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 ขอใหอานิสงฆประโยชนของวิทยานพินธฉบับนี้ ไมวาจะมากนอยเพียงใด ขอใหเปน
เสมือนองคอุปถัมภ็ใหกับการศึกษาตอสาธารณชนของประเทศไทย เพือ่พัฒนาสืบไป  
 
 
      จงกลณี   ทรัพยร่ืนรวย 

 
 

 
 
 

DPU
DPU



  

 

ซ

สารบัญ 
 
           หนา 
 
บทคัดยอภาษาไทย  ................................................................................................................ ฆ 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ........................................................................................................... จ 
กิตติกรรมประกาศ  …............................................................................................................ ฉ 
สารบัญตาราง  ........................................................................................................................ ฌ 
สารบัญภาพ  ........................................................................................................................... ญ                               
บทที่ 

1. บทนํา ....................................................................................................................   1 
1.1  ความสําคัญและที่มาของปญหา  ..........................................................   1 
1.2  ปญหานําวิจัย ........................................................................................ 13 

  1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย...................................................................... 13  
  1.4  นิยามศัพท  .......................................................................................... 13 
  1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  ................................................................. 15 

2. แนวคดิ ทฤษฎี และผลงานวิจยัที่เกีย่วของ  ........................................................... 16 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัภาพลักษณองคกร  .................................... 16 
2.2  แนวคดิเกีย่วกับทัศนคต ิ  ...................................................................... 20  
2.3  แนวคดิเกีย่วกับการรับรูขาวสาร  .......................................................... 24 
2.4  แนวคดิการตลาดเพื่อสังคม  ................................................................. 28  
2.5  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ  .............................................................................. 29  

3.  ระเบียบวิธีวิจัย  .................................................................................................... 39 
  3.1  วิธีการเลือกตัวอยาง  ............................................................................. 40 
  3.2  แบบการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ..................................... 40 
  3.3  จํานวนตัวอยาง  .................................................................................... 41 
  3.4  เครื่องมือและวิธีการทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล   ............................ 43 

3.5  การตรวจสอบคุณภาพของขอมูล  ......................................................... 43 
3.6  การวิเคราะหขอมูล  ............................................................................... 44 

DPU
DPU



  

 

ฌ

สารบัญ (ตอ) 
 

4.  ผลการวิจัย  ........................................................................................................... 48 
5.  บทสรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ  ..................................................................... 67  

บรรณานุกรม  ......................................................................................................................... 76 
ภาคผนวก  ............................................................................................................................... 79  
ประวัติผูเขียน  .........................................................................................................................  104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
          

 
 
 

DPU
DPU



  

 

ญ

 สารบัญตาราง 
 
ตารางที่          หนา 

1.1  แสดงเสนทางพิเศษ ..........................................................................................   3 
3.1  แสดงขอมูล เครื่องมือและวิธีการในการวิจัย  .................................................... 40 
3.2  แสดงการทํา Field-Note  .................................................................................... 44 

 
            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
DPU



  

 

ฎ

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่           หนา 
 1.1 โครงสรางองคกรการทางพิเศษแหงประเทศไทย  ...............................................   6 
 1.2  แสดงรอยละของผูใหสัมภาษณจําแนกตามเพศ   ............................................... 10 
 1.3  แสดงรอยละของผูใหสัมภาษณจําแนกตามอาย ุ................................................. 10 
 1.4  แสดงรอยละของผูใหสัมภาษณจําแนกตามการศึกษา ........................................ 11 
 1.5  แสดงรอยละของผูใหสัมภาษณจําแนกตามอาชีพ  ............................................. 11 

2.1 แสดงสวนประกอบของทัศนคติ   ....................................................................... 22 
2.2  แบบจําลองกระบวนการรับรูขาวสารของบุคคล  ............................................... 24 
2.3  ยุทธศาสตรการดําเนินงานของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  ......................... 38 
4.1  บทความเพื่อการประชาสัมพันธ หนังสือพิมพ ไทยรัฐ  
       ขนาดครึ่งหนา ขาวดํา  วันที่ 28 มิถุนายน 2550 ................................................. 51 
4.2 บทความเพื่อการประชาสัมพันธ หนังสือพมิพ ขาวสด  

ขนาดครึ่งหนา ขาวดํา  วันที่ 28 มิถุนายน 2550.................................................. 52 
4.3 บทความเพื่อการประชาสัมพันธ หนังสือพมิพ มติชน  

ขนาดครึ่งหนา ขาวดํา    วันที ่28 มิถุนายน 2550 ............................................... 53 
4.4  สัญญลักษณ(Logo) โครงการ “จักรยานเพื่อเดก็ไทย จากใจ กทพ.”   ................ 54 
4.5  จักรยานจาํนวน 350 คัน โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”  .......... 54 
4.6  แบนเนอร ประชาสัมพันธ ติดบริเวณดานเก็บคาผานทาง ขนาด 1 x 8 เมตร …. 54 
4.7  ภาพจําลองแผนภูมกิารศึกษาทางดานการใชส่ือประชาสัมพันธโครงการ         
       “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”  ที่มีตอทัศนคติของผูใชทางพิเศษ  ……… 55

 5.1  แสดงการจัดทํากิจกรรมเพื่อสังคมระหวาง “องคกรรัฐบาล”  กับ  
       “องคกรเอกชน”  ………………………………………………………………  72

       
 
 

DPU
DPU



      ฆ    

หัวขอวิทยานพินธ   การใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธโครงการ 
“จักรยานเด็กไทย จากใจ กทพ.” ที่มีตอทัศนคติผูใชทางพิเศษ  

ชื่อผูเขียน       นางสาวจงกลณี ทรัพยร่ืนรวย 
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บทคัดยอ 
 
 งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา    1) คุณลักษณะของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ
ที่ใชในการรณรงค โครงการ“จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.”  ที่มีผลตอการรับรูของผูใชทาง
พิเศษ   2 ) ทัศนคติของผูใชทางพิเศษ ที่มีตอ โครงการ “จักรยาน เพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”  ของ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย และ    3) โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” ของการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย   มีผลตอภาพลักษณของการทางพิเศษแหงประเทศไทยในดานใด   โดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงเปนการเก็บขอมูลในเชิงลึกโดยใชฐานขอมูล และตัวอยาง จากการ
ประเมินผลการประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรการทางพิเศษแหงประเทศไทย  โครงการ 
“จักรยาน เพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.”  ซ่ึงเปนการทําวิจัยเชิงปริมาณ   เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน – 8 
กรกฎาคม พ.ศ. 2550     โดยการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดเคยทําการวิจัยเอาไว ผูวิจัยแบงกลุม
ตัวอยางเปน 2 กลุม  คือ กลุมแรก เลือกจากตัวอยางที่รูจักโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ 
กทพ.”  จํานวน 20 ตัวอยาง จากผูใชทางพิเศษ 5 เสนทางดวยกัน   และกลุมที่สอง คือกลุมผูที่มีสวน
เกี่ยวของในการวางแผนโครงการ   “จักรยาน เพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”  คือ ผูบริหารดานการ
ประชาสัมพันธ การทางพิเศษแหงประเทศไทย   บริษัทที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ คือ บริษัท 
บี วัน คอมมูนิเคชั่นส จํากัด  จํานวน 2 ตัวอยาง รวมเปนจํานวนตัวอยาง ทั้งส้ิน 22 ตัวอยาง 
 
 ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธที่ใชในการรณรงค
โครงการ  “จักรยานเพื่อเด็กไทย   จากใจ กทพ.”  ที่มีผลตอการรับรูของผูใชทางพิเศษ  สามารถ
จําแนกลักษณะของการรับรูออกเปน 3 ลักษณะดวยกัน คือ    1)  การรับรูดานการเผยแพร
ประชาสัมพันธ  พบวา คุณลักษณะของสื่อท่ีมีผลตอการรับรูของผูใชทางพิเศษ คือ จุดติดตั้งของสื่อ
ที่โดดเดน    ความถี่ที่ไดรับรู   ขอความที่ชัดเจน  และภาพประกอบ      2)  การรับรูทางดานสื่อที่ใช 

DPU
DPU



  

 

ง 

ในการประชาสัมพันธ  พบวา คุณลักษณะของสื่อท่ีมีผลตอการรับรูของผูใชทางพิเศษ คือ  ประเภท
ของสื่อประชาสัมพันธที่ใช  ซ่ึงผูใหสัมภาษณ จํานวน 20 ราย รูจักโครงการ  โดยสวนใหญรับรูจาก
ปายโฆษณาบริเวณทางดวน   ส่ือวิทยุ  โทรทัศน    และสื่อทางหนังสือพิมพ  ตามลําดับ    และ3) 
การรับรูเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการ  พบวา คุณลักษณะของสื่อที่มีผลตอการรับรูของผูใช
ทางพิเศษ คือ องคประกอบของสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ  ซ่ึงไดแก  พาดหัว  ขอความ     
ภาพประกอบ   และสัญลักษณโครงการ  
  
 ดานการศึกษาทัศนคติของผูใชทางพิเศษทีม่ีตอโครงการ“จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ 
กทพ.” พบวาทัศนคติสวนใหญของผูใชทางพิเศษ จะเปนทัศนคติเชิงบวกตอโครงการซึ่งมีผลมาจาก
ประสบการณของผูใชทางพิเศษที่เคยรับรูมากอนวาจักรยานสามารถชวยลดมลภาวะสิ่งแวดลอมได   
รวมทั้งตัวของ โครงการการมอบจักรยานใหแกเดก็ไทยในภูมภิาคอื่นๆ เปนแรงจูงใจในการปลูก
จิตสํานึกที่ดีตอสังคม 
               
 สําหรับผลของโครงการ“จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.” ตอภาพลักษณของการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย พบวา เปนโครงการที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร 
ซ่ึงเปนการตอบแทนคืนสูสังคม 
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ABSTRACT 

 
 The present study aims to investigate 1) effects of PR media used in the Jakrayan 

Phua Dek Thai Jak Jai ETA Project on perception of expressway users, 2) attitudes of expressway 
users towards the Jakrayan Phua Dek Thai Jak Jai ETA Project, and 3) effects of the Jakrayan 
Phua Dek Thai Jak Jai ETA Project on corporate image of the Expressway Authority of Thailand. 
 
 Qualitative research method was used in the study. Key informants were selected 
from respondents of survey research conducted by the Expressway Authority of Thailand during 
June 29 – July 9, 2007 to evaluate image of the Jakrayan Phua Dek Thai Jak Jai ETA Project.  
The present study divided twenty two key informants into two groups. The first group included 
20 expressway users of five different routes, who reported that they knew about the Jakrayan 
Phua Dek Thai Jak Jai ETA Project.   
The second group comprised two public relations executives of the Expressway Authority of 
Thailand, and Be 1 Communications Co., Ltd, who were involved in the planning of the Project. 
 
  Findings of the study indicate that PR media of the Jakrayan Phua Dek Thai Jak 
Jai ETA Project affect expressway users in three aspects.  First, in terms of public relations 
programs, it was found that prominent media locations, frequency of exposure, clear messages 
and images influence perception of expressway users.  Second, in terms of media uses, the study 
shows that the key media attribute that affects expressway users’ perception is media type. 
Twenty respondents said that they knew about the project mostly from expressway billboards, 
radio, television, and newspapers respectively. Third, in terms of project objectives, it was shown 

DPU
DPU



  

 

ฉ

that media attributes that affect perception of expressway users are elements of media design 
which include headlines, body copy, illustrations, images and project logo. 
  
 As for expressway users’ attitudes towards the Jakrayan Phua Dek Thai Jak Jai ETA 
Project, the study indicates that most expressway users have positive attitude towards the Project 
which results from their prior knowledge that use of bicycles can help reduce environmental 
problems.  Moreover, bicycle donation projects in other parts of the country also motivated them 
to contribute for the betterment of Thai society.   
 
 Finally, it was found that the Jakrayan Phua Dek Thai Jak Jai ETA   Project was 
perceived to help promote favorable image of ETA in terms of social contribution. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา  
 

ระบบการขนสงมวลชน  นับเปนพื้นฐานที่เอ้ือประโยชนตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน
และเปนเครื่องมือสําคัญที่จะผลักดันการสรางความเขมแข็งทางเศษฐกิจ โดยสามารถเชื่อมโยง
โครงขายของเสนทางตาง ๆ เพื่อรองรับกับการขยายตัวทางสังคมเมืองใหนําไปสูการเปนศูนยกลาง
การขนสงของภูมิภาค  รวมทั้งรองรับยุทธศาสตรการบริหารจัดการในดานการวางโครงสรางการ
ขนสงในพื้นที่ตาง ๆ   ดังนั้น การใหความสําคัญตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบการ
ขนสงที่มีมาตรฐาน  สะดวก ปลอดภัย และเสริมสรางความมั่นคงของชาติ    รวมทั้งการให
ความสําคัญในการพัฒนาระบบการขนสงที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
จึงเปนสิ่งที่รัฐบาลตระหนัก และใหความสําคัญ เปนอยางยิ่ง   

 
จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร และการพัฒนาของประเทศ ในดานการเมือง  

เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งเทคโนโลยีดานการติดตอส่ือสาร ทําใหระบบการขนสงไดรับการ
พัฒนาตามไป เพื่อตอบสนองความเจริญของประเทศดังกลาว   โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบการขนสง
มวลชน ที่ตองมีความสอดคลอง เอื้อประโยชนในดานการคมนาคมของภาคธุรกิจ  อุตสาหกรรม   
และประชาชนและจากการขยายตัวดังกลาว กอใหเกิดซึ่งปญหาดานการจราจรตามมา อันกอใหเกิด
ความสูญเสียและความสูญเปลาทางดานเศรษฐกิจของประเทศอยางใหญหลวงและมีแนวโนมวาจะ
ทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับ รัฐบาลจึงไดพิจารณาจัดตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อศึกษารูปแบบ 
จัดสราง  กอตั้ง และบริหาร การทางพิเศษแหงประเทศไทย ขึ้น โดยใหทําหนาที่กอสรางทางพิเศษ 
เพื่อบรรเทาและแกปญหาการจราจร 

 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย  (กทพ.)  ซ่ึงเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดของ

กระทรวงคมนาคม จึงไดรับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 290 ประกาศ ณ วันที่ 
27  พฤศจิกายนพ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงคที่จะสราง หรือจัดใหมีทางพิเศษดวยวิธีการใดๆ  
ตลอดจนการบํารุงรักษาทางพิเศษและดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวกับทางพิเศษ  เพื่ออํานวยความ
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สะดวกและความรวดเร็วในการจราจร และการขนสงเปนพิเศษ  ชวยขจัดปญหา และอุปสรรคใน
สวนที่เกี่ยวกับเสนทางคมนาคม และแกไขปญหาการจราจรโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล   โดยมีจุดประสงคเพื่อใหบริการอยางมีคุณภาพ ปลอดภัย สะดวกตอการเขาถึงและเปนที่
ยอมรับของประชาชน  

 
สําหรับลําดับความเปนมาของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
- พ.ศ. 2509 รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาสํารวจแกไขเหตุขัดของและ 

วางแผนการจราจรทางบก 
 

- พ.ศ. 2512 คณะกรรมการพิจารณาสํารวจแกไขเหตุขัดของและวางแผนการจราจร 
ทางบกไดเสนอความเห็นตอรัฐบาลขอใหสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) ประสานงานขอความชวยเหลือจากรัฐบาล
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อสงผูเช่ียวชาญมาทําการสํารวจ ศึกษา และวางแผนแมบท สําหรับ
การจราจรในกรุงเทพมหานคร 
 

- พ.ศ. 2513 กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ (สมัยนั้น) ไดเสนอผานคณะรัฐมนตรี 
ขอใหพิจารณาแตงตั้ งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ งองคกรเก็บคาผานทางขึ้น  โดยให
กระทรวงมหาดไทยเปนเจาของเรื่อง 
 

- 21 กันยายน พ.ศ. 2514 คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการ 
จัดตั้งองคกรเก็บคาผานทางโดยมี  นายถวิล สุนทรศารทูล เปนประธานกรรมการ 
 

- 20 ตุลาคม พ.ศ. 2514 คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองคกรเก็บคาผานทาง ได 
แตงตั้งคณะอนุกรรมการรางกฎหมายองคกรเก็บคาผานทาง และคณะอนุกรรมการพิจารณารูปแบบ
องคกรเก็บคาผานทาง 
 

- 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2515 กระทรวงมหาดไทย ไดสงเจาหนาที่รวม 4  
คน ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุนและเกาหลี เพื่อศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาราง
กฎหมายและการจัดรูปแบบองคกร 
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- 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 คณะอนุกรรมการพิจารณารางกฎหมายองคกรเก็บคา 
ผานทางไดเสนอรางพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองคกรเก็บคาผานทาง และคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวยในขณะนั้น
อยูในรัฐบาลของคณะปฏิวัติ คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไดยกรางแกไขจากพระราชบัญญัติเปน
ประกาศของคณะปฏิวัติและไดประกาศใชเปนกฎหมายตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 ลง
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 

 
- พ.ศ. 2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515  

ขึ้นเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 
ท่ีมา : รายงานประจําป : การทางพิเศษแหงประเทศไทย, 2549 
 
 จวบจนปจจุบนั การทางพิเศษแหงประเทศไทย ไดดําเนนิการกอสราง และเปด
ใหบริการทางพิเศษแกประชาชน แลว 7 สาย    โดยมีเสนทางตางๆ ดังตอไปนี้  

 
ตารางที่ 1.1   แสดงเสนทางพิเศษ 

เสนทางพิเศษ ระยะทาง (กิโลเมตร) 
1.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 27.1 
2.ทางพิเศษศรีรัช 38.4 
3.ทางพิเศษฉลองรัช 18.7 
4.ทางพิเศษบูรพาวิถี 55.0 
5.ทางพิเศษอุดรรัถยา 32.0 
6.ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค 4.7 
7.ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (อยูในระหวางกอสราง) 4.7 

 
ท่ีมา: ศูนยขอมูลการทางพิเศษแหงประเทศไทย, 2551 
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1.2 วิสัยทัศนของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 
 การทางพิเศษแหงประเทศไทย (รายงานประจําป 2549 : การทางพิเศษแหงประเทศไทย

, วิสัยทัศน) ดําเนินงานภายใตวิสัยทัศน  ดงันี้ “เปนองคกรที่มีความเปนเลิศในธุรกิจทางพิเศษ มีการ
เติบโตอยางยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม”   

 ภารกิจภายใตวิสัยทัศนของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ประกอบดวย 4 ภารกิจ คอื 
1. จัดใหมีการพัฒนา ปรับปรุงทางพิเศษใหเปนไปตามมาตรฐานและปลอดภัย 
2. ใหบริการอยางมีนวัตกรรมและคุณคาเพิ่ม 
3. บริหารจัดการสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสรางศักยภาพการดําเนินธุรกิจทาง

พิเศษและประโยชนตอสังคม 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลคาองคกร 

 
 เพื่อใหผูใชบริการทางพิเศษไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและพึงพอใจในการ
ใชบริการทางพิเศษเพิ่มมากขึ้น การทางพิเศษแหงประเทศไทยจึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตร
ดําเนินงาน (รายงานประจําป 2549 : การทางพิเศษแหงประเทศไทย, ยุทธศาสตรดําเนินงาน)  ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร 1  พัฒนาธุรกิจบริการเพื่อสรางรายไดและเสริมสรางคุณภาพการใหบริการ 
รวมทั้งแกปญหาจราจร มี 2 แผนงาน คือ แผนงานที่ 1  แผนงานเพิ่มคุณภาพการบริการ และ
แผนงานที่ 2  แผนงานเพิ่มรายไดและแกปญหาจราจร 
 
 ยุทธศาสตร 2  เพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษา การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย
และคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อลดความสูญเสียและเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกลูกคา ประชาชนและ
สังคม มี 1 แผนงาน คือ 
 

2.1 แผนงานเสริมสรางความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 ยุทธศาสตร 3 พัฒนาการบริหารจัดการ และกํากับดูแลองคกรที่ดีเพื่อควบคุมตนทุน และ 
คาใชจายในการดําเนินงานอยางคุมคา และเสริมสรางขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้ง
เสริมสรางภาพลักษณองคกร และคุณภาพชีวิตที่ดีแกพนักงาน มี 2 แผนงาน คือ แผนงานที่ 1  
แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร และแผนงานที่ 2  แผนงานพัฒนาระบบการเงินการลงทุน 
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 สําหรับดานการบริการ  การทางพิเศษแหงประเทศไทย ไดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน
รอบดานเก็บคาผานทางพิเศษ ใหมีความสวยงาม ทันสมัย รวมทั้งการบริการที่เปนมาตรฐานสากล  
ทําใหไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพดานการใหบริการดานการจัดเก็บคาผานทาง ISO 9001-
2000 และดําเนินการพัฒนาระบบการเก็บคาผานทางดวยระบบอัตโนมัติ   เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การใหบริการบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร   ทางพิเศษศรีรัช   และทางพิเศษฉลองรัช   
 
 ภายใตการดําเนินงานตามทิศทางและยุทธศาสตรดังกลาว การทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย มีความมั่นใจวาผูใชบริการจะไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและพึงพอใจในการใช
บริการเพิ่มมากขึ้น สวนชุมชน ประชาชนและผูอยูอาศัยใกลทางพิเศษจะไดรับการดูแลรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมเปนอยางดี ซ่ึงเอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกัน การทางพิเศษแหง
ประเทศไทยก็จะมีการใหบริการอยางมีนวัตกรรม การบริหารกํากับดูแลองคกรที่ดี การสงเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีตอพนักงาน ซ่ึงจะสงผลใหการทางพิเศษแหงประเทศไทย บรรลุสภาวะที่ตองการ 
คือ ความเปนเลิศและเติบโตอยางยั่งยืน ในระยะยาว ดังคานิยมขององคกรที่วา “บริการเปนเลิศ 
นวัตกรรมกาวไกล ภาพลักษณใสสะอาด” 

 
 จากการที่ทางพิเศษแหงประเทศไทย  เปนองคกรที่ใหบริการดานระบบการขนสง
มวลชนซึ่งจะตองมีปฏิสัมพันธกับผูใชบริการทางพิเศษ    คือ ประชาชนหรือมวลชน  จึงทําใหการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทย ใหความสําคัญอยางยิ่งตอการทําประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนสงเสริม
ใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร เนื่องจาก ปจจุบัน ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนจํานวนมากลวนอาศัยการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณเชิงบวก (Positive Image) หรือ
ทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude) โดยใชกลยุทธ 4P เพื่อชวยสงเสริมการตลาด อันไดแก   กลยุทธ
ดานผลิตภัณฑสินคา หรือบริการ (Product)    กลยุทธดานการจัดจําหนาย หรือการกระจายสินคา 
(Place)    กลยุทธดานราคา (Price) โดยเฉพาะอยางยิ่ง P ตัวที่ 4 คือ Promotion ซ่ึงเปนเรื่องของการ
สงเสริมการขาย ในรูปแบบตางๆ โดยการประชาสัมพันธ เปนกลยุทธหนึ่งของ P ตัวที่ 4 นี้ และมผีล
ตอการสรางภาพลักษณขององคกร ซ่ึงเปนทรัพยสิน (Asset) อยางหนึ่งที่มีมูลคา หรือเรียกวาคุณคา
แหงภาพลักษณ (Image Value)  นั่นเอง  (PR & Image พจน ใจชาญสุขกิจ  2548 

 
 งานดานการประชาสัมพันธของ การทางพิเศษแหงประเทศไทย นับเปนสวนหนึ่งใน
โครงสรางองคกรของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมดูแลของสํานักผูวา
การ มีภาระหนาที่ในการบริหารจัดการ และการดําเนินการดานการประชาสัมพันธ ซ่ึงมีความ
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เกี่ยวของโดยตรงกับภาพลักษณขององคกร การทางพิเศษแหงประเทศไทย  ตามโครงสรางการ
บริหารงานของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1  โครงสรางองคกรการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 
ท่ีมา :  ศูนยขอมูลการทางพิเศษแหงประเทศไทย, 2551 

 
 

 

สํานักตรวจสอบ 

ผูชวยผูวาการ  

ผูวาการ กทพ. 

 
รองผูวาการ 
ฝายบริหาร 

 
รองผูวาการ 
ฝายวิชาการ 

รองผูวาการ 
ฝายกฎหมาย 

และกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

รองผูวาการ 
ฝายกอสราง 
และบํารุงรักษา 

รองผูวาการ 
ฝายปฏิบัติการ 

กองกลางและ 
การประชุม 

- แผนกสารบรรณ 
- แผนกประสานงาน 
  การประชุม 
-แผนกเอกสารการประชุม 

กองประชาสัมพันธและ
การตลาด 

- แผนกประชาสัมพันธ 
- แผนกงานสัมพันธ 
- แผนกสื่อประชาสัมพันธ     
   และศูนยเอกสาร 
- แผนกการตลาด 

สํานักผูวาการ 

- ฝายบริหารทั่วไป 
- ฝายการเงินและ   
  บัญชี 

- ฝายนโยบาย 
  และแผน 
- ฝายสารสนเทศ 

- ฝายกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
- ฝายกฎหมาย 

- ฝายโครงสราง 
 ทางดวน 
- ฝายบํารุงรักษา 

- ฝายควบคุมการ 
   จราจร 
- ฝายจัดเก็บคาผาน   
  ทาง 
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 โดยในสวนกองงานประชาสัมพันธ มีการแบงยอยออกเปน  4 แผนกดวยกัน คือ 
- แผนกประชาสัมพันธ 
- แผนกงานสัมพันธ 
- แผนกสื่อประชาสัมพันธและศูนยเอกสาร 
- แผนกการตลาด 

 
 ทั้งนี้ การทางพิเศษแหงประเทศไทย โดยกองประชาสัมพันธและการตลาด ไดทําการ
ประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนสงเสริมภาพลักษณขององคกรโดยใชกลยุทธดานการตลาดเพื่อสังคม 
(Social Marketing) ในการจัดกิจกรรมเพื่อการสังคม และสาธารณประโยชน   ซ่ึงการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง เพราะถือวาเปนกิจกรรมหนึ่งตามนโยบายรับผิดชอบตอ
สังคมและนับเปนสวนหนึ่งในการประชาสัมพันธเพื่อภาพลักษณองคกร โดยตั้งแตป 2549 เปนตน
มา การทางพิเศษแหงประเทศไทย ไดจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน มากมาย อาทิ
เชน  
 

- กิจกรรมแบงปนรอยยิ้มแดนองริมทางดวน การทางพิเศษแหงประเทศไทยไดมอบ 
ทุนการศึกษา จํานวน 7 ทุน ทุนละ 1,000 บาท แกเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี ทุก
ระดับชั้น พรอมอุปกรณการเรียน และอุปกรณกีฬา  

 
- กิจกรรม กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผูสูงอายุแหงชาติ โดยการทางพิเศษแหง 

ประเทศไทยไดนําภัตตาหารและปจจัยถวายแดพระสงฆชราภาพซึ่งอาพาธ ณโรงพยาบาลสงฆ 
จํานวน 250 รูป  
 

- กิจกรรมทางดวนเพื่อเยาวชน เปนกิจกรรมเพื่อสนับสนุนคาใชจายในดาน 
การศึกษาของเยาวชนที่ขาดแคลน และชวยแบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครอง ตลอดจนเปนการ
สรางความสัมพันธอันดีตอชุมชนในบริเวณใกลแนวเขตทางพิเศษ โดยการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย ไดมอบทุนการศึกษาให 21 ชุมชน ชุมชนละ 5,000 บาท 
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- กิจกรรมทางดวนลัดฟาขามกรุง เปนกิจกรรมรวมกับสถานีวิทยุ สวพ.91 และ จส. 
100 นําผูใชบริการทางพิเศษไปทัศนศึกษายังสถานที่ทองเที่ยวตางๆโดยใชทางพิเศษตลอดจนให
ความรูความเขาใจในการดําเนินงานของการทางพิเศษแหงประเทศไทยและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็
ระหวางผูใชบริการทางพิเศษกับผูบริหารและพนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย เปนจํานวน 
2 คร้ัง โดยครั้งที่ 1 การทางพิเศษแหงประเทศไทยรวมกับสถานีวิทยุ สวพ.91 จัดกิจกรรมภายใตช่ือ
งาน “รอยดวงใจลัดฟา สูราชธานีพระนครศรีอยุธยากับการทางพิเศษแหงประเทศไทย” และ คร้ังที่ 
2 การทางพิเศษแหงประเทศไทยรวมกับสถานีวิทยุ จส.100 จัดคาราวานลัดฟาขามกรุง “ลองเรือชม
ตลาดน้ําและหิ่งหอย ณ คลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” 
 

- โครงการทางดวนชวนไทย 60 ลานใจ เทิดไทถวายในหลวง  การทางพิเศษแหง 
ประเทศไทยไดนําเงินรายไดคาผานทางพิเศษวันละ 1 ลานบาท รวม 60 ลานบาท ขึ้นทูลเกลาฯ 
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อสบทบทุนโครงการในพระราชดําริ พรอมดวยบัตรถวายพระ
พร “เรารักในหลวง” จํานวน 4 ลานใบ 9 รูปแบบ รายไดคาผานทางพิเศษจํานวน 60 ลานบาทเขา
บัญชีมูลนิธิชัยพัฒนาเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2549 
 

- โครงการงวงอยาขับ  การทางพิเศษแหงประเทศไทยรวมกับ มูลนิธิรามาธิบดีใน 
พระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร รณรงค
โครงการงวงอยาขับ บนทางพิเศษทุกสายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนทางพิเศษโดยเฉพาะในชวง
เทศกาลตางๆ โดยไดรวมกับตํารวจทางดวนตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรบนทางพิเศษมาอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป พ.ศ. 2547 
 
 ในป พ.ศ.2550 นี้ การทางพิเศษแหงประเทศไทย จะกาวเขาสูปที่ 35 การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย จึงจัดกิจกรรมเพื่อเปนการตอบแทนสังคมขึ้น โดยจัดทําโครงการ  “จักรยานเพื่อ
เด็กไทยจากใจ กทพ.”   ซ่ึงเปนการชวยเหลือเยาวชนในเรื่องการเดินทาง โดยการนําจักรยานไปมอบ
ใหแกหนวยงานพัฒนาการศึกษาและสังคม  มูลนิธิโครงการหลวง  โดยมี หมอมเจา ภีศเดช   รัชนี  
ประธานมูลนิธิโครงการหลวง  ซ่ึงดูแลดานพัฒนาการศึกษาและสังคม  เปนองคประธานในการรับ
มอบรถจักรยาน จํานวนทั้งส้ิน 350 คัน โดยมีการทําพิธีมอบ เมื่อวันที่ 8-9 มิถุยายน 2550 ณ มูลนิธิ
โครงการหลวง  นอกจากนี้ทาง การทางพิเศษแหงประเทศไทย (ศูนยขอมูลขาวสารกทพ. : โครงการ
จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ. กรกฎาคม 2550) ยังคาดหวังวาจะสามารถดําเนินโครงการ 
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“จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.”   ไดอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปและขยายไปไดในทุกภาคทั่ว
ประเทศอีกดวย   
 
 โครงการ  “จักรยานเพื่อเด็กไทย     จากใจ กทพ.”   เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ การทาง
พิเศษแหงประเทศไทย  จัดทําขึ้นเพื่อตอบแทนคืนสูสังคม  อันเปนสวนหนึ่งของการสงเสริม
ภาพลักษณ โดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย   ไดมอบจักรยานใหเยาวชนซึ่งอาศัยอยูใน
ตางจังหวัดและมีปญหาในการเดินทางเพื่อมาศึกษา โดยมีหลักการและเหตุผล คือ การศึกษาขั้น
พื้นฐานสําหรับเยาวชนไทย  นับเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหเยาวชนสามารถหาเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวในอนาคต     แตในความเปนจริงยังมีเยาวชนจํานวนมากที่ขาดโอกาสในการไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเฉพาะเยาวชนในชนบทที่หางไกลความเจริญ จากที่ผานมา พบวา
อุปสรรคสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหไมสามารถไปโรงเรียนได   คือ  ปญหาความไมสะดวกในการ
เดินทางเนื่องจากระยะทางระหวางบานและโรงเรียนคอนขางหางไกล  โดยเฉพาะทางภาคเหนือ
พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง   ทําใหการเดินทางคอนขางลําบากและตองใชเวลามาก   ดังนั้นการมี
ยานพาหนะเพื่อเดินทางไปโรงเรียน  จึงสามารถชวยใหเยาวชนเหลานั้นสามารถเดินทางไป
โรงเรียนไดสะดวก และรวดเร็วขึ้น   
 
 เนื่องจากโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.”    เปนโครงการที่เนนในดาน 
การตอบแทนคืนสู สังคม   ซ่ึงจะสงผลดานภาพลักษณที่ดีขององคกรเปนสําคัญ ดังนั้นการ
ประชาสัมพันธ  จึงมุงไปที่การขยายผลการรับรูของโครงการไปสูประชาชนทั่วไป กลยุทธการ
ประชาสัมพันธจะเนนขอความหลัก ที่วา  “กทพ. กาวสูปที่ 35  ตอบแทนคืนสูสังคม โดยจัด
โครงการ จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”   โดยใชส่ือคือ ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือโทรทัศน ปายโฆษณา
บริเวณทางดวน ส่ือของการทางพิเศษ เชน เวปไซต วารสารการทางพิเศษแหงประเทศไทยเพื่อการ
เขาถึง และครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ 
 
 จากการประเมินผลกิจกรรมการประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย ปงบประมาณ 2550  โครงการ“จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”  โดยการสัมภาษณ
ความคิดเห็นผูใชบริการทางพิเศษที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ใชบริการทางพิเศษอยางนอยเดือนละ   
1 ครั้ง จํานวน 500 ราย   ซ่ึงดําเนินการโดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย สามารถสรุปผลการ
ประเมินไดดังนี้ 
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(n=500) 

(n=500) 

1.3  ผลการสํารวจ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.”     
 โดยผลการสํารวจ การประเมินผลการประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร การทางพิเศษ
แหงประเทศไทย โครงการ “จักรยานเพือ่เด็กไทยจากใจ กทพ.”   ในสวนที่เกี่ยวของกับขอมลู
สวนตัว   และการรับรูดานการโฆษณา และการประชาสมัพันธ โครง การจักรยานเพือ่เด็กไทย จาก
ใจ กทพ.  ปรากฏดังนี ้
 
       1.3.1  ขอมูลสวนตัว 
 -  ขอมูลสวนตวัที่สามารถจาํแนกตามลักษณะประเภทตางๆ ของกลุมตัวอยางที่ไดจากการ
สํารวจ  สรุปไดดังนี ้

  -  เพศ  จํานวนผูตอบแบบสอบถามโดยรวมแบงเปนเพศชาย 355 ราย  (รอยละ 71.0)  และ
เปนเพศหญิง 145 ราย  (รอยละ 29.0) 

ชาย
71%

หญิง
29%

 
ภาพที่ 1.2  แสดงรอยละของผูใหสัมภาษณจําแนกตามเพศ 
 

-  อายุ  สวนใหญผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอายุอยูในชวง  31-40 ป  มากที่สุด  จํานวน 
156 ราย  (รอยละ 31.2)  รองลงมา  อายุอยูในชวง 41-50 ป  จํานวน 96 ราย  (รอยละ 19.2)  และอยู
ในชวง 21-25 ป  จํานวน 94 ราย  (รอยละ 18.8) 

4%

19% 17%
31%

19%
10%

18-20 ป 21-25 ป 26-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ปขึ้นไป

 
ภาพที่ 1.3  แสดงรอยละของผูใหสัมภาษณจําแนกตามอาย ุ
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(n=500) 

(n=500) 

-  การศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด  
จํานวน 261 ราย  (รอยละ 52.2)  รองลงมาจบการศึกษาปวช./ปวส.  จํานวน 83 ราย  (รอยละ 16.6)  

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 51 ราย  (รอยละ 10.2) 

8% 6% 10% 17%

52%

7%

ประถมศึกษา มัธยมตอนตน มัธยมตอนปลาย ปวช./ปวส. ปริญญาตรี สงูกวาปริญญาตรี

 
ภาพที่ 1.4  แสดงรอยละของผูใหสัมภาษณจําแนกตามการศึกษา 
 

-  อาชีพ  ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนมากที่สุด  
จํานวน 201 ราย  (รอยละ 40.2)  รองลงมาประกอบอาชพีเจาของธุรกจิ  จํานวน 70 ราย  (รอยละ 
14.0)  และรับจางทั่วไป  จํานวน 66 ราย  (รอยละ 13.2) 

40%

14% 13% 12% 10% 7% 3%

พนง.บริษัทเอกชน เจาของธรุกจิ รับจาง รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ นักศึกษา เจาของธรุกจิขนาดเลก็ วางงาน

ภาพที่ 1.5  แสดงรอยละของผูใหสัมภาษณจําแนกตามอาชีพ 
 

1.3.2  การรับรูโฆษณาประชาสัมพันธเก่ียวกับโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ 
กทพ.” 

         1.3.2.1  การรับรูโฆษณาประชาสัมพันธ 
 ผลการสํารวจผูตอบแบบสอบถามโดยรวมไมคุนเคยโครงการ  จํานวน 307 ราย 
(61.4%)  คุนเคยโครงการ  จํานวน 193 ราย (38.6%)  โดยแบงเปนเอยช่ือโครงการ  จํานวน 122 ราย 
(24.4%)  และอธิบายรายละเอียดของโครงการ  จํานวน 71 ราย (14.2%) 
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 สําหรับผูที่คุนเคยโครงการสวนใหญรับรูจากปายโฆษณาบริเวณทางดวน  รอยละ 47.2  
รองลงมาเปนสื่อทางโทรทัศน  รอยละ 23.8  และส่ือทางหนังสือพิมพ  รอยละ 9.8  การรับรูถือวายัง
นอย  แตถาเมือ่เทียบกับคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธในจํานวนนี้ถือวาผลการรับรูเปนที่
นาพอใจเปนอยางมาก 
  
 ผูใหสัมภาษณเห็นดวยกับการมอบจักรยานใหเยาวชนที่พกัอาศัยอยูหางไกลโรงเรียน 
(คาเฉลี่ย 4.50)  ซ่ึงโครงการนี้เปนโครงการที่ผูใหสัมภาษณช่ืนชอบ (คาเฉลี่ย 4.24)  และตองการให 
กทพ. มีโครงการในลักษณะนี้อีกในโอกาสตอไป (คาเฉลี่ย 4.54) 
 
 

 ผูใหสัมภาษณเห็นวา กทพ. เปนองคกรที่มีสวนในการแกปญหาจราจรของกรุงเทพฯ  
(คาเฉลี่ย 3.97)  เห็นวา กทพ. เปนองคกรทีต่อบแทนคืนสูสังคม  (คาเฉลี่ย 3.87)  และเปนองคการที่
ช่ืนชอบ  (คาเฉลี่ย  3.74) 
 

 สวนภาพลักษณขององคการของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  ที่โดดเดน 10 อันดับ
แรก  คือ  ความคลองตัว (53.4%), เปนที่ยอมรับในประเทศไทย (47.2%), ความรวดเร็ว (44.6%), มี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี (40.2%), สรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับสังคม (39.6%), มีมาตรฐาน 
(39.2%), เหมาะกับคนทุกระดับ (38.8%), ปลอดภัย (34.6%), ความเชื่อถือได (33.0%) และคุมคา 
(32.0%)  ตามลําดับ 

 
 ผูใหสัมภาษณมีการรับรูเกี่ยวกับโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย  จากใจ กทพ.”  รอยละ 
38.6  สวนรอยละ 61.4 ไมคุนเคยกับโครงการ    สําหรับผูที่คุนเคยกับโครงการ  มีการรับรูจากปาย
โฆษณาบริเวณทางดวน รอยละ 47.2  รองลงมาเปนสื่อทางโทรทัศน  รอยละ 23.8  และสื่อทาง
หนังสือพิมพ  รอยละ 9.8   

 
 จากตัวเลขของการประเมิน ที่ปรากฏวา ผูที่คุนเคยกับโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย
จากในกทพ.”  มีการรับรูในตัวโครงการ ผานสื่อตางๆ ในอัตราที่แตกตางกัน จึงทําใหผูวิจัย  มีความ
สนใจที่จะทําการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของการรับรูจากสื่อประชาสัมพันธตางๆ  ในแงของ
คุณลักษณะของสื่อ ที่มีผลตอการรับรูของผูใชทางพิเศษ  รวมถึงการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติ
ที่มีตอโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.”  และความสัมพันธที่จะเกิดเปนภาพลักษณ
องคกรของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ทั้งในปจจุบัน และอนาคต 
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1.4  ปญหานําวิจัย 
 

1. คุณลักษณะของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” 
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทยมีผลตอทัศนคติของผูใชทางพิเศษอยางไร  
   
 2. ผูใชทางพิเศษ  มีทัศนคติตอโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” ของการทาง
พิเศษแหงประเทศไทยอยางไร    เพราะอะไร 
 
 3. โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” ของการทางพิเศษแหงประเทศไทยมีผลตอ
ภาพลักษณดานใดของการทางพิเศษแหงประเทศไทย อยางไร   เพราะเหตุใด 
 
1.5  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธที่ใชในการรณรงค โครงการ
“จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.”  ที่มีผลตอการรับรูของผูใชทางพิเศษ 
 
 2.  เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชทางพิเศษ ที่มีตอ โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” 
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 
 3. เพื่อศึกษาถึงโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” ของการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย มีผลตอภาพลักษณของการทางพิเศษแหงประเทศไทยอยางไร และในดานใด 
 
1.6  นิยามศัพท 
 

1. ผูใชทางพิเศษ หมายถึง ผูใชบริการทางพิเศษจากดานบริการของการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย ทั้ง 5 เสนทางดังนี้คือ 

 
 เสนทางที่ 1 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร   (ระบบทางพิเศษขั้นที่ 1)  

 เสนทางที่ 2 ทางพิเศษขั้น 2 ศรีรัช  (ระบบทางพิเศษขั้นที่ 2) 
 เสนทางที่ 3 ทางพิเศษฉลองรัช  (รามอินทรา-อาจณรงค) 
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 เสนทางที่ 4 ทางพิเศษบูรพาวิถี  (บางนา-ชลบุรี) 
 เสนทางที่ 5 ทางพิเศษอุดรรัถยา  (บางปะอิน-ปากเกร็ด) 
 
 2.  โครงการจักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ. หมายถึง กิจกรรมการตอบแทนสังคมของการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทย  ซ่ึงเปนกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสงเสริมภาพลักษณ ที่เพิ่งดําริใหมี
การจัดทําขึ่น เพื่อเปนโครงการนํารอง เริ่มดําเนินการขึ้นที่ภาคเหนือกอน โดยดําเนินการรณรงค
โครงการนําจักรยานจํานวน 350 คัน   มอบใหแกหนวยงานพัฒนาการศึกษาและสังคม มูลนิธิ
โครงการหลวง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ระหวาง เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550   
และดําเนินพิธีมอบ   เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2550   ณ มูลนิธิโครงการหลวง  โดยมีหมอมเจาภีศเดช  
รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเปนองคประธานรับมอบ   และคัดเลือกโรงเรียนที่มีความ
ตองการ และจําเปน จํานวน 10 โรงเรียน ในเขต 3 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงหใม  เชียงราย และ
ลําพูน  
 
 3.  ทัศนคติ หมายถึง   ความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ที่มีตอโครงการจักรยานเพื่อ
เด็กไทยจากใจ กทพ. และการทางพิเศษ แหงประเทศไทย 
 
 4..  การรับรู   หมายถึง   การจดจํา การระลึกได   ความคุนเคย ของผูใชทางพิเศษ ที่มีตอส่ือเพื่อ
การประชาสัมพันธ โครงการ   “จักรยานเพื่อเด็กไทย  จากใจ   กทพ.”    
 
 5.  ภาพลักษณ เปนจินตภาพ หรือภาพในใจที่เกิดจากความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการยอมรับ  ความ
ประทับใจของกลุมชนตางๆ  ที่มีตอองคกร บุคคล  หรือส่ิงใดๆ จนกระทั่งพัฒนาใหเกิดความรูสึก
ของความเปนพรรคพวก ความจงรักภักดี  และการเปนชนกลุมเดียวกัน  เปนความชื่นชอบของ
จุดยืนขององคกร และการเปนผูที่มีบุคลิกที่ชัดเจน  หรือมีความชํานาญดานใดดานหนึ่ง จนสามารถ
สะทอนออกมาเปนภาพลักษณได  เชน ภาพลักษณของนักปราชญแหงกรุงรัตนโกสินทร  ผูบริหาร
ประเทศที่มีความโปรงใสและบริหารแบบธรรมาภิบาล  นักการเมืองที่มีฝปากกลา  ผูบริหารเอกชน
ที่มีวิสัยทัศนเฉียบคม  นักการธนาคารที่โดดเดน  ขาราชการคุณภาพ  เปนตน 
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1.7  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
        1.  ผลการวิจัย จะเปนแนวทางใหทราบถึงคุณลักษณะของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธที่ทําให
ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ โครงการ“จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.” ของการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคดานการประชาสัมพันธ 
 

2.  ผลการวิจัยจะเปนแนวทางใหทราบถึงศึกษาทัศนคติของผูใชทางพิเศษที่มีตอ โครงการ  
“จักรยานเพื่อเด็กไทย   จากใจ  กทพ.” ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  เพื่อการดําเนินงานดาน
กิจกรรมตอไป 
 

3.  ผลการวิจัย จะเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานดานการจัดกิจกรรมสงเสริม 
ภาพลักษณของการทางพิเศษแหงประเทศไทยตอไปในอนาคต เพราะการเลือกใชส่ือเพื่อการ
ประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายนั้น จะชวยใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยสามารถ
ส่ือสารกับผูใชทางพิเศษไดตามจุดประสงค  และสามารถควบคุมงบประมาณที่ใชในการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 การวิจัยเรื่อง การใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ โครงการ “ จักรยานเพื่อเด็กไทย   จาก
ใจ  กทพ.” ที่มีตอทัศนคติของผูใชทางพิเศษ ในวิจัยคร้ังนี้  เปนการทําการวิจัยเพิ่มเติมจากการ
ประเมินผลการประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร การทางพิเศษแหงประเทศไทย โครงการ 
“จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.”   ซ่ึงการทางพิเศษแหงประเทศไทย ไดเคยทําไว  โดยผูวิจัยมุง
ทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ในประเด็นของการรับรูจากสื่อประชาสัมพันธตางๆ  ในแงของ
คุณลักษณะของสื่อ ที่มีผลตอการรับรูของผูใชทางพิเศษ  รวมถึงการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติ
ที่มีตอโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.”  และความสัมพันธที่จะเกิดเปนภาพลักษณ
องคกรของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ทั้งในปจจุบัน และอนาคต โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังรายละเอียดในบทตอไป 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
 ในการศึกษาวิจัยเร่ืองการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย 
จากใจ   กทพ.”   ที่มีตอทัศนคติของผูใชทางพิเศษ คร้ังนี้ เกี่ยวของกับการรับรู   ทัศนคติ   ความ
คิดเห็น ตลอดจนคุณลักษณะของสื่อการประชาสัมพันธ ในการสรางการรับรู (Awareness)  ของ
ผูใชทางพิเศษ    ผูวิจัยจึงไดนําเอาแนวคิด ทฤษฏี   และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชเปนกรอบในการทํา
วิจัย ทั้งในดานของการเก็บขอมูล   และการใชเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล แนวคิดและ
ทฤษฎีตางๆ ประกอบดวย 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณองคกร 
 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูขาวสาร 
 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาและคนควาขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีดังกลาวขางตน เพื่อ
ใชประกอบในการศึกษาวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธและทัศนคติของผูใช
ทางพิเศษผานกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ดังนี้ 

2.1  แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณองคกร 

 ภาพลักษณองคกร หรือสถาบัน (Corporate Image)  (พจน ใจชาญสุขกิจ, 2548 : 26)  
กลาวเกี่ยวกับภาพลักษณวา Corporate Image  ถือเปนหัวใจสําคัญของการสรางภาพลักษณที่ดี 
เพราะความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการยอมรับ  ความประทับใจของกลุมชนตางๆ  จนกระทั่งพัฒนาให
เกิดความรูสึกของความเปนพรรคพวก ความจงรักภักดี  และการเปนชนกลุมเดียวกัน  เปนความชื่น
ชอบจุดยืนขององคกร และการเปนผูที่มีบุคลิกที่ชัดเจน  หรือมีความชํานาญดานใดดานหนึ่ง จน
สามารถสะทอนออกมาเปนภาพลักษณได  เชน ภาพลักษณของนักปราชญแหงกรุงรัตนโกสินทร  
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ผูบริหารประเทศที่มีความโปรงใสและบริหารแบบธรรมาภิบาล  นักการเมืองที่มีฝปากกลา  
ผูบริหารเอกชนที่มีวิสัยทัศนเฉียบคม  นักการธนาคารที่โดดเดน  ขาราชการคุณภาพ  เปนตน 
  
 “ภาพลักษณ”  ตามพจนานุกรม หมายถึงภาพที่เห็นในกระจกเงา  ภาพที่ผานจากกลอง
สอง หรือภาพที่อยูในความคิด  สําหรับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  กําหนดใชคําวา 
“ภาพลักษณ” หรือ “จินตภาพ” แทน  สวนคําวา “ภาพพจน” เปนคําในภาษาไทย  ที่ตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา “Figure of Speech”  ซ่ึงหมายถึงการพูดที่เปนสํานวนโวหาร  ทําใหนึกเห็น เปน
ความหมายของภาพลักษณ 

 
 ความหมาย และคําจํากัดความของภาพลักษณ มีมากมายดังนี้ (อาจารยจารุพร เลิศพิ
สัณฑ   เอกสารประกอบการเรียน  วิชา นท. 310   การประชาสัมพันธของรัฐ และธุรกิจ, 2548 : 1-5) 
 
 Frank Jefkins (2548 : 15) ไดมองวา ภาพลักษณนั้นเกิดขึ้นจากความประทับใจ ซ่ึงไดมา
จากการไดมีความรูและความเขาใจในขอเท็จจริงนั้นๆ   
 
           Patricia M.Anderson and Leonare G.Rubin (2548 : 60)  ไดกลาววาภาพลักษณเปนการ
รับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับองคกรทั้งหมด โดยองคกรก็เปรียบเสมือนคน ซ่ึงยอมมีบุคลิกภาพและ
ภาพลักษณที่ตางกัน  
  
 พรทิพย  วรกิจโภคาทร (2548 : 10)   กลาววา  ภาพลักษณเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของ
คนที่เห็นหนวยงานเปนภาพในลักษณะที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งหนึ่งส่ิงใด  หรือหลายส่ิงที่เกี่ยวพัน
กับหนวยงานนั้น  ทั้งที่ประจักษและไมประจักษ 
 
  มานิต  รัตนสุวรรณ (2549 : 20)   ไดกลาวไววา  ภาพลักษณเปนความประทับใจในสิ่งที่
เรารูสึกตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือคนใดคนหนึ่งหรือองคกรใดองคกรหนึ่ง  “จะเรียกวาชื่อเสียงก็ได” 
 
ประเภทของภาพลักษณ 
 
  “ภาพลักษณ”   ที่กลาวกันในวงการธุรกิจ การตลาด การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ พอจะจําแนกไดดังนี้     
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1. ภาพลักษณซอน  (Multiple  Image)  เปนภาพลักษณที่ตั้งมาจากสมมุติฐาน  วาบุคคลใน
สังคมนั้นมาจาก  “รอยพอ รอยแม”  มาจากแหลงตาง ๆ มีความรู  ความเชื่อ  ฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคม การศึกษาและอื่น ๆ ที่ตางกัน  โดยเฉพาะมีความรูและประสบการณตอองคกรตางกัน  ดังนั้น
จะหวังวาสมาชิกในสังคมจะมีภาพลักษณขององคกรหนึ่งเหมือนกันจึงเปนไปไมได  ยิ่งไปกวานี้ใน
ตัวบุคคลหนึ่งก็อาจมีทั้งภาพลักษณในทางบวก  (ตอเร่ืองหนึ่ง)  และภาพลักษณในทางลบ (อีกเรื่อง
หนึ่ง)  ไดเชนกัน 
 

2. ภาพลักษณปจจุบัน (Current  Image)  เปนภาพลักษณตามความเปนจริงในปจจุบันซึ่งอาจ
เปนภาพลักษณเชิงลบหรือบวกก็ได  จะเปนภาพลบที่เกิดมาโดยธรรมชาติ  หรือโดยเจตนาก็ตาม
หนาที่ของผูบริหารจะตองหาภาพลักษณปจจุบันใหได  เมื่อพบภาพลักษณที่ไมดีจะไดปรับเปลี่ยน
ใหดีขึ้นหรือพบภาพลักษณที่ผิดเพี้ยนจากสิ่งที่ตองการ  ก็อาจนําไปพิจารณาตัดสินใจตอไปได 
 

3. ภาพลักษณกระจกเงา (Mirror  Image)  ก็เปรียบไดกับเวลาที่คนเราสองกระจก  เขาก็จะเหน็
ภาพตัวเองในกระจก  ในภาพนั้นเขาอาจมองวาสวย  สงางามดี  หรือตรงกับลักษณะใดก็ไดตาม
ความนึกคิดของเขา  ในกรณีนี้ก็เชนกัน  ผูบริหารอาจมองวาองคกรไดทําสิ่งตางๆดีมากแลว  ดังนั้น
ภาพลักษณขององคกรจึงนาจะเปนภาพลักษณที่ดี ซ่ึงความจริงจะเปนเชนไรก็เปนอีกกรณีหนึ่ง   
ทั้งนี้ประชาชนกลุมเปาหมายอาจมองอะไรที่แตกตางจากผูบริหารก็ได 
 

4. ภาพลักษณท่ีพึงปรารถนา  (Wish  Image)  เปนภาพลักษณที่ผูบริหารและ  หรือพนักงานมี
ความตองการจะใหองคกรของตนเปนเชนนี้  เชน  เปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมเปน
องคกรที่มีความเจริญรุงเรือง เปนองคกรที่ใหคําตอบแบบยุติธรรมแกพนักงาน  เปนตน  การ
กําหนดความปรารถนา เปรียบเสมือนการกําหนดเปาประสงคของงานที่ เราจะไดเพื่อบรรลุ
เปาประสงคนั้นๆ 
 

5. ภาพลักษณสูงสุดท่ีทําได (Optimum Image) หมายถึง  ภาพลักษณที่เกิดขึ้นจากการ 
ตระหนักในความจริงและการมีความเขาใจในดานการรับรู (Perception) ของผูรับขาวสาร อุปสรรค
ของการใชส่ือมวลชนและสื่อที่เราควบคุมได และสภาพแวดลอมที่ยากที่จะควบคุม และอื่นๆ ที่เปน
อุปสรรคตอการสรางภาพลักษณที่พึงปรารถนาได ดังนั้นภาพลักษณชนิดนี้จึงเปนภาพลักษณที่
ผูเกี่ยวของรูจักประมาณตนและตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวของจนไมทําใหการกําหนดภาพลักษณที่พึง
ปรารถนามีความสูงสงมากเกินความเปนจริง 
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6. ภาพลักษณท่ีถูกตองและไมถูกตอง (Correct and Incorrect Image) เปนภาพลักษณอีก
ลักษณะหนึ่ง ซ่ึงเปนภาพลักษณที่เกิดขึ้นไมตรงกับความเปนจริงอาจเปนเพราะเหตุการณที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ (ขาวลือ อุบัติเหตุ ฯลฯ) และหรือกระบวนการสื่อสาร และหรือการรับรูของผูรับสาร 
และเมื่อเกิดภาพลักษณที่ไมถูกตองแลว ก็จําเปนตองมีการแกไขภาพลักษณใหถูกตองตอไป 
ภาพลักษณที่ถูกตองนี้คลายกับภาพลักษณปจจุบันแตจะตางกันที่ภาพลักษณที่ถูกตองไดมีการ
ปรับเปลี่ยนจากภาพลักษณที่ไมถูกตองมากอนระยะหนึ่งแลว 
 

7. ภาพลักษณสินคา / บริการ  (Product / Service Image) สินคาหรือบริการก็มีภาพลักษณ
ของตัวเอง เชนเดียวกับองคกร สินคาหรือบริการบางอยางอาจมีภาพลักษณที่ไมคอยดี (เชน บุหร่ี 
หรือสถานอาบอบนวด) แตสินคาหรือบริการบางอยางกับภาพลักษณในทางตรงกันขาม (เชน ยาสี
ฟน โรงพยาบาล) เมื่อสินคา หรือ บริการที่องคกรมีไมจะมีภาพลักษณเชิงลบหรือบวก หรือกลางๆ 
ก็ยังมีความจําเปนที่จะตองปรุงแตงใหมีภาพลักษณที่มีเอกลักษณ เปนที่ยอมรับมากขึ้นจากสังคม 
นอกจากนี้ ภาพลักษณขององคกรจะเปนเชนไร  ภาพลักษณสินคานี้ก็จะมีความเกี่ยวพันเปนอยาง
มาก 
 

8. ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) เปนภาพลักษณที่มีลักษณะคลายกับภาพลักษณ
สินคา เพียงแตกรณีนี้เปน “ตราสินคา”   “ยี่หอสินคา”   หรือ  “Logo”   “สัญลักษณ”  เชน ตรางู  
สัญลักษณ  “ดอกบัว”   DOMON   เปนตน 
 

9. ภาพลักษณองคกร (Corporate Image)  เปนภาพลักษณขององคกรๆ หนึ่งโดยเนนการรวม
ทั้งหมดขององคกร โดยรวมถึงสินคา ยี่หอสินคา ระบบการบริหารบริษัท ความมั่นคง การมี
บุคลากรที่มีคุณภาพ ความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ 
 

10. ภาพลักษณสถาบัน (Institutional Image) ซ่ึงคลายกับภาพลักษณองคกรดังขางตนเพียงแต
มุงมองเฉพาะตัวบริษัท หรือตัวสถาบัน ความรับผิดชอบของสถาบันที่มีตอสังคม ความเปนสถาบัน
ที่มั่นคง เจริญกาวหนา แตจะไมมุงมองในเชิงธุรกิจการคา หรือการตลาด หรือตราสินคา นอกจาก
บทบาทหรือพฤติกรรมของสถาบันอยางเดียว 
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 จากแนวคิดและทฤษฎีทางดานการสรางภาพลักษณองคกร  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจ ที่
จะทําการศึกษา โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.” ซ่ึงเปนกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณ
โครงการของ การทางพิเศษแหงประเทศไทย  วามีผลตอการสรางเสริมซ่ึงภาพลักษณเชิงบวกใหกับ
องคกร หรือไม อยางไร 
    
 จากแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณองคกร  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษา
โครงการ  “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ   กทพ.”  ซ่ึงเปนโครงการกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณ 
โครงการหนึ่งของการทางพิเศษแหงประเทศไทย   วามีผลตอการสรางเสริมซึ่งภาพลักษณเชิงบวก
ใหกับองคกรหรือไมอยางไร  
 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
 
 “ทัศนคติ”   มีคําจํากัดความมากมายหลายประการ ตามแนวคิดของนักจิตวิทยา ซ่ึงมีทั้ง
ความหมายดานการรับรู ความหมายดานพฤติกรรม ซ่ึงเปนเรื่องของศาสตรทางจิตวิทยา ดังจะ
นําเสนอดังนี้ 
 
 ทัศนคติ (Attitude) เปนคําซึ่งมีรากกําเนิดมาจากภาษาลาตินวา “aptus” ซ่ึงแปลวา โนม
เอียงและเหมาะสม และเมื่อนํามาใชในความหมายของคําวา “attitude” จะหมายถึงความคิดและ
จิตใจของบุคคล (ชวนะ ภวกานันท ,2527 : 20) 
 
 นักวิชาการไดใหคําจํากัดความของคําวา “ทัศนคติ” ไวมากมาย ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 ทรุสโตนและเชฟ ( 1929 :7) ใหความหมายของทัศนคติวาหมายถึงสิ่งที่สรางใหบุคคล
มีพฤติกรรม ความคิดเห็น หรือคําพูด ซึ่งส่ิงเหลานี้จะสามารถใชเปนเครื่องมือในการวัดทัศนคติได  
 
 แอช (1952 : 585) ไดใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ หมายถึง รูปแบบความ
คิดเห็นของบุคคลที่เกิดจากการสะสมประสบการณในอดีต  
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 นิวคอมบและคอนเวิรส (1965 : 41-42) ไดใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติเปน
การรวมของประสบการณในอดีตที่สะสมและจัดเรียงเปนระบบ ซ่ึงจะสะทอนออกมาเมื่อปจเจก
บุคคลเผชิญกับสถานการณใหมๆ 
 

1. องคประกอบของทัศนคติมี 3 สวน ดังนี้ 
 

1.1  สวนประกอบทางดานความคิด หรือความรูความเขาใจ (Cognitive Component) 
ไดแก ความคิดซ่ึงเปนสวนประกอบของมนุษยในการคิด ซ่ึงความคิดนี้อาจจะอยูในรูปใดรูปหนึ่ง
แตกตางกันออกไป เชน เมื่อบุคคลหนึ่งกลาวถึงบุคคลที่สาม ก็ตองมีความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับ
บุคคลนั้นวา มีอะไรเปนลักษณะเดน นิสัยเปนอยางไร นอกเหนือจากการนึกถึงแตเพียงหนาตาของ
บคุคลนั้นเทานั้น 

 
1.2  สวนประกอบทางดานอารมณความรูสึก (Affective Component) ซ่ึงเปนตัวเรา

ความคิดอีกทอดหนึ่ง ถาหากบุคคลมีภาวะความรูสึกที่ดีหรือไมดี ก็จะแสดงออกขณะคิดถึงสิ่งนั้น
ออกมาในลักษณะที่แตกตางกัน เชน ขณะคิดถึงบุคคลที่สาม บุคคลที่มีความรูสึกในดานบวก 
(Positive Affective Component) ก็จะมีความรูสึกในดานบวกเปนไปในทางที่ดี ในทางตรงขาม
บุคคลที่มีความรูสึกในดานลบ (Negative Affective Component) ก็จะมีความรูสึกในดานลบเปนไป
ทางที่ไมดี 

 
1.3  สวนประกอบทางดานพฤติกรรม (Behavioral Component) ซ่ึงจะมุงเนนไปในทาง

การกระทําหรือพฤติกรรมในลักษณะที่วา เมื่อเกิดมีส่ิงเราก็จะเกิดปฏิกิริยาอยางใดอยางหนึ่งขึ้น เชน 
เมื่อบุคคลมีความรูสึกในดานบวกเปนไปในทางที่ดีตอบุคคลใด ก็จะมีความนิยมและชื่นชมตอ
บุคคลนั้น 
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ภาพที่ 2.1  แสดงสวนประกอบของทัศนคติ 
 

2. ลักษณะของบุคคล สามารถแสดงทัศนคติออกได 3 สวนดวยกัน คือ 
 

2.1  ทัศนคติทางเชิงบวก เปนทัศนคติที่ชักนําใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึกหรือ
อารมณจากสภาพจิตใจ โตตอบในดานดีตอบุคคลอื่นหรือเร่ืองราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมทั้ง
หนวยงาน องคกร สถาบัน  และการดําเนินกิจการขององคกรและอื่นๆ เชน กลุมชาวเกษตรกรยอม
มีทัศนคติทางบวก หรือมีความรูสึกที่ดีตอสหกรณการเกษตร และใหความสนับสนุนรวมมือดวย
การเขาเปนสมาชิกและรวมในกิจกรรมตางๆ อยูเสมอ 

 
2.2  ทัศนคติทางลบหรือไมดี คือทัศนคติที่สรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสีย

ไมไดรับความเชื่อถือหรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมท้ังเกลียดชังตอบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง เร่ืองราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือหนวยงาน องคกร สถานบัน และการดําเนิน
กิจการขององคกรอ่ืนๆ  

 
2.3  ทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือ

ตอบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคกรและอื่นๆโดยส้ินเชิง 

ส่ิงเราหรือจินตนาการ
ตางๆ ที่บุคคลเขาไป

เกี่ยวของ 

ทัศนคติ ความรูความเขาใจ 
(Cognitive) 

การรับรูแสดงถึง
ความคิด ความรู 
ความเขาใจ 

อารมณ ความรูสึก 
(Affective) 

เราความคิดทีแ่สดง
ความรูสึกในทางดี

หรือไมด ี

พฤติกรรม 
(Behavior) 

ปฏิกิริยาที่แสดงออก
สนองตอบตอส่ิงเรา 
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ทัศนคติของบุคคลอาจจะมีเพียงประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันอยูก็ได ขึ้นอยู
กับความเชื่อ ความรูสึกนึกคิด หรือคานิยมอื่นๆ ที่มีตอบุคคล ส่ิงของ การกระทําหรือสถานการณ 
หากทัศนคติของบุคคล  ถูกกระตุนใหแสดงออกมาในรูปของความเห็นรวมกัน  ก็จะเปลี่ยนเปนสา
ธารณมติ 

 
3. การเกิดทัศนคติ (Attitude Formation)  

 
เรนลิส ไลเคิรท (เรนลิส ไลเคิรท,1932 : 140) ไดศึกษามูลเหตุของการเกิดทัศนคติของ

คน ซ่ึงนับวาเปนผลการศึกษาที่เนนถึงการเกิดทัศนคติตามหลักวิชาดานการสื่อสารโดยเฉพาะ โดย
ไดสรุปขอศึกษาไววา  ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู (Learning) จากแหลงทัศนคติ (Source of 
Attitude) ตางๆ ที่มีอยูมากมาย และแหลงที่ทําใหคนเกิดทัศนคติที่สําคัญ คือ  

 
3.1 ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณเฉพาะ

อยางตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดในทางที่ดีหรือไมดี จะทําใหเขาเกิดทัศนคติตอส่ิงนั้นไปในทิศทางที่เคยมี
ประสบการณมากอน 

 
3.2  การติดตอส่ือสารจากบุคคลอื่น (Communication from others) การไดรับการ

ติดตอจากบุคคลอื่นจะทําใหเกิดทัศนคติจากการรับรูขาวสารตางๆ จากผูอ่ืนได 
 
3.3  ส่ิงที่เปนแบบอยาง (Models) การเลียนแบบผูอ่ืน ทําใหเกิดทัศนคติขึ้นได เชน  

เด็กมีความเคารพเชื่อฟงพอแม เมื่อเห็นวาพอแมแสดงวาไมชอบสิ่งใดก็ตาม เด็กจะเลียนแบบ คือไม
ชอบส่ิงนั้นไปดวย 
 

3.4 ความเกี่ยวของกับสถาบัน (Institution Factors) ทัศนคติของบุคคลหลายอยาง 
เกิดขึ้นเนื่องจากความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน โรงเรียน วัด องคกร หนวยงาน และสถาบันเหลานี้
จะเปนแหลงที่มา และสนันสนุนใหคนเกิดทัศนคติบางอยางขึ้นได 
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 จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ ทําใหผูวิจัยมีความสนใจ  ที่จะทําการศึกษาใน
โครงการ  “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ   กทพ.”  ซ่ึงเปนโครงการกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณ 
โครงการหนึ่งของการทางพิเศษแหงประเทศไทยวามีผลตอการจัดทําโครงการอยางไร รวมทั้งอะไร
คือปจจัยที่กอใหเกิดอิทธิพลทางดานทัศนคตที่มีตอโครงการ 
 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูขาวสาร 
  
 เนื่องจากการรับรูของแตละบุคคล ในเรื่องราวเดียวกัน มีความแตกตางกัน  ทําให
ความสําเร็จในการสื่อสารระหวางบุคคลตางที่มีความตางกันระหวางตัวบุคคล และกลุมบุคคล  นี้คือ
ความสําเร็จ หรือความลมเหลวในการสื่อสาร  การรับรูเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการสื่อสาร  
ทัศนคติ และความเปาหมายของการสื่อสาร  การรับรู เปนกระบวนการเลือกรับสาร การจัดสารเขา
ดวยกัน  รวมทั้งการตีความจากการสื่อสารที่ไดรับตามความเขาใจ และความรูสึกของตนเอง ซ่ึง
พฤติกรรมดานการรับรู เปนกระบวนการที่ เกิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือตั้งใจ   และมักเกิดตาม
ประสบการณและการสั่งสมทางสังคม 
 
 คนเราไมสามารถใหความสนใจกับส่ิงตางๆรอบตัวไดทั้งหมด แตจะมีการเลือกรับรู
เพียงรับบางสวนเทานั้น เพราะแตละคนมีความสนใจ และรับรูในสิ่งรอบตัวที่ตางกัน ดังนั้น แมวา
จะไดรับขาวสารเดียวกัน ผูรับสารก็อาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
   ตัวกรองการสื่อสาร       
 
ภาพที่ 2.2  แบบจําลองกระบวนการรับรูขาวสารของบุคคล 
 
ที่มา : อางใน แนวคดิหลักนเิทศศาสตร, 2530 :69 

การตีความ 
เลือก 

สาร ก. 

สาร ข. 

สาร ค. 
สาร ข. 
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โดยทั่วไปสิ่งตอไปนี้มักมีอิทธิพลตอการรับรูของแตละบุคคล ไดแก 
 
1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ เรามักเห็นสิ่งที่เราตองการเห็น และไดยินในสิ่งที่เราตองการ

ไดยิน เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง 
 
2. ประสบการณเดิม คนเราตางเติบโตขึ้นในสภาพแวดลอมตางกัน ถูกเล้ียงดูดวยวิธีตางกัน

และคบหาสมาคมกับคนตางกัน เชน คนที่จะไปศึกษาตอตางประเทศและพบเพื่อนเจาของประเทศที่
เอ้ือเฟอ ชวยเหลือและเกิดทัศนคติที่ดีตอคนชาตินั้น มากกวาคนที่พบเพื่อนซึ่งดูถูกเหยียดหยามชาติ
ของตน 

 
3. กรอบอางอิง ซ่ึงเกิดจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัวและสังคม ดังนั้น คนตางศาสนา

กันจึงมีความเชื่อและทัศนคติในเรื่องตางๆกันก็ได 
 
4. สภาพแวดลอม คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน เชน อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานที่ ฯลฯ 

จะตีความสารที่ไดรับตางกัน 
 
5. สภาวะจิตใจและอารมณ ไดแก ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ ตัวอยาง เชน เรามักจะมอง

ความผิดเล็กนอยเปนเรื่องใหญโต ขณะที่อารมณไมดีหรือหงุดหงิด แตกลับมองปญหาหรืออุปสรรค
ใหญหลวงเปนเรื่องเล็กนอยขณะที่มีความรักเปนตน 

เดอเฟอร (1980) ไดกลาวถึงตัวแปรแทรก (Intervening Variables) ที่มีอิทธิพลใน
กระบวนการสือ่สารมวลชนระหวางผูสงสารกับผูรับสาร โดยเนนใหเห็นวาขาวสารมิไดไหลผาน
จากสื่อมวลชนถึงผูรับสาร และเกดิผลโดยตรงทันที แตมีปจจัยบางอยางเกีย่วของกบัตัวผูรับสารแต
ละคน เชน ปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมทีจ่ะมีอิทธิพลตอการรับขาวสารนั้นทําใหเกดิผลไมเหมือน
หรือไมเปนไปตามเจตคติของผูสงสาร  

แซมมวล เบคเกอร (1971 : 79 – 82) ใหความหมายของการเปดรับขาวสารโดยจําแนกตาม
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดังนี้ 
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1. การแสวงหาขอมูล (Information Receptivity) กลาวคือ บุคลจะแสวงหาขอมูลเมื่อ
ตองการใหมีความคลายคลึงกับบุคคลอื่น ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเร่ืองทั่ว ๆ ไป  

2. การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) กลาวคือบุคคลจะเปดรับขาวสารเพื่อ
ตองการทราบขอมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู เชน เปดดูโทรทัศนเฉพาะรายการที่สนใจหรือมีผูแนะนํา
มา หรือขณะอานหนังสือพิมพหรือดูโทรทัศน หากมีขอมูลขาวสารที่มีความสําคัญเกี่ยวของกับ
ตนเอง ก็จะใหความสนเอาใจใส อานหรือดูเปนพิเศษ 

3. การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) กลาวคือ บุคคลจะเปดรับขาวสาร
เพราะตองการกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรือเพื่อผอนคลายอารมณ 

 สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533, 40 – 44) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการเลือกเปดรับ
สาร หรือการบริโภคขาวสารของผูรับสารนั้นอาจจําแนกได 4 ประการ คือ 

1. เพื่อการรับรู (Cognition) คือผูรับสารตองการสารสนเทศ (Information)เพื่อสนองตอ
ความตองการและความอยากรู 

2. เพื่อความหลากหลาย (Diversion) เชน การเปดรับสื่อเพื่อแสวงหาความเราใจ ตื่นเตน 
สนุกสนานรวมทั้งการพักผอน  

3. เพื่ออรรถประโยชนทางสังคม (Social Utility) หมายถึง การตองการสรางความคุนเคย
หรือการเปนสวนหนึ่งของสังคม เชน การใชภาษารวมสมัย เพื่อหลีกเล่ียงงานประจําหรือหลีกเลี่ยง
คนรอบขาง 

4. การผละสังคม (Withdrawal) เปนการเปดรับส่ือหรือเขาหาส่ือ เพื่อหลีกเลี่ยงงานประจํา
หรือหลีกเลี่ยงคนรอบขาง 

เมอรริล และ โลเวนสไตน (1971 : 134 - 135) ไดแรงผลักดันที่ทําใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เลือกรับสื่อนั้น ไดสรุปไววา เกิดจากปจจัยพื้นฐาน 4 ประการ คือ 

1. ความเหงา เพราะมนุษยตองการมีเพื่อน ไมสามารถอยูตามลําพังได ตองหันมาสื่อสารกับ
ผูอ่ืนและแทจริงคนบางสวนพอใจที่จะอยูกับสื่อมากกวาที่จะอยูกับบุคคลดวยซํ้าในบางครั้ง 
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2. ความอยากรูอยากเห็นเพราะเปนสัญชาตญาณของมนุษยที่ตองการที่จะรับรูขาวสารเพื่อ
ตอบสนองความตองการอยากรูของตนไมวาส่ิงที่อยากรูนั้นจะมีผลกระทบตอตนเองหรือไมก็ตาม 

3. ประโยชนใชสอย มนุษยเปนผูที่ เห็นแกตัว จะแสวงหาและเลือกรับรูขาวสารเพื่อ
ประโยชนของตนเองทั้งในแงการเสริมบารมี การชวยใหสะดวกสบาย หรือเพื่อความสนุกสนาน
บันเทิง โดยจะเลือกสื่อที่ใชความพยายามนอยที่สุด (Least Effort) และไดผลประโยชนตอบแทนที่ดี
ที่สุด (Promise of Reward)ขาวสารเหลานี้ไมวาจะใหคุณคาในทางปฏิบัติหรือแมแตความคิดก็
สามารถหาไดจากสื่อมวลชน 

4. ลักษณะเฉพาะของสื่อมวลชนทั่วๆไป ไมสามารถตอบสนองความตองการ คือ ผูรับสาร
แตละคนจะหันเขาหาลักษณะเฉพาะบางอยางจากสื่อ ที่จะสนองความตองการและทําใหตนเกิด
ความพึงพอใจ ความกลัว ความหวัง ฯลฯ จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชส่ือ 

โดยจะเห็นไดวา แนวคิดดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความเหงา ความอยากรูอยากเห็น และการ
แสวงหาผลประโยชน ความกลัวและความหวัง มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปดรับและการเลือก
เปดรับสื่อลักษณะดังกลาวจะมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะของผูรับสาร เชน เพศ อายุ 
การศึกษา รายได เปนตน 

ดังนั้น จากแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูขาวสารดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาใชเปนขอสนับสนุน ใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้โดยเห็นวา เมื่อผูรับสารมีความรู และมีทัศนคติที่ดีตอขาวสารแลวผูรับสารจะ
เลือกเปดรับขาวสาร ตามความสนใจ  นอกจากนี้ ผูรับสารจะหลีกเลี่ยงที่จะใหความสนใจกับ
ขาวสารที่ขัดแยงกับทัศนคติความเชื่อดั้งเดิมของตน และเลือกรับรู ตีความขาวสารไปในทิศทางที่
สอดคลองกับความเชื่อทัศนคติของตนแลว ผูรับสารยังเลือกจดจําเนื้อหาสาระของสารบางสวนที่
ตองการจําเก็บไวเปนประสบการณ   แนวคิดดังกลาว  สามารถนํามาเปนกรอบความคิดในการศกึษา  
“การใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ    โครงการ   “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” ที่มีตอทัศนคติ
ของผูใชทางพิเศษ”   
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2.4  แนวความคิดทางการตลาดเพื่อสังคม  

เปนแนวคิดที่พัฒนาขึ้นจากความเห็นวา การดําเนินธุรกิจโดยมุงตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคและผลกําไรสูงสุดขององคกรเทานั้น ไมถือเปนแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมตอ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม เพราะการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด สามารถที่จะสรางผลกระทบทาง
ลบตอสังคมโดยรวมไดอยางมีนัยสําคัญ เชน กระตุนใหเกิดการบริโภคอยางไรเหตุผล เกิดการแบง
ชนชั้นภายในสังคม เกิดมลภาวะดานสิ่งแวดลอมเหลานี้เปนตน ซ่ึงลวนเปนผลรายตอสังคมในระยะ
ยาวอยางยิ่ง ผูบริหารการตลาดในปจจุบัน จึงควรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม
โดยรวมควบคูไปกับการตอบสนองความตองการของผูบริโภค และวัตถุประสงคขององคกร 

การตลาดเพื่อสังคม (The Societal Marketing Concept) สาระสําคัญของแนวคิดนี้ คือ 
นอกเหนือจากการสนองความตองการของผูบริโภคเพื่อใหไดรับความพอใจแลว ยังจะตองกระทํา
การตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหนือคูแขงขันเพื่อความอยูดีกินดีของสังคม และเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม  

 
ดร.ฟลิป คอตเลอร กลาววา ในการดําเนินบทบาทของของนักการตลาดยุคใหม นอกจาก

การใหความสําคัญกับผูบริโภคแลว คอตเลอร ยังบอกวา ความรับผิดชอบตอสังคมก็เปนอีกกลยุทธ
หนึ่งที่จะทําใหผลิตภัณฑของตนมีความแตกตางจากคูแขง นอกเหนือจากการ การวางตําแหนง
สินคา (Positioning) การสรางความแตกตาง (Differentiate) และ การสรางตราสินคา (Branding) 
เชน กรณีของแมคโดนัลดที่มีการบริจาคใหการกุศล และแสดงความเปนหวงเปนใยตอส่ิงแวดลอม 
ซ่ึงเปนแนวคิดแบบองครวมของการตลาด 

 
จาก แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม  ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาการใชส่ือเพื่อ

การประชาสัมพันธโครงการ “จักรยาน เพื่อ เด็กไทยจากใจ กทพ.” ที่มีตอทัศนคติของผูใชทางพิเศษ 
โดยแนวคิดดังกลาวสามารถนํามาวิเคราะหกระบวนการในการสรางการรับรู (Perception) 
การศึกษาทัศนคติในดานการเผยแพรนโยบาย วิสัยทัศน และการสรางองคกรสูความเปนเลิศ ซ่ึง
สงผลตอภาพลักษณองคกรของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  
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2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 

 นอกจากแนวคิดเกี่ยวกับ ภาพลักษณองคกร    แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ   แนวคิด
เกี่ยวกับการรับรูขาวสาร  และแนวคิดเกียวกับการตลาดเพื่อสังคม  ผูวิจัยยังพบวา ยังมีงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ซ่ึงสามารถนํามาศึกษา เปรียบเทียบและวิเคราะหไดอยางชัดเจนมากขึ้น 
 
 ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท ผูอํานวยการบริหาร บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด มอร จํากัด 
ไดศึกษาทางดานการจัดรูปแบบการบริหารภาพลักษณองคกร  โดยไดพัฒนารูปแบบของการบรหิาร
ภาพลักษณองคกรจากแบบของ Balmer และ Gray (2000) รวมกับแบบของ Cornelissen (2000) 
ประกอบดวยสวนหลัก 2 สวน คือ (1) สวนขององคกร และ (2) สวนของผูมีสวนเกี่ยวของกับ
องคกร ซ่ึงบทความที่นี้จะหมายถึงเฉพาะลูกคาเทานั้น 

      
 ขบวนการสรางภาพลักษณขององคกรเริ่มตั้งแต บุคลิกลักษณะขององคกร (Corporate 
Personality) ซ่ึงประกอบดวยปรัชญาขององคกร คานิยมและพันธกิจองคกร ดวยการสื่อสารผาน
ทางผูบริหารขององคกรในการกําหนดกลยุทธขององคกร (Corporate Strategy) ซ่ึงเริ่มจากวิสัยทัศน
ของผูบริหารระดับสูงไปยังสินคาหรือบริการ 

 
 โครงสรางขององคกรและโครงสรางของเอกลักษณองคกรจะกอใหเกิดเอกลักษณ
องคกร (Corporate Identity) ที่ประกอบดวย (1) พฤติกรรมของผูบริหารและพนักงาน (2) 
สัญลักษณตางๆ และ (3) การสื่อสารขององคกร ในสวนของลูกคาเมื่อไดรับการสื่อสารจากองคกร
แลวจะนําขอมูลดังกลาวไปประมวลสรางเปนภาพลักษณขององคกรขึ้นในจิตใจ ซ่ึงจะวัดไดโดย
การวัดทัศนคติของลูกคาตอองคกรนั่นเอง (ดูภาพประกอบ แบบการบริหารภาพลักษณองคกร) 
  
 ดังนั้นองคกรจะมีการบริหารภาพลักษณองคกรไดโดยผานการบริหารสวนผสมของ
เอกลักษณองคกร ดังนี้ 

        
        1. พฤติกรรมผูบริหารและพนักงาน โดยพฤติกรรมของคนในองคกรในทุกระดับที่

ลูกคาไดติดตอ สัมผัสหรือไดรับรูขาวสารซึ่งมีผลตอการสรางภาพความประทับใจใหแกลูกคาได 
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        2. สัญลักษณตางๆ ขององคกร จะรวมถึงสัญลักษณที่มองเห็นและสิ่งที่จับตองไดอ่ืนๆ 
เชน สินคาหรือบริการ คุณภาพของการบริหาร ประวัติองคกร ช่ือ โลโก รูปภาพ เปนตน 

        
        3. การสื่อสารขององคกร สามารถแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 
        
        3.1 การสื่อสารระดับพื้นฐาน (Primary Communication) หมายถึงการสื่อสารผาน

สินคาหรือบริการ พฤติกรรมขององคกรตอพนักงาน พฤติกรรมทางการตลาด เปนตน 
 
        3.2 การสื่อสารระดับที่สอง (Secondary Communication) หมายถึงการสื่อสารที่เปน

ทางการขององคกร เชน การโฆษณาและประชาสัมพันธโดยผานทางสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน 
ส่ิงพิมพ เปนตน การสงเสริมการขาย การออกแบบตางๆ เปนตน 

        
        3.3 การสื่อสารระดับที่สาม (Tertiary Communication) หมายถึงการสื่อสารที่

นอกเหนือการควบคุมขององคกร เปนการบอกตอของลูกคาหรือผูอ่ืน เชน ผูเชี่ยวชาญ ผูนําทาง
ความคิด เปนตน ขาวสารจากคูแขงหรือแหลงขาวอื่นๆ 

 
 โดยสรุปการบริหารภาพลักษณองคกร ผูบริหารตองกําหนดและควบคุมสวนของ
เอกลักษณองคกรใหมีความสอดคลองกับสภาพความจริงขององคกร ทั้งนี้เพราะผูบริโภคจะถือวา
ภาพลักษณองคกรคือส่ิงที่เปนจริงขององคกร หรือ Image is reality. เมื่อใดที่องคกรพบวา
ภาพลักษณองคกรตกต่ําลงหรือลาสมัย ตองวิเคราะหถึงสาเหตุใหชัดวาเกิดจากเหตุใดกอนการแกไข 
เชน (1) ภาพลักษณองคกรตกต่ําลงเพราะสินคาหรือบริการขององคกรมีคุณภาพต่ําลงไมไดตาม
มาตราฐานที่กําหนด หรือ (2) เพราะองคกรยังไมเปนที่รูจักดีพอ ทั้งนี้เพราะสองสาเหตุนี้มีการแกไข
ที่แตกตางกัน 

        
        จะเห็นไดวาในการสรางภาพลักษณองคกรจะมีคนในองคกรมีบทบาทสําคัญที่

เกี่ยวของกับทุกปจจัยของเอกลักษณองคกรไมวาจะเปนพฤติกรรมการแสดงออกของคนในองคกร
ในทุกระดับ การบริหารสัญลักษณตางๆ และการบริหารการสื่อสารตางๆขององคกรโดยคนใน
องคกรนั่นเอง 
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 ผูบริหารจึงตองมีนโยบายในการทําการตลาดภายในองคกร (Internal Marketing) 
เพื่อใหคนในองคกรมีความรูความสามารถเปนเลิศ มีการทํางานเปนทีมและมุงตอบสนองความ
ตองการของลูกคาเปนหลัก ซ่ึงทั้งหมดนี้ตองสรางใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรและคุณคารวมของ
คนในองคกรเพื่อใหเกิดเปนพฤติกรรมรวมที่ตองการเปนเลิศตามที่ธุรกิจตั้งเปาไว ดวยการใชกล
ยุทธดังนี้คือ การจางคนใหเหมาะสมกับงาน การพัฒนาคนในองคกรใหสามารถสงมอบงานบริการ
ที่มีคุณภาพดี การจัดใหมีระบบการสนับสนุนที่จําเปน และการรักษาคนดีมีความสามารถไวกับ
องคกร 
 
 กลาวโดยสรุปคือ องคกรตองสรรหาบุคลากรที่เหมาะกับงาน และในขณะเดียวกันก็
ตองพัฒนาคนที่มีอยูใหมีความสามารถในงานบริการไดตรงตามเปาหมายของธุรกิจ พรอมทั้งจัดให
มีระบบการสนับสนุนตางๆ และการรักษาบุคลากรที่มีคุณคาขององคกรเอาไว ทายสุดคนในองคกร
ก็จะชวยสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรใหอยูภายในจิตใจของลูกคาไดในที่สุด 

        
ภาพลักษณองคกรกลยุทธการตลาดยุคใหม 

พฤกษ ชวพันธ (2549) กลาวถึงกลยุทธทางการตลาด วาปจจุบันนี้ผูประกอบการหลายราย 
เร่ิมหลีกหนีการใชกลยุทธการตลาดแบบเดิมๆ ซ่ึงเปนการใชกลยุทธแบบเฉพาะหนา เชน ดานราคา 
หรือดานการสงเสริมการขายแบบฉาบฉวย ผูเขียนยอมรับครับวาวิธีนี้จะไดผลเปนสวนใหญ ใน
อดีตที่ผานมา หรืออาจจะเรียกวา กลยุทธทะเลแดง (red ocean strategy) ที่มีคูแขงขันไมมากเทาใด
นัก แตถึงไดผลก็เปนการหวังผลในระยะสั้นๆเทานั้นเอง ถาคูแขงขันสามารถอานเกมของเราออก
เมื่อไหร เราก็จะถูกตอบโตทางการตลาดทันที ดังนั้นผูประกอบการจึงตองดิ้นรนหากลยุทธใหมๆ
เพื่อใหแตกตางจากคูแขง ตลอดจนใหโอกาสกับลูกคาเขามามีบทบาท หรือมีสวนรวมในการ
ออกแบบ (design) หรือกระบวนการผลิต (production) มากขึ้น เพื่อทําใหผูบริโภคจดจํา และ
ตัดสินใจซื้อสินคาของธุรกิจมากขึ้น แลวกลยุทธใดหละที่จะสามารถไขปญหานี้ได? แลวมีกลยุทธ
การตลาดแบบยั่งยืนในโลกใบนี้ดวยหรือ? ทานผูอานยังไมตองตอบตอนนี้ก็ได เมื่ออานบทความนี้
จบคอยตอบกับตัวเองวากลยุทธการตลาดแบบใดที่จะทําใหเราครองใจผูบริโภคอยางยั่งยืนได 

โดยผูเขียนไดตั้งคําถามวา “ในองคกรของทานมีส่ิงใดที่ไมสามารถมองเห็น แตสามารถ
รูสึกได”   คําตอบก็คือ “ภาพลักษณองคกร” ใชแลวครับส่ิงนี้คือเครื่องมือทางการตลาดชิ้นใหมที่
หลายๆแบรนดใชมาซักพักแลว และจะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังที่ อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท (2550 :1)  
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กลาววา ธุรกิจจํานวนมากไดใช “ภาพลักษณองคกร” (corporate image) เขามาชวยสรางความ
แตกตางใหกับสินคา หรือบริการของตนเอง เพราะการมีภาพลักษณองคกรที่ดีเปนการเพิ่มทรัพยสิน
ที่ไมมีตัวตน  (I, Intangible asset)ใหแกองคกร แตมีมูลคามหาศาล อีกทั้งจะมีผลตอการรับรูของ
ลูกคา 3 ขอดังตอไปนี้          

1. ภาพลักษณถายทอดความคาดหวัง การที่มีภาพลักษณที่ดีทําใหลูกคามีความเชื่อถือสินคา
หรือบริการมากขึ้น ทําใหอยากเขามาซื้อหรือใหการสนับสนุนมากขึ้น 

2. ภาพลักษณเปนเสมือนเกราะปองกัน เมื่อใดที่องคกรมีปญหาดานคุณภาพ หรือดาน
เทคนิค ถาองคกรนั้นมีภาพลักษณที่ดีจะมีสวนชวยใหลูกคาอภัย หรือไมใสใจตอขอบกพรองนั้น  
แตอยางไรก็ตามหากเกิดขอผิดพลาดบอยครั้งภาพลักษณที่ดีก็อาจหมดไป ขอนี้ผูประกอบการ หรือ
นักธุรกิจตองมีความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง 

3. ภาพลักษณที่ดีสงผลตอทัศนคติของคนในองคกร ทําใหพนักงานในองคกรมีความ
ภาคภูมิใจ ตั้งใจในการทํางาน จะเห็นไดวาการมีภาพลักษณองคกรที่ดีมีสวนสงเสริมใหองคกร
สามารถแขงขันในโลกธุรกิจในปจจุบันได 

 จากที่ไดนําเสนอขอมูลมาขางตน จะเห็นไดวา IMAGE หรือภาพลักษณองคกรนั้น
ไมใชเร่ืองที่ทําวันเดียวได จะตองคอยๆใชเวลาพอสมควร หลายบริษัทอาจหาองคการพันธมิตร 
(outsource) มาชวยทําประชาสัมพันธดานภาพลักษณ อยางไรก็ตามสิ่งที่สังคมเห็นในการกระทํา 
และวิธีการแสดงออกทางความคิด และการปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนรูปธรรม จะเปนสิ่งที่ตัดสินวาผู
มีสวนเกี่ยวของจะยอมรับภาพลักษณขององคกรมากนอยเพียงใด 

 ถาลองสังเกต และลองวิเคราะหการโฆษณาประชาสัมพันธของสินคาตางๆทั้งในสื่อ
วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และเวปไซต จะเห็นไดวาการสรางภาพลักษณในดานความดีงาม   
(Goodness : G) กําลังมาแรง คือจะมุงเนนการสรางภาพลักษณองคกรอันดีตอสังคม หรืออาจจะ
เรียกวาการตอบแทนสังคม ซ่ึงผูเขียนจะขอแบงประเภทของการสรางภาพลักษณ (จากการสังเกต
ของผูเขียนเอง) ไว 2 ประเภทใหญๆ ดังตอไปนี้ 
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1.  ดานสิทธิมนุษยชน เปนการสรางความเทาเทียมใหกับกลุมชนทุกชั้นที่ขาดโอกาส ไมวา 
จะเปนการขาดโอกาสปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพ ดานการศึกษา การรับรูขาวสาร ดานดนตรี-กีฬา 
ดานอาชีพ ดานสาธารณสุข ดานสาธารณประโยชน โดยไมแบงแยกชนชั้น อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา 
หรือความพิการ 

2.  ดานสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปนแหลงพลังงาน
ธรรมชาติ ทรัพยากรดิน แหลงน้ํา อากาศ หรือแมแตทรัพยากรปาไม และสัตวปาบนพื้นฐานของ
ความจริงแลวกอนจะมาเปนการสรางภาพลักษณองคกรแบบตอบแทนสังคมนี้ ตนตอก็คงหนีไมพน
การวิเคราะหสภาพแวดลอม เพราะทุกองคกรตองใหความสําคัญกับปจจัยภายนอก (external 
environment) ไมวาจะเปนนโยบายภาครัฐ การเมือง เศรษฐกิจ นวัตกรรมใหมๆ และสังคม 
โดยเฉพาะสังคมแบบไทยๆนี่แหละครับ ทุกองคกรจะตองศึกษา และเขาใจอยางถองแทวาคนไทยมี
วิถีการดําเนินชีวิตแบบใด ชอบหรือไมชอบอะไร มีลักษณะนิสัย จิตใจลึกๆเปนอยางไร คนไทยให
ความสําคัญกับเรื่องอะไรมาเปนอันดับแรกๆในการใชชีวิตประจําวัน และถาองคกรใดเขาใจ หรือ
เขาถึงในจุดนี้ ก็จะสามารถหาแนวทางในการสรางภาพลักษณองคกรใหสอดคลองกับสินคาของ 
ธุรกิจของตนเองได  

 จากแนวคิดเกี่ยวกับ ภาพลักษณองคกร    แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ   แนวคิดเกี่ยวกับการ
รับรูขาวสาร    แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวา 
การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงการทางสังคมไดสงผลกระทบตอแนวคิด ทฤษฎีและกลวิธีในดาน
การตลาดเปนอยางมาก ซ่ึงทั้งหมดลวนสงผลในดานมิติความสัมพันธกันทั้งทางตรงและทางออม 
ดังนี้ 
 
 1. มิติความสัมพันธทางดานภูมิศาสตร (กายภาพ)  โดยจากการศึกษาผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของทําใหพบวา ลักษณะโครงการของการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ไดกอใหเกิด
ผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมอยางหลีกเล่ียงไมได ดังนั้น ในการจัดทําโครงการตาง ๆ 
เพื่อสงเสริมภาพลักษณขององคกร จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจ
ใหกับประชาชนมากยิ่งขึ้น  
 
 2. มิติความสัมพันธทางดานสังคม (ปฏิสัมพันธของมนุษย) โดยจากการศึกษาผลงานวิจัย
เกี่ยวของ พบวา การจัดทําโครงการตาง ๆ ของ กทพ. จําเปนที่จะตองสรางความสัมพันธอันดี
ระหวาง ประชาชนในสวนที่เกี่ยวของกันทางพื้นที่ที่สูญเสียไปหรือที่ใกลเคียงกับการกอสรางทาง
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ดวน ดังนั้น แนวคิดทางดานการจัดทําโครงการตาง ๆ จึงจําเปนที่จะตองวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูลอยางละเอียด รอบคอบและรอบดานเพี่อสรางความสมดุลทางดานความสัมพันธใหเกิดขึ้น 

 
3. มิติความสัมพันธทางดานจิตวิทยา (ความรูสึก) โดยจากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พบวา การจัดทําโครงการตาง ๆ ของประชาชนจะตองสรางที่สามารถเชื่อมโยงความรูสึกระหวาง 
“องคกร” และ “บุคคล” ใหเกิดขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมตาง ๆ จําเปนที่จะตองสรางความเชื่อมโยงเพื่อให
เกิดความรูสึกรวมกับประชาชน โดยเฉพาะการเดินทาง เปนตน 

 สําหรับในดานการตลาดเพื่อสังคม ยังเปนปจจัยสําคัญในอันที่จะชวยสรางภาพลักษณ
ขององคกรทางดานการบริหารจัดการภายในและภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย ที่สงผลกระทบในดานความสัมพันธดานสิ่งแวดลอมโดยตรง ซ่ึง อาทร ทองประสงค 
ไดทําการศึกษาเรื่องการใชส่ิงแวดลอมในการสรางความตระหนักดานผลกระทบจากฝุนละอองใน
อากาศตอพนักงานเก็บคาผานทางพิเศษ (อาทร ทองประสงค, 2547) โดยศึกษาเปรียบเทียบในดาน
คุณภาพอากาศบริเวณทางดวนพิเศษที่มีการจราจรหนาแนนและเบาบาง ซ่ึงมีผลทางดานอาการทาง
คลินิกแตกตางกัน โดยเฉพาะผลตรวจสมรรถภาพปอด หากแต การทางพิเศษแหงประเทศไทย ได
ทําการฝกอบรมเพื่อใหความรู ความเขาใจและทักษะในดานการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดีมากถึง   
รอยละ 39 และอยูในเกณฑดีรอยละ 60 ซ่ึงทําใหการประเมินผลในภายหลัง ไมพบอาการผิดปกติ
ทางคลินิกแตอยางใด 

  จากการศึกษาบริบทขางตน ทั้งนี้ จะพบวา  การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ไดมี
การดําเนินงานเพื่อกาวสูองคกรที่เปนเลิศทางดานธุรกิจและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีความเกี่ยวพันในดาน
การสรางแผนงานการตลาดเพื่อสังคมดวยการพัฒนาแผนยุทธศาสตรในดานนโยบายการบริหาร
เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ตั้งแตนโยบายในดานการบริหารจัดการองคกร วิสัยทัศน และแผนงาน
ดานการคืนกําไรสูสังคมดวยแคมเปญการตลาด โดยเมื่อศึกษาทางดานโครงสรางและนโยบายการ
บริหารงานขององคกรจะพบวาไดมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการดําเนินงาน ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร 1 :  พัฒนาธุรกิจบริการเพื่อสรางรายไดและเสริมสรางคุณภาพการใหบริการ 
รวมท้ังแกปญหาจราจร (มี 2 แผนงาน ) 
 

แผนงานที่ 1  แผนงานเพิ่มคุณภาพการบริการ  
 
           แผนงานที่ 2  แผนงานเพิ่มรายไดและแกปญหาจราจร 
 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 :  เพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษา การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย 
และคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อลดความสูญเสียและเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกลูกคา ประชาชน 
และสังคม (มี 1 แผนงาน) 
 
 แผนงานเสริมสรางความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี  
 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาการบริหารจัดการ และกํากับดูแลองคการที่ดีเพื่อควบคุมตนทุน 
และคาใชจายในการดําเนินงานอยางคุมคา และเสริมสรางขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 
รวมทั้งเสริมสรางภาพลักษณองคการ และคุณภาพชีวิตที่ดีแกพนักงาน (มี 2 แผนงาน) 
 
          แผนงานที่ 1  แผนงานพัฒนาองคการและบุคลากร   
  
 แผนงานที่ 2  แผนงานพัฒนาระบบการเงินการลงทุน  

 
 ภายใตการดําเนินงานตามทิศทางและยุทธศาสตรดังกลาวขางตน กทพ. มีความมั่นใจวา 
ผูใชบริการจะไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และพึงพอใจในการใชบริการเพิ่มมากขึ้น สวน
ชุมชน ประชาชนและผูอยูอาศัยใกลทางพิเศษจะไดรับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนอยางดี 
ซ่ึงเอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกัน กทพ. ก็จะมีการใหบริการอยางมีนวัตกรรม การ
บริหารกํากับดูแลองคการที่ดี การสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแกพนักงาน ซ่ึงจะสงผลให กทพ. บรรลุ
สภาวะที่ตองการ คือ ความเปนเลิศและเติบโตอยางยั่งยืน ในระยะยาวตอไป  
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การนําทางพิเศษฉลองรัชสูมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  

 กทพ. ไดดําเนินการนําทางพิเศษฉลองรัชเขาสูมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 โดยแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินการ รวม 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหารระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 คณะทํางานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 คณะทํางาน
กลุมยอยระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 คณะทํางานดานการอนุรักษพลังงานและ
ทรัพยากร และคณะทํางานตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 

 กทพ. ไดเชิญสถาบันที่ใหใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
ซ่ึงไดแก สถาบันสิ่งแวดลอมไทยมาตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ของทาง
พิเศษฉลองรัช ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2543 ณ อาคารศูนยควบคุมทางพิเศษฉลองรัช และไดมี
มติอนุมัติการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 แก กทพ. ภายใตขอบเขต The 
operation of Chalong Rat Expressway (Ramindra-At Narong Expressway) including the operation 
and activities of Control Center Building 3 (CCB 3) at Rama IX ตามใบรับรองเลขที่ TEI-CB / 
003 / 00 ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2543 และจะสิ้นสุดในวันที่ 7 มีนาคม 2546 นอกจากนี้สถาบัน
ส่ิงแวดลอมไทยจะตองมาตรวจติดตาม (Surveillance) เพื่อรับรองระบบฯ เปนระยะ ๆ ทุก 6 เดือน 
ซ่ึงสถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดตรวจติดตามเพื่อรับรองระบบฯ ไปแลว รวม 5 คร้ัง และ กทพ. ไดมี
นโยบายการขยายระยะเวลาการรับรองระบบ จึงไดพิจารณาให สวท. เขาตรวจติดตามเพื่อการ
รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมทางพิเศษฉลองรัชตอไป 

การบริหารจัดการนโยบายสิ่งแวดลอม  

 ผูวาการทางพิเศษแหงประเทศไทย  ไดประกาศนโยบายสิ่งแวดลอมเมื่อวันที่ 12 
มกราคม 2543 และไดมีการทบทวนใหมและประกาศใชเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 และวันที่ 24 
มีนาคม 2549 ตามลําดับ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดวา ดวยภารกิจวิสัยทัศนและความรับผิดชอบที่มี
ตอสังคม กทพ. มุงมั่นใหผูบริหาร พนักงานอํานวยการและปฏิบัติงานอยางจริงจังในระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ที่ทางพิเศษฉลองรัช ดวยจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอมและความปลอดภัยตอพนักงาน การควบคุมผลกระทบอันเนื่องจากกิจกรรมการ
บริการตาง ๆ อยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ใหความสําคัญในการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม การปองกันภาวะมลพิษในดานเสียง
รบกวน ฝุนละออง การจัดการขยะมูลฝอย และการปองกันอุบัติภัยที่อาจเกิดจากการดําเนินงาน โดย
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กําหนดเปนวัตถุประสงคและเปาหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการทบทวนเพื่อปรับปรุง
อยางตอเนื่อง 

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม เพื่อ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีตอพนักงาน ผูที่เกี่ยวของ ประชาชน สภาพแวดลอม 
และสถานที่ปฏิบัติงาน  

      3. สรางจิตสํานึกแกพนักงานในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และรวมกันรับผิดชอบใน
การใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด  

      4. เผยแพรนโยบายสิ่งแวดลอมตอพนักงานผูที่เกี่ยวของและสาธารณชน  
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    การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที่ 2.3  การพัฒนาแผนยทุธศาสตรการดําเนินงานของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ที่มา: ศูนยขอมูลการทางพิเศษแหงประเทศไทย, 2551 

ภารกิจ 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

1. จัดใหมีการพัฒนา ปรับปรุงทางพิเศษใหเปนไปตามมาตรฐานและปลอดภัย 
2. ใหบริการอยางมีนวัตกรรมและคุณคาเพิ่ม 

3. บริหารจัดการสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสรางศักยภาพการดําเนินธุรกิจทางพิเศษและ
ประโยชนตอสังคม 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลคาองคกร 

ยุทธศาสตรดําเนินงาน 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

 
1  พัฒนาธุรกิจบริการเพื่อสรางรายไดและเสริมสรางคุณภาพการใหบริการรวมทั้งแกปญหาจราจร 

มี 2 แผนงาน คือ แผนงานที่ 1  แผนงานเพิ่มคุณภาพการบริการ 
และแผนงานที่ 2  แผนงานเพิ่มรายไดและแกปญหาจราจร 

 
1. ยุทธศาสตร 2  เพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษา การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยและ

คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อลดความสูญเสียและเสริมสรางคณุภาพชีวิตที่ดีแกลูกคา ประชาชน
และสังคม มี 1 แผนงาน คือ 

2.1 แผนงานเสริมสรางความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
 

2. ยุทธศาสตร 3 พัฒนาการบริหารจัดการ และกํากับดูแลองคกรที่ดีเพื่อควบคุมตนทุน และ
คาใชจายในการดําเนินงานอยางคุมคา และเสริมสรางขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 
รวมทั้งเสริมสรางภาพลักษณองคกร และคุณภาพชวีิตที่ดแีกพนักงาน มี 2 แผนงาน คือ 

แผนงานที่ 1  แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร 
และแผนงานที่ 2  แผนงานพัฒนาระบบการเงินการลงทุน 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง  การใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธโครงการ   “จักรยานเพื่อเด็กไทยจาก
ใจ กทพ.”  ที่มีตอทัศนคติของผูใชทางพิเศษ ในครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึง
เปนการเก็บขอมูลเพิ่มเติมในเชิงลึกโดยใชฐานขอมูล และตัวอยาง จากการประเมินผลการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรการทางพิเศษแหงประเทศไทย โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย
จากใจ กทพ.”  ซ่ึงเปนการทําวิจัยเชิงปริมาณ   เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550     
โดยการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดเคยทําการวิจัยเอาไว   โดยขอมูลเชิงลึกที่ผูวิจัยตองการศึกษา
เพิ่มเติมนั้นเปนการศึกษาเพิ่มเติม ในดานคุณลักษณะของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธที่ใชในการ
รณรงคโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”    รวมทั้งการศึกษาถึงทัศนคติของผูใชทาง
พิเศษที่มีตอ โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย  จากใจ กทพ.”   และการศึกษาถึง  โครงการ “จักรยาน
เพื่อเด็กไทย  จากใจ กทพ.”   มีผลตอภาพลักษณ  ของการทางพิเศษแหงประเทศไทยอยางไร ซ่ึง
เปนการศึกษาที่มีความละเอียดออน และสลับซับซอนทางดานความคิด   จึงตองใชวิธีการในการ
ดําเนินการ อาทิเชน การเลือกตัวอยางที่จะทําการเก็บขอมูล เครื่องมือและวิธีการที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ตลอดจนแนวคําถามใหเหมาะสม ดังนี้  
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ตารางที่ 3.1  แสดงขอมูล เคร่ืองมือและวิธีการในการวิจัย 
 

กลุมเปาหมายในการวิจัย วิธีการวิจัย
 - แนวคิดเกี่ยวกับการรบัรูขาวสาร  -  การสัมภาษณเจาะลึก

 - แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
 - แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณองคกร
 -  แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม

 - แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
 - แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณองคกร
 -  แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม

ปญหานําวิจัย แนวคิดทฤษฎี
ระเบียบวิธีวิจัย

1. คุณลักษณะของสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ โครงการ "จักรยาน
เพื่อเดก็ไทย  จากใจ กทพ." ของ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย  มี
ผลตอการทัศนคตขิองผูใชทาง
พิเศษอยางไร
2. ผูใชทางพิเศษ มีทัศนคตติอ 

โครงการ "จักรยานเพื่อเดก็ไทย จาก

ใจ กทพ."ของการทางพิเศษแหง

ประเทศไทยอยางไร เพราะอะไร
3. โครงการ "จักรยานเพื่อเดก็ไทย 
จากใจ กทพ." ของการทางพิเศษ
แหงประเทศไทยมีผลตอ
ภาพลักษณดานใดของการทาง
พิเศษแหงประเทศไทยอยางไร 
เพราะเหตใุด

 -  กลุมผูใชทางพิเศษ

 -  กลุมผูใชทางพิเศษ

 -  กลุมผูใชทางพิเศษ

  - การสัมภาษณเจาะลึก

  - การสัมภาษณเจาะลึก

 
   
  นอกจากนี้  ผูวิจัยจะไดทําการสัมภาษณ เจาะลึกในอีกหนึ่ งกลุมเปาหมาย  คือ 

ผูดําเนินการโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” ซ่ึงก็คือ ผูบริหารดานการประชาสัมพันธ  
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  และผูที่มีสวนเกี่ยวของ คือ  บริษัท  ที่ปรึกษาดานการ
ประชาสัมพันธ  คือ บริษัท บี วัน  คอมมูนิเคชั่นส จํากัด   รวมจํานวน 2 ตัวอยาง 
 
3.1 วิธีการเลือกตัวอยาง 
 
 ผูวิจัยใชวิ ธีการเลือกตัวอยางจากผูตอบแบบสอบถามการประเมินผลโครงการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร การทางพิเศษแหงประเทศไทย โครงการ “จักรยาน เพื่อเด็กไทย 
จากใจ กทพ.”   โดยใชการเลือกตัวอยาง จากผูที่ตอบแบบสอบถามวา รูจักโครงการ “จักรยานเพื่อ
เด็กไทย จากใจ กทพ.” ซ่ึงแจกแจงตามสัดสวนของเพศ และอาชีพ  ในจํานวนผูที่ตอบวารูจัก
โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.” จํานวน 193 ราย จากผูใชทางพิเศษ 5 เสนทางดวยกัน  
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 โดยผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลจากตัวอยาง จํานวน 22 ตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมผูใช
ทางพิเศษ จํานวน 20 ตัวอยาง   และกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของในการวางแผนโครงการ “จักรยานเพื่อ
เด็กไทย จากใจ กทพ.”  คือ ผูบริหารดานการประชาสัมพันธ การทางพิเศษแหงประเทศไทย  และ
บริษัทที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ คือ บริษัท บี วัน คอมมูนิเคชั่นส จํากัด  จํานวน 2 อยาง รวม
เปนจํานวนตัวอยาง ทั้งส้ิน 22 ตัวอยาง  
 
3.2 แบบการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  
 
 การสัมภาษณแบบเชิงลึกเปนวิธีการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพวิธีการหนึ่งที่จะทําใหได
ขอมูลประกอบการตัดสินใจที่ละเอียดลึกซึ้งไมวาจะเปนขั้นการกําหนดแนวคิดหรือประเมินแนวคิด
ที่คิดไวไดแลวหลายแนวคิดก็ตาม การสัมภาษณแบบเชิงลึกจะตองใชวิธีการพูดคุยที่อาศัยความเปน
ธรรมชาติและการสรางความเปนกันเองใหเกิดขึ้นจึงจะทําใหไดขอมูลท่ีตรงความเปนจริงมากที่สุด 
ดังนั้น ผูสัมภาษณควรใชวิธีการสนทนาโดยไมมีแบบสอบถามที่มีโครงสรางที่แนนอน แตจะมีเพียง
แนวคําถามสําหรับการสนทนาที่ครอบคลุมสิ่งที่ตองการทราบเทานั้น ในการสนทนาควรใหอิสระ
กับผูใหสัมภาษณมากที่สุด จะไมใชคําถามปด แตจะใชคําถามเปดเพื่อปลอยใหผูใหสัมภาษณพูด
แสดงความคิดเห็นไปเรื่อย ๆ ซ่ึงอาจออกนอกเรื่องบาง แตผูสัมภาษณจะตองมีไหวพริบปรับการ
สัมภาษณใหเหมือนการสนทนากันทั่ว ๆ ไปเพื่อใหเขากับสภาพการณขณะนั้น ๆ อยางเปน
ธรรมชาติและใหไดรับคําตอบครอบคลุมตามประเด็นที่ตองการดวย 
 
 การสัมภาษณแบบเจาะลึกมีประโยชนในแงทําใหไดขอมูลเชิงลึก แตก็มีขอจํากัดทั้งใน
แงความสามารถของผูสัมภาษณที่จะตองสามารถพูดคุย หาขอมูลไดอยางเปนธรรมชาติ ทําใหผูให
สัมภาษณไววางใจในการพูดคุย นอกจากนั้นก็ยังตองอาศัยความสามารถในดานการนําผลที่ไดมา
ประมวลสรุปและวิเคราะหวินิจฉัยโดยตรงไปตรงมาอีกดวย  อีกทั้งยังตองใชเวลาในการเก็บขอมูล
คอนขางมากเนื่องจากการสัมภาษณพูดคุยคร้ังหนึ่ง ๆ กินเวลา การนัดหมายทําไดยาก และผูให
สัมภาษณเองอาจไมสะดวกในการใหสัมภาษณเปนเวลานาน ๆ  วิธีนี้จึงเหมาะกับการทดสอบเพื่อ
หาคําตอบจากกลุมตัวอยางจํานวนไมมากนัก  
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3.3  จํานวนตัวอยาง 
   
 กําหนดการเก็บขอมูล  22 ตัวอยาง (เลือกตัวอยาง 20 ตัวอยาง / เจาะจง 2 ตัวอยาง )  
โดยการวิจัยเร่ือง “การใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ  โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ  
กทพ.”  ที่มีตอทัศนคติของผูใชทางพิเศษ”   ในครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชการเลือกตัวอยางจากผูตอบ
แบบสอบถาม   การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย โครงการ  “จักรยาน เพื่อเด็กไทย  จากใจ กทพ.”   โดยใชวิธีเลือกแบบสุมเลือก เพื่อให
ผูตอบแบบสอบถามทุกทานมีโอกาสในการถูกเลือกเทาๆ กัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ คือ 

 
        3.3.1  ผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยางจากผูที่ตอบแบบสอบถามการประเมินผลโครงการ

ประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร การทางพิเศษแหงประเทศไทย โครงการ “จักรยาน 
เพื่อเด็กไทย จากกทพ”   ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงปริมาณ จํานวนกลุมตัวอยาง 500  

 
         3.3.2  ผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยาง จากผูที่ตอบแบบสอบถามวา รูจักโครงการ “จักรยานเพื่อ
เด็กไทย จากใจ กทพ.” ซ่ึงแจกแจงตามสัดสวนของเพศ และอาชีพ  ในจํานวนผูที่ตอบวารูจัก
โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากกทพ.” จํานวน 193 ราย จากผูใชทางพิเศษ 5 เสนทาง 
 
        3.3.3 ผูวิจัยใชบรรทัดฐานของผูตอบแบบสอบถามการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ  
ภาพลักษณองคกร การทางพิเศษแหงประเทศไทย โครงการ “จักรยาน เพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”   
โดยการเก็บขอมูลแบงตามตามเพศ  ของผูที่ตอบแบบสอบถาม  เปนเกณฑการเลือกตัวอยาง  20 คน  
เปนกลุมตัวอยางของผูใชทางพิเศษ 
  
        3.3.4  ผูบริหาร กองประชาสัมพันธและการตลาดของการทางพิเศษแหงประเทศไทย และ
บริษัทที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ คือ บริษัท บี วัน คอมมูนิเคชั่นส  จํากัด ประกอบดวย 
 1. นางอัญชลี ฤกษนันทน               ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธและการตลาด 
 2. นางสาวภัทราวดี   เกตุโกศล ผูอํานวยการฝายบริหารงานลูกคา  
     บริษัท บี วัน คอมมูนิเคชั่นส  จํากัด 
 จํานวนตัวอยางทั้งหมด 22 คน  
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3.4  เคร่ืองมือและวิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
         3.4.1  แบบบันทึกภาคสนาม (Field-note) ซ่ึงเปนเครื่องมือที่ใชในการบันทึกขอมูลส่ิงที่ได 
         3.4.2  แนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก (In-depth Interview) ใชในเก็บขอมูลกับผูให
ขอมูล เปนแนวคําถามเกี่ยวกับ ลักษณะสวนบุคคล ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และทัศนคติ 
ที่มีตอกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
         3.4.3  การสังเกตแบบไมมีโครงสราง (Observation) เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนจริงตามธรรมชาติ
โดยมุมมองของผูวิจัย 
 3.4.4  วิธีการเสริมอื่นๆ เชน  การถายภาพ      การบันทึกเทป    การถายภาพ เปนตน วิธีการ
เหลานี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสม โดยเฉพาะการบันทึกเทป   และการถายภาพ ตองไดรับการยินยอม
จากผูใหขอมูล 
 
3.5   การตรวจสอบคุณภาพของขอมูล 
 
 ในการตรวจสอบคุณภาพขอมูล ผูวิจัยไดใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา ทั้งการตรวจสอบ
ขอมูลโดยใชแหลงขอมูลหลายๆ แหลง และใชเครื่องมือ  วธีิการ 3 วิธีในการศึกษา  คือ 

3.5.1 ลักษณะผูใหขอมูล คือ มีเพศชาย หญิง  ลักษณะของอาชีพที่แตกตางกนั  
3.5.2 สถานที่ คือ ความแตกตางของสถานที่ใชทางดวน ในทีน่ี้คือ 5 แหงดวยกัน 
3.5.3 กลุมตัวอยาง ที่เปนผูดําเนนิโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”   

คือผูบริหารกองประชาสัมพันธและการตลาดของการทางพิเศษแหงประเทศไทยและบริษัทที่
ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ คือ บริษัท บี วัน คอมมูนเิคชั่นส  จํากัด จํานวน 2 ทาน  
โดยภายหลักจากที่ไดตรวจสอบขอมูลแลว จึงไดนํามาวิเคราะหในขั้นตอนตอไป 
 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 

 ในการเตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะหจะดําเนินการพรอม ๆ กับการเก็บขอมูลภาคสนาม 
โดยจัดทําเปนแฟม แยกประเภท หมวดหมูขอมูลที่ได โดยจะเปนการวิเคราะหทั้งดานเนื้อหา การ
วิเคราะหบริบท (Contextual Analysis) เปนการวิเคราะหจากองคประกอบหลายดาน ไมวาจะเปน 
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เนื้อหาจากการสัมภาษณ    การสังเกตปฏิกิริยาของผูใหขอมูล   ขอมูลจาก 
Field-Note    ภาพถาย   และเทปบันทึก  
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 โดยกําหนดการทํา Field-note   ไวเปนแบบโดยสังเขป คือ แบงบันทึกขอมูลเปน 3 
คอลัมนโดยใหนักวิจัยบันทึกขอมูลลงไปในแตละวัน เพื่อนํามาดูประกอบเวลาวิเคราะหขอมูล โดย
มีรายละเอียดดังนี้  

 
ตางราง 3.2  แสดงการทํา Field-note 

ความเปนจริง ขอคิดเห็นนักวิจัย ประเด็นท่ีคนพบ 
บันทึกทุกอยางตามความเปน
จริง 

บันทึกขอสังเกตของเรา วันนี้มีประเด็นไหนที่นาสนใจ
หรือไม เพื่อจะไดเปนแนวทาง
ในการถามครั้งตอไปหรือถาม
คนเดิมเพิ่มเติม 

 
3.7 แนวคําถามสําหรับผูใชทางพิเศษ 
 

 แนวคําถามที่ผูวิจัยเตรียมไวสําหรับใชในการเก็บขอมูลจากผูใชทางพิเศษ ประกอบดวย 
ขอมูลพื้นฐาน   
 
1. ช่ือ-สกุล อายุ ภูมิลําเนาเดิม การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ ที่พักอาศัย สถานที่

ทํางาน 
2. ทางดวนที่ใชประจํา     

 
สวนที่ 1   เก่ียวกับคุณลักษณะของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ 
 
1. ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” จากสื่อชนิดใด   

 (ใหดูตัวอยางสื่อประชาสัมพันธ   หนังสือพิมพ   ปายโฆษณาบริเวณทางดวน โลโก  สปอตวิทยุ  
รายการโทรทัศน  ขาวประชาสัมพันธ) 

2. จากตัวอยางของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” 
ที่แสดงใหเห็น ทานคิดวา คุณลักษณะใดของสื่อท่ีทําใหทานเกิดการรับรู (อธิบาย ตามลักษณะของ
ส่ือที่ปรากฏในแตละประเภท) เชน พาดหัวขาว  ขอความ เนื้อขาว รูปภาพประกอบ   โลโกโครงการ 

3. ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” บอยเพียงใด ในสื่อ
แตละประเภท  
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4. ทานทราบหรือไมวาโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.”   ดําเนินงานโดยการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย  ทราบเพราะเหตุใด 

5. ทานคิดวาส่ือเพื่อการประชาสัมพันธที่นําเสนอ เกี่ยวกับโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจาก
ใจ กทพ.”    มีความเหมาะสมหรือไมอยางไร  หากไมเหมาะสม ควรนําเสนอ หรือปรับปรุงอยางไร 

6. จากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” ทานชอบสื่อ
ประชาสัมพันธชนิดหรือประเภทใดมากที่สุด  เพราะเหตุใด 

7. ทานคิดวา ประชาชนรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการ“จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.”  
จากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.”    หรือไม  อธิบาย
เหตุผล 
 

สวนที่ 2   เก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอโครงการจักรยานเพื่อเด็กไทย  จากใจกทพ. 
 
1. ทานรูสึกอยางไรเกี่ยวกับโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.”    (เห็นดวยหรือไม

อยางไร) 
2. ทานชอบโครงการนี้ หรือไม  อธิบาย พรอมเหตุผล 
3. ทานเห็นดวยหรือไมกับการมอบจักรยานใหเด็กที่พักหางไกลโรงเรียน 
4. ทานคิดวาโครงการนี้มีสวนในการชวยพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในชนบทหรือไม

อยางไร 
5. ทานคิดวา โครงการนี้  ควรดําเนินการในพื้นที่ใดบาง  
6. โครงการนี้ทําใหคุณรูสึกดีตอการทางพิเศษแหงประเทศไทยมากขึ้น หรือไม เพราะเหตุใด 
7. ทานคิดวาโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.”  ควรดําเนินการตอเนื่องทุกป

หรือไม เพราะอะไร และหากควรดําเนินการตอไปควรเปนไปในรูปแบบใด  และควรมีการ
ประชาสัมพันธอยางไร 
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สวนท่ี 3    เก่ียวกับผลของโครงการจักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจกทพ. ท่ีมีตอภาพลักษณของ 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

 
1. ทานทราบหรือไมวาการทางพิเศษแหงประเทศไทย มีโครงการ ตางๆ ที่ชวยเหลือสังคม  

หากทราบมีโครงการอะไรบาง (คําถามนี้ เพื่อเปนการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธของการทางพิเศษแหงประเทศไทย) 

 หากทราบ ทานทราบจากสื่อใด 
 หากไมทราบ ทานคิดวาควรมีการประชาสัมพันธอยางไร 

2. ทานตองการใหการทางพิเศษแหงประเทศไทย มีกิจกรรมเพื่อสังคมอยางไรบาง 
3. ทานทราบหรือไมวาโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.”   ดําเนินงานโดยการทาง

พิเศษแหงประเทศไทย  ทราบเพราะเหตุใด 
3. ทานคิดวาการจัดทําโครงการจักรยานเพื่อเด็กไทย    จากใจกทพ.มีผลตอทัศนคติ 

ดานภาพลักษณของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  ของผูใชทางพิเศษ หรือไมอยางไร  
(อธิบายโดยละเอียด) 

4. ทานคิดวา โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย   จากใจ กทพ.” มีความสัมพันธกับการทางพเิศษ
แหงประเทศไทยหรือไม เพราะเหตุใด และมีผลลัพธในภาพลักษณดานใดของการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย 

 
3.8 แนวคําถามสําหรับผูบริหารการทางพิเศษแหงประเทศไทย 

 
ขอมูลสวนบุคคล 

        1.  ช่ือ-สกุล อายุ   ระยะเวลาในการทํางานที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
         2.  ตําแหนง ที่พัก สถานที่ทํางาน  
 

สวนที่ 1   เก่ียวกับการสื่อประชาสัมพันธ และทัศนคติเก่ียวกับโครงการ 
 

        1. ในฐานะทีท่านเปนผูที่มสีวนสําคัญในการทําประชาสัมพันธเพื่อภาพลักษณองคกร การ
จัดทํา โครงการ “จักรยานเพื่อเดก็ไทยจากใจ กทพ.” ทานมีวัตถุประสงคอยางไร และมีความ
สอดคลองกับนโยบายขององคกรอยางไร 
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2.  ทานคิดวาสื่อที่นําเสนอมีความเหมาะสมและเขาถึงประชาชนหรอืไม  อยางไร  
              3. ทานคิดวาโครงการนี้ควรจะดาํเนินการตอเนือ่งทุกปหรือไม เพราะอะไร และหากจะ
ดําเนินการ ตอไปอยางตอเนือ่งควรเปนไปในรูปแบบใด  
 

สวนที่ 2  ทัศนคติท่ีมีตอการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 

         1.  ขณะนี้หนวยงานของทานมีนโยบายในการทํางานอยางไรบาง 
2.  ทานคิดวาการทางพิเศษแหงประเทศไทย ควรดําเนินงานไปในทิศทางใด ควรปรับปรุง 

หรือเพิ่มเติมส่ิงใด 
         3.  ทานรูสึกอยางไรกับการทํางานของการทางพิเศษแหงประเทศไทย จุดเดน จุดดอย  ควร
มีการปรับปรุงอยางไร 
         4.  ทานคิดวาภาพลักษณของการทางพิเศษแหงประเทศไทย เปนอยางไร   สอดคลองหรือ
เปนไปตามวิสัยทัศน และพันธกิจขององคกรหรือไม อยางไร อธิบายรายละเอียด   
  

 หลังจากที่ไดปฏิบัติตามกระบวนการทางดานระเบียบวิธีวิจัยดังกลาวเรียบรอยแลว 
ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลภาคสนาม รวมทั้งทบทวนแนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวขอเพื่อนํามา
ประกอบการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาผลและวิเคราะหโครงการตอไป 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษา  “การใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ   โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จาก
ใจ   กทพ.” ที่มีตอทัศนคติของผูใชทางพิเศษ ในการวิจัยครั้งนี้  นอกจากจะเปนการศึกษาวา 
คุณลักษณะของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” ของการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทยมีผลตอการรับรูของผูใชทางพิเศษอยางไร   ตลอดจนศึกษาวาผูใชทาง
พิเศษ  มีทัศนคติตอโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” ของการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทยอยางไร    เพราะอะไร แลว  ยังไดศึกษาวาโครงการจักรยาน เพื่อเด็กไทย  จากใจ กทพ. มีผลตอ
ภาพลักษณในดานใดของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  อีกดวย   โดยกลุมผูใหสัมภาษณขอมูล
เปนกลุมตัวอยางที่ไดจากผูที่เคยตอบแบบสอบถามการ การประเมินผลกิจกรรมการประชาสัมพันธ
ภาพลักษณองคกร   ในโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ   กทพ.” ของการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย ปงบประมาณ 2550    ซ่ึงการทางพิเศษแหงประเทศไทย ไดเคยทําการประเมินไว  โดย
การสัมภาษณความคิดเห็นผูใชบริการทางพิเศษที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ใชบริการทางพิเศษอยาง
นอยเดือนละ   1 ครั้ง จํานวน 500 ราย   และผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางจากจากผูที่ตอบแบบสอบถาม
วา รูจักโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”  ซ่ึงมีจํานวน 193 ราย จากผูใชทางพิเศษ  5 
เสนทางดวยกัน  ผูวิจัยจึงเลือกการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 20 ตัวอยาง  และใชการเลือก
ตัวอยางแบบเจาะจงในการเก็บขอมูลจาก ผูบริหารกองประชาสัมพันธและการตลาด การทางพิเศษ
แหงประเทศไทย และผูวางแผนโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.” คือ บริษัท   ที่
ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ  คือ บริษัท บี วัน  คอมมูนิเคชั่นส จํากัด  อีก 2 ตัวอยาง รวมเปน 22 
ตัวอยาง 
 
 การนําเสนอขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัย จะนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนา โดย
การวิเคราะห และการประมวลผลที่ไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้ รวมกับสื่อการประชาสัมพันธ
โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย  จากใจ กทพ.” ที่การทางพิเศษแหงประเทศไทยไดดําเนินการ  ซ่ึงมี
รายละเอียดของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธดังตอไปนี้ 
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4.1  สื่อเพื่อการประชาสัมพนัธโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย  จากใจ กทพ.” 
 

4.1.1 บทความเพื่อการประชาสัมพันธ (Advertorial) ขาวประชาสัมพนัธพรอมภาพพิธีมอบ 
จักรยานใหแกเยาวชน ณ จังหวัดเชียงใหม โดยมีส่ือสนับสนุนดังตอไปนี้ 
 

4.1.1.1  หนังสือพิมพ    ไทยรัฐ ขนาดครึ่งหนา  ขาวดํา  จํานวน 1 คร้ัง 
4.1.1 .2  หนังสือพิมพ    ขาวสด     ขนาดครึ่งหนา  ขาวดํา  จํานวน 1 คร้ัง 
4.1.1.3  หนังสือพิมพ    มติชน       ขนาดครึ่งหนา  ขาวดาํ  จํานวน 1 คร้ัง 
 

       4.1.2  สกูปพิเศษโครงการและพิธีมอบในรายการทวีี  จํานวน 1 คร้ัง ความยาวประมาณ 
5 นาที  ออกอากาศ 
 

4.1.2.1  รายการทีวีอาสา  ชองไอทีวี  ทุกวนัเสาร เวลา 16.00 – 17.00 น.  ชวง “คนอาสา” 
4.12.2  รูปแบบสกูปพิเศษ   คือ  พิธีกรภาคสนามจะเปนผูดําเนนิการเลาเรื่อง  และมีบท

สัมภาษณทานผูวาการทางพิเศษแหงประเทศไทย  ถึงความเปนมา วัตถุประสงค และรายละเอียด
โดยสังเขปของโครงการ  เพื่อเสริมภาพลักษณทีด่ีตอ การทางพิเศษแหงประเทศไทย ในฐานะ
องคกรที่มีนโยบายตอบแทนสูสังคม 

 
        4.1.3  ขาวประชาสัมพนัธทางสื่อทีว ี
 

 4.1.3.1  ขาวยบูีซี 07 เวลาออกอากาศ 12.30 – 13.00 น.  เวลา 18.30 – 19.00 น.  
 4.1.3.2  ขาวชอง 5 และ ชอง 9  ในชวงขาวระหวางวัน  
 

4.1.4  ภาพขาวประชาสัมพนัธพิธีมอบจักรยาน 
สงภาพขาวประชาสัมพันธพธีิมอบจักรยานใหส่ือมวลชนเพื่อเผยแพร  โดยกลุม 

ส่ือเปาหมาย ไดแก หนังสือพิมพรายวนั หนังสือพิมพรายสัปดาห 
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4.1.5  แบนเนอร ประชาสัมพันธติดบริเวณดานเก็บคาผานทาง  จํานวน  85 ผืน 
 

- แบนเนอร  ขนาด 1 x 8 เมตร วัสดุไวนิล พิมพ 1 สี  
 - ดําเนนิการตดิตั้งที่หนาดานเก็บเงนิของการทางพิเศษ 5 สาย  จํานวน 85 ดาน 

จํานวน 85 ผืน 
- เร่ิมดําเนนิการติดตั้ง วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2550 เปนระยะเวลา  

2 เดือน   
  

4.1.6  เชิญสื่อมวลชนทองถิน่เขารวมพิธีมอบ 
 

-  ดําเนนิการประสานงานกับฝายประชาสัมพันธมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเชิญ 
มวลชนทองถ่ินมารวมในพธีิมอบจักรยาน ณ โรงเรียนในพื้นที ่
                      -  ส่ือมวลชนทองถ่ินเผยแพรขาวประชาสัมพันธ 
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ภาพที่ 4.4  สัญญลักษณ (Logo)โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.5  จักรยานจํานวน 350 คัน โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.” 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.6  แบนเนอร ประชาสัมพันธติดบริเวณดานเก็บคาผานทาง  ขนาด 1 x 8 เมตร  
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 จากการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ โครงการ “จักรยานเพื่อเดก็ไทย จากใจกทพ.” 
ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน  เปนหลักของผูวิจัยทีใ่ชในการศึกษางานวิจยัเร่ือง“การใชส่ือเพือ่
การประชาสัมพันธ โครงการ จักรยาน เพือ่เด็กไทย จากใจ กทพ. ที่มีตอทัศนคติของผูใชทางพิเศษ” 
ของผูวิจัย ตามวัตถุประสงคของการวิจยัในการศึกษาครัง้นี้ ซ่ึงมีความสัมพันธระหวางกัน  นับตั้งแต
การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธซ่ึงมีผลตอการรับรู ทัศนคติของผูใช
ทางพิเศษ ตลอดจนภาพลักษณองคกรของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  โดยสามารถจําลอง
แผนภูมภิาพความสัมพันธในการศึกษาได ดังนี ้
 
 
  
   
 
  
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.7   ภาพจําลองแผนภูมิการศึกษาทางดานการใชส่ือประชาสัมพันธโครงการ “จักรยานเพื่อ  
 เด็กไทย จากใจ กทพ.” ที่มีตอทัศนคติของผูใชทางพิเศษ 
 
 จากภาพจําลองแผนภูมกิารศึกษาทางดานการใชส่ือประชาสัมพันธโครงการ “จักรยาน
เพื่อ เด็กไทย จากใจ กทพ.” ที่มีตอทัศนคติของผูใชทางพิเศษขางตน ผูวจิัยไดสัมภาษณกลุมตัวอยาง
ชายและหญิงที่เปนผูใชทางพิเศษ อายุระหวาง 20-39 ป การศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศกึษาตอนตน

คุณลักษณะของสื่อ 
 
1. ประเภทของสื่อ 
    1.1 สื่อสิ่งพิมพ 
    1.2 สื่อโทรทศัน 
    1.3 ปายแบนเนอรบริเวณทางพิเศษ 
    1.4 อื่น ๆ  
 
2. รูปแบบของสื่อ 
    2.1 พาดหัว 
    2.2 ขอความ 
    2.3 รูปภาพประกอบ 

2.4 ตราสัญลักษณโครงการ  
     (โลโก) 
 

3.  ความถี่หรือจํานวนสื่อที่ใช 

ภาพลักษณในตัวโครงการ 
“จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจกทพ.” 

 
1. ความประทับใจ 
2. ช่ือเสียง 
3. ทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบ 

ภาพลักษณขององคกร 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

 
1.ระบบการบริหาร 
2.บุคคลากรที่มีคุณภาพ 
3. ความรับผิดชอบตอสังคม 
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จนถึงปริญญาโท จํานวน 20 คน โดยแบงเปนชาย 14 คน และ หญิง 6 คน  ซ่ึงรูจัก โครงการ
“จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจกทพ.” ปรากฏตามผลการวิจยัซ่ึงจะนาํเสนอในลําดับตอไป 
 
4.2 ผลการวิจัย  
 
 จากกลุมตวัอยางผูใชทางพิเศษรวมทั้งส้ิน 20 ตัวอยาง เพศชาย 14 คน และ เพศหญิง 6 
คน สวนใหญตางรูจักและมคีวามเขาใจในโครงการ“จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจกทพ.” เปนอยางดี
จากสื่อประชาสัมพันธที่การทางพิเศษแหงประเทศไทยใชโดยเฉพาะแบนเนอรประชาสัมพันธ
โครงการ “จักรยาน เพื่อเดก็ไทย จากใจ กทพ.” ขนาด 1 x 8 เมตร ที่ตดิตั้งอยู ณ บริเวณดานเก็บคา
ผานทาง จํานวน 85 ผืน ซ่ึงครอบคลุมทั้ง 5 เสนทางพิเศษ  เนื่องจากคุณลักษณะของสื่อการ
ประชาสัมพันธโครงการ จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ. อันประกอบดวย ความชัดเจน ความ
โดดเดนในการสื่อสาร รวมท้ังจุดที่ติดคั้งสื่อประชาสัมพันธมีความสะดุดตา 

 
 สําหรับการศึกษาทัศนคติของผูใชทางพิเศษที่มีตอโครงการ “จักรยานเพื่อเดก็ไทย จาก
ใจ กทพ.”   พบวาทัศนคติสวนใหญของผูใชทางพิเศษ จะเปนทัศนคติเชิงบวกตอโครงการ 
“จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.” และในสวนผลของโครงการตอภาพลักษณของการทางพิเศษ
แหงประเทศไทย พบวา เปนโครงการที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดภาพลักษณที่ดตีอองคกร ซ่ึง
เปนการตอบแทนคืนสูสังคม   โดยสามารถแบงผลการวิจยัออกเปน 4 ตอนดวยกนั ดังนี้ 
  
ตอนที1่ การศึกษาถึงคุณลักษณะของสือ่เพื่อการประชาสัมพันธท่ีใชในการรณรงค โครงการ
“จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.”  ท่ีมีผลตอการรับรูของผูใชทางพิเศษ 
 
 ผลการวิจัยพบวาผูใหสัมภาษณทั้งหมดจํานวน 20 คน ใหคําตอบวา “รับรูและรูจัก”
โครงการ “จกัรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”รวมทัง้มีความเขาใจใน โครงการ “จักรยานเพือ่
เด็กไทย จากใจ กทพ.”  เปนอยางด ี   ทัง้นี้จาการที่ผูวิจัยไดสังเกตผูใหสัมภาษณที่สามารถให
คําอธิบายเกี่ยวกับโครงการ   “ จักรยานเพื่อเด็กไทย  จากใจกทพ.”  เมื่อถูกถาม ไดอยางคอนขาง
ถูกตอง และตอบอยางมีความมั่นใจ   โดยผลจากการศึกษาที่ไดรับ สามารถจําแนกเปน ลักษณะของ
รับรูออกเปน 3 ลักษณะดวยกัน คือ 
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       4.2.1.  การรับรูทางดานการเผยแพรประชาสัมพันธ  
 
 ผูใหสัมภาษณทั้ง 20 คน ซ่ึงใชทางพิเศษเปนประจํา มีจํานวนเฉลี่ยการใชทางพิเศษ 6 
ครั้งตอสัปดาห  ทุกคนรูจักโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” จากปายโฆษณา (แบน
เนอร) ซ่ึงติดตั้งอยูบริเวณทางพิเศษ   เนื่องจากจุดการติดตั้งที่เหมาะสม  เปนจุดรับสายตา  ผูใชทาง
พิเศษ สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และทันที  กลาวคือจุดติดตั้งแบนเนอร คือ บริเวณดานเก็บคา
ผานทาง ซ่ึงรถทุกคันที่เขามาในชองเก็บคาผานทาง (ทุกชอง) จะสังเกตเห็นไดงายและชัดเจน โดย
ผูใหสัมภาษณสามารถเขาใจในขอความที่ตองการสื่อสารของโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จาก
ใน กทพ.”     ผูใชทางพิเศษสามารถจดจํา  รูสึกคุนเคย และยังสามารถระลึกไดในทันทีที่ทําการ
สัมภาษณ โดยท่ีผูวิจัย  ยังมิไดใหดูช้ินสื่อโฆษณา (จากสื่อประชาสัมพันธ   หนังสือพิมพ  ปาย
โฆษณาบริเวณทางดวน หรือ  แบนเนอร   โลโกโครงการ  สปอตวิทยุ   รายการโทรทัศน และขาว
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ) 
  
 “เห็นครับ ปายโฆษณาที่ทาํออกมาสวยดคีรับ เขาใจดวย เพราะมีคําวาจักรยานตัว
เบอเร่ิม แลวกจ็ุดที่ติดตั้งก็เหน็ชัดเจน เรียกไดวา คนทีใ่ชทางดวนตองเห็นอยูแลว”  (สมภพ อัฐวัฒน
ดํารงคคงกิตติ, พนักงานบรษิทัเอกชน, สัมภาษณ 7 มกราคม 2550) 
 
 “เคยเหน็คะ เกี่ยวกับการแจกจักรยาน เพราะติดอยูตรงจุดที่ตองจายตงัคพอดี เขาล็อก
ไหนกต็องเหน็แนนอน เพราะเหน็คําวาจกัรยานมากอนเลย”  (ศิริพรนภา อิทธิพลสิริ, เจาของกจิการ
รานอาหาร,สัมภาษณ 7 มกราคม 2550 ) 
 
 “เห็นครับ เปนบิลบอรดที่มีคําวาจักรยานตัวใหญ ๆ ครับ ซ่ึงปกติผมใชทางดวนเปน
ประจําอยูแลว ก็จะเหน็ปายโฆษณาตาง ๆ เปนปกติ แตที่แจกจกัรยานนี่จะเหน็บอย เพราะติดอยู
ตรงที่ตองจายคาทางดวน”  (วรวุฒิ รัตนโชติถาวร, รับราชการครู, สัมภาษณ 8 มกราคม 2550)  
 
 จากการสัมภาษณในประเดน็ คุณลักษณะของสื่อที่ใชในการประชาสมัพันธในดานการ
รับรูกลุมผูใหสัมภาษณทกุคนใหความเหน็คลายคลึงกันเกี่ยวกับคุณลักษณะของสื่อที่ใชในการ
เผยแพรประชาสัมพันธวา “ตัวสื่อ   ออกแบบไดอยางชัดเจน” ทําใหผูใชทางพิเศษสามารถเขาใจ 
และจดจํา ขอความประชาสัมพันธโครงการนี้ไดเปนอยางถูกตอง โดยเฉพาะการเนนคําวา 
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“จักรยาน” รวมไปถึงจุดทีต่ิดตั้งส่ือที่ทําใหมองเห็นไดชัดเจนและสามารถดึงดูดความสนใจไดถึง 
100 %  
 
  4.2.2.   การรับรูทางดานสื่อท่ีใชในการประชาสัมพันธ 
 
 ผลการวิจัยพบวา ผูใหสัมภาษณรูจัก โครงการ “ จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”  
จากแบนเนอรที่ติดตั้งบริเวณ บนทางพิเศษเปนสวนใหญ     กลาวคือ   ผูใหสัมภาษณจํานวน 16 คน
จากทั้งหมด 20 คน   ตอบวารูจักโครงการ “ จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”  จากแบนเนอร   มี
ผูใชทางพิเศษที่ใหสัมภาษณเพียง 2 คน ที่รับรูเกี่ยวกับโครงการ         “ จักรยาน เพื่อเด็กไทย จากใจ 
กทพ.”  ผานทาง สปอตวิทยุ และ เพียง 1 คนเทานั้น ที่รับรูผานทาง รายการโทรทัศน และ
หนังสือพิมพ  ทั้งนี้ ในระหวางการสัมภาษณจะสังเกตไดวา ผูใหสัมภาษณ ตางตอบคําถามวาเคย
เห็นโฆษณาผาน “ปายแบนเนอรบริเวณทางพิเศษ” ในทันที สวนสื่ออ่ืน ๆ นั้น ผูใหสัมภาษณจะ
พยายามนึกถึงวาเคยพบเห็นโฆษณาโครงการจากสื่ออ่ืน ๆ หรือไม  ซ่ึงตองใชเวลาในการทบทวน 
และระลึกถึงสัก 1-2 นาที กอนที่จะใหคําตอบได 
  
 “เห็นจากปายโฆษณาตอนจะลงทางดวนครับ   เพราะปกติก็จะใชทางดวนไปทํางาน   
 ทุกวัน ก็จะเห็นปายโฆษณาเต็มไปหมด แตที่แจกจกัรยานนี่เหน็บอย เพราะอยูตรงทางขึ้นทางลง
พอดี สวนสื่ออ่ืน ๆ ไมคอยมีเวลานะครับ       หนังสือพมิพก็อานเฉพาะขาวการเมืองอะไรทํานองนี ้
สวนวิทยุ นี่ฟงนอยมาก ตอนขับรถก็จะเปดเพลงฟงแกเครียดซะมากกวา พอกลับถึงบานก็เหนื่อยก็
จะนอนเลยไมคอยมีเวลาดูทวีีครับ” (ดิษฐวฒัน ดิรงคกนกพันธ, พนกังานการไฟฟา, สัมภาษณ, 
8 มกราคม 2550 ) 
 
 เมื่อถูกซักถามลึกลงไปเกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะเกี่ยวกับสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ ที่ทํา
ใหกลุมตัวอยางเกิดการรับรูจากสื่อนั้นๆ  โดยมีการใหดูตัวอยางของสื่อประชาสัมพันธที่ใชในการ
เผยแพรและประชาสัมพันธโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใน กทพ.” ประกอบการสัมภาษณ   
เชน บทความเพื่อการประชาสัมพันธ ในหนังสือพิมพ ไทยรัฐ  ขาวสด และมติชน    แบนเนอรที่ติด
บริเวณดาน   โลโกโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใน กทพ.”   ผูใหสัมภาษณ เร่ิมใชความพินิจ
พิจารณา และทบทวนความคิด เกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ที่ปรากฏอยูในสื่อประชาสัมพันธดังกลาว
ดังเชน  เมื่อถูกถามวา “สวนไหนของประโยค หรือตรงไหน ที่ทําใหเราสนใจและทราบวา เปน
โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย   จากใน กทพ.”  ผูใหสัมภาษณทานหนึ่งตอบวา  
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 “เปนตัวอักษรที่พูดวา   “เพื่อเด็กไทย”  ที่ทําให ผมเกิดความสนใจ  และรูสึกวาสะดดุตา 
มีสัญญลักษณของโครงการที่เปนรูปของ สัญญลักษณทางพิเศษ รวมกับรูปหัวใจที่มาจากลายเสน
ลอของจักรยาน   ซ่ึงตรงนี้ ส่ือไดอยางชัดเจนมาก” (เกียรติทวี   จันทรา, เจาของกิจการ, สัมภาษณ, 
8 มกราคม 2550) 
 
 “สวนของพาดหัวขาวจากหนงัสือพิมพ ที่พูดวา “การทางพิเศษแหงประเทศไทย  มอบ
จักรยานใหนักเรียนในพื้นท่ี 3 จัหวัดภาคเหนือ  ใน โครงการ “ จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”  
และรูปภาพประกอบในขาว ที่มีรูปพิธีการมอบจักรยาน  มีภาพทานผูวาฯ และคณะผูบริหารของการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทย  กับทานประธานมูลนิธิโครงการหลวง และเดก็นักเรียนที่มารวมในพิธี
การรับมอบ   ภาพบรรยากาศของกิจกรรมการรวมกันประกอบจักรยาน (ภัคเดช  สุขวาทยานนท,
พนักงานบรษิทัเอกชน,สัมภาษณ, 8 มกราคม 2550) 
 
 จากการสัมภาษณในประเดน็คุณลักษณะของสื่อที่ใชในการประชาสมัพันธใน  ดานการ
รับรูจากสื่อพบวา ส่ือแบนเนอรบริเวณทางพิเศษ เปนสือ่ที่เขาถึงผูใชทางพิเศษมากที่สุดในดานการ
รับรู สวนสื่อหนังสือพิมพ สามารถที่จะใหรายละเอียดของโครงการ“จักรยานเพื่อเดก็ไทย จากใน 
กทพ.” ไดอยางชัดเจน โดยพบวารายละเอียดที่ปรากฏตางๆ ในสื่อนั้น  ใหความชัดเจนในการ
ส่ือสารอยางตรงไปตรงมา ในลักษณะของการรายงานขาว  คือ พาดหัว (Headline) มีการเนนย้ํา
ขอความ ที่ตองการเนนในการสื่อสาร รวมถึงรูปภาพ ทีใ่ชในสื่อตางๆ   ที่เปนภาพหลักในสื่อ (Key 
Visual)   ซ่ึงลวนเปนองคประกอบที่ทําใหส่ือประชาสัมพันธ สัมฤทธิ์ผลทางการสื่อสารใน
โครงการนี้ 
  
   4.2.3.   การรับรูทางดานวัตถุประสงคของโครงการ 
 
 ผูใหสัมภาษณทุกคนทราบวาโครงการนี้เปนการแจกจักรยานก็เพราะขอความบนปาย
แบนเนอรที่มองเห็นและระบุอยางชัดเจนวาเปนโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใน กทพ.” มี 
“ขอความ” ที่ตองการการสื่อสาร ซ่ึงเนนย้ําไปที่คําวา “จักรยาน” และ “เด็กไทย” ทําใหอาน งาย  
เขาใจไดในเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงผูใหสัมภาษณทั้งหมดตางจดจําไดและมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ 
โดยในระหวางการสัมภาษณ  ผูใหสัมภาษณสามารถตอบไดในทันทีวาเปนโครงการที่มิไดเปนไป
ในเชิงการคา แตเปนโครงการเพื่อตอบแทนสังคม  ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
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 “บอกตามตรงเลยนะคะ ตอนนี้หันไปทางไหนก็เห็นมีแตขาวมีแตโฆษณาเต็มไปหมด 
จนไมรูจะไปดูไปอานหรือฟงอะไร เพราะมีทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต สวนใหญ
แลวก็จะเลือกหัวขอขาวที่ตัวเองสนใจ อยางเชนความเคลื่อนไหวของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
อะไรประมาณนี้ สวนอ่ืน ๆ ที่ไมคอยสนใจก็จะผานไปเลย นาน ๆ จะอานที แตที่เห็นโฆษณาการ
แจกจักรยานนี่ เห็นทุกวัน เพราะใชทางดวนไปทํางาน ก็เขาใจนะคะ เพราะเห็นคําวาจักรยานตัว
ใหญมาก ๆ” (อังคณา หิรัญวิศาล, เจาของกิจการรานปกเสื้อดวยคอมพิวเตอร,สัมภาษณ, 11 
มกราคม 2550 ) 
 
 เมื่อมีการสอบถามในรายละเอียดวาทราบหรือไมวา โครงการ   “จักรยานเพื่อเด็กไทย 
จากใจ กทพ.”  เปนของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  และทราบจากสื่อใด 
  
  “คือจะมีช่ือโครงการบอกอยางชัดเจนเลยครับ   วาเปนโครงการจักรยาน “เพื่อ
เด็กไทย”เลยทําใหทราบวา เปนโครงการที่ทําเพื่อสังคม    แตไมทราบวาเปนของหนวยงานใด ไม
ทราบวา กทพ. เปนชื่อยอของหนวยงานใด”   (สถาพร เอื้อกิตติโรจน, รับราชการ,สัมภาษณ , 
10 มกราคม 2550) 
 
 “นอกจากจะเห็นจากแบนเนอร แลว ก็ยงัไดรับทราบจากสื่ออ่ืนดวย คือ วิทยุ และขาว
จากหนังสือพิมพ และโทรทัศน ก็เลยเขาใจในขาวเกี่ยวกับโครงการ และทราบวา เปนโครงการที่
จัดทําขึ้น โดยการทางพเิศษแหงประเทศไทย” (สมภพ อัฐวัฒนดํารงคคงกิตติ, พนักงาน
บริษัทเอกชน, สัมภาษณ 7 มกราคม 2550) 
  
 จากการสัมภาษณ ประเด็นคุณลักษณะของสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธในดานการ
รับรูในวัตถุประสงคของโครงการ  “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”   พบวาผูใหสัมภาษณทุก
คนเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการนี้ วาเปนการทําเพื่อตอบแทนสังคม   แตมีผูใหสัมภาษณบาง
คน ที่ไมทราบวา เปนโครงการที่ดําเนินการโดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย เนื่องจากไมทราบวา 
“กทพ.” เปนอักษรยอของหนวยงานใด  แตเปนขอสังเกตวา หากผูใหสัมภาษณ ไดรับทราบจากสื่อ
ประชาสัมพันธอ่ืนๆ เพิ่มเติม ดวยไมวาจะเปนทางสื่อวิทยุ หรือโทรทัศนก็จะทราบถึงรายละเอียด
ของโครงการ และหนวยงานที่เปนเจาของโครงการ  “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”    
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ตอนที่ 2  การศึกษาทัศนคติของผูใชทางพิเศษ ท่ีมีตอ โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” 
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 
 เมื่อผูใหสัมภาษณ ไดรับการสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอ โครงการ “จักรยานเพื่อ
เด็กไทยจากใจ กทพ.” ในดานความเห็นดวย หรือไมเห็นดวย   และในสวนของความสอดคลองกับ
หนวยงาน หรือเจาของโครงการ  คือการทางพิเศษแหงประเทศไทย  ผูใหสัมภาษณทั้งหมดเห็นดวย 
กับการทางพิเศษแหงประเทศไทย  ที่จัดใหมีโครงการนี้   และมีผูใหสัมภาษณเกินกวาครึ่งหนึ่งของ
ผูใหสัมภาษณ ใหความเห็นวาโครงการ จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ. มีความเหมาะสม
สอดคลอง กับองคกรเนื่องจาก การทางพิเศษแหงประเทศไทยใหบริการความสะดวกสบายดานการ
เดินทาง และจักรยานก็เปนพาหนะที่ใชในการเดินทางดังนั้นการที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย
แจกจักรยานก็เปนสิ่งที่สอดคลองกับตัวองคกรในระดับหนึ่ง    
 
 “ผมวาเปนโครงการที่เหมาะสมดีนะครับ ยิ่งตอนนี้น้ํามันแพงดวยจะไดชวยชาติ
ประหยัดน้ํามัน แลวการไปแจกจักรยานใหกับเด็ก ๆ ในตางจังหวัดยิ่งดีใหญ เพราะผมวานอง ๆ เคา
ลําบากมาก ตองเดินไปโรงเรียน รถประจําทางก็ไมคอยมีดวย”  (สัญญา คุณสุพรรณ, เจาของกิจการ
รถเชา,สัมภาษณ, 9 มกราคม 2550 ) 
 
 “เหมาะสมดีครับ สวนมากที่ผมไดรูมานะครับ ไดทราบมาวาโรงเรียนในตางจังหวัดใน
พื้นที่ๆกันดาร เด็กสวนใหญบานจะอยูไกลจากโรงเรียนคอนขางไกลทีเดียวแลวสวนมากที่ทราบมา
คือ อาจารยบางคนที่เคาผานบานเคาจะรับเด็กมา สวนเด็กที่ไมไดติดรถอาจารยมาก็จะตองเดินมา ถึง
โรงเรียนก็อาจจะสายกวาเด็กคนอื่นครับ”    (สถาพร เอื้อกิตติโรจน, รับราชการ,สัมภาษณ,  
10 มกราคม 2550) 
 
 “เห็นดวยคะวาเปนโครงการที่เหมาะสมดี พี่เปนคนตางจังหวัด พอเห็นโครงการนีแ้ลวก็
จะนึกถึงที่บานตัวเอง อยากใหนอง ๆ ที่ตางจังหวัดไดเดินทางไปโรงเรียนไดสะดวกขึ้น แลว
จักรยานในตางจังหวัดนี่มีประโยชนมากนะคะ” (อังคณา หิรัญวิศาล, เจาของกิจการรานปกผาดวย
คอมพิวเตอร, สัมภาษณ 11 มกราคม 2550) 
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 แตก็ยังมีผูใหสัมภาษณที่มีความเห็นวา  เห็นดวยกับโครงการนี้ แตรูสึกวายังไมคอยมี
ความสอดคลองกับหนวยงาน (การทางพิเศษแหงประเทศไทย) เนื่องจากพื้นที่ที่บริจาคเนนไปที่
ตางจังหวัดซึ่งทางการทางพิเศษแหงประเทศไทยก็ไมไดใหบริการทางพิเศษในตางจังหวัด   และยัง
มีการแสดงความคิดเห็นใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยพิจารณาถึงโครงการเพื่อสังคม อ่ืนๆ ที่ มี
ความเหมาะสม  อาทิเชน การประหยัดพลังงาน   การรณรงคใหใชรถประจําทางมากขึ้น   ไมใชรถ
คนเดียว     การประชาสัมพันธเสนทางที่ผาน จากจุดหรือดานทีขึ้น สามารถไปลงไดที่เสนทาง
ใดบาง  โดยบอกระยะทางดวย วาระยะทางใกล  ไกลเทาไร เพื่อใหผูใชทางพิเศษ มีขอมูลในการ
เดินทาง     การลดคาทางพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผูปกครองในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลที่ไปสงลูกหลานที่โรงเรียนนาจะสอดคลองกับองคกรมากกวา   
  
 “ตอนนี้ก็คิดวาเกี่ยวกับพลังงาน เชน การรณรงคใหใชรถประจําทาง   ไมขับรถคนเดียว  
ทําใหใชพลังงานลดลง  แลวก็เพิ่มการประชาสัมพันธวา เสนทางของการทางพิเศษ   ผานที่เสนทาง
ไหนบาง  อาจมีแผนที่แจกวา ถาคุณขึ้นจากจุดนีแ้ลว  สามารถที่จะไปลงที่ไหนไดบาง  ก็จะเปนการ
ยนระยะทางในการเดินทางไดเร็วขึ้น” (ดษิฐวัฒน ดิรงคกนกพนัธ, พนกังานการไฟฟา, สัมภาษณ, 
8 มกราคม 2550) 
 
 “ผมคิดวามันไมคอยสอดคลองนะแตวาถามีอะไรที่มาชวยเชื่อมความสมัพันธใหชัดเจน
กวานี ้ เชน การทางพิเศษฯ แบงชองการจราจรใหกับผูขบัขี่จักรยาน กอ็าจจะทําได หรือวามันอาจะ
ไปขัดกับกฏการจราจรบนทางพิเศษ อันนีผ้มไมแนใจ แตอันนี้ ยกตวัอยางใหฟงเทานั้น ในแงของ
ความสัมพันธของกิจกรรมกบัหนวยงาน”(ภัคเดช สุขวาทยานนท,พนกังานบริษัทเอกชน, 
สัมภาษณ, 8 มกราคม 2550) 
 
 นอกจากนี้เกีย่วกับทัศนคติทีลึ่กลงไป ผูใหสัมภาษณยังไดใหความเห็นวาโครงการ
“จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” ควรจัดใหมีการทําอยางจริงจัง อยางตอเนื่องทุกป รวมทั้งการทํา
ประชาสัมพันธ ควรมีกระจาย และครอบคลุมมากกวานี้  เพื่อใหเกิดทัศนคตใินภาพรวมจาก
สาธารณชนทั่วไปดวย ไมควรจํากัดแตเฉพาะกลุมผูใชทางพิเศษ เพราะสวนมากผูที่รูจักโครงการ
“จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย”จะเปนผูทีใ่ชทางพิเศษเปน
ประจํา และสังเกตเหน็จากแบนเนอร โครงการ “จักรยานเพื่อเดก็ไทยจากใจ กทพ.” บนทางพิเศษ 
แตจะไมคอยไดเห็นการประชาสัมพันธโครงการนี้ ผานสื่ออ่ืนๆ เลย   ผูใชทางพิเศษที่ใหสัมภาษณ
สวนมากคิดวาการประชาสัมพันธโครงการผานสื่อโทรทัศนจะไดผลดแีละเขาถึงกลุมคนไดมาก  
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ตอนที่ 3  การศึกษาวาโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” ของการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย วามีผลตอภาพลักษณของการทางพิเศษแหงประเทศไทยอยางไร และ ในดานใด   

 
 สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับผลของโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” ที่มีตอ
ภาพลักษณของการทางพิเศษแหงประเทศไทย อยางไร และในดานใดนั้น   พบวาผูใหสัมภาษณทุก
คน เห็นวา เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรูสึกที่ดีขึ้นกับหนวยงาน หรือองคกรที่ทํา
และสําหรับ โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” นี้  ผูใหสัมาษณตางก็เห็นเหมือนๆกันวา
กอใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร ในดานการตอบแทนคืนสังคม   โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาหาก
หนวยงานที่เปนเจาของในการดําเนินโครงการ เปนหนวยงานภาครัฐ   หรือรัฐวิสาหกิจดวยแลว จะ
เห็นอยางชัดเจน วา เปนการกระทํา เพื่อสังคมจริงๆ โดยมิไดมุงหวังผลทางการพาณิชย      กลุมผูให
สัมภาษณเห็นวา ควรมีการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อประโยชนของสังคมมากขึ้น  เพื่อสรางความรูสึก
รวมในดานความรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน ไมวาจะเปนการทําประโยชนใหแกชุมชนอื่น ๆ หรือ
การบริหารจัดการทางดานสิ่งแวดลอม การรณรงคเร่ืองความปลอดภัย  เปนตน  
  
 นอกจากนี้  ผลการวิจัยยังมีขอสังเกตวา มีผูใหสัมภาษณที่ไมทราบวา โครงการ 
“จักรยานเพื่อเด็กไทย   จากใจ  กทพ.”  เปนโครงการของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  ซ่ึงเปนผล
มาจาก  การที่ผูใหสัมภาษณ 8 คน   ไมทราบวา อักษรยอ “กทพ.” ยอมาจากอะไร   เนื่องจากไมได
อานในรายละเอียด โดยกลุมตัวอยาง   แมวาทุกคนตางรับรูถึงการดําเนินการในลักษณะการตอบ
แทนสังคม แตเมื่อมีการถามถึงเจาของโครงการ ผูใหสัมภาษณตองพยายามนึกถึงรายละเอียดของ
การโฆษณา และแสดงอาการครุนคิดถึงขอความที่อยูบนปายโฆษณา โดยบางรายพยายามทบทวน
คําวา “กทพ.” วา “ยอมาจากอะไร”  
 
 “ดีคะที่การทางพิเศษทํากิจกรรมอยางนี้ เพราะแสดงใหเห็นวา การที่การทาง ฯ เอาเงิน
จากคาทางดวนไป  ก็คือไมไดเอาไปใชอยางเดียว เอาไปชวยเหลือคนดวยคือบางทีที่มาใชทางดวนก็
ทําใหเงินเรามีประโยชนบาง” (ปฐมาวดี แซซ้ิม, รับราชการครู,สัมภาษณ, 7 มกราคม 2550 ) 
 
 “รูสึกดีกับการทางพิเศษมากขึ้นนะคะ เพราะอยางนอยที่เราจายเงินไปก็ก็ถือวาเอาไปทํา
ประโยชนบาง ไมใชแคเอาแตขึ้นราคาคาทางดวนอยางเดียว แลวยิ่งแจกจักรยานอยางนี้ ก็เปน
กิจกรรมที่ถือวาเกี่ยวกับการเดินทางเหมือนกัน”  (บรรณา เปาทัน, แมบาน,สัมภาษณ, 11 มกราคม 
2550 ) 
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 “รูสึกดีขึ้นนะครับ เพราะวาเงินทองที่เราจายคาทางดวนไปภาษีของเราเนี่ย มันก็จะไป
ชวยกับเด็กที่ดอยโอกาส ใชไหมครับ” (โสภณ ฉัพพลันรัตน, เจาของธุรกิจคาสัตวเล้ียง, สัมภาษณ, 
9 มกราคม 2550) 
  
  การจัดทํากิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในโครงการ 
“จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.”   ผูใหสัมภาษณทั้งหมดตางมีเหตุผลและเงื่อนไขทางดาน 
“ความเหมาะสม” เปนสิ่งรองรับ โดยตางมีความเห็นตรงกันวา การที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
จัดทํากิจกรรมเพื่อสังคม ถือวาเปนสิ่งที่ “สมควรตองทํา” สืบเนื่องจาก การทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย    เปนสวนหนึ่งของการนําเงินภาษีของตนมาใชในการบริหารจัดการองคกร ดังนั้น การนําผล
กําไรมาจัดกิจกรรม โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจกทพ.” ถือวาเปนส่ิงที่ “จําเปน” ตองทํา
อยูแลว ซ่ึงในระหวางการสัมภาษณ กลุมตัวอยางลวนแสดงทาทีที่จริงจังและรูสึกมีสวนรวมมาก
เปนพิเศษ โดยไมเพียงแตจะแสดงออกถึงสีหนา อาการและน้ําเสียงที่จริงจังแลว ยังแสดงความคิด
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมในดานการดําเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม โดยผูใหสัมภาษณมีความตองการใหมี
การตอบแทนสังคมในกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิเชน อุปกรณการศึกษา หรือคอมพิวเตอร การ
เล้ียงอาหารและบริจาคของแกเด็กและคนชรา การจัดกิจกรรมแขงกีฬาใหเด็กโดยมีทุนการศึกษา
เปนรางวัล การสรางและพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  การรณรงคประหยัดน้ํามันและพลังงาน 
และแจกเสื้อกันหนาว เปนตน  
 
  “การทางพิเศษ ถือวาเปนองคกรที่มีกําไรมามากแลว และก็เปนเงินภาษีของประชาชน
ดวยเหมือนกัน การทํากิจกรรมเพื่อสังคมอยางนี้ก็นับวาดีครับ แตไมรูวาจักรยานที่แจกไปนี่ แจกได
ทั่วถึงหรือเปลา เพราะจริง ๆ แลวตองกระจายไปตามภูมิภาคใหทั่วถึงกัน สวนกิจกรรมเพื่อสังคม
อ่ืน ๆ ก็ควรทํานะครับ เชน การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกําพรา การไปเยี่ยมผูสูงอายุที่บานพัก
คนชรา หรือการแจกทุนการศึกษาใหกับเด็ก ๆ ตามโรงเรียนตางจังหวัด” (ฤทธิชัย แซล้ี, พนักงาน
ขายเครื่องสังฆภัณฑ, สัมภาษณ, 8 มกราคม 2550) 
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 นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณ มีขอเสนอแนะวาควรมีการติดตามผลโครงการจักรยานเพื่อ
เด็กไทยจากใจ กทพ. อยางใกลชิดเพื่อประเมินผลวาจักรยานที่แจกไปไดใหประโยชนแกเด็ก ๆ จริง 
และควรมีการประชาสัมพันธหลังโครงการใหมากยิ่งขึ้นเพื่อประชาชนจะไดทราบวาโครงการนี้มี
ประโยชนจริง  
 
 “ถือวาดีมากคะที่นําจักรยานไปแจกใหกับเด็ก ๆ ในตางจังหวัด เพราะเคยดูในโทรทัศน 
เห็นพวกเขาตองเดินไปโรงเรียน ซ่ึงไกลมาก ๆ แตการทําประโยชนใหสังคมอยางนี้ ตอนนี้ก็มีกัน
เยอะนะคะ แตไมรูวาไดผลจริงหรือเปลา อยากใหมีการติดตามผลเรื่อย ๆ วาจักรยานที่นําไปแจกนี่ม
คุณภาพแคไหน แลวใชงานไดทนหรือเปลาอะไรทํานองนี้นะคะ” (ธนีนาฎ โอวาสศิริวงศ, เจาของ
ธุรกิจกลองกระดาษ, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2550)  
 
 ผูใชทางพิเศษที่ใหสัมภาษณ สวนใหญตางมี   มีความรูสึกที่ดีตอ การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย เพราะคิดวาเปนการทําดีเพื่อชวยเหลือสังคม และเปนการคืนกําไรสูสังคม ผูใชทาง
พิเศษที่ใหสัมภาษณรูสึกดีวาเงินคาผานทางพิเศษที่เสียไปมีประโยชนและคุมคามากขึ้น แตก็ยังมี
ผูใชทางพิเศษอีกบางสวน ที่ยังรูสึกเฉยๆ เหมือนเดิมกับการทางพิเศษแหงประเทศไทย เพราะยังไม
แนใจวาองคกรมีความจริงใจชวยเหลือสังคมแคไหน หรือเปนการกระทําเพื่อสรางภาพเทานั้น  
 
 “ตอนนี้เห็นมีหลาย ๆ บริษัททํากิจกรรมเพื่อสังคมกันมาก เหลา บุหร่ี เบียร ก็ทําเพื่อ
สังคม จริง ๆ แลว ผมไมรูหรอกครับวา จริงใจจริงจังกันแคไหน บางทีก็เหมือนกับการสรางภาพนะ
ครับผมวา แตก็คิดในทางที่ดีไวกอนแลวกันวา อยางนอยก็มีการตอบแทนสังคม ไมใชเอาแตเร่ืองผล
กําไรกันอยางเดียว การที่ทางพิเศษนําจักรยานไปแจกใหกับเด็ก ๆ ในตางจังหวัด ก็อยากใหทําตอไป 
เร่ือย ๆ แลวกันนะครับ จะไดรูสึกวาจริงใจหนอย” (โยฮัน มุยงาม, เจาของกิจการ,  
สัมภาษณ,10 มกราคม 2550) 
 
 สําหรับอีกหนึ่งกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเพื่อเปนการตรวจสอบขอมูล
ยอนกลับ  คือ  ผูบริหารที่เปนผูมีสวนในการดําเนินโครงการ “จักรยาน เพื่อเด็กไทย  จากใจ กทพ.” 
ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ  นางอัญชลี ฤกษนันทน ผูอํานวยการกองการประชาสัมพันธและ
การตลาด การทางพิเศษแหงประเทศไทย และนางสาวภัทราวดี  เกตุโกศล ผูอํานวยการฝาย
บริหารงานลูกคา  บริษัท บี วัน คอมมูนิเคชั่นส จํากัด  ผลการวิจัย พบวา โครงการ “จักรยาน เพื่อ
เด็กไทย  จากใจ กทพ.”  เปนหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ซ่ึงได
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จัดขึ้นเปนครั้งแรก   นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมในเชิงการสงเสริมการตลาด   ผูอํานวยการกอง
การประชาสัมพันธและการตลาด การทางพิเศษแหงประเทศไทย  หนึ่งในผูใหสัมภาษณ  กลาววา  
ปที่แลว เปนการแจกรถยนต เมอรซิเดช เบนซ  ซ่ึงเปนการตอบแทนแกผูใชทางพิเศษโดยตรง เปน
กิจกรรมสงเสริมการตลาด กับกลุมเปาหมายโดยตรง  และในปที่จัดทําโครงการ (ป 2550)  เปนป
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยู และยังเปนปที่การทางพิเศษ
แหงประเทศไทย มีวาระครบ 35 ป   ดังนั้น จึงถือเปนการจัดกิจกรรมตอบแทนคืนสูสังคม   ซ่ึงก็คือ 
โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย    จากใจ กทพ. ”ที่ไดดําเนินการจัดขึ้นเปนโครงการนํารอง ซ่ึงหาก
ไดผลการตอบรับที่ดี ก็จะไดพิจารณาใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้ เนื่องมาจากการทํา
กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ จะเกิดประสิทธิผลไดตองมีความตอเนื่องในการดําเนินการ 
 
 “เมื่อปที่แลวเราตอบแทนผูใชทางพิเศษไปแลวคือเราแจกเบนซ ก็คือผูใชบริการ
โดยตรงคะ คือเมื่อปที่แลวเราตอบแทนผูใชทางพิเศษไปแลวคือเราแจกเบนซ ก็คือผูใชบริการ
โดยตรงเราก็มองวาปนี้เปนปในหลวง  เราก็เลยเนนที่โครงการหลวง เพราะเด็กที่อยูหางไกล เด็ก
เดินทางไปโรงเรียนดวยความยากลําบาก เราก็เลยไปทําการสํารวจวาเด็กนักเรียนจํานวนประมาณ 
300โรงเรียน ที่เด็กเดินทางไปโรงเรียนดวยความยากลําบาก เราก็เลยเจาะจงไปเลยวาเราจะทําดาน
Tranportation ดังนั้นเราก็ตอบแทนสังคม สังคมของเราแมจะไกลบาน แตก็เปนสังคมที่เกี่ยวกับการ
ขนสง เราก็เลยขึ้นไปที่โนน โดยประสานงานติดตอ ขอมอบรถจักรยานจํานวน 350 คัน ใหกับ
โรงเรียนใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”   
(อัญชลี ฤกษนันทน ,ผูอํานวยการกองการประชาสัมพันธและการตลาด การทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย,สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550) 
 
 จากผลการวิจัย และการตรวจสอบขอมูล เพื่อศึกษาและประมวลผลการตอบรับ
โครงการ  “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.”  ของผูใชทางพิเศษ  พบวา ทัศนคติของผูใชทาง
พิเศษ ที่มีตอ โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย
เปนไปในเชิงบวก   จากขอมูลที่ไดรับจากผูใหสัมภาษณตางก็มีความรูสึกที่ดีตอโครงการ  “จักรยาน
เพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.”   และสงผลตอภาพลักษณของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในดาน
การตอบแทนสูสังคม  สมควรที่จะใหมีการดําเนินกิจกรรมโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ
กทพ.” อยางตอเนื่องทุกป 
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บทที่ 5 

บทสรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาเรื่องการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย 
จากใจ กทพ.” ที่มีตอทัศนคติของผูใชทางพิเศษ ทําใหผูวิจัยพบวา คุณลักษณะของสื่อการ
ประชาสัมพันธ มีผลตอการรับรู และการจดจําใน โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ   กทพ.”   
ซ่ึงประกอบไปดวย   ประเภทของสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธโครงการ ในครั้งนี้  ไดแก   
หนังสือพิมพ    ปายแบนเนอร  ณ บริเวณทางพิเศษ  ส่ือโทรทัศน  อ่ืนๆ    รูปแบบของสื่อ ไดแก   
การพาดหัว   ขอความ   รูปภาพประกอบ  ตราสัญญลักษณโครงการ (โลโก)  จดติดตั้ง  และจํานวน
ความถี่ของสื่อที่ใช  ตางก็เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเกิดการรับรู และการจดจํา ใน โครงการ  
“จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.”  นอกจากนี้  การรับรู และการจดจําของผูใชทางพิเศษ ยังมีผล
มาจากการบริโภคสื่อ ที่หลากหลาย อีกดวย ทําใหผูใชทางพิเศษมีความเขาใจในตัวโครงการ มาก
ยิ่งขึ้นกวา การที่ไดรับรูผานสื่อเพี่ยงส่ือใดสื่อหนึ่ง   
 
 ประเภทของสื่อและรูปแบบของสื่อมีอิทธิพลในดานการรับรู และการรับรูขาวสาร ตาม
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูขาวสาร  ที่วาการประสบการณเดิมที่กอใหเกิดความคิด  ความเชื่อ  และ
ทัศนคติแลว   ยังมีตัวแปรทางดานสภาพแวดลอมเปนปจจัยที่กอใหเกิดการรับรูทางดานการเผยแพร
ประชาสัมพันธ  ดังปรากฏวา ผูใหสัมภาษณสามารถจดจําและระลึกไดเมื่อถามถึง โครงการ  
“จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.”  จากสื่อประชาสัมพันธ แบนเนอร ณ บริเวณทางพิเศษ 
เนื่องจากปายโฆษณาทั่วไป บนทางพิเศษ สวนใหญจะเปนปายเพื่อการพาณิชย  มุงหวังเชิงโฆษณา 
หวังผลทางธุรกิจ   ดังนั้น จึงมีประสบการณรวม และเคยชิน กับปายโฆษณาทางการคา   แตเมื่อ
ไดมาพบเห็นปายแบนเนอร ในกิจกรรม โครงการ  “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.”  ซ่ึงเปน
โครงการเพื่อสังคม จึงทําใหเกิดเปนความรูสึกที่ดี ตอการรับรู  และการจดจํา    
 
 กลุมตัวอยางแสดงใหเห็นถึงทัศนคติที่มีตอคุณลักษณะของสื่อในเชิงบวก   และมี
ทัศนคติที่ดีที่มีตอ โครงการ  “จักรยานเพื่อเด็กไทย   จากใจ กทพ.”   และยังมีผลตอการสนับสนุน
ในภาพลักษณเชิงบวกของการทางพิเศษแหงประเทศไทย อีกดวย   จากความรูสึกที่ดีขึ้นของผูใช
ทางพิเศษ  สามารถอธิบายไดจากแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ กลาวคือ ทัศนคติ (Attitude) มีสวนสําคัญ
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อยางมากในการเขาถึงขอมูลทุกประเภท โดยทัศนคติมีผลตอพฤติกรรม ความเชื่อ ความคิดและการ
ตอบสนองตอการสื่อสาร ซ่ึงมีปจจัยทางดานสถานการณและรากฐานทางความคิดเดิมเปนพื้นฐาน
ในดานการแสดงความคิดเห็นตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังเชนโรเจอร (โรเจอร , 1978) ไดกลาวถึง 
ทัศนคติ วา เปนดัชนีช้ีวา บุคคลนั้น คิดและรูสึกอยางไร กับคนรอบขาง วัตถุหรือส่ิงแวดลอม
ตลอดจนสถานการณตาง ๆ โดย ทัศนคติ นั้นมีรากฐานมาจาก ความเชื่อที่อาจสงผลถึง พฤติกรรม 
ในอนาคตได ทัศนคติ จึงเปนเพียง ความพรอม ที่จะตอบสนองตอส่ิงเรา และเปน มิติของ การ
ประเมิน เพื่อแสดงวา ชอบหรือไมชอบ ตอประเด็นหนึ่ง ๆ ซ่ึงถือเปน การสื่อสารภายในบุคคล 
(Interpersonal Communication) ที่เปนผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลตอ พฤติกรรม 
ตอไป 
 
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธโครงการ 
“จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”    รวมถึงทัศนคติที่มีตอโครงการและทัศนคติที่มีตอภาพลักษณ
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย   ผลวิจัยช้ีใหเห็นถึงความสําเร็จในดานการใชส่ือและทัศนคตใิน
เชิงบวกที่มีตอโครงการและองคกร   คือการทางพิเศษแหงประเทศไทย โดยผูใหสัมภาษณมี
ความรูสึกที่ดีในตัวโครงการ  “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.”  และยอมรับวา สงผลใหเกิด
ความรูสึกที่ดีขึ้นตอการทางพิเศษแหงประเทศไทย และเปนภาพลักษณในดานของการตอบแทน
สังคม  ซ่ึงแตเดิม มีความรูสึกวา การดําเนินโครงการดานการคมนาคมของการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย  มักจะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมเชิงลบใหกับสังคม  เชน  เกิดมลพิษทางอากาศ   
การเวนคืนที่ดิน   การใชงบประมาณที่ไมเหมาะสม  เปนตน  ซ่ึงอธิบายไดจากแนวคิดเกี่ยวกับ
ภาพลักษณองคกร   ซ่ึงกลาวถึง ภาพลักษณองคกร (Corporate Image) วา เปนภาพลักษณของ
องคกรๆ หนึ่ง  โดยเนนการรวมทั้งหมดขององคกร  โดยรวมถึงสินคา  ยี่หอสินคา  ระบบการ
บริหารบริษัท    ความมั่นคง  การมีความรับผิดชอบตอสังคม   ซ่ึงโครงการ  “จักรยานเพื่อเด็กไทย 
จากใจ  กทพ.”  มีผลตอภาพลักษณของการทางพิเศษในฐานะขององคกรที่มึความรับผิดชอบตอ
สังคม     
 
 นิวคอมบและคอนเวิรส ( 1965 : 41-42) กลาววาการกอใหเกิดทัศนคติ มีองคประกอบ
ดานความรู ( The Cognitive Component) ซ่ึงเปนสวนที่เปนความเชื่อของบุคคล ที่เกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ 
ทั่วไปทั้งที่ชอบ และไมชอบ หากบุคคลมีความรู หรือคิดวาสิ่งใดดี มักจะมี ทัศนคติ ที่ดีตอส่ิงนั้น 
แตหากมีความรูมากอนวา ส่ิงใดไมดี ก็จะมี ทัศนคติ ที่ไมดีตอส่ิงนั้น และองคประกอบดาน
ความรูสึก ( The Affective Component) ซ่ึงเปนสวนที่เกี่ยวของกับอารมณที่เกี่ยวเนื่องกับส่ิงตาง ๆ 
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ซ่ึงมีผลแตกตางกันไปตาม บุคลิกภาพ ของคนนั้น เปนลักษณะที่เปนคานิยมของแตละบุคคล และ
สุดทายคือ องคประกอบดานพฤติกรรม ( The Behavioral Component) ในดานการแสดงออกของ
บุคคลตอส่ิงหนึ่ง หรือบุคคลหนึ่ง ซ่ึงเปนผลมาจาก องคประกอบดานความรู ความคิดและ
ความรูสึก จากผลการวิจัยดังกลาว นับไดวาสามารถบรรลุวัตถุประสงค โดยทําใหทราบถึง
คุณลักษณะของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธที่ใชในการรณรงค โครงการ“จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ 
กทพ.”  ที่มีผลตอการรับรูของผูใชทางพิเศษ   ทัศนคติของผูใชทางพิเศษ ที่มีตอ โครงการ “จักรยาน
เพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย และโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย
จากใจ กทพ.” ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย มีผลตอภาพลักษณของการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย  
 
 ปจจุบัน การทางพิเศษแหงประเทศไทย ไมเพียงแตจะมุงเนนในดานการสงเสริม
ภาพลักษณในดานการใหบริการที่รวดเร็ว สะดวกและปลอดภัยแลว ยังไดมีการนําเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
เขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกรไปพรอมกัน “การทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย ไดรวมลงนามในการจัดทําแผนงานที่จะศึกษาการประหยัดระยะเวลาในการเดินทาง และ
ผลประโยชนจากการใชทางพิเศษ เพื่อเปรียบเทียบกับถนนปรกติหรือถนนระดับดิน โดยใช
เทคโนโลยี GPS และ Vehicle Tracking System สวนการดําเนินงานในระยะตอไปจะเปนการ
ดําเนินโครงการพัฒนาและประเมินผลแบบจําลองอัจฉริยะในการพยากรณระยะเวลาในการเดินทาง
โดยอัตโนมัติบนทางพิเศษ และโครงการพัฒนาแบบจําลองอัจฉริยะในการตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุ
โดยอัตโนมัติ ในระหวางป 2551 – 2552  รวมถึงทําการวิจัยและพัฒนาระบบเก็บคาผานทางพิเศษ
อัตโนมัติ (Electronic Toll Collection : ETC)  ที่ กทพ. จะติดตั้งในอนาคตเพื่อท่ีจะนําขอมูลท่ีไดมา
พัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการทางพิเศษ รวมถึงการแกไขปญหาการจราจร
และการขนสงตอไป” (สินธพ  สิริสิงห รองผูวาการฝายวิชาการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
(กทพ.), ศูนยขอมูลกทพ. 2551 ) 
   
  การสรางภาพลักษณองคกรในปจจุบัน มุงเนนไปกับการสรางแคมเปญดวยการสราง
ความรูสึกดี ๆ  ดวยการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคเห็นถึงความตั้งใจจริง
ในดานการบริหารจัดการองคกรเพื่อประชาชน  และแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมทางสังคม 
ไมวาจะเปนองคกรที่ใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอม  หรือใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอ
ความปลอดภัยของผูบริโภคเปนหลัก ตั้งแต การตกแตงสถานที่ใหดูดีทันสมัย  ชุดพนักงาน  เพิ่ม
เทคโนโลยีสมัยใหม เปนตน  ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนเพียง “ภาพภายนอก” เทานั้น โดย
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ยังขาดการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิด  “รูปธรรม”  ที่ชัดเจน   นอกจากนี้การสงเสริมภาพลักษณ
องคกรตองเร่ิมตั้งแตผูบริหารระดับสูงไปจนถึงผูปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายขององคกร โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การทางพิเศษแหงประเทศไทยซึ่งเปนองคกรรัฐวิสาหกิจ   ดังนั้น  องคกรจะตองสราง
ภาพลักษณโดยรวมใหเกิดความรูสึก  ความเชื่อ  และความประทับใจในเบื้องตน  ดวยการรวบรวม
ขอมูลทั้งจากภายในและภายนอกองคกรเพื่อศึกษาถึงแหลงที่มาของ “ปญหา” ที่แทจริง  และ
ดําเนินการจัดการ   ปรับปรุง  และเปลี่ยนแปลงดวยการบริหารขอมูลที่ถูกตองและชัดเจนตอไป 
 
 สําหรับ การจัดทําโครงการ  “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.”  ของการทางพิเศษ
แหงประเทศไทย  นับวา เปนกิจกรรมที่จัดทําในเชิงกลยุทธในแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Social 
Maketing)   ซ่ึงบอกใหสาธารณชนเห็นวา การทางพิเศษแหงประเทศไทย มีสวนในการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม   และมีการตอบแทนคืนแกสังคม   โดยนอกเหนือจากการใหบริการที่การทาง
พิเศษแหงประเทศไทย   มุงตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการทางพิเศษอยางสูงสุด ไมวา
จะเปนการพัฒนา  การกอสรางเครือขายของทางพิเศษใหครอบคลุม เพื่อประโยชนตอประชาชน ใน
ระบบการขนสงมวลชน   ซ่ึงภารกิจเหลานี้  ยอมมีสวนที่สงผลกระทบตอสังคมเชนกัน    และการที่
การทางพิเศษแหงประเทศไทย  ไดกําหนดกลยุทธดานการตลาดเพื่อสังคม ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน   เพื่อเปนกิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนภาพลักษณขององคกร นับแตป 
2549 เปนตนมา   การทางพิเศษแหงประเทศไทย ไดจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน
มากมายหลากหลายโครงการดวยกัน และ โครงการ  “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.”  ก็เปน
หนึ่งในกิจกรรมดังกลาว  ซ่ึงจากผลการวิจัยสามารถใหการสนับสนุนไดวา  โครงการ  “จักรยาน
เพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.”   มีผลตอภาพลักษณองคกรของการทางพิเศษหงประเทศไทย นอกจาก 
นี้โครงการ  “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ  กทพ.”  ยังเปนโครงการสงเสริมภาพลักษณองคกรที่
กอใหเกิดปฏิกิริยาเชิงมิติสัมพันธระหวาง “ภาครัฐ” และ “เอกชน” ที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอ
การบริหารจัดการองคกร โดยเฉพาะความสัมพันธระหวาง “รัฐ” และ “เอกชน” ซ่ึงเปนอยางยิ่งที่
จะตองสังเคราะหความสัมพันธระหวางการพัฒนาชุมชน ทั้งในเชิงความหมาย ทั้ง 3 มิติคือ  
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1. มิติความสัมพันธทางดานภูมิศาสตร (กายภาพ)  โดยจากการศึกษาผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของทําใหพบวา ลักษณะโครงการของการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ไดกอใหเกิด
ผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมอยางหลีกเล่ียงไมได ดังนั้น ในการจัดทําโครงการตาง ๆ 
เพื่อสงเสริมภาพลักษณขององคกร จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจ
ใหกับประชาชนมากยิ่งขึ้น  

 
 2. มิติความสัมพันธทางดานสังคม (ปฏิสัมพันธของมนุษย) โดยจากการศึกษาผลงานวิจัย
เกี่ยวของ พบวา การจัดทําโครงการตาง ๆ ของ กทพ. จําเปนที่จะตองสรางความสัมพันธอันดี
ระหวาง ประชาชนในสวนที่เกี่ยวของกันทางพื้นที่ที่สูญเสียไปหรือที่ใกลเคียงกับการกอสรางทาง
ดวน ดังนั้น แนวคิดทางดานการจัดทําโครงการตาง ๆ จึงจําเปนที่จะตองวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูลอยางละเอียด รอบคอบและรอบดานเพี่อสรางความสมดุลทางดานความสัมพันธในเกิดขึ้น 

 
3. มิติความสัมพันธทางดานจิตวิทยา (ความรูสึก) โดยจากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พบวา การจัดทําโครงการตาง ๆ ของประชาชนจะตองสรางที่สามารถเชื่อมโยงความรูสึกระหวาง 
“องคกร” และ “บุคคล” ใหเกิดขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมตาง ๆ จําเปนที่จะตองสรางความเชื่อมโยงเพื่อให
เกิดความรูสึกรวมกับประชาชน โดยเฉพาะการเดินทางและควรทําอยางตอเนื่องทุกปเพื่อให
ประชาชนไดรูสึกถึงความใสใจและจริงใจในดานการตอบแทนสังคม เปนตน 
 
  ผลการวิจัยยังไดแสดงใหเห็นถึงปฏิกิริยาเชิงมิติสัมพันธระหวาง “องคกรรัฐบาล” และ 
“องคกรเอกชน” โดยผูใหสัมภาษณถึง 100 เปอรเซ็นต ไดแสดงทัศนคติใหเห็นวา การดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมของการทางพิเศษแหงประเทศไทย เปนสวนหนึ่งในการนําเงินภาษีของตนมาใช 
ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่ “สมควร” ที่จะตองจัดทําอยูแลว ซ่ึงแตกตางจากการดําเนินกิจกรรมเพี่อสังคม
ขององคกรเอกชน โดยสามารถใหเห็นถึงแนวทางในดานการดําเนินงานไดดังนี้ 
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ภาพที่ 5.1  แสดงการจัดทํากจิกรรมเพื่อสังคมระหวาง “องคกรรัฐบาล” กับ “องคกรเอกชน” 
  
 จากแผนภูมิขางตน แสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานของภาครัฐและเอกชนมีสวนที่
คลายคลึงกันและแตกตางกันในดานการบริหารจัดการองคกร โดยการดําเนินงานของภาครัฐจะสง
กระทบดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ปญหาดานการความสัมพันธที่ขาดการเชื่อมโยงความรู
ระหวางรัฐและประชาชน ในขณะที่องคกรเอกชนจะพบปญหาดานการขาดแรงจูงใจใหเชื่อมั่นใน
องคกร เชนเดียวกับ การดําเนินงานโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.”  ที่ตองการสื่อสาร
ใหประชาชนไดรับรูถึงการจัดทํากิจกรรมเพื่อสังคมหรือการตลาดเพื่อสังคม ดังนั้น จึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองปรับการวางแผนและกลยุทธการสื่อสารใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ปจจุบันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทางพิเศษแหง

องคกรรัฐบาล 

การดําเนินงาน 
1. มิติสัมพันธทางดานภูมิศาสตร  

(กายภาพ) 
2. มิติสัมพันธทางสังคม  
(ปฏิสัมพันธของมนุษย) 

3. มิติสัมพันธทางดานจิตวิทยา  
(ความรูสึกที่มีตอองคกร) 

องคกรเอกชน 

การดําเนินงาน 
1. มิติสัมพันธทางดานภูมิศาสตร  

(สถานการณและคูแขงขัน) 
2. มิติสัมพันธทางสังคม  

(ปฏิสัมพันธระหวางสินคาและผูบริโภค) 
3. มิติสัมพันธทางดานจิตวิทยา  

(ความรูสึกที่มีตอสินคา บริการและองคกร) 
 

ปญหา 
1. ปญหาดานความสอดคลอง 

 2. ปญหาดานแรงจูงใจ 
3. ปญหาดานความขัดแยง 

ปญหา 
1. ปญหาดานสิ่งแวดลอม 

2. ปญหาดานความสัมพันธ 
3. ปญหาดานการเชื่อมโยง “องคกร” กับ “บุคคล” 

แนวทางการแกปญหา 
1. สงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจอยางถูกตอง 

2. ลดลําดับขั้นตอนในดานการดําเนินงาน 
3. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรตามกระแสโลก 

แนวทางการแกปญหา 
1. วางแผนและศึกษาความตองการของผูบริโภค 

2. สงเสริมกิจกรรมดานการตลาด 
3. สรางความเชื่อมั่นในองคกร 
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ประเทศไทย เปนองคกรรัฐที่มี “ภาพลบ” จากกรณีพิพาทเรื่อง “คาโงทางดวน” เมื่อปพ.ศ. 2543 
ถึงแมจะศาลฎีกาจะมีการพิจารณาคดีใหยกฟองกับทุกขอกลาวมาแลวก็ตาม หากแต คดีดังกลาว ก็
ทําใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยอยูในสายตาของประชาชนที่เฝาจับตามองดานการบริหาร
จัดการองคกรอยูตลอดเวลา ดังนั้น การนํากลยุทธการตลาดเพื่อสังคมมาปรับใชในองคกร จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเพื่อให “เขาถึง” และเปนที่ “ยอมรับ” ใน
สายตาของประชาชนทั่วประเทศ ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญที่จะสามารถสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการ
วางแผนและกลยุทธตอไปในอนาคต รวมทั้งยังเปนการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในดานวางแผน 
พัฒนาและสงเสริมภาพลักษณองคกรที่มีประชาชนเปนผูสนับสนุน  

 
 ปจจุบันการทางพิเศษแหงประเทศไทย ไดมีการสงเสริมภาพลักษณในการบริหาร
จัดการเพื่อสังคมเมือง หากแตยังขาดการเชื่อมโยงกับสังคมอื่น ๆ ในประเทศ ซ่ึงโครงการดังกลาว 
นับไดวาเปนโครงการที่กอใหเกิดทัศนคติที่ดีและสามารถสรางความเขาใจอันดีระหวางสังคม
ชุมชนอื่น ๆ ในประเทศ ซ่ึงจากผลการสํารวจจะพบวา ในดานภาพลักษณองคกร ถือไดวาไดรับการ
ยอมรับถึง 47 %  ดังนั้น การสนับสนุนใหเกิดมิติสัมพันธระหวางชุมชน  อ่ืน ๆ จึงสามารถที่จะ
พัฒนาตอไปไดซ่ึงเมื่อพิจารณาเทียบเคียง หลักการ และ แนวคิดของการบริหารจัดการองคกรของ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย ที่มุงเนนในดานการสงเสริมการเปนเลิศในธุรกิจที่ควบคูไปกับการ
สงเสริมทางดานสิ่งแวดลอม จะเห็นวา “ส่ิงแวดลอม” ในที่นี้ มิไดจํากัดความหมายอยูเพียงแค 
“ส่ิงแวดลอมทางภูมิศาสตร” เทานั้น หากแต ยังหมายความถึง “ส่ิงแวดลอมทางสังคม” ซ่ึงการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย จึงมิไดจํากัดอยูที่การใหบริการเฉพาะสังคมเมืองเทานั้น หากแตยังตองสราง
ภาพลักษณอันดีใหเกิดขึ้นกับสังคมอื่น ๆ ทั่วประเทศไปพรอมกันเพื่อใหเกิด “รากฐานทาง
ความคิด” ที่วาดวยความรัก ความสามัคคีระหวางคนทั้งประเทศ   
 
 ในสังคมปจจุบัน กลาวไดวา ประเทศไทยไดตกอยูภายใต “ทุนนิยม” ที่ไมเพียงแตจะมี
สวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมโดยสวนใหญใหเกิดการแขงขันและมี
ความเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งแสวงหาผลประโยชนระหวางกันมากขึ้น จึงทําใหความสัมพันธเกิด
ความสั่นคลอนและขาดความเอื้ออาทรตอกัน ดังนั้น การที่การทางพิเศษฯ ไดมีการจัดทําโครงการ
ดังกลาว จึงถือเปนการสราง “ทุนสัมพันธทางสังคม” ที่ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดใน
ระดับเริ่มตนไดเปนอยางดี ซ่ึงจะเห็นไดวา ปจจุบัน องคกรเอกชนไดมีการหันมาสรางความสัมพันธ
ดวยการบริหารงานทางดานการตลาดเพื่อสังคมกันอยางกวางขวางมากขึ้น หากแตองคกรเอกชนยัง
มีขอจํากัดใหแงของการแสวงหาผลประโยชน ทําใหประชาชนโดยสวนใหญขาดความเชื่อถือใน
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ดานการสรางจิตสํานึกที่แทจริง ซ่ึงแตกตางจากการดําเนินงานของภาครัฐที่มุงเนนใหเกิดการสราง
ความสุขสงบแกประชาชน ทั้งนี้ การดําเนินการของการทางพิเศษฯ ในโครงการดังกลาว จึงเปนสิ่ง
ที่ควรดําเนินตอไปในระยะยาว 
 
5.1  ขอเสนอแนะสําหรับการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 
 5.1.1 ควรจัดสรรงบประมาณทางดานการโฆษณาประชาสัมพันธใหมากขึ้นเพื่อสราง
ความสัมพันธทางดานมิติสังคม  และสรางการรับรูเกี่ยวกับโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใน
กทพ.” ในวงกวาง และครอบคลุมระดับประเทศ 

 
      5.1.2   ควรศึกษาแนวทางในการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมดานอื่นๆ ดวย โดยทําการ
รณรงคใหประชาชนไดมีสวนรวมในดานการจัดทําประชาพิจารณ  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
สรางสรรคกิจกรรมเพื่อสังคม เชน สภาวะโลกรอนในปจจุบัน ไดกอใหเกิดผลกระทบกับ
ส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก  ซ่ึงปจจุบันทุกๆหนวยงานของสังคมไดใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการองคกรที่มีสวนสัมพันธในอันที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการประหยัดพลังงาน การ
สรรหาพลังงานทดแทน การลดมลพิษ เปนตน  
 
5.2  ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 
  

5.2.1  การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.”
เทานั้น  นาจะมีการศึกษากิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ที่การทางพิเศษแหงประเทศไทยจัดทําขึ้น ในเชิง
เปรียบเทียบผลลัพธที่เกิดขึ้น กับงบประมาณการดําเนินการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และ
สอดคลองเพื่อกําหนดเปนนโยบายของการทางพิเศษแหงประเทศไทยอยางตอเนื่องตอไป 

 
5.2.2  ควรมีการศึกษาในภาพรวมของทุกๆ กิจกรรมที่การทางพิเศษแหงประเทศไทยจัดทํา

ขึ้นในแตละป และทําการศึกษาในภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดทุกโครงการวามีผลตอทัศนคติของ
ผูใชทางพิเศษ และภาพลักษณของการทางพิเศษแหงประเทศไทย หรือไม 
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 กลาวโดยสรุปคือ การดําเนินกิจกรรมเพื่อการสงเสริมภาพลักษณของการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย โดยใชกลยุทธการตลาดเพื่อสังคม เปนแนวทางหนึ่งในการดําเนินการสนับสนุนซึ่ง
ภาพลักษณขององคกร  ภาพที่ปรากฎตอสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหบริการของการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย  มีผลกระทบในดานความสัมพันธดานสิ่งแวดลอม   จึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการทํากิจกรรมเพื่อคืนสูสังคม  การดําเนินโครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจกทพ” จึง
สมควรที่จะมีการดําเนินอยางตอเนื่อง และมีการเผยแพรประชาสัมพันธไดอยางกวางขวางและ
สามารถดําเนินการตอไปไดอยางมี “รูปธรรม” ที่ “ชัดเจน” และ “ตอเนื่อง” เพื่อสงผลใหเกิด
ความรูสึกและภาพลักษณอันดีระหวาง “ภาครัฐ” และ “เอกชน” ตอไป DPU
DPU
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ภาคผนวก 
 
ศูนยขอมูลขาวสารของ กทพ.  
( EXAT PUBLIC INFORMATION CENTER) 
 
 ความเปนมา 
 
                โดยที่ กทพ. ไดตระหนกัเหน็ความสําคัญของการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อใหโอกาส
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารของ กทพ.มากขึ้น ประกอบกับไดมีพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 กทพ.จึงไดกําหนดเปนนโยบายสําคญัของหนวยงานเนน “การเปดเผยเปนหลัก 
ปกปดเปนขอยกเวน”    และไดกําหนดให “สวนหนึ่งของหองสมุด”   เปน  “ ศูนยขอมูลขาวสาร
ของ กทพ.”  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2541    เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
ขาวสารของ กทพ. ตามมาตรา 9 แหง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540      ปจจุบันตาม
โครงสรางการจัดแบงสวนงาน “ศูนยขอมูลขาวสารของ กทพ.”   อยูในสงักัดแผนกสื่อ
ประชาสัมพันธและศูนยเอกสาร (สพ.)  กองประชาสัมพันธและการตลาด (กปต.)  สํานักผูวาการ  
(สผว.)  
 
 นโยบายและวัตถุประสงค 
 
                1. เพื่อปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540    ที่วา     
“เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปน-ขอยกเวน” 
 
                2. เพื่อเปนสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของ กทพ. ตามมาตรา 9 
แหง      พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดโดยสะดวก และสามารถคนควาอยางเปน
ระบบ 
 
                3. เพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจ และใหบริการแกประชาชนตาม  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 
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 สถานที่ติดตอ 
 
                ศูนยขอมูลขาวสารของ กทพ. 
                ชั้น 6 อาคาร 2  การทางพิเศษแหงประเทศไทย (สํานักงานจตจัุกร)  
                ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
                โทร. 0 2940 1210 ,  02579 5380-9 ตอ 2638-9 
                โทรสาร  0 2579 9156  
 
 คณะทํางานขอมูลขาวสารของ กทพ.  
 
                ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540   กทพ. ไดแตงตั้ง 
“คณะทํางานขอมูลขาวสารของ กทพ.”ปจจบุันมี รองผูวาการฝายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปน
ประธานคณะทํางาน  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการฝาย เปนคณะทาํงาน  ผูอํานวยการกองนติิ
การ ฝายกฎหมาย เปนเลขานุการ และนายพงศศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา เปนผูชวยเลขานุการ  มีอํานาจ
หนาที่ในการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ ซ่ึง กทพ. ได
รายงานการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามพ.ร.บ.นี้ใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการและกระทรวงคมนาคมภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
 
 หนวยงานตัวอยางในการใหบริการขอมูลขาวสาร      
 
                มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 กําหนดใหหนวยงานของรัฐระดับ 
กระทรวง ทบวง คัดเลือกสวนราชการหรือรัฐวิสาหกจิในสังกัด อยางนอย 1 แหง  เพือ่เปน
หนวยงานตวัอยางในการปฏิบัติหนาที่ใหบริการขอมูลขาวสารตอประชาชน ตามพ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารฯ    ปรากฏวา คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองหนวยงานตวัอยางระดับกระทรวง ไดคัดเลือก 
กทพ.ใหเปน หนวยงานตวัอยางในการใหบริการขอมูลขาวสาร (ประเภทรัฐวิสาหกจิ) เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2542  
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 การตรวจเยี่ยมและชมเชยศูนยขอมูลขาวสารของ กทพ. 
 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย ธีรภัทร เสรีรังสรรค) ในฐานะ
ประธานกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ไดมาตรวจแนะนําศูนยขอมูลขาวสารของ กทพ. และ
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ ของ กทพ.  เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ 2550  ในการนี้  รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมอบแนวนโยบายแหงรัฐดาน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  พรอมทั้งแสดงความยนิดีและชมเชย กทพ.ที่เปนหนวยงานตวัอยางในการใหบริการขอมูล
ขาวสารดังกลาว 
 
ศูนยบริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ 
ONE STOP SERVICE CENTER  
การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand  
 

จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่มีเปาหมายสําคัญให e-Government เกิด
โดยเร็วที่สุดโดยใหความสําคัญกับประชาชนเสมือนหนึง่ลูกคาคนสําคัญ  ซ่ึงจะตองไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการติดตอหนวยงานราชการ   รวมทั้งมคีวามโปรงใสและเสมอภาค   รัฐบาลจึง
กําหนดเปาหมายใหหนวยราชการและรัฐวสิาหกิจ  จดัตั้งศูนยบริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP 
SERVICE)  ขึ้น  การทางพิเศษแหงประเทศไทย   กระทรวงคมนาคม  ไดกําหนดเปาหมายรวมของ
แผนแมบท  ไอซีทีโดยใชไอซีทีในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว  
รวมทั้งมีระบบสารสนเทศที่เพียงพอ ทนัสมัย และถูกตอง สําหรับการตัดสินใจ  กําหนดนโยบาย
และแกปญหาในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการและสามารถรองรับนโยบายและเปาหมาย e-
Government ได จึงไดจัดตั้งศูนยบริการที่เดียวเบ็ดเสร็จโดยตั้งอยูทีก่ารทางพิเศษแหงประเทศไทย  
เลขที่ 2380  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
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วัตถุประสงค 
 
1. เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนทีม่าติดตอราชการกับการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 
2. เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน อันจะนํามาสูการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพเชิงธุรกิจของ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 
3. เพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหเปน  e-Government 
 
4. งานที่ใหบริการ 
 
4.1 การเงิน 

 - จําหนายบัตรทางดวน ( TAG)  และคูปองผานทางทุกชนิด 
 - เพิ่มเงินสํารองในบัตรทางดวน (TAG) / ตั้งคาบัตรทางดวน  
 - ออกใบกาํกบัภาษีเมื่อซ้ือบัตรทางดวน (TAG)  และคปูองผานทาง 
 - ออกใบกาํกบัภาษําหรับการชําระคาผานทางดวยเงินสด 
 - รับชําระเงินคาเชาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ  คาซ้ือแบบพัสดุ 
 

4.2 ตรวจสอบแนวเวนคืนท่ีดิน 
 

4.3 บริการขาวสารขอมูลตางๆ  
 

4.4  ขั้นตอนการใหบริการ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 รับคําแนะนํา กรอกแบบฟอรม ตรวจสอบเอกสาร ที่เคานเตอรติดตอสอบถาม 
 
  ขั้นตอนที่ 2 รับบัตรคิวที่เคานเตอรติดตอสอบถาม(บัตรคิว ประกอบดวย 2 สวน สวนแรก 
เปนประเภทของบริการ สวนที่ 2 เปนหมายเลขลําดับคิว) 
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ขั้นตอนที่ 3 ติดตอชองบริการตามลําดับหมายเลขคิวที่ถูกเรียก 
 

  -  การเรียกคิวจะใชเสียงระบบอัตโนมัติประกาศเรียกหมายเลขคิวและหมายเลขชองบริการ  
ซ่ึงจะปรากฏตวัเลขบนแผงแสดงหมายเลขคิว 
 
  -  หมายเลขคิวจะเรียงลําดับตามประเภทของชองบริการที่ติดตอ แตละชอง 
 

ขั้นตอนที่ 4 รับหลักฐานเอกสาร รับใบเสร็จเมื่อมีการชําระเงิน หรือรับใบนัด  เพื่อตดิตอ
คร้ังตอไป  (กรณีขอรับบริการซึ่งไมสามารถดําเนินการใหเสร็จสิ้นในวันเดียว)    
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ตารางสรุปรายไดและปริมาณรถ พฤศจิกายน 2550 
 

ปริมาณรถ 
ทางพิเศษ รายได 

4 ลอ 6-10 ลอ >10 ลอ รวม 
ปริมาณรถ 
(เฉล่ีย/วัน) 

รายได 
(เฉล่ียตอ
วัน) 

ทางพิเศษเฉลิม
มหานคร 455,263,256 10,556,439 431,158 103,055 11,090,652 369,688 15,175,442 

ทางพิเศษศรีรัช 520,076,434 17,266,018 386,506 47,410 17,699,934 589,998 17,335,881 
สวน AB 356,076,160 8,765,016 191,965 19,580 8,976,561 299,219 11,869,205 
สวน C 58,878,595 4,260,891 95,057 18,788 4,374,736 145,825 1,962,620 
สวน D 105,121,679 4,240,111 99,484 9,042 4,348,637 144,955 3,504,056 
ทางพิเศษฉลอง
รัช 89,780,975 3,236,180 32,929 2,641 3,271,750 109,058 2,992,699 

ทางพิเศษบูรพา
วิถี 82,938,485 1,992,102 117,403 15,588 2,125,093 70,836 2,764,616 

ทางพิเศษอุดร
รัถยา 55,960,405 1,740,999 40,468 7,814 1,789,281 59,643 1,865,347 

รวม 1,204,019,555 34,791,738 1,008,464 176,508 35,976,710 1,199,224 40,133,985 
  
หมายเหตุ : ขอมูลนี้ยังไมไดรับการตรวจสอบจากกองตรวจสอบรายได  
ที่มา : การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
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ตารางสรุปปริมาณรถ 01-30 พฤศจิกายน 2550 
 
 

หมายเหตุ : ขอมูลนี้ยังไมไดรับการตรวจสอบจากกองตรวจสอบรายได  
ที่มา : การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

ปริมาณรถ(เท่ียว) 
4 ลอ 6-10 ลอ > 10 ลอ รวม ดาน 

(Exit) 
รวม เฉล่ียตอ

วัน รวม เฉล่ียตอ
วัน รวม เฉล่ียตอ

วัน รวม เฉล่ียตอ
วัน 

ดินแดง 1 285,916 9,531 4,885 163 159 5 290,960 9,699 
ดินแดง 1,665,311 55,510 46,500 1,550 8,030 268 1,719,841 57,328 
เพชรบุรี 245,519 8,184 19,626 654 9 0 265,154 8,838 
สุขุมวิท 460,635 15,355 2,504 83 7 0 463,146 15,438 

พระราม 4-1 552,448 18,415 5,903 197 145 5 558,496 18,617 
พระราม 4-2 565,959 18,865 5,626 188 448 15 572,033 19,068 
เลียบแมน้ํา 576,060 19,202 25,338 845 2,831 94 604,229 20,141 
ทาเรือ 1 252,703 8,423 15,446 515 6,069 202 274,218 9,141 
บางนา 1,687,766 56,259 96,005 3,200 33,752 1,125 1,817,523 60,584 

สุขุมวิท 62 392,307 13,077 14,015 467 78 3 406,400 13,547 
อาจณรงค 211,880 7,063 12,024 401 2,979 99 226,883 7,563 

อาจณรงค 1 (ไปทาเรือ) 335,432 11,181 6,288 210 409 14 342,129 11,404 

อาจณรงค 1 (ไปบางนา) 160,748 5,358 1,252 42 122 4 162,122 5,404 

ทาเรือ 2 292,846 9,762 22,765 759 18,048 602 333,659 11,122 
ดาวคะนอง 1,319,470 43,982 62,795 2,093 20,001 667 1,402,266 46,742 
สุขสวัสดิ์ 665,694 22,190 41,059 1,369 4,014 134 710,767 23,692 

สาธุประดิษฐ 1 339,452 11,315 10,529 351 843 28 350,824 11,694 
สาธุประดิษฐ 2 77,632 2,588 2,394 80 41 1 80,067 2,669 

บางจาก 468,661 15,622 36,204 1,207 5,070 169 509,935 16,998 
รวม 10,556,439 351,881 431,158 14,372 103,055 3,435 11,090,652 369,688 
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ที่มา : การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
ตารางแสดงผลการรับรูทางดานการเผยแพรประชาสัมพันธ 
 

ผูใหสัมภาษณ รูจักโครงการ ไมรูจักโครงการ 
ชาย 14 - 
หญิง 6 - 
รวม 20 - 

คิดเปนเปอรเซนต  100 % - 

ตาราง จํานวนอุบัติเหตุในเขตทางพิเศษ ปงบประมาณ 2551 
 

จํานวนอุบัติเหตุ (ราย) 

เดือน ทรัพยสิน
ของ กทพ. 
เสียหาย 

ทรัพยสินของ 
กทพ. ไม
เสียหาย 

รวม 

จํานวนรถ 
ท่ีเกิด

อุบัติเหต ุ
(คัน) 

จํานวน 
ผูบาดเจ็บ 

(คน) 

จํานวน
ผูเสียชีวติ 

(คน) 

ตุลาคม 2550 59 37 96 161 28 0 
พฤศจิกายน 2550 53 38 91 139 32 1 
ธันวาคม 2550 69 34 103 175 67 1 
รวมท้ังสิ้น 181 109 290 475 127 2  
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ตารางแสดงผลการรับรูทางดานสื่อท่ีใชในการประชาสัมพันธ 
 

ผูใหสัมภาษณ แบนเนอร 
บนทางพิเศษ 

วิทย ุ โทรทัศน หนังสือพิมพ รวม 

ชาย 11 2  1 14 
หญิง 5 - 1 - 6 
รวม 16 2 1 1 20 

คิดเปนเปอรเซนต 80 % 10 % 5 % 5 % 100 % 
 
 
 
 
 
ตารางแสดงผลการรับรูทางดานวตัถุประสงคของโครงการ 
 

ผูใหสัมภาษณ เขาใจ ไมเขาใจ 
ชาย 14 - 
หญิง 6 - 
รวม 100% - 
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ตารางแสดงผลการศึกษาทัศนคติของผูใชทางพิเศษท่ีมีตอ โครงการ  
 

ผูใหสัมภาษณ สอดคลอง ไมสอดคลอง ไมแสดงความคิดเห็น รวม 
ชาย 8 1 5 14 
หญิง 3 2 1 6 
รวม 11 3 6 20 
คิดเปนเปอรเซนต 55 % 15 % 30 % 100 % 
 
 
 
 
ตารางแสดงผลการรับรูทางดานองคกร 
 

ผูใหสัมภาษณ รูวาเปนโครงการของ กทพ. ไมรูวาเปนโครงการของ กทพ. รวม  
ชาย 10 4 14 
หญิง 2 4 6 
รวม 12 8 20 

คิดเปนเปอรเซนต 60 % 40 % 100 % 
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สคริปทชวงสกูปพิเศษ โครงการจักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ. 
รายการทีวีอาสา ชวง ดาราอาสา 

 
ภาพ เสียง 

 
พิธีกร คุณนิธิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีกร คุณเกรกิ 
 
 
นิธิ 
 
เกริก 
 
 
 
 
นิธิ 
พิธีกรภาคสนาม 
 
 
เกริก 

 
สวัสดีครับมาพบกับเราทั้งสองคนในรายการทีวีอาสาเหมือน
เคย วนันี้ครับมีกิจกรรมดีๆที่จะมาเสนอกนั  เปนโครงการของ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย  ช่ือโครงการจักรยานเพื่อ
เด็กไทย จากใจ กทพ.  โดยจะมอบจักรยานจํานวน 350 คัน 
ใหแกเดก็นกัเรียนในชนบทที่หางไกล จํานวน 10 โรงเรียน  
เนื่องจากเด็กเหลานี้คอนขางยากจน  และการเดินทางไป
โรงเรียนคอนขางไกลและยากลําบาก   ทําใหเดก็ขาดเรยีน  การ
มีจักรยานจะชวยอํานวยความสะดวกดานการเดินทาง  ทําให
นองๆ เหลานัน้ไปเรียนหนังสือไดงายขึ้น    ตลอดจนเปนการ
ออกกําลังกายไปในตวัดวย 
 
แหมเปนโครงการที่ดีมากเลยนะครับ...วาแตโรงเรียนทีคุ่ณพูด
ถึงเนี่ยมันอยูทีไ่หนละครับ 
 
ที่อําเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหมครับ 
 
ออ...ที่ จ.เชียงใหมของเรานี่เอง  โครงการดีๆ อยางนี้เราทีวี
อาสาอยากเขารวมอยูแลวครับ  แตวาเราสองคนติดภารกิจ คนที่
จะเปนตัวแทนรายการทีวีอาสาเคาอยากไดคนที่มีคุณสมบัติ
อยางไรบางละครับ คุณจอบ 
 
ผมอยากไดคนที่สนุกสนานจะไดเอาไวเปนเพื่อนเลนกับนองๆ 
ไดไง  แลวก็ตองลุยๆ หนอยนะ  ทนแดด ทนฝน ทนความ
ลําบากได  เพราะเราตองขึ้นเขาขึ้นดอยครบั 
 
ตองขนาดนั้นเลย ดีเลยตอนนี้ผมเตรียมไวแลวครับ ไมทราบวา
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คุณนพชยัเดนิเขามาจากหลังเวท ี
 
 
 
 
นิธิ 
 
 
 
 
นพชัย 
 
เกริก 

จะถูกใจรึเปลา  แตบอกไดเลยวาเปนคนที่มคีุณสมบัติตามที่
บอกเลย   โดยเฉพาะขึ้นเขาขึน้ดอยเนี่ยถนดัมากครับ  งั้นเชิญ
พบกับคุณนพชัย   มัททววีงศ  
 
สวัสดีครับ   ไดขาววาตองการคนสนุกสนาน อดทดกนัใชไหม   
ผมเนี่ยแหละไดหมดทกุอยาง แตวาเราจะไปออกรบกันเหรอคะ  
เพราะวาคณุสมบัติที่บอกมานี่เหมือนจะไปออกรบเลย 
 
 
คือวาวันนี้ การทางพิเศษแหงประเทศไทย ตองการหาแนวรวม
เพื่อไปกับทานผูวาการฯ  ไปมอบจักรยานใหกับนักเรียนใน
ชนบท   เพื่อใหนองไดปนจกัรยานไปโรงเรียนกันครับ  เพราะ
สวนมากบานจะอยูหางจากโรงเรียน  ผมเลยสงคุณไป 
 
ดีเลยครับ  กิจกรรมดีๆ อยางนี้ชอบมากเลย อยากไปแลวสิ 
 
อยางงั้นผมจะสงคุณไปเปนตัวแทนรายการทีวอีาสา  แลวเรา
สองคนจะหาอุปกรณเพิ่มเตมิไปรวมกิจกรรมกับการทางพิเศษฯ 
ที่มอบจักรยานใหนองๆ  เอา ถาพรอมแลวก็ลุย 
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   ภาพ เสียง 
วันท่ี 8 มิ.ย. 50 : บรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม 
อาคารฝกอบรม มูลนิธิโครงการหลวง 
คุณนพชยัรวมเดินทางกับทานผูวาการ กทพ. ดู
สภาพถนนความสมบุกสมบันในการเดินทางที่
ลําบาก / ภาพบรรยากาศที่สวยงาม 
 
คุณนพชยั+ทานผูวาการ กทพ.  
(เปนภาพพิธีการในการถวายรถจักรยานใหแก 
มจ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง) 
และภาพกิจกรรมตางๆที่หองประชุมดอยคํา/ 
ภาพมอบจกัรยานใหตวัแทน 9 โรงเรียน / ภาพ
ทานผูวาการ กทพ. ใหสัมภาษณ กับส่ือมวลชน 
 
คิวสัมภาษณ 1  
คุณนพชยัสัมภาษณทานผูวา กทพ. บริเวณโถง
ดานลางหอประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพการเดินทางสูสถานีเกษตรอางขาง 
 / ภาพทวิทัศน ความสวยงามในการเดินทาง 
 
ภาพ ทัศนยีภาพ บนสถานีเกษตรอางขาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
คุณนพชยั:แลวตอนนี้ครับผมอยูที่อาคาร
ฝกอบรมมูลนิธิโครงการหลวง แลวทาง
ดานหลังผมในตอนนี้ทานผูวาการการทางพิเศษ
แหงประเทศไทยก็กําลังทําพธีิ ถวายรถจักรยาน
ใหแก มจ. ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการ
หลวง 
 
 
พิธีกรภาคสนาม :เปนอยางไรครับทานกิจกรรม
ในวนันี ้
ผูวาการ กทพ: รูสึกดีครับที่ไดเห็นทกุคนมา
รวมกันทํากิจกรรมเพื่อสังคมใหแกเดก็ๆใน
ชนบท  หลังจากเสร็จพิธีการนี้แลวเราตอง
เดินทางไปอําเภอฝาง   แลวในวันพรุงนี้เราจะมี
พิธีมอบจักรยานใหเด็กๆ ที่โรงเรียนบานคุม 
พรอมรึยังครับ ไปเราออกเดนิทางไปดวยกนั 
 
 
 
 
คุณนพชยั: แลววันนี้ครับทานผูวาการ กทพ. 
และคณะก็เดนิทางมาถึงสถานีเกษตรอางขาง 
วันนีเ้ราจะพกักันที่นี่ เดี๋ยวเราไปคุยกับทานผูวา
การ กทพ. กนัดีกวาครับ 
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วันท่ี  8 มิ.ย. 50 ท่ีสถานีเกษตรอางขาง 
คิวสัมภาษณที ่2 บรรยากาศในสถานีเกษตรอาง
ขาง 
พิธีกรสัมภาษณทานผูวาการ กทพ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณนพชยั : เดี๋ยววันนี้เราจะพักกันที่นี่ แลว
พรุงนี้เชาเราจะไปมอบจกัรยานกนัที่ไหนครับ 
ทานผูวา : พรุงนี้เชาเราจะไปโรงเรียนบานคุม 
ซ่ึงมีเด็กนักเรียนอยูประมาณกวา 300 คน 
ระดับชั้นเด็กเล็กจนถึงมัธยมศึกษา 3 ครับ 
คําถาม 1 : กิจกรรมนี้ทาง กทพ.เร่ิมมานานรึยัง
ครับ 
ทานผูวา : ครับถาพูดถึงกิจกรรมที่ทําเพื่อสังคม
ทาง กทพ.ก็ไดดําเนินการมาโดยตลอดครับ แต
สวนในกิจกรรมนี้ ทางเรากไ็ดคิดและวางแผน
มาตั้งแตตนปที่ผานมาแลวครับ เพื่อใหกจิกรรม
นั้นดําเนินออกมาแลวสามารถชวยเหลือสังคม
ใหไดมากที่สุด รวมไปถึงการหาขอมูลในแตละ
พื้นที่ เพื่อที่จะไดพื้นที่ที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของกิจกรรมนัน้มากที่สุด 
คําถาม 2: คร้ังนี้ กทพ. มอบจักรยานให 10 
โรงเรียน เรามกีารจัดสรรใหแตละโรงเรียน
อยางไรบางครับ 
ทานผูวา : กทพ. รวมกับโครงการหลวง
พิจารณาตามสดัสวนและความเหมาะสมของ
นักเรียนในแตละโรงเรียนครับ  
คําถาม 3 : จักรยานที่มอบใหเด็กแตละคนเนี่ย
ถือวาเปนสมบตัิสวนตัวของนองๆรึเปลาครับ
ทาน 
ทานผูวา :ไมใชครับจักรยานที่เรามอบใหนีถื้อ
เปนทรัพยสินของทางโรงเรียนครับ โดย
โรงเรียนจะมหีนาที่พิจารณาวานักเรียนคนใดมี
ความเหมาะสมที่ควรจะไดรับจักรยาน ซ่ึงใน
ระหวางทีน่ักเรียนผูที่ไดรับจักรยานใชอยูนั้น
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หมายเหตุ : วันท่ี 8 มิ.ย. 50 จะบันทึกเทปชวง
เยี่ยมชมสถานเีกษตรอางขาง 
ภาพทานผูวาการ กทพ. กับพธีิกรภาคสนามและ
เด็กๆ รวมกนัปนจักรยานชมบริเวณสถานีเกษตร
อางขาง 

จะตองดแูลรักษาจักรยานนัน้ไว และภายหลังจบ
การศึกษา นกัเรียนจะตองสงมอบจักรยานคืน
ใหกับทางโรงเรียน  เพื่อที่โรงเรียนจะไดนําไป
มอบใหแกนักเรียนในรุนตอไป 
คุณนพชยั : แลววันนี้ผมกับทานผูวาการ กทพ. 
ก็ตองขอพักผอนกอน เดี๋ยวพรุงนี้เราจะมอบ
จักรยานใหนองๆ แตยังครับ เห็นวาเราตองตื่น
แตเชาเพื่อประกอบรถจักรยาน ในแตละคัน 
เพราะวาบางสวนที่จะมาถึงในวันพรุงนี้ยัง
ประกอบไมสมบูรณ เราตองประกอบอีก
บางสวน อีกทัง้ผมก็ตองขอตัวไปพกัผอนกอน
นะครับทาน 
 
 
พิธีกรภาคสนามจะพดูไปตามความรูสึกกบั
เหตุการณในขณะนั้น 
 

วันท่ี 9 มิย. 50  ณ โรงเรียนบานคุม 
09.00-10.00 น. โดยประมาณ 
ภาพพิธีการและบรรยากาศในการมอบจักรยาน 
ณ โรงเรียนบานคุม 
 
หลังเสร็จพิธีการมอบจักรยาน 
เวลาประมาณ 10.00 น. 
บันทึกเทปภาพทานผูวาการ กทพ. กับกลุม
นักเรียนกําลังประกอบชิ้นสวน รถจักรยาน      
พรอมกับคุณนพชัย 
ภาพความสนกุสนานในการประกอบจักรยาน 
 
ภาพบรรยากาศปดทายสกูป 
บันทึกเทปภาพทานผูวาการ กทพ. และคณะ 

 
 
พิธีกรภาคสนามจะพดูบรรยายตามเหตกุารณที่
เกิดขึ้นในพิธีการมอบ 
 
คุณนพชยั:นี่แหละครับงานในตอนเชาเราตอง
ประกอบทั้งหมดเพื่อใหนองๆไวปนจกัรยานมา
เรียน 
 
 
 
 
 
คุณนพชยั :แลวกิจกรรมของโครงการจักรยาน
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กทพ. / คุณครู  เด็กนกัเรียน และพิธีกร
ภาคสนาม  
 
 

เพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ. กสํ็าเร็จไปแลว และ
กิจกรรมดีๆอยางนี้จะเกิดขึน้ไมไดถาไมมี
หนวยงานการทางพิเศษแหงประเทศไทยอยาก
ใหทานผูวา กทพ. กลาวความรูสึกสักหนอยครับ
 
ผูวา กทพ: ในป 2550 นี้ การทางพิเศษแหง
ประเทศไทยจะกาวเขาสูปที่ 35 จึงมุงเนนทีจ่ะ
ตอบแทนคืนสูสังคมดวยการมอบโอกาส
ทางการศึกษาใหกับเยาวชนไทย  จึงหวังวา
โครงการจักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ. จะ
ชวยสานตอความฝน ปนน้ําใจสูเด็กไทยใน
ชนบทที่มีบานหางไกลจากโรงเรียนสามารถ
เดินทางไปเรยีนหนังสือไดอยางสะดวกและ
รวดเร็วครับ 
คุณนพชยั : นอกจากจะมีจกัรยาน แลวทาง
รายการทีวีอาสา ก็มีอุปกรณกีฬา มามอบใหดวย
นะครับ สุดทายนี้ก็ตองขอขอบคุณทานผูวาการ 
กทพ. สําหรับโครงการดีๆอยางนี้ครับ  สําหรับ
วันนี้ลากนัไปกอนกับ “ทีวีอาสา ใครมีปญหา
เราอาสาแกไข” สวัสดีครับ 
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รายชื่อส่ือท่ีมารวมงานพิธีมอบจักรยานของกทพ. ใหแกโรงเรียนในพืน้ทีโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม  เม่ือวันท่ี  8-9 มิถุนายน 2550 

 
สื่อโทรทัศน 

1. สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 
2. สถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท. 
3. สถานีโทรทัศนไทยทวีีสี ชอง 3 
4. สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 
5. UBC 7 
6. รายการทีวีอาสา ทางสถานีโทรทัศน ไอทีว ี

 
สื่อสิ่งพิมพสวนทองถิ่น 

1. หนังสือพิมพมติชน 
2. หนังสือพิมพเดลินิวส 
3. หนังสือพิมพฐานเศรษฐกจิ 
4. หนังสือพิมพเชียงใหมนิวส 
5. หนังสือพิมพไทยนวิส 
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โลโก โครงการจักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ. 

ภาพจักรยานจาํนวน 350 คัน ท่ีสงมอบตามโครงการ
จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ. 
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แบนเนอร  โครงการจักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ. DPU
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ภาพบรรยากาศ พิธีการมอบจักรยาน โครงการจักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ. 
จํานวน 350 คนั เม่ือวันท่ี 8-9 มิถนายน 2550
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล     :  นางสาวจงกลณี ทรัพยร่ืนรวย 
ประวัติการศึกษา    :  ปริญญาตรี  คณะวารสารศาสตร และส่ือสารมวลชน 
                       มหาวิทยลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2528 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน :  กรรมการผูจดัการ บริษัท เอ็ม วัน เนต็เวริค จํากัด 
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