดความรวมมือ ยอมรับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
แตตองอาศัยชองทางหรือแหลงการเผยแพรตอดวย ส่ือการประชาสัมพันธ ประเภทส่ือบุคคล 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ 
ผูนําชุมชน โดยการนําขอมูลขาวสารทั้งของการรถไฟแหงประเทศไทยและแหลงอ่ืนๆ จากภายนอก
ชุมชนไปสูประชาชนในชุมชน รวมท้ังมีบทบาทในการกระตุนหรือชักจูงประชาชนในชุมชนให
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ปฏิบัติตามได โดยการยอมรับในการดําเนินงานกอสราง โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือม 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาการยอมรับของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการ
ระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2. เพื่อศึกษาส่ือการประชาสัมพันธท่ีทําใหประชาชน ท่ีไดรับผลกระทบเกดิการยอมรับ
ในการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคของส่ือการประชาสัมพันธ เพือ่การยอมรับของประชาชน
ท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการระบบการขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ดวยการวจิัยคร้ังนี้เปนการวจิัยผสมผสานระหวางการวจิัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
โดยใชระเบียบวิธีการสํารวจขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการสํารวจ (Survey 
Research)ประกอบแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง(Structured Interview) และการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth Interview) ท้ังกับ ผูนําชุมชน หรือประชาชนของชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟของ
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และประชาชนผูโดยสารรถไฟ
ในชวงระยะทางเสนทางรถไฟของโครงการฯ(ระหวางสถานีมักกะสัน – สถานีลาดกระบัง)หรือ
ชุมชนใกลแนวเขตเสนทางรถไฟของโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภมิู  

การสํารวจขอมูลจากเอกสารมีวัตถุประสงค  เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ  การ
ประชาสัมพันธ และปจจัยในการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการระบบขนสงทางรถไฟ
เ ช่ื อ ม 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท้ังนี้ ขณะทําการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ เปนระยะของการดําเนินงานกอสราง
โครงการฯ  จึงมุงเนนเฉพาะผลกระทบกับประชาชนตอคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม  
ส่ิงแวดลอม การร้ือยายในระยะการกอสราง รวมท้ังปญหาอุปสรรคและมาตรการร้ือยาย การชดเชย
ทรัพยสิน การประชาสัมพันธท่ีใชส่ือการประชาสัมพันธ จะมีสงผลใหประชาชนมีพฤติกรรมการ
ยอมรับ รวมมือในการดําเนินงานกอสรางโครงการฯ อยางไร โดยการดําเนินงานประชาสัมพันธ
และมาตรการเกี่ยวกับโครงการฯดังกลาวไดถูกนํามารวบรวมไวในแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
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(Structured Interview) ประกอบการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือใชเปนเคร่ืองช้ีวัด
พฤติกรรมการยอมรับของประชาชน ท้ังท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงและโดยออม  

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูนําชุมชนหรือประชาชนกลุมตัวอยาง ท้ัง 
กับผูนําชุมชนหรือประชาชนกลุมตัวอยางท้ัง 2 ชุมชนมีจํานวนรวม 16 คน ประกอบกับการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูบริหารนโยบายและผูอํานวยการโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 2 คนรวมท้ังส้ิน 18 คน โดยขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณประชาชนประกอบดวย  ขอมูลสวนบุคคล การไดรับทราบ ขอมูล ขาวสาร แหลงหรือ 
ชองทางในการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ปญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ รวมท้ังลักษณะพฤติกรรมการยอมรับตอการ
ดําเนินงานกอสรางโครงการฯของประชาชนกลุมตัวอยาง และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหาร
ท่ีรับผิดชอบโครงการฯ ประกอบดวย นโยบาย แผนการประชาสัมพันธ 

 การเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสํารวจ (Survey Research)นอกจากการสัมภาษณ ผูนํา
ชุมชนหรือประชาชนของชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟของโครงการฯแลว ยังประกอบดวยการ
สัมภาษณประชาชนในชุมชนใกลเสนทางรถไฟของโครงการฯ หรือผูโดยสารรถไฟท่ีสถานีรถไฟ
ในชวงเสนทางของโครงการฯ ซ่ึงเปนเสนทางรถไฟสายตะวันออกในปจจุบัน ในชวงระยะทางของ
โครงการฯระหวางสถานีมักกะสัน – สถานีลาดกระบัง โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญหรือใน 
พื้นที่ท่ีทําการสัมภาษณในขณะนัน้ ท่ียินยอมใหสัมภาษณ โดยกลุมตัวอยางมีอายุตัง้แต 18 ปข้ึนไป
จนถึง 65 ป เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ เทปบันทึกเสียง กลองถายภาพ  
วีดีโอบันทึกภาพ การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยใช สถิติรอยละ 
(Percentage) เพื่ออธิบายขอมูลทางประชากรของกลุมตัวอยาง การรับรูขอมูล ขาวสารและการ
ติดตาม แสวงหาขอมูล ขาวสารการประชาสัมพันธ เกี่ยวกับโครงการฯ ของกลุมตัวอยางท่ี
ทําการศึกษาวจิัย 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย ตามลําดบั ดังตอไปนี้  
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
กลุมตัวอยางท้ังหมดมีจํานวนรวม 300 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 

165 คนหรือรอยละ 55 สวนใหญมีอายุระหวาง 21 - 30 ปมีจํานวน 93 คนหรือรอยละ 31 ดวยการ
ประกอบอาชีพอิสระ เชน รับจางท่ัวไปเปนจํานวนถึง 125 คนหรือรอยละ 42 โดยมีรายไดเดือนละ 
5,001- 8,000 บาทเปนจํานวน 91 คนหรือรอยละ 30 สําหรับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนมากใน
จํานวน 133 คนหรือรอยละ 44.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา/เทียบเทา(ป.1-ป.6) 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยอมรับ จากการที่ Rogers (1962 : 306) 
กลาวถึงโครงสรางของกระบวนการยอมรับ ในสวนแรกคือ ส่ิงท่ีมีอยูเดิม (Antecedents) ในสวนนี้
คือ  ส่ิงท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรส่ิงท่ีมีอยูเดิมกอนการเผยแพรนวัตกรรม แบงเปน 2 กลุม ๆ แรก คือ 
ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล  ไดแก ทัศนคติ  คานิยม  ความเช่ือม่ัน  ความสามารถทางสมอง 
ทักษะความคิดรวบยอด สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  เชน เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับ
การศึกษา ตลอดจนการตดิตอกับโลกภายนอก และการเปนผูนําทางความคิด ซ่ึง Rogers เช่ือวา มีผล 
ทําใหเกดิความแตกตางในการยอมรับ 

ในสวนท่ีเกีย่วของกับเร่ืองนีคื้อ ประชาชนสามารถแสวงหาขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการฯ ไดจาก ส่ือบุคคล มากท่ีสุดคือ ผูนําชุมชน เพื่อนบาน/คนในชุมชน และ 
เจาหนาท่ีฯ/ผูรับผิดชอบโครงการฯ มีจํานวน 153 คนหรือรอยละ 60 ประกอบกับการที่ประชาชน
สามารถแสวงหาหรือติดตาม ขาวสาร ขอมูล โครงการพัฒนาอ่ืนๆหรือความเคล่ือนไหวของชุมชน
ไดจาก ผูนําชุมชน มากท่ีสุดเชนเดยีวกันซ่ึงมีจํานวน 159 คนหรือรอยละ 53   

ท้ังนี้ จากผลการวิจยัขางตนจึงอาจกลาวไดวา ชองทางหรือแหลงท่ี ติดตาม แสวงหา 
และแพรกระจาย ขอมูล ขาวสาร โครงการฯ ไดมากท่ีสุดคือ ผูนําชุมชน  หากพิจารณาในภาพกวาง
ไดสอดคลองกับหลักนเิทศศาสตร(ปรมะ สตะเวทิน, 2533) กลาววา อายุ การศึกษา และเพศ มีความ
แตกตางกนั ในเร่ือง ความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤตกิรรม 

ท่ีเปนดังนี้ อาจเกิดจากการไดรับขาวสารการประชาสัมพันธจาก ส่ือการประชาสัมพันธ 
คอนขางนอยมาก ชาวชุมชนจึงเปนผูใหขาวสารเอง จึงไดเกดิขาวลือตางๆข้ึนมาในชุมชน โดยไม
ทราบแหลงท่ีมาหรืออางถึงตนตอของขาวลือนั้นได  ประกอบกับในชวงการศึกษาวิจัยโดยการเกบ็
ขอมูล เปนชวงระยะการกอสรางโครงการฯ ท่ีสงผลกระทบโดยตรงกับกลุมตัวอยางในชุมชนใน
แนวเขตเสนทางรถไฟของโครงการฯ ชาวชุมชนมีความวิตกกังวล หวาดระแวงตอความไมม่ันคงใน
ท่ีพักอาศัย ความไมแนนอนตอกําหนดเวลาท่ีจะตองร้ือยายและคาชดเชยท่ียังไมมีคําตอบท่ีชัดเจน 
ฉนั้น ประชาชนในชุมชนจึงตองการขอมูล ขาวสาร หรือความเคล่ือนไหวใดๆ ท่ีเกี่ยวกับชุมชนและ
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ครัวเรือนตน แมกระท่ังจะเปนขาวรายก็ตาม ดังนัน้ ชาวชุมชนจงึไดสอบถามเร่ืองตางๆจากผูท่ี 
เช่ือถือได และมีอิทธิพลตอชาวชุมชนมากท่ีสุดคือ ผูนําชุมชน เปนหลัก ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีการ 
ส่ือสารสองจังหวะ (Two-step Flow Theory)โดยหากมีการประชาสัมพันธจากผูรับผิดชอบ 
โครงการฯ เปนผูสง ไปยัง ผูนําชุมชน ซ่ึงเปนตัวแทนของชุมชนท่ีเปนส่ือบุคคล ซ่ึงมีบทบาทในการ
ถายทอดขอมูล ขาวสารตอไปยังผูรับ คือ ประชาชน ท่ีมีความสัมพันธทางการส่ือสารระหวางกลุม
ตางๆในชุมชนดวยกนั ดังนั้น ทฤษฎีการส่ือสารสองจังหวะ จึงมีความเกี่ยวของกบัการศึกษาเร่ืองนี้ 
และเพื่อเปนกรอบอธิบายลักษณะการไหลของขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดถูกตอง จากการที่ชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟ เปน 
ชุมชนท่ีมีลักษณะการรุกลํ้าเขามาปลูกสรางท่ีพักอาศัยกนั 1-2 ครัวเรือนกอนจนขยายกลายเปน 
ชุมชนข้ึนในแนวเขตเสนทางรถไฟ เรียงตามแนวขนานไปกับสองขางทางรถไฟ โดยมีวิถีชีวิต 
ดวยการใชทางรถไฟเปนพืน้ท่ีหลักในการดําเนินชีวิต ท้ังเปนพื้นท่ีพกัอาศัย ประกอบอาชีพหาเล้ียง
ครอบครัว  และใชเปนเสนทางสัญจร เปนสถานท่ีพกัผอน ท่ีชุมนุมพบปะสังสรรค เปนสนาม 
เด็กเลน ใชท่ีนั่งสนทนากันบนสันรางรถไฟเปนกจิวัตรประจําวนั จึงมีความผูกพันใกลชิดกนั โดยมี
การรวมตัวกันเปนกลุมสังคมเดียวกันเปน ประชาสังคม(Civil Society) เพื่อสรางพลัง มีการ
วิเคราะหและรวมกันแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยคนในชุมชนเอง สรางความมั่นคง มีสวนรวม
ในการส่ือสาร แจงขาวสาร ทํากิจกรรมรวมกัน เพือ่พัฒนาความรูรวมกันตอสภาพปญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับชุมชน แลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมมือกันหาหนทางแกไขปญหา ซ่ึงถือเปนการเร่ิมตนการ
ตระหนกัรูถึงส่ิงท่ีชุมชนประสบอยู และการแสดงออกซ่ึงความเปนตัวของตัวเองของชุมชน อัน
กอใหเกิดกระบวนการแกไขปญหาหรือวิธีการในการพฒันาท่ีเหมาะสมกับชุมชนของตนเองไดใน
ระดับหนึ่ง บางชุมชนยังเขาเปนเครือขายองคกรสลัมส่ีภาค โดยบุคคลท่ีชาวชุมชนใหความเช่ือถือ
มากท่ีสุดคือ ผูนําชุมชน ท้ังแบบท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการ ซ่ึงไดเคยมีบทบาทเปนผูนาํ 
ชุมชนนั้นมากอน ซ่ึงไดหมดวาระคราวละ 2 ปแลว แตยังไดรับการยอมรับนับถือจากประชาชนอยู 
กับผูนําในระดับสมาชิกสภาเทศบาลท่ีรับผิดชอบการบริหารและการปกครองทองถ่ินนั้น จึงถือได
วาเปน ผูนําชุมชน แบบไมเปนทางการในชุมชนนั้นดวย ตรงกับการแบงประเภทของผูนําทองถ่ิน ท่ี
มีท้ังแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ดังท่ี ทนงศักดิ์  คุมไขน้ําและคณะ(2534) ไดกลาวไวใน
งานเขียนเร่ืองการพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติ ท่ีวา “ผูนําทองถ่ินท่ีไมเปนทางการคือ บุคคลท่ีชาวบาน
ใหการยอมรับ เคารพนับถือ แตมิไดมีตําแหนงหนาท่ีในชุมชน ท่ีเปนทางราชการหรือทางการ 
สวนมากจะเปนผูมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว” แสดงใหเห็นวา ผูนําทองถ่ิน เปนผูนําทาง
ความคิดท่ีมีบทบาทตอชุมชน มีหลายระดบั คือ ผูนําท่ีเปนทางการและผูนําท่ีไมเปนทางการ รวมท้ัง
ผูนําในระดบัสมาชิกสภาเทศบาลรับผิดชอบการบริหารและการปกครองทองถ่ิน  
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สําหรับระยะเวลาการพักอาศัยกลุมตัวอยางสวนใหญนานกวา 5 ปข้ึนไปมีจํานวน 227 
คนหรือรอยละ 76  โดยมีลักษณะท่ีอยูอาศัย เปนบานตนเองในท่ีบุกรุกจํานวน 132 คนหรือรอยละ 
44 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนคนกรุงเทพมหานครหรือเปนคนทองถ่ินมีจํานวนถึง 161 คนหรือรอย
ละ 54 ดวยเหตุผลท่ีมาพักอาศัยอยูในชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯ เพราะไมมีท่ีอยู
อาศัยในกรุงเทพและเปนพืน้ท่ีมีคาครองชีพต่ําสามารถหารายไดเล้ียงชีพไดสะดวกดวยการประกอบ
อาชีพอิสระตางๆไดงาย ยังใชบริเวณริมเสนทางรถไฟสายตะวันออกทัง้สองขางเปนชองทางสัญจร 

 
สวนท่ี 2 การไดรับ ขอมูล ขาวสาร การประชาสัมพนัธเก่ียวกับโครงการระบบขนสง

ทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จากการศึกษาการไดรับ ขอมูล ขาวสาร การประชาสัมพันธเกี่ยวกบัโครงการระบบ 

ขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พบวา กลุมตัวอยางไดรับทราบวา การกอสรางทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนการสรางครอมบนเสนทางรถไฟสายตะวนัออกปจจุบันถึง
รอยละ 80 โดยไดทราบจากเจาหนาท่ีฯ/ผูรับผิดชอบโครงการฯ มากท่ีสุดคือรอยละ 27, มีการ
ดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีรอยละ 66 จาก ผูนํา
ชุมชน มากท่ีสุดคือรอยละ 34, ผูรับผิดชอบโครงการฯ ไดมีแนวทางและมาตรการ ชดเชยทรัพยสิน 
เชน คา 
ร้ือยาย คาพาหนะ คาขนยาย ใหกับประชาชน/ครัวเรือนริมทางรถไฟท่ีดีรับผลกระทบโดยตรงมี 
รอยละ 52 จาก ผูนําชุมชน มากท่ีสุดคือรอยละ 46.2, ขาวสาร ขอมูล เกี่ยวกับ โครงการระบบขนสง
ทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิกอนการดําเนนิงานกอสรางทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิมีรอยละ 71 จาก ผูนําชุมชน มากท่ีสุดคือรอยละ 31.3  

เม่ือพิจารณาถึงการไดรับ ขอมูล ขาวสาร การประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการฯ จาก 
ผูนําชุมชน มากท่ีสุด รองลงมา คือ เจาหนาท่ีฯ/ผูรับผิดชอบโครงการฯ 

ท้ังนี้ หากมองยอนกลับไปในผลการวิจัยในสวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล ถึงชองทางหรือ
แหลงท่ีไดรับขอมูล ขาวสาร โครงการพัฒนาฯหรือความเคล่ือนไหวของกลุมตัวอยางสวนใหญ
(จํานวน 159 คนหรือรอยละ 53) ไดจาก ผูนําชุมชน มากท่ีสุด รวมท้ังการติดตามหรือแสวงหา
ขาวสาร ขอมูล ท่ีตองการไดจาก ส่ือบุคคล มากท่ีสุดคือ ผูนําชุมชนฯ (จํานวน 153 คนหรือรอยละ 
60) จึงเห็นไดวา ประชาชนเปดรับขาวสารจากส่ือท่ีเช่ือถือได ท่ีใกลตัวมากท่ีสุด ดังนัน้ จากผลการ
ศึกษาวจิัยนี้ เปนการตอกย้ําถึงความสําคัญของ ผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน ตามท่ี สัญญา สัญญา
วิวัฒน ไดกลาวไววา ผูนําทองถ่ิน เปนตัวส่ือความคิดสองทางเปนไปตามทฤษฎีการส่ือสารสอง
จังหวะ (Two-way Communication) และยงัสอดคลองกับแนวคิดเกีย่วกับกระบวนการสังคมประกิต 
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(Socialization) ท่ีแสดงถึง การเรียนรูทางสังคม (Social Learning) ระหวางกันของคนในชุมชนใน
ลักษณะของการถายทอด ขอมูล ขาวสารและรับฟงปญหา ความตองการตางๆ รวมถึงสถานการณ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับชุมชน  

แตสําหรับส่ือการประชาสัมพันธ  ท้ังส่ือส่ิงพิมพ รอยละ 8 และส่ือเฉพาะกิจ รอยละ 1.2 
ท่ีประชาชนไดรับขอมูล ขาวสาร นอยท่ีสุด ท้ังท่ี ควรเปนส่ือหลักท่ีใชในการเผยแพรขาวสารการ
ประชาสัมพันธโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังเชนงานวิจัยของ 
ชลันทิพย ประดับพงษา(2543) “ท่ีโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดใชส่ือส่ิงพิมพ เปนส่ือหลัก
ในการประชาสัมพันธโครงการฯ” ที่เปนเชนนี้ อาจเกิดจากการใชส่ือดังกลาวในจํานวนนอย จึงทํา
ใหการเผยแพรกระจายขอมูล ขาวสาร ไมท่ัวถึงและไมตอเนื่อง ไมตรงกับกลุมเปาหมายท่ีแทจริง จึง
ขาดความนาสนใจลงไป ประกอบกับกลุมตัวอยางสวนมากมีการศึกษาในระดับตํ่า เพียงระดับ
ประถมศึกษา จึงตองใชเวลาในการทํางานใหมาก เพื่อหาเล้ียงครอบครัว เปนเหตุใหไมมีเวลา
ติดตามขอมูล ขาวสาร เทาท่ีควร ประกอบกับ การดําเนินงานประชาสัมพันธไดใชเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธในพื้นท่ีโครงการฯ ยังเปนเจาหนาท่ีท่ีมาชวยงานเทานั้น โดยมีงานประจํา
อ ยู แ ล ว  
ท่ีสําคัญไมมีความรูทางดานประชาสัมพันธโดยตรง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา  
ศรีชนะชัยโชค (2532) เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานประชาสัมพันธ มีภาระหนาท่ีประจําอยูแลวและไมมี
ความรูดานนี้โดยตรง ยังเปนแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของ อรอุบล ภูบัวเผ่ือน(2532) ท่ีพบวา 
ธุรกิจทุกประเภท มีหนวยงานประชาสัมพันธท่ีเปนอิสระ แตมีปญหาการดําเนินงานท่ีพบคือ ปญหา
การขาดแคลนบุคลากร ผูบริหารกิจการไมใหความสําคัญและงบประมาณไมเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอง
กับ ดร. เร็กซ เอฟ ฮารโลว (Dr. Rex F. Harlow)  แหงสถาบันการวิจัยและการศึกษาทางดานการ
ประชาสัมพันธ ใหความหมายของการประชาสัมพันธวา “การประชาสัมพันธ” คือ ภาระหนาท่ีของ
ฝายบริหารซ่ึงเกี่ยวของกับการสรางสรรค และธํารงรักษาสายงานการติดตอส่ือสารรวมกัน เพ่ือให
เกิดความเขาใจ การยอมรับ และความรวมมือระหวางสถาบันกับกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของ ฉะนั้น 
การประชาสัมพันธ จึงเปนงานท่ีเกี่ยวของกับปญหาตาง ๆ ในทางการบริหาร ชวยใหฝายบริหาร
คํานึงถึงประชามติ และการบอกกลาวขาวสารใหแกประชาชนทราบ เพ่ือตอบสนองความตองการ
หรือผลประโยชนของประชาชน  รวมท้ัง การชวยใหฝายบริหารสามารถใชการวิจัยและใชเทคนิค
การติดตอส่ือสารท่ีมีจริยธรรมเปนเคร่ืองมือหลักในการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคการ ดังท่ี 
Wilbur Schramm(1978) ไดอธิบายการถายทอดขาวสารในลักษณะนี้วา ขอมูล ขาวสารหรือความ
คิดเห็นใดๆ จะถูกสงผานจากส่ือมวลชน เชน โทรทัศน/วิทยุและส่ือส่ิงพิมพ ไปยังผูนําชุมชนหรือ 
ผูนําทางความคิด ซ่ึงจะเปนผูถายทอดตอไปยังกลุมประชากรท่ีมีการโตตอบกับส่ือมวลชนตํ่า (The 
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less active section of population) นอกจากนี้ยังแสดงถึงอิทธิพลและบทบาทของ ผูนําชุมชน ใน
ฐานะส่ือบุคคลและประสิทธิภาพของการส่ือสารระหวางบุคคลท่ีเปน การส่ือสารแบบสองทาง
(Two-way Communication)  สามารถทําใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร สามารถถายทอด
ขอมูล ขาวสาร ซํ้าในเวลาเดียวกัน สามารถสรางความกระจางใหกับ ปญหาท่ีคลุมเครือ จึงอาจกลาว
ไดวา ผูนําชุมชน มีท้ังท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการ โดยประชาชนใหความเช่ือถือสูง เปน 
ผูคุมครองชวยเหลือชุมชนและประชาชน ใหมีความม่ันคง สามารถเขาพบไดงาย มีความใกลชิด 
ปรึกษาเร่ืองตางๆไดเสมอ โดยเฉพาะปญหาในการดําเนินชีวิต ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม ดาน
คุณคา คุณภาพชีวิต ความไมม่ันคงของท่ีพักอาศัย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Johan Galtung เร่ือง
ความจําเปนพื้นฐานทางดานรางกาย (Bio-physical Needs) ท่ีประชาชนพึงไดรับ โดยท่ีรัฐหรือ 
องคการของรัฐจะตองสนับสนุนใหประชาชนบรรลุถึงความจําเปนดังกลาว โดยอาศัยการใหความ
รวมมือ มีสวนรวมจากประชาชน( Johan Galtung, “Self Reliance,” อางใน กฤช เพิ่มทันจิตต, 2530 
: น. 12) 

จะเห็นไดวา ส่ือบุคคล ท้ังผูนําชุมชน เพื่อนบาน/คนในชุมชน และเจาหนาท่ีฯ/ 
ผูรับผิดชอบโครงการฯ มีบทบาทในการถายทอดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปสูคนในชุมชนไดนั้น ดังเชน การสัมภาษณผูอํานวยการ
โครงการฯ ไดกลาววา “ไดใหคณะทํางานฯ เขาไปประชุมพูดคุยกับผูบุกรุกบอยมาก และไดเคย
ประชาสัมพันธโดยรวมกับเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการบุกรุกพรอมกับ สก. สข. ในพ้ืนท่ีกจ็ะทราบกันทุก 
ชุมชน เพราะการประชาสัมพันธท่ีดี กคื็อ การพบปะรวมกนัท้ังสองฝาย การท่ีผูนําชุมชนหรือ 
ตัวแทนชุมชน ท่ีเขารวมประชุมพูดคุยในคณะทํางานฯ ไดมีบทบาทในการถายทอดขอมูลขาวสารท่ี
ไดรับฟงจากการประชุมไปสูคนในชุมชนนัน้” ผลการศึกษายังสอดคลองกับทฤษฎีการส่ือสารสอง
จังหวะ (Two - way Communication)  ท่ีสารถูกถายทอดจากแหลงสารหรือตัวผูสงสารท่ีเปน
คณะทํางานฯไปยังบุคคลท่ีเราเรียกวา ผูนําทางความคิด (Opinion Leader) ในท่ีนี้คือ ผูนําชุมชน 
จากนั้นสารจะถูกถายทอดไปยังผูตามความคิด นั่นคือ ประชาชนในชุมชน โดยมี การส่ือสาร
ประชาสัมพันธ เปนเคร่ืองมือท่ีใชเพื่อสรางปฏิสัมพันธทางสังคม ในลักษณะตางๆ 

ผลการศึกษาวิจัยท่ีได ยังแสดงถึงการปะทะสังสรรคระหวางชุมชนกับองคกรภายนอก
หรือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโครงการ และการปะทะสังสรรคระหวางคนภายในชุมชนกันเอง 
ท่ีมีการส่ือสาร โดยส่ือประชาสัมพันธ เปนเคร่ืองมือถายทอดความคิดเห็น ขอมูล ขาวสาร ความ
เคล่ือนไหวและสภาพปญหาตางๆ การปะทะสังสรรคเกิดข้ึนในรูปแบบการใหความรวมมือ หรือ
เกิดความขัดแยงท่ีไมเปนไปตามความตองการของประชาชนบางชุมชน ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวาง  
เจาหนาท่ีของผูรับผิดชอบโครงการฯหรือผูรับเหมากอสรางโครงการฯกับประชาชนในชุมชนน้ัน
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ได ซ่ึงเปนแหลงขอมูลภายนอกชุมชนท่ี ผูนําชุมชน ไดเขาไปรับทราบ ขอมูล ขาวสารฯ จากน้ัน  
ผูนําชุมชน ยังแสดงบทบาทการเปนส่ือบุคคล ท่ีนําขอมูล ขาวสาร จากภายนอกน้ันมาถายทอดสู 
ชุมชน แสดงถึง การเคล่ือนไหว การติดตอสัมพันธกันภายในสังคมชุมชน ในทางกลับกัน การ 
ติดตอสัมพันธกัน ยังเกิดจากฝายประชาชนเอง ท่ีเปนผูแสวงหาขอมูลขาวสารดวยตนเอง โดยการ
สอบถามขอมูล ขาวสาร จากผูนําชุมชน ท่ีเปนบุคคลท่ีตนใหความเช่ือถือ ท่ีใกลชิดมากท่ีสุด ซ่ึง 
รูปแบบการเกิดปฏิสัมพันธดังกลาวเกิดข้ึน โดยการส่ือสารเปนตัวเช่ือมโยง ท่ีชวยใหปจเจกชนใน
ชุมชนแสดงถึงการเปนสวนหนึ่งของชุมชน ท่ีสําคัญยังเปนการแสดงความคิดเห็นและเรียนรู ความ
เปนไปตางๆ เกี่ยวกับปญหา ความเคล่ือนไหวตางๆ ท่ีเกิดกับชุมชนหรือครัวเรือนของตน  ซ่ึง 
สอดคลองกับแนวความคิดเร่ืองการส่ือสาร (Communication  Theory) ท่ีมีผูนิยามความหมายของ
การส่ือสารไว  บุญเลิศ  ศุภดิลก(2534) ไดใหนิยามของการส่ือสารไววา “การส่ือสาร เปนความ
พยายามของมนุษยท่ีตองการแลกเปล่ียน(SHARE) ขาวสาร(INFORMATION) หรือความคิด
(IDEAS)ระหวางกันเอง” ซ่ึงมีลักษณะเปนกระบวนการนั้นหมายความวา  การส่ือสารนั้นมีลักษณะ
เปล่ียนแปลงและตอเนื่องตลอดเวลากลาวคือ ไมมีจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดในตัวมันเอง (ชลัท   
มนตไตรเวศย, 2540 : 8) ประกอบกับ ปรมะ สตะเวทิน (2533) ใหความหมายวา การสื่อสารคือ
กระบวนการถายทอดสาร (MESSAGE) จากบุคคลฝายหน่ึง เรียกวา “ผูสงสาร” (SOURCE) ไปยัง
บุคคลฝายหนึ่งเรียกวา “ผูรับสาร” (RECEIVER) โดยผานส่ือ (CHANNEL) ตางๆ (ปรมะ  
สตะเวทิน, 2529 : 14-17) 
 

สวนท่ี 3 ลักษณะการยอมรับ ตอการดําเนนิงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ 

การรวบรวมการดําเนินงานการประชาสัมพันธและปจจยัทางการประชาสัมพันธ เพื่อ
การยอมรับการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จากการ
สํารวจเอกสารและการสัมภาษณ โดยมีลักษณะการยอมรับได 19 ลักษณะ ผลการศึกษาวิจยัสามารถ
แบงไดเปน 4 อันดับ เพื่อนํามาเปนเคร่ืองช้ีวัดลักษณะการยอมรับของประชาชน ผลการศึกษา
ลักษณะการยอมรับ อันดับแรก คือ ควรมีการประชุมช้ีแจงเกีย่วกับโครงการฯ ใหมากข้ึน มี 
รายละเอียด มากข้ึน ถึงรอยละ 79.5 อันดบัสองคือ การยอมรับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิรอยละ 77.3 อันดับสาม คือ การพัฒนาระบบการคมนาคมเช่ือมโยง
ระหวางทาอากาศยานสุวรรณภูมิกับนครหลวงเปนส่ิงจาํเปนรอยละ 76  ซ่ึงอาจกลาวสรุปไดวา 
ลักษณะการยอมรับ ตอการดําเนินงานโครงการฯ ไดมากท่ีสุด คือ การจัดใหมีประชุมช้ีแจง เกีย่วกับ
โครงการฯใหมากข้ึน มีรายละเอียด มากข้ึน นั่นคือ การใหบุคคลท่ีเปนท่ีรูจักหรือท่ียอมรับ เช่ือถือ
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ในชุมชนคือ ผูนําชุมชน ไดเขารวมประชุมกับคณะทํางานของโครงการฯ เพื่อใหมีการยอมรับใน
โครงการฯนั้นเสียกอน เพื่อชักนํา จูงใจใหชาวชุมชนไดมีการยอมรับโครงการฯตอไป  

สําหรับลักษณะการไมยอมรับเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟ
เช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิมากท่ีสุด คือ การกอสรางทางรถไฟ ผาน/ทับท่ีอยูอาศัยของตนมีถึง
รอยละ 39 รองลงมาคือ ไมยอมรับการมีบานพักอยูใกลสนามบิน/โครงการฯรอยละ 25.3 

ในสวนกลุมตัวอยางมีการไมแนใจในปริมาณท่ีสูงพอควร คือ การกอสรางโครงการฯ 
จะเปนการสรางครอมบนเสนทางรถไฟสายตะวันออกเดิมรอยละ 36  ท้ังนี้ ในขณะท่ีทําการศึกษา
วิจัย เปนระยะการกอสรางโครงการฯตามลักษณะหรือรูปแบบโครงสรางแลว ซ่ึงควรจะพจิารณา
หรือสังเกตเหน็เองได อาจเกิดจากการไมมีเวลาสนใจหรือไมมี ขาวสาร ขอมูล ท่ีเพียงพอ ไมท่ัว
ถึงกับกลุมเปาหมายท่ีแทจริง จึงอาจกลาวไดวา การส่ือสารประชาสัมพันธของโครงการฯ ไม
เปนไปในรูปของการติดตอส่ือสารกันไดสองทางหรือไมเปนไปตามทฤษฎีการส่ือสารสองจังหวะ 
(Two-way Communication) คือ องคการของรัฐมีการดําเนินงานประชาสัมพันธไปสูประชาชนนอย
มาก หรือแพรกระจายไมท่ัวถึง ขณะเดียวกันก็ไมไดเปดรับฟง ความคิดเห็น ความตองการของ
ประชาชน  ดังนั้น ประชาชนกลุมตัวอยาง จึงไมใหความสนใจตอรูปแบบหรือลักษณะของ
โครงสราง ขาดความรู ความเขาใจ จึงไมใสใจตอการดาํเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือม 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงวิถีทางการดําเนินชีวิตอยางกะทันหัน จําตองใหเวลา
เตรียมตัวเตรียมใจบางพอควรโดยเฉพาะประชาชนท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง ในขณะท่ีมีการ
ประชาสัมพันธยังมีนอยมากหรือแพรกระจายไมท่ัวถึง ถึงแมวาจะเปนโครงการฯท่ีเปนประโยชน
ตอการพัฒนาประเทศชาติ ท่ีใหความสะดวกสบายกับลูกหลานและประชาชนสวนใหญก็จริง แต
เนื่องจากการร้ือยายท่ีพักอาศัยออกไปจากแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯ ซ่ึงเปนถ่ินท่ีพักอาศัยมา
เปนเวลานาน ทําใหเกิดการรักทองถ่ิน มีความผูกพันถือเปนถ่ินกําเนิด สงผลกระทบตอจิตใจทําให
ยากตอการร้ือยายออกไปไดโดยงาย ประกอบกับตองยายสถานท่ีประกอบอาชีพ และโรงเรียน 
สถานการศึกษาของบุตรหลาน ทําใหอาจขาดรายไดเล้ียงชีพหรือมีรายไดนอยลง และมีความวิตก
กังวลตอความไมม่ันคงตอการดําเนินชีวิตตอไป ซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับชีวิตความเปนอยูของ 
ชาวบาน ซ่ึงเปนความจําเปนพื้นฐานท่ีรัฐหรือองคการของรัฐ จะตองดําเนินการ เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนดวยเชนกัน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลขางตน ผูวิจัยขออภิปรายผลการศึกษาวิจัยโดยพิจารณา

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคตางๆ ท่ีไดกําหนดไวในการศึกษาคร้ังนี้  ตามลําดับดงันี้ 
1. การยอมรับของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการระบบขนสง

ทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พบวา มีการยอมรับไดเกี่ยวกับการดําเนินงานใน  5  กรณีท่ี
สําคัญ คือ กรณีควรใหมีการประชุมชี้แจง เกี่ยวกับโครงการฯ ใหมากข้ึน มีรายละเอียดมากกวานี้, 
กรณีการพัฒนาระบบการคมนาคมเช่ือมโยงระหวางทาอากาศยานสุวรรณภูมิกับนครหลวง เปน
ส่ิงจําเปน, กรณีการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ, กรณี
การกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไมผานท่ีท่ีทานอยูอาศัย, 
กรณีโครงการฯไดมีการศึกษาและหลีกเล่ียงการกระทบตอส่ิงแวดลอมแลว จะเห็นไดวา มีความ
สอดคลองกับ แนวคิดกระบวนการยอมรับ(Process of Adoption) ดวย สภาพทางเศรษฐกิจ คือ  
ทองท่ีท่ีเจริญมากกวาจะมีแนวโนมของการยอมรับมากกวาและเร็วกวา,ความแตกตางในดาน 
พฤติกรรมการส่ือสาร, การมีสวนรวมในสังคม, มีความเปนสากล, ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม ซ่ึง 
ท้ังหมด ผูยอมรับเร็วจะมีมากกวาผูไมยอมรับหรือยอมรับชากวา ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
โรเจอร และชูเมคเกอร(Rogers and Shoemaker,1971) โดยสามารถแบงลักษณะของผูท่ียอมรับ
นวัตกรรมออกเปน 2 ประเภท คือ ผูยอมรับเร็วกวา และผูยอมรับชากวา ซ่ึงสรุปลักษณะความ 
แตกตางของผูยอมรับไว คือ ความแตกตางดานสถานภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ,ความ
แตกตางในดานพฤติกรรมการส่ือสาร 

2. ปจจัยส่ือการประชาสัมพันธ ท่ีทําใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบเกิดการยอมรับใน
การดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มากท่ีสุดคือ ส่ือการ
ประชาสัมพันธประเภท ส่ือเฉพาะกิจ เปนส่ือท่ีมุงใหความรู ในเร่ืองใด เร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะแก 
ผูรับสาร ท่ีเปนกลุมเปาหมาย ประกอบกับการรับรู ขาวสาร จากส่ือเฉพาะกิจของผูรับสารกลุม 
เปาหมาย จะเปนไปดวยความสนใจและความต้ังใจ เชน หยิบเอกสารส่ิงพิมพนั้นมาอาน การยืนอาน
ขอความในโปสเตอรหรือปายประชาสัมพันธ ปายประกาศขาว ท่ีจะสงผลกระทบตอตนเองหรือ 
ชุมชน ดังนั้น การศึกษาวิจัยถึงการใชส่ือเฉพาะกิจ ในการประชาสัมพันธ ใหถูกตองตรงจุด 
มากท่ีสุด จะสงผลใหการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับในการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เกิดผลสําเร็จไดมากท่ีสุด จึงเปนไปไดวา การไมไดรับขาวสาร
จากส่ือเฉพาะกิจดังกลาวขางตนแลว ประชาชนจึงเลือกท่ีจะรับรูขาวสารจากส่ือท่ีตนเองสะดวก
ท่ีสุดหรือใกลชิด ใหความเชื่อถือสูง และพบตัวไดงายคือ ส่ือบุคคล ประเภท ผูนําชุมชน ในชุมชน
ของตน 
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ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุขพร มาฆะสกุลเจริญ (2544) ท่ีพบวา การเปดรับส่ือ
ประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ เลือกศึกษาตอในระดับมหาบัณฑิต ของกลุม
ตัวอยาง  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วันทนีย ศิริสุข(2539: 168) ท่ีพบวา การเปดรับส่ือ
ประชาสัมพันธในโครงการสะสมไมล รอยัล ออรคิด พลัส ของบริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) 
มีความสัมพันธกับความคิดเห็นของสมาชิกตอ ประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธในโครงการ
สะสมไมล  รอยัล ออรคิด พลัส   

เม่ือขยายภาพใหกวางข้ึน ประชาชนเองไดมีการติดตามสถานการณ ความเคล่ือนไหว
ของโครงการฯ ดวยการแสวงหา ขอมูล ขาวสาร ความเปนไปของชุมชนจากบุคคลท่ีเช่ือถือได ท่ี
ใกลชิด พบเห็นไดงายจาก ส่ือบุคคล รองลงมาคือ ส่ือส่ิงพิมพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
ศิริลักษณ ศรัยปญโญทัย(2540: บทคัดยอ) พบวา การเปดรับส่ือประชาสัมพันธประเภทส่ือเฉพาะกิจ 
ประเภท ส่ือบุคคล มีความสัมพันธกับทัศนคติของประชาชนตอโครงการอะเมซ่ิงไทยแลนด  และ
เปนท่ีนาสังเกตไดวา ส่ือเฉพาะกิจ ประเภท ขาวแจก แผนพับ  ขาวรถไฟ ท่ีควรมีการประชาสัมพันธ
ใหมาก แตกลุมเปาหมายกลับไดรับนอยท่ีสุด ท่ีเปนเชนนี้ อาจเกิดจากการแพรกระจายขอมูล  
ขาวสารไมถูกตองตรงจุดหรือกลุมเปาหมายแทจริง ท้ังนี้ ส่ือเฉพาะกิจ  ประเภทส่ือส่ิงพิมพ เปนส่ือ
ท่ีมุงใหความรู ในเร่ืองใด เร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะแกผูรับสารท่ีเปนกลุมเปาหมาย ประกอบกับการรับรู 
ขาวสาร จากส่ือเฉพาะกิจของผูรับสารกลุมเปาหมาย จะเปนไปดวยความสนใจและความตั้งใจ เชน 
หยิบเอกสารสิ่งพิมพนั้นมาอาน การยืนอานขอความในโปสเตอรหรือปายประกาศขาว ท่ีจะสงผล
กระทบตอตนเองหรือชุมชนนั้น ดังนั้น การศึกษาวิจัยถึงการใชส่ือเฉพาะกิจ ในการประชาสัมพันธ 
ใหถูกตองตรงจุดมากท่ีสุด จะสามารถเลือกใช ส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับในการ
ดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหเกิดผลสําเร็จไดมาก
ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สินี จงจริยาธรรม(2534) ท่ีไดศึกษาประสิทธิผลของส่ือ
ประชาสัมพันธรถไฟฟา บี ที เอส พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปดรับขาวสาร จากส่ือเฉพาะกิจ 
ประเภทส่ือแผนพับ เอกสารเผยแพรและอินเตอรเน็ต จึงเปนไปไดวา จากการไมไดรับขอมูล
ขาวสารจากส่ือเฉพาะกิจ ดังขางตนแลว ประชาชนจึงเลือกท่ีจะรับรูขอมูล ขาวสารจากส่ือท่ีตนเอง
เช่ือถือไดหรือใกลชิดตัวมากท่ีสุดคือ ส่ือบุคคล หรือ ผูนําชุมชน ในชุมชนของตนเอง 

ผลการศึกษาในวัตถุประสงคตามขอนี้ ไดแสดงถึงการปะทะสังสรรคระหวาง ชุมชนกับ
หนวยงานภายนอกและการปะทะสังสรรคระหวางคนภายในชุมชนกันเอง ท่ีมีการสื่อสาร เปน
เคร่ืองมือถายทอดความคิด ขอมูล ขาวสารและสภาพปญหาตางๆ การปะทะสังสรรคเกิดข้ึนใน 
รูปแบบการเขาไปรวมมือ ใหการยอมรับชวยเหลือแกไข ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับการรถไฟแหงประเทศ
ไทยหรือบริษัทผูรับเหมากอสรางโครงการฯ ซ่ึงเปนแหลงขอมูลภายนอกชุมชนท่ีผูนําชุมชนได 
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เขาไปรับทราบ ขอมูล ขาวสารฯ จากนั้นผูนําชุมชนยังแสดงบทบาทการเปน ส่ือบุคคล ท่ีนําขอมูล
ขาวสารจากภายนอกนั้นมาถายทอดสูชุมชน แสดงถึงการเคล่ือนไหว การติดตอสัมพันธกันภายใน
สังคมชุมชน ในทางกลับกัน การติดตอสัมพันธยังเกิดจากฝายประชาชนเองท่ีเปนผูแสวงหาขอมูล
ขาวสาร โดยการสอบถามขอมูลจากผูนําชุมชน ท่ีเปนบุคคลท่ีตนใหความเช่ือถือ ท้ังนี้ รูปแบบการ
เกิดปฏิสัมพันธดังกลาว เกิดข้ึนโดยมีการส่ือสารเปนตัวเช่ือมโยง ชวยใหปจเจกชนในชุมชนแสดง
ถึงการเปนสวนหน่ึงของชุมชน ท่ีสําคัญยังเปนการแสดงความคิดเห็นและเรียนรูความเปนไปตางๆ 
เกี่ยวกับปญหาผลกระทบ ความเดือดรอน การร้ือยายท่ีพักอาศัย ท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนของตนดวย  

สรุปปจจัยส่ือการประชาสัมพันธ ท่ีใชเปนชองทาง แหลงในการเผยแพรตอ หรือส่ือสาร 
ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบมีความรู ความเขาใจ เกิดการยอมรับ รวมมือในการ
ดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิได มี 5 ประการ ดังนี้ 

ปจจัยประการที่หนึ่งจาก ส่ือบุคคล ประเภท ผูนําชุมชนหรือผูนําทางความคิด (Opinion 
Leader) ซ่ึงเปนผูรับสารท่ีมีอิทธิพลเหนือผูรับสารอ่ืนๆหรือประชาชนในชุมชนในแนวเขตเสนทาง
รถไฟ จากนั้น ผูนําชุมชน จะถายทอดขอมูล ขาวสารท่ีไดรับรู รับฟงมาไปสูบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน ท่ี
มีความเล่ือมใสในตัวผูนําชุมชนน้ัน ซ่ึงเปนไปตามกระบวนการส่ือสารประชาสัมพันธท่ีเรียกวา 
การส่ือสารสองจังหวะ (Two-step flow of communication) โดยผูนําทางความคิด ซ่ึงเปนส่ือบุคคล
ท่ีมีบทบาทในการถายทอดขอมูล ขาวสารจากส่ือมวลชน ไปยังประชาชนในชุมชน เปนไปใน 
แนวทางเดียวกับงานวิจัยของ  รอยโท ดวงพร จิตรเพิ่มพูนผล(2546) เร่ือง บทบาทการนําเสนอ 
ขาวสารของหนังสือพิมพไทยรัฐ กรณีทาอากาศยานสุวรรณภูมิกับความตองการรับรูขาวสารของ
ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี พบวา “ประชาชนไดมีการแสวงหาขาวสาร เพ่ือแกปญหาในเร่ืองดังกลาว
จากส่ือบุคคล คือผูนําชุมชน มากท่ีสุด ประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ี ตองการขาวสารในเร่ืองของ 
ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับชุมชน ท้ังทางบวกและลบ การแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการเวนคืนท่ีดินเพิ่มเติมมากท่ีสุดโดยส่ือมวลชนไมสามารถตอบสนองความตองการได  
จึงตองหันมาพึ่งพาส่ือบุคคล คือ ผูนําชุมชน ซ่ึงจะมีการส่ือสารกันไดตลอดเวลา และการจัดประชุม
กันในชุมชน” โดยลักษณะของผูนําทางความคิดนั้น ไมจําเปนตองเปนผูมีการศึกษาสูงหรือมี
ตําแหนงทางการงานท่ีดีกวา ผูนําทางความคิดอาจจะไมได เปนผูนําท่ีเปนทางการของกลุมใดเลย 
แตเปนผูท่ีมีอิทธิพลตอการกอใหเกิดความคิดเห็นและเปล่ียนแปลงทัศนคติ โดยความสัมพันธ
ระหวางผูนําทางความคิดและประชาชนในชุมชน เปนความสัมพันธระหวางบุคคลซ่ึงแสดงถึง 
เครือขายทางการส่ือสารแลว ยังเปนแรงผลักดันท่ีกอใหเกิดบรรทัดฐานของกลุมสังคม และเกิดการ
สนับสนุนทางสังคม ตอคานิยม และความคิดเห็นตางๆ ของแตละบุคคลอยูในสังคมนั้น ประกอบ
กับประชาชนในชุมชนไดพักอาศัยอยูชุมชนติดตอกันเปนเวลานานกวา 5 ปข้ึนไป ไดมีความรูสึก
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ชาตินิยม มีความหวงแหน มีความพึงพอใจในชุมชนของตน มีความจงรัก ผูกพันทองถ่ินของตน
มาก มีการรวมตัวกันของกลุมประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนนั้น ไมยินยอม ร้ือยายไปไหน เพราะมี
คาครองชีพคอนขางตํ่า ประกอบกับเปนพื้นท่ีท่ีตั้งอยูในยานธุรกิจกลางเมืองหลวง  ท่ีสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระไดงาย เชน รับจางท่ัวไป คาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว พอมีรายไดเล้ียง 
ครอบครัว บางครอบครัวยังมีเงินเหลือเก็บออมไวสวนหนึ่ง ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญของ 
ประชาชนในชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟของโครงการฯ 

ปจจัยประการที่สองจาก  ส่ือมวลชน เชนโทรทัศน วิทยุ และส่ือส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ 
นิตยสาร แผนพับ ใบปลิว ขาวแจก ไดลงขาวเกี่ยวกับโครงการฯใหทราบ จากการประชาสัมพันธทํา
ใหประชาชนไดมีความรู ความเขาใจไดในระดับหนึ่ง แตอยางไรก็ตาม ส่ือมวลชนยังตองพึ่งพาการ
นําขอมูล ขาวสาร การประชาสัมพันธ ไปแพรกระจายตอประชาชนกลุมเปาหมาย รวมท้ังการ
แสวงหาขอมูล ขาวสารของประชาชน โดยเฉพาะเร่ิมมีปญหา อุปสรรค ควรใชการถายทอดขาวสาร
จากส่ือมวลชน ไปสู ผูนําชุมชน เพ่ือถายทอดขาวสารใหชาวชุมชนยอมรับ รวมมือ ปฏิบัติตาม แต
การศึกษาวิจัย พบวา มีการประชาสัมพันธนอยมาก โดยเฉพาะไมตรงกับกลุมเปาหมาย ทําใหเกิด
การตอตานขัดขืน ตอการดําเนินงานกอสรางโครงการฯ อาจทําใหเกิดความลาชาข้ึน ไมทันตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว ดังคําสัมภาษณประชาชนในชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟ ท่ีกลาววา “คิดวา
การประชาสัมพันธของรถไฟ ไมเพียงพอ มันนอยมาก ถาประชาสัมพันธมากๆ ชาวบานก็พรอมให
ความรวมมือ” ไดสอดคลองกับผลการวิจัยเร่ือง กลยุทธการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธการพัฒนา
โครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ : ศึกษาเฉพาะกรณีสนามบินหนองงูเหา ของวรรณา  
ธนัญชัยวัฒนา (2537) ซ่ึงพบวา “กลุมตัวอยางท่ีศึกษา (ประชาชนจํานวน200 คน) ท่ีอาศัยอยูใน
พื้นที่โครงการฯ ไดรับรู ขาวสาร เกี่ยวกับโครงการฯ จากส่ือส่ิงพิมพ ในปริมาณมากเปนอันดับสอง 
รองจากส่ือโทรทัศน” 

ปจจัยประการที่สามจาก การส่ือสาร โนมนาวใจ ประชาชน ในการแพรกระจายขาวสาร 
นวัตกรรมหรือโครงการพัฒนา ท่ีสําคัญท่ีสุด โดยผูนําความคิดเห็น (opinion leader) มีบทบาท
สําคัญ เปนตนแบบ (mode) ของประชาชนในชุมชน ท่ีจะรับฟงความคิดเห็น ดังนั้น การโนมนาวใจ 
ในการแพรกระจายขอมูล ขาวสาร โครงการพัฒนา จะมีประสิทธิผล โดยเฉพาะถาการส่ือสารนั้น
ผูนําความคิดเห็นยอมรับ รวมมือดวยมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อ
ชุมชน ท่ี กาญจนา แกวเทพ กลาวถึง คุณลักษณะสําคัญของการส่ือสารในชุมชนวา การส่ือสารใน
ชุมชน ท่ี กาญจนา แกวเทพ (2543) กลาวถึง คุณลักษณะสําคัญของการส่ือสารในชุมชนวา การ
ส่ื อ ส า ร ใ น 
ชุมชนเปนการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication)  ท่ีผูสงสารสามารถมีปฏิกิริยา
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โตตอบ (Interactivity) ท้ังในลักษณะท่ีเปนทางการและไมเปนทางการก็ได ทําใหสถานะของผูสง
สารและผูรับสารไมตายตัว แตจะมีการผลัดเปล่ียนบทบาทอยูตลอดเวลา และมีทิศทางการไหลของ
ขาวสาร(Flow of Information) ท่ีหลากหลาย มาจากทุกทิศทุกทาง ทําใหมีการแลกเปล่ียนขาวสาร
ระหวางเจาหนาท่ีของรัฐกับประชาชนและในกลุมประชาชนดวยกัน ซ่ึงถือเปนการสรางเครือขาย
ทางการส่ือสารในชุมชนรูปแบบหนึ่ง 

ปจจัยประการที่ส่ีจาก ลักษณะของนวัตกรรมหรือรูปแบบของโครงการฯใหม ท่ีมีผลตอ
การยอมรับ คือ ประโยชนเชิงสัมพันธ (Comparative Advantage) หมายถึง รูปแบบ ลักษณะของ
โครงการฯใหม ระดับของประโยชน ท่ีบุคคลรับรู เม่ือ บุคคล เปรียบเทียบ โครงการฯใหมนั้น กับ
โครงการฯเกา ท่ีมีอยูเดิม หากบุคคล รับรู ทราบวา โครงการฯใหมนั้นมีประโยชนกวาส่ิงท่ีมีอยูเดิม 
หรือสามารถใชแทนส่ิงท่ีมีอยูเดิมได ก็มีแนวโนมท่ีบุคคลยอมรับโครงการฯใหมนั้น ดังนั้น บุคคล
ยิ่งรับรูถึงประโยชนเชิงสัมพันธของโครงการฯใหมมากข้ึนเทาใด อัตราการยอมรับโครงการฯใหม
นั้น ก็จะยิ่งสูงข้ึนเทานั้น ดังนั้น กลยุทธหนึ่งท่ีนิยมใช ในการแพรกระจายโครงการฯใหม คือ การ
ใหบุคคลท่ีเปนท่ีรูจักหรือเปนท่ียอมรับในสังคม ยอมรับโครงการฯใหมนั้นเสียกอน เพื่อจูงใจให
สมาชิกในสังคมรับโครงการฯใหมนั้นดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพิชา อรัณยกานนท
(2543: บทคัดยอ) พบวา “กลุมตัวอยางชาวชุมชนใหการยอมรับตอบริการตางๆ ท่ีโครงการกําหนด
และจัดไวให โดยเปรียบเทียบอัตราคาใชจายวาเทากับท่ีเปนอยูในปจจุบัน รวมทั้งปจจัยการบริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ท่ีตั้งของโครงการ องคกรในชุมชน และปจจัยทางสังคมมีผลตอ
การยอมรับตอโครงการพัฒนาเคหะชุมชนคลองเตย” ยังเปนไปในแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของ   
อรพรรณี ล่ิมเจริญ (2537) พบวา “ลักษณะ การรับผิดชอบและประเภทธุรกิจมีความสัมพันธกับ
ระดับการยอมรับ” 

ปจจัยประการที่หาจากปจจัยอ่ืนๆ ในส่ือการประชาสัมพันธอ่ืนเพื่อใหประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบไดรับขอมูล ขาวสาร โครงการฯ มีการยอมรับการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คือ ส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ ใบปลิว 
ขาวแจก ขาวรถไฟ ท่ีไดลงขาวเกี่ยวกับโครงการฯ ตามกระบวนการส่ือสารประชาสัมพันธท่ีทําให
ประชาชน ไดมีความรู ความเขาใจไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงผลการวิจัยในสวนนี้ ไดสอดคลองกับ
ผลการวิจัยเร่ือง กลยุทธการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธการพัฒนาโครงการทาอากาศยานสากล
กรุงเทพ : ศึกษาเฉพาะกรณีสนามบินหนองงูเหา ของ วรรณา ธนัญชัยวัฒนา (2537) ซ่ึงพบวา “กลุม
ตัวอยางท่ีศึกษา (ประชาชนจํานวน200 คน) ท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีโครงการฯ ไดรับรู ขาวสาร เกี่ยวกับ
โครงการฯ จากส่ือส่ิงพิมพ ในปริมาณมากเปนอันดับสอง รองจากส่ือโทรทัศน” 
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3. ปญหา อุปสรรค ของส่ือกับการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับของประชาชน ท่ี
ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จากผลการเปรียบเทียบระหวาง ปจจัยทางประชากรศาสตร และการไดรับ ขอมูล ขาวสาร การ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีแตกตางกัน
จะมีการยอมรับท่ีแตกตางกัน จึงอาจกลาวสรุปไดวา ปญหา อุปสรรค คือ การไมยอมรับเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการฯ ใน 5 กรณีท่ีสําคัญในการวิจัยเร่ืองนี้ คือ ในกรณีการกอสรางทางรถไฟ 
ผานทับท่ีอยูอาศัยของตน, ในกรณีการมีบานพักอยูใกลสนามบิน/โครงการฯ, ในกรณีโครงการฯ จะ
มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในดานตางๆนอยมาก, ในกรณีการชดเชยเปนเงิน ใหแทนการร้ือยายไป
อยูท่ีใหม, ในกรณีท่ีการกอสรางฯ ผานทับท่ีพักอาศัย โดยใหยายไปยังท่ีทางการจัดสรรใหใหม 

ซ่ึงเ ม่ือขยายภาพโดยรวม  ก็จะเห็นไดวา  ในการนําเสนอ  ขอมูล  ขาวสาร  การ
ประชาสัมพันธ มีนอยมาก ทําใหเกิดการขาดความรู ความเขาใจ ในขอมูล ขาวสารท่ี ชัดเจนเกี่ยวกับ 
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบการมีขาวลือ ชาวชุมชนจึง
ใหขาวสารเอง ไปในทางท่ีไมดี ทําใหเกิดความวิตกกังวล ถึงความไมม่ันคง ของท่ีอยูอาศัย และการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยเร่ือง กระบวนการประชาสัมพันธโครงการทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ของ ชลันทิพย ประดับพงษา(2543) พบวา “ขาวสารเกี่ยวกับโครงการฯ ท่ีประชาชน
ไดรับ ยังไมเพียงพอตอความตองการขาวสารของประชาชนท่ัวไปโดยตองการรับทราบ ขาวสาร 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหนาของโครงการฯ ท่ีแนนอน และชัดเจน” ซ่ึงสอดคลองกับการสัมภาษณ
ผูนําชุมชนเพชรพระราม ท่ีกลาวไววา “ มีบานในท่ีดินรถไฟ จะหาขอมูลโครงการจากการรถไฟฯ 
ไมได แตไดรูจาก ส่ือหนังสือพิมพ โทรทัศน  และส่ือตางๆ สําหรับการหาขอมูลขาวสาร ก็ไดจาก
หนังสือพิมพ โทรทัศน เชนเดียวกัน” 

สําหรับการศึกษาวิจัย เร่ือง ส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการระบบขนสง
ทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของประชาชนที่พักอาศัยในแนวเขตเสนทางรถไฟและ
ประชาชนท่ีพักอาศัยใกลเสนทางรถไฟของโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิหรือประชาชนผูโดยสารรถไฟในเสนทางรถไฟของโครงการฯ โดยแบบสอบถามไดมี
ลักษณะการยอมรับจํานวน 19 ลักษณะนั้น จะเห็นไดวา มีลักษณะการยอมรับของโครงการฯ ท้ังใน
อดีต ปจจุบันและอนาคต พรอมกับเปนการประชาสัมพันธให ขอมูล ขาวสาร ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการฯ ไปดวยในขณะเดียวกัน เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
ภาวะวิกฤตทางการประชาสัมพันธ คือ การรถไฟแหงประเทศไทย อาจประสบปญหา อุปสรรค 
หากสงมอบพื้นท่ีท่ีจะกอสรางโครงการฯไดไมทันตามกําหนดเวลา เกิดความลาชา ซ่ึงเปนผลมาจาก
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บางชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟของโครงการฯ ขัดขืน  ไมยินยอม ร้ือยาย ท่ีพักอาศัยออกไปจาก
พื้นที่ท่ีจะกอสรางโครงการฯโดยงาย จึงจําเปนตองรีบดําเนินการแกไขอยางเรงดวน   

อยางไรก็ตามปญหาเกี่ยวกับการเผยแพร ขอมูล ขาวสาร การประชาสัมพันธ พบวามี
การใหขอมูล ขาวสารนอยมากและไมตอเนื่อง ท่ัวถึง ประชาชนจึงมีลักษณะขาดแคลน ขอมูล  
ขาวสาร โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง มีบางชุมชนเกิดความเขาใจผิด มี
คลาดเคล่ือน เกิดขาวลือไปในทางเสียหาย ทําใหเกิดการขัดขืน ดื้อดึง ตอตาน ไมยินยอมร้ือยายท่ีพัก
อาศัยออกไปจากแนวเขตการกอสรางเสนทางรถไฟโครงการฯ โดยยังมีขอตอรองขอเพ่ิมจํานวนเงิน
คาร้ือยาย มีเง่ือนไข มากยิ่งข้ึน ตราบใดท่ียังหาขอยุติไมได ดังการสัมภาษณประชาชนของชุมชน
หลังโรงพยาบาลเดชา กลาวไววา “ คิดวาการประชาสัมพันธของรถไฟ ไมเพียงพอ มันนอยมาก ถา
ประชาสัมพันธมากๆ ชาวบานก็พรอมใหความรวมมือ  คร้ังกอนโครงการโฮปเวลล ก็โดนไปครั้ง
หนึ่งแลว คร้ังนี้มีบางบานไมยินยอมยังขยายบานมาท่ีถนนเพื่อคาขาย” จะเห็นไดวา การไดรับขอมูล 
ขาวสารนอย ไมสามารถทําใหเกิดกระตุนเตือน ชักจูงใหเกิดความสนใจ ความเขาใจ และการ
ยอมรับเกิดข้ึนได ซ่ึงสอดคลองกับหลักการประชาสัมพันธ ซ่ึงมีคุณสมบัติ เพื่อสรางความเขาใจ 
ความรู และความสัมพันธอันดีระหวางองคการของรัฐกับประชาชน เปนการทํางานี่ตองการมี
อิทธิพลทางความคิดและทัศนคติท่ีดีของประชาชน ท่ีเปนกลุมเปาหมาย ท้ังนี้ เปนการทํางานเพื่อ
หวังผลในระยะยาว ท่ีบอกกลาวในส่ิงท่ีเปนประโยชน บนพื้นฐานของความจริง  

ปจจุบันทุกองคการ มุงเรงหายุทธวิธีทางการส่ือสาร ท่ีมีท้ัง การประชาสัมพันธ การ
โฆษณา การรณรงคตางๆ ท่ีตองใชส่ือ เชน ส่ือส่ิงพิมพ โปสเตอร แผนพับ ปายประกาศ ส่ือทาง 
โทรทัศน วิทยุและส่ือบุคคล เปนตน ส่ือตางๆ นี้ เปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงในการสงเสริมใหการ
รณรงค การประชาสัมพันธขาวสาร ความรู ท่ีแตละหนวยงานตองการเผยแพรไปสูประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย งานการประชาสัมพันธ ซ่ึงแตเดิมเปนเร่ืองของการสราง
ความสัมพันธท่ีดีใหเกิดข้ึนระหวางองคการกับประชาชน  โดยใชการส่ือสารสองทางท่ีมีการ
วางแผน  เปนงานตอเนื่องและมีผลระยะยาวน้ัน  แตปจจุบันงานการประชาสัมพันธไดปรับเปล่ียน
บทบาทท่ีเปนหนาท่ีหนึ่งของฝายบริหาร(The Management  Function)  และถือเปนกลยุทธในการ
ทํางานมากข้ึน โดยเขาไปมีสวนรวมในการริเร่ิม  สงเสริม  สนับสนุน  และผลักดันกิจกรรมท่ีจะ
นํามาซ่ึงภาพลักษณพึงปรารถนาขององคการใหเกิดมากข้ึน  ซ่ึงก็หมายความวา งานประชาสัมพันธ
ไดมีโอกาสในการควบคุมเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับองคการใหเกิดข้ึนในทิศทางท่ีตองการได ซ่ึง
เ ป น ไ ป ต า ม 
ผลการวิจัยเร่ือง กลยุทธการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธการพัฒนาโครงการทาอากาศยานสากล
กรุงเทพ : ศึกษาเฉพาะกรณีสนามบินหนองงูเหาของ วรรณา ธนัญชัยวัฒนา(2537) ซ่ึงพบวา “กลุม
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ตัวอยางท่ีศึกษา(ประชาชนจํานวน200 คน) ท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีโครงการฯ ไดรับรู ขาวสาร เกี่ยวกับ
โครงการฯ ผลกระทบและแนวทางการแกไข ปญหาของรัฐ ยังไมเพียงพอ” 

ผลสรุปการศึกษาวิจัยนี้โดยรวมยังพบวา ยังไมเปนไปตามหลักวิธีการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธและปจจัยในการประชาสัมพันธ  ตามลําดับดังนี้ คือ  

1. นักประชาสัมพันธ ตองพยายามคนหาสาเหตุท่ีอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดตอ 
องคกรของรัฐ หรือการรถไฟแหงประเทศไทย เพื่อเปนแนวทางปองกันไวกอนท่ีจะมีความเขาใจผิด
เกิดข้ึน 

2. ควรมีการสํารวจ วิจัยประชามติ เพ่ือองคกรของรัฐ หรือการรถไฟแหงประเทศไทย  
จะไดตอบสนองส่ิงตางๆ ใหสอดคลองกับความรูสึกนึกคิดและความตองการของประชาชน 

3. ถามีการส่ือสารประชาสัมพันธใหกลุมประชาชน มีความรู ความเขาใจ ก็ยอมไดรับ
ความรวมมือ ยอมรับและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ  

4. เปนความรับผิดชอบของผูบ ริหาร ท่ีจะตองจัดการ เกี่ ยวกับนโยบายการ
ประชาสัมพันธ ใหเปนท่ีเขาใจ ยอมรับและนําเอาไปใชไดจริง ตามกระบวนการประชาสัมพันธ 

5. ควรใชการวิจัยและใชเทคนิคการติดตอส่ือสารท่ีมีจริยธรรมเปนเครื่องมือหลักใน
การดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

6. จากการประชาสัมพันธคือ  ภาระหนาท่ีของฝายบริหาร  ซ่ึงเกี่ยวของกับการ
สรางสรรคและธํารงรักษาความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐและประชาชน ท่ีอาจกอใหเกิด
ความสําเร็จหรือความลมเหลวแก องคกรของรัฐ หรือการรถไฟแหงประเทศไทย 

นอกจากนี้ยังมีปจจัยในการประชาสัมพันธตางๆ ท่ีมีผลตอการยอมรับโครงการระบบ
ขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีดังนี้ 

1. ปจจัยท่ีเปนเง่ือนไข หรือสภาวการณโดยรวม คือ สภาพทางเศรษฐกิจ/สภาพทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน การดําเนินชีวิตหรือการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชนนั้น 

2. ปจจัยท่ีเกี่ยวของโดยตรง หรือมีประโยชนตอตนเอง/ครอบครัวหรือชุมชนนั้น 
3. ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับโครงการฯ คือ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวผูยอมรับ ปจจัยดาน

ระบบสังคม ปจจัยท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะของโครงการฯ ปจจัยท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมในการติดตอ 
ส่ือสารระหวางบุคคลในชุมชน 

4. ปจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของโครงการฯ ในสายตาของผูท่ีจะใชโครงการฯ  
5. ปจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมในการติดตอส่ือสารบุคคล คือ ชองวาง/ชองทางการส่ือสาร, 

ตัวกลางท่ีนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร, ลักษณะส่ือแตละประเภทท่ีมีลักษณะเฉพาะเชน
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ความเร็ว ความคงทนถาวร ความแพรหลาย ความเราอารมณ ความเปนเหตุเปนผล หรือจะเปน 
ตัวกําหนดวา ส่ือประเภทนั้นๆ จะเหมาะแกการใหขาวสารกับผูรับสารใดมากท่ีสุด 

6. ปจจัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธข้ึนอยูกับผูบริหารคร่ึงหนึ่งและผูปฏิบัติงานดาน
ประชาสัมพันธคร่ึงหนึ่ง ผูบริหารมีความเขาใจ มีนโยบายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธอยางไร 

วิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธตองเปนไปในรูปของการติดตอส่ือสารกันไดท้ังสอง
ทาง (Two-way Communication) สามารถนําเสนอส่ิงตางๆ หรือท่ีไดรอการพัฒนาจากองคการหรือ
หนวยงานไปสูประชาชน ขณะเดียวกันก็เปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เม่ือประชาชนท่ี
ไดรับผลกระทบ พบวา ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่ีตนไดรับจากส่ือมวลชน ไมไดตอบสนองตอความตองการ เชน เร่ืองผลกระทบกับ 
ชุมชน อยางไร มีมาตรการปองกัน และแกไขอยางไร สอดคลองกับความคิดเห็นหรือไม ประชาชน
ก็จะหันมา พึ่งพา ขอมูล ขาวสาร จาก ส่ือบุคคล คือ ผูนําชุมชน ซ่ึงเปนส่ือท่ีประชาชน ในพ้ืนท่ีมี
ความใกลชิด ใหความเช่ือถือ และสามารถพูดคุย สอบถาม ขอมูล กันไดทันที ทําใหเกิดการโตตอบ
กันไดตลอดเวลาในลักษณะท่ีไมเปนทางการ นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกับเพื่อนบาน/คนในชุมชน 
และเจาหนาท่ีฯ/ผูรับผิดชอบโครงการฯ โดยประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ ไดมีสวนในการส่ือสาร 
ในฐานะเปนผูสงสาร อีกบทบาทหนึ่งดวย โดยมีทิศทางการไหลของขาวสารใน 2 ลักษณะ คือ แบบ
มาจากบนลงลาง (Top - up) และแบบแนวนอน(Horizontal) คือ จากส่ือมวลชน ไปยังประชาชนใน
ชุมชน ในเวลาเดียวกันประชาชนในชุมชนก็อาจจะสงขาวไปยังเจาหนาท่ีฯ/ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
มายังผูนําชุมชน และจากผูนําชุมชน มายังประชาชน ประชาชนก็สามารถยอนกลับไปยังผูนําชุมชน 
และจากผูนําชุมชนสงไปยังเจาหนาท่ีฯ/ผูรับผิดชอบโครงการฯ ไดโดยงาย การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนนี้ 
เปนการดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในชุมชนเอง ท่ีตองการรวมกันแกไข
ปญหา และสรางชุมชนใหเขมแข็ง สรางจิตสํานึกตอประโยชนสวนรวมหรือประเทศชาติ 

การศึกษาวิจัยนี้ยังพบวา แหลงท่ีมาของขอมูลขาวสาร ท่ีไดรับเกี่ยวกับโครงการระบบ
ขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิสวนใหญท่ีมากท่ีสุด มาจากส่ือบุคคล คือ ผูนําชุมชน 
ท่ีเปนไปตามแนวคิดของทฤษฎีการส่ือสารสองจังหวะและทฤษฎีผูนําทางความคิด กลาวคือ
ประชาชนในชุมชนไดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จากผูนําชุมชนที่ตนใหความเชื่อถือมากกวา รับทราบจากส่ือมวลชน ดังท่ี Wilbur 
Schramm(1973) ไดอธิบายการถายทอดขาวสารในลักษณะนี้วา ขอมูลขาวสารหรือความคิดใดๆ จะ
ถู ก ส ง ผ า น จ า ก 
ส่ือมวลชน เชน โทรทัศน/วิทยุและส่ือส่ิงพิมพ ไปยังผูนําชุมชนหรือผูนําทางความคิด ซ่ึงจะเปน 
ผูถายทอดตอไปยังกลุมประชากรที่มีการโตตอบกับส่ือมวลชนตํ่า (The less active section of 
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population) นอกจากนี้ยังแสดงถึงอิทธิพลและบทบาทของผูนําชุมชนในฐานะส่ือบุคคล และ
ประสิทธิภาพของการส่ือสารระหวางบุคคลท่ีเปนการสื่อสารแบบสองทาง สามารถทําใหเกิดการ 
แลกเปล่ียนขาวสาร สามารถถายทอดขาวสารซ้ําในเวลาเดียวกัน สามารถสรางความกระจางใหกับ
ปญหาท่ีคลุมเครือ  

เนื่องดวย ขอมูล ขาวสารที่กลุมตัวอยางไดรับทราบมากท่ีสุดจาก ผูนําชุมชน เพื่อนบาน/คน
ในชุมชน เจาหนาท่ีบริษัทผูรับเหมาฯ ซ่ึงไดรับทราบขอมูล ขาวสารรอยละ 62.2 ซ่ึงสามารถ
วิเคราะหไดวาผูนําชุมชน เพือ่นบาน เจาหนาท่ีบริษัทผูรับเหมาฯ ตองพบปะชาวบานในชุมชนตางๆ 
เปนประจําหรือบอยคร้ัง จงึพบเห็นไดงาย ใหความเช่ือถือ ใหการยอมรับ รวมมือ ชวยเหลือ  
เนื่องจากปญหาดานท่ีพักอาศัย เปนปญหาดานคุณคา คุณภาพชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
Johan Galtung เร่ืองความจําเปนพืน้ฐานทางดานรางกาย (Bio-physical Needs) ท่ีประชาชน 
พึงไดรับ โดยที่รัฐจะตองสนับสนุนใหประชาชนบรรลุถึงความจําเปนดังกลาว โดยอาศัยการรวมมือ
ใหการยอมรับจากประชาชน 

จะเห็นไดวาส่ือบุคคล ท้ังผูนําชุมชน เพื่อนบาน/คนในชุมชน มีบทบาทในการถายทอด
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปสูประชาชน
ในชุมชนนั้น เปนไปตามท่ีผูนําชุมชนหลังโรงพยาบาลเดชา ผูนําชุมชนเพชรพระรามและผูนํา 
ชุมชนโรงปูน ไดใหสัมภาษณไวในทํานองเดียวกันโดยสรุปไดวา “ผูนําชุมชนหรือตัวแทนชุมชนท่ี
เขารวมประชุมในคณะทํางานฯของโครงการฯ มีบทบาทในการถายทอดขอมูลขาวสารท่ีไดรับฟง
จากการประชุมสูประชาชนในชุมชนน้ัน” ผลการศึกษายังสอดคลองกับทฤษฎีการส่ือสารสอง
จังหวะ ท่ีสารถูกถายทอดจากแหลงสารหรือตัวผูสงสารไปยังบุคคลท่ีเราเรียกวา ผูนําทางความคิด 
(Opinion Leader) ในท่ีนี้คือผูนําชุมชน จากน้ันสารจะถูกถายทอดไปยังผูตามความคิด นั่นคือ 
ประชาชนในชุมชน โดยผานกระบวนการที่เรียกวา สังคมประกิต (Socialization) เปนกระบวนการ
ปะทะสังสรรคท่ีมีการถายทอดแนวความคิด การมีสวนรวมและการยอมรับใหความรวมมือกันโดย
มีการส่ือสารเปนเคร่ืองมือท่ีใชเพื่อสรางปฏิสัมพันธทางสังคมในลักษณะตางๆ 

จากการสัมภาษณผูนําชุมชน ของชุมชนหลังโรงพยาบาลเดชา พบวา ยังมีส่ือบุคคลอีก
กลุมหนึ่งคือ ผูนําทางการเมืองทองถ่ินเชน สก. สข. และ สส. ซ่ึงไมไดพักอาศัยอยูในชุมชน แตไดมี
บทบาทในฐานะผูนําเชนกัน ดังคําใหสัมภาษณไววา “ ผูใหญไมเคยมา เขาหาวา บุกรุก คนเราถามีท่ี
อยูเราจะบุกรุกเหรอ เราไมไดดื้อแพง เราก็ยอม เอาเงินมาให หม่ืน 2 หม่ืน ใชปเดียวก็หมด แตท่ีอยู
อาศัยมันสําคัญ อาศัยตลอดชีวิต ประชาชนเดือดรอนนอนผวาท้ังนั้น หาคําตอบไมได สก. ผุสดี ก็
ชวยเหลือมาตลอด ถาไมมีแยเลย ” เนื่องจากบางชุมชนพบวา ผูนําท่ีเปนทางการหรือผูนําชุมชน ไม
คอยมีบทบาทในการแกไขปญหาเม่ือเปรียบเทียบกับผูนําทางการเมืองทองถ่ิน แตไดรับการยอมรับ
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ในชุมชน ท่ีเปนเชนนี้เพราะผูนําท่ีเปนทางการบางคน มีความเห็นวา ตนเองไมตองการเขามา 
เกี่ยวของ เพราะเกรงจะถูกมองวา มีผลประโยชนแอบแฝง เชน การรื้อยายชุมชน และคาชดเชยการ
ร้ือยาย ท่ีอาจไมเทาเทียมกันในแตละหลังหรือครัวเรือน ดังนั้น องคกรของรัฐ หรือหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ควรจะศึกษาแตละชุมชนใหถองแทวา ใครเปนผูนําท่ีแทจริงและไดรับการยอมรับจาก
ประชาชนในชุมชน โดยศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการยอมรับนั้นวาเปน
อยางไร อาจดูไดจากความสัมพันธกับชุมชน การพึ่งพาอาศัยกันหรือแนวคิดผูนําการเมืองทองถ่ิน
นั้น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเอ้ือตอการพัฒนาชุมชน ท้ังนี้ เม่ือทราบถึงตัวบุคคลท่ีมีลักษณะเปนผูนําแทจริง
และไดรับการยอมรับจากชุมชนแลว จะไดใหการติดตอส่ือสารประชาสัมพันธและประสานงานได
ตรงตามเปาหมายและวัตถุประสงค ในความรวมมือ ยอมรับ สงเสริมสนับสนุนในการดําเนินงาน
กอสรางโครงการพัฒนาไดมากยิ่งขึ้น 

Rogers และ Shoemaker (1971) ยังกลาวอีกวา ในกรณีท่ีตองการใหบุคคลใดๆ เกิดการ
ยอมรับในสารท่ีเสนอออกไปหรือจะทําการส่ือสารใหมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อใหมีการยอมรับสาร
นั้นควรท่ีจะใชการส่ือสารระหวางบุคคล โดยใชส่ือบุคคลเปนผูเผยแพรขาวสาร ส่ือบุคคลนี้จะมี
ประโยชนมากในกรณีท่ีผูสงสารหวังผลใหผูรับสารเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับทัศนคติและ
พฤติกรรม Rogers (1995) กลาววาการส่ือสารจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนถาผูสงสารและผูรับสารมี
ลักษณะคลายคลึงกัน(Homophile) กลาวคือ มีความเช่ือ การศึกษา ลักษณะทางสังคม และความชอบ
คลายคลึงกัน ดังนั้น การส่ือสารระหวางบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งคนในครอบครัว เพ่ือนบาน ผูนํา
ทองถ่ิน ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกันกับผูรับสาร จะมีผลตอการโนมนาวใจหรือการยอมรับนวัตกรรม
นั้นๆ 

นอกจากนี้ Rogers กลาววา การเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดดีใน
กรณีท่ีผูสงสาร มีความนาเช่ือถือสูง ซ่ึง Hovland, Janis และ Kelly, (1968:21) กลาววา ความ
นาเช่ือถือของผูสงสารหมายถึง ความสามารถหรือความเปนผูเช่ียวชาญ (Competent or expertness) 
แ ล ะ 
นาไววางใจ (trustworthiness) กลาวคือ ผูสงสารท่ีมีความรูในเร่ืองท่ีตนเองทําการส่ือสารเปนอยางดี
และมีลักษณะท่ีผูรับสารมีความเช่ือม่ันวามีความจริงใจ การส่ือสารนั้นยอมมีโอกาสที่จะสัมฤทธ์ิผล 
ในขณะเดียวกันยังพบวา ประชาชนไดรองเรียนปญหาผลกระทบ ความเดือดรอน เสนอความ
คิดเห็นและติดตามขาวสาร มาตรการการแกไขปญหา ผานชองทางท่ีเปนส่ือบุคคลมากท่ีสุด 
เชนเดียวกับการไดรับ ขอมูล ขาวสาร ซ่ึงไดแก ผูนําชุมชน วิเคราะหไดวา ประชาชนเปดรับขาวสาร
จาก ส่ือท่ีอยูใกลตัวชาวบานมากที่สุด ตอกย้ําถึงความสําคัญของผูนําชุมชนหรือผูนําทองถ่ิน ตามท่ี 
สัญญา สัญญาวิวัฒน ไดกลาวไววา ผูนําทองถ่ิน เปนตัวส่ือความคิดสองทาง (Two-way 
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Communication) และยังสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสังคมประกิต (Socialization) ท่ี
แสดงถึงการเรียนรูทางสังคม (Social Learning) ระหวางกันของคนในชุมชนในลักษณะของการ
ถายทอดและรับฟงปญหาความเดือดรอน และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับชุมชนท่ีพักอาศัย 

การศึกษาวิจัยเร่ืองน้ี ส่ิงท่ีสําคัญคือ โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่ีเปนระบบการคมนาคมทางบกท่ีเช่ือมตอกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงเปนโครงการ
ดานคมนาคมทางบกที่เช่ือมตอกับโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีมียิ่งใหญในระดับภูมิภาค 
เอเชีย ดังนั้น ขาวสารการประชาสัมพันธ สถานการณ ความเคล่ือนไหวตางๆ ยอมไดรับความสนใจ
จาก ประชาชนท่ัวไป ส่ือมวลชนและผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบโครงการฯมากกวา ขาวท่ีมี
ผลกระทบตอประชาชนสวนนอยท่ีไมไดรับความสนใจ ในการเผยแพรขาวสาร ผลกระทบและ 
มาตรการการแกไขปญหา ท่ีจะเกิดข้ึนโดยเฉพาะประชาชนในชุมชนแนวเขตเสนทางรถไฟ ท่ีพัก
อาศัยอยูในพื้นท่ีแนวเขตเสนทางรถไฟของโครงการฯท่ีเปนพื้นท่ีริมทางรถไฟสายตะวันออกใน
ปจจุบัน ถึงแมจะเปนผูรุกลํ้าในท่ีดินของการรถไฟแหงประเทศไทย แตก็เปนประชาชนคนไทยท่ี
ยากจน ท่ีไดอยูอาศัยกันมานานจนเปนชุมชน จึงทําใหประชาชนดังกลาวเกิดความรูสึกวา ตัวเอง
เปนเพียงกลุมชนเล็กๆ ท่ีดอยคาในสังคม ไมนาสนใจ จึงเกิดการตอตาน ขัดขืน กลายเปนปญหา
อุปสรรค  ดังคําใหสัมภาษณของ ผูนําชุมชนหลังโรงพยาบาลเดชา ท่ีไดกลาวไววา “ชาวบาน
ตองการ คาขนยาย คาร้ือถอน เขาก็ไปให ไมดื้อดึง เขาเคยมาแจงขาว แตไมใชการรถไฟฯ คร้ังแรก
แตเปนทอกาซ ส่ิงแวดลอม ท่ีเขามาพูด หลังจากนั้นก็หายไปเลย การรถไฟฯก็เขามาแลว ก็หาย ไป
เลย เราไมขัดขวางอยูแลว แตขอใหเห็นกับคนจนบาง ทําอะไรใหสมดุลกันบาง”  

ท้ังนี้ หากการรถไฟแหงประเทศไทย ใหความสําคัญตอการส่ือสารประชาสัมพันธให
ขอมูล ขาวสาร มีมาตรการ แนวทางแกไขท่ีเพียงพอแลว ยอมจะกอใหเกิดการยอมรับโครงการฯ ได
ในท่ีสุด  

ดังนั้น จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา ปจจัยท่ีกอใหเกิดผลตอการตัดสินใจของกลุม 
เปาหมาย ในการยอมรับ รวมมือ มากท่ีสุดคือ ส่ือบุคคล หรือ ผูนําชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูสงสาร 
ที่มีลักษณะคลายคลึงกับผูรับสาร มีการดํารงชีวิต อยูในชุมชนเดียวกันและมีความนาเช่ือถือ 
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยท่ีเปน ส่ือเฉพาะกิจ คือ การประชุมรวมกันกับผูเกี่ยวของทุกฝาย ท่ีสามารถ
ส่ือสารโตตอบกันไดโดยตรงซ่ึงเปนการพบสนทนาในลักษณะเผชิญหนากัน (Face-to-face 
communication) เพื่อสรางความเขาใจ ความรวมมือ สนับสนุนการดําเนินงานและติดตอส่ือสาร 
สรางความใกลชิดสนิทสนมกับผูนําชุมชนฯและประชาชน (Collaboration) โดยเปนการ
ประชาสัมพันธทางออม (Indirect Public Relations) ซ่ึงจะเสริมใหเกิดผลในการโนมนาวมากยิ่งข้ึน  
ซ่ึงเปนไปตามหลักการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธของ บุญเลิศ  ศุภดิลก(2530)  ไดใหคําอธิบาย 
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ตลอดจนอธิบายถึงขอบเขตหนาท่ีของการประชาสัมพันธวา “การประชาสัมพันธ”  หมายถึง การ
ดําเนินงานอยางมีแผนโดยอาศัยการส่ือสาร 2 ทาง เพื่อโนมนาวมติมหาชน ใหเขาใจและยอมรับ
นโยบาย การปฏิบัติงานของสถาบันท่ีเกี่ยวของ โดยสอดคลองกับอาจารย อรุณ  งามดี(2527) ได
สรุปความหมายของคําวา “การประชาสัมพันธ ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนี้คือ ความสัมพันธระหวาง
สถาบันกับกลุมประชาชน และระหวางกลุมประชาชนดวยกัน วิธีการหรือการใชเคร่ืองมือ ส่ือเพื่อ
สรางความสัมพันธอันดีตอกัน การอธิบาย ช้ีแจงใหประชาชนเขาใจ เกี่ยวกับโครงการฯ  
การปรับปรุง สงเสริม ความเขาใจ อันดีระหวางกัน การติดตอ ส่ือสารสองทาง เพื่อทราบ ความ
ตองการ ทัศนะทาทีของกันและกัน” 

อยางไรก็ดี โดยท่ีการประชาสัมพันธ จําเปนตองใช วิธีการหลายรูปแบบ เพื่อใหประสบ
ผลสําเร็จในการแกปญหาและการรณรงค สงเสริมในแตละคร้ังแตละเร่ือง ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา  
ในการส่ือสารประชาสัมพันธเพื่อการโนมนาวใจ ประชาชนกลุมเปาหมาย ใหความรวมมือ มีการ
ยอมรับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงควรมีการใชส่ือการ
ประชาสัมพันธหลายประเภทประกอบกัน โดยเฉพาะท่ีสําคัญท่ีสุดคือ  ส่ือบุคคล ประเภท ผูนํา
ชุ ม ช น ห รื อ 
ผูนําทางความคิด เปนอันดับแรก 

ดวยการประชาสัมพันธ มีข้ันตอนท่ีดําเนินงานอยางเปนระบบและมีแบบแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องการสราง และธํารงรักษาไวซ่ึงความสัมพันธอันดี ระหวางหนวยงานๆ กับ
ประชาชน ใหประชาชนไดรับรูและเขาใจ โดยต้ังอยูบนรากฐานของความจริงใจและความซ่ือสัตย 
ท่ีมีผลตอการสนับสนุน ยอมรับ รวมมือในการดําเนินงานโครงการฯ การมีทัศนคติ และความ
เช่ือถือ เกี่ยวกับโครงการฯ เปนส่ิงสําคัญตอกระบวนการยอมรับโครงการฯ ได กลาวคือ ถาหากเห็น
วา โครงการฯ นั้นไมเกี่ยวของ หรือมีประโยชนตอตนเองแลวจะไมยอมรับ ดังนั้น การท่ีบุคคล
ไดรับรูเกี่ยวกับโครงการฯ และมีความเขาใจถึงหนาท่ีตอสวนรวมหรือประเทศชาติ จะชวยกระตุน
ใหเกิดการต่ืนเตน นับเปนความรูท่ีชวยสงเสริมสงผลตอการยอมรับโครงการฯ ได ถาหากไดมี
ความรูถึงส่ิงจําเปนในการใชโครงการฯ ไดอยางถูกตองเหมาะสมโดยมี ขอมูล รายละเอียดมาก
ยิ่งข้ึน จะชวยทําใหมีความเขาใจดียิ่งข้ึน โดยการยอมรับเปนพฤติกรรมของแตละบุคคลในการรับ
เอาส่ิงใหม มายึดถือปฏิบัติดวยความเต็มใจ โดยพฤติกรรมนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยางเปน
กระบวนการและมีระยะเวลา 

ดังนั้น จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา การประชาสัมพันธจะเปนสวนชวย ในการใหความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตอง มีทัศนคติท่ีดี ตลอดจนความรวมมือ ยอมรับ ระหวางหนวยงานหรือการรถไฟ
แหงประเทศไทย กับ ประชาชน ยังสอดคลองกับ ประจวบ อินออด(2532) ไดกลาววา บทบาทการ
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ประชาสัมพันธจะมีความสําคัญมาก หากสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นมีราคาสูง หรือเกี่ยวกับสวัสดิภาพ
ของผูใช เชน สายการบินตางๆ โรงแรม เปนตน ซ่ึงจากการวิจัยนี้ โครงการระบบขนสงทางรถไฟ
เช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนโครงการฯ ท่ีมีมูลคาราคาสูงและมีคุณประโยชนมากมหาศาล  
ดังนั้น การประชาสัมพันธยอมมีบทบาทมาก และยังมีความสัมพันธกับการเกิดภาพลักษณ
โครงการฯ ซ่ึงตรงกับทฤษฎีการประชาสัมพันธ ท่ีกลาวไววา การประชาสัมพันธชวยลดชองวาง
แหงการส่ือสารในสังคม สรางความเขาใจในสังคม สรางความรับผิดชอบตอสังคม ทําใหเกิดการ
ยอมรับหนวยงานคือการรถไฟแหงประเทศไทยหรือโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ท้ังนี้เพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกโครงการฯ เพื่อเพ่ิมพูนความเช่ือถือแลว ผลท่ีไดก็
คือ การดําเนินงานโครงการฯ ยอมประสบผลสําเร็จตามแผนการท่ีกําหนด เกิดผลประโยชนสูงสุด 

อภิปรายผล การสัมภาษณประชาชนท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง ท่ีพักอาศัยในชุมชนริม
ทางรถไฟ ในแนวเขตเสนทางรถไฟของโครงการฯ 

โดยภาพรวมจากการสัมภาษณถึง การไดรับ การติดตาม และแสวงหา ขอมูล ขาวสาร
เกี่ยวกับ โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของประชาชนท่ีไดรับ 
ผลกระทบโดยตรง พบวา ส่ือการประชาสัมพันธ ประเภท ผูนําชุมชน มีอิทธิพลบทบาทตอชุมชน 
ดังกลาวมากท่ีสุด  สามารถนําเสนอการอภิปรายผลสรุปของการสัมภาษณ ไดดังนี้  

 
ผลกระทบดานการประกอบอาชีพ 
จากการสัมภาษณขางตนจาก ผูนําชุมชน จากการท่ีประชาชนกลุมตัวอยางจําเปนตอง 

ร้ือยายท่ีพักอาศัยออกไปจากแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯ ซ่ึงเดิมไดมีวิถีการดําเนินชีวิตใน
ลักษณะการประกอบอาชีพอิสระเชน รับจางหรือลูกจาง และคาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว 
สวนมากไดใชพื้นท่ีบริเวณยานท่ีพักอาศัยหรือบริเวณใกลเคียง เปนท่ีประกอบอาชีพดังกลาว พอมี
รายไดจุนเจือในครอบครัวเพียงพอ การร้ือยายโยกยายออกไปจากพื้นท่ีเดิม จะทําใหขาดรายไดท่ีมี
อยูเดิม และในอนาคตยังไมแนใจวา จะสามารถประกอบอาชีพอะไรได ไมมีอาชีพรองรับท่ีแนนอน 
เพราะพ้ืนท่ีท่ีทางการจัดใหก็อยูไกลจากชุมชนเมืองท่ีเจริญ อีกท้ัง จํานวนเงินคาร้ือยายท่ีคาดวาจะ
ไ ด รั บ 
ก็ยังไมเพียงพอตอการซ้ือบานใหม ตองผอนสงเปนรายเดือน ไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต โดย
ประชาชนสวนใหญมีความรูเพียงช้ันประถมศึกษา/เทียบเทา และสวนใหญมีอายุมากแลวเกินกวาท่ี
โรงงานฯตองการ  ก็ไมสามารถเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมได ตองอยูบานเฉยๆ หมดหนทาง
ทํามาหากินไปโดยปริยาย ท่ีสําคัญตองยายสถานท่ีการศึกษาของบุตร/หลานตามไป ทําใหตองมี 
คาใชจายท่ีตองเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
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ผลกระทบดานการสัญจร 
เนื่องเปนชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟของโครงการฯหรือเสนทางรถไฟสาย 

ตะวันออกในปจจุบัน ท่ีไดใชพื้นท่ีริมเสนทางรถไฟเปนชองทางการสัญจรไปมาของชุมชน การ 
กอสรางโครงการฯ ตองปดกั้นพื้นท่ีในการกอสรางฯ บางสวน จึงทําใหการสัญจรของประชาชนใน
ชุมชนและใกลเคียง เกิดการติดขัด มีความลําบากในการเดินทางไปประกอบอาชีพและอ่ืนๆมากข้ึน 

  
ผลกระทบดานการแตกสลายของชุมชน 
เนื่องจากเปนชุมชนท่ีเกิดจากการรุกลํ้าเขามาพักอาศัยเหมือนกัน มีชีวิตท่ีเรียบงาย พึ่งพา

รายไดจากการประกอบอาชีพอิสระ รับจาง คาขายบริเวณบานและใกลเคียง ทําใหมีความสัมพันธ
กันอยางใกลชิด มีการชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน อยูในพ้ืนท่ีจํากัดท้ังขนาดท่ีพักอาศัยประมาณ  
9-15 ตรม. โดยต้ังอยูติดกันหรือใชฝาบานเดียวกัน มีการดําเนินชีวิตในชุมชนอยางใกลชิดกันมา
ตลอด ใชชองทางสัญจรริมเสนทางรถไฟท่ีเล็กแคบ แทบจะสวนทางกันไมได ทําใหมีความสัมพันธ
ใกลชิดกันแบบญาติ พี่นอง ดังนั้น การที่ตองร้ือยายออกไปทําใหตองกระจัดกระจายออกไป  
แยกยายออกไป จากสถานท่ีท่ีเคยรับจาง คาขาย ใกลบาน ตองแยกกันไปทํามาหากินท่ีไกลบานเดิม 
ตองหางจากกันท้ังคนในชุมชนเดิมและในครอบครัวของตนเองดวย ทําใหความสัมพันธหางเหิน
กัน จืดจางลง คนในชุมชนใหมยังรวมตัวกันไมติด ไมมีความสัมพันธกันในชุมชนเชนเดิม 
กลายเปนชุมชนท่ีแตกสลาย ไมมีความเขมแข็ง ไมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกันแบบญาติ พี่
นอง เชนเดิม 

จะเห็นไดวา เปนไปตามทฤษฎีการส่ือสารสองจังหวะ คือ พฤติกรรมการส่ือสารของ
มนุษยไดวา ส่ือมวลชนไมไดมีผลตอผูรับสารโดยตรง แตส่ือมวลชนเปนสวนท่ีใหขอมูลไปยัง
เครือขายของสังคมท่ีซับซอน ส่ือจึงตองแขงขันกับแหลงขาวสารอ่ืนๆ ดวย เชน แหลงขาวสารจาก
ก ลุ ม 
ผูนําความคิด ซ่ึงมีอิทธิพลเหนือผูรับสารท่ัวไปในกลุมสังคมหรือชุมชน โดยแนวคิดเกี่ยวกับผูนํา
ทางความคิด มีบทบาทเปน ผูนําชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟ ในฐานะส่ือ
บุคคลท่ีชวยเผยแพรขอมูล ขาวสารท้ังจากส่ือมวลชนและแหลงอ่ืนๆ ภายนอกชุมชนไปสูคนใน 
ชุมชน รวมท้ัง มีบทบาทในการกระตุนหรือชักจูงคนในชุมชนใหมีการยอมรับตอการดําเนินงาน 
กอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดมากนอย เพียงใด ข้ึนอยู
กับการส่ือสารประชาสัมพันธ ไดมากนอยเพียงใด เชนกัน 
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ผลกระทบดานความไมม่ันคงของท่ีอยูอาศัย 
ประชาชนในชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการฯ  เกิดการวิตกกังวลกับ

ผลกระทบในดานความไมม่ันคงของท่ีอยูอาศัยคอนขางมาก ซ่ึงผลกระทบนี้ เปนผลจาการปลอย
ขาวของนายทุนท่ีใหเงินทุนมาสรางท่ีอยูอาศัยเดิม ท่ีตองการผลประโยชนจากเงินชดเชยการร้ือยาย
ท่ีอยูอาศัยใหเพิ่มสูงข้ึน วา พื้นท่ีจะกอสรางเปนโรงแรมชั้นหนึ่งระดับหาดาว ไมใชกอสรางทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบกับทางการรถไฟแหงประเทศไทย  ก็ไมได
ประชาสัมพันธหรือใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับประชาชนในเร่ืองดังกลาว จึงทําให
ประชาชนพูดคุย กันไปตางๆ นานา จนเกิดเปนความวิตกกังวลและหวาดระแวงในความไมม่ันคง
ในวิถีชีวิตความเปนอยู 

 
 
อภิปรายผลการสัมภาษณประชาชนกลุมเปาหมายท่ีคาดวาไดรับผลกระทบโดยออม ท่ี

อยู ในชุมชนใกลเสนทางรถไฟของโครงการฯในอนาคตหรือผูโดยสารรถไฟท่ีสถานีรถไฟ ใน 
เสนทางรถไฟสายตะวันออกในปจจุบัน 

จากการสัมภาษณขางตน จะเห็นไดวา เปนไปตามแนวคิดทฤษฏีของการส่ือสารระหวาง
บุคคล ท่ีเปนการถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก และความตองการของผูสงสารไปยังผูรับสาร
และเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง โดยเปนการส่ือสารแบบสองทาง (Two - Way Communication) นั่นคือ 
มีการปอนกลับของสารจากผูรับสาร สารที่ใชส่ือนั้นมีท้ัง วัจนสารและอวัจนสาร สวนชองทางใน
การส่ือสารนั้น ซ่ึง ลาซารเฟล (Lazafeld) และเมนเซล (Menzel) กลาววา การส่ือสารระหวางบุคคล
มีประสิทธิภาพมากกวาส่ือมวลชน เพราะการพูดคุยแบบกันเองและเปนการสวนตัวทําใหเกิด
ความคุนเคยระหวางผูพูดและผูฟง ซ่ึงจะชวยใหผูฟงยอมรับความคิดของผูพูดไดงายข้ึน การเห็น
หนากันระหวางผูพูดกับผูฟง ทําใหผูพูดสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงเร่ืองท่ีจะพูดใหเปนท่ีพอใจ
ของผูฟงไดและในแงจิตวิทยา ผูฟงซ่ึงเปนเปาหมายในการชักจูงของผูพูด ซ่ึงเกี่ยวของกับเร่ืองนี้ ผู
พู ด  คื อ 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการฯ ควรใชการสื่อสารระหวางบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาส่ือ 
มวลชน ในภาวะเรงดวนคอนขางวิกฤตินี้ กับ ประชาชน ท่ีไดรับผลกระทบ โดยเร็ว เพื่อลดปญหา 
อุปสรรคใหลดนอยลงหรือหมดไปในท่ีสุด 

โดยภาพรวมจากการสัมภาษณสรุปผลไดวา การไดรับ การติดตามและ แสวงหา ขอมูล 
ขาวสารเกี่ยวกับ โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของประชาชนกลุม
ตัวอยาง ท่ีไดรับผลกระทบโดยออม พบวา การนําเสนอขอมูล ขาวสาร การประชาสัมพันธ มีนอย
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มาก มีการแพรกระจายไมท่ัวถึง ไมตรงกับกลุมเปาหมาย หรือความตองการของกลุมเปาหมาย ทํา
ใหไมนาสนใจ เห็นควรนําเสนอดานการส่ือสารประชาสัมพันธใหมากกวานี้ อยางตอเนื่อง ควร
นําเสนอเร่ือง ประโยชนของโครงการฯ ท่ีมีตอสวนรวม ประเทศชาติ ประโยชนที่ประชาชนจะ
ไดรับโดยภาพรวม ผลกระทบท่ีคาดวา จะมีและมาตรการ แนวทางหรือวิธีการแกไขผลกระทบให
มากกวานี้ เพื่อใหความรู ความเขาใจ มีทัศนคติท่ีดีตอโครงการฯ เพื่อสรางความรวมมือ ยอมรับการ
ดําเนินงานโครงการฯ ใหมีมากข้ึน ซ่ึงเปนไปในรูปของการติดตอส่ือสารกันไดท้ังสองทาง (Two-
way Communication) ตามแนวคิดการส่ือสารสองจังหวะ ดวยการถายทอดขาวสารในลักษณะนี้วา  
ขอมูลขาวสารหรือความคิดใดๆ จะถูกสงผานจากส่ือมวลชน เชน โทรทัศน/วิทยุและส่ือส่ิงพิมพ 
ไปยังผูนําชุมชนหรือผูนําทางความคิด ซ่ึงจะเปนผูถายทอดตอไปยังกลุมประชากรที่มีการโตตอบ
กับส่ือมวลชนตํ่า (The less active section of population) 

เม่ือพิจารณาในแงของความตองการรับรูขาวสารของประชาชนท่ัวไป พบวาการส่ือสาร
ประชาสัมพันธไมเพียงพอ ไมตอเนื่อง ไมดึงดูดความสนใจ ไมสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน หรือประเด็นท่ีประชาชนตองการอยากรู ประชาชนจึงใหขาวเอง ซ่ึงเปนเพียงการคาดเดา 
ท่ีอาจไมถูกตองตรงขอเท็จจริง ทําใหมีความคลาดเคล่ือน บิดเบือนได เชน ประเด็นความคืบหนา
การกอสรางโครงการฯ ผลกระทบ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานกอสรางโครงการฯ  มาตรการ
แกไขฯ การร้ือยาย ผลประโยชนท่ีจะไดรับ 

หากมองในภาพรวมจากการสัมภาษณดังขางตนท้ังหมด จะเห็นไดวาเปนไปตาม 
แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  ซ่ึงแตเดิมเปนเร่ืองของการสรางความสัมพันธท่ีดีใหเกิดข้ึน 
ระหวางองคการกับประชาชน  โดยใชการส่ือสารสองทาง ท่ีมีการวางแผน  เปนงานตอเนื่องและผล
ระยะยาวน้ัน  แตในปจจุบันการประชาสัมพันธ ไดปรับเปล่ียนบทบาท ท่ีเปนหนาท่ีหนึ่งของ ฝาย
บริหาร (The  Management  Function)  และถือเปนกลยุทธในการทํางานมากข้ึน โดยเขาไปมีสวน
รวม ในการริเร่ิม  สงเสริม  สนับสนุน  และผลักดัน กิจกรรมท่ีจะนํามาซ่ึง ภาพลักษณพึงปรารถนา
ขององคการ ใหเกิดมากข้ึน  ซ่ึงก็หมายความวา การประชาสัมพันธ ไดมีโอกาสในการควบคุม
เหตุการณท่ีเกี่ยวของกับองคการใหเกิดข้ึนในทิศทางท่ีตองการได นั่นคือ การยอมรับการดําเนินงาน 
กอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อยางไรก็ตาม การประชาสัมพันธโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศสุวรรณ
ภูมิโครงการ มีนอยและไมตอเนื่อง จําเปนตองดําเนินการอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง ตามนโยบาย
ของการรถไฟแหงประเทศไทย แตเนื่องจากการดําเนินงานโครงการฯ ไดมีขอตกลงกับบริษัท
ผูรับเหมากอสรางใหทําการสํารวจวิจัยดานผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ความพึงพอใจ โดยรวมกอน
การกอสรางแลว จึงไมไดมีการประชาสัมพันธโครงการฯ โดยเฉพาะในระยะการกอสราง ดวยถือวา 
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เปนการประชาสัมพันธไปในขณะเดียวกันแลว ประกอบกับเปนโครงการดานคมนาคมขนสงท่ี
เช่ือมตอกับโครงการที่ยิ่งใหญระดับภูมิภาคในเอเชีย ท่ีมีภาพรวมของการโฆษณาประชาสัมพันธท่ี
ยิ่งใหญเชนกัน 
 

สรุปผลการสัมภาษณในภาพรวมของผูนําชุมชนหรือประชาชน ท่ีไดรับผลกระทบท้ัง
โดยตรงและโดยออม  รวมท้ัง ผูบริหารของการรถไฟแหงประเทศไทย ท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ  

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดมีการเก็บขอมูล โดยการสัมภาษณ ผูนําชุมชนท้ังของชุมชนท่ี
ไดรับผลกระทบโดยตรงและไดรับผลกระทบโดยออมหรือผูโดยสารท่ีสถานีรถไฟในชวงระยะทาง
ระหวางสถานีมักกะสัน- สถานีลาดกระบัง จํานวน 16 คน และผูบริหารฯท่ีเกี่ยวของกับโครงการฯ
จํานวน 2 คน รวมท้ังส้ิน 18 คน สรุปไดดังนี้ 

 
 
บทบาทของส่ือบุคคล ประเภท ผูนําชุมชน  
จาการสัมภาษณตัวแทนประชาชน เพื่อศึกษารวบรวมบทบาทของความรวมมือ ยอมรับ

ของประชาชนตอการดําเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมการยอมรับ โดยเร่ิมแรกเปนไปในลักษณะเคล่ือนไหว รวมตัวกัน
ชุมนุมตอตาน คัดคานประทวง ตามวิถีทางของชาวชุมชน ตองการรับรูขาวสาร ความเคล่ือนไหว
ของชุมชน เม่ือคณะทํางานโครงการฯเขาไปในชุมชนครั้งใด ก็จะมีชาวชุมชนเขามาหอมลอม ดวย
ความตองการขาวสาร ความเคล่ือนไหวของชุมชน เม่ือขาวสาร ท่ีไดไมเพียงพอตอความตองการ จึง
เกิดขาวลือตางๆ ท่ีคาดการณไปในทางท่ีไมถูกตอง จากกลุมยอยในชุมชนไปยังองคกรใหญข้ึนไป 
เครือขายสลัมส่ีภาคและผูนําการเมืองในทองถ่ินนั้น เนื่องจากเปนผลกระทบตอคุณคา คุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนความเดือดรอนในที่พักอาศัย มีความไมม่ันคงตอการดํารงชีวิต จึงมีความตองการใหเจาของ
โครงการฯ เขามาใหขาวสาร ขอมูล แกไขปญหาความเดือดรอนโดยเร็ว แตยังไมไดรับการ
ตอบสนองความตองการดังกลาวไดอยางชัดเจน ดังนั้น เพื่อสนองความตองการ ชาวชุมชนจึงหา
ขอมูล ขาวสาร ความเคล่ือนไหวตางๆ จาก ผูนําชุมชน ท่ีชาวบานใหความเชื่อถือ ท่ีอยูใกลตัวมาก
ท่ีสุดเปนหลัก  จึงเห็นไดถึง บทบาทของผูนําชุมชน ในการเปนผูเผยแพรขอมูล ขาวสาร สูชุมชน ได
ดีท่ีสุด โดยเฉพาะถาผูนําชุมชน นั้น มีการยอมรับ ใหความรวมมือดวยมากท่ีสุด 

 
ปจจัยท่ีใชในการประชาสัมพันธ ท่ีสงผลตอการยอมรับ 
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ปจจัยท่ีใชในการประชาสัมพันธ ท่ีมีประสิทธิผลตอการยอมรับในการวิจัยเร่ืองนี้ คือ 
ส่ือการประชาสัมพันธ  ท่ีสงผลใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบไดรับขอมูล ขาวสาร โครงการฯ มี
การยอมรับการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดสูงสุด 
ดังนี้ 

ประการแรก คือ ส่ือบุคคล ประเภท ผูนําชุมชน ดวยการที่ชาวชุมชน ตองการขาวสาร
ในเร่ืองของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน ท้ังทางบวกและลบ โดยเฉพาะเร่ิมมีปญหา อุปสรรค ควร
ใชการถายทอดไปสู ผูนําชุมชน เปนอันดับแรกของชุมชนเปาหมายหรือชุมชนท่ีไดรับผลกระทบ
โดยเร็ว แตการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ พบวา การดําเนินงานประชาสัมพันธ ยังมีนอยมาก โดยเฉพาะไม
ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย จึงกอใหเกิดขาวลือไปในทิศทางท่ีไมดี เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานกอสรางโครงการฯ อาจทําใหเกิดความลาชาข้ึนได ไมทันตามแผนงานท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ 
จากการสัมภาษณดังขางตน สรุปไดวา ส่ือประชาสัมพันธ ท่ีสงผลมากท่ีสุดคือ ส่ือบุคคล ประเภท 
ผูนําชุมชนหรือผูนําทางความคิด (Opinion Leader) ซ่ึงเปนผูรับสาร ท่ีมีอิทธิพลเหนือผูรับสารอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะชาวชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟ จากน้ัน ผูนําชุมชน จะถายทอดขอมูล ขาวสารท่ี
ไดรับรู รับฟงมาไปสูประชาชนในชุมชน ท่ีมีความเล่ือมใส ใหความเช่ือถือ ในตัว ผูนําชุมชน ซ่ึงจะ
มี 
ประสิทธิผลมาก โดยเฉพาะถาการส่ือสารนั้นผูนําชุมชน ยอมรับ รวมมือดวยมากท่ีสุดโดยมีอิทธิพล
ตอการกอใหเกิดความคิดเห็นและเปล่ียนแปลงทัศนคติ ตามวัตถุประสงคของผูนําชุมชนได ซ่ึง
ความสัมพันธระหวางผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชน เปนความสัมพันธระหวางบุคคล ซ่ึงแสดง
ถึงเครือขายทางการส่ือสารประชาสัมพันธ 

ประการท่ีสอง คือ ส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ ใบปลิว ขาวแจก 
ขาวรถไฟ ท่ีไดลงขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการฯใหทราบ ตามการส่ือสาร
ประชาสัมพันธท่ีทําใหประชาชน ไดมีความรู ความเขาใจไดในระดับหนึ่ง แตในเร่ืองนี้ตองพึ่งพา
ส่ือบุคคล ในการนําขอมูล ขาวสาร การประชาสัมพันธ ไปแพรกระจายตอประชาชนกลุมเปาหมาย 
รวมทั้งการติดตาม แสวงหาขอมูล ขาวสารของประชาชน ในเบื้องตนดวยส่ือการประชาสัมพันธ 
โดยมีส่ือบุคคล ชวยในการเผยแพรตออีกชวงหนึ่งใหถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ปญหา อุปสรรค ทางการประชาสัมพันธ เพื่อการยอมรับ  
การส่ือสารประชาสัมพันธท่ีมีนอยมากและยังแพรกระจายไมท่ัวถึงกลุมเปาหมายท่ีมี

ปญหาแทจริง ดังน้ัน การไมไดรับหรือไดรับ ขอมูล ขาวสาร ในระดับตํ่า ประกอบกับปจจัยท่ีสําคัญ 
โดยเฉพาะของประชาชนในชุมชนริมทางรถไฟหรือในแนวเขตเสนทางรถไฟของโครงการฯ จาก
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การที่ชาวชุมชนสวนใหญ ไดพักอาศัยอยูในชุมชนติดตอกันมาเปนเวลานานกวา 5 ปข้ึนไป จึงมี
ความผูกพันชุมชนของตน หวงแหนพื้นท่ี และยังเปนพื้นท่ีท่ีตั้งอยูในยานธุรกิจกลางเมืองหลวง ท่ีมี
คาครองชีพต่ํา  ท่ีสามารถประกอบอาชีพอิสระหาเล้ียงชีพไดงาย เชน รับจางท่ัวไป คาขาย/ประกอบ
อาชีพสวนตัว จึงมีการรวมตัวกันขัดขืน ไมยินยอม ร้ือยายไปไหนโดยงาย 

ผูนําชุมชน ขาดความรู ความเขาใจ มีทัศนคติไมดีตอโครงการฯ จากการท่ีไมไดรับ
ขอมูล ขาวสารที่เพียงพอ จึงสงผลใหชาวชุมชนไมใหความรวมมือ ยอมรับ ตามไปดวย ท่ีเปนดังนี้ 
เนื่องจากประชาชนมีความตองการขาวสารในเร่ืองของผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชน ท้ังทางบวก
และลบ การแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึน รวมทั้งขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการฯ เพ่ิมเติม
มากท่ีสุด แตไมมีการตอบสนองความตองการนี้ได จึงตองหันมาพึ่งพาส่ือบุคคล คือ ผูนําชุมชน 
ประกอบกับมีการประชาสัมพันธในระดับตํ่าและไมท่ัวถึง  

ขาดการส่ือสารประชาสัมพันธถึงลักษณะของโครงการฯใหม ท่ีมีผลตอการยอมรับ คือ 
ประโยชนเชิงสัมพันธ (Comparative Advantage) หมายถึง รูปแบบ ลักษณะของโครงการพัฒนา
ดานคมนาคมใหม ระดับของคุณประโยชนใหประชาชนไดรับรูเม่ือประชาชนเปรียบเทียบโครงการ
พัฒนาดานคมนาคมใหมนั้น กับโครงการดานคมนาคมท่ีมีอยูเดิม หากโครงการพัฒนาใหมนั้นมี
ประโยชนกวาโครงการท่ีมีอยูเดิม หรือสามารถใชแทนส่ิงท่ีมีอยูเดิมได ก็มีแนวโนมท่ีบุคคลยอมรับ
โครงการพัฒนาใหมนั้นได ดังนั้น ประชาชนยิ่งรับรูถึงประโยชนเชิงสัมพันธของโครงการพัฒนา
ใหมมากข้ึนเทาใด อัตราการยอมรับโครงการพัฒนาใหมนั้น ก็จะยิ่งสูงข้ึนเทานั้น ดังนั้น กลยุทธ
หนึ่งท่ีนิยมใช ในการแพรกระจายโครงการพัฒนาใหม คือ การใหบุคคลท่ีเปนท่ีรูจัก ยอมรับ เช่ือถือ
ในชุมชนคือ ผูนําชุมชน มีการยอมรับโครงการพัฒนาใหม นั้นเสียกอน เพื่อจูงใจใหประชาชนใน
ชุมชน มีการยอมรับโครงการพัฒนาใหม นั้นดวย 

  
ขอจํากัด และปญหา อุปสรรคในการวิจัย 
1. เนื่องจากการศึกษาวิจัย ตองการศึกษาเฉพาะการประชาสัมพันธและปจจัยส่ือการ

ประชาสัมพันธ ท่ีนําเสนอ ขอมูล ขาวสาร ฯ ท่ีมีประสิทธิผลตอการยอมรับโครงการระบบขนสง
ทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชวงระยะการกอสรางโครงการฯเทานั้น ซ่ึงจะใชเปน 
กลยุทธการประชาสัมพันธในอนาคตตอไป จึงไมไดเจาะลึกในรายละเอียดของปจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจจะ
เปนปญหา อุปสรรค ตอการดําเนินงานโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน 
สุวรรณภูมิได 

2. ชวงเวลาท่ีทําการเก็บขอมูล เปนเวลากลางวัน ซ่ึงเปนเวลาการประกอบอาชีพคาขาย 
รับจางท่ัวไป ของชาวชุมชน มีเพียงสวนนอยท่ีเปนแมบาน ท่ีพักอาศัยอยูในชุมชนชวงเก็บขอมูล 
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โดยเฉพาะผูนําชุมชนและคณะกรรมการฯ ของชุมชนท่ีอยูในแนวเขตโครงการฯ ตองรอเวลาใกลคํ่า 
จึงสัมภาษณได ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีชาวชุมชนมีการชุมนุมสังสรรคกัน ซ่ึงตองระมัดระวังเปนพิเศษ 

3. จากการสังเกตพฤติกรรมโดยรวมของประชาชนกลุมตัวอยาง สวนมากจะมีความ 
กดดันจากการไมทราบขอมูล ขาวสาร ในสถานการณโครงการฯท่ีแทจริง จึงเกิดความวิตกกังวล 
หวาดระแวงถึงความไมม่ันคงของท่ีพักอาศัยอยูแลว จึงยังไมไววางใจตอคนแปลกหนาภายนอก 
ชุมชนท่ีเขามาถามเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับท่ีพักอาศัยหรือชุมชนของตน ซ่ึงตองใชเวลาการพูดคุยทําความ
เขาใจอยูนาน จึงยินยอมใหสัมภาษณไดในท่ีสุด 

 
5.2  ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลงานการศึกษาวิจัย 
เพื่อใหผลการศึกษานํามาซ่ึงประโยชน เปนแนวทางในการปรับปรุง การประชาสัมพันธ

โดยใช ส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิในอนาคตใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเปนแนวทางในการวางแผนนโยบายการ
ประชาสัมพันธเพ่ือการยอมรับของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบในโครงการพัฒนาอื่นๆในอนาคต 
ท่ีจะมีตอชุมชนริมทางรถไฟ ท่ีอยูในแนวเขตเสนทางรถไฟสายอ่ืนๆ ท่ีสําคัญเพื่อสงเสริมและ
พัฒนานโยบายการประชาสัมพันธในดานตางๆ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1. เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาความรู ความสามารถของเจาหนาท่ีการ
ประชาสัมพันธและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับโครงการฯ เพื่อสงเสริมและพัฒนาการ ความรวมมือ 
และการยอมรับ ในแนวทางท่ีสอดคลองกับ การพัฒนาแบบยั่งยืนท่ีมี คน เปนศูนยกลางของการ
พัฒนา รวมท้ังตอกย้ําแนวคิดของการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาท่ี ส่ือบุคคล ประเภท ผูนําชุมชน เปนส่ือ
ท่ีมีอิทธิพลและมีบทบาทตอการโนมนาวใจ ชักจูงประชาชนในชุมชนไดมากกวาส่ือมวลชน  

2. จัดใหมีการฝกอบรมหลักการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับโครงการพัฒนาฯ เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจในหลักการและยุทธวิธี
ของการประชาสัมพันธ เพื่อเปนแนวทาง วิธีการปฏิบัติตามหลักการประชาสัมพันธไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสรางความนาเช่ือถือ ไดรับความรวมมือ มีการยอมรับจากผูนําชุมชน หรือ
ประชาชนกลุมเปาหมาย ไดอยางถูกตอง 

3. ศึกษาและสงเสริมการใชประโยชนจากส่ือบุคคลอ่ืนๆ คือ เพื่อนบานหรือคนใน 
ชุมชน ซ่ึงอยูในชุมชนหรือสถานการณเดียวกัน ท่ีตองการหาขอมูล ขาวสาร หากหาไมได ก็คาดเดา
เอาเอง แลวจะถายทอดขอมูลขาวสาร สถานการณตางๆ ของชุมชน เชน การดําเนินงานและความ
เคล่ือนไหวของการกอสรางโครงการฯ ใหกับคนอ่ืนในชุมชนเดียวกันนั้นอีกตอหนึ่ง  
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4. สงเสริมและกระตุนความรวมมือ ใหการยอมรับโครงการฯ โดยการจัดประชุมและ
นิทรรศการหรือกิจกรรม เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสารประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจใน
โครงการฯ  วิธีการนี้คือ กระบวนการพัฒนาคน ตามแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน เนื่องจากเปนการ
พบปะชาวบานโดยตรง เปนการส่ือสารแบบ face-to-face ท่ีเหมาะสมและควรทําตอเนื่อง ซ่ึงยอม
ตองอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย  

5. การใชส่ือหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ นอกจากจะ
ใชส่ือบุคคลแลว การส่ือสารกับกลุมเปาหมายกลุมอ่ืนโดยเฉพาะในสวนกลาง เชน กรุงเทพมหานคร 
ควรใชส่ือมวลชนโดยเฉพาะโทรทัศน หรือหนังสือพิมพ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการกระจาย
ขาวสารไดท่ัวถึงมากกวา นอกจากนี้ ส่ือที่นาสนใจและมีประโยชนคือ แผนพับ ใบปลิว ขาวแจก ขาว
ร ถ ไ ฟ  
ปายประกาศขาว เพราะชวยเผยแพร ขอมูล ขาวสาร ท่ีเปนรูปธรรม  

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษา การยอมรับ มีสวนรวม ในความรวมมือของประชาชนในเชิง

คุณภาพ ตั้งแต ระยะกอนการดําเนินงานกอสราง ระยะการกอสรางและระยะการเปดใชโครงการฯ 
โดยการดําเนินการตามกระบวนการทางการประชาสัมพันธ และเขารวมสังเกตการณ มีสวนรวมใน
ชุมชนโดยมุงเนนชุมชนท่ีมีปญหา เพื่อศึกษากระบวนการ รูปแบบและลักษณะการยอมรับ ท่ีเกิดข้ึน
จริง จะชวยใหมองเห็นปญหา อุปสรรค ของการประชาสัมพันธเพื่อยอมรับ ไดมากข้ึน 

2. ผลการศึกษาเรื่องนี้ แสดงถึงความสําคัญของ ผูนําชุมชน จึงควรมีการศึกษาถึง 
บทบาทและความรู ความสามารถ ของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ และกลยุทธใน
การประชาสัมพันธเพ่ือการยอมรับ ตอ ผูนําชุมชนหรือกลุมเปาหมาย ไดอยางไร รวมทั้งมีแนวทาง 
วิธีการแกไข ปญหา อุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อจะไดนํามาเปน แนวทางการดําเนินการ
ประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการพัฒนาอ่ืนๆ ตอไป  

3. ควรทําการศึกษาปจจัยท่ีอาจเกี่ยวของกับการยอมรับ อ่ืนๆ เพิ่มเติม เชน เพศ  
การศึกษา อาชีพ ผลกระทบ การชวยเหลือ คาชดเชย มาตรการปองกันแกไขผลกระทบ ระยะเวลาท่ี
พักอาศัยอยูในชุมชน ความตระหนักรูและสํานึกถึงของชาวบานตอโครงการพัฒนาฯลฯ เพ่ือจะได
มองเห็นคุณลักษณะท่ีเอ้ืออํานวยตอการยอมรับของประชาชนไดหลากหลายข้ึน 

4. ในเร่ืองความพึงพอใจ การไดรับการยอมรับจากประชาชน ผูสนใจ อาจศึกษาความ
พึงพอใจของประชาชนตอบทบาทและการทํางานของ เจาหนาท่ีขององคการของรัฐหรือ
ผูรับผิดชอบโครงการ ตามกระบวนการประชาสัมพันธ กับบทบาทของผูนําชุมชน ตอการชักจูง
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หรือโนมนาวใจ และการไดรับการยอมรับ เช่ือถือจากประชาชนในชุมชนน้ันๆ ขอมูลท่ีไดจะเปน
ประโยชน สามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาเพ่ือการพัฒนาการประชาสัมพันธหรือส่ือการ
ประชาสัมพันธ เพื่อการยอมรับโครงการพัฒนาของรัฐอ่ืนๆในอนาคตตอไป 
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ชื่อชุมชน………………………….. 
แบบสัมภาษณเพื่อการศึกษาวิจัย 

เร่ือง 
ส่ือการประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการระบบขนสงทางรถไฟ 

เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
คําช้ีแจง : ใหใสเคร่ืองหมาย √ ใน  หรือเติมขอความที่ตรงความจริงของตัวผูตอบมากท่ีสุด 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. อายุ.............................ป 
2. เพศ     ชาย     หญิง 
3. การศึกษา 

 ไมไดเรียน       ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเทา 
     ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา (ป.1-ป.6)   ปวช./ปวส./อาชีวศึกษาหรือ

เทียบเทา 

 ระดับมัธยมตนหรือเทียบเทา     ปริญญาตรี 
 สูงกวาปริญญาตรี       อ่ืนๆ ระบุ……………………... 

4. ทานอาศัยอยูใน ชุมชนนี้ มานาน 
 นอยกวา 6 เดือน      1 ป – 5 ป 
 6 เดือน – 1 ป       5 ปข้ึนไป 

5. ภูมิลําเนาของตัวทาน 
  กรุงเทพมหานคร      ตางจังหวดั 

ระบุ.................................... 
6. ทานอาศัยอยูใน ชุมชนนี้ เพราะ 

(โปรดระบุ)................................................................................................................................... 
7. ปจจุบันทานประกอบอาชีพ 

 รับจาง       คาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว 
 ลูกจางหรือเจาของสถานบันเทิง/รานอาหาร   ลูกจางหรือเจาของบริษทัเอกชน 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ      อ่ืนๆ ระบุ...................................... 
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8. รายไดตอเดือน 
 นอยกวา 3,000 บาท      5,001 บาท – 8,000 บาท 
 3,001 – 5,000 บาท      8,001 – 10,000 บาท 
 10,001 – 20,000 บาท      20,000 บาทข้ึนไป 

9. ลักษณะท่ีอยูอาศัย 
 บานตนเองในที่เชา      บานของตนเองในที่บุกรุก 
 บานอาศัยผูอ่ืน       บานเชา 
 บานในท่ีของตนเอง      อ่ืนๆ ระบุ…………………. 

10. ทานไดรับ ขาวสาร ขอมูล โครงการพัฒนาฯหรือความเคลื่อนไหวของชุมชน จากแหลงไหน
มากท่ีสุด 

 ผูนําชุมชน 
 เพื่อนบาน 
 คนในชุมชน 
 ส่ือตางๆ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................. 

11. ปกติทานติดตามหรือแสวงหา ขาวสาร ขอมูล โครงการพัฒนาฯหรือความเคล่ือนไหวของ
ชุมชน บางหรือไม 

    ติดตาม       ไมติดตาม (ขามไปสวนท่ี 2) 
12. ทานติดตามหรือแสวงหา ขาวสาร ขอมูล ท่ีตองการ จากส่ือประเภทใดมากท่ีสุด (คําตอบเดียว) 

 ส่ือเฉพาะกิจ – แผนพับ ใบปลิว ประกาศฯ 
 ส่ือบุคคล-ผูนําชุมชน เจาหนาท่ีโครงการ เพื่อนบาน คนในชุมชนฯ 
 ส่ือส่ิงพิมพ – หนังสือพิมพ วารสารฯ 
 ส่ือมวลชน – วิทย ุโทรทัศนฯ 
 อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................... 
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สวนท่ี 2 การไดรับ ขอมูล ขาวสาร การประชาสัมพันธ เก่ียวกับ โครงการระบบขนสงทางรถไฟ
เชื่อม     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

1. ทานทราบไหมวา การดําเนนิงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จะเปนการสรางครอมบนเสนทางรถไฟสายตะวนัออกเดิม จากสถานีพญาไท – 
สถานีลาดกระบัง 

 ไมทราบ 
 ทราบจาก............ (     ) เจาหนาท่ีฯ/ผูรับผิดชอบโครงการฯ     (     ) หนังสือพิมพ 

(ระบุ).......... 
    (     ) เพื่อนบาน/คนในชุมชน                       (     ) ผูนําชุมชน 
    (     ) วิทย/ุโทรทัศน     (     ) แผนพบั/ใบปลิว 
    (     ) อ่ืนๆ (ระบุ).......................................... 
 

2. ทานทราบไหมวา ประชาชนท่ัวไปสามารถเขารวมประชุมกับคณะทํางานฯ แสดงความคิดเห็น 
และเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภมิูได 

 ไมทราบ 
 ทราบจาก............ (     ) เจาหนาท่ีฯ/ผูรับผิดชอบโครงการฯ     (     ) หนังสือพิมพ 

(ระบุ).......... 
    (     ) เพื่อนบาน/คนในชุมชน                       (     ) ผูนําชุมชน 
    (     ) วิทย/ุโทรทัศน     (     ) แผนพบั/ใบปลิว 
    (     ) อ่ืนๆ (ระบุ).......................................... 
 

3. ทานทราบไหมวา การดําเนนิงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  จะมีผลกระทบตอครัวเรือน/ชุมชน อยางไร 

 ไมทราบ 
 ทราบจาก............  
(     ) เจาหนาท่ีฯ/ผูรับผิดชอบโครงการฯ     (     ) หนังสือพิมพ (ระบุ).......... 
(     ) เพื่อนบาน/คนในชุมชน                       (     ) ผูนําชุมชน 
(     ) วิทย/ุโทรทัศน     (     ) แผนพบั/ใบปลิว 
(     ) อ่ืนๆ (ระบุ).......................................... 
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4. ทานทราบหรือเคยเหน็ เจาหนาท่ีฯ/ ผูรับผิดชอบโครงการฯ  เขามาประกาศขาวหรือช้ีแจง 
เกี่ยวกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตางๆ พรอมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ ดาน
ส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมไวแลว หรือไม 

 ไมทราบ 
 ทราบจาก............  
(     ) เจาหนาท่ีฯ/ผูรับผิดชอบโครงการฯ     (     ) หนังสือพิมพ (ระบุ).......... 
(     ) เพื่อนบาน/คนในชุมชน                       (     ) ผูนําชุมชน 
(     ) วิทย/ุโทรทัศน     (     ) แผนพบั/ใบปลิว 
(     ) อ่ืนๆ (ระบุ).......................................... 

 
 
5. ทานทราบไหมวา ผูรับผิดชอบโครงการฯ ไดมีแนวทางและมาตรการชดเชยทรัพยสิน เชน คา

ร้ือยาย คาพาหนะขนยาย ใหกับประชาชน/ครัวเรือน ริมทางรถไฟท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง 
หรือไม 

 ไมทราบ 
 ทราบจาก............  
(     ) เจาหนาท่ีฯ/ผูรับผิดชอบโครงการฯ     (     ) หนังสือพิมพ (ระบุ).......... 
(     ) เพื่อนบาน/คนในชุมชน                       (     ) ผูนําชุมชน 
(     ) วิทย/ุโทรทัศน     (     ) แผนพบั/ใบปลิว 
(     ) อ่ืนๆ (ระบุ).......................................... 
 

6. ทานไดทราบ ขาวสาร ขอมูล เกี่ยวกับ โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  กอนการดําเนนิงานกอสรางทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือไม 

 ไมทราบ 
 ทราบจาก............  
(     ) เจาหนาท่ีฯ/ผูรับผิดชอบโครงการฯ     (     ) หนังสือพิมพ (ระบุ).......... 
(     ) เพื่อนบาน/คนในชุมชน                       (     ) ผูนําชุมชน 
(     ) วิทย/ุโทรทัศน     (     ) แผนพบั/ใบปลิว 
(     ) อ่ืนๆ (ระบุ).......................................... 
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7. ทานทราบไหมวา ประชาชนสามารถแสดงความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ เกีย่วกับการดําเนินงาน
กอสรางทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิได 

 ไมทราบ 
 ทราบจาก............  
(     ) เจาหนาท่ีฯ/ผูรับผิดชอบโครงการฯ     (     ) หนังสือพิมพ (ระบุ).......... 
(     ) เพื่อนบาน/คนในชุมชน                       (     ) ผูนําชุมชน 
(     ) วิทย/ุโทรทัศน     (     ) แผนพบั/ใบปลิว 
(     ) อ่ืนๆ (ระบุ).......................................... 
 

8. ทานทราบไหมวา ประชาชนท่ัวไปสามารถมีสวนรวม ชวยสอดสองดแูลให ผูรับเหมากอสราง
ฯ และผูรับผิดชอบโครงการฯ ปฏิบัติตามเง่ือนไขในแผนงานและมาตรการตางๆ ท่ีกําหนดไว
ในแผนการดําเนินงานกอสรางทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิได 

 ไมทราบ 
 ทราบจาก............  

(     ) เจาหนาท่ีฯ/ผูรับผิดชอบโครงการฯ     (     ) หนังสือพิมพ (ระบุ).......... 
(     ) เพื่อนบาน/คนในชุมชน                       (     ) ผูนําชุมชน 
(     ) วิทย/ุโทรทัศน     (     ) แผนพบั/ใบปลิว 
(     ) อ่ืนๆ (ระบุ).......................................... 
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สวนท่ี 3   การยอมรับการดําเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

ลักษณะการยอมรบั ยอมรับ        ไมแนใจ ไมยอมรับ 

1. การรับรูขอมูลขาวสาร 
    1.1   กอนการดาํเนินงานกอสราง ทานเคยไดทราบ      
ขาวสาร ขอมูล เกี่ยวกับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
    1.2  ทานยอมรบัหรือไม ถาการกอสรางทางรถไฟผาน/ทับ 
ที่อยูอาศัยของทาน 
    1.3  ทานยอมรบั โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ 
    1.4  การกอสรางฯ ควรรีบดําเนนิการโดยเร็ว จะชวยลด
ผลกระทบที่เกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึนได 
    1.5  ทานยอมรบัหรือไมวาทางการ มีการจัดเตรียม      
เกี่ยวกับความปลอดภัยไวแลว 
    1.6  ทานยอมรบัหรือไมวา ควรมีการประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับโครงการฯ ใหมากข้ึน มีรายละเอียดมากข้ึน 
    1.7  ทานยอมรบัหรือไมวาโครงการฯ จะมีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในดานตางๆนอยมาก 
    1.8  ในกรณีที่การกอสรางโครงการฯ ผานหรือทับที่      
ทานอยู ทานยอมรับที่จะยายไปยังที่ทางการจัดสรรใหใหม     
หรือไม 
    1.9  ถาทางการชดเชยเปนเงิน ใหแทนการยายไปอยูที่ใหม 
ทานยอมรบัหรือไม 
    1.10  ถาการกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไมผานที่ทีท่านอยูอาศัย ทาน
ยอมรับหรือไม  
    1.11 ถาโครงการฯ ไดสรางระบบขนสงผานทีท่ี่ทานพัก
อาศัย แตทางการชดเชยใหทาน ทานยอมรับหรือไม 
    1.12  ถาโครงการฯ ไดมีการศกึษาและหลีกเลี่ยงการ
กระทบตอส่ิงแวดลอมแลว ทานยอมรับโครงการหรือไม 
    1.13  ทานยอมรับหรือไมวา  การพัฒนาระบบการ
คมนาคมเชื่อมโยงระหวางทาอากาศยานสุวรรณภูมิกบั      
นครหลวง เปนส่ิงจําเปน 
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ลักษณะการยอมรบั ยอมรับ        ไมแนใจ ไมยอมรับ 

    1.14  ทานยอมรับหรือไม วาขาวสาร การชี้แจงของ       
ทางการ เกี่ยวกับโครงการฯ สามารถทําใหทานเขาใจและ       
ยอมรับได 
    1.15  โดยทั่วไปทานยอมรับการมีบานพักอยูใกล
สนามบิน/ โครงการฯ หรือไม 
    1.16  ทานยอมรับหรือไม ที่การกอสรางโครงการฯ จะ
เปนการสรางครอมบนเสนทางรถไฟสายตะวันออกเดิม 
    1.17 ทานยอมรบัหรือไม เม่ือผูทีอ่ยูอาศัยไดรับเงิน คาขน
ยาย คาชดเชย คาพาหนะแลวตองรีบยายออกทันที หรือ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 
    1.18  โครงการฯ มีสถานีจดุเร่ิมตนอยูในใจกลางเมอืง   
แถวยานธุรกิจเชน พญาไท ทานยอมรับหรือไม 
    1.19  ทานจะยอมรับหรือไม ที่โครงการฯ มีแผนขยาย
เสนทางเชื่อมตอไปยัง ทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อเปนการ
ครอบคลุมพืน้ที่เสนทางการคมนาคมใหมากย่ิงข้ึน 
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การยอมรับการดําเนินงานกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ตารางท่ี 1 รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความคิดเห็น จําแนกตามดานตางๆ 
 

ลักษณะการยอมรบั ยอมรับ ไม
แนใจ 

ไม
ยอมรับ 

Χ  S.D. ระดับ 

1.  กอนการดําเนนิงานกอสราง  ทานเคยไดทราบ
ขาวสาร ขอมูล เกี่ยวกับโครงการระบบขนสงทางรถไฟ
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

62.60 29.60 7.70 2.55 0.64 ยอมรับ 

2.  ทานยอมรับหรือไม  ถาการกอสรางทางรถไฟผาน/
ทับ ที่อยูอาศัยของทาน 

45.30 16.00 38.70 2.07 0.92 ไมแนใจ 

3.  ทานยอมรับ โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชือ่มทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ 

77.30 17.00 5.70 2.72 0.56 ยอมรับ 

4.  การกอสรางฯ ควรรีบดําเนินการโดยเร็ว จะชวยลด
ผลกระทบที่เกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึนได 

67.40 23.80 8.70 2.59 0.65 ยอมรับ 

5. ทานยอมรบัหรือไมวาทางการ มีการจัดเตรียมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยไวแลว 

54.40 24.80 20.80 2.34 0.80 ยอมรับ 

6. ทานยอมรบัหรือไมวา  ควรมีการประชุมชีแ้จง
เกี่ยวกับโครงการฯ ใหมากข้ึน มีรายละเอียดมากข้ึน 

79.50 15.40 5.00 2.74 0.54 ยอมรับ 

7. ทานยอมรบัหรือไมวาโครงการฯ จะมีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ นอยมาก 

42.60 33.60 23.80 2.19 0.79 ไมแนใจ 

8. ในกรณีที่การกอสรางโครงการฯ ผานหรอืทบัทีท่าน
อยู ทานยอมรับทีจ่ะยายไปยังทีท่างการจัดสรรใหใหม 
หรือไม 

61.30 17.20 21.50 2.40 0.82 ยอมรับ 

9. ถาทางการชดเชยเปนเงิน ใหแทนการยายไปอยูทีใ่หม 
ทานยอมรบัหรือไม 

60.80 15.50 23.60 2.37 0.84 ยอมรับ 

10. ถาการกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไมผานที่ทีท่านอยูอาศัยทาน
ยอมรับหรือไม 

69.30 26.00 4.70 2.65 0.57 ยอมรับ 

11. ถาโครงการฯ ไดสรางระบบขนสงผานที่ทีท่านพกั
อาศัย แตทางการชดเชยใหทาน ทานยอมรับหรือไม 

69.70 17.00 13.30 2.56 0.72 ยอมรับ 

12. ถาโครงการฯ ไดมีการศึกษาและหลีกเลี่ยงการ
กระทบตอส่ิงแวดลอมแลว ทานยอมรับโครงการหรือไม 

74.70 16.00 9.30 2.65 0.64 ยอมรับ 
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ตารางท่ี  1  (ตอ) 
 

ลักษณะการยอมรบั ยอมรับ ไม
แนใจ 

ไม
ยอมรับ 

Χ  S.D. ระดับ 

13. ทานยอมรับหรือไมวา การพัฒนาระบบการ
คมนาคมเชื่อมโยงระหวางทาอากาศยานสุวรรณภูมิกบั
นครหลวง เปนส่ิงจําเปน 

75.80 22.20 2.00 2.74 0.48 ยอมรับ 

14. ทานยอมรับหรือไม วาขาวสาร การชี้แจงของ
ทางการ เกี่ยวกบัโครงการฯ สามารถทําใหทานเขาใจ
และยอมรับได 

54.30 31.70 14.00 2.40 0.72 ยอมรับ 

15. โดยทั่วไปทานยอมรับการมีบานพักอยูใกล
สนามบิน/โครงการฯ หรือไม 

42.90 31.80 25.30 2.18 0.81 
ไม
แนใจ 

16. ทานยอมรับหรือไม ที่การกอสรางโครงการฯ จะ
เปนการสรางครอมบนเสนทางรถไฟสายตะวันออกเดิม 

55.60 35.50 8.90 2.47 0.65 ยอมรับ 

17. ทานยอมรับหรือไม เม่ือผูทีอ่าศยัไดรับเงินคาขน
ยาย คาชดเชย คาพาหนะแลวตองรีบยายออกทันที หรือ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 

61.80 19.30 18.90 2.43 0.79 ยอมรับ 

18. โครงการฯ มีสถานีจุดเร่ิมตนอยูในใจกลางเมือง
แถวยานธุรกิจ เชน พญาไท ทานยอมรับหรือไม 

67.90 23.60 8.40 2.59 0.64 ยอมรับ 

19. ทานจะยอมรับหรือไม ที่โครงการฯ มีแผนขยาย
เสนทางเชื่อมตอไปยัง ทาอากาศยานดอนเมือง เพือ่เปน
การครอบคลุมพืน้ที่เสนทางการคมนาคมใหมากย่ิงข้ึน 

66.80 27.50 5.80 2.61 0.60 ยอมรับ 
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ตารางท่ี 2   รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคดิเห็น และลําดับการยอมรับ
จําแนกตามดานตางๆ  

ลักษณะการยอมรบั ยอมรับ ไม
แนใจ 

ไม
ยอมรับ Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 

ทานยอมรบัหรือไมวา  ควรมีการประชุมชี ้
แจงเก่ียวกับโครงการฯ ใหมากข้ึน มีราย 
ละเอียดมากข้ึน 

79.50 15.40 5.00 2.74 0.54 ยอมรับ 1 

ทานยอมรบัหรือไมวา การพัฒนาระบบการ
คมนาคมเชื่อมโยงระหวางทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิกับนครหลวง เปนส่ิงจําเปน 

75.80 22.20 2.00 2.74 0.48 ยอมรับ 1 

ทานยอมรบั โครงการระบบขนสงทางรถไฟ 
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

77.30 17.00 5.70 2.72 0.56 ยอมรับ 3 

ถาการกอสรางโครงการระบบขนสงทาง 
รถไฟเชือ่มทาอากาศยานสุวรรณภมิู ไมผานทีท่ี่
ทานอยูอาศัยทานยอมรับหรือไม 

69.30 26.00 4.70 2.65 0.57 ยอมรับ 4 

ถาโครงการฯ ไดมีการศึกษาและหลีกเลี่ยง 
การกระทบตอส่ิงแวดลอมแลว ทานยอมรับ
โครงการหรือไม 

74.70 16.00 9.30 2.65 0.64 ยอมรับ 4 

ทานจะยอมรับหรือไม ที่โครงการฯ มีแผนขยาย
เสนทางเชื่อมตอไปยัง ทาอากาศยานดอนเมือง 
เพื่อเปนการครอบคลุมพื้นที่เสนทางการคมนาคม
ใหมากย่ิงข้ึน 

66.80 27.50 5.80 2.61 0.60 ยอมรับ 6 

การกอสรางฯ ควรรีบดําเนินการโดยเร็ว จะชวย
ลดผลกระทบที่เกิดข้ึนหรืออาจจะเกิด 
ข้ึนได 

67.40 23.80 8.70 2.59 0.65 ยอมรับ 7 

โครงการฯ มีสถานีจุดเร่ิมตนอยูในใจกลางเมือง
แถวยานธุรกิจ เชน พญาไท ทานยอม 
รับหรือไม 

67.90 23.60 8.40 2.59 0.64 ยอมรับ 7 

ถาโครงการฯ ไดสรางระบบขนสงผานทีท่ี่ทาน
พักอาศัย แตทางการชดเชยใหทาน ทานยอมรบั
หรือไม 

69.70 17.00 13.30 2.56 0.72 ยอมรับ 9 

กอนการดําเนินงานกอสราง  ทานเคยไดทราบ
ขาวสาร ขอมูล เกี่ยวกับโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเชือ่มทาอากาศยานสุวรรณภมิู 

62.60 29.60 7.70 2.55 0.64 ยอมรับ 10 
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ตารางท่ี 2   (ตอ) 
 

ลักษณะการยอมรบั ยอมรับ 
ไม
แนใจ 

ไม
ยอมรับ Χ  S.D. ระดับ ลําดับ 

ทานยอมรบัหรือไม ที่การกอสรางโครงการฯ จะ
เปนการสรางครอมบนเสน 
ทางรถไฟสายตะวันออกเดิม 

55.60 35.50 8.90 2.47 0.65 ยอมรับ 11 

ทานยอมรบัหรือไม เม่ือผูทีอ่าศัยไดรับเงินคาขน
ยาย คาชดเชย คาพาหนะแลวตองรีบยายออก
ทันท ีหรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

61.80 19.30 18.90 2.43 0.79 ยอมรับ 12 

ในกรณีที่การกอสรางโครงการฯ ผานหรือทับที่
ทานอยู ทานยอมรับที่จะยายไปยังที่ทางการ
จัดสรรใหใหม หรือไม 

61.30 17.20 21.50 2.40 0.82 ยอมรับ 13 

ทานยอมรบัหรือไม วาขาวสาร การชี้แจงของ
ทางการ เกี่ยวกบัโครงการฯ สามารถทําใหทาน
เขาใจและยอมรับได 

54.30 31.70 14.00 2.40 0.72 ยอมรับ 13 

ถาทางการชดเชยเปนเงิน ใหแทนการยายไปอยูที่
ใหม ทานยอมรบัหรือไม 

60.80 15.50 23.60 2.37 0.84 ยอมรับ 15 

ทานยอมรบัหรือไมวาทางการ มีการจัดเตรียม
เก่ียวกับความปลอดภัยไวแลว 

54.40 24.80 20.80 2.34 0.80 ยอมรับ 16 

ทานยอมรบัหรือไมวาโครงการฯ จะมีผล 
กระทบส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ นอยมาก 

42.60 33.60 23.80 2.19 0.79 ไมแนใจ 17 

โดยทั่วไปทานยอมรับการมีบานพกัอยูใกล
สนามบิน/โครงการฯ หรือไม 

42.90 31.80 25.30 2.18 0.81 ไมแนใจ 18 

ทานยอมรบัหรือไม  ถาการกอสรางทางรถไฟ
ผาน/ทับ ทีอ่ยูอาศยัของทาน 

45.30 16.00 38.70 2.07 0.92 ไมแนใจ 19 
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ภาคผนวก ข. 
ภาพถายชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟโครงการระบบขนสงทางรถไฟ 

เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
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เสนทางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่กอสรางสถานีพญาไทย 
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ชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟ 
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ชุมชนในแนวเขตเสนทางรถไฟ 
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พื้นที่ดําเนินงานกอสรางโครงการฯ 
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ภาคผนวก ค. 
ภาพถายตัวอยางการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
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การสัมภาษณผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชน 
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การสัมภาษณผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชน 
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การสัมภาษณผูนําชุมชน 
 

 

DPU



 

162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
เสนทางรถไฟโครงการขายระบบขนสงมวลชนระบบรางในอนาคต 

และโครงขายการคมนาคมในบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่โครงการ 
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ภาคผนวก จ. 
 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการสัมภาษณ 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

ทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบสัมภาษณการจดบันทึก การสังเกต และ
อาศัยอุปกรณในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ เคร่ืองบันทึกเทปและกลองถายภาพ 

เนื่องจากการสัมภาษณท่ีผูวิจยัเลือกใช เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยแบบ
สัมภาษณท่ีผูวจิัยใช จึงเลือกใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Unstructured Interview) เพื่อเปน
การระมัดระวงัเปนพิเศษในการดําเนินการสัมภาษณ ท่ีแสดงถึงความเปนมิตร จริงใจรับฟงปญหา 
พยายามแกไขปญหาใหหมดไปหรือใหนอยลงขึ้นอยูกับแตละสถานการณในเบ้ืองตนนั้นๆ ไมให
กระทบกระเทือนจิตใจ ความรูสึกและเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณสามารถสอบถามกลับได โดย
การสัมภาษณมีหลายลักษณะ ท้ังลักษณะเจาะจงเฉพาะจุด ถามแบบเจาะลึก ถามแบบกวาง ถามแบบ
ตรงไปตรงมาหรือถามแบบออนก็ได เนนการสังเกตการณปฏิกิริยาของผูใหสัมภาษณและ
สภาพแวดลอมรอบขาง ท้ังกอนการสัมภาษณ ในขณะสัมภาษณและหลังการสัมภาษณ โดยพยายาม
ดัดแปลงหรือปรับเปล่ียนการซักถามใหเหมาะสมกับผูใหสัมภาษณแตละคนไปใหเกดิความพึง
พอใจมากท่ีสุด 

โดยมีกรอบแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ ดังนี ้
1. โดยการรับรู ขอมูล ขาวสาร การประชาสัมพันธ เกี่ยวกับสถานการณ ความเปนไป

ของโครงการทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเสนทางรถไฟ ได
จากส่ือใดมากท่ีสุด 

2. การแสวงหาความรู ความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีเสนทางรถไฟ เปนอยางไร 

3. การแสดงความคิดเห็น เกีย่วกับปญหา หรือผลกระทบ ท่ีคาดวาหรือเกิดข้ึนจาก
การกอสรางทางรถไฟ เช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีลักษณะอยางไร 

4. การยอมรับ และความตองการรับรู ขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัโครงการทางรถไฟเชื่อม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีลักษณะอยางไร 

5. การยอมรับ และความตองการรับรู ขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัโครงการทางรถไฟเชื่อม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิของประชาชนในแนวเขตพื้นท่ีเสนทางรถไฟ อยูในระดับใด 

6. ความคิดเหน็และรูปแบบเกีย่วกบัการดําเนนิการโครงการทางรถไฟเช่ือมทาอากาศ
ยานสุวรรณภมิูของประชาชนในแนวเขตพื้นท่ีเสนทางรถไฟ เปนอยางไร 
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แบบสัมภาษณ 
 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “การประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการระบบขนสงทางรถไฟ

เช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ” 
1. ขอทราบช่ือ นามสกุล อายุ ตําแหนงและสถานท่ีทํางานของทานในปจจบัุน ครับ 
2. ทานไดรับรู ขอมูล ขาวสารการประชาสัมพันธ เกี่ยวกับโครงการทางรถไฟเช่ือ

ทานอากาศยานสุวรรณภูมิหรือไม อยางไรบางครับ เพียงพอหรือไมครับ 
3. ทานไดรับรู ขอมูล ขาวสารการประชาสัมพันธ เกีย่วกับโครงการฯ ทานไดรับมา

จากทางใดหรือ ส่ือใดบาง และไดรับจากส่ือใดมากท่ีสุดครับ 
4. ทานไดรับรู ขอมูล ขาวสารการประชาสัมพันธ เกี่ยวกบัโครงการทางรถไฟเชื่อม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิจากรถไฟฯ อยางไรบางครับ 
5. ทานมีความตองการ หรือแสวงหาขอมูล ขาวสารเกี่ยวกบัโครงการทางรถไฟเชื่อม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิหรือไม จากส่ือใดบางครับ 
6. ทานทราบหรือไม โครงการฯ นี้ จะเร่ิมตนเสนทางรถไฟ จากไหนถึงไหน ทาน

เห็นดวยหรือไม 
7. ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอโครงการทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

จะมีประโยชนหรือไม อยางไร 
8. ทานคิดวา การกอสรางโครงการฯ จะมีผลกระทบตอทานหรือประชาชนท่ัวไป 

การแจงขาวสารประชาสัมพันธ การกอสรางฯ และผลกระทบใหกับประชาชนทราบหรือไม 
อยางไรบางครับ 

9. การกอสรางโครงการฯ นี้ จะเกดิผลกระทบตอทานหรือประชาชนท่ัวไป ควรแจง
ขาวสารประชาสัมพันธ การกอสรางฯ และผลกระทบใหกับประชาชนทราบหรือไม อยางไรบาง
ครับ 

10. ทานคิดวา การประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการทางรถไฟเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภมิู มีลักษณะอยางไร เพยีงพอหรือไมครับ 

11. ทานมีขอคิดเห็นหรือคําแนะนํา ในการแกไขปญหา อุปสรรค ของการ
ประชาสัมพันธเพื่อการยอมรับโครงการทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดอยางไรบางครับ 
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ประเด็นคําถามท่ีใชสัมภาษณ ผูบริหารที่รับผิดชอบโครงการระบบรถไฟฟา สําหรับ
งานวิจัยเร่ือง : การประชาสัมพันธเพือ่การยอมรับโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภมิู 

 
1. การประชาสัมพันธของการรถไฟฯ เฉพาะสวนที่เกีย่วของ โครงการระบบขนสง

ทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีอะไรบางครับ 
2. ไดมี การเผยแพรการประชาสัมพันธเฉพาะ โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการดําเนินงานกอสรางโครงการฯ ใหประชาชนท่ัวไป รับทราบอยางไร
บาง 

3. โครงการในการประชาสัมพันธเชิงรุกในลําดับตอไป มีอยางไรบางครับ หรือใน
อนาคตจะมีหรือไมครับ 

4. ในปจจุบันมีปญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของโครงการฯ อะไรบางครับ 
5. มาตรการ คาร้ือยาย และแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค ท่ีชุมชนบางชุมชนไมยอม

ร้ือยายในปจจบัุนนี้มีแนวทางอยางไร 
6. ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา อุปสรรค ไดอยางไร บางครับ 
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ภาคผนวก ฉ. 
 

ตัวอยางส่ือประชาสมัพันธ 
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