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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว ๕ ปี
(๒๕๕๙-๒๕๖๓) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครอบคลุมทั้งด้านธุรกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม โดยแบ่งออก เป็น ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความรับผิดชอบในกระบวนการธุรกิจ (Sustainable Business) ให้ความสำคัญ 
ต่อการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่าตั ้งแต่ต้นน้ำ (Upstream) คือ คู่ค้า/ผู ้ส่งมอบ  
ผ่านมาสู่กลางน้ำ (Midstream) คือ กทพ. จนถึงปลายน้ำ (Downstream) คือ ผู้ใช้บริการทางพิเศษ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 
ให้ความสำคัญต่อการบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ กทพ. เช่น ผู ้ถูกเวนคืน  
ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีเข้าไปพัฒนาชุมชนและสังคมโดย
เน้นการสร้างอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Sustainable Planet) 
ให้ความสำคัญต่อการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินงานของ กทพ. เช่น  
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารการจัดการวัสดุ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพพลังงาน เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดล้อมท่ีดีในอนาคต  

จากแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) นั้น 
สามารถยืนยันได้ว่า กทพ. ได้วางแผนเพื่อเป็นองค์กรท่ีใส่ใจและมีความรับผิดชอบทางสังคม ด้วยเหตุนี้ กทพ. 
จึงทำการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๗ กลุ่ม ประกอบด้วย 
(1) ผู้ใช้บริการทางพิเศษ (2) ภาครัฐในฐานะเจ้าของ (3) เจ้าหน้าท่ีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (4) ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการเวนคืน (5) คู่ค้า (6) ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และ (7) สังคม เพื่อนำผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ในการ
ประเมินผลในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และพัฒนาเป็นแนวทางในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. โดยใช้แบบสำรวจภาพลักษณ์ในการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 7 กลุ่มจำนวนท้ังส้ิน 2,023 ตัวอย่าง ท่ีความเช่ือมั่น ร้อยละ 95  

ผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563 พบว่า  
ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.41) โดยเมื่อพิจารณาการดำเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 
อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉล่ีย 3.46) ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม
อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉล่ีย 3.44) และด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ อยู่ในระดับ “ปานกลาง” 

(คะแนนเฉล่ีย 3.34)  ดังแสดงตามภาพ ก  
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ภาพ ก คะแนนเฉล่ียระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในภาพรวมแบ่งรายด้าน 

ผลจากการศึกษาสามารถสร้างข้ออภิปรายต่อภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 
4 ประเด็น คือ 

1) โครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. บางกิจกรรมระบุไว้ใน 
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ยังไม่สะท้อนภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมได้อย่างชัดเจน วิเคราะห์จากการที่ผู ้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่า กทพ. มีการมุ่งเน้นโครงการ/
กิจกรรมด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมในการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีด
ความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Sustainable Planet) ที่เห็นได้ชัด อาทิ โครงการ/
กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดบนทางพิเศษและควบคุมปริมาณฝุ่นละอองอันเกิดจากการจราจรบนทาง
พิเศษรวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบทางพิเศษ โครงการ/กิจกรรมการดูแลสภาพแวดล้อมในระหว่างการ
ก่อสร้าง หรือ โครงการ/กิจกรรมการตรวจวัดระดับเสียงอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ เกิดเสียงสะท้อน
จากกลุ่มชุมชนรอบเขตทาง กลุ่มผู้ใช้ทางพิเศษ และกลุ่มสังคม ส่วนใหญ่กลับมองว่า โครงการ/กิจกรรมเหล่านี้
เป็นภาระหน้าที่หลัก หรือสิ่งที่ กทพ. ต้องดำเนินการอยู่แล้ว ส่งผลให้ระดับภาพลักษณ์การดำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังกล่าว เกิดความคลาดเคลื่อนส่งผลต่อระดับคะแนน
ภาพลักษณ์ของ กทพ. 

2) ในการสร้างระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. เจ้าหน้าท่ี กทพ. นั้นเป็น
กุญแจสำคัญในการสื่อสารภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบสังคมของ กทพ. ได้เป็นอย่างดี 
เนื ่องจากเจ้าหน้าที่ กทพ. เป็นบุคคลที่สามารถรับรู ้ถึงการดำเนินงานต่อสังคมขององค์กร และสามารถ  
เป็นช่องทางการสื่อสารภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  ไปสู่กลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ
(Sustainable Business) 

การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 
(Sustainable Society) 

การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

(Sustainable Planet) 

คะแนนเฉล่ียระดับภาพลักษณ์ในภาพรวม
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ได้โดยตรง อาทิ กลุ ่มคู ่ค้า กลุ ่มผู ้ได้ร ับผลกระทบจากการเวนคืน และกลุ ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  
จึงควรเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเจ้าหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น  
เพื่อให้เป็นภาพแทนวิสัยทัศน์ขององค์กร 

3) นอกเหนือจากการให้ความสำคัญต่อระดับภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
กทพ. แล้ว “ระดับพฤติกรรม” หรือ “ความภักดี” ก็เป็นสิ่งที ่ กทพ. ควรให้ความสำคัญเพื่อยกระดั บ 
จากเพียงการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ ไปสู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับพฤติกรรม 
ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจต่อไป 

4) ในการพิจารณาระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ถึงแม้ว่าข้อมูล  
ได้จากการวิเคราะห์สะท้อนภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
ในปี 2563 อยู ่ระดับ “ดี” ที ่คะแนนเฉลี ่ย 3.41 แต่ กทพ. ควรพิจารณาในการนำข้อมูลที ่ได้ไปใช้  
ในการดำเนินงานส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะคะแนนเฉลี่ยระดับภาพลักษณ์  
ท่ีได้มานั้น มีความใกล้เคียงกับเกณฑ์ระดับ “ปานกลาง” ท่ีอยู่ระหว่างคะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40  

 

      ภาพ ข คะแนนเฉล่ียระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมแบ่งตามกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในส่วนผลการสำรวจความหมายของ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของ กทพ. พบว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท้ัง 7 กลุ่มให้คำนิยาม “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ท่ีตรงกันในเรื่องการกระทำท่ีคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม 
แต่มีรายละเอียดเพิ่มเติมในการอธิบายความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ขึ้นอยู่กับมุมมองและบทบาทของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ๆ อาทิ กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ และกลุ่มเจ้าหน้าท่ี 
กทพ. เน้นการมีจริยธรรมในการทำงานเพื่อองค์กรและสังคม กลุ่มผู ้ใช้บริการทางพิเศษ เน้นการเคารพกฎหมาย  
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กลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ

กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ

กลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ.

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการ
เวนคืน

กลุ่มคู่ค้า 

กลุ่มชุมชนรอบเขตการทางพิเศษ 

กลุ่มสังคม 

แผนภาพเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพรวม

ความรับผิดชอบในกระบวนการธุรกิจ 
(Sustainable Business)
ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและ
สังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society)
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทา
และพัฒนาส่ิงแวดล้อม (Sustainable Planet)
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กฎจราจรของผู้ใช้ทางและผู้ใช้ทางพิเศษ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน เน้นเรื่องการคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมอย่างเป็นธรรม กลุ่มคู ่ค้า เน้นการสร้างพื้นที่สีเขียวและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มชุมชน  
รอบเขตทางพิเศษ เน้นการประชาสัมพันธ์และการกระจายข่าวสารอันเป็นประโยชน์ภายในชุมชน และ  
กลุ่มสังคม เน้นการทำงานเพื่อสังคมโดยแท้จริง ไม่สร้างภาพ  

ด้านการดำเนินการสำรวจเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ได้รับการเลือกมากที่สุดจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พบว่า 3 เป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ได้คะแนนมากท่ีสุด ในจำนวนคะแนน
ท่ีเท่ากัน ดังนี้ (1) เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนใน
ทุกวัย (2) เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ ่นฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน หาก กทพ. ต้องการสร้างการรับรู ้เชิงประจัก ษ์เกี ่ยวกับ
ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

คณะผู้วิจัยเห็นว่า ตามท่ี กทพ. มีแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว 5 ปี 
(2559 - 2563) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แล้ว ดังนั้นการจัดทำแผนแม่บท
เชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในอนาคตจึงควรดำเนินการตามเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
ท่ีได้คะแนนสูงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยส่ือสารการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเข้าถึงทุกกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  

1) เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับ
ทุกคนในทุกวัย การสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กทพ. ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความรับผิดชอบในกระบวนการ
ทางธุรกิจ กลยุทธ์ 1.1 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตบุคลากร  ข้อ 3 การจัดการด้านสุขภาพของบุคลากร  
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลยุทธ์ 1.3 ความรับผิดชอบต่อการให้บริการทางพิเศษ  
ข้อ 2 การดูแลความปลอดภัยต่อการใช้บริการ การดูแลความปลอดภัยต่อการใช้บริการ และยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ 3.1 การส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน กลยุทธ์ 3.2 การดูแลประสิทธิภาพการใช้พลังงานและผลกระทบจาก  
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย กทพ. ควรเน้นการดำเนินงาน อาทิ การลดมลภาวะทางอากาศบริเวณ
ทางพิเศษ การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอยู่ใกล้การก่อสร้างทางพิเศษ และการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน  

2) เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ
เท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กทพ. ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความรับผิดชอบในกระบวนการ
ทางธุรกิจ กลยุทธ์ 1.1 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตบุคลากร ข้อ 1 การพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพบุคลากร 
และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพบุคลากร กลยุทธ์ 2.2 การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนา
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ดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดย กทพ. ควรเน้นการดำเนินงานด้านการให้ความรู้กับชุมชน การพัฒนาดูแล
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อาทิ การจัดต้ังศูนย์การศึกษาบริเวณชุมชนรอบเขตทางพิเศษ การจัดกิจกรรมและ
สร้างอาชีพแก่ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนรอบเขตทางพิเศษ การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทุนการศึกษาของเยาวชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน และกลุ่มสังคมให้มีความครอบคุลมและท่ัวถึง 

3) เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย  
มีภูมิต้านทาน และ ยั่งยืน การสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
การดำเนินงานของ กทพ. ดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 
กลยุทธ์ 2.1 การส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน โดย กทพ. ควรเน้นการดำเนินงานด้านการเยียวยา
ผู้ถูกเวนคืน การรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาผู้ถูกเวนคืน อาทิ การให้ค่าชดเชยชุมชนอย่างเป็นธรรม  
ที่ได้รับกระทบด้านความเสียหายของที่อยู่อาศัยจากการพัฒนาของ กทพ. การปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้ทางพิเศษ 
และการวางแผนร่วมกันกับชุมชนท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นท่ีของ กทพ. และให้ความช่วยเหลือด้านการต้ังถิ่นฐาน
กับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนและการก่อสร้างทางพิเศษ 

คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า กทพ. มีการวางแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้อง
กับเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ท่ีได้รับการเลือกมากท่ีสุดจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้ว คณะผู้วิจัย
เสนอให้ กทพ. เน้นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเข้าถึงทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เน้นความ
ต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ความสม่ำเสมอในการพัฒนาสังคมด้วยจิตบริการ  
มีการติดตามผล รับฟังความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอยู่เสมอ  และคำนึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ ่งแวดล้อม รวมทั ้งเพิ่มการสื ่อสารการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (SDGs)  
เพื่อภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีดีขึ้นในอนาคต 

ในส่วนการสำรวจแนวทางในการบริหารจัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและ
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กทพ. ในอนาคต ตามแบบจำลอง Q – Res Management Model พบว่า 
ลำดับความสำคัญของแนวทางในการบริหารจัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม 
ในการดำเนินธุรกิจของ กทพ. ในอนาคต ท่ีกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของเรียงลำดับความสำคัญตามคะแนนนั้น
สอดคล้องกับการเรียงลำดับความสำคัญของกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. ดังนี้ 

ลำดับ 1) การจัดทำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีแสดงวิสัยทัศน์ด้าน
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจขององค์กร (Corporate ethical vision) อย่างชัดเจน  

ลำดับ 2) การจัดทำกฎและระเบียบในการดำเนินงานตามจริยธรรมของธุรกิจ (Codes of ethics) 
ซึ่งมีลักษณะท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกส่วนงาน  

ลำดับ 3) การจัดการอบรมด้านจริยธรรม (Ethical training) กับกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ของ กทพ. เพื่อให้มีความเข้าใจในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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ลำดับ ๔) การจัดทำระบบการดำเนินงานและการควบคุมขององค์กร (Organizational 
systems of implementation and control) สร้างแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
และพัฒนาระบบกำกับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 

ลำดับ 5) การดำเนินการส่งเสริมส่วนงานอื่น  ๆท่ีมีการดำเนินงานควบคู่กับการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส (Social and ethical accountability) มุ่งเน้นการแสดงผลลัพธ์
เชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่อง  

ลำดับ 6) การกระตุ้นให้มีการตรวจสอบภายนอก (External verification) จากหน่วยงานภายนอก
ท่ีได้รับการรับรองว่ามีความสามารถในการประเมินผลและมีความน่าเช่ือถือ  

ท้ังนี้ แนวทางการจัดทำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีแสดงวิสัยทัศน์ด้านจริยธรรม
ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร (Corporate ethical vision) อย่างชัดเจน เป็นแนวทางที่มีความต้องการมากที่สุด
จากท้ังกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของและกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. ดังนั้น กทพ. ควรมีดำเนินการวางแผนองค์กรและ
วางแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในระยะยาว โดยเน้นการสร้างวิสัยทัศน์ด้านองค์กรที่มี 
ธรรมาภิบาล การดำเนินงานท่ีโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน และเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดำเนินการเพื่อสังคม ซึ่งการสร้างองค์กรท่ีมีรูปแบบการบริหารอย่างเป็นระบบ และเน้นมาตรฐาน
ของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจนั้น นับเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในอนาคต  

กลไกรับฟังเสียงสะท้อน 
 การรับฟังเสียงสะท้อนในปัจจุบันเป็นไปอย่างจำกัด จำกัดทั้งระยะเวลาที่เปิดรับฟังเรื่องร้องเรียน

และพื้นท่ีท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ การจัดให้มีการรับฟังเสียงสะท้อนนั้นควรจะพิจารณาให้มีการรับฟัง
เสียงสะท้อนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น (1) รับฟังเสียงสะท้อนเมื่อได้รับบริการไปแล้ว (2) รับฟังเสียงสะท้อน 
เมื ่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (3) รับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น  

โดยการรับฟังเสียงสะท้อนควรจะมีกระบวนการวนซ้ำที ่ครบถ้วนจึงจะเกิดความสมบูรณ์   
และสามารถเพิ ่มประสิทธ ิภาพในการให้บริการตามประเด็นที ่ได ้ร ับฟังเสียงสะท้อนได้ เป็นอย่างดี  
ซึ่งขั้นตอนการรับฟังเสียงสะท้อนท่ีสมบูรณ์นั้นมีอยู่ 5 ขั้นตอน ดังแสดงไว้แล้วในภาพ ง 
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ภาพ ง กระบวนการวนซ้ำของกลไกการรับฟงัเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การรับฟังเสียงสะท้อนนอกจากจะต้องมีช่องทางที่หลากหลายส่งเสริมการเข้าถึงทุกกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ต้องมีการตอบสนองเสียงสะท้อนนั้นอย่างเป็นระบบตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย  
ซึ่งจากความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ พบว่า การตอบสนองเสียงสะท้อนของ กทพ.  
ดำเนินการได้ช้า หรือ ในบางกรณีไม่ได้รับการตอบสนองหลังจากให้เสียงสะท้อนเลย การละเลยดังกล่าวมักจะสร้าง
ความไม่พอใจต่อผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย ซ ึ ่งส ่งผลถึงภาพลักษณ์ ในการดำเน ินงานด ้านความร ับผ ิดชอบ 
ต่อสังคมของ กทพ. ด้วย   
  

การ 

ออกแบบ 

เก็บ 

ข้อมูล 
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บทท่ี ๑ 
บทนำ 

 
๑.๑ ที่มาและความสำคัญ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าท่ีใน 
การสร้างและบำรุงรักษาทางพิเศษ รวมถึงการให้บริการทางพิเศษและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์แก่ 
กทพ. นอกจากการดำเนินงานในส่วนดังกล่าวแล้ว กทพ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนา
ทางพิเศษให้มีการบริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตามแผนวิสาหกิจ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑: ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒: ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓: สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔: สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

เพื่อเป็นการพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงแผนงาน และผลของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  
จึงได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้  
โดยยุทธศาสตร์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ซึ่งขับเคล่ือนด้วยการสร้าง
ความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร โดยมีระดับ
คะแนนภาพลักษณ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. เป็นตัวชี้วัดแผนงาน และได้กำหนดการวัดผล
โดยการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ มีความน่าเชื่อถือ
ทางด้านวิชาการพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงได้ดำเนินการศึกษาโครงการสำรวจภาพลักษณ์ด้าน  
ความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ กทพ.  
ได้นำผลจากการศึกษามาเป็นข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ  
๒๕๖๐-๒๕๖๔ และ ได ้มาซ ึ ่ งแนวทางในการส ่ง เสร ิมภาพลักษณ์และการพัฒนาการดำเน ินงาน  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 7 กลุ่ม  
2) เพื่อสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 7 กลุ่ม ต่องานด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของ กทพ. ในอนาคต 
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๑.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในการประเมินตัวช้ีวัดขององค์กร 
๒) สามารถนำผลการศึกษาไปพัฒนาเป็นแนวทางในการส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาการดำเนินงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
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บทท่ี ๒  
ทบทวนวรรณกรรม 

 

๒.๑ ความหมาย องค์ประกอบ และเกณฑ์ในการพิจารณาภาพลักษณ์ 

ปัจจุบันมีการใช้คำว่า ภาพลักษณ์ ในบริบทที่หลากหลาย เช่น ภาพลักษณ์ร้านค้า ภาพลักษณ์
สาธารณะ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์ของผู้ใช้ ภาพลักษณ์ของบุคลากรหรือแมแ้ต่
ภาพลักษณ์ของชาติ ซึ่งภาพลักษณ์ของแต่ละหน่วยต่างก็สะท้อนความคิด และคำอธิบายของผู้คนท่ีมีต่อหน่วย
นั้น ๆ 

คำว ่า ภาพลักษณ์ ( Image) อาจเป ็นท ี ่ ร ู ้จ ักในความหมายที ่ว ่า เป ็นช ุดของความหมาย  

(Set of Meaning) ที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผ่านการอธิบาย จดจำ และเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านั้นกล่าวคือ

ภาพลักษณ์เป็นผลลัพธ์สุทธิของการมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงความเช่ือ ความคิด ความรู้สึก และความประทับใจของ
บุคคลที ่มีต่อสิ ่งใดสิ่งหนึ ่ง (R. Dowling, 1986) เป็นภาพของสิ ่งต่าง ๆ หรือความคิดรวบยอดที ่เกิดขึ้น 

ในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อสถาบัน องค์กร บุคคล หรือกิจกรรม ภาพเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) ท่ีรับรู้จากตนเอง หรือประสบการณ์ทางอ้อม (Indirect Experience) 

ท่ีรับรู้จากคำบอกเล่าหรือประสบการณ์ของผู้อื่นก็ได้ (วรทัย ราวินิจ, 2549) 
สำหรับประเทศไทยได้มีการแปลคำว่าภาพลักษณ์จากภาษาอังกฤษซึ่งใช้คำว่า “ Image” โดยอ้างอิง

จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้ใช้คำว่า "ภาพลักษณ์" หรือ "จินตภาพ" โดย
ให้ความหมายว่า ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำคำว่า 
"ภาพพจน์" มาใช้แทนคำว่าภาพลักษณ์แต่เป็นการใช้คำที่ผิด เนื่ องจากภาพพจน์ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
"Figure of Speech" หมายถึงการพูดที่เป็นสำนวนโวหารที่บรรยายให้เห็นภาพ (พงษ์ชัย เอี ่ยวบัวเจริญ , 

2554) 
ดังนั้นการศึกษาถึงภาพลักษณ์ในงานสำรวจครั้งนี ้ จึงเป็นไปตามนิยามภาพลักษณ์ขององค์กร  

ซึ ่งเป็นภาพของการรับรู ้ จดจำทั ้งจากประสบการณ์ ความทรงจำ ความคิดที ่เกี ่ยวข้องกับตัวองค์กร  
จากผู้คนในสังคม 

๒.๑.๑  องค์ประกอบของภาพลักษณ์  

ดังที ่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ภาพลักษณ์ อาจเกิดขึ ้นจากประสบการณ์ และผัสสะต่าง ๆ  
จนก่อร่างเป็น “การรับรู้” ซึ่งกล่าวได้ว่า การรับรู้เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญของภาพลักษณ์ เนื่องจาก
เมื่อบุคคลได้รับสาร หรือข้อมูลจากภายนอก ข้อมูลเหล่านั้นยังไม่สามารถถูกแปรสภาพ ให้เกิดเป็นภาพลักษณ์
ได้ในทันที อีกทั้งมีเพียงประสบการณ์บางประเภท หรือข้อมูลบางชุดที่สามารถก่อให้เกิดการรับรู้ว่าสิ ่งนั้ น
เรียกว่า “ภาพลักษณ์” ได้ โดยองค์ประกอบของภาพลักษณ์มี 4 ประการดังนี้ (Boulding, 1975) 
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1) องค์ประกอบเชิงรับรู้ (Perceptual Component) หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับจากการสังเกต

จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาจจะเป็น เหตุการณ์ สถานท่ี ความคิด หรือส่ิงของต่าง ๆ อันนำมาสู่กระบวนการรับรู้ 
และการสร้างภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคล  

2) องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) หมายถึง การจำแนกแยกแยะของส่ิงต่าง  ๆท่ี

ได้จากการรับรู้ การตระหนักรู้หลังจากท่ีได้พบเห็น การสัมผัสข้อมูลต่าง ๆ  
3) องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึกในรูปแบบต่าง ๆ 

ท้ังบวกและลบ โดยบุคคลจะเป็นผู้คิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง 
4) องค์ประกอบเชิงการกระทำ (Conative Component) หมายถึง ความมุ่งหมายหรือ

เจตนาท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติต่อส่ิงเร้านั้น โดยเป็นผลมาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวไป 

ดังจะเห็นได้ว่า การวัดหรือพิจารณาภาพลักษณ์หลีกเลี ่ยงไม่ได้ที ่จะพิจารณาถึง “การรับรู้”  
อันเป็นองค์ประกอบแรกเริ่มของภาพลักษณ์ จากนั้น การรับรู้จะนำไปสู่การปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการให้หันมามั่นคงในการใช้บริการ ซึ่งสะท้อนออกมาในลักษณะของภาพจดจำหรือคำอธิบาย (ภาพลักษณ์) 
ท่ีผู้คนมีต่อตัวองค์กรนั้น ๆ  

 

 

ภาพที่ 2-1 การพิจารณาภาพลักษณ์ 

๒.๑.๒  เกณฑ์การวัดภาพลักษณ์องค์กร 

เพื่อที่จะทราบถึงการรับรู ้ถึงภาพลักษณ์ของผู้คนที ่มีต่อองค์กร Philip Kotler (อ้างอิงใน  

เมธาพร หิรัญญธรกิจ, 2554, น.28) ได้แบ่งการวัดภาพลักษณ์ไว้เป็น 2 ระดับ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้นำมาพิจารณา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระดับที่หนึ่ง: ความตระหนักรู้ เป็นการสำรวจความคุ้นเคยของบุคคลที่มีต่อองค์กร สินค้า 
และบริการ โดยวัดจากการตระหนักรับรู้การดำรงอยู่ขององค์กร 

ความ
ตระหนักรู้

พฤติกรรม
ของ

ผู้รับบริการ

ภาพลักษณ์
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ระดับท่ีสอง: พฤติกรรมของผู้รับบริการ หลังจากทราบความตระหนักรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อองค์กร
แล้วจึงพ ิจารณาต่อว ่า การตระหนักร ู ้  หร ือการร ับร ู ้น ั ้น นำไปสู ่พฤติกรรมของผู ้ร ับบร ิการระดับใด  
โดยในส่วนของพฤติกรรมมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดของ “ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)”  

ในลักษณะของการกลับมาใช้บริการซ้ำ บอกต่อ หรือมีความเต็มใจในการให้การสนับสนุนการดำเนินการขององค์กร
ด้วยความเต็มใจ (หมะหมูด หะยีหมัด, ก่อพงษ์ พลโยราช, 2559) 

 

 

ภาพที่ 2-2 ระดับของการวัดภาพลักษณ์ 

 
๒.๒ การศึกษาภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจกับประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility หรือ CSR) ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นพัฒนามาจากแนวคิดของประเทศตะวันตกที่มองว่า
การดำเนินธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก แรงผลักดันดังกล่าว
ทำให้หลายองค์กรดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น
องค ์ กรภาคร ั ฐ  หร ื อภาคเอกชน  ตลอดจนองค ์ กรช ั ้ นนำระด ับโลก  องค ์ กร ไม ่ แสวงหากำไร  
(Non- Governmental Organizations หรือ NGOs) ก็ได้ออกมารณรงค์ในเรื ่องดังกล่าว เช่น ธนาคารโลก 

ระดับที่สองพฤติกรรมของผู้รับบริการ 

ระดับของการตระหนักรู้ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

0 = ไม่เคยรู้จัก 

1 = คุ้นชื่อ/ไม่แน่ใจ 

2 = รู้จัก/ทราบว่าเป็นการดำเนินงานหรือกิจกรรม
ขององค์กรใด 

3 = รู้จัก/ทราบว่าเป็นการดำเนินงานหรือกิจกรรม
ขององค์กรใดและสามารถบอกวัตถุประสงค์ได้ 

4 = เข้าใจ รับรู้ถึงผลประโยชน์จากการดำเนินงาน
หรือกิจกรรม 

5 = พร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต 

ระดับของพฤติกรรมของผู้รับบริการ แบ่งออกเป็น  

5 ระดับได้แก่ 

0 = การดำเนินงานหรือกิจกรรมไม่สามารถโน้มน้าว
ให้เกิดการสนับสนุนองค์กรได้ 

1 = การดำเนินงานหรือกิจกรรมโน้มน้าวให้มีความคิด
ที่จะทดลองใช้บริการ  

2 = ทดลองใช้บริการโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (ถ้ามี) 

3 = ใช้บริการเมื่อมีโอกาส 

4 = ใช้บริการแต่อาจพิจารณาเปลี่ยนการสนับสนุน    
หากมีทางเลือกอื่น ๆ 

5 = ยินดีใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยนใจไปใช้
บริการคู่แข่ง (ถ้ามี) 

ระดับที่หน่ึงความตระหนักรู้ 
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(World Bank) ที ่ได้กำหนดองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตาม องค์การ -
สหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) ได้กำหนด “The Global Compact” หรือ “The UN Global 
Compact” ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริตรวมทั้งองค์การ-
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสากล ( International Organization for Standardization หรือ ISO)  
ได้กำหนดมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ( ISO 26000 Social Responsibility) ขึ้นเป็น

มาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจและการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เมื่อมีการนำประเด็นเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” เข้ามาผูกโยงกับการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้
องค์กรต่าง ๆ รวมถึงองค์กรภายในประเทศไทยต้องมีการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจโดยมีจิตสำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนรวม มิใช่เพียงแสวงหากำไรจากการดำเนินธุรกิจ การศึกษาภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมจึงเริ่มมีความนิยมมากขึ้น จากท่ีผ่านมารูปแบบการศึกษาท่ีเป็นที่นิยมในการทำการตลาด คือ การศึกษา
ภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อสำรวจถึงความตระหนักรู ้ของผู้คนในสังคม จนนำไปสู่พฤติกรรม ในการบริโภค  
โดยนำข้อมูลที ่ได ้ไปกำหนดแนวทางในการทำการตลาด เพิ ่มยอดขาย หร ือตอบวัตถุประสงค์ต ่าง ๆ  
การสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นเสมือนการศึกษาที่ทำคู่ขนานไปกับการศึกษา
ภาพลักษณ์องค์กร เพราะนอกจากจะนำผลที่ได้มาวางยุทธศาสตร์ในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมแล้ว องค์กรยังได้แนวทางในการดำเนินงานเพื ่อพ ัฒนาหรือส่งเสริมภาพลักษณ์จากการแสดง  
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้อีกด้วย  

งานศ ึกษาภาพล ักษณ ์องค ์กรธ ุรก ิจท ี ่ ม ีการดำเน ินงานด ้านความร ับผ ิดชอบต ่อส ังคม  
ในช่วงปี 2551-2559 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นความตื่นตัวในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยคณะผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาพลักษณ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสามารถแบ่งผลจากการศึกษาได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) งานศึกษาที่สะท้อน  
ให้เห ็นความสัมพันธ ์ของกิจกรรมที ่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกับภาพลักษณ์ขององค์กร และ  
(2) งานที ่สะท้อนให้เห็นว ่าการร ับร ู ้และการมีส ่วนร ่วมของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียใ นกิจกรรมที ่แสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ขององค์กรเช่นเดียวกัน 

งานศึกษากลุ่มแรก สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีองค์กร
ดำเนินการกับภาพลักษณ์ขององค์กร กล่าวคือ หากองค์กรมีการดำเนินธุรกิจหรือบริการท่ีเกี่ยวข้องกับด้านใด-
ด้านหนึ่งและมีการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสอดคล้องกับตัวธุรกิจหรือบริการนั้น ปัจจัย
นี้สามารถส่งผลต่อการรับรู้ถึงภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างมีนัยยะสำคัญ (ชนนิกานต์ เสริตานนท์, 2554)  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถสร้าง หรือ ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดี  
ขององค์กรได้ (นิสากร โลกสุทธิ, 2551) อีกทั้ง เมื่อองค์กรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสื่อสารให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเกิดการรับรู้ให้มากที่สุด 
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์รอบด้าน (ชูศักดิ์ นพถาวร, 2558) 
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งานกลุ่มท่ีสอง สะท้อนให้เห็นว่าการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมท่ีแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ขององค์กร กล่าวคือ หากองค์กรสามารถสร้างการรับรู้
ว่ากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดำเนินการไปนั้นทำเพื่อคนกลุ่มใดและก่อประโยชน์ใดให้กับสังคม 
ได้บ้าง จะมีความสัมพันธ์อย่างมากต่อการรับรู ้ถึงภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
 (กริชาภา นะภาพงศ์, 2559) และหากว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ก็จะยิ่งส่งผลในเชิงบวกทั้งในแง่ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (มาริสา ดีใจ, 2558) 
อีกทั้ง การรับรู้ของชุมชน และการปฏิบัติต่อชุมชนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ยังส่งผลต่อความจงรักภักดี 
ท่ีมีต่อองค์กร (ภูติณัฐ สุภาพร, 2558) และการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน 
(พลอยฉัตรี ศิริพัฒน์, 2559) 

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การศึกษาภาพลักษณ์มีความจำเป็นต้องนิยามให้ชัดเจน และชี้แจงให้ได้ถึง
รูปแบบของการประเมินท่ีจะสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ได้ดีท่ีสุด เนื่องจากอาจมีความซ้อนทับกับประเด็นอื่น ๆ 
ทั้งความพึงพอใจ และความชื่นชอบที่มีต่อสินค้าและบริการ หรือรวมถึงตัวองค์กรเอง ซึ่งงานศึกษาท่ีผ่านมา 
ก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่า ความสำคัญของภาพลักษณ์ในระดับพื้นฐานคือ เรื่องของความตระหนักรู้ท้ังต่อตัว
องค์กรและตัวกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีองค์กรดำเนินงาน  

 

๒.๓ การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

กทพ. มีกรอบการดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสากล ได้แก่ 
มาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการระบุแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน

ระดับองค์กร และมาตรฐานการจัดทำรายงาน Global Report Initiative (GRI) ซึ่งเป็นมาตรฐานที ่เน้น 
การให้ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อประเด็นความยั่งยืนแก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยท้ัง 2 มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากลและมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน 

นอกจากนั ้นย ังได้จ ัดทำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด ้านการรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว ๕ ปี  
(๒๕๕๙-๒๕๖๓) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครอบคลุมทั้งด้านธุรกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม โดยแบ่งออก เป็น ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

๒.๓.๑  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ความรับผิดชอบในกระบวนการธุรกิจ (Sustainable Business) 
ยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญต่อการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่าต้ังแต่

ต้นน้ำ (Upstream) คือ คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ผ่านมาสู่กลางน้ำ (Midstream) คือ กทพ. จนถึงปลายน้ำ (Downstream) คือ 
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ดังนี้ 
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1) กลยุทธ์ ๑.๑ การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตบุคลากร 
(๑) การพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของบุคลากร 
(๒) การบริหารค่าตอบแทนท่ีคุ้มค่าและเสมอภาค 
(๓) การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2) กลยุทธ์ ๑.๒ การปฏิบัติดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
(๑) การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน 
(๒) การพัฒนาส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้ห่วงโซ่อุปทาน 

3) กลยุทธ์ ๑.๓ ความรับผิดชอบต่อการให้บริการทางพิเศษ 
(๑) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับความพึงพอใจ 
(๒) ความปลอดภัยต่อการใช้บริการ 

๒.๓.๒  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ให้ความสำคัญต่อการบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

ของ กทพ. เช่น ผู้ถูกเวนคืน ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีเข้า
ไปพัฒนาชุมชนและสังคมโดยเน ้นการสร ้างอาช ีพ และพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ ่น ประกอบด้วย  
๒ กลยุทธ์ 

1) กลยุทธ์ ๒.๑ การส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน  
2) กลยุทธ์ ๒.๒ การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

๒.๓.๓  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม (Sustainable Planet)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ให้ความสำคัญต่อการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สำคัญ 

ต่อการดำเนินงานของ กทพ. เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหาร
การจัดการวัสดุ และการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที ่ดี  
ในอนาคต ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์  

1) กลยุทธ์ ๓.๑ การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินงาน 
2) กลยุทธ์ ๓.๒ การดูแลประสิทธิภาพการใช้พลังงานและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

จากแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) นั้นสามารถ
ยืนยันได้ว่า กทพ. ได้วางแผนเพื่อเป็นองค์กรท่ีใส่ใจและมีความรับผิดชอบทางสังคมท่ีชัดเจน อีกท้ัง ยังสะท้อน
ให้เห็นว่า กทพ. ให้ความสนใจในการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 

ดังนั้น ในการศึกษาภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. จึงต้องพิจารณาโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีดำเนินการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมด้วย เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาได้แสดงให้
เห็นว่า นโยบาย/โครงการหรือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์ต ่อภาพลักษณ์และ  
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การดำเนินงานขององค์กรซึ่งคณะผู้วิจัยจะนำแนวทางจากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้มาพัฒนาเป็นกรอบใน
การวิจัยต่อไป 

 
๒.๔ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

ในส่วนนี้เป็นการศึกษาเพื่อขยายผลต่อเนื ่องจากการศึกษาของโครงการการสำรวจภาพลักษณ์ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ท่ีมีผลของการศึกษาแสดงความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. โดยมีประเด็นที่ต้องการขยายผล
ดังต่อไปนี้  

๒.๔.๑  ความคาดหวังต่อการนิยามและการส่ือสารความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” 
ของ กทพ. 

ในปัจจุบัน กทพ. ได้ดำเนินธุรกิจควบคู ่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ดี  
ในหลายรูปแบบในทุกระยะการดำเนินธุรกิจต้ังแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ ซึ่งหากพิจารณาในข้อเท็จจริง
แล้วจะพบว่า การดำเนินธุรกิจของ กทพ. นั้นมีมาตรฐานท่ีดีและสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม 
เม ื ่อพ ิจารณาผลการศึกษาภาพลักษณ์ด้านความร ับผิดชอบต่อส ังคม ในปีงบประมาณ 2562 นั้น 
ยังไม่ได้สะท้อนความมุ่งมั่นที่แท้จริงในการดำเนินงานของ กทพ. โดยสมมติฐานท่ีคณะผู้วิจัยวิเคราะห์พบ คือ
การส่ือสารความหมายท่ีไม่ตรงกับการคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเอง  

ดังนั้น กทพ. ควรพิจารณาให้มีการกำหนดนิยามของ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” และ 
ทำการสื ่อสารความหมายใหม่ให้ทั ่วถึงกัน โดยเริ ่มจากผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่ภายในของ  กทพ. ก่อน  
แล้วจึงขยายไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น  ๆในการนี้ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมนิยามของ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” 
จากแหล่งต่าง ๆ มาไว้แล้ว ดังแสดงในตารางท่ี 2-1 

ตารางที่ 2-1 นิยามของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักวิชาการต่าง ๆ 
ผู้นิยาม นิยามและความหมาย 
Bowen 

(1953) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท หมายถึง ภาระหน้าท่ีของนักธุรกิจในการดำเนินนโยบายต่าง 
ๆ เพ่ือการตัดสินใจหรือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และค่านิยมที่สังคมต้องการ 

Corporate social responsibility refers to the obligation of businessmen to pursue 
those policies to make those decisions, or to follow those line of action that are desirable 
in terms of the objectives and values of our society.  

Frederick 

(1960) 

ความร ับผ ิดชอบต่อส ังคมในการว ิ เคราะห ์ข ั ้นส ุดท ้ายบ ่งบอกถึงท ่าท ีของสาธารณะ  
ท ี ่ม ีต ่อเศรษฐก ิจ ทร ัพยากรบุคคล ความเต ็มใจท ี ่ จะเห ็นว ่าทร ัพยากรเหล ่าน ั ้นถ ูกนำมาใช้  
เพ่ือผลประโยชน์ต่อสังคมโดยกว้างและไม่ใช่เพ่ือผลประโยชน์ที่มีขอบเขตแก่ตัวบุคคล และ บริษัท  

Social Responsibility in the final analysis implies a public posture toward society’s 
economic and human resources and a willingness to see that those resources are used for 
board social ends and not simply for the narrowly circumscribed interests of private persons 
and firms. 
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ตารางที่ 2-1 นิยามของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักวิชาการต่าง ๆ (ต่อ) 

ที่มา: Kakabadse, Rozuel and Lee, 2005, p 281 

 
๒.๔.๒  ความคาดหวังต่อแนวทางในการบริหารจัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการปฏิบัติตามแบบจำลอง Q – Res Management Model  
(De Colle S., Sacconi L., Baldin E., 2003) ประกอบด้วย 

ผู้นิยาม นิยามและความหมาย 
Davis and 

Blomstrom 

(1966) 

ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ภาระหน้าท่ีของบุคคลในการพิจารณาผลกระทบของ
การตัดสินใจและการกระทำที่สร้างผลกระทบต่อระบบสังคมทั้งหมด 

Social Responsibility refers to a person’s obligation to consider the effects 
of his decisions and actions on the whole social system.  

Sethi (1975) ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การนำพฤติกรรมขององค์กรไปสู่ระดับที่สอดคล้องกับ
บรรทัดฐานทางสังคมค่านิยมและความคาดหวังของการปฏิบัติที่แพร่หลาย 

The social responsibility implies bringing corporate behavior up to a level 
where it is congruent with the prevailing social norms, values, and expectations of 
performances.  

Carroll (1979) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจครอบคลุมความคาดหวังทางเศรษฐกิจ กฎหมาย 
จริยธรรม และการตัดสินใจที่สังคมมีต่อองค์กรในเวลาท่ีกำหนด  

The social responsibility of business encompasses the economic, legal, 
ethical and discretionary expectations that society has of organizations at a given 
point in time. 

Jones (1980) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นความคิดที ่ว่าบริษัท มีภาระ ผูกพันกับกลุ่ม 
ในสังคมนอกเหนือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนอกเหนือจากที่กำหนดโดยกฎหมายและสัญญา
สหภาพ  

Corporate social responsibility is the notion that corporations have an 
obligation to constituent groups in society other than stakeholders and beyond that 
prescribed by law and union contract. 

Wood (1990) แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือ ธุรกิจและสังคมจะต้องมี
การผสมสานกันแทนที่จะเป็นองค์กรที่แยกออกจากกัน 

The basic idea of corporate social responsibility is that business and society 
are interwoven rather than distinct entities. 

Baker (2003)  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทจะจัดการกระบวนการ
ทางธุรกิจเพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมโดยรวม  

Corporate Social Responsibility is about how companies manage the 
business processes to produce an overall positive impact on society. 
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๑) จัดทำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีแสดงวิสัยทัศน์ด้านจริยธรรม
ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร (Corporate ethical vision) อย่างชัดเจนและทำการส่ือสารอย่างเป็นระบบแก่
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

๒) จัดทำกฎและระเบียบในการดำเนินงานตามจริยธรรมของธุรกิจ (Codes of ethics)  
ซึ่งมีลักษณะท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกส่วนงาน  

๓) จัดการอบรมด้านจริยธรรม (Ethical training) กับกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของ กทพ. 
เพื่อให้มีความเข้าใจในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

๔) จัดทำระบบการดำเนินงานและการควบคุมขององค์กร (Organizational systems of 
implementation and control) สร ้ างแผนปฏ ิบ ัต ิการด ้ านความร ับผ ิดชอบต ่อส ั งคมของ กทพ.  
และพัฒนาระบบกำกับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทของการให้การสนับสนุนและ
การส่ือสารผลลัพธ์ของกองกำกับดูแลกิจการท่ีดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในวงกว้าง 

๕) ดำเนินการส่งเสริมส่วนงานอื่น ๆ ท่ีมีการดำเนินงานควบคู่กับการสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส (Social and ethical accountability) มุ่งเน้นการ
แสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่อง 

๖) กระตุ้นให้มีการตรวจสอบภายนอก (External verification) จากหน่วยงานภายนอก 
ที่ได้รับการรับรองว่ามีความสามารถในการประเมินผลและมีความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดทำ
การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ที่มุ่งเน้นการแสดงหลักฐานผลลัพธ์ทาง
สังคมเชิงประจักษ์ท่ีอ้างว่าดำเนินการไปแล้ว 
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ภาพที่ 2-3 Q – Res Management Model 

(ท่ีมา: De Colle S., Sacconi L., Baldin E., 2003) 
 

๒.๔.๓  ความคาดหวังต่อการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ควบคู่กับการบริหารภาพลักษณ์ขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในปัจจุบันนั้น  
ยังคงเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับความยั่งยืนท้ัง 3 ประการ คือ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และ ส่ิงแวดล้อม โดยพิจารณาในการปรับเปล่ียนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้มีความชัดเจน จับต้องได้ และสามารถแสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์ได้มากยิ่งขึ ้น ซึ ่งอาจทำพร้อมกับการ
ทบทวนแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กทพ. ในอนาคต ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อ
เสริมบทบาทของ กทพ. ให้สามารถตอบสนองและสื่อสารถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ระดับท่ีเป็นสากล โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2-2 
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ตารางที่ 2-2 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทเชิงกลยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระยะ 5 ปี และ      

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGS) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) 

1. ความรับผิดชอบใน
กระบวนการธรุกิจ  
(Sustainable Business) 
 

๑.๑) การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
บุคลากร 
๑.๒) การปฏิบัติดำเนินงานอย่างมี
ธรรมาภิบาล 
๑.๓ ) ความร ับผ ิดชอบต่อการ
ให้บริการทางพิเศษ 

(๓ ) การม ี ส ุ ขภาพและคว าม
เป็นอยู่ท่ีดี  
(๔) การศึกษาท่ีเท่าเทียม 
(๕) ความเท่าเทียมทางเพศ 
(๘) การจ้างงานที ่มีคุณค่าและ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(๙) อุตสาหกรรม นวัตกรรม และ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

2. การสร้างเสริมการยอมรับจาก
ชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 
(Sustainable Society) 
 

๒.๑ ) การส ่ง เสร ิมการบร ิหาร
ความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน 
๒.๒) การสร ้างการมีส ่วนร ่วม
พัฒนาดูแลชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

(๑) ขจัดความยากจน 
(๘) การจ้างงานที ่มีคุณค่าและ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(๑๑) เม ืองและถิ ่นฐานมน ุษย์
อย่างยั่งยืน 
(๑๗) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ท่ียั่งยืน 

3. การพัฒนาขีดความสามารถ
ต่อการบรรเทาและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม  
(Sustainable Planet)  
 

๓ . ๑ ) ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง ค ว าม
ร ั บผ ิ ดชอบต ่ อส ั ง คม ในการ
ดำเนินงาน 
๓.๒) การดูแลประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานและผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

( ๑ ๒ )  แ ผน ก า ร บ ร ิ โ ภ คแ ละ 
การผลิตท่ียั่งยืน 
(๑๓) การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
(๑๕) การใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศทางบก 
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ภาพที่ 2-4 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
(ท่ีมา: The UN Global Compact, 2020) 

 
๒.๕ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. จะเห็นได้ว่า  
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” มีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินงาน ดังนั้น การทบทวนถึงการมีส่วนร่วมของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นกระบวนการท่ีมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการท่ีสร้างบริบทในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในเรื่องของการสื่อสาร ความต่อเนื่องของการสื่อสาร ความโปร่งใส 
และการเปิดรับฟังความคิดเห็น อันเป็นการแสดงออกถึงการสร้างความไว้วางใจ การเคารพซึ่งกันและกัน  
ผลจากการศึกษาของนักวิชาการหลาย ๆ ชิ้นในต่างประเทศชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และยังมีผลต่อการสร้างให้เกิด  
การกำกับดูแลกิจการในองค์กรท่ีดีอีกด้วย (ธีรพร ทองขะโชค, 2556)  

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกระบวนการที่องค์กรต่าง  ๆ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการ  
เพื่อวิเคราะห์ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือ ได้รับประโยชน์ หรือ เสียประโยชน์ จากการดำเนินธุรกิจขององค์กร 
เมื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว จะต้องวิเคราะห์หารูปแบบการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื ่อให้เก ิดแนวทางที ่ เป ็นประโยชน์ และลดผลกระทบที ่ไม ่ด ีจากการดำเน ินการและการตัดสินใจ  
จากองค์กรนั้น ๆ (Account Ability, 2008) 

 กทพ. ได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั ้งภายในและภายนอกที่เกี ่ยวข้องกับ 
การดำเนินงาน ทั ้ง 7 กลุ ่ม ได้แก่ (1) กลุ ่มผู ้ใช้บริการทางพิเศษ (2) กลุ ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ  
(3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ กทพ. (4) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน (5) กลุ่มคู่ค้า (6) กลุ่มชุมชนรอบเขต 
ทางพิเศษ และ (7) กลุ่มสังคม ซึ่งได้ใช้มาตรฐานตามแนวทางการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย AA1000SES 

(Stakeholder Engagement Standard) ในการวิเคราะห์และทบทวนการบ่งชี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทพ. 
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รวมถึงสามารถปรับใช ้เป ็นกรอบทิศทางการดำเน ินงานและแนวปฏิบ ัต ิ ทั ้งน ี ้  ในการดำเน ินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้สำเร็จนั้น กทพ. ยังเน้นการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
อันเป็นหัวใจสำคัญท่ีจะสามารถขับเคล่ือนสังคมให้ไปสู่ความยั่งยืนได้อีกด้วย
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บทท่ี ๓  
วิธีการศึกษา 

 
๓.๑ ระเบียบวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เนื่องจากต้องการข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็น
ตัวเลขซึ่งสามารถนำมาเปรียบเทียบและบอกความแตกต่างในเชิงปริมาณได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
ในการนำข้อมูลเชิงตัวเลขไปใช้ในการประเมินผลตัวชี้วัดขององค์กร 

 
๓.๒ กรอบในการวิจัย 

ตัวแปรต้นที่จะใช้เพื่อศึกษาระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประกอบไปด้วย 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ใช้บริการทางพิเศษ (2) ภาครัฐในฐานะเจ้าของ (3) เจ้าหน้าท่ี กทพ. 
(4) ผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน (5) คู่ค้า (6) ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และ (7) สังคม ซึ่งแตกต่างกันไป
ตามคุณลักษณะทางประชากร และการดำเนินงานหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการ
ดำเนินยุทธศาสตร์ท่ี กทพ. ดำเนินการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งตัวแปรตามจะพิจารณาถึงระดับ
ของการมีส่วนร่วม ความตระหนักรู้ และพฤติกรรมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปตามชนิดของกิจกรรมที ่จะ
สะท้อนถึงระดับภาพลักษณ์ขององค์กร รวมไปถึงระยะเวลาในการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กทพ. ดังแสดงกรอบในการวิจัย ดังภาพท่ี 3-1 

 

ภาพที่ 3-1 กรอบในการวิจัย 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม 
- คุณลักษณะทางประชากร 
 ระดับภาพลักษณ์องค์กร 

1.00-1.80 = ควรปรับปรุง  
1.81-2.60 = พอใช ้
2.61-3.40 = ปานกลาง 
3.41-4.20 = ดี 
4.21-5.00 = ดีมาก 

ตัวแปรต้น 

โครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
กรอบการดำเนินยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความรับผิดชอบในกระบวนการ
ธุรกิจ (Sustainable Business) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมการยอมรับจาก
ชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถต่อ
การบรรเทาและพ ัฒนาสิ ่ งแวดล ้อม (Sustainable 
Planet) 

ความตระหนักรู้ 
ตัวชี้วัด 5 ระดับ 

พฤติกรรมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวชี้วัด 5 ระดับ 

ตัวแปรตาม 
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๓.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

คณะผู ้ว ิจัยวางแผนการดำเนินงานสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
ตามข้ันตอนดังภาพท่ี 3-2 

 
ภาพที่ 3-2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

๓.4 ประชากรและขนาดตัวอย่าง 
๓.4.๑ ประชากร 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตด้านประชากร คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม ได้แก่  
(1) ผู ้ใช้บริการทางพิเศษ (2) ภาครัฐในฐานะเจ้าของ (3) เจ้าหน้าที ่ กทพ. (4) ผู ้ได้ร ับผลกระทบ  
จากการเวนคืน (5) คู่ค้า (6) ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และ (7) สังคม ซึ่งสามารถพิจารณาจำนวนประชากร
จากการสืบค้นและรวบรวมเอกสารได้ดังนี้ 

1) ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
พิจารณาจากปริมาณจราจรและส่วนแบ่งรายได้ค ่าผ่านทางพิเศษเฉลี ่ยต่อวัน  

บนทางพิเศษทุกสายทาง ในปีงบประมาณ 2562 โดยพิจารณาเฉพาะผู้ใช้บริการตามระบบเก็บค่าผ่านทาง 
คือ (1) ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด และ (2) ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) 

  

ทบทวนวรรณกรรม ก าหนดกรอบการศึกษา ก าหนดตัวแปร
การศึกษา

ก าหนดแผนการศึกษา
และพัฒนา

แบบสอบถาม

ทดสอบแบบสอบถาม และ
อบรมผู้ช่วยนักวิจัยเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม
ขออนุมัติแบบสอบถาม

เก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล
การศึกษา

น าเสนอผลการศึกษา
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ตารางที่ 3-1 ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2562 
ลำดับที่ ระบบเก็บค่าผ่านทางพเิศษ ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ (คัน) 

1 ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด 421,960,485 
2 ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass)  273,412,245 

รวม 695,372,730 
ที่มา: ข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2) ภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
พิจารณาจากคณะกรรมการ กทพ. ในปีงบประมาณ 2562 

ตารางที่ 3-2 รายนามคณะกรรมการ กทพ. ปีงบประมาณ 2562 
ลำดับที่ ช่ือ ตำแหน่ง 

1 นายสุรงค์  บูลกุล ประธานกรรมการ 
2 นายวโรทัย  โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 
3 นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์   กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม 
4 นายประยงค์  ต้ังเจริญ กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ 
5 นายอเนก  มีมงคล   กรรมการผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
6 พลตำรวจโท สุรเชษฐ์  หักพาล กรรมการผู้แทนผู้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
7 พลตำรวจโท สมพงษ์   ชิงดวง   กรรมการผู้แทนผู้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
8 พลอากาศเอก ยุทธนา  สุกุมลจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายเจษฎา  พรหมจาต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายปกรณ์  อำภาพันธ์ุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธ์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายสุชาติ  ชลศักด์ิพิพัฒน์   กรรมการและเลขานุการ 
13 นายสุทธิศักด์ิ  วรรธนวินิจ   กรรมการและเลขานุการ 

ที่มา: ข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 

3) เจ้าหน้าท่ี กทพ. 

ตารางที่ 3-3 จำนวนพนักงานและลูกจ้างของ กทพ. 
ลำดับที่ พนักงานและลูกจ้างของ กทพ. จำนวน (คน) 

1 พนักงานระดับ 7-11 ๒๔๖ 
2 พนักงานระดับ 4-6 ๒,๗๗๙ 
3 พนักงานระดับ 1-3 ๑,๗๖๙ 
4 ลูกจ้าง ๖๑๓ 

รวม ๕,๔๐๗ 
ที่มา: ข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 
ข้อมูลท่ีแสดงข้างต้นเป็นข้อมูลจำนวนผู้ถูกเวนคืนท่ีรวบรวมไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

ตารางที่ 3-4 จำนวนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 
ทางพิเศษ จำนวน (คน) 

ทางพิเศษสายศรรีัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ๖๘๕ 
ทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ๗๕ 

รวม ๗๖๐ 
ที่มา: ข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

5) คู่ค้า 
คู่ค้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หน่วยงานคู่ค้าและผู้เช่าพื้นท่ีในเขตทางพิเศษ 

ตารางที่ 3-5 จำนวนคู่ค้าของ กทพ.  
ลำดับที่ ประเภทคู่ค้า จำนวน (บริษัท) 

1 วัสดุในคลัง 13 
2 วัสดุนอกคลัง 41 
3 ครุภัณฑ์/สินทรัพย์ 114 
4 จ้าง/เช่า งบทำการ 168 
5 จ้าง/โครงการ งบลงทุน  27 

รวม 363 
ที่มา: ข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 

6) ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

ตารางที่ 3-6 จำนวนชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
ลำดับที่ ทางพิเศษ จำนวนชุมชน (แห่ง) 

1 ทางพิเศษฉลองรชั ๕ 
2 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ๒๗ 
3 ทางพิเศษศรรีัช ๓๐ 
4 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสด์ิ) ๑๑ 

5 
ทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ด้านตะวันตก 

๑ 

รวม ๗๔ 
หมายเหตุ: ยังไม่มีข้อมูลจำนวนประชากรรายชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  
ที่มา: ข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 
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7) สังคม 
พิจารณาจากประชากรในประเทศไทยแบ่งตามภูมิภาคต่าง ๆ  

ตารางที่ 3-7 จำนวนประชากรประเทศไทยแบ่งตามภูมิภาค 
ลำดับที่ ภูมิภาค จำนวน (คน) 

1 กรุงเทพมหานคร ๘,๓๑๘,๐๐๐ 
2 ภาคกลาง (ไม่รวมกรงุเทพฯ) ๑๙,๓๐๒,๐๐๐ 
3 ภาคเหนือ ๑๑,๑๓๘,๐๐๐ 
4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๘,๔๕๖,๐๐๐ 
5 ภาคใต้ ๙,๑๖๐,๐๐๐ 

รวม ๖๖,๓๗๔,๐๐๐ 
ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

๓.4.๒ การคำนวณขนาดตัวอย่าง 
คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีในการคำนวณขนาดตัวอย่าง ซึ่งได้พิจารณาเลือกใช้วิธีคำนวณให้เหมาะสมกับ

กลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ ซึ่งแบ่งได้ดังนี ้

ตารางที่ 3-8 สูตรท่ีใช้ในการคำนวณขนาดตัวอย่าง 

กรณีที่ใช้ สูตรการคำนวณ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ค่าและสัญลักษณ์ที่

เก่ียวข้อง 
ทราบจำนวน
ประชากร 
ใช้สูตรของเครซี่และ
มอร์แกน  
(Krejcie and 
Morgan, 1970) 

𝑛 =
𝑥2Np(1 − 𝑝)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑥2𝑝(1 − 𝑝)
 

1) ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
2) เจ้าหน้าท่ี กทพ. 
3) คู่ค้า 
4) สังคม 
5) ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการเวนคืน 

p = สัดส่วนของประชากร
ที่ผู้วิจัยจะสุ่ม (0.5) 
e = ค่าความคลาดเคลื่อน 
(0.05) 

𝑥2= 3.841 (ที่ df 
เท่ากับ 1 และระดับความ
เชื่อมั่น 95%) 

ไม่ทราบจำนวน
ประชากร 
ใช้สูตรของคอแครน 
(Cochran, 1977) 𝑛 =

𝑃(1 − 𝑃)𝑍2

𝑒2
 

1) ชุมชนรอบเขตทาง
พิเศษ 

P = สัดส่วนของประชากร
ที่ผู้วิจัยจะสุ่ม (0.5) 
e = ค่าความคลาดเคลื่อน 
(0.05) 
Z = 1.96 
 (เปิดจากตารางที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%) 

สำมะโน 
 

1) ภ า ค ร ั ฐ ใ น ฐ า น ะ
เจ้าของ 

 

เมื่อกำหนดสูตรการคำนวณแล้ว จึงแทนค่าตัวแปรต่าง ๆ เพื่อให้ได้จำนวนขนาดตัวอย่างท่ีต้องการ 
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๓.4.๓ จำนวนตัวอย่างในการศึกษา 
จากการใช้สูตรในการกำหนดขนาดตัวอย่าง ทำให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างภาพรวมที่จะใช้  

ในการศึกษาดังนี้ 

ตารางที่ 3-9 จำนวนตัวอย่างท่ีคำนวณได้จากสูตร 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่ความเชือ่มั่น ๙๕% 

จำนวนประชากร 
(คน/แห่ง) 

จำนวนตัวอย่าง
ที่คำนวณได้ 

ความคลาด
เคลื่อน ๑๐% 

จำนวนตัวอย่าง
ทั้งหมด 

ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ๑,๘๓๖,๐๕๑ ๓๘๔ ๓๘.๔๑ ๔๒๓ 
ภาครัฐในฐานะเจ้าของ ๑๓ ๑๓ - ๑๓ 
เจ้าหน้าท่ี กทพ. ๕,๔๐๗ ๓๕๙ ๓๕.๙๐ ๓๙๕ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน ๗๖๐ ๒๕๕ ๒๕.๕๐ ๒๘๑ 
คู่ค้า ๓๖๓ ๑๘๗ ๑๘.๗๐ ๒๐๖ 
ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ไม่ทราบ ๓๘๔ ๓๘.๔๑ ๔๒๓ 
สังคม ๖๖,๓๗๔,๐๐๐ ๓๘๔ ๓๘.๔๑ ๔๒๓ 
รวมกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำที่ควรเก็บได้  ๑,๙๖๖  ๒,๑๖๔ 

หมายเหตุ: จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ปรากฏเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เกิดจากการคำนวณด้วยสูตรและกำหนดความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% 
ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 และบวกเพิ่มความคลาดเคลื่อนจากการเก็บข้อมูลภาคสนามอีก 10% จึงเป็นจำนวนทั้งสิ้น 
2,164 ตัวอย่าง (จำนวนตัวอย่างข้ันต่ำท่ีควรเก็บได้คือ 1,966 ตัวอย่าง) โดยจะเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 1,966 ตัวอย่าง และ
ไม่เกิน 2,164 ตัวอย่าง 
 

๓.5 วิธีการเก็บข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง  

คณะผู้วิจัยได้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการได้มาซึ่งข้อมูลการสำรวจและการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้มา
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนมากที่สุด โดยได้วางแผนการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบ 
ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๗ กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ใช้บริการ 
ทางพิเศษ (2) ภาครัฐในฐานะเจ้าของ (3) เจ้าหน้าท่ี กทพ. (4) ผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน (5) คู่ค้า  
(6) ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และ (7) สังคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๓.5.๑ ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

        ข้อมูลปริมาณจราจรและส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางพิเศษเฉล่ียต่อวัน บนทางพิเศษทุกสายทาง 
ในปีงบประมาณ 2562  โดยพิจารณาจากผู้ใช้บริการตามระบบเก็บค่าผ่านทาง คือ (1) ระบบเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษแบบเง ินสด จำนวน 421,960,485 คัน และ (2) ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass)  
จำนวน 273,412,245 คัน มีจำนวนประชากร 695,372,730 ตัวอย่าง คณะผู้วิจัยทำการคำนวณตัวอย่าง
โดยใช้ส ูตรของเครซี ่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้จำนวนตัวอย่างทั ้งหมด 423 ตัวอย่าง  

หลังจากนั้นใช้การกระจายน้ำหนักออกตามระบบเก็บค่าผ่านทาง และทำการสุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
ตามระบบเก็บค่าผ่านทาง คือ (1) ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด และ (2) ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 
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(Easy Pass) ซึ ่งจะทำการสุ่มเก็บจากผู้ใช้บริการทางพิเศษ จำนวนทั้งสิ ้น 423 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ออนไลน์ผ่าน Google Form และการโทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์  

ตารางที่ 3-10 จำนวนตัวอย่างผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
ลำดับที่ ระบบเก็บค่าผ่านทาง จำนวนตัวอย่าง 

1 ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด  257 
2 ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) 166 

รวม 423 

 
๓.5.๒ ภาครัฐในฐานะเจ้าของ 

ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน 13 รายชื่อ คณะผู้วิจัย 
ทำการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบสำมะโน ได้จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 13 ตัวอย่าง ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างข้างต้น
เป็นผู้บริหารระดับสูง จึงอาจจะมีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูล คณะผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากการทางพิเศษ 
ในการให้ความช่วยเหลือการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างภาครัฐในฐานะเจ้าของ โดยการส่งหนังสือขอเข้าสัมภาษณ์  
การตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form ตามความเหมาะสม โดยมีรายชื่อกลุ่มตัวอย่าง 13 รายช่ือ  
ดังตารางท่ี 3-11 

ตารางที่ 3-11 รายชื่อกลุ่มตัวอย่างภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
ลำดับที่ ช่ือ ตำแหน่ง 

1 นายสุรงค์  บูลกุล ประธานกรรมการ 
2 นายวโรทัย  โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 
3 นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์   กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม 
4 นายประยงค์  ต้ังเจริญ กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ 
5 นายอเนก  มีมงคล   กรรมการผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
6 พลตำรวจโท สุรเชษฐ์  หักพาล กรรมการผู้แทนผู้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
7 พลตำรวจโท สมพงษ์   ชิงดวง   กรรมการผู้แทนผู้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
8 พลอากาศเอก ยุทธนา  สุกุมลจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายเจษฎา  พรหมจาต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายปกรณ์  อำภาพันธ์ุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธ์ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายสุชาติ  ชลศักด์ิพิพัฒน์   กรรมการและเลขานุการ 
13 นายสุทธิศักด์ิ  วรรธนวินิจ   กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหตุ: หากมีอุปสรรคเกิดขึ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างข้างต้น คณะผู้วิจัยจะนำเสนอข้อมูลตามจำนวน
ตัวอย่างที่เก็บได้จริง โดยกำกับหมายเหตุข้อจำกัดในการศึกษาข้างต้นเอาไว้ในผลการศึกษา 
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๓.5.๓  เจ้าหน้าท่ี กทพ. 
          ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กทพ. มีจำนวนพนักงานและลูกจ้าง รวม 5,407 คน คณะผู้วิจัย 

ทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้จำนวนตัวอย่างท้ังหมด 
395 ตัวอย่าง จากนั้นทำการกระจายค่าน้ำหนักออกตามตำแหน่งงาน โดยคณะผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ
คือ (1) เจ้าหน้าท่ีระดับ 7-11 (2) เจ้าหน้าท่ีระดับ 4-6 (3) เจ้าหน้าท่ีระดับ 1-3 และ (4) ลูกจ้าง ซึ่งจะทำ
การสุ่มเก็บจากเจ้าหน้าท่ี กทพ. จำนวนท้ังส้ิน 395 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์
ผ่าน Google Form ดังตารางท่ี 3-12 
ตารางที่ 3-12 จำนวนตัวอย่างเจ้าหน้าท่ี กทพ. 

ลำดับที่ เจ้าหน้าที่การทางพเิศษแห่งประเทศไทย จำนวน (ตัวอย่าง) 
1 เจ้าหน้าท่ีระดับ 7-11 18 
2 เจ้าหน้าท่ีระดับ 4-6 203 
3 เจ้าหน้าท่ีระดับ 1-3 129 
4 ลูกจ้าง 45 

รวม 395 
 

๓.5.๔ ผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 
         จากข้อมูลผู้ที ่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนทั้ง 2 สายทาง ได้แก่ (1) ทางพิเศษศรีรัช -  

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและ (2) ทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก จำนวนทั้งหมด ๗๖๐ ราย คณะผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้จำนวนตัวอย่างท้ังหมด ๒๘๑ ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ด้วยการโทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์ และส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form ทั้งนี้ ในการสุ่มเก็บขอ้มูล 
คณะผู้วิจัยจะใช้วิธีโทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการถูกเวนคืน ตามรายช่ือจากฐานข้อมูลท่ีได้
รับมาท้ัง ๗๖๐ ราย ให้ครบตามจำนวนตัวอย่าง 281 ตัวอย่าง รวมถึงส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google 
Form ให้กับทางผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการถูกเวนคืนตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี ข้อมูลท่ีจะได้รับอาจจะมี
อุปสรรคในการเก็บรวบรวม เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนจะเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลติดต่อ หรือปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล ซึ่งคณะผู้วิจัยจะกำกับหมายเหตุไว้เป็นข้อจำกัดในการศึกษา 

๓.5.๕ คู่ค้า 
         จากข้อมูลที่ได้รับมาจาก กทพ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีรายชื่อคู ่ค้าจำนวน 363 ราย 

คณะผู ้ว ิจัยทำการคำนวณตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครซี ่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970)  
ได้จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 206 ตัวอย่าง และใช้การกระจายค่าน้ำหนักจากคู่ค้าทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่  
1) วัสดุในคลัง 2) วัสดุนอกคลัง 3) ครุภัณฑ์/สินทรัพย์ 4) จ้าง/เช่า งบทำการ และ 5) จ้าง/โครงการ งบลงทุน
โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการโทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์ และส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form ท้ังนี้ 
ในการสุ่มเก็บข้อมูลคณะผู้วิจัยจะใช้วิธีโทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์คู ่ค้า ตามรายชื่อจากฐานข้อมูลที่ได้รับมา  
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จำนวน 363 ราย ให้ครบตามจำนวนตัวอย่าง 206 ตัวอย่าง รวมถึงส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google 
Form ให้กับทางคู่ค้า ตามความเหมาะสม โดยสามารถพิจารณากลุ่มตัวอย่างรายประเภทดังตารางที่ 3-13   
ในส่วนของข้อมูลคู่ค้าบางรายที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ขาดช่องทางการติดต่อ มีความจำเป็นต้องประสานขอข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ หรืออาจพิจารณาสุ่มตัวอย่างใหม่หากมีความจำเป็นในบางกรณี 
ตารางที่ 3-13 จำนวนกลุ่มตัวอย่างคู่ค้าจำแนกรายประเภท 

ลำดับที่ ประเภทคู่ค้า จำนวน (ตัวอย่าง) 
1 วัสดุในคลัง 8 
2 วัสดุนอกคลัง 23 
3 ครุภัณฑ์/สินทรัพย์ 65 
4 จ้าง/เช่า งบทำการ 95 
5 จ้าง/โครงการ งบลงทุน 15 

รวม 206 

 
๓.5.๖ ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

จากข้อมูลชุมชนรอบเขตทางพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 74 ชุมชน โดยไม่ทราบจำนวนประชากร 
คณะผู้วิจัยจึงทำการคำนวณตัวอย่างโดยใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ได้จำนวนตัวอย่างทั้งหมด  

423 ตัวอย่าง โดยได้พิจารณาเก็บข้อมูลจากชุมชนรอบเขตทางพิเศษท้ัง ๕ เส้นทาง ดังตารางท่ี 3-14 

ทั้งนี้ วิธีการเก็บข้อมูลโดยการประสานเครือข่ายกับประธานชุมชน และใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วย
ร ูปแบบ (1) แบบสอบถามออนไลน์ ผ ่านทาง Google Form (2) การโทรศ ัพท ์ เพ ื ่อส ัมภาษณ์  และ  
(3) ชุดแบบสอบถาม ในการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูล 

ตารางที่ 3-14 จำนวนตัวอย่างชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
ลำดับที่ สายทางพเิศษ จำนวน (ชุมชน) จำนวน (ตัวอย่าง) 

1 ทางพิเศษฉลองรชั 5 29 
2 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 27 154 
3 ทางพิเศษศรรีัช  30 171 
4 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) 11 63 

5 
ทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง -  
วงแหวนกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 

1 6 

รวม 74 423 

 
๓.5.๗ สังคม 

  ข้อมูลประชากรไทยแบ่งตามภูมิภาคปี พ.ศ. 2562 จำนวนประชากรท้ังหมด ๖๖,๓๗๔,๐๐๐ คน 
คณะผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ได้จำนวน

ตัวอย่างทั้งหมด 423 ตัวอย่าง โดยทำการแบ่งพื้นที ่ในประเทศไทยออกเป็น  5 ภูมิภาค ประกอบด้วย 
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ภาคเหนือ ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
จากนั้นเลือกจังหวัดในแต่ละภูมิภาคจำนวน 3 จังหวัด โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ คัดเลือกจากจังหวัด 
ที่ กทพ. มีโครงการหรือแผนงานการดำเนินงานของ กทพ. ในอนาคต ซึ่งมีรายชื่อจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา และภูเก็ต ส่วนภูมิภาคยังไม่ครบ 3 จังหวัด  
จะใช้วิธีเลือกตามเกณฑ์จังหวัดขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ของในแต่ละภาคที ่เพิ่ มเติมแทน  
โดยวิธีการเก็บข้อมูลใช้วิธีการประสานเครือข่ายในจังหวัดต่าง ๆ ให้ดำเนินการโทรสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล
ออนไลน์ผ่าน Google Form จากนั้นบันทึกข้อมูลและส่งกลับมาให้คณะผู้วิจัย นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้
เผยแพร่แบบสอบถามผ่านช่องทาง Facebook Page ของ TSIS เพื่อกระจายให้เข้าถึงตัวอย่างกลุ่มสังคม 
ได้มากขึ้น ซึ่งมีรายช่ือจังหวัดและจำนวนตัวอย่างท่ีต้องการ ดังตารางท่ี 3-15 

ตารางที่ 3-15 จำนวนตัวอย่างกลุ่มสังคม 

ลำดับ ภาค จังหวัด ประชากรทั้งหมด 
จำนวน 

(ตัวอย่าง) 
จำนวนตัวอย่างรวม

แต่ละภาค 
1 

ภาคเหนือ 
เชียงใหม ่ 1,779,254 62 

98 2 ลำปาง 738,316 26 
3 แม่ฮ่องสอน 284,138 10 
4 

ภาคกลาง 
พระนครศรีอยุธยา 820,188 29 

61 5 สระบุร ี 645,911 23 
6 นครนายก 260,751 9 
7 

ภาคตะวันออก 
ชลบุร ี 1,558,301 55 

89 8 ระยอง 734,753 26 
9 ตราด 229,958 8 

10 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอนแก่น 1,802,872 64 
101 11 นครพนม 719,136 25 

12 มุกดาหาร 353,174 12 
13 

ภาคใต้ 
สงขลา 1,435,968 50 

74 14 ภูเก็ต 416,582 15 
15 พังงา 268,788 9 

รวม 423 
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ภาพที่ 3-3 แผนท่ีการกระจายของตัวอย่างกลุ่มสังคมตามจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศไทย 
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จากข้อมูลข้างต้นคณะผู้วิจัยได้ออกแบบแผนในการสำรวจเป็น 5 รูปแบบได้แก่ (1) การส่งเอกสาร
แบบทางการ (2) การเก ็บข ้อม ูลออนไลน ์  ผ ่าน Google form (3) การโทรศ ัพท ์ เพ ื ่อส ัมภาษณ์   
(4) การเข้าสัมภาษณ์ และ (5) การลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูล ท้ังนี้ จำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีปรากฏเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ที่เกิดจากการคำนวณด้วยสูตรและกำหนดความเชื่อมั่นไว้ที่ร้อยละ 95  ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 และ 
บวกเพิ่มความคลาดเคล่ือนจากการเก็บข้อมูลภาคสนามอีกร้อยละ 10 จึงเป็นจำนวนท้ังส้ิน 2,164 ตัวอย่าง  
โดยมีจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำ คือ 1,966 ตัวอย่าง  

คณะผู้วิจัยวางแผนการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๗ กลุ่ม 
ได้แก่ (1) ผู ้ใช้บริการทางพิเศษ (2) ภาครัฐในฐานะเจ้าของ (3) เจ้าหน้าที่ กทพ. (4) ผู ้ได้รับผลกระทบ 
จากการเวนคืน (5) คู่ค้า (6) ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และ (7) สังคม โดยจำนวนตัวอย่างที่คำนวณได้ใน
การศึกษาครั้งนี้รวมจำนวนท้ังส้ิน ไม่น้อยกว่า 1,966 ตัวอย่าง และไม่เกิน 2,164 ตัวอย่าง ดังตารางท่ี 3-16 

ตารางที่ 3-16 จำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำที่

ความเชื่อมั่น 95% 
จำนวนตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น 95% 

(เพิ่มความคลาดเคลือ่น 10%) 
1. ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ๓๘๔ ๔๒๓ 
2. ภาครัฐในฐานะเจ้าของ ๑๓ ๑๓ 
3. เจ้าหน้าท่ี กทพ. ๓๕๙ ๓๙๕ 
4. ผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน ๒๕๕ ๒๘๑ 
5. คู่ค้า ๑๘๗ ๒๐๖ 
6. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ๓๘๔ ๔๒๓ 
7. สังคม ๓๘๔ ๔๒๓ 

รวมกลุ่มตัวอย่าง 1,966 ๒,๑๖๔ 

 
๓.6 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาคือ “แบบสอบถาม” โดยแบ่งออกเป็น  7 ตอน ดังตารางที ่ 3-17 
แบบสอบถามดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดยอาศัยกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
ของ กทพ. ตามแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระยะยาว 5 ปี (2559 -2563)  
ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ความรับผิดชอบในกระบวนการธุรกิจ (Sustainable Business)  
(2) การสร ้างเสร ิมการยอมร ับจากช ุมชนและสังคมอย ่าง เป ็นธรรม ( Sustainable Society) และ  
(3) การพ ัฒนาข ีดความสามารถต ่อการบรร เทาและพ ัฒนาส ิ ่ งแวดล ้อม ( Sustainable Planet)  
รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
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ตารางที่ 3-17 เนื้อหาแบบสอบถามและวิธีการตอบคำถาม 

ตอนที่ เน้ือหา วิธีการตอบคำถาม 

1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ  
(Sustainable Business) 

เติมคะแนนลงในช่องที่กำหนด 
ตามคำอธิบายแนวทางการให้คะแนน 
(เกณฑ์คะแนน 1-10) 

2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชน 
และสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 

3 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทา 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Sustainable Planet) 

4 
ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินโครงการ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ตอบข้อมูลตามความเป็นจริง 

5 
ความต้องการและความคาดหวังต่องานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ กทพ. ในอนาคต 

ตอบข้อมูลตามความคิดเห็น 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

6 ข้อมูลส่วนตัว ตอบข้อมูลตามความเป็นจริง 

7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แสดงข้อเสนอแนะ 

 

ในการจัดทำแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้พิจารณากรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ  
ต่อสังคมตามแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระยะยาว 5 ปี (2559-2563)  

เมื ่อทำการทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงานแล้วจึงได้สรุปเป็นโครงสร้างแบบสอบถาม 
ในตอนท่ี 1-3 ได้ดังตารางท่ี 3-18 

ตารางที่ 3-18 โครงสร้างแบบสอบถาม 

ข้อ
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ม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกจิ 
กลยุทธ์ 1.1 การสร้างสรรคค์ุณภาพชีวิตบุคลากร 
1 1) การพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพบุคลากร  ✓ ✓     
2 2) การบริหารค่าตอบแทนที่คุ้มค่า  ✓ ✓     
3 3) การบริหารค่าตอบแทนที่เสมอภาค  ✓ ✓     
4 4) การจัดการด้านสุขภาพของบุคลากร  ✓ ✓     
5 5) การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ✓ ✓     

กลยุทธ์ 1.2 การปฏิบัติดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
6 1) การต่อต้านทุจริตคอรัปชัน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
7 2) การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ตารางที่ 3-18 โครงสร้างแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อ

คำ
ถา

ม 
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กลยุทธ์ 1.3 ความรับผิดชอบต่อการให้บริการทางพิเศษ 
8 1) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับความพึงพอใจ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
9 2) การดูแลความปลอดภัยต่อการใช้บริการ ✓       

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 
กลยุทธ์ 2.1 การส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน 
10 1) การเยียวยาผู้ถูกเวนคืน    ✓    
11 2) การรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาผู้ถูกเวนคืน    ✓    
กลยุทธ์ 2.2 การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาดูแลชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน 
12 1) การให้ความรู้กับชุมชน  ✓ ✓   ✓ ✓ 
13 2) การรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาชุมชน      ✓  
14 3) การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน  ✓ ✓   ✓ ✓ 
15 4) การพัฒนาดูแลชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
16 5) การเผยแพร่ข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 3.1 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน   

17 
1) การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ ตามมาตรฐาน ISO 14001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

18 2) การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

กลยุทธ์ 3.2 การดูแลประสิทธิภาพการใช้พลังงานและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

19 
1) การส่งเสริมมาตรการการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

20 2) การลดปริมาณขยะและก๊าซเรือนกระจก ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

21 
3) การออกแบบอาคารตามแนวทางปฏิบัติของอาคาร 
สีเขียว 

 ✓ ✓     

รวมจำนวนข้อคำถามแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10 17 17 11 9 12 11 
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๓.7 ระยะเวลาการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมีวิธีการเก็บข้อมูลในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไป โดยมี รายละเอียด 

ดังตารางท่ี 3-19 

ตารางที่ 3-19 การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
ลำดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการเก็บแบบสอบถาม ระยะเวลาเก็บข้อมูล 

1 ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
โทรศัพท์เพ่ือสัมภาษณ ์

และแบบสำรวจออนไลน์ 
วันที่ 20 สิงหาคม – 12 กันยายน  

พ.ศ. 2563 

2 ภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
แบบสำรวจออนไลน์ 
และการสัมภาษณ ์

วันที่ 23-31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

3 เจ้าหน้าท่ี กทพ. แบบสำรวจออนไลน์ 
วันที ่14 สิงหาคม – 11 กันยายน  

พ.ศ. 2563 

4 ผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 
โทรศัพท์เพ่ือสัมภาษณ ์

และแบบสำรวจออนไลน์ 
วันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ.2563 

5 คู่ค้า 
โทรศัพท์เพ่ือสัมภาษณ ์

และแบบสำรวจออนไลน์ 
วันที่ 21 สิงหาคม – 7 กันยายน  

พ.ศ. 2563 

6 ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
แบบสำรวจออนไลน์ 
และลงพ้ืนที่สำรวจ 

วันที่ 21 สิงหาคม – 14 กันยายน  
พ.ศ. 2563 

7 สังคม 
โทรศัพท์เพ่ือสัมภาษณ ์

และแบบสำรวจออนไลน์ 
วันที่ 20 สิงหาคม – 15 กันยายน  

พ.ศ. 2563 
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๓.7.1 ภาพบรรยากาศการสำรวจข้อมูลกลุ่มชุมชน 

 

ภาพที่ 3-4  ภาพการเก็บข้อมูลกลุ่มชุมชนบึงพระราม 9
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ภาพที่ 3-๕ ภาพการเก็บข้อมูลกลุ่มชุมชนบางเมืองใหม่
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๓.8 การวิเคราะห์ระดับภาพลักษณ์ 

ในการวิเคราะห์ระดับภาพลักษณ์มีข้ันตอนในการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้ 
1) คณะผู ้ว ิจัยได้ใช ้ข ้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที ่ 1 -3 ซึ ่งเป็นข้อมูลที ่มีการให้คะแนน 

ระดับภาพลักษณ์ตามมาตรวัดท่ีได้พัฒนาขึ้น โดยมีคะแนนท้ังส้ิน 10 ระดับ (คะแนน 1-5 เป็นไปตามแนวคิด
ภาพลักษณ์ในระดับการรับรู ้ ส่วนคะแนน 6-10 เป็นไปตามแนวคิดภาพลักษณ์ในระดับพฤติกรรม)  
จากนั้นได้นำคะแนนมาทำการแปลงค่าเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผลระดับภาพลักษณ์ ดังภาพท่ี 3-6 

ส่วนที่ใช้วิเคราะห์คะแนนค่าเฉลี่ยคือ ตอนที่ 1-3 ของแบบสอบถาม โดยผู้ตอบระดับคะแนน 1-5  
ให้คงคะแนนเท่าเดิม ส่วนผู้ตอบระดับคะแนน 6-10 จะแปลงคะแนนเป็น 5 ท้ังหมด 

 

 

ภาพที่ 3-6 การแปลงคะแนนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2) พิจารณาเลือกข้อมูลชุดท่ีให้คะแนน 1 ในตอนท่ี 1-3 ทุก ๆ ข้อคำถามออกไป เนื่องจากผู้ตอบอาจมี
อคติในการตอบแบบสอบถาม ดังภาพท่ี 3-7 

ภาพที่ 3-7 การพิจารณาเพื่อขจัดอคติท่ีเกิดกับข้อมูล 

ระดับการรับรู้ คงคะแนนเท่าเดิม 

ระดับพฤติกรรม แปลงคะแนนเป็น 5* 

หมายเหตุ: *เน่ืองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเข้าร่วมในการดำเนินงานได้ ก็ต่อเมื่อทราบ/รับรู้ถึงการดำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 
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3) นำคะแนนท่ีผ่านการเตรียมความพร้อมแล้ว มาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อแสดงผลการศึกษาจากแบบสอบถามตอนท่ี 1-3 โดยนำค่าเฉล่ียมาพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีอ้างอิง
จากผลการสำรวจภาพลักษณ์ ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้  

1.00-1.80  =    ควรปรับปรุง 
1.81-2.60  =    พอใช้ 
2.61-3.40  =    ปานกลาง 
3.41-4.20  =    ดี 
4.21-5.00  =    ดีมาก 

ในการวิเคราะห์ช่องทางรับข่าวสารโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  ความต้องการและ 
ความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ข้อมูลส่วนตัว และข้อเสนอแนะ  
จะนำข้อมูลที่ตัดออกไปในขั้นตอนที่ 2 กลับมาวิเคราะห์ร่วมด้วย เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้ ไม่ได้เป็นการให้  
ค่าน้ำหนักคะแนน หากแต่เป็นการแสดงความเห็นและข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น 

 
๓.9 การวิเคราะห์ “ระดับพฤติกรรม” หรือ “ความภักดี” 

ในการว ิ เคราะห ์  “ระด ับพฤต ิกรรม” หร ือ “ความภ ักด ี” ม ีข ั ้นตอนในการเตร ียมข ้อมูล 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้ 

1) คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 1-3 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการให้คะแนนระดับ
พฤติกรรมตามมาตรวัดที่ได้พัฒนาขึ้น โดยมีคะแนนทั้งสิ ้น 10 ระดับ (คะแนน 1 – 5 เป็นไปตามแนวคิด
ภาพลักษณ์ในระดับการรับรู้ ส่วนคะแนน 6-10 เป็นไปตามแนวคิดภาพลักษณ์ในระดับพฤติกรรม) จากนั้น 
ได้นำคะแนนมาทำการแปลงค่าเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผลระดับพฤติกรรม ดังภาพท่ี 3-8 

 

ภาพที่ 3-8 การแปลงคะแนนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรม 

 

ระดับการรับรูภ้าพลักษณ์ คงคะแนนเท่าเดิม 

ระดับพฤติกรรม แปลงคะแนน  

จาก 6-10 เป็น 1-5 

ส่วนที่ใช้วิเคราะห์คะแนนค่าเฉลี่ยคือ ตอนที่ 1-3 ของแบบสอบถาม 
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๒) ในการวิเคราะห์คะแนนระดับพฤติกรรม มีการกำหนดนัยยะของแต่ละช่วงคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 6 มีค่าเป็น 1 หมายถึง เคยมีส่วนร่วมแต่ไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน /
กิจกรรมดังกล่าว 

คะแนน 7 มีค่าเป็น 2 หมายถึง เคยมีส่วนร ่วมและเห็นด้วยกับการดำเนินงาน/
กิจกรรมดังกล่าว 

คะแนน 8 มีค่าเป็น 3 เคยมีส่วนร่วมและยินดีมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/กิจกรรม
ดังกล่าวหากมีโอกาส 

คะแนน 9 มีค่าเป็น 4 เคยมีส่วนร่วมและยังมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/กิจกรรม
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

คะแนน 10 มีค่าเป็น 5 เคยมีส่วนร่วมและยินดีที ่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/
กิจกรรมดังกล่าวในอนาคต 

๓) นำคะแนนที ่ผ่านการเตรียมความพร้อมแล้ว มาวิเคราะห์ค่าเฉลี ่ยเพื ่อแสดงผลการศึกษา  
จากแบบสอบถามตอนท่ี 1-3 ตามเกณฑ์พิจารณาคะแนนท่ีอ้างอิงจากผลการสำรวจภาพลักษณ์ ปีงบประมาณ 
2562 ดังนี้  

1.00-1.80  =    ควรปรับปรุง 
1.81-2.60  =    พอใช้ 
2.61-3.40  =    ปานกลาง 
3.41-4.20  =    ดี 
4.21-5.00  =    ดีมาก 
 

๓.10 การวิเคราะห์ระดับความต้องการและความคาดหวัง 

ในการวิเคราะห์ระดับความต้องการและความคาดหวังมีขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
โดยคณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนท่ี 5 ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบและ
แสดงความคิดเห็นต่อความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ กทพ. ในอนาคต จากนั้นได้นำคำตอบที ่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistic) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Average) และ
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Content analysis) 
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บทที่ ๔  
ผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

การสำรวจภาพลักษณ์ด ้านความร ับผ ิดชอบต่อส ังคมของ กทพ. ป ีงบประมาณ 256 ๒  
คณะผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ (2) กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ  
(3) กลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. (4) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน (5) กลุ่มคู่ค้า (6) กลุ่มชุมชนรอบเขต 
ทางพิเศษ และ (7) กลุ่มสังคม จำนวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งส้ิน ๒,๐๒๓ ตัวอย่าง จากนั้นนำข้อมูลท่ีได้มาบันทึก
ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Content Analysis)  

ตารางที่ 4-1 จำนวนตัวอย่างท่ีได้จากการสำรวจ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จำนวนตัวอย่าง
ขั้นต่ำตาม TOR 

จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำ 
ท่ีความเชื่อมั่น 95% 

จำนวนตัวอย่างท่ีความเชื่อมั่น 95% 
(เพิ่มความคลาดเคลื่อน 10%) 

จำนวนตัวอย่างท่ี
เก็บได้จริง 

กลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

1,800 

3๘๔ 423 ๔๗๔ 
กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ 13 13 ๓ 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ กทพ. 359 395 ๔๖๑ 
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเวนคืน 255 281 ๑๔ 
กลุ่มคู่ค้า 187 206 ๒๘ 
กลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 384 423 ๕๘๐ 
กลุ่มสังคม 384 423 ๔๖๓ 

รวมท้ังสิ้น 1,966 2,164 ๒,๐๒๓ 

หมายเหตุ: จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ปรากฏเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เกิดจากการคำนวณด้วยสูตรและกำหนดความเชื่อมั่นไว้ที่ 95%  
ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 และบวกเพิ่มความคลาดเคลื่อนจากการเก็บข้อมูลภาคสนามอีก 10%  ยกเว้น กลุ่มภาครัฐ 
ในฐานะเจ้าของ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเวนคืน และกลุ่มคู่ค้า 

ผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 256๓ พบว่า  
ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.41) โดยเมื่อพิจารณารายด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 3 ด้าน ตามยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. พบว่า ระดับ
ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) อยู่ในระดับ “ปานกลาง”  
การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) และด้านการพัฒนา 
ขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม (Sustainable Planet) อยู่ในระดับ “ดี”  
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โดยเมื่อทำการเปรียบเทียบกับคะแนนของการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยปี 2562 แล้ว พบว่า มีคะแนนเฉล่ียลดลง ดังแสดงในภาพท่ี 4-1 

 

ภาพที่ 4-1 คะแนนเฉล่ียระดับภาพลักษณ์ในภาพรวมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 และ 2563 

นอกจากนี ้เมื ่อพิจารณาเปรียบเทียบระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมรายกลุ่ม 
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า กลุ ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ (คะแนนเฉลี ่ย 4.39) กลุ ่มเจ้าหน้าที ่ กทพ.  
(คะแนนเฉล่ีย 4.29) มีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ดีมาก” ท้ังสองกลุ่ม ส่วนกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
(คะแนนเฉลี่ย 3.33) กลุ่มคู ่ค้า (คะแนนเฉลี่ย 3.12) กลุ่มสังคม (คะแนนเฉลี่ย 3.03) กลุ่มผู ้ใช้บริการ 
ทางพิเศษ (คะแนนเฉลี่ย 2.86) และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน (คะแนนเฉลี่ย 2.86) มีระดับ
ภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ปานกลาง” เมื่อพิจารณารายด้านตามยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
ของ กทพ. ได้ผลดังนี้  

1) ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
(คะแนนเฉลี่ย 4.67) กลุ่มเจ้าหน้าที่ กทพ. (คะแนนเฉลี่ย 4.41) มีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ดีมาก”  
ทั้งสองกลุ่ม ส่วนกลุ่มคู่ค้า (คะแนนเฉลี่ย 3.18) กลุ่มสังคม (คะแนนเฉลี่ย 3.03) กลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
(คะแนนเฉลี่ย 2.94) และกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ (คะแนนเฉลี่ย 2.90)  มีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” ส่วนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน (คะแนนเฉล่ีย 2.24)  มีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ 
“พอใช้” 
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ภาพรวม

ความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ
(Sustainable Business) 

การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 
(Sustainable Society) 

การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(Sustainable Planet) 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาพลักษณ์ในภาพรวมเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2562 และ 2563

ผลสํารวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2562

ผลสํารวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563



 รายงานผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | 45 

2) ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) พบว่า 
กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ (คะแนนเฉล่ีย 4.25) มีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ดีมาก” ส่วนกลุ่มเจ้าหน้าท่ี 
กทพ. (คะแนนเฉลี่ย 4.18) กลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ (คะแนนเฉลี่ย 3.65) และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
จากการเวนคืน (คะแนนเฉลี่ย 3.61) มีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ดี” ทั้งสามกลุ่ม ส่วนกลุ่มสังคม 
(คะแนนเฉลี่ย 2.99) กลุ่มคู่ค้า (คะแนนเฉลี่ย 2.82) และกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ (คะแนนเฉลี่ย 2.73)  
มีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ปานกลาง” 

๓) ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Sustainable Planet) 
พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ กทพ. (คะแนนเฉลี่ย 4.29) และกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ (คะแนนเฉลี่ย 4.27)  
มีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ดีมาก” ท้ังสองกลุ่ม ส่วนกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ (คะแนนเฉล่ีย 3.41) 
มีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ“ดี” ส่วนกลุ่มคู่ค้า (คะแนนเฉลี่ย 3.35) กลุ่มสังคม (คะแนนเฉลี่ย 3.08)   
กลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ (คะแนนเฉลี่ย 2.94) และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน (คะแนนเฉล่ีย 
2.73)  มีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ“ปานกลาง” ดังภาพท่ี 4-2 

 

 
 

โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ กทพ. อยู่ระดับ “ดีมาก” โดยกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีคะแนนเฉล่ีย  
ระดับภาพลักษณ์สูงที่สุด ส่วนกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน มีคะแนน
เฉล่ียน้อยท่ีสุด แต่ยังคงอยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละกลุ่ม สามารถพิจารณา
ได้ในส่วนถัดไป 
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กลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ

กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ

กลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ.

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน

กลุ่มคู่ค้า 

กลุ่มชุมชนรอบเขตการทางพิเศษ 

กลุ่มสังคม 

แผนภาพเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพรวม

ความรับผิดชอบในกระบวนการธุรกิจ (Sustainable 
Business)
ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคม
อย่างเป็นธรรม (Sustainable Society)
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม (Sustainable Planet)

ภาพที ่4-2 คะแนนเฉล่ียระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมแบ่งตามกลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสีย 
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เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 
256๒ และ 256๓ พบว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีคะแนนเฉล่ียระดับภาพลักษณ์เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
2562  คือ กลุ ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ส่วนกลุ ่มที ่ม ีคะแนนเฉลี ่ยระดับภาพลักษณ์ลดลง คือ  
(1) กลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ (2) กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ (3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ กทพ. (4) กลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการเวนคืน (5) กลุ่มคู่ค้า และ (6) กลุ่มสังคม และ ดังแสดงในภาพท่ี 4-3 

 

ภาพที่ 4-3 คะแนนเฉล่ียระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 

๔.๑ กลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ  

๔.๑.๑ ผลการศึกษาภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
ผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

จำนวน 474 คน ในภาพรวมพบว่า ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับ “ปานกลาง” 
ท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.86 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 0.11 ดังตารางท่ี 4-2 

ตารางที่ 4-2 ภาพรวมระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

ภาพรวมผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับภาพลักษณ์ 

ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กทพ. ในกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

2.86 0.11 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับภาพลักษณ์รายด้าน พบว่า ระดับภาพลักษณ์ทั้งหมดอยู ่ในระดับ  

“ปานกลาง” ท้ังสามด้าน ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม (Sustainable 
Planet) มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 2.94 ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business)  
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กลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ

กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ

กลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ.

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน

กลุ่มคู่ค้า 

กลุ่มชุมชนรอบเขตการทางพิเศษ 

กลุ่มสังคม 

แผนภาพเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดขอบต่อสังคม 
ปีงบประมาณ 2562 และ 2563

ผลสํารวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2562

ผลสํารวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563
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ค่าคะแนนเฉล่ียคือ 2.90 และด้านท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและ
สังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี ๒.73 

เมื ่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 
พบว่า การดำเนินงานในด้านนี้มีคะแนนเฉลี่ยภาพลักษณ์อยู่ในระดับที่แตกต่างกันไป ทั้ง “ปานกลาง” และ “พอใช้” 
โดยการดำเนินงานที่สะท้อนภาพลักษณ์ได้ดีที ่สุดคือ การดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ  
(ข้อ 1.4) อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.27 

ในด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 
พบว่า การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ มีคะแนนเฉลี่ยภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ปานกลาง”  
ในทุกหัวข้อ โดยการดำเนินงานท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ได้ดีท่ีสุด คือ รายงานข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กทพ. และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ (ข้อ 2.2) ท่ีคะแนนเฉล่ีย ๒.74 

ส่วนสุดท้ายด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ ่งแวดล้อม 
(Sustainable Planet) พบว่า การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ คะแนนเฉล่ียภาพลักษณ์
อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ในทุกหัวข้อ โดยการดำเนินงานที่สะท้อนภาพลักษณ์ได้ดีที่สุด คือ การลดปริมาณ
ขยะและก๊าซเรือนกระจก (ข้อ 3.4) ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.04 ดังตารางท่ี 4-3 

ตารางที่ 4-3 ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ  กทพ. ในกลุ่มผู ้ใช้บริการทางพิเศษ 
    จำแนกตามด้าน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 
ระดับภาพลักษณ์ 

1. ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 2.90 ปานกลาง 

1.1 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน 2.58 พอใช้ 

1.2 การสนับสนุนให้เกิดการสร้างค่านิยมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดย
มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ 

2.65 ปานกลาง 

1.3 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื ่อยกระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

3.11 ปานกลาง 

1.4 การดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ 3.27 ปานกลาง 

2. ด้านการสร้างเสร ิมการยอมรับจากชุมชนและส ังคมอย่างเป็นธรรม   
    (Sustainable Society) 

2.73 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4-๓ ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ  กทพ. ในกลุ่มผู ้ใช้บริการทางพิเศษ 
จำแนกตามด้าน (ต่อ) 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 
ระดับภาพลักษณ์ 

2.1 การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสนับสนุนงบประมาณสำหรับการ
พัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 

2.73 ปานกลาง 

2.2 รายงานข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และเผยแพร่ให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

2.74 ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ ่งแวดล้อม  
    (Sustainable Planet) 

2.94 ปานกลาง 

3.1 การส่งเสริมมาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสิ ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบตามมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 2.89 ปานกลาง 

3.2 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่าน 
ทางพิเศษ และอาคารสำนักงาน 

2.93 ปานกลาง 

3.3 การส่งเสร ิมมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน 

2.92 ปานกลาง 

3.4 การลดปริมาณขยะและก๊าซเรือนกระจก 3.04 ปานกลาง 

 
๔.๑.๒ ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มผู้ใช้บริการ

ทางพิเศษ  

เมื่อพิจารณาช่องทางการรับข่าวสาร พบว่า ช่องทางท่ีผู้ใช้บริการทางพิเศษรับข่าวสารมากท่ีสุด 
คือ (1) อินเทอร์เน็ต ประเภท Facebook/Twitter/Line (ร้อยละ 53.60) (2) ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ 
ทางพิเศษ (ร้อยละ 35.40) และ (3) โทรทัศน์ (ร้อยละ 25.10) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 4-4 

ตารางที่ 4-4 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ 

ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของ กทพ. 

จำนวน ร้อยละ 

โทรทัศน์ ๑๑๙ ๒๕.๑0 

วิทยุ 75 ๑๕.๘0 

หนังสือพิมพ์ 18 ๓.๘0 

วารสาร EXAT Magazine 14 ๓.๐0 

รายงานประจำป ี ๑๒ ๒.๕0 

ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ 168 ๓๕.๔0 
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ตารางที่ 4-4 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ (ต่อ) 

ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของ กทพ. 

จำนวน ร้อยละ 

กิจกรรม Road Show 8 ๑.๗0 

ศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service Center) 7 ๑.๕0 

ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 ๒๑ 4.40 

ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) 15 3.20 

อินเทอร์เน็ต 

www.exat.co.th 27 5.70 

Facebook/Twitter/Line 254 53.60 

www.thaieasypass.com 21 4.40 

Application EXAT Portal 19 4 

ช่องทาง อื่น ๆ 59 12.40 
 

เมื่อพิจารณาช่องทางการส่ือสารท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุดเพียงช่องทางเดียว คือ ช่องทางการส่ือสาร
แบบออนไลน์ ประเภท Facebook/Twitter/Line 

4.1.3 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
ในอนาคตในกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ  

4.1.3.1 ความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษทั้งหมด 474 คน พบว่า 
การให้ความหมายคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษคือ “การดำเนินงานที่เป็น
ธรรมและโปร่งใส เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” โดยกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษให้ความหมายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม แบ่งเป็น 6 ประเด็น ดังนี้ 1) การดำเนินงานท่ีมีความโปร่งใส 2) การบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 3) การทำงานเพื่อสังคม การตอบแทนสังคม  
การพัฒนาสังคม 4) การทำให้สังคมมีความสุข และสังคมได้รับผลประโยชน์ 5) การตอบแทนดูแลสังคมและ
ช่วยเหลือสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ และ 6) การเคารพกฎหมายการจราจรของผู้ใช้ทาง
ท่ัวไปและผู้ใช้ทางพิเศษ 

4.1.3.2 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา  
ท่ียั่งยืน (SDGs) ในความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

กลุ่มผู ้ใช้บริการทางพิเศษมีความคิดเห็นว่า กทพ. ควรมุ่งเน้นการดำเนินงานตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม ร้อยละ 16.42 



 รายงานผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | 50 

2) เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และ
ยั ่งยืน ร้อยละ 15.58 และ 3) เป้าหมายที ่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีว ิตที ่มีสุขภาพดีและส่งเสริม 
สวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย ร้อยละ 14.14 รายละเอียดดังภาพท่ี 4-4 

 

ภาพที่ 4-4  การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGS)   
                    ในความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

๔.๑.๔ ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ  
จากการเก็บแบบสอบถามกลุ่มผู ้ใช้บริการทางพิเศษทั้งหมด 474 ชุด โดยแบ่งตามระบบ 

เก็บค่าผ่านทาง ได้แก่ ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด และระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) 
ดังตารางท่ี 4-5 

ตารางที่ 4-5 จำนวนตัวอย่างผู้ใช้บริการทางพิเศษตามระบบเก็บค่าผ่านทาง 

ลำดับ ระบบเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ร้อยละ 

1 ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด 274 57.80 

2 ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) 200 42.20 

 
กลุ่มผู ้ใช้บริการทางพิเศษ ทั้งสิ ้น 474 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

(ร้อยละ 32.30) ลำดับต่อมา คือ นิสิต/นักศึกษา (ร้อยละ 24.30) และรับราชการ/พนักงานราชการ  
(ร้อยละ 13.10) ดังตารางท่ี 4-6 

  

๑๖.๔๒ 15.58 14.14

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

เป้าหมายท่ี 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้าง
พื้นฐาน

เป้าหมายท่ี 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี

ร้อ
ยล

ะ

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
ในความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ
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ตารางที่ 4-6 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
อาชีพ รับราชการ/พนักงานราชการ 62 13.10 

พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 44 9.30 
พนักงานบริษัทเอกชน 153 32.30 
ธุรกิจส่วนตัว 42 8.90 
รับจ้าง 13 2.70 
นิสิต/นักศึกษา 115 24.30 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 15 3.20 
อื่น ๆ 30 6.30 

 
๔.๑.๕ คะแนนเฉล่ียภาพลักษณ์เปรียบเทียบตามระบบเก็บค่าผ่านทาง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ กทพ. ในกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษตามระบบเก็บค่าผ่านทาง ได้แก่ 1) ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด 
2) ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) พบว่า มีการรับรู ้ถึงภาพลักษณ์การดำเน ินงาน 
ด้านความร ับผิดชอบต่อสังคมทั ้ง 3 ด้าน อยู ่ในระดับ “ ปานกลาง” โดยคะแนนเฉลี ่ยภาพลักษณ์ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด มีคะแนนสูงท่ีสุด ดังตารางท่ี 4-7  

ตารางที่ 4-7 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนภาพลักษณ์ในภาพรวมแบ่งตามระบบเก็บค่าผ่านทาง 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ กทพ. 

แบบเงินสด 
แบบอัตโนมัติ  
(Easy Pass) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ภาพลักษณ์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ภาพลักษณ์ 

1. ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable 
Business) 

2.92 ปานกลาง 2.87 ปานกลาง 

2. ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่าง
เป็นธรรม (Sustainable Society) 

2.76 ปานกลาง 2.69 ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม (Sustainable Planet) 

2.97 ปานกลาง 2.90 ปานกลาง 

ภาพรวมภาพลักษณ์ทั้ง 3 ด้าน 2.88 ปานกลาง 2.82 ปานกลาง 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

นอกจากนั้นแล้ว สามารถพิจารณาคะแนนเฉลี่ยภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในแต่ละด้านมีรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-8 
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ตารางที่ 4-8 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนภาพลักษณ์แบ่งตามระบบเก็บค่าผ่านทาง 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
ระบบเงินสด 

ระบบอัตโนมัติ  
(Easy Pass) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ภาพลักษณ์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ภาพลักษณ์ 

1. ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 

    1.1 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน 2.62 ปานกลาง 2.52 พอใช้ 
    1.2 การสน ับสน ุนให ้ เก ิดการสร ้างค ่าน ิยมในการ   

ดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยมีการรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ 

2.69 ปานกลาง 2.58 พอใช้ 

    1.3 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อยกระดับความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

3.12 ปานกลาง 3.08 ปานกลาง 

    1.4 การดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ 3.27 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 

2. ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 

    2.1 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างย่ังยืน 

2.76 ปานกลาง 2.67 ปานกลาง 

    2.2 รายงานข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
กทพ. และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

2.75 ปานกลาง 2.71 ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม (Sustainable Planet) 

    3.1 การส ่งเสร ิมมาตรการด ้านความร ับผ ิดชอบต่อ
สิ ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานระบบ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

2.91 ปานกลาง 2.85 ปานกลาง 

    3.2 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษ และอาคารสำนักงาน 

2.96 ปานกลาง 2.88 ปานกลาง 

    3.3 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมมาตรการ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

2.93 ปานกลาง 2.90 ปานกลาง 

    3.4 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณขยะ
และก๊าซเรือนกระจก 

3.09 ปานกลาง 2.98 ปานกลาง 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

4.1.6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ที่ได้จากการสำรวจ 
กลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

ในด้านความต้องการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ กทพ. ของกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ สามารถแบ่งออกเป็น ๔ ด้านโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑) ด้านการให้บริการทางพิเศษ คือ การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นของการทางพิเศษให้ใช้
งานง่ายยิ่งขึ ้น การเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ  กทพ. การลดอัตราค่าผ่านทางพิเศษ  
การแก้ไขปัญหารถติดบนทางพิเศษ การใช้บริการระบบ Easy pass อย่างมีความเสถียร การขยายจุดให้บริการ
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สาธารณูปการอย่างทั่วถึง การดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน การลดจำนวนด่านเก็บค่าผ่านทางให้น้อยลง 
และการเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 

๒) ด้านการดำเนินงานเพื่อชุมชนและสังคม คือ การรับผิดชอบต่อผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
การสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ การสนับสนุนทุนการศึกษา และการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชน
ท่ีอยู่ใกล้การก่อสร้างทางพิเศษ 

๓) ด้านส่ิงแวดล้อม คือ การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมตามบริเวณจุดพักรถ 
และการลดมลภาวะทางอากาศบริเวณทางพิเศษ  

๔) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ การบริหารองค์กรอย่างเป็นธรรม การแสดงถึงความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของการทางพิเศษ และการดูแลควบคุมวัสดุที่ใช้งานในการก่อสร้างการทางพิเศษให้มีมาตราฐาน 
รวมทั้งการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้ถูกต้องในการใช้บริการทางพิเศษ 

 
๔.๒ กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ  

๔.๒.๑ ผลการศึกษาภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ  
ผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มภาครัฐในฐานะ

เจ้าของจำนวน 3 คน พบว่า ภาพรวมระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับ “ดีมาก”  
ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.39 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 0.23 ดังตารางท่ี 4-9 

ตารางที่ 4-9 ภาพรวมระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ 

ภาพรวมผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับภาพลักษณ์ 

ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ กทพ. ในกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ 

4.39 0.23 ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับภาพลักษณ์รายด้าน พบว่า ระดับภาพลักษณ์ทั ้งหมดอยู ่ในระดับ  

“ดีมาก” ในทุกด้าน ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) มีค่าคะแนนเฉล่ีย
สูงสุดคือ 4.67 ส่วนด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Sustainable 
Planet) มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.27 และด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 
(Sustainable Society) มีค่าคะแนนเฉล่ียต่ำสุด คือ 4.25 ดังตารางท่ี 4-10 

ตารางที่ 4-10 ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ  กทพ. ในกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
    จำแนกตามด้าน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 
ระดับภาพลักษณ์ 

1. ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 4.67 ดีมาก 
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ตารางที่ 4-10 ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ  กทพ. ในกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
    จำแนกตามด้าน (ต่อ) 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 
ระดับภาพลักษณ์ 

1.1 การจัดหลักสูตรหรือจัดอบรมให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพ 

4.33 ดีมาก 

1.2 การให้ค่าตอบแทนที่มีความคุ้มค่าต่อภาระงาน 4.67 ดีมาก 

1.3 การจัดให้มีสวัสดิการที่มีความเสมอภาค 4.67 ดีมาก 

1.4 การดูแลสุขภาพของบุคลากร 4.67 ดีมาก 

1.5 การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการดำเนินงานของ
บุคลากร 

4.67 ดีมาก 

1.6 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน 5.00 ดีมาก 

1.7 การสนับสนุนให้เกิดการสร้างค่านิยมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส 
โดยมีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ 

5.00 ดีมาก 

1.8 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื ่อยกระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

4.33 ดีมาก 

2. ด้านการสร้างเสร ิมการยอมรับจากชุมชนและส ังคมอย่างเป็นธรรม 
(Sustainable Society) 

4.25 ดีมาก 

2.1 การให้ความรู้ต่าง ๆ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 4.00 ดี 

2.2 การพัฒนาชุมชนรอบเขตทางพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาท 
ในการตัดสินใจในโครงการ 

4.33 ดีมาก 

2.3 การส่งเสริมกิจกรรมเพื ่อช ุมชนและสนับสนุนงบประมาณสำหรับ 
การพัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 

4.33 ดีมาก 

2.2 รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียรับทราบ 

4.33 ดีมาก 

3. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ ่งแวดล้อม 
(Sustainable Planet) 

4.27 ดีมาก 

3.1 การส่งเสริมมาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสิ ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 4.33 ดีมาก 

3.2 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษ และอาคารสำนักงาน 

4.00 ดี 

3.3 การส ่งเสร ิมมาตรการการใช ้พล ังงานอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพใน  
การดำเนินงาน 

4.33 ดีมาก 

3.4 การลดปริมาณขยะและก๊าซเรือนกระจก 4.33 ดีมาก 

3.5 การออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติของอาคารสีเขียว  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่างสูงสุด 

4.33 ดีมาก 
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๔.๒.๒ ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มภาครัฐ 
ในฐานะเจ้าของ  

เมื ่อพิจารณาช่องทางการรับข่าวสาร พบว่า ช่องทางที่ภาครัฐในฐานะเจ้าของได้รับข่าวสาร 
ผ ่าน โทรท ัศน์ /ว ิทยุ /ก ิจกรรม Road Show/ศ ูนย ์ ราชการสะดวก (One Stop Service Center)/ 
ศูนย์บริการข้อมูลผู ้ ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543/ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมั ติ  
(Easy Pass Fast Service)/Application EXAT Portal และอินเทอร์เน็ต ประเภท Facebook/Twitter/Line 
และ www.thaieasypass.com (ร้อยละ 100.00) ดังตารางท่ี 4-11 

ตารางที่ 4-11 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มภาครัฐ 
   ในฐานะเจ้าของ 

ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของ กทพ. 

จำนวน ร้อยละ 

โทรทัศน์ 3 100.00 

วิทยุ 3 100.00 

หนังสือพิมพ์ 1 33.30 

วารสาร EXAT HOME 2 66.70 

วารสาร EXAT Magazine 2 66.70 

รายงานประจำป ี 1 33.30 

ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ 1 33.30 

กิจกรรม Road Show 3 100.00 

ศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service Center) 3 100.00 

ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 3 100.00 

ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) 3 100.00 

อินเทอร์เน็ต www.exat.co.th  1 33.30 

Facebook/Twitter/Line 3 100.00 

www.thaieasypass.com 3 100.00 

Application EXAT Portal 3 100.00 
 

เมื่อพิจารณาช่องทางการส่ือสารท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุดเพียงช่องทางเดียว คือ วิทย ุ

4.2.3 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
ในอนาคตในกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ 

4.2.3.1 ความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของทั้งหมด 3 คน พบว่า  

การให้ความหมายคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ คือ “องค์กรที่มีธรรมาภิบาล

http://www.exat.co.th/
http://www.thaieasypass.com/


 รายงานผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | 56 

และจิตบริการต่อสังคม” โดยกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของให้คำนิยามความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียด 
ดังนี้ 1) การมีธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) กทพ. เป็นองค์กรท่ีมีผลการดำเนินงานการสร้างประโยชน์
ให้กับสังคมส่วนรวม และ 3) การให้บริการเส้นทางพิเศษอย่างดีท่ีสุดด้วยจิตบริการ 

4.2.3.2 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
(SDGs) ในความคิดเห็นของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ 

กลุ ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของมีความคิดเห็นว่า กทพ. ควรมุ ่งเน้นการดำเนินงาน 
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รายละเอียด เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน ร้อยละ 33.33 
ของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของทั้งหมด เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ ่นฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน ร้อยละ 33.33 ของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของทั้งหมด และ
เป้าหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
ร้อยละ 33.33 ของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของท้ังหมด รายละเอียดดังภาพท่ี 4-5 

 

ภาพที่ 4-5 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGS)           
                   ในความคิดเห็นของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ 

4.2.3.3 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของต่อแนวทางในการบริหาร
จัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กทพ. ในอนาคต 

กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของมีความคิดเห็นว่า ความต้องการและความคาดหวังของ
กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของต่อแนวทางในการบริหารจัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและ
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กทพ. ในอนาคต โดยเรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้  

ลำดับ 1) ควรทำการสื่อสารแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ี
แสดงวิสัยทัศน์ด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจขององค์กร (Corporate ethical vision) อย่างชัดเจนและ
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ในความคิดเห็นของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ
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เป็นระบบ แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ร้อยละ 77.78 จากกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของทั้งหมด และ 
ควรจัดทำระบบการดำเนินงานและการควบคุมขององค์กร (Organizational systems of implementation 
and control) สร้างแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และพัฒนาระบบกำกับดูแล
กิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 77.78  

ลำดับ 2) ควรจัดทำกฎและระเบียบในการดำเนินงานตามจริยธรรมของธุรกิจ (Codes 
of ethics) ท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกส่วนงาน ร้อยละ 61.11  

ลำดับ 3) ควรจัดการอบรมด้านจริยธรรม (Ethical training) กับกลุ่มผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีของ กทพ. เพื่อให้มีความเข้าใจในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ร้อยละ 50  

ลำดับ 4) ควรดำเนินการส่งเสริมส่วนงานอื่น ๆ ที่มีการดำเนินงานควบคู่กับการสร้าง
ความรับผิดต่อสังคมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส (Social and ethical accountability) ร้อยละ 
44.44  

ลำดับ 5)  ควรกระตุ้นให้มีการตรวจสอบภายนอก (External verification) จากหน่วยงาน
ภายนอกที่ได้รับการรับรองว่ามีความสามารถในการประเมินผลและมีความน่าเชื ่อถือ ร้อยละ  38.89 
รายละเอียดดังภาพท่ี 4-6 
 

ภาพที่ 4-6 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของต่อแนวทางในการบริหาร 
                  จัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กทพ. 

๔.๒.๔ ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ  
คณะผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ จำนวน 3 คน พบว่า ประกอบ

อาชีพรับราชการหรือพนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตัว ในสัดส่วนร้อยละ 33.30 
เท่ากัน ดังตารางท่ี 4-12 
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แนวทางในการบริหารจัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมของ กทพ. ในอนาคต 

ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของต่อแนวทางในการบริหารจัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของ กทพ. 
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ตารางที่ 4-12 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
อาชีพ รับราชการ/พนักงานราชการ 1 33.30 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ  1 33.30 

พนักงานบริษัทเอกชน 0 0.00 

ธุรกิจส่วนตัว  1 33.30 

อื่น ๆ 0 0.00 

 

4.2.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ท่ีได้จากการสำรวจ
กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ 

ในด้านความต้องการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กทพ. ของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ด้านโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑) ด้านการดำเนินงานเพื่อชุมชนและสังคมคือ การใช้ทรัพย์สินของ กทพ. (พื้นที่ใต้ เขต 
ทางพิเศษ) ใหเ้กิดประโยชน์ในด้านการใช้บริการส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม 

2 ) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ การสร้างภาพลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านความ
รับผิดชอบทางสังคมของ กทพ. ต่อประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะการเป็นหน่วยงานต้นแบบในการให้บริการ
ประชาชนด้วยคุณภาพท่ีเป็นเลิศ และการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบของสังคมให้แก่เจ้าหน้าท่ี กทพ. 

๔.๓ กลุ่มเจ้าหน้าที่ กทพ.  
๔.๓.๑ ผลการศึกษาภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ.  

ผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ี  กทพ. 
จำนวน 461 คน ในภาพรวมพบว่าระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับ “ดีมาก”  
ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.29 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 0.11 ดังตารางท่ี 4-13 

ตารางที่ 4-13 ภาพรวมระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. 

ภาพรวมผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับภาพลักษณ์ 

ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ กทพ. ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. 

4.29 0.11 ดีมาก 

ผลการวิเคราะห์ระดับภาพลักษณ์รายด้าน พบว่า ระดับภาพลักษณ์ท้ังหมดอยู่ในระดับ “ดีมาก” 
และ “ดี” โดยด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 
4.41 รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Sustainable 
Planet) มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 และ ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 
(Sustainable Society)  มีคะแนนเฉล่ีย 4.18  
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เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 
พบว่า ระดับภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอยู ่ในระดับ “ดีมาก”  ทุกหัวข้อ  
โดยการดำเนินงานที่สะท้อนภาพลักษณ์ดีที่สุด คือ การดูแลสุขภาพของบุคลากร (ข้อ 1.4) ท่ีคะแนนเฉล่ีย 
4.51 

ในด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 
พบว่า ระดับภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอยู ่ในระดับ “ดีมาก”  และ “ดี”  
โดยการดำเนินงานท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ดีท่ีสุด คือ การให้ความรู้ต่าง ๆ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ (ข้อ 2.1) 
ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.21 

ส่วนสุดท ้ายด้านการพัฒนาขีดความสามารถต ่อการบรรเทาและพ ัฒนาสิ ่งแวดล ้อม 
(Sustainable Planet) พบว่า ระดับภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับ  
“ดีมาก” และ “ดี” โดยการดำเน ินงานที ่สะท้อนภาพลักษณ์ได ้ด ีท ี ่ส ุดคือ การส่งเสร ิมมาตรการ  
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001  

(ข้อ 3.1) และ การส่งเสริมมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  (ข้อ ๓.๓)  
ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ดีมาก” ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.38 เท่ากัน ดังตารางท่ี 4-14 

ตารางที ่4-14  ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. จำแนกตามด้าน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 
ระดับ

ภาพลักษณ์ 

1. ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 4.41 ดีมาก 

1.1 การจัดหลักสูตรหรือจัดอบรมให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนา
ศักยภาพ 

4.41 ดีมาก 

1.2 การให้ค่าตอบแทนทีม่ีความคุ้มค่าต่อภาระงาน 4.35 ดีมาก 

1.3 การจัดให้มีสวัสดิการที่มีความเสมอภาค 4.43 ดีมาก 

1.4 การดูแลสุขภาพของบุคลากร 4.51 ดีมาก 

1.5 การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการดำเนินงานของบุคลากร 4.43 ดีมาก 

1.6 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน 4.38 ดีมาก 

1.7 การสนับสนุนให้เกิดการสร้างค่านิยมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยมี 
การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ 

4.37 ดีมาก 

1.8 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ 

4.39 ดีมาก 

2. ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม  
(Sustainable Society) 

4.18 ดี 
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ตารางที ่4-14  ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. จำแนกตามด้าน 

(ต่อ) 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 
ระดับ

ภาพลักษณ์ 

2.1 การให้ความรู้ต่าง ๆ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 4.21 ดีมาก 

2.2 การพัฒนาชุมชนรอบเขตทางพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทในการ
ตัดสินใจในโครงการ 

4.15 ดี 

2.3 การส่งเสริมกิจกรรมเพื ่อชุมชนและสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนา
ชุมชนและสังคมเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 

4.18 ดี 

2.4 รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และเผยแพร่ให้ผู ้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียรับทราบ 

4.16 ดี 

3. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
(Sustainable Planet) 

4.29 ดีมาก 

3.1 การส่งเสริมมาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตาม
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

4.38 ดีมาก 

3.2 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
และอาคารสำนักงาน 

4.27 ดีมาก 

3.3 การส่งเสริมมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 4.38 ดีมาก 

3.4 การลดปริมาณขยะและก๊าซเรือนกระจก 4.30 ดีมาก 

3.5 การออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติของอาคารสีเขียว เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่างสูงสุด 

4.11 ดี 

 

๔.๓.๒ ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ.  
เมื ่อพิจารณาช่องทางการรับข่าวสารพบว่า ช่องทางที่เจ้าหน้าที่ กทพ. ได้รับข่าวสารมาก   

(1) Intranet ของ กทพ. (ร้อยละ 47.30) (2) อินเทอร์เน็ต ประเภท www.exat.co.th (ร้อยละ 44.50) 
และ (3) ป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน กทพ. (ร้อยละ 31.00) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 4-15 
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ตารางที่ 4-15 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ  กทพ. ในกลุ่ม
เจ้าหน้าท่ีกทพ. 

ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของ กทพ. 

จำนวน ร้อยละ 

โทรทัศน์ 92 20.00 
วิทยุ 75 16.30 
หนังสือพิมพ์ 33 7.20 
วารสาร EXAT HOME 139 30.20 
วารสาร EXAT Magazine 133 28.90 
รายงานประจำป ี 79 17.10 
ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ 120 26.00 
กิจกรรม Road Show 37 8.00 
ศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service Center) 24 5.20 
หนังสือเวียนภายใน กทพ. 23 5.00 
สื่อวิทยุภายใน กทพ. EXAT Sound 118 25.60 
ป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน กทพ. 143 31.00 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. 94 20.40 
ข้อความอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์ 76 16.50 

อินเทอร์เน็ต 
www.exat.co.th 205 44.50 
Facebook/Twitter/Line 88 19.10 
www.thaieasypass.com 23 5.00 

Intranet ของ กทพ. 218 47.30 
Application EXAT Portal 63 13.70 
ช่องทางอื่น ๆ 4 0.90 

เมื ่อพิจารณาช่องทางการสื่อสารที่ผู ้ตอบแบบสอบถามใช้มากที่สุดเพียงช่องทางเดียว คือ  
ช่องทางการส่ือสารแบบออนไลน์ ประเภท Intranet ของ กทพ. 

4.3.3 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
ในอนาคตในกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. 

4.3.3.1 ความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. 

จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. ท้ังหมด 461 คน พบว่า การให้
ความหมายคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของกลุ ่มเจ้าหน้าที ่ กทพ. คือ “การมีจิตสำนึกในการ
รับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม” โดยกลุ ่มเจ้าหน้าที่ กทพ. ให้คำนิยาม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งเป็น 7 ประเด็น ดังนี้ 1) คำนึงถึงการกระทำที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทำนั้น ๆ 2) การมีจริยธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคม 3) การดูแลและลดมลพิษ

http://www.exat.co.th/
http://www.thaieasypass.com/
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ส่ิงแวดล้อม 4) การจัดกิจกรรมและการดูแลพื้นท่ีโดยรอบการทางพิเศษ 5) ความเคารพกฎจราจรของผู้ใช้ทาง
และผู้ใช้ทางพิเศษ 6) การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมและช่วยเหลือสังคม และ 7) ความเท่าเทียมทางมนุษย์
และการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน 

4.3.3.2 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา  
ท่ียั่งยืน (SDGs) ในความคิดเห็นของกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. 

กลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. มีความคิดเห็นว่า กทพ. ควรมุ่งเน้นการดำเนินงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มากที่สุด 3 ลำดับแรก ดังนี้ (1) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย ร้อยละ 22.78 (2) เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่า
ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ร้อยละ 13.23 และ (3) เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน   
ร้อยละ 11.10 รายละเอียดดังภาพท่ี 4-7 

 

ภาพที่ 4-7   การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGS) 
ในความคิดเห็นของกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. 

4.3.3.3 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเจ้าหน้าที่ กทพ. ต่อแนวทางในการบริหาร
จัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กทพ. ในอนาคต 

ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเจ้าหน้าที่ กทพ. ต่อแนวทางในการบริหาร
จัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กทพ.  ในอนาคต โดย 
เรียงตามความสำคัญท้ัง 6 ลำดับ ดังนี้  

ลำดับ 1) ควรทำการสื่อสารแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ี
แสดงวิสัยทัศน์ด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจขององค์กร (Corporate ethical vision) อย่างชัดเจนและ
เป็นระบบ แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ร้อยละ 79.07  
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน(SDGs) 

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน(SDGs) 
ในความคิดเห็นของกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ.
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ลำดับ 2) ควรจัดทำกฎและระเบียบในการดำเนินงานตามจริยธรรมของธุรกิจ (Codes 
of ethics)  ท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกส่วนงาน ร้อยละ 70.90  

ลำดับ 3) ควรจัดการอบรมด้านจริยธรรม (Ethical training) กับกลุ่มผู ้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีของ กทพ. เพื่อให้มีความเข้าใจในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ร้อยละ 63.77  

ลำดับ 4) ควรจัดทำระบบการดำเนินงานและการควบคุมขององค์กร (Organizational 
systems of implementation and control) สร้างแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
และพัฒนาระบบกำกับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 56.83  

ลำดับ 5)  ควรดำเนินการส่งเสริมส่วนงานอื่น ๆ ท่ีมีการดำเนินงานควบคู่กับการสร้าง
ความรับผิดต่อสังคมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส (Social and ethical accountability) ร้อยละ 
46.31  

ลำดับ 6)  ควรกระตุ้นให้มีการตรวจสอบภายนอก (External verification) จากหน่วยงาน
ภายนอกที่ได้รับการรับรองว่ามีความสามารถในการประเมินผลและมีความน่าเชื ่อถือ  ร้อยละ 33.12 
รายละเอียดดังภาพท่ี 4-8 

 

 

ภาพที่ 4-8 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของต่อแนวทางในการบริหารจัดการ
มาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กทพ. 

๔.๓.๔ ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ.  
จากแบบสอบถามในกลุ ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. ทั ้งหมด 461 คน โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงาน  

(ร้อยละ 85.90) อยู่ในระดับ 4-6 (ร้อยละ 58.80) และปฏิบัติงานกับ กทพ. เป็นระยะเวลา 16 - 20 ปี  
(ร้อยละ 40.30) ดังตารางท่ี 4-16 
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แนวทางในการบริหารจัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบตอ่สังคมและจริยธรรมของ กทพ. ในอนาคต 

ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเจ้าหน้าที่ กทพ. ต่อแนวทางในการบริหารจัดการมาตรฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของ กทพ. 
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ตารางที่ 4-16 ข้อมูลท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ี กทพ. 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

ตำแหน่ง 

ผู้บริหาร 19 4.10 

พนักงาน 396 85.90 

ลูกจ้าง 46 10.00 

ระดับปฏิบัติการ 
(เฉพาะพนักงาน) 

ระดับ 7-11 20 4.30 

ระดับ ๔-๖ 271 58.80 

ระดับ 1-3 115 24.90 

ระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงานกับ กทพ. 

1-5 ปี 117 25.40 

6-10 ปี 107 23.20 

11-15 ปี 51 11.10 

16-20 ปี 186 40.30 

21 ปี ข้ึนไป 0 0.00 

หมายเหตุ: ผลรวมในแต่ละหัวข้อที ่ไม่ถึงร้อยละร้อย เนื ่องจากผู ้ตอบแบบสอบถามบางท่านไม่ได้ตอบในช่องคำถาม  
  ตามประเด็นดังกล่าว 

๔.๓.๕ คะแนนเฉล่ียภาพลักษณ์เปรียบเทียบตามตำแหน่งงาน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ของ กทพ. ตามตำแหน่งงาน พบว่า เจ้าหน้าที ่ กทพ. สามารถแบ่งตามตำแหน่งงานได้ 3 ระดับ ได้แก่  
(1) ผู้บริหารระดับ 7 – 11 (2) พนักงานระดับ 1 – 6 และ (3) ลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้คะแนน
ภาพรวมระดับภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับ “ดีมาก” และ “ดี” 
โดยเมื่อพิจารณาตามตำแหน่งงาน พบว่า ตำแหน่งลูกจ้าง ให้คะแนนเฉล่ียระดับภาพลักษณ์ในภาพรวมสูงท่ีสุด 
(คะแนนเฉลี่ย 4.65) และยังพบว่า ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable 
Business) ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) และ
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Sustainable Planet) ตามทัศนคติ 
ของเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหาร และลูกจ้างอยู่ในระดับ “ดีมาก” ในทุกด้าน (คะแนนเฉลี่ย 4.42 และ 4.65 
ตามลำดับ) ส่วนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งพนักงานอยู่ในระดับ “ดีมาก” และ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.12) ดังตารางท่ี 
4-17 
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ตารางที่ 4-17 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียภาพลักษณ์ในภาพรวมแบ่งตามตำแหน่ง 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ภาพลักษณ์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ภาพลักษณ์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ภาพลักษณ์ 

1.  ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ
(Sustainable Business) 

4.54 ดีมาก 4.36 ดีมาก 4.72 ดีมาก 

2.  ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชน
และสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable 
Society) 

4.29 ดีมาก 4.12 ดี 4.61 ดีมาก 

3.  ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการ
บรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
(Sustainable Planet) 

4.43 ดีมาก 4.21 ดีมาก 4.61 ดีมาก 

ภาพรวมภาพลักษณ์ทั้ง 3 ด้าน 4.42 ดีมาก 4.12 ดี 4.65 ดีมาก 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

นอกจากนั ้นคะแนนเฉลี ่ยภาพลักษณ์การดำเน ินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในแต่ละด้านสามารถพิจารณารายละเอียดดังตารางท่ี 4-18 
 

ตารางที่ 4-18 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียภาพลักษณ์แบ่งตามตำแหน่ง 

ประเด็นศึกษา 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
ภาพลักษณ์ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
ภาพลักษณ์ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
ภาพลักษณ์ 

1. ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 
1.1 การจัดหลักสูตรหรือจัดอบรมให้แก่

บุคลากรเพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้และ
พัฒนาศักยภาพ 

4.43 ดีมาก 4.44 ดีมาก 4.75 ดีมาก 

1.2 การให้ค ่าตอบแทนที ่มีความคุ ้มค่า 
ต่อภาระงาน 

4.56 ดีมาก 4.28 ดีมาก 4.50 ดีมาก 

1.3 การจ ัดให ้ม ีสว ัสด ิการท ี ่ม ี ค วาม 
เสมอภาค 

4.53 ดีมาก 4.39 ดี 4.90 ดีมาก 

1.4 การดูแลสุขภาพของบุคลากร 4.63 ดีมาก 4.46 ดีมาก 4.75 ดีมาก 

1.5 การสร้างความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยในการดำเนินงานของบุคลากร 

4.56 ดีมาก 4.37 ดีมาก 4.80 ดีมาก 

1.6 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการ
ดำเนินงาน 

4.57 ดีมาก 4.31 ดีมาก 4.75 ดีมาก 
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ตารางที่ 4-18 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียภาพลักษณ์แบ่งตามตำแหน่ง (ต่อ) 

ประเด็นศึกษา 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
ภาพลักษณ์ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
ภาพลักษณ์ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
ภาพลักษณ์ 

1.7 การสนับสนุนให้เกิดการสร้างค่านิยม
ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยมี
ก า ร ร ายง านความ ข ั ดแ ย ้ ง ท า ง
ผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ 

4.54 ดีมาก 4.30 ดีมาก 4.75 ดีมาก 

1.8 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบร ิการ
เพ ื ่อยกระด ับความพ ึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

4.53 ดีมาก 4.32 ดีมาก 4.55 ดีมาก 

2. ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 

2.1 การให้ความรู ้ต่าง ๆ กับชุมชนรอบ
เขตทางพิเศษ 

4.33 ดีมาก 4.16 ดี 4.70 ดีมาก 

2.2 การพัฒนาชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทใน
การตัดสินใจในโครงการ 

4.27 ดีมาก 4.08 ดี 4.75 ดีมาก 

2.3 การส่งเสริมกิจกรรมเพื ่อชุมชนและ
สนับสนุนงบประมาณสำหร ับการ
พัฒนาชุมชนและสังคมเพื ่อให้เกิด
ความย่ังยืน 

4.30 ดีมาก 4.11 ดี 4.60 ดีมาก 

2.4 รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กทพ. และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรับทราบ 

4.27 ดีมาก 4.11 ดี 4.40 ดีมาก 

3. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม (Sustainable Planet) 
3.1 การส ่ง เสร ิมมาตรการด ้านความ

รับผิดชอบต่อสิ ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบตามมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

4.53 ดีมาก 4.31 ดีมาก 4.55 ดีมาก 

3.2 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบ
เขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษ และอาคารสำนักงาน 

4.47 ดีมาก 4.17 ดี 4.55 ดีมาก 

3.3 การส่งเสริมมาตรการการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

4.50 ดีมาก 4.34 ดีมาก 4.80 ดีมาก 

3.4 การลดปริมาณขยะและก๊าซเร ือน
กระจก 

4.41 ดีมาก 4.24 ดีมาก 4.70 ดีมาก 

3.5 การออกแบบอาคารโดยคำน ึ ง ถึง
แนวทางปฏิบ ัต ิของอาคารส ีเขียว  
เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
พลังงานอย่างสูงสุด 

4.25 ดีมาก 4.01 ดี 4.45 ดีมาก 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน 
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4.3.6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ที่ได้จากการสำรวจ
กลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. 

ในด้านความต้องการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กทพ. ของกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. สามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้านโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑) ด้านการให้บริการทางพิเศษ คือ การวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถลด
ปัญหาการจราจรบนทางพิเศษในช่ัวโมงเร่งด่วนได้จริง การปรับปรุงอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ควรเน้น 
และการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของการทางพิเศษแก่ประชาชนให้มากขึ้น 

๒) ด้านการดำเนินงานเพื่อชุมชนและสังคม คือ การพัฒนาพื้นที่รอบเขตทางพิเศษเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ การช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านความเสียหายของที่อยู่
อาศัย การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ การสนับสนุนทุนการศึกษากับเย าวชน  
การให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนกับการทางพิเศษ และการจัดสรรพื้นท่ีจอดรถในชุมชน
อย่างเป็นระเบียบ  

๓) ด้านส่ิงแวดล้อม คือ การสำรวจผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากมลพิษทางอากาศ การลดมลพิษ
ทางอากาศและทางเสียง การปลูกต้นไม้เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ การจัดกิจกรรมท่ีช่วยลดการเกิดมลภาวะ
ทางอากาศ และการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองบริเวณชุนชนรอบเขตทางพิเศษ 

4) ด้านสวัสดิการเจ้าหน้าที่ กทพ. คือ การสร้างสวัสดิการส่วนลดค่าผ่านทางแก่เจ้าหน้าท่ี 
กทพ. การให้สวัสดิการการรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่ กทพ. การเพิ่มโบนัสแก่เจ้าหน้าท่ี  กทพ. การพัฒนา
สวัสดิการของเจ้าหน้าท่ี กทพ. ให้เทียบเท่าข้าราชการ และการให้สวัสดิการด้านท่ีพักอาศัยแก่เจ้าหน้าท่ี กทพ. 

5) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ การแสดงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการดำเนินงาน  
การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร การส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ สำหรับเจ้าหน้าท่ี กทพ. และ
การสร้างความเท่าเทียมในการทำงานและสวัสดิการระหว่างพนักงานกับลูกจ้างในองค์กร 
 
๔.๔ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน  

๔.๔.๑ ผลการศึกษาภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก
การเวนคืน 

ผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก
การเวนคืนจำนวน 14 คน ในภาพรวมพบว่า ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. อยู่ใน
ระดับ “ปานกลาง” ท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.86  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 0.69 ดังตารางท่ี 4-19 
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ตารางที่ 4-19  ภาพรวมระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
จากการเวนคืน 

ภาพรวมผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับภาพลักษณ์ 

ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ กทพ. ในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 

2.86 0.69 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับภาพลักษณ์รายด้าน พบว่า ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและ

สังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) มีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดท่ี 
3.61 รองลงมาด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม (Sustainable Planet) 
มีระดับภาพลักษณ์อยู ่ในระดับ “ปานกลาง” โดยมีคะแนนเฉลี ่ยที ่ 2.73 และด้านความรับผิดชอบ 
ในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) มีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “พอใช้” โดยมีคะแนนเฉล่ีย
ต่ำสุดท่ี 2.24 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 
พบว่า ระดับภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ในภาพรวมอยู่ในระดับ “พอใช้” 
โดยการดำเนินงานที่สะท้อนภาพลักษณ์ได้ดีที ่สุดคือ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื ่อยกระดับ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ (ข้อ 1.3) มีระดับระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “พอใช้” ท่ีคะแนนเฉล่ีย 
2.57 ในด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) พบว่า 
ระดับภาพลักษณ์การดำเน ินงานด้านความร ับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี ้ในภาพรวมอยู ่ ในระดับ “ ดี”  
โดยการดำเนินงานที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีที ่สุดคือ การเยียวยาผู้ถูกเวนคืน  (ข้อ 2.1) มีระดับภาพลักษณ์ 
อยู่ในระดับ “ดีมาก” ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.79 

ส่วนส ุดท ้ายด ้านการพัฒนาข ีดความสามารถต ่อการบรรเทาและพัฒนาสิ ่งแวดล้อม 
(Sustainable Planet) พบว่า ระดับภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้  
ในภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยการดำเนินงานท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ได้ดีท่ีสุดคือ การตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคารสำนักงาน (ข้อ 3.2) และการส่งเสริม
มาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (ข้อ 3.3) มีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” ท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.79 เท่ากัน ดังตารางท่ี 4-20 
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ตารางที่ 4-20 ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ  กทพ. ในกลุ่มผู ้ได้รับผลกระทบจาก 
     การเวนคืนจำแนกตามด้าน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 
ระดับภาพลักษณ์ 

1. ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 2.24 พอใช้ 

1.1 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน 2.14 พอใช้ 
1.2 การสนับสนุนให้เกิดการสร้างค่านิยมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส 

โดยมีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ 
2.00 พอใช้ 

1.3 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื ่อยกระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

2.57 พอใช้ 

2. ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม    
    (Sustainable Society) 

3.61 ดี 

2.1 การเยียวยาผู้ถูกเวนคืน 4.79 ดีมาก 
2.2 ช่องทางในการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่

ได้รับร้องเรียนจากผู้ถูกเวนคืน 
4.50 ดีมาก 

2.3 การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสนับสนุนงบประมาณสำหรับการ
พัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 

2.93 ปานกลาง 

2.4 รายงานข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และเผยแพร่ให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

2.21 พอใช้ 

3. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
    (Sustainable Planet) 

2.73 ปานกลาง 

3.1 การส่งเสริมมาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสิ ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบตามมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 2.64 ปานกลาง 

3.2 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษ และอาคารสำนักงาน 

2.79 ปานกลาง 

3.3 การส่งเสร ิมมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน 

2.79 ปานกลาง 

3.4 การลดปริมาณขยะและก๊าซเรือนกระจก 2.71 ปานกลาง 
 

๔.๔.๒ ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการเวนคืน  

เมื ่อพิจารณาช่องทางการรับข่าวสารพบว่า ช่องทางที่กลุ่มผู ้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน  
ได้รับข่าวสารมากที่สุด คือ (1) โทรทัศน์ (ร้อยละ 57.10) (2) วิทยุ/ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ/
ช่องทางอื ่น ๆ ได้แก่ อบต. กรมที ่ดิน และ ไม่ได้รับข่าวสาร (ร้อยละ 21.40) และ (3) หนังสือพิมพ์  
(ร้อยละ 14.30) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 4-21 
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ตารางที่ 4-21  ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ  กทพ. ในกลุ่ม 
  ผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 

ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของ กทพ. 

จำนวน ร้อยละ 

โทรทัศน์ 8 57.10 
วิทยุ 3 21.40 
หนังสือพิมพ์ 2 14.30 
วารสาร EXAT Magazine 0 0.00 
รายงานประจำป ี 0 0.00 
ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ 3 21.40 
กิจกรรม Road Show 0 0.00 
ศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service Center) 0 0.00 
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 0 0.00 
ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) 0 0.00 
อินเทอร์เน็ต www.exat.co.th 1 7.10 

Facebook/Twitter/Line 1 7.10 
www.thaieasypass.com 0 0.00 

Application EXAT Portal 0 0.00 
ช่องทางอื่น ๆ 3 21.40 

เมื่อพิจารณาช่องทางการส่ือสารท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุดเพียงช่องทางเดียว คือ โทรทัศน์ 

๔.๔.๓  ความต้องการและความคาดหวังต่อการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
ในอนาคตในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 

4.4.3.1 ความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 

จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนท้ังหมด 14 คน 
พบว่า การให้ความหมายคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน คือ 
“การกระทำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมรอบข้าง  และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมเป็นหลัก” โดยกลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการเวนคืนให้คำนิยามความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งเป็น  3 ประเด็น ดังนี้ (1) การไม่ทำให้
สังคมและผู้อื่นเดือดร้อน (2) การพัฒนาพื้นท่ีกายภาพและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของสังคมรอบเขตทางพิเศษ 
และ (3) การคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมอย่างเป็นธรรม  

4.4.3.2 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ี  
ยั่งยืน (SDGs) ในความคิดเห็นของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 

      กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนมีความคิดเห็นว่า การทางพิเศษฯ ควรมุ่งเน้น  
การดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) เป้าหมายที่ 3  
สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัน ร้อยละ 21.42 และ

http://www.exat.co.th/
http://www.thaieasypass.com/
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เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ี มีผลิตภาพ
และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน ร้อยละ 21.42 (2) เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 
ร้อยละ 14.29 และเป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย  
มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน ร้อยละ 14.29 และ (3) เป้าหมายที่ 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ร้อยละ 7.14 
เป้าหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
ร้อยละ 7.14 เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และ
หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และเป้าหมายที ่ 17 เสร ิมความเข้มแข็งให้แก่กลไก  
การดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั ่งยืน ร้อยละ 7.14 
รายละเอียดดังภาพท่ี 4-9 

 

ภาพที่ 4-9   การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGS) 
ในความคิดเห็นของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 

๔.๔.๔ ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน  
จากการเก็บแบบสอบถามกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน จำนวน 14 คน โดยส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 50.00) มีประเภทที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว (ร้อยละ 85.70) และ 
มีสถานะเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัย (ร้อยละ 57.10) ดังตารางท่ี 4-22 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 
ในความคิดเห็นของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบตอ่การเวนคืน



 รายงานผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | 72 

ตารางที่ 4-22 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

อาชีพ  
  

รับราชการ/พนักงานราชการ 1 7.10 
พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 0 0.00 

อาชีพ   

พนักงานบริษัทเอกชน 0 0.00 
ธุรกิจส่วนตัว 7 50.00 
รับจ้าง 0 0.00 
นิสิต/นักศึกษา 0 0.00 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 3 21.40 
อื่น ๆ 3 21.40 

ประเภทที่อยู่อาศัย
ในปัจจุบัน 
 

บ้านเด่ียว 12 85.70 
ทาวน์เฮ้าส์ 0 0.00 
ห้องชุด 0 0.00 
ตึกแถว 0 0.00 
อื่น ๆ 2 14.30 

สถานะของ 
ผู้อยู่อาศัย 

เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 8 57.10 
เป็นผู้เช่าที่อยู่อาศัย 3 21.40 
เป็นผู้อยู่อาศัย 3 21.40 

หมายเหตุ: ผลรวมในแต่ละหัวข้อที่ไม่ถึงร้อยละ 100 เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านไม่ได้ตอบในช่องคำถาม 
              ตามประเด็นดังกล่าว 

4.4.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ท่ีได้จากการสำรวจ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน  

ในด้านความต้องการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม
ของ กทพ. ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน สามารถแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑) ด้านการให้บริการทางพิเศษ คือ การลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางพิเศษ 
๒) ด้านการดำเนินงานเพื่อชุมชนและสังคม คือ การสร้างความเข้าใจกับชุมชนและสังคม และ

การรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนหรือกลุ่มผู ้ได้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งก่อนและหลังการดำเนินงานโครงการ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

๓) ด้านส่ิงแวดล้อมคือ การควบคุมปัญหามลภาวะฝุ่นควันและเสียงรบกวน ไม่ให้รบกวนประชาชนท่ีอยู่
บริเวณรอบ  ๆทางพิเศษ และ ลดปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ไม่ให้เดือดร้อนต่อบริเวณรอบข้าง และดำเนินการ
ให้เสร็จเร็วที่สุด 

๔) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ การประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ีการให้ข้อมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการเวนคืน
ที่ดินแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน การให้ค่าชดเชยอย่างเป็นธรรม การขยายระยะเวลาในการเวนคืนที่ดิน 
และการฟื้นฟูจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนท่ีดิน การจัดกิจกรรมท่ีเข้าถึงทุกกลุ่มท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้ได้รับผลกระทบ การอำนวยความสะดวกและการตอบรับที่ดีจากเจ้าหน้าที่ กทพ. ซื ้อพื้นที่ทั ้งหมด  
เพื่อลดปัญหาภาษีท่ีดินรกร้างว่างเปล่าของเจ้าของท่ีดินท่ีไม่สามารถดำเนินการกับพื้นท่ีดังกล่าวได้ 
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๔.๕ กลุ่มคู่ค้า  
๔.๕.๑ ผลการศึกษาภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มคู่ค้า  

 ผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มคู่ค้า จำนวน 28 คน 
ในภาพรวมพบว่า ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ที่คะแนนเฉล่ีย 
3.12 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 0.27 ดังตารางท่ี 4-23 

ตารางที่ 4-23 ภาพรวมระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มคู่ค้า 

ภาพรวมผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับภาพลักษณ์ 

ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ กทพ. ในกลุ่มคู่ค้า 

3.12 0.27 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับภาพลักษณ์รายด้าน พบว่า ระดับภาพลักษณ์ทั ้งหมดอยู ่ในระดับ  

“ปานกลาง” โดยด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ ่งแวดล้อม (Sustainable 
Planet) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 3.35 รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable 
Business) มีคะแนนเฉลี่ย 3.18 และด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 
(Sustainable Society) มีคะแนนเฉล่ีย 2.82 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 
พบว่า การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ มีคะแนนเฉลี่ยภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ปานกลาง” 
โดยการดำเนินงานท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ได้ดีท่ีสุด  คือ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ (ข้อ 1.3) มีระดับระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ดี” ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.68 

ในด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 
พบว่า การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ มีคะแนนภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ปานกลาง”  
ในทุกหัวข้อ โดยการดำเนินงานท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ได้ดีท่ีสุด คือ การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสนับสนุน
งบประมาณสำหรับการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (ข้อ 2.1) ท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.86 

ส่วนสุดท ้ายด้านการพัฒนาขีดความสามารถต ่อการบรรเทาและพ ัฒนาสิ ่งแวดล ้อม 
(Sustainable Planet) พบว่า การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ เป็นด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
สูงท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ปานกลาง” โดยการดำเนินการท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ได้ดีท่ีสุด
คือ การลดปริมาณขยะและก๊าซเรือนกระจก (ข้อ 3.4) ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.39 ดังตารางท่ี 4-24 
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ตารางที่ 4-24 ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มคู่ค้าจำแนกตามด้าน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 
ระดับ

ภาพลักษณ์ 

1. ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 3.18 ปานกลาง 

1.1 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน 2.82 ปานกลาง 

1.2 การสนับสนุนให้เกิดการสร้างค่านิยมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยมี 
การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ 

3.04 ปานกลาง 

1.3 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ 

3.68 ดี 

2. ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม  
(Sustainable Society) 

2.82 ปานกลาง 

2.1 การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนา
ชุมชนและสังคมเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 

2.86 ปานกลาง 

2.2 รายงานข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียรับทราบ 

2.79 ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
(Sustainable Planet) 

3.35 ปานกลาง 

3.1 การส่งเสริมมาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตาม
มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 3.36 ปานกลาง 

3.2 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
และอาคารสำนักงาน 

3.32 ปานกลาง 

3.3 การส่งเสริมมาตรการการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 3.32 ปานกลาง 
3.4 การลดปริมาณขยะและก๊าซเรือนกระจก 3.39 ปานกลาง 

 

๔.๕.๒ ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มคู่ค้า  
เมื ่อพิจารณาช่องทางการรับข่าวสาร พบว่า ช่องทางที ่คู ่ค้าได้ร ับข่าวสารมากที ่สุด คือ  

(1) ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ / ช่องทางอื่น ๆ (ร้อยละ 28.60) ซึ่งได้แก่ อีเมล์ รายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กทพ. และไม่ได้รับข่าวสาร (2) อินเทอร์เน็ต ประเภท www.exat.co.th (ร้อยละ 25.00) และ 
(3) โทรทัศน์ (ร้อยละ 21.40) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 4-25 

  

http://www.exat.co.th/
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ตารางที่ 4-25 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มคู่ค้า 

ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของ กทพ. 

จำนวน ร้อยละ 

โทรทัศน์ 6 21.40 
วิทยุ 3 10.70 
หนังสือพิมพ์ 2 7.10 
วารสาร EXAT Magazine 1 3.60 
รายงานประจำป ี 2 7.10 
ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ 8 28.60 
กิจกรรม Road Show 0 0.00 
ศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service Center) 1 3.60 
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 0 0.00 
ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) 0 0.00 
อินเทอร์เน็ต www.exat.co.th   7 25.00 

Facebook/Twitter/Line 2 7.10 
www.thaieasypass.com 0 0.00 

Application EXAT Portal 0 0.00 
ช่องทางอื่น ๆ 8 28.60 

 

เม ื ่อพ ิจารณาช่องทางการสื ่อสารที ่ผ ู ้ตอบแบบสอบถามใช้มากที ่ส ุดเพ ียงช่ องทางเดียว คือ 
ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ  

4.๕.3 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
ในอนาคตในกลุ่มคู่ค้า 

4.5.3.1 ความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของกลุ่มคู่ค้า 

จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกลุ่มคู่ค้าทั้งหมด 28 คน พบว่า การให้นิยามคำว่า 
“ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในความหมายของกลุ่มคู่ค้าคือ “การลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และร่วมกัน
พัฒนาสังคม” โดยกลุ่มคู่ค้าให้คำนิยามความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 1) การคำนึงถึง
การรักษาส่ิงแวดล้อม การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว การลดการท้ิงขยะตามแหล่งน้ำและพื้นท่ีสาธารณะ 2) การไม่สร้าง
ความเดือดร้อนต่อผู้อื่น และ 3) การสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม 

4.5.3.2 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา  
ท่ียั่งยืน (SDGs) ในความคิดเห็นของกลุ่มคู่ค้า 

กลุ่มคู่ค้ามีความคิดเห็นว่า การทางพิเศษฯ ควรมุ่งเน้นการดำเนินงานตามเป้าหมาย
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มากที่สุด 3 ลำดับแรก ดังนี้ 1) เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ  28.57  

http://www.exat.co.th/
http://www.thaieasypass.com/
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2) เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ  
มีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน ร้อยละ 14.29 และเป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และ
สนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย 
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ   
ร้อยละ 14.29 จำนวนร้อยละเท่ากันทั้ง 2 เป้าหมาย และ 3) เป้าหมายที ่ 9 สร้างโครงสร้างพื ้นฐาน 
ที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม ร้อยละ 10.71 
รายละเอียดดังภาพท่ี 4-10 

 
ภาพที่ 4-10 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGS) 

 ในความคิดเห็นของกลุ่มคู่ค้า 

๔.๕.๔ ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มคู่ค้า 

คณะผู ้ว ิจัยได้เก็บแบบสอบถามกลุ ่มคู ่ค ้าทั ้งสิ ้น 28 คน โดย ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน (ร้อยละ 64.30) และคู่ค้า ของ กทพ. จัดอยู่ในธุรกิจประเภทให้บริการ (ร้อยละ 53.60)  
อีกท้ัง ร่วมงานกับ กทพ. มากกว่า 4 ปี (ร้อยละ 46.40) ดังตารางท่ี 4-26 
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นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

ร้อ
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ะ

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ในความคิดเห็นของกลุ่มคู่ค้า
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ตารางที่ 4-26 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มคู่ค้า 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
อาชีพ 
  
  
  
 
  
  
  

รับราชการ/พนักงานราชการ 0 0.00 
พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 1 3.60 
พนักงานบริษัทเอกชน 18 64.30 
ธุรกิจส่วนตัว 8 28.60 
รับจ้าง 0 0.00 
นิสิต/นักศึกษา 0 0.00 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 0 0.00 
อื่น ๆ 1 3.60 

ลักษณะธุรกิจ  
  

ธุรกิจประเภทให้บริการ 15 53.60 
ธุรกิจประเภทพาณิชยกรรม 6 21.40 
ธุรกิจประเภทรับจ้างผลิต 4 14.30 
อื่น ๆ 3 10.70 

ระยะเวลาร่วมงาน ร่วมงานน้อยกว่า 1 ปี 4 14.30 
ร่วมงาน 1 – 2 ปี 4 14.30 
ร่วมงาน 3 – 4 ปี 7 25.00 
ร่วมงานมากกว่า 4 ปี 13 46.40 

หมายเหตุ: ผลรวมในแต่ละหัวข้อที่ไม่ถึงร้อยละ 100 เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านไม่ได้ตอบในช่องคำถาม 
             ตามประเด็นดังกล่าว 

4.5.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ที่ได้จากการสำรวจ
กลุ่มคู่ค้า  

ในด้านความต้องการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กทพ. ของกลุ่มคู่ค้า สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑) ด้านการให้บริการทางพิเศษ คือ การปรับลดราคาค่าผ่านทางพิเศษ การวางโครงสร้าง 
ทางพิเศษให้เกิดประสิทธิภาพในการระบายรถท่ีดีเย่ียม และคุ้มค่ากับเงินค่าผ่านทางพิเศษท่ีจ่ายไป 

๒) ด้านการประชาสัมพันธ์ คือ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
กทพ. และ ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของการทางฯ ให้เข้าถึงบุคคลท่ัวไปได้ง่ายยิ่งขึ้น 

๓) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ การพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าเพื่อดำเนินงานที่เป็นธรรม ขั้นตอน  
การเบิกจ่าย และการดำเนินงานท่ีรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ค่าปรับ และการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มควรเป็นไปตามข้อกฎหมาย
กำหนด การดำเนินงานตาม TOR ที่ระบุไว้ ไม่ทำให้คู ่ค้าได้รับผลกระทบ ไม่เอาเปรียบคู่ค้าในการทำงาน  
การคืนประโยชน์ให้กับสังคม และการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก
ในสังคมไทย 
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๔.๖ กลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  
๔.๖.๑ ผลการศึกษาภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  

 ผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
จำนวน 580 คน ในภาพรวม พบว่า ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อยู ่ระดับ “ดี”  
ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.33 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 0.36 ดังตารางท่ี 4-27 

ตารางที่ 4-27 ภาพรวมระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ  กทพ. ในกลุ่มชุมชนรอบเขต 
 ทางพิเศษ 

ภาพรวมผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับภาพลักษณ์ 
ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ กทพ. ในกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

3.33 0.36 ดี 

 

ผลการวิเคราะห์ระดับภาพลักษณ์รายด้าน พบว่า ระดับภาพลักษณ์ด้านการสร้างเสริม 
การยอมรับจากชุมชน และสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.65 และ
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทา และพัฒนาส่ิงแวดล้อม (Sustainable Planet)  
มีคะแนนเฉลี ่ย 3.41 ซึ ่งทั ้งสองด้านอยู ่ในระดับ “ดี” ส่วนด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ 
(Sustainable Business) มีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.94 อยู่ในระดับ “ปานกลาง” 

เม ื ่อพ ิจารณาผลการวิเคราะห์ด ้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรก ิจ (Sustainable 
Business) พบว่า การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ มีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ  
“ปานกลาง” โดยการดำเนินงานที ่สะท้อนภาพลักษณ์ได้ดีที ่สุดคือ  การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ 
เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ (ข้อ 1.3) ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.09 

ในด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชน และสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 
พบว่า การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ มีระดับภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ปานกลาง ”  
โดยการดำเนินงานท่ีมีคะแนนระดับภาพลักษณ์ดีท่ีสุดคือ การให้ความรู้กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ (ข้อ 2.1) 
ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.87 

ส่วนสุดท้ายด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ ่งแวดล ้อม 
(Sustainable Planet) พบว่า การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ มีระดับภาพลักษณ์อยู่ใน
ระด ับ “ปานกลาง” โดยการดำเน ินงานที ่ม ีคะแนนระดับภาพลักษณ์ดีท ี ่ส ุดคือ การส่งเสร ิมมาตรการ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ข้อ 3.1)  
ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.48 ดังตารางท่ี 4-28 
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ตารางที่ 4-28 ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ  กทพ. ในกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ   
 จำแนกตามด้าน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
คะแนนเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 
ระดับภาพลักษณ์ 

1. ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 2.94 ปานกลาง 

1.1 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน 2.87 ปานกลาง 
1.2 การสนับสนุนให้เกิดการสร้างค่านิยมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส 

โดยมีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ 
2.86 ปานกลาง 

1.3 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื ่อยกระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

3.09 ปานกลาง 

2. ด้านการสร้างเสร ิมการยอมรับจากชุมชนและส ังคมอย่างเป็นธรรม 
(Sustainable Society) 

3.65 ปานกลาง 

2.1 การให้ความรู้กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 3.87 ดี 
2.2 ช่องทางในการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่

ได้รับร้องเรียนจากชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
3.63 ดี 

2.3 การพัฒนาชุมชนรอบเขตทางพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาท
ในการตัดสินใจในโครงการ 

3.85 ดี 

2.4 การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสนับสนุนงบประมาณสำหรับการ
พัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 

3.80 ดี 

2.5 รายงานข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และเผยแพร่ให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

3.07 ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ ่งแวดล้อม 
(Sustainable Planet) 

3.41 ปานกลาง 

3.1 การส่งเสริมมาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสิ ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบตามมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 3.48 ดี 

3.2 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่าน  
ทางพิเศษ และอาคารสำนักงาน 

3.45 ดี 

3.3 การส่งเสริมมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน 

3.38 ปานกลาง 

3.4 การลดปริมาณขยะและก๊าซเรือนกระจก 3.32 ปานกลาง 

 
๔.๖.๒ ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มชุมชน

รอบเขตทางพิเศษ  
เมื่อพิจารณาช่องทางการรับข่าวสารพบว่า ช่องทางท่ีกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ได้รับข่าวสาร

มากที่สุด คือ (1) ช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ ประธานและกรรมการชุมชน เสียงตามสาย และไม่ได้รับข่าวสาร  
(ร้อยละ 37.90) (2) โทรทัศน์ (ร้อยละ 36.70) และ (3) อินเทอร์เน็ต ประเภท www.thaieasypass.com 
(ร้อยละ 20.50) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 4-29 
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ตารางที่ 4-29 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มชุมชน
รอบเขตทางพิเศษ 

ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของ กทพ. 

จำนวน ร้อยละ 

โทรทัศน์ 213 36.70 

วิทยุ 54 9.30 

หนังสือพิมพ์ 25 4.30 

วารสาร EXAT Magazine 7 1.20 

รายงานประจำป ี 3 0.50 

ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ 75 12.90 

กิจกรรม Road Show 15 2.60 

ศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service Center) 12 2.10 

ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 17 2.90 

ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) 12 2.10 

อินเทอร์เน็ต www.exat.co.th   18 3.10 

Facebook/Twitter/Line 98 16.90 

www.thaieasypass.com 119 20.50 

Application EXAT Portal 10 1.70 

ช่องทางอื่น ๆ  220 37.90 
 

เมื่อพิจารณาช่องทางการส่ือสารท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุดเพียงช่องทางเดียว คือ โทรทัศน์ 

4.๖.3 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
ในอนาคตในกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

4.6.3.1 ความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ทั้งหมด 580 คน พบว่า 
การให้ความหมายคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ชองกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษคือ “การรักษา
กฎระเบียบของสังคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม”  โดยกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ให้คำนิยาม
ความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งเป็น 6 ประเด็น ดังนี้ (1) การรักษากฎจราจรของผู้ใช้ทาง การมีมารยาททาง
สังคม และการรักษากฎระเบียบของสังคม (2) การร่วมกันพัฒนาสังคมเพื ่อชุมชนและสังคมที ่น่าอยู่  
(3) การดูแลสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (4) การดูแลช่วยเหลือชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  
(5) การไม่สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชนและสังคม และ (6) การประชาสัมพันธ์และการกระจายข่าวสาร 
อันเป็นประโยชน์ 

http://www.exat.co.th/
http://www.thaieasypass.com/
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4.6.3.2 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน (SDGs) ในความคิดเห็นของกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

           กลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความคิดเห็นว่า การทางพิเศษฯ ควรมุ่งเน้นการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มากที่สุด 3 ลำดับแรก ดังนี้ (1) เป้าหมายที่ 4 สร้าง
หลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ร้อยละ 22.76 (2) เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี ร้อยละ 18.10 และ  
(3) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย   
ร้อยละ 14.66 รายละเอียดดังภาพท่ี 4-11 

 

ภาพที่ 4-11 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGS) 
ในความคิดเห็นของกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

๔.๖.๔ ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  
จากการเก็บแบบสอบถามกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษทั้งหมด 580 ชุด ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 31.60) รองลงมา คือ พ่อบ้าน/แม่บ้าน (ร้อยละ 20.02) ท่ีอยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว 
(ร้อยละ 64.30) โดยมีสถานะเป็นผู ้อย ู ่อาศัย (ร้อยละ 64.50) และส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 60.90) ดังตารางท่ี 4-30 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
ในความคิดเห็นของกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
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ตารางที่ 4-30 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

อาชีพ  

รับราชการ/พนักงานราชการ 20 3.40 
พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 11 1.90 
พนักงานบริษัทเอกชน 69 11.90 
ธุรกิจส่วนตัว 62 10.70 

อาชีพ 

รับจ้าง 183 31.60 
นิสิต/นักศึกษา 69 11.90 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 117 20.02 
อื่น ๆ 47 8.10 

ประเภทที่อยู ่อาศัยใน
ปัจจุบัน 
  
  

บ้านเด่ียว 373 64.30 
ทาวน์เฮ้าส์ 56 9.70 
ห้องชุด 9 1.60 
ตึกแถว 22 3.80 
อื่น ๆ 120 20.70 

สถานะของผู้อยู่อาศัย 
  

เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 121 20.90 
เป็นผู้เช่าที่อยู่อาศัย 84 14.50 
เป็นผู้อยู่อาศัย 374 64.50 

ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร 353 60.90 
ต่างจังหวัด 227 39.10 

 

4.6.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ท่ีได้จากการสำรวจ
กลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

ในด้านความต้องการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กทพ. ของกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ สามารถแบ่งออกเป็น ๔ ด้านโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑) ด้านการให้บริการทางพิเศษ คือ การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในชั ่วโมงเร่งด่วน  
การปรับปรุงราคาค่าผ่านทางให้มีราคาสมเหตุสมผลมากขึ้น การดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของการทางพิเศษให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น และการขยายเส้นทาง  
ของทางพิเศษให้ครอบคลุมไปถึงปริมณฑลมากขึ้น 

๒) ด้านการดำเนินงานเพื่อชุมชนและสังคม คือ กทพ. ควรทำงานกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
อย่างสม่ำเสมอ การพัฒนาพื้นที่รอบเขตทางพิเศษเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  
การปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้ทางพิเศษ การช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านความเสียหายของที่อยู่อาศัย  
การจัดกิจกรรม การสร้างอาชีพแก่ผู้สูงอายุ และประชาชนในชุมชนรอบข้าง การจัดสรรพื้นท่ีจอดรถในชุมชน
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อย่างเป็นระเบียบ และความรับผิดชอบของ กทพ. ต่อชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน และการก่อสร้าง
ทางพิเศษ  

๓) ด้านสิ่งแวดล้อม คือ ความต้องการและข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชุมชนรอบเขต 
ทางพิเศษ คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้เขตทางพิเศษ การปลูกต้นไม้เพื ่อลดมลภาวะทางอากาศ  
การปรับปรุงพื้นที่ใต้เขตทางพิเศษเป็นลานกีฬา การเพิ่มมาตรการจัดการมลภาวะทางอากาศจากทางพิเศษ 
และการวางระบบท่อระบายน้ำบนทางพิเศษ การสำรวจผลกระทบสิ ่งแวดล้อมจากมลพิษทางอากาศ  
การลดมลพิษทางอากาศ และเสียง  

๔) ข้อเสนอแนะอื ่น ๆ คือ การแสดงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการดำเนินงาน  
การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร และการรณรงค์ปัญหาสังคมท่ีพบเจอในชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  

 

๔.๗ กลุ่มสังคม  
๔.๗.๑ ผลการศึกษาภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มสังคม  

ผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มสังคมจำนวน 463 คน 
ในภาพรวม พบว่า ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ระดับ “ปานกลาง” ที่คะแนนเฉล่ีย 
3.03 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 0.04 ดังตารางท่ี 4-31 

ตารางที่ 4-31 ภาพรวมระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มสังคม 

ภาพรวมผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับภาพลักษณ์ 

ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ กทพ. ในกลุ่มสังคม 

3.03 0.04 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับภาพลักษณ์รายด้าน พบว่า ระดับภาพลักษณ์ทั ้งหมดอยู ่ในระดับ  

“ปานกลาง” โดยด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ ่งแวดล้อม (Sustainable 
Planet) มีค่าคะแนนเฉลี่ย คือ 3.08 รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable 
Business) คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 3.03 และด้านท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านการสร้างเสริมการยอมรับ
จากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) ท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.99 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 
พบว่า การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ มีระดับภาพลักษณ์ในระดับ  “ปานกลาง”  
ในทุกหัวข้อ โดยการดำเนินงานที่สะท้อนภาพลักษณ์ได้ดีที ่สุด คือ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อ
ยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ (ข้อ 1.3) ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.33 

ในด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 
พบว่า การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ มีระดับภาพลักษณ์ในระดับ “ปานกลาง”  
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ในทุกหัวข้อ โดยการดำเนินงานที่สะท้อนภาพลักษณ์ได้ดีที ่สุด  คือ การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชน และ
สนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาชุมชน และสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (ข้อ 2.3) ที่คะแนนเฉล่ีย 
3.11 

ส่วนสุดท ้ายด้านการพัฒนาขีดความสามารถต ่อการบรรเทาและพ ัฒนาสิ ่งแวดล ้อม  
(Sustainable Planet) พบว่า การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ มีระดับภาพลักษณ์  
อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ทุกหัวข้อ โดยการดำเนินงานท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ได้ดีท่ีสุด คือ การลดปริมาณขยะ
และก๊าซเรือนกระจก (ข้อ 3.4) ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.23 ดังตารางท่ี 4-32 

ตารางที่ 4-32 ระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มสังคม จำแนกตามด้าน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
คะแนนเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 

5) 

ระดับ
ภาพลักษณ์ 

1. ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 3.03 ปานกลาง 

1.1 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน 2.81 ปานกลาง 

1.2 การสนับสนุนให้เกิดการสร้างค่านิยมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยมี  
การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ 

2.94 ปานกลาง 

1.3 การปร ับปรุงผล ิตภ ัณฑ์และบริการเพื ่อยกระดับความพึงพอใจของ  
 ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

3.33 ปานกลาง 

2. ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable 
Society) 

2.99 ปานกลาง 

2.1 การให้ความรู้ต่าง ๆ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 2.93 ปานกลาง 

2.2 การพัฒนาชุมชนรอบเขตทางพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทในการ
ตัดสินใจในโครงการ 

2.96 ปานกลาง 

2.3 การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนา
ชุมชนและสังคมเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 

3.11 ปานกลาง 

2.4 รายงานข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และเผยแพร่ให้  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

2.96 ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(Sustainable Planet) 

3.08 ปานกลาง 

3.1 การส่งเสริมมาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
ตามมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

2.95 ปานกลาง 

3.2 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษด่านเก็บค่าผ่านทางพเิศษ 
และอาคารสำนักงาน 

3.05 ปานกลาง 

3.3 การส่งเสริมมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 3.08 ปานกลาง 

3.4 การลดปริมาณขยะและก๊าซเรือนกระจก 3.23 ปานกลาง 
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๔.๗.๒ ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มสังคม  
เมื ่อพิจารณาช่องทางการรับข่าวสารพบว่า ช่องทางที่กลุ ่มสังคมได้รับข่าวสารมากที่สุด  คือ  

(1) อินเทอร์เน็ต โดยผ่านช่องทาง Facebook/Twitter/Line (ร้อยละ 62.20) (2) โทรทัศน์ (ร้อยละ 46.90) 
และ (3) ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ (ร้อยละ 34.80) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 4-33 

ตารางที่ 4-33 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในกลุ่มสังคม 

ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของ กทพ. 

จำนวน ร้อยละ 

โทรทัศน์ 217 46.90 

วิทยุ 59 12.70 

หนังสือพิมพ์ 60 13.00 

วารสาร EXAT Magazine 16 3.50 

รายงานประจำป ี 9 1.90 

ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ 161 34.80 

กิจกรรม Road Show 43 9.30 

ศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service Center) 0 0.00 

ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 27 5.80 

ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) 1 0.20 

อินเทอร์เน็ต www.exat.co.th   49 10.60 

Facebook/Twitter/Line 288 62.20 

www.thaieasypass.com 15 3.20 

Application EXAT Portal 17 3.70 

ช่องทางอื่น ๆ 30 6.50 
 

เมื่อพิจารณาช่องทางการส่ือสารท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุดเพียงช่องทางเดียว คือ ช่องทางการส่ือสาร
แบบออนไลน์ ประเภท Facebook/Twitter/Line 

4.๗.3 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
ในอนาคตในกลุ่มสังคม 

4.7.3.1 คำนิยามคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของกลุ่มสังคม 
   จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกลุ่มสังคม ท้ังหมด 463 คน พบว่า การให้นิยามคำว่า 

“ความร ับผิดชอบต่อสังคม” ในความหมายของกลุ ่มส ังคมคือ “การตระหน ักร ู ้ถ ึงความร ับผ ิดชอบ 
ต่อการกระทำที่ส่งผลต่อสังคม และการคืนประโยชน์สู่สังคม” โดยกลุ่มสังคมให้คำนิยามความรับผิดชอบต่อสังคม 
แบ่งเป็น 7 ประเด็น ดังนี้ (1) การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม พัฒนาสังคม โดยทำงานจริงไม่สร้างภาพ  
(2) แนวทางในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพที่ดียิ ่งขึ้น (3) การดำเนินการใด ๆ ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่สังคมจะ

http://www.exat.co.th/
http://www.thaieasypass.com/
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ได้รับ (4) การกระทำที่ไม่กระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น และชุมชน (5) การดำเนินกิจการ
ภายใต้หลักจริยธรรม การจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบสังคมและสิ่ง แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
(6) ความรับผิดชอบต่อบุคคล พื้นที่ สิ่งมีชีวิต ดิน น้ำ อากาศ สาธารณูปโภค และ (7) การดำเนินชีวิตประจำวัน
ภายใต้สิทธิของตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่น และไม่ทำผิดกฎหมายของสังคม 

4.7.3.2 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs) ในความคิดเห็นของกลุ่มสังคม 

กลุ่มสังคมความคิดเห็นว่า การทางพิเศษฯ ควรมุ่งเน้นการดำเนินการตามเป้าหมาย  
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) มากท่ีสุด 3 ลำดับแรก ดังนี้ ลำดับ (1) เป้าหมายท่ี 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่าง
เพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กทุกคน ร้อยละ 26.96 ลำดับ (2) เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที ่ม ีความทนทาน ส่งเสร ิมการพัฒนาอุตสาหกรรมที ่ครอบคลุมและยั ่งย ืน และส่งเสร ิมนว ัตกรรม   
ร้อยละ 20.22 และลำดับ (3) เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม 
ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน ร้อยละ 17.39 รายละเอียดดังภาพท่ี 4-12 

  

ภาพที่ 4-12 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGS)    
 ในความคิดเห็นของกลุ่มสังคม 

๔.๗.๔ ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มสังคม 
จากการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 463 ชุด โดยแบ่งได้เป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 

(ร้อยละ 23.80) ภาคกลาง (ร้อยละ 16.80) ภาคตะวันออก (ร้อยละ 28.30) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(ร้อยละ 18.50) และภาคใต้ (ร้อยละ 12.50) รายละเอียดดังตารางท่ี 4-34 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
ในความคิดเห็นของกลุ่มสังคม
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ตารางที่ 4-34 จำนวนตัวอย่างกลุ่มสังคม แบ่งตามจังหวัด 

ภูมิภาค จังหวัด จำนวน ร้อยละ 

ภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงใหม ่ 73 15.80 

จังหวัดลำปาง 24 5.20 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 13 2.80 

ภาคกลาง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 40 8.60 

จังหวัดสระบุร ี 34 7.30 

จังหวัดนครนายก 4 0.90 

ภาคตะวันออก 
จังหวัดชลบุร ี 93 20.10 

จังหวัดระยอง 36 7.80 

จังหวัดตราด 2 0.40 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดขอนแก่น 81 17.50 

จังหวัดนครพนม 3 0.60 

จังหวัดมุกดาหาร 2 0.40 

ภาคใต้ 

จังหวัดสงขลา 33 7.10 

จังหวัดภูเก็ต 13 2.80 

จังหวัดพังงา 12 2.60 

 
จากการสำรวจกลุ่มสังคม จำนวน 463 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

(ร้อยละ 21.80) รองลงมา คือ นิสิต/นักศึกษา (ร้อยละ 18.60) และธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 16.00)  
ดังตารางท่ี 4-35 

ตารางที่ 4-35 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มสังคม 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
อาชีพ รับราชการ/พนักงานราชการ 48 10.40 

พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 45 9.70 
พนักงานบริษัทเอกชน 101 21.80 
ธุรกิจส่วนตัว 74 16.00 
รับจ้าง 61 13.20 
นิสิต/นักศึกษา 86 18.60 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 32 6.90 
อื่น ๆ 16 3.50 

 

๔.๗.๕ คะแนนเฉล่ียภาพลักษณ์เปรียบเทียบรายภูมิภาคและจังหวัด 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ของ กทพ. ในกลุ่มสังคม โดยพิจารณาตามจังหวัดในแต่ละภูมิภาคจะพบความแตกต่างอยู่บ้าง ภาคเหนือ 
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(คะแนนเฉล่ีย 2.94) มีภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ภาคกลาง (คะแนนเฉล่ีย 3.84)  ภาคตะวันออก 
(คะแนนเฉล่ีย 3.52) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คะแนนเฉล่ีย 3.49) มีภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ดี” และ
ภาคใต้ (คะแนนเฉล่ีย 3.21) มีภาพลักษณ์อยู่ในระดับ “ปานกลาง” รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-36 และ 
4-37   
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ตารางที่ 4-36 คะแนนเฉล่ียภาพลักษณเ์ปรียบเทียบรายภูมิภาคและขนาดจังหวัดในภาพรวม 

ประเด็นศึกษา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

คะแนนเฉล่ีย ระดับภาพลักษณ์ คะแนนเฉล่ีย ระดับภาพลักษณ์ คะแนนเฉล่ีย ระดับภาพลักษณ์ คะแนนเฉล่ีย ระดับภาพลักษณ์ คะแนนเฉล่ีย ระดับภาพลักษณ์ 

2.94 ปานกลาง 3.84 ดี 3.52 ดี 3.49 ดี 3.21 ปานกลาง 

เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน อยุธยา สระบุรี นครนายก ชลบุร ี ระยอง ตราด ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร สงขลา ภูเก็ต พังงา 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ภาพลักษณ ์

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ภาพลักษณ์ 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ภาพลักษณ์ 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ภาพลักษณ์ 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ภาพลักษณ ์

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ภาพลักษณ ์

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ภาพลักษณ์ 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ภาพลักษณ์ 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ภาพลักษณ ์

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ภาพลักษณ ์

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ภาพลักษณ์ 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ภาพลักษณ์ 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ
ภาพลักษณ์ 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ
ภาพลักษณ์ 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ระดับ 
ภาพลักษณ ์

1. ด้านความรับผิดชอบ
ในการดำเนินธุรกิจ 
(Sustainable 
Business) 

2.68 ปานกลาง 2.92 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 2.53 พอใช้ 4.38 ดีมาก 4.00 ดี 3.65 ดี 3.50 ดี 3.00 ปานกลาง 3.56 ดี 3.33 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 2.64 ปานกลาง 3.31 ปานกลาง 2.67 ปานกลาง 

2. ด้านการสร้างเสริม
การยอมรับจากชุมชน
และสังคมอย่างเป็น
ธรรม (Sustainable 
Society) 

2.48 พอใช้ 3.04 ปานกลาง 2.08 พอใช้ 2.55 พอใช้ 4.53 ดีมาก 4.00 ดี 3.56 ดี 3.14 ปานกลาง 3.50 ดี 3.78 ดี 3.33 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 2.58 พอใช้ 3.38 ปานกลาง 2.83 ปานกลาง 

3. ด้านการพัฒนาขีด
ความสามารถต่อการ
บรรเทาและพฒันา
สิ่งแวดล้อม 
(Sustainable Planet) 

2.64 ปานกลาง 3.17 ปานกลาง 2.54 พอใช้ 2.65 ปานกลาง 4.50 ดีมาก 4.25 ดีมาก 3.54 ดี 3.28 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 3.79 ดี 4.00 ดี 3.50 ดี 2.79 ปานกลาง 4.23 ดีมาก 2.75 ปานกลาง 

ภาพรวมภาพลักษณ ์
ท้ัง 3 ด้าน 

2.71 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 2.75 พอใช้ 4.53 ดีมาก 4.25 ดีมาก 3.65 ดี 3.42 ดี 3.50 ดี 3.81 ดี 3.67 ดี 3.00 ปานกลาง 2.88 ปานกลาง 3.77 ดี 3.00 ปานกลาง 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
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ตารางที่ 4-37 คะแนนเฉล่ียภาพลักษณเ์ปรียบเทียบรายภูมิภาคและจังหวดัในภาพรวม 

ประเด็นศึกษา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน อยุธยา สระบุรี นครนายก ชลบุร ี ระยอง ตราด ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร สงขลา ภูเก็ต พังงา 
คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

1. ด้านความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 

1.1 โครงการ/กิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านทุจริตคอรร์ัปชัน
ในการดำเนินงาน 

2.10 พอใช ้ 2.67 
ปาน
กลาง 

2.08 พอใช ้ 2.28 พอใช ้ 4.29 ดีมาก 3.50 ดี 3.18 
ปาน
กลาง 

2.69 
ปาน
กลาง 

2.00 พอใช ้ 3.21 
ปาน
กลาง 

2.67 
ปาน
กลาง 

2.50 พอใช ้ 2.27 พอใช ้ 2.69 
ปาน
กลาง 

2.25 พอใช ้

1.2 การสนับสนุนให้
เกิดการสร้างค่านิยมใน
การดำเนินงานอย่าง
โปร่งใส โดยมีการ
รายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และ
กิจกรรมต่าง ๆ 

2.34 พอใช ้ 2.58 พอใช ้ 2.00 พอใช ้ 2.40 พอใช ้ 4.06 ดี 3.00 ดี 3.42 ดี 2.81 
ปาน
กลาง 

3.00 
ปาน
กลาง 

3.33 
ปาน
กลาง 

3.67 ดี 2.50 พอใช ้ 2.33 พอใช ้ 3.00 
ปาน
กลาง 

2.58 พอใช ้

1.3 โครงการ/กิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อยกระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บรกิารทางพิเศษ 

2.85 
ปาน
กลาง 

2.92 
ปาน
กลาง 

3.38 
ปาน
กลาง 

2.45 พอใช ้ 4.12 ดี 4.00 ดี 3.68 ดี 4.19 ด ี 3.50 ด ี 3.52 ดี 3.00 
ปาน
กลาง 

2.00 พอใช ้ 2.82 
ปาน
กลาง 

3.38 
ปาน
กลาง 

2.50 พอใช ้

2. ด้านการสร้างเสริมการยอมรับจากชมุชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 

2.1 โครงการ/กิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้
ความรู้ต่าง ๆ กับชุมชน
รอบเขตทางพิเศษ 

2.23 พอใช ้ 2.67 
ปาน
กลาง 

2.00 พอใช ้ 2.25 พอใช ้ 4.12 ดี 3.50 ดี 3.20 
ปาน
กลาง 

2.97 
ปาน
กลาง 

3.00 
ปาน
กลาง 

3.51 ดี 3.00 
ปาน
กลาง 

2.50 พอใช ้ 2.39 พอใช ้ 3.23 
ปาน
กลาง 

2.50 พอใช ้

2.2 การพัฒนาชุมชน
รอบเขตทางพิเศษ โดย
เปิดโอกาสใหชุ้มชนมี
บทบาทในการตัดสินใจ
ในโครงการ 

2.22 พอใช ้ 2.87 
ปาน
กลาง 

2.15 พอใช ้ 2.45 พอใช ้ 4.09 ดี 3.50 ดี 3.32 
ปาน
กลาง 

2.75 
ปาน
กลาง 

2.50 พอใช ้ 3.51 ดี 2.67 
ปาน
กลาง 

2.00 พอใช ้ 2.36 พอใช ้ 3.31 
ปาน
กลาง 

2.42 พอใช ้

2.3 การส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สนับสนุนงบประมาณ
สำหรับการพัฒนาชุมชน
และสังคมเพื่อให้เกดิ
ความย่ังยืน 

2.45 พอใช ้ 2.87 
ปาน
กลาง 

2.00 พอใช ้ 2.52 พอใช ้ 4.15 ดี 4.25 ดีมาก 3.48 ดี 3.17 
ปาน
กลาง 

3.00 
ปาน
กลาง 

3.64 ดี 3.00 
ปาน
กลาง 

2.50 
พอใช ้

 
2.45 พอใช ้ 3.15 

ปาน
กลาง 

2.58 พอใช ้

2.4 รายงานข้อมูลด้าน
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ กทพ. และ
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรับทราบ 

2.18 พอใช ้ 2.79 
ปาน
กลาง 

2.00 พอใช ้ 2.48 พอใช ้ 4.21 ดีมาก 3.75 ดี 3.32 
ปาน
กลาง 

2.50 พอใช ้ 2.50 พอใช ้ 3.60 ดี 3.33 
ปาน
กลาง 

3.00 
ปาน
กลาง 

2.36 พอใช ้ 3.00 
ปาน
กลาง 

2.75 
ปาน
กลาง 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ตารางที่ 4-37 คะแนนเฉล่ียภาพลักษณเ์ปรียบเทียบรายภูมิภาคและจังหวดัในภาพรวม (ต่อ) 

ประเด็นศึกษา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน อยุธยา สระบุรี นครนายก ชลบุร ี ระยอง ตราด ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร สงขลา ภูเก็ต พังงา 
คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ระดับ 

ภาพลักษณ์ 

3. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Sustainable Planet) 

3.1 การส่งเสริม
มาตรการด้านความ
รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบตามมาตรฐาน
ระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

2.22 พอใช ้ 2.79 
ปาน
กลาง 

2.15 พอใช ้ 2.50 พอใช ้ 3.97 ดี 4.00 ดี 3.08 
ปาน
กลาง 

2.89 
ปาน
กลาง 

3.00 
ปาน
กลาง 

3.51 ดี 4.00 ดี 2.50 พอใช ้ 2.58 พอใช ้ 3.62 ดี 2.50 พอใช ้

3.2 โครงการ/กิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรอบเขตทาง
พิเศษ ด่านเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษ และอาคาร
สำนักงาน 

2.48 พอใช ้ 2.83 
ปาน
กลาง 

2.46 พอใช ้ 2.45 พอใช ้ 4.18 ดี 4.00 ดี 3.28 
ปาน
กลาง 

3.00 
ปาน
กลาง 

2.50 พอใช ้ 3.58 ดี 3.67 ดี 3.00 
ปาน
กลาง 

2.42 พอใช ้ 3.46 ดี 2.25 พอใช ้

3.3 โครงการ/กิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมมาตรการการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน 

2.47 พอใช ้ 3.21 
ปาน
กลาง 

2.23 พอใช ้ 2.33 พอใช ้ 4.06 ดี 4.00 ดี 3.42 ดี 2.81 
ปาน
กลาง 

2.00 พอใช ้ 3.53 ดี 3.00 
ปาน
กลาง 

3.00 
ปาน
กลาง 

2.64 
ปาน
กลาง 

3.92 ดี 2.58 พอใช ้

3.4 โครงการ/กิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับการลด
ปริมาณขยะและก๊าซ
เรือนกระจก 

2.52 พอใช ้ 3.00 
ปาน
กลาง 

2.46 พอใช ้ 2.50 พอใช ้ 4.26 ดีมาก 4.25 ดีมาก 3.62 ดี 3.08 
ปาน
กลาง 

3.50 ด ี 3.65 ดี 3.33 
ปาน
กลาง 

3.00 
ปาน
กลาง 

2.73 
ปาน
กลาง 

4.23 ดีมาก 2.92 
ปาน
กลาง 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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4.7.6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ท่ีได้จากการสำรวจ
กลุ่มสังคม 

ในด้านความต้องการและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม
ของ กทพ. ของกลุ่มสังคมสามารถแบ่งออกเป็น ๔ ด้านโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑) ด้านการให้บริการทางพิเศษ คือ ยกระดับมาตรการการรักษาความสะอาดของพนักงาน 
โดยรณรงค์ให้สวมถุงมือขณะให้บริการในช่วงโควิด 19 การให้บริการทางพิเศษอย่างมีคุณภาพ และตรวจสอบ
ได้ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการสร้างทางพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหาย
ภายหลัง เพิ่มการบริการทางพิเศษให้ไม่กระจุกอยู่แต่ในกรุงเทพ ครอบคลุมผู้ ใช้งานทุกกลุ่มเป้าหมาย  
การขยายทางพิเศษไปยังต่างจังหวัด มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ทางด้านส่ิงแวดล้อม และการเพิ่มป้ายสัญลักษณ์
เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  

๒) ด้านการดำเนินงานเพื่อชุมชนและสังคม คือ กทพ. ควรเน้นการทำงานด้านสังคม คำนึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางพิเศษ ดูแลชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากทางพิเศษ การแจ้งเตือนชุมชน
รอบเขตทางพิเศษเวลามีการก่อสร้างทางพิเศษ ระบุระยะเวลาในการก่อสร้างทางพิเศษอย่างเป็นจริง และการ
ขยายแหล่งงานให้ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

๓) ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานท่ีทำงานด้านสิ่งแวดล้อม  
การลดมลภาวะทางอากาศจากทางพิเศษ และการจัดกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมต่อสังคม 

๔) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ คาดหวังการดำเนินงานตามแผนงานของ กทพ. ท่ีวางไว้ และส่ือสาร
ต่อสังคมอย่างเป็นจริง การดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างรอบด้านเพื่อวางแผนการ
ดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง  

 

๔.๘ การส่งเสริมความภักดีของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เมื่อพิจารณา “ระดับพฤติกรรม” หรือ “ความภักดี” ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการใช้บริการ 
หรือเข้าร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในภาพรวม กิจกรรมหรือโครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่าง ๆ ของ กทพ. สามารถสร้างความประทับใจ ให้กับผู้ท่ีเคยได้รับรู้ หรือสัมผัส
การดำเนินงานเหล่านั้น จนนำไปสู่การจดจำ และสนับสนุนการดำเนินงานของ กทพ. ได้ โดยมีคะแนนเฉล่ีย
พฤติกรรมภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.44 

 

ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีคะแนนระดับพฤติกรรมในภาพรวมสูงสุด คือ กลุ่มภาครัฐในฐานะ
เจ้าของ อยู่ในระดับ “ดีมาก” ที่คะแนนเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ กทพ. อยู่ในระดับ “ดี”  
ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.09 และกลุ่มท่ีอยู่ในระดับ “ปานกลาง” คือ กลุ่มสังคม กลุ่มคู่ค้า กลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
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กลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ และกลุ่มผู ้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน ที่คะแนนเฉลี่ย (1) 3.30 (2) 3.21  
(3) 3.18 (4) 3.14 และ (5) 2.85 ตามลำดับ ดังตารางท่ี 4-38 

ตารางที่ 4-38 ภาพรวมผลการศึกษาระดับพฤติกรรมในภาพรวม 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

ภาพรวม 

ด้านความรับผิดชอบ
ในการดำเนินธุรกิจ 

(Sustainable 
Business) 

ด้านการสร้างเสริม
การยอมรับจาก

ชุมชนและสังคมอย่าง
เป็นธรรม 

(Sustainable 
Society) 

ด้านการพัฒนาขีด
ความสามารถต่อ 
การบรรเทาและ

พัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 
(Sustainable 

Planet) 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
พฤติกรรม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
พฤติกรรม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
พฤติกรรม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
พฤติกรรม 

กลุ่มผู้ใช้บริการทาง
พิเศษ 

3.14 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 2.76 ปานกลาง 2.50 พอใช้ 

กลุ่มภาครัฐในฐานะ
เจ้าของ 

4.33 ดีมาก 4.67 ดีมาก 4.00 ดี 3.67 ดี 

กลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. 4.09 ดี 3.91 ดี 3.91 ดี 4.03 ดี 
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
จากการถูกเวนคืน 

2.85 ปานกลาง 2.36 พอใช้ 2.71 ปานกลาง 2.43 พอใช้ 

กลุ่มคู่ค้า 3.21 ปานกลาง 3.14 ปานกลาง 2.79 ปานกลาง 3.04 ปานกลาง 
กลุ่มชุมชนรอบเขต 
ทางพิเศษ 

3.18 ปานกลาง 2.90 ปานกลาง 3.05 ปานกลาง 3.08 ปานกลาง 

กลุ่มสังคม 3.30 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 3.15 ปานกลาง 3.19 ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม

ในภาพรวม 
3.44 ดี 3.13 ปานกลาง 3.15 ปานกลาง 3.19 ปานกลาง 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
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บทท่ี ๕  
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
๕.๑ อภิปรายผล  

๕.๑.๑ ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

การดำเน ินงานด้านความร ับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ตามแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. 2563) ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  ๑ ความร ับผ ิดชอบในกระบวนการธ ุ รก ิจ ( Sustainable Business)  
ให้ความสำคัญต่อการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า ตั ้งแต่ต้นน้ำ (Upstream) คือ  
คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ผ่านมาสู่กลางน้ำ (Midstream) คือ กทพ. จนถึงปลายน้ำ (Downstream) คือ ผู้ใช้บริการทางพิเศษ  

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  ๒ การสร ้างเสร ิมการยอมร ับจากช ุมชนและสังคมอย ่างเป ็นธรรม  
(Sustainable Society) ให้ความสำคัญต่อการบรรเทาผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ กทพ. 
เช่น ผู้ถูกเวนคืน ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้การริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีเข้าไปพัฒนาชุมชน
และสังคมโดยเน้นการสร้างอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที ่  ๓ การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ ่งแวดล้อม  
(Sustainable Planet) ให้ความสำคัญต่อการบรรเทาผลกระทบด้านสิ ่งแวดล ้อมต่าง ๆ ท่ี สำคัญต่อ 
การดำเนินงานของ กทพ. เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหาร  
การจัดการวัสดุ และการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงสิ ่งแวดล้อมที่ดี  
ในอนาคต  

ผลจากการศึกษาสามารถสร้างข้ออภิปรายต่อภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมได้ 4 ประเด็น คือ 

1) โครงการหรือกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในบางกิจกรรมระบุไว้ 
ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ยังไม่สะท้อนภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมได้ วิเคราะห์จากการท่ีผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่า กทพ. มีการมุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อ
การบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม (Sustainable Planet) ท่ีเห็นได้ชัด อาทิ โครงการ/กิจกรรมการดูแลรักษา
ความสะอาดบนทางพิเศษและควบคุมปริมาณฝุ่นละอองอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษรวมทั้งพัฒนา
สิ่งแวดล้อมรอบทางพิเศษ โครงการ/กิจกรรมการดูแลสภาพแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง หรือ โครงการ/
กิจกรรมการตรวจวัดระดับเสียงอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ เกิดเสียงสะท้อนจากกลุ่มชุมชนรอบเขตทาง 
กลุ่มผู้ใช้ทางพิเศษ และกลุ่มสังคม ส่วนใหญ่กลับมองว่าเป็นโครงการ/กิจกรรมเหล่านี้เป็นภาระหน้าท่ีหลัก 
ในการดำเนินงาน หรือสิ่งที่ กทพ. ต้องดำเนินการอยู่แล้ว ส่งผลให้ระดับภาพลักษณ์การดำเนินงานบางด้าน 
ไม่เป็นท่ีรับรู้หรือมีการรับรู้ท่ีคลาดเคล่ือนว่า โครงการ/กิจกรรมเหล่านั้นเป็นดำเนินงานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2) ในการสร้างระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. เจ้าหน้าท่ี กทพ. นั้น
เป็นกุญแจสำคัญในการสื่อสารภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบสังคมของ กทพ. ได้เป็นอยา่งดี 
เนื ่องจาก เจ้าหน้าที่ กทพ. เป็นบุคคลที่สามารถรับรู ้ถึงการดำเนินงานต่อสังคมขององค์กร และสามารถ  
เป็นช่องทางการสื่อสารภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  ไปสู่กลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้โดยตรง อาทิ กลุ ่มคู ่ค้า กลุ ่มผู ้ได้ร ับผลกระทบจากการเวนคืน และกลุ ่มชุมชนรอบเขตทางพิ เศษ  
จึงควรเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเจ้าหน้าที่ให้มากยิ ่งขึ้น  
เพื่อให้เป็นภาพแทนวิสัยทัศน์ขององค์กร 

3) นอกเหนือจากการให้ความสำคัญต่อระดับภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กทพ. แล้ว “ระดับพฤติกรรม” หรือ “ความภักดี” ก็เป็นสิ่งที ่ กทพ. ควรให้ความสำคัญ  
เพื่อยกระดับจากเพียงการรับรู ้ด้านภาพลักษณ์ ไปสู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่ วนเสีย 
ในระดับพฤติกรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจต่อไป 

4) ในการพิจารณาระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ถึงแม้ว่าข้อมูล
ได้จากการวิเคราะห์สะท้อนภาพรวมคะแนนเฉลี่ยระดับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
ในปี 2563 อยู ่ระดับ “ดี” ที ่คะแนนเฉลี ่ย 3.41 แต่ กทพ. ควรพิจารณาในการนำข้อมูลที ่ได้ไปใช้  
ในการดำเนินงานส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะคะแนนเฉล่ียระดับภาพลักษณ์ท่ีได้มานั้น 
มีความใกล้เคียงกับเกณฑ์ระดับ “ปานกลาง” ท่ีอยู่ระหว่างคะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 

๕.๑.๒ ความต้องการและคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต  

5.1.2.1 การส่ือสารความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของสะท้อนข้อกังวลของการสื่อสารความหมายคำว่า 
“ความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยพิจารณาเห็นว่า กทพ. ยังไม่ได้นิยามความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม” อย่างชัดเจน จึงไม่สามารถสื่อสารความหมายได้ตรงกับความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งความไม่ชัดเจนดังกล่าวเป็นอุปสรรคในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

ดังนั้น ในการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖3 จึงมีการสำรวจความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  
ของแต่ละกลุ ่มผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะผู ้ว ิจัยได้รวบรวมนิยามของ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ มาไว้แล้วดังแสดงในตารางท่ี 5-1 
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ตารางที่ ๕-1 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 7 กลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความหมาย 

กลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

“การดำเนินงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”  

ความหมายความร ับผ ิดชอบต ่อส ังคมแบ่งได ้  6 ประเด ็น ด ังนี้   
1) การดำเนินงานที่มีความโปร่งใส 2) การบริหารงานอย่างมีคุณธรรม
และจร ิยธรรมโดยคำน ึงถ ึงผลประโยชน ์ของประชาชนเป ็นหลัก  
3) การทำงานเพ ื ่อส ังคม การตอบแทนสังคม การพ ัฒนาสังคม  
4)  การทำให ้ ส ั ง คมม ีความส ุข  และส ั งคมไ ด้ ร ั บผลประโยชน์   
5) การตอบแทนดูแลสังคมและช่วยเหลือสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ดำเนินธุรกิจ และ 6) การเคารพกฎหมายและกฎจราจรของผู้ใช้ทางท่ัวไป
และผู้ใช้ทางพิเศษ 

กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ 

“องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและจิตบริการต่อสังคม” 

ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 1) การมีธรรมาภิบาลต่อ 
ผู ้มีส่วนได้เสีย 2) กทพ. เป็นองค์กรที ่มีผลการดำเนินงานการสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม และ 3) การให้บริการเส้นทางพิเศษอย่างดี
ท่ีสุดด้วยจิตบริการ 

กลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. 

“การมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม” 

ความหมายความร ับผิดชอบต่อสังคม แบ่งเป็น 7 ประเด็น ดังนี้   
1) คำนึงถึงการกระทำที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยต้องรับผิดชอบต่อการ
กระทำนั้น ๆ 2) การมีจริยธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคม 3) การดูแลและ
ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 4) การจัดกิจกรรมและการดูแลพื้นที่โดยรอบการ
ทางพิเศษ 5) ความเคารพกฎจราจรของผู ้ใช้ทาง 6) การมีส่วนร่วม 
เพื่อพัฒนาสังคมและช่วยเหลือสังคม และ 7) ความเท่าเทียมทางมนุษย์
และการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน 
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ตารางที่ 5-1 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 7 กลุ่ม (ต่อ) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความหมาย 

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการเวนคืน 

“การกระทำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมรอบข้าง และคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมเป็นหลัก” 

ความหมายความร ับผิดชอบต่อสังคม แบ่งเป็น  3 ประเด็น ดังนี้   
1) การไม่ทำให้สังคมและผู้อื่นเดือดร้อน 2) การพัฒนาพื้นท่ีกายภาพและ
การอน ุร ักษ ์ส ิ ่ งแวดล ้อมของส ังคมรอบเขตการทางพ ิ เศษ และ   
3) การคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมอย่างเป็นธรรม  

กลุ่มคู่ค้า 

“การลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และร่วมกันพัฒนาสังคม” 

ความหมายความร ับผิดชอบต่อสังคม แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้   
1) การคำนึงถึงการรักษาส่ิงแวดล้อม การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว การลดการท้ิง
ขยะตามแหล่งน้ำและพื้นที่สาธารณะ 2) การไม่สร้างความเดือดร้อนต่อ
ผู้อื่น และ 3) การสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม 

กลุ่มชุมชนรอบเขต 
ทางพิเศษ 

“การรักษากฎระเบียบของสังคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม”   

ความหมายความร ับผิดชอบต่อสังคม แบ่งเป็น 6 ประเด็น ดังนี้   
1) การรักษากฎจราจรของผู้ใช้ทาง การมีมารยาททางสังคม และการ
รักษากฎระเบียบของสังคม 2) การร่วมกันพัฒนาสังคมเพื่อชุมชนและ
สังคมที่น่าอยู ่ 3) การดูแลสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
4) การดูแลช่วยเหลือชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 5) การไม่สร้างความ
เด ือดร ้อนต ่อช ุมชนและสังคม และ 6) การประชาส ัมพ ันธ ์และ 
การกระจายข่าวสารอันเป็นประโยชน์ 
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ตารางที่ 5-1 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 7 กลุ่ม (ต่อ) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความหมาย 

กลุ่มสังคม 

“การตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อการกระทำที่ส่งผลต่อสังคม และ
การคืนประโยชน์สู่สังคม” 

ความหมายความร ับผิดชอบต่อสังคม แบ่งเป็น 7 ประเด็น ดังนี้   
1) การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม พัฒนาสังคม โดยทำงานจริง 
ไม่สร้างภาพ 2) แนวทางในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพที ่ดียิ ่งขึ้น  
3) การดำเน ินการใด ๆ ที ่คำน ึงถ ึงผลประโยชน ์ท ี ่ส ังคมจะได ้รับ   
4) การกระทำที่ไม่กระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นและ
ชุมชน 5) การดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการท่ีดีโดย
ร ับผิดชอบสังคมและสิ ่งเเวดล ้อมทั ้งภายในและภายนอกองค ์กร   
6) ความร ับผ ิดชอบต่อบ ุคคล พ ื ้นท ี ่  ส ิ ่ งม ีช ีว ิต ด ิน น ้ำ อากาศ 
สาธารณูปโภค และ 7) การดำเนินชีวิตประจำวันภายใต้สิทธิของตนเอง 
ไม่เบียดคนอื่น และไม่ทำผิดกฎหมายของสังคม 

 
จากการว ิเคราะห์ความหมายของคำว ่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของกลุ ่มผู ้ม ีส ่ วนได้  

ส่วนเสียท ั ้ ง  7 กลุ ่ม โดยคณะผู ้ว ิจ ัยสามารถสร ุปสาระสำค ัญที ่ถ ูกพูดถึงในความหมายของคำว่า  
“ความรับผิดชอบต่อสังคม” ได้ 6 สาระสำคัญ ดังนี้ (1) การดำเนินงานที่โปร่งใส การทำงานที่ตรวจสอบได้ 
(2) การมีจิตบริการเพื ่อสังคม (3) การมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม (4) การกระทำที่คำน ึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมเป็นหลัก (5) การคำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ (6) การเคารพกฎหมายและรักษา
กฎระเบียบของสังคม  

5.1.2.2 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา  
ท่ียั่งยืน (SDGs) ในความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะผู้วิจัยดำเนินการสำรวจเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ท่ีได้รับการเลือกมากท่ีสุด
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม พบว่า 3 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) ได้คะแนนมากที ่ สุด  
ในจำนวนคะแนนที่เท่ากัน ดังนี้ (1) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม 
สวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย (2) เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ  
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ  (3) เป้าหมายที่ 11  
ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน  
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5.1.2.3 แนวทางในการบริหารจัดการมาตรฐานของความร ับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม 
ในการดำเนินธุรกิจของ กทพ. ในอนาคต 

จากการดำเนินงานในอดีต เกิดความเข้าใจที ่คาดเคลื่อนในการสื่อสารนิ ยามของคำว่า  
“ความร ับผิดชอบต่อสังคม” ในกลุ ่มเจ ้าหน้าที ่  กทพ. เก ี ่ยวก ับบทบาทหน้าที ่ของการดำเน ินงาน  
เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นบทบาทของหน่วยงานใดหน่วยงานนึงในองค์กร ทำให้การสื่อสาร  
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. นั้นเกิดอุปสรรคในการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ให้ดีกว่ามาตรฐาน  

คณะผู้วิจัยจึงดำเนินการสอบถามกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของและกลุ่มเจ้าหน้าที่ กทพ.  
ที่เป็นกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในนามตัวแทนของ กทพ. โดยตรง เกี ่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการ
มาตรฐานของความร ับผ ิดชอบต่อส ังคมและจร ิยธรรมในการดำเน ินธ ุรก ิจของ กทพ.  ในอนาคต  
โดยใช้แนวความคิดการบริหารจัดการตามแบบจำลอง Q – Res Management Model ที ่เป็นแนวทาง 
ในการบริหารจัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจขององค์กรภาคธุรกิจ 
โดยคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของและกลุ่มเจ้าหน้าที่ กทพ. ในการเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตามแบบจำลอง Q – Res Management Model โดยรายละเอียดดังภาพท่ี 5-1 

 

ภาพที่ 5-1  ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของและกลุ่มเจ้าหน้าที่ กทพ.ต่อ
แนวทางในการบริหารจัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในการดำเนิน
ธุรกิจของ กทพ. ในอนาคต 

 หากพิจารณารายประเด็นตามภาพที ่ 5-1 จะพบว่า ลำดับความสำคัญของแนวทาง 
ในการบริหารจัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กทพ.  ใน
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แนวทางในการบริหารจัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบตอ่สังคมและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของ กทพ. ในอนาคต

ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของและกลุ่มเจ้าหน้าที่ กทพ. ต่อแนวทางในการบริหาร
จัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของ กทพ. ในอนาคต

กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ

กลุ่มเจ้าหน้าที่ กทพ.



รายงานผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | 100 

อนาคตที่กลุ ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของเรียงลำดับความสำคัญตามคะแนนนั้นสอดคล้องกับการเรียงลำดับ
ความสำคัญของกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. คล้ายกันในทุกรายประเด็น ดังนี้ 

ลำดับ 1) การจัดทำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่แสดงวิสัยทัศน์  
ด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจขององค์กร (Corporate ethical vision) อย่างชัดเจน  

ลำดับ 2) การจัดทำกฎและระเบียบในการดำเนินงานตามจริยธรรมของธุรกิจ (Codes of 
ethics) ซึ่งมีลักษณะท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกส่วนงาน  

ลำดับ 3) การจัดการอบรมด้านจริยธรรม (Ethical training) กับกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ของ กทพ. เพื่อให้มีความเข้าใจในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ลำดับ ๔) การจัดทำระบบการดำเนินงานและการควบคุมขององค์กร (Organizational 
systems of implementation and control) สร้างแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
และพัฒนาระบบกำกับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 

ลำดับ 5) การดำเนินการส่งเสริมส่วนงานอื ่น ๆ ที่มีการดำเนินงานควบคู่ก ับการสร้าง  
ความร ับผ ิดชอบต ่อส ังคมและจร ิยธรรมในการดำเน ินธุ รก ิจอย ่างโปร ่ งใส (Social and ethical 
accountability) มุ่งเน้นการแสดงผลลัพธ์เชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่อง  

ลำดับ 6) การกระตุ้นให้มีการตรวจสอบภายนอก (External verification) จากหน่วยงานภายนอก
ท่ีได้รับการรับรองว่ามีความสามารถในการประเมินผลและมีความน่าเช่ือถือ  

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยวิเคราะห์แนวทางในการบริหารจัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อ
สังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กทพ. ในอนาคตตามแบบจำลอง Q – Res Management Model 
พบว่า แนวทางการจัดทำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีแสดงวิสัยทัศน์ด้านจริยธรรมใน
การดำเนินธุรกิจขององค์กร (Corporate ethical vision) อย่างชัดเจน เป็นแนวทางท่ีมีความต้องการมากท่ีสุด
จากท้ังกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของและกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. ดังนั้น คณะผู้วิจัยเสนอแนะให้ กทพ. ดำเนินงาน
วางแผนองค ์กรและวางแผนปฏิบ ัต ิง านด ้านความร ับผ ิดชอบต ่อส ังคมของ กทพ. ในระยะยาว  
เน้นการสร้างวิสัยทัศน์ด้านองค์กรที่มีธรรมาภิบาล การดำเนินงานที่โปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบ  
การดำเนินงานได้ในทุกขั้นตอน และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการเพื่อสังคม ซึ่งการสร้าง
องค์กรที่มีร ูปแบบการบริหารเน้นมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจนั้น  
เป็นการสร้างการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในอนาคต 

๕.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 การนิยามความหมาย “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของ กทพ. 

คณะผู้วิจัย พบว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 7 กลุ่มให้คำนิยาม “ความรับผิดชอบต่อสังคม” 
ที ่ตรงกันในเร ื ่องการกระทำที ่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม แต่มีรายละเอียดเพิ ่มเติมในการอธ ิบาย  
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ความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขึ้นอยู่กับมุมมองและบทบาทของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียนั้น ๆ อาทิ กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ และกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. เน้นการมีจริยธรรมในการทำงาน
เพื ่อองค์กรและสังคม กลุ ่มผู ้ใช้บริการทางพิเศษ เน้นการเคารพกฎหมาย กฎจราจรของผู ้ใช้ทางและ 
ผู้ใช้ทางพิเศษ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน เน้นเรื่องการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมอย่างเป็นธรรม 
กลุ ่มคู ่ค้า เน้นการสร้างพื ้นที ่สีเขียวและลดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม กลุ ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  
เน้นการประชาสัมพันธ์และการกระจายข่าวสารอันเป็นประโยชน์ภายในชุมชน และกลุ่มสังคม เน้นการทำงาน
เพื่อสังคมโดยแท้จริง ไม่สร้างภาพ  

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงขอเสนอคำนิยามของคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” เพื่อให้ กทพ. 
นำไปใช้ในการสื่อสารความหมายใหม่ให้ทั ่วถึงกัน โดยเริ ่มจากผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในของ กทพ.  
ก่อน แล้วจึงขยายไปยังผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื ่น ๆ 2 คำนิยาม ดังนี้ (1) การดำเนินงานที่เป็นธรรม  
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และ (2) การมีจิตบริการต่อสังคม และคำนึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมเป็นหลัก  

5.2.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในความคิดเห็น
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เนื่องจาก กทพ. ดำเนินงานส่วนมากอยู่ในพื้นที่เมืองและชุมชนเมือง ทำให้ความต้องการของ  
ผู้มีส่วนเสียนั้น ๆ มีความต้องการในการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเป็นหลักมากกว่าการพัฒนาด้านอื่น ๆ เห็นได้
จากเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ท่ีได้รับการเลือกมากท่ีสุดจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ล้วนเป็นการพัฒนา 
ในด้านคุณภาพชีวิตทั ้ง 3 ประเด็น ได้แก่ เป้าหมายที ่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีว ิตที ่มีสุขภาพดี  
เป้าหมายที ่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที ่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ  
เป้าหมายท่ี 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน  

หาก กทพ. ต้องการสร้างการรับรู ้เชิงประจักษ์เกี ่ยวกับภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม คณะผู้วิจัยขอเสนอให้ กทพ. ผลักดันแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคตให้สอดคล้องกับ 3 เป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)  
ที่ได้คะแนนมากที่สุดจากกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และ 
เข้าถึงทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  

1) เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคน
ในทุกวัย การสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กทพ. ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ  
กลยุทธ์ 1.1 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตบุคลากร  ข้อ 3 การจัดการด้านสุขภาพของบุคลากร การจัดการ  
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลยุทธ์ 1.3 ความรับผิดชอบต่อการให้บริการทางพิเศษ ข้อ 2 การดูแล
ความปลอดภัยต่อการใช้บริการ การดูแลความปลอดภัยต่อการใช้บริการ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา  



รายงานผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | 102 

ขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ ่งแวดล้อม กลยุทธ์ 3.1 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สิ ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน กลยุทธ์ 3.2 การดูแลประสิทธิภาพการใช้พลังงานและผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย กทพ. ควรเน้นการดำเนินงาน อาทิ การลดมลภาวะทางอากาศบริเวณทางพิเศษ 
การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอยู่ใกล้การก่อสร้างทางพิเศษ และการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน  

2) เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กทพ. ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความรับผิดชอบในกระบวนการ
ทางธุรกิจ กลยุทธ์ 1.1 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตบุคลากร ข้อ 1 การพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพบุคลากร 
และยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพบุคลากร กลยุทธ์ 2.2 การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนา
ดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดย กทพ. ควรเน้นการดำเนินงานด้านการให้ความรู้กับชุมชน การพัฒนาดูแล
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อาทิ การจัดต้ังศูนย์การศึกษาบริเวณชุมชนรอบเขตทางพิเศษ การจัดกิจกรรมและ
สร้างอาชีพแก่ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนรอบเขตทางพิเศษ การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทุนการศึกษาของเยาวชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน และกลุ่มสังคมให้มีความครอบคุลมและท่ัวถึง 

3) เป้าหมายที ่ 11 ทำให้เมืองและการตั ้งถิ ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย  
มีภูมิต้านทาน และ ยั่งยืน การสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
การดำเนินงานของ กทพ. ดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 
กลยุทธ์ 2.1 การส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน โดยกทพ.ควรเน้นการดำเนินงานด้านการเยียวยา
ผู้ถูกเวนคืน การรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาผู้ถูกเวนคืน อาทิ การให้ค่าชดเชยชุมชนอย่างเป็นธรรม 
ที่ได้รับกระทบด้านความเสียหายของที่อยู่อาศัยจากการพัฒนาของ กทพ. การปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้ทางพิเศษ 
และการวางแผนร่วมกันกับชุมชนท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นท่ีของ กทพ. และให้ความช่วยเหลือด้านการต้ังถิ่นฐาน
กับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนและการก่อสร้างทางพิเศษ 

คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า กทพ. มีการวางแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ท่ีได้รับการเลือกมากท่ีสุดจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้ว 
คณะผู้วิจัยเสนอให้ กทพ. เน้นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเข้าถึงทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เน้นความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ความสม่ำเสมอในการพัฒนาสังคมด้วยจิตบริการ 
มีการติดตามผล รับฟังความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอยู่เสมอ และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมและเพิ่มการสื่อสารการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อภาพลักษณ์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีดีขึ้นในอนาคต  
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5.2.3 การดำเนินงาน CSR และ CSV 

 หากเปรียบเทียบแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ  
ในประเทศไทย รายละเอียดดัง ภาคผนวก ค พบว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เน้นดำเนินงานด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (People) และการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม (Planet) โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ  
การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีมีการดำเนินงาน
โดยเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน เช่น 
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และโครงการป่าชุมชนบ้าน
เขายายเท่ียง เป็นต้น 

คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเน้นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบสังคม
ในรูปแบบ CSV (Creating Shared Value) หรือการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นมิตรกับผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยจุดมุ่งหมายของ CSV เพื่อเน้นการพัฒนาด้านสังคม
อย่างยั่งยืน ทำให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบสังคมที ่เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินงานของธุรกิจ  
(CSR After Process) ของรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานข้างต้นมากนัก 

ในส่วนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ท่ีจะเน้นโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลัก (CSR In Process) ตามแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมระยะยาว 5 ปี (2559 - 2563) แต่โครงการ/กิจกรรม ที่เน้นการช่วยเหลือสังคม
ด้วยกิจกรรมในลักษณะของความรับผิดชอบสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินงานของธุรกิจ (CSR After 
Process) ของ กทพ. กลับสร้างภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้เด่นชัดมากกว่า สะท้อนให้เห็นว่า  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังมีความต้องการให้องค์กรแสดงความรับผิดชอบสังคมทางด้านการสนับสนุน การบริจาค 
การให้ทุนการศึกษา ดังนั้น คณะผู้วิจัยเสนอให้ กทพ. ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง CSR  
In Process เป็นหลัก และ CSR After Process เป็นอีกส่วนควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างภาพจำ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และหาก กทพ. ดำเนินการต่ออย่างสม่ำเสมอและเข้าถึงทุกกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจะทำให้ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดียิ่งขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถดำเนินการ
ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบสังคมในรูปแบบ CSV (Creating Shared Value) หรือการ
ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นมิตรกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เน้นการสนับสนุนการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม ท่ีสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม เริ่มจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง กทพ. และกลุ่มชุมชนรอบเขต
ทางพิเศษ ท่ีความสัมพันธ์อันดีกับ กทพ.  
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5.2.4 กลไกรับฟังเสียงสะท้อน 
จากการวิเคราะห์ผลของคณะผู ้วิจัย พบว่า ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 

เสียงสะท้อนของตนที่สะท้อนไปยัง กทพ. นั้น ยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นระบบ คณะผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะแนวทางในการรับฟังเสียงสะท้อนโดยเฉพาะอย่างยิ ่งเสียงสะท้อนด้านภาพลักษณ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมองค์กรของ กทพ. ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

5.2.4.1 การใช้ภาษาท่ีง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 สอดคล้องกับการสำรวจเรื ่องการระบุคำนิยามของคำว่าความรับผิดชอบต่อสังคม 

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ท่ีทำการส่ือสารไปยังชุมชนนั้น ควรท่ีจะเป็นภาษาท่ีง่าย
ต่อความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม หากมีการใช้คำเฉพาะก็ควรพิจารณาให้มีการขยายความให้เข้าใจ
ได้ง่าย การใช้ภาษาอังกฤษก็ควรที่จะมีการใช้คำอธิบายภาษาไทยกำกับอยู่เสมอ  อาทิ Application EXAT 
Portal ท่ีมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหัวข้อหลัก แต่ไม่มีภาษาไทยกำกับ เป็นต้น 

5.2.4.2 การเปิดช่องทางรับฟังเสียงสะท้อนอย่างท่ัวถึงในชุมชน 
 การเปิดให้มีการรับฟังเสียงสะท้อนในปัจจุบันเป็นไปอย่างจำกัด จำกัดทั้งระยะเวลา 

ท่ีเปิดรับฟังเรื่องร้องเรียนและพื้นท่ีท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ การจัดให้มีการรับฟังเสียงสะท้อนนั้น 
ควรจะพิจารณาให้มีการรับฟังเสียงสะท้อนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น (1) รับฟังเสียงสะท้อนเมื่อได้รับบริการไปแล้ว  
(2) รับฟังเสียงสะท้อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (3) รับฟังเสียงสะท้อน
เกี่ยวกับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น  

โดยการรับฟังเสียงสะท้อนควรจะมีกระบวนการวนซ้ำที่ครบถ้วนจึงจะเกิดความสมบูรณ์และ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการตามประเด็นท่ีได้รับฟังเสียงสะท้อนมากได้อย่างดี ซึ่งขั้นตอนท่ีสมบูรณ์นั้น
มีอยู่ 5 ขั้นตอน ดังแสดงไว้แล้วในภาพท่ี 5-2 
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ภาพที่ 5-2 กระบวนการวนซ้ำของกลไกการรับฟงัเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5.2.4.3 กลไกการรับฟังเสียงสะท้อนของ กทพ. ควรมีการตอบสนองท่ีทันต่อเวลา  
 การรับฟังเสียงสะท้อนนอกจากจะต้องมีช่องทางท่ีหลากหลายส่งเสริมการเข้าถึงแก่ทุกกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ยังจะต้องมีการตอบสนองเสียงสะท้อนนั้นอย่างเป็นระบบตามระยะเวลาท่ีกำหนดด้วย
ซึ่งจากความคิดเห็นที่ได้รับส่วนใหญ่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า คู่ค้าและชุมชนรอบเขตทางพิเศษได้รับ
ข่าวสาร กทพ. ค่อนข้างน้อย ทำให้มีผลต่อภาพลักษณ์ประกอบกับการตอบสนองเสียงสะท้อนของ กทพ.  
ยังดำเนินการได้ช้า หรือ ในบางกรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ้างว่า ไม่ได้รับการตอบสนองหลังจากให้เสียงสะท้อนเลย 
การละเลยดังกล่าวมักจะสร้างความไม่พอใจต่อผู้ทีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลถึงภาพลักษณ์ในการดำเนินงาน  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ด้วย จึงควรเพิ่มการส่ือสารตามช่องทางต่าง ๆ ให้มากขึ้น   
 
๕.3 อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาในอนาคต  

๕.3.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มคู่ค้าและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน  
อุปสรรคหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเกิดเฉพาะในกลุ่มคู่ค้าและผู้ได้รับผลกระทบจากเวนคืน 

สำหรับกลุ่มอื่น  ๆนั้น การดำเนินการราบรื่นและเป็นไปตามคาดหมาย โดยท้ังสองกลุ่มนั้นมีอุปสรรคท่ีใกล้เคียงกัน คือ 
ข้อมูลตั้งต้นที่รวบรวมไว้แล้วนั้นมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งคาดว่ามาจากการบันทึกข้อมูลที่คลาดเคลื่อน และ
ข้อมูลหน่วยงานของคู ่ค ้าบางหน่วยงานที ่ได ้ป ิดกิจการไปแล้ว หร ือ ผู ้ถ ูกเวนคืนที ่ เส ียชีว ิตไปแล้ว  
ดังนั้นจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตามจำนวนท่ีคาดการณ์ไว้  
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สำหรับการให้ความร่วมมือของทั ้งสองกลุ ่มจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ในส่วนของ 
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนนั้นอาจกล่าวได้ว่าได้รับความร่วมมือน้อยมาก โดยเหตุผลส่วนใหญ่ปฏิเสธ 
ที่จะร่วมมือในการให้ข้อมูลคือ ไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการให้ข้อมูลและเกรงว่าข้อมูลที่ให้จะส่งผล  
กับสถานะในการเวนคืนของตน  

คณะผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในอนาคต ดังต่อไปนี้  

1) ในกลุ่มคู ่ค้าปัจจุบันข้อมูลท่ี กทพ. จัดเก็บรวบรวมไว้ จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ส่วนกลาง 
ของหน่วยงาน ซึ่งมีแนวโน้มในการใช้งานน้อยลง ดังนั้น เบอร์โทรศัพท์ท่ีมีนั้นจึงไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจาก
ยุติหรือเปลี่ยนแปลงเบอร์ปลายทางไปแล้ว หรือ ไม่มีผู้รับสาย การเก็บรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ของคู่ค้านั้น  
ควรพิจารณาในการเพิ่มรายละเอียดการติดต่อกับผู้ประสานงาน ณ ขณะนั้นด้วย เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
และ ช่ือของผู้ประสานงาน เพราะโดยมากเมื่อติดต่อภายหลังจากการติดต่อธุรกิจเสร็จส้ิน ในหลายหน่วยงานมี
การเปล่ียนตัวผู้ประสานงานทำให้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในอดีตมาก่อน  

2) การสุ ่มตัวอย่างในกลุ ่มผู ้ได ้ร ับผลกระทบจากการเวนคืน อาจพิจารณารวมกับกลุ่ม 
ที่ดำเนินการเวนคืนเป็นที่สิ้นสุดแล้ว เนื่องจากจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการให้ข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น และ
เป็นธรรมกับ กทพ. เองในการประเมินผลการสำรวจภาพลักษณ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ดังนั้น 
กทพ. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ถูกเวนคืนให้มีความสมบูรณ์พร้อมท่ีจะนำมาใช้ดำเนินงานของ กทพ.  

๕.3.๒ การเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การดำเนินงานเก็บข้อมูลส่วนใหญ่นั้นต้องดำเนินการผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งสิ้น คณะผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามในรูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์ Google 
Form และกระจายผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook  และ Line ซึ่งการทำงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
นั้นมีข้อดีอย่างมากในเรื่องของการลดการใช้กระดาษ การประหยัดเวลาในการเดินทาง และทำให้การทำงาน 
ที่เร่งด่วนนั้นทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามก็มีอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่ไม่คุ้นเคยกับการทำงานออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ 
คณะผู้วิจัยจึงพิจารณาให้มีการลงพื้นท่ีชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกระดาษ หลังจากท่ีสถานการณ์
โควิด 19 มีความผ่อนคลายลงแล้ว การดำเนินงานเก็บข้อมูลในอนาคตจึงเป็นไปได้ที่อาจจะพิจารณาให้มี  
การใช้ช่องทางเพื ่อการรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามทั ้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยเลือกช่องทาง  
การรวบรวมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
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รายชื่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษที่เปน็พื้นทีเ่ป้าหมายของการสำรวจ 

สายทางพิเศษ ลำดับ ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

ทางพิเศษฉลองรัช 

1 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา  
2 ชุมชนบึงพระราม 9  
3 ชุมชนสวนอ้อย 
4 ชุมชนบางมะเขือ 
5 ชุมชนเกาะกลาง 

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร  

6 ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ  
7 ชุมชนร่วมใจ  
8 ชุมชนวัดคลองเตยใน 1  
9 ชุมชนเฉลิมอนุสรณ์   

10 ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน 
11 ชุมชนวัดช่องลม      
12 ชุมชนนิคมมักกะสัน               
13 ชุมชนสถาพร  
14 ชุมชนคลองขวาง   
15 ชุมชนพัฒนาใหม่คลองเตย  
16 ชุมชนหัวโค้ง 
17 ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 
18 ชุมชนวัดคลองเตยใน 3 
19 ชุมชนน้องใหม่ 
20 ชุมชนวัดสีสุก 
21 ชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก 
22 ชุมชนข้างโรงกล่ันน้ำมันบางจาก 

ทางพิเศษศรีรัช 

23 ชุมชนวัดไผ่เงิน     
24 ชุมชนวัดมหาพฤฒาราม   
25 ชุมชนตรอกห้านาย 
26 ชุมชนตรอกสลักหิน 
27 ชุมชนบ้านครัวใต้ 
28 ชุมชนมั่นสิน 
29 ชุมชนสุขสวัสด์ิ  
30 ชุมชนริมคลองสามเสน 
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สายทางพิเศษ ลำดับ ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

 ทางพิเศษศรีรัช  

31 ชุมชนโรงแก้ว          
32 ชุมชนริมหลังกรมทางหลวง 
33 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช 
34 ชุมชนสระแก้ว 
35 ชุมชนสวนเงิน   
36 ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1   
37 ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ 
38 ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร โซน 1  
39 ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร โซน 2 
40 ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า 
41 ชุมชนกรุงเทพพัฒนา   

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) 

42 ชุมชนหมู่ 8 ถนอมสุข 
43 ชุมชนบางหญ้าแพรกก หมู่ 16 
44 ชุมชนศิษย์คุณธรรม หมู่ 18 
45 ชุมชนประชารวมใจ หมู่ 20 
46 ชุมชนคลองหนามแดง หมู่ 9 
47 ชุมชนบางเมืองใหม่ 

ทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง -  
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 

48 ชุมชนวัดสน  
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 

 
สำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

 
คำช้ีแจง 

แบบสอบถามการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิ เศษ  

แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 โดยเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ผ่าน Google Form  ซึ ่งคณะผู้ว ิ จัย 

จะนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา โดยไม่เปิดเผยข้อมูลรายบุคคล เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ต่อไป 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 7 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 

ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 

(Sustainable Society) 

ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

(Sustainable Planet) 

ตอนที่ 4 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ตอนที่ 5 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ในอนาคต 

ตอนที่ 6 ข้อมูลส่วนตัว 

ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบสอบถามภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 ปีงบประมาณ 2563 

คำถามตอนที่ 1-3  ภาพลักษณ์ของ กทพ. ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ ท่านเห็นว่าอยู่ในระดับใด 
โดยให้เติมคะแนน (1-10 คะแนน) ตามคำอธิบายแนวทางการให้คะแนน ลงในช่องที่กำหนด ตามความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
แนวทางการตอบคำถาม 
  พิจารณาระดับคะแนนต่อไปนี้ ตอบคำถามท่ีกำหนดให้ 
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คำถามตอนที่ 1-3  ภาพลักษณ์ของ กทพ. ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ ท่านเห็นว่าอยู่ในระดับใด 
โดยให้เติมคะแนน (1-10 คะแนน) ตามคำอธิบายแนวทางการให้คะแนน ลงในช่องที่กำหนด ตามความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 

กทพ. มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมท่ัวทั้งห่วงโซ่คุณค่าของ กทพ. ต้ังแต่ต้นน้ำ 
(Upstream) คือ คู่ค้า/ผู้ส่งมอบงาน ผ่านมาสู่กลางน้ำ (Midstream) คือ กทพ. จนถึงปลายน้ำ (Downstream) 
คือผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

 
ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

1. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน  

2. การสนับสนุนให้เกิดการสร้างค่านิยมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยมีการรายงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ 

 

3. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ  

4. การดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ  

 
ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 

กทพ. มุ่งหวังให้การดำเนินงานเป็นท่ียอมรับจากชุมชนและสังคม โดยริเริ่มจากการบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบที่เกิดจากการดำเนินงานของ กทพ. เช่น ผู ้ถูกเวนคืน ชุมชนรอบเขตทางพิเศษรวมทั้งการสร ้าง
ผลกระทบด้านบวกผ่านการริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR After Process) ที่เข้าไปพัฒนาชุมชนและสังคม  
โดยเน้นการสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 

ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

5. การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาชุมชนและสังคม

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  

 

6. รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ  
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ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม (Sustainable Planet) 

กทพ. มุ่งหวังให้สามารถบรรเทาผลกระทบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการวัสดุ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดล้อมท่ีดีในอนาคตด้วย 
 

ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

7. การส่งเสริมมาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน

ระบบจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 

 

8. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคาร

สำนักงาน 

 

9. การส่งเสริมมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  

10. การลดปริมาณขยะและก๊าซเรือนกระจก  

 

ตอนที่ 4 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

4.1 ทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของ กทพ. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

O 1. โทรทัศน์    O 2. วิทยุ  O 3. หนังสือพิมพ์  

O 4. วารสาร EXAT Magazine   

O 5. รายงานประจำปี  

O 6. ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ     

O 7. กิจกรรม Road Show 

O 8. ศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service Center)  

O 9. ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 

O 10. ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) 
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O 11. อินเทอร์เน็ต 

 O 11.1 www.exat.co.th  O 11.2 Facebook/Twitter/Line  

 O 11.3 www.thaieasypass.com   

O 12. Application EXAT Portal 

O 13. อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................. 

4.2 เลือกช่องทางการส่ือสารท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุด จากข้อ 4.1 เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น 
 

             
 

ตอนที่ 5 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

ในอนาคต 

5.1 ท่านคิดว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” คืออะไร 

            

             

             

             

             
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exat.co.th/
http://www.thaieasypass.com/
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5.2 ท่านมีความเห็นต่อการทางพิเศษฯ ในการมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสังคมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ข้อใดบ้าง โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อท่ีตรงกับความเห็นของท่าน  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

O  เป้าหมายท่ี 1  ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 

O  เป้าหมายท่ี 3  สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 

O  เป้าหมายท่ี 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ 

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

O  เป้าหมายท่ี 5  บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กทุกคน 

O  เป้าหมายท่ี 8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ีและ 

มีผลิตภาพและการมีงานท่ีสมควรสำหรับทุกคน 

O  เป้าหมายท่ี 9  สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและ

ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

O  เป้าหมายท่ี 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และ      

 ยั่งยืน 

O  เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
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O  เป้าหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

 ท่ีเกิดขึ้น 

O  เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

O  เป้าหมายท่ี 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมอืระดับโลก   

 สำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ตอนที่ 6 ข้อมูลส่วนตัว 
 

ชื่อ - สกุล..........................................................................................(ท่านสามารถเลือกให้ หรือไม่ให้ข้อมูลได้) 

หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................(ท่านสามารถเลือกให้ หรือไม่ใหข้้อมูลได้) 

E-mail................................................................................................(ท่านสามารถเลือกให ้หรือไม่ใหข้้อมูลได้) 

6.1. อาชีพ 

O 1. รับราชการ/พนักงานราชการ    O 2. พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ     

O 3. พนักงานบริษัทเอกชน  O 4. ธุรกิจส่วนตัว               

O 5. รับจ้าง           O 6. นิสิต/นักศึกษา 

O 7. พ่อบ้าน/แม่บ้าน          O 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................. 
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ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

7.1 ท่านมีความต้องการและความคาดหวังอะไรจาก กทพ. หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในเรื่องใดบ้าง 

             

             

             

             

             

              

 

 

*** ขอขอบคุณสำหรับเวลาอนัมีค่าของท่าน *** 
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แบบสอบถามภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 
 

สำหรับกลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
 

คำช้ีแจง 

แบบสอบถามการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิ เศษ  

แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 โดยเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ผ่าน Google Form  ซึ ่งคณะผู้ว ิ จัย 

จะนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา โดยไม่เปิดเผยข้อมูลรายบุคคล เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ต่อไป 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 7 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 

ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 

(Sustainable Society) 

ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

(Sustainable Planet) 

ตอนที่ 4 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ตอนที่ 5 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ในอนาคต 

ตอนที่ 6 ข้อมูลส่วนตัว 

ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบสอบถามภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 ปีงบประมาณ 2563 

คำถามตอนที่ 1-3  ภาพลักษณ์ของ กทพ. ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ ท่านเห็นว่าอยู่ในระดับใด 
โดยให้เติมคะแนน (1-10 คะแนน) ตามคำอธิบายแนวทางการให้คะแนน ลงในช่องที่กำหนด ตามความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
แนวทางการตอบคำถาม 
  พิจารณาระดับคะแนนต่อไปนี้ ตอบคำถามท่ีกำหนดให้ 
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คำถามตอนที่ 1-3  ภาพลักษณ์ของ กทพ. ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ ท่านเห็นว่าอยู่ในระดับใด 
โดยให้เติมคะแนน (1-10 คะแนน) ตามคำอธิบายแนวทางการให้คะแนน ลงในช่องที่กำหนด ตามความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 

กทพ. มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมท่ัวทั้งห่วงโซ่คุณค่าของ กทพ. ต้ังแต่ต้นน้ำ 
(Upstream) คือ คู่ค้า/ผู้ส่งมอบงาน ผ่านมาสู่กลางน้ำ (Midstream) คือ กทพ. จนถึงปลายน้ำ (Downstream) 
คือผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

 
ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

1. การจัดหลักสูตรหรือจัดอบรมให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ  

2. การใหค่้าตอบแทนท่ีมีความคุ้มค่าต่อภาระงาน  

3. การจัดให้มีสวัสดิการท่ีมีความเสมอภาค  

4. การดูแลสุขภาพของบุคลากร  

5. การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการดำเนินงานของบุคลากร  

6. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน  

7. การสนับสนุนให้เกิดการสร้างค่านิยมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยมีการรายงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ 

 

8. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ  

 
ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 

กทพ. มุ่งหวังให้การดำเนินงานเป็นท่ียอมรับจากชุมชนและสังคม โดยริเริ่มจากการบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบที่เกิดจากการดำเนินงานของ กทพ. เช่น ผู ้ถูกเวนคืน ชุมชนรอบเขตทางพิเศษรวมทั้งการสร ้าง
ผลกระทบด้านบวกผ่านการริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR After Process) ที่เข้าไปพัฒนาชุมชนและสังคม  
โดยเน้นการสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 

ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

9. การให้ความรู้ต่าง ๆ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  

10. การพัฒนาชุมชนรอบเขตทางพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทในการตัดสินใจ  

ในโครงการ 
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ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

11. การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาชุมชนและสังคม

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  

 

12. รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ  

 

ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม (Sustainable Planet) 

กทพ. มุ่งหวังให้สามารถบรรเทาผลกระทบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการวัสดุ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดล้อมท่ีดีในอนาคตด้วย 
 

ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

13. การส่งเสริมมาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 

 

14. การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคาร

สำนักงาน 

 

15. การส่งเสริมมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  

16. การลดปริมาณขยะและก๊าซเรือนกระจก   

17. การออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติของอาคารสีเขียว เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

และอนุรักษ์พลังงานอย่างสูงสุด 

 

 

ตอนที่ 4 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

4.1 ทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของ กทพ. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

O 1. โทรทัศน์    O 2. วิทยุ  O 3. หนังสือพิมพ์ 

O 4. วารสาร EXAT HOME  O 5. วารสาร EXAT Magazine   

O 6. รายงานประจำปี  

O 7. ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ     
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O 8. กิจกรรม Road Show 

O 9. ศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service Center)  

O 10. ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 

O 11. ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) 

O 12. อินเทอร์เน็ต 

 O 12.1 www.exat.co.th  O 12.2 Facebook/Twitter/Line  

 O 12.3 www.thaieasypass.com   

O 13. Application EXAT Portal 

O 14. อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................. 

4.2 เลือกช่องทางการส่ือสารท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุด จากข้อ 4.1 เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น 

 
             

 

ตอนที่ 5 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

ในอนาคต 

5.1 ท่านคิดว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” คืออะไร 

            

             

             

             

             
 
 

http://www.exat.co.th/
http://www.thaieasypass.com/
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5.2 ท่านมีความเห็นต่อการทางพิเศษฯ ในการมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสังคมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ข้อใดบ้าง โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อท่ีตรงกับความเห็นของท่าน  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

O  เป้าหมายท่ี 1  ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 

O  เป้าหมายท่ี 3  สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 

O  เป้าหมายท่ี 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ 

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

O  เป้าหมายท่ี 5  บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กทุกคน 

O  เป้าหมายท่ี 8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ีและ 

มีผลิตภาพและการมีงานท่ีสมควรสำหรับทุกคน 

O  เป้าหมายท่ี 9  สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและ

ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

O  เป้าหมายท่ี 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และ    

 ยั่งยืน 

O  เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
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O  เป้าหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

 ท่ีเกิดขึ้น 

O  เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

O  เป้าหมายท่ี 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมอืระดับโลก   

 สำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

5.3 ความต้องการและความคาดหวังของท่านต่อแนวทางในการบริหารจัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กทพ. ในอนาคต.  

โดยให้คะแนน 1 – 6 ตามลำดับความสำคัญท้ัง 6 ลำดับ (1 หมายถึง สำคัญท่ีสุด) 

  
(       )  ควรทำการส่ือสารแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีแสดงวิสัยทัศน์ด้านจริยธรรม

ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร (Corporate ethical vision) อย่างชัดเจนและเป็นระบบ แก่กลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

(       )  ควรจัดทำกฎและระเบียบในการดำเนินงานตามจริยธรรมของธุรกิจ (Codes of ethics)  ท่ีสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกส่วนงาน 

(       )  ควรจัดการอบรมด้านจริยธรรม (Ethical training) กับกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของ กทพ. เพื่อให้

มีความเข้าใจในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(       )  ควรจัดทำระบบการดำเนินงานและการควบคุมขององค์กร (Organizational systems of 

implementation and control) สร้างแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และ

พัฒนาระบบกำกับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง  

(       )  ควรดำเนินการส่งเสริมส่วนงานอื่น ๆ ท่ีมีการดำเนินงานควบคู่กับการสร้างความรับผิดต่อสังคม

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส (Social and ethical accountability) 

(       )  ควรกระตุ้นให้มีการตรวจสอบภายนอก (External verification) จากหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับการ

รับรองว่ามีความสามารถในการประเมินผลและมีความน่าเช่ือถือ 
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ตอนที่ 6 ข้อมูลส่วนตัว 

 
ชื่อ - สกุล..........................................................................................(ท่านสามารถเลือกให้ หรือไม่ให้ข้อมูลได้) 

หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................(ท่านสามารถเลือกให้ หรือไม่ใหข้้อมูลได้) 

E-mail................................................................................................(ท่านสามารถเลือกให ้หรือไม่ใหข้้อมูลได้) 

6.1 อาชีพ 

O 1. รับราชการ/พนักงานราชการ    O 2. พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ       

O 3. พนักงานบริษัทเอกชน  O 4. ธุรกิจส่วนตัว               

O 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................. 
 

ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
7.1 ท่านมีความต้องการและความคาดหวังอะไรจาก กทพ. หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในเรื่องใดบ้าง 

             

             

             

             

             

              

 

 

*** ขอขอบคุณสำหรับเวลาอนัมีค่าของท่าน *** 
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แบบสอบถามภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 
 

สำหรับกลุ่มเจ้าหน้าท่ี กทพ. 
 

คำช้ีแจง 

แบบสอบถามการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิ เศษ  

แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 โดยเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ผ่าน Google Form  ซึ ่งคณะผู้ว ิ จัย 

จะนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา โดยไม่เปิดเผยข้อมูลรายบุคคล เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ต่อไป 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 7 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 

ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 

(Sustainable Society) 

ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

(Sustainable Planet) 

ตอนที่ 4 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ตอนที่ 5 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ในอนาคต 

ตอนที่ 6 ข้อมูลส่วนตัว 

ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบสอบถามภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 ปีงบประมาณ 2563 

คำถามตอนที่ 1-3  ภาพลักษณ์ของ กทพ. ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ ท่านเห็นว่าอยู่ในระดับใด 
โดยให้เติมคะแนน (1-10 คะแนน) ตามคำอธิบายแนวทางการให้คะแนน ลงในช่องที่กำหนด ตามความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
แนวทางการตอบคำถาม 
  พิจารณาระดับคะแนนต่อไปนี้ ตอบคำถามท่ีกำหนดให้ 
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คำถามตอนที่ 1-3  ภาพลักษณ์ของ กทพ. ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ ท่านเห็นว่าอยู่ในระดับใด 
โดยให้เติมคะแนน (1-10 คะแนน) ตามคำอธิบายแนวทางการให้คะแนน ลงในช่องที่กำหนด ตามความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 

กทพ. มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมท่ัวทั้งห่วงโซ่คุณค่าของ กทพ. ต้ังแต่ต้นน้ำ 
(Upstream) คือ คู่ค้า/ผู้ส่งมอบงาน ผ่านมาสู่กลางน้ำ (Midstream) คือ กทพ. จนถึงปลายน้ำ (Downstream) 
คือผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

 
ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

1. การจัดหลักสูตรหรือจัดอบรมให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ  

2. การใหค่้าตอบแทนท่ีมีความคุ้มค่าต่อภาระงาน  

3. การจัดให้มีสวัสดิการท่ีมีความเสมอภาค  

4. การดูแลสุขภาพของบุคลากร  

5. การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการดำเนินงานของบุคลากร  

6. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน  

7. การสนับสนุนให้เกิดการสร้างค่านิยมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยมีการรายงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ 

 

8. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ  

 
ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 

กทพ. มุ่งหวังให้การดำเนินงานเป็นท่ียอมรับจากชุมชนและสังคม โดยริเริ่มจากการบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบที่เกิดจากการดำเนินงานของ กทพ. เช่น ผู ้ถูกเวนคืน ชุมชนรอบเขตทางพิเศษรวมทั้งการสร ้าง
ผลกระทบด้านบวกผ่านการริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR After Process) ที่เข้าไปพัฒนาชุมชนและสังคม  
โดยเน้นการสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 

ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

9. การให้ความรู้ต่าง ๆ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  

10. การพัฒนาชุมชนรอบเขตทางพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทในการตัดสินใจ  

ในโครงการ 

 



รายงานผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | 131 

ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

11. การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาชุมชนและสังคม

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  

 

12. รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ  

 

ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม (Sustainable Planet) 

กทพ. มุ่งหวังให้สามารถบรรเทาผลกระทบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการวัสดุ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดล้อมท่ีดีในอนาคตด้วย 
 

ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

13. การส่งเสริมมาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 

 

14. การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคาร

สำนักงาน 

 

15. การส่งเสริมมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  

16. การลดปริมาณขยะและก๊าซเรือนกระจก   

17. การออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติของอาคารสีเขียว เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

และอนุรักษ์พลังงานอย่างสูงสุด 

 

 

ตอนที่ 4 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

4.1 ทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของ กทพ. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

O 1. โทรทัศน์    O 2. วิทยุ  O 3. หนังสือพิมพ์ 

O 4. วารสาร EXAT HOME  O 5. วารสาร EXAT Magazine   

O 6. รายงานประจำปี  

O 7. ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ     
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O 8. กิจกรรม Road Show 

O 9. ศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service Center)  

O 10. ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 

O 11. ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) 

O 12. หนังสือเวียนภายใน กทพ.   O 13. ส่ือวิทยุภายใน กทพ. EXAT Sound 

O 14. ป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน กทพ.  O 15. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. 

O 16. ข้อความอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์ 

O 17. อินเทอร์เน็ต 

 O 17.1 www.exat.co.th  O 17.2 Facebook/Twitter/Line  

 O 17.3 www.thaieasypass.com 

O 18. Intranet ของ กทพ.    

O 19. Application EXAT Portal 

O 20. อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................. 

4.2 เลือกช่องทางการส่ือสารท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุด จากข้อ 4.1 เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น 

 
             

 

 

 

 

 

 

http://www.exat.co.th/
http://www.thaieasypass.com/
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ตอนที่ 5 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

ในอนาคต 

5.1 ท่านคิดว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” คืออะไร 

            

             

             

             

             
 
 
5.2 ท่านมีความเห็นต่อการทางพิเศษฯ ในการมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสังคมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ข้อใดบ้าง โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อท่ีตรงกับความเห็นของท่าน  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
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O  เป้าหมายท่ี 1  ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 

O  เป้าหมายท่ี 3  สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 

O  เป้าหมายท่ี 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ 

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

O  เป้าหมายท่ี 5  บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กทุกคน 

O  เป้าหมายท่ี 8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ีและ 

มีผลิตภาพและการมีงานท่ีสมควรสำหรับทุกคน 

O  เป้าหมายท่ี 9  สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและ

ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

O  เป้าหมายท่ี 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และ   

ยั่งยืน 

O  เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 

O  เป้าหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

 ท่ีเกิดขึ้น 

O  เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

O  เป้าหมายท่ี 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมอืระดับโลก  

สำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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5.3 ความต้องการและความคาดหวังของท่านต่อแนวทางในการบริหารจัดการมาตรฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กทพ. ในอนาคต.  

โดยให้คะแนน 1 – 6 ตามลำดับความสำคัญท้ัง 6 ลำดับ (1 หมายถึง สำคัญท่ีสุด) 

  
(       )  ควรทำการส่ือสารแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีแสดงวิสัยทัศน์ด้านจริยธรรม

ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร (Corporate ethical vision) อย่างชัดเจนและเป็นระบบ แก่กลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

(       )  ควรจัดทำกฎและระเบียบในการดำเนินงานตามจริยธรรมของธุรกิจ (Codes of ethics)  ท่ีสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกส่วนงาน 

(       )  ควรจัดการอบรมด้านจริยธรรม (Ethical training) กับกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของ กทพ. เพื่อให้

มีความเข้าใจในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(       )  ควรจัดทำระบบการดำเนินงานและการควบคุมขององค์กร (Organizational systems of 

implementation and control) สร้างแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และ

พัฒนาระบบกำกับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง  

(       )  ควรดำเนินการส่งเสริมส่วนงานอื่น ๆ ท่ีมีการดำเนินงานควบคู่กับการสร้างความรับผิดต่อสังคม

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส (Social and ethical accountability) 

(       )  ควรกระตุ้นให้มีการตรวจสอบภายนอก (External verification) จากหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับการ

รับรองว่ามีความสามารถในการประเมินผลและมีความน่าเช่ือถือ 
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ตอนที่ 6 ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ - สกุล..........................................................................................(ท่านสามารถเลือกให้ หรือไม่ให้ข้อมูลได้) 

หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................(ท่านสามารถเลือกให้ หรือไม่ใหข้้อมูลได้) 

E-mail................................................................................................(ท่านสามารถเลือกให ้หรือไม่ใหข้้อมูลได้) 

6.1 ตำแหน่ง O 1. ผู้บริหาร  O 2. พนักงาน  O 3. ลูกจ้าง 

6.2 ระดับ (เฉพาะพนักงาน) 

  O 1. ระดับ 1-3  O 2. ระดับ 4-6  O 3. ระดับ 7-11 

6.3 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานกับ กทพ. (รวมระยะเวลาท่ีทำงานท้ังหมดกับ กทพ.)  

O 1. 1-5 ปี      O 2. 6-10 ปี       

O 3. 11-15 ปี  O 4. มากกว่า 15 ปี     

 
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

7.1 ท่านมีความต้องการและความคาดหวังอะไรจาก กทพ. หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในเรื่องใดบ้าง 

             

             

             

             

             

              

 

 

*** ขอขอบคุณสำหรับเวลาอนัมีค่าของท่าน *** 
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แบบสอบถามภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 
 

สำหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 
 

คำช้ีแจง 

แบบสอบถามการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิ เศษ  

แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 โดยเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ผ่าน Google Form  ซึ ่งคณะผู้ว ิ จัย 

จะนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา โดยไม่เปิดเผยข้อมูลรายบุคคล เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ต่อไป 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 7 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 

ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 

(Sustainable Society) 

ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

(Sustainable Planet) 

ตอนที่ 4 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ตอนที่ 5 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ในอนาคต 

ตอนที่ 6 ข้อมูลส่วนตัว 

ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบสอบถามภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 ปีงบประมาณ 2563 

คำถามตอนที่ 1-3  ภาพลักษณ์ของ กทพ. ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ ท่านเห็นว่าอยู่ในระดับใด 
โดยให้เติมคะแนน (1-10 คะแนน) ตามคำอธิบายแนวทางการให้คะแนน ลงในช่องที่กำหนด ตามความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
แนวทางการตอบคำถาม 
  พิจารณาระดับคะแนนต่อไปนี้ ตอบคำถามท่ีกำหนดให้ 
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คำถามตอนที่ 1-3  ภาพลักษณ์ของ กทพ. ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ ท่านเห็นว่าอยู่ในระดับใด 
โดยให้เติมคะแนน (1-10 คะแนน) ตามคำอธิบายแนวทางการให้คะแนน ลงในช่องที่กำหนด ตามความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 

กทพ. มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมท่ัวทั้งห่วงโซ่คุณค่าของ กทพ. ต้ังแต่ต้นน้ำ 
(Upstream) คือ คู่ค้า/ผู้ส่งมอบงาน ผ่านมาสู่กลางน้ำ (Midstream) คือ กทพ. จนถึงปลายน้ำ (Downstream) 
คือผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

 
ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

1.  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน  

2. การสนับสนุนให้เกิดการสร้างค่านิยมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยมีการรายงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ 

 

3. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ  

 
ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 

กทพ. มุ่งหวังให้การดำเนินงานเป็นท่ียอมรับจากชุมชนและสังคม โดยริเริ่มจากการบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบที่เกิดจากการดำเนินงานของ กทพ. เช่น ผู ้ถูกเวนคืน ชุมชนรอบเขตทางพิเศษรวมทั้งการสร ้าง
ผลกระทบด้านบวกผ่านการริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR After Process) ที่เข้าไปพัฒนาชุมชนและสังคม  
โดยเน้นการสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 

ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

4. การเยียวยาผู้ถูกเวนคืน  

5. ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาต่าง  ๆ  และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้รับเรื่องจาก 

ผู้ถูกเวนคืน 

 

6. การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาชุมชนและสังคม

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  

 

7. รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ  
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ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม (Sustainable Planet) 

กทพ. มุ่งหวังให้สามารถบรรเทาผลกระทบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการวัสดุ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดล้อมท่ีดีในอนาคตด้วย 
 

ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

8. การส่งเสริมมาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน

ระบบจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 

 

9. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคาร

สำนักงาน 

 

10. การส่งเสริมมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  

11. การลดปริมาณขยะและก๊าซเรือนกระจก  

 

ตอนที่ 4 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

4.1 ทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของ กทพ. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

O 1. โทรทัศน์    O 2. วิทยุ  O 3. หนังสือพิมพ์  

O 4. วารสาร EXAT Magazine   

O 5. รายงานประจำปี  

O 6. ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ     

O 7. กิจกรรม Road Show 

O 8. ศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service Center)  

O 9. ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 

O 10. ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) 
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O 11. อินเทอร์เน็ต 

 O 11.1 www.exat.co.th  O 11.2 Facebook/Twitter/Line  

 O 11.3 www.thaieasypass.com   

O 12. Application EXAT Portal 

O 13. อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................. 

4.2 เลือกช่องทางการส่ือสารท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุด จากข้อ 4.1 เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น 

 
             

 

ตอนที่ 5 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

ในอนาคต 

5.1 ท่านคิดว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” คืออะไร 

            

             

             

             

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exat.co.th/
http://www.thaieasypass.com/
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5.2 ท่านมีความเห็นต่อการทางพิเศษฯ ในการมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสังคมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ข้อใดบ้าง โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อท่ีตรงกับความเห็นของท่าน  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

O  เป้าหมายท่ี 1  ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 

O  เป้าหมายท่ี 3  สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 

O  เป้าหมายท่ี 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ 

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

O  เป้าหมายท่ี 5  บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กทุกคน 

O  เป้าหมายท่ี 8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ีและ 

มีผลิตภาพและการมีงานท่ีสมควรสำหรับทุกคน 

O  เป้าหมายท่ี 9  สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและ

ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

O  เป้าหมายท่ี 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และ   

ยั่งยืน 

O  เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
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O  เป้าหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

 ท่ีเกิดขึ้น 

O  เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

O  เป้าหมายท่ี 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมอืระดับโลก  

สำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ตอนที่ 6 ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ - สกุล..........................................................................................(ท่านสามารถเลือกให้ หรือไม่ให้ข้อมูลได้) 

หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................(ท่านสามารถเลือกให้ หรือไม่ใหข้้อมูลได้) 

E-mail................................................................................................(ท่านสามารถเลือกให ้หรือไม่ใหข้้อมูลได้) 

6.1. อาชีพ 

O 1. รับราชการ/พนักงานราชการ    O 2. พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ     

O 3. พนักงานบริษัทเอกชน  O 4. ธุรกิจส่วนตัว               

O 5. รับจ้าง           O 6. นิสิต/นักศึกษา 

O 7. พ่อบ้าน/แม่บ้าน          O 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................. 

6.2 ประเภทท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบัน 

 O 1. บ้านเด่ียว       O 2. ทาวน์เฮ้าส์   O 3. ห้องชุด      

 O 4. ตึกแถว           O 5. อื่น ๆ ............................ 

6.3 สถานะของผู้อยู่อาศัย 

 O 1. เป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัย      O 2. เป็นผู้เช่าท่ีอยู่อาศัย     O 3. เป็นผู้อยู่อาศัย 
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ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

7.1 ท่านมีความต้องการและความคาดหวังอะไรจาก กทพ. หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในเรื่องใดบ้าง 

             

             

             

             

             

              

 

 

*** ขอขอบคุณสำหรับเวลาอนัมีค่าของท่าน *** 
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แบบสอบถามภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 
 

สำหรับกลุม่คู่ค้า 

 

คำช้ีแจง 

แบบสอบถามการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิ เศษ  

แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 โดยเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ผ่าน Google Form  ซึ ่งคณะผู้ว ิ จัย 

จะนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา โดยไม่เปิดเผยข้อมูลรายบุคคล เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ต่อไป 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 7 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 

ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 

(Sustainable Society) 

ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

(Sustainable Planet) 

ตอนที่ 4 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ตอนที่ 5 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ในอนาคต 

ตอนที่ 6 ข้อมูลส่วนตัว 

ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบสอบถามภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 ปีงบประมาณ 2563 

คำถามตอนที่ 1-3  ภาพลักษณ์ของ กทพ. ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ ท่านเห็นว่าอยู่ในระดับใด 
โดยให้เติมคะแนน (1-10 คะแนน) ตามคำอธิบายแนวทางการให้คะแนน ลงในช่องที่กำหนด ตามความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
แนวทางการตอบคำถาม 
  พิจารณาระดับคะแนนต่อไปนี้ ตอบคำถามท่ีกำหนดให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | 147 

คำถามตอนที่ 1-3  ภาพลักษณ์ของ กทพ. ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ ท่านเห็นว่าอยู่ในระดับใด 
โดยให้เติมคะแนน (1-10 คะแนน) ตามคำอธิบายแนวทางการให้คะแนน ลงในช่องที่กำหนด ตามความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 

กทพ. มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมท่ัวทั้งห่วงโซ่คุณค่าของ กทพ. ต้ังแต่ต้นน้ำ 
(Upstream) คือ คู่ค้า/ผู้ส่งมอบงาน ผ่านมาสู่กลางน้ำ (Midstream) คือ กทพ. จนถึงปลายน้ำ (Downstream) 
คือผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

 
ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

1.  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน  

2. การสนับสนุนให้เกิดการสร้างค่านิยมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยมีการรายงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ 

 

3. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ  

 
ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 

กทพ. มุ่งหวังให้การดำเนินงานเป็นท่ียอมรับจากชุมชนและสังคม โดยริเริ่มจากการบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบที่เกิดจากการดำเนินงานของ กทพ. เช่น ผู ้ถูกเวนคืน ชุมชนรอบเขตทางพิเศษรวมทั้งการสร ้าง
ผลกระทบด้านบวกผ่านการริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR After Process) ที่เข้าไปพัฒนาชุมชนและสังคม  
โดยเน้นการสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 

ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

4. การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาชุมชนและสังคม

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  

 

5. รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ  
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ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม (Sustainable Planet) 

กทพ. มุ่งหวังให้สามารถบรรเทาผลกระทบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการวัสดุ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดล้อมท่ีดีในอนาคตด้วย 
 

ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

6. การส่งเสริมมาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน

ระบบจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 

 

7. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคาร

สำนักงาน 

 

8. การส่งเสริมมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  

9. การลดปริมาณขยะและก๊าซเรือนกระจก  

 

ตอนที่ 4 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

4.1 ทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของ กทพ. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

O 1. โทรทัศน์    O 2. วิทยุ  O 3. หนังสือพิมพ์ 

O 4. วารสาร EXAT Magazine   

O 5. รายงานประจำปี  

O 6. ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ     

O 7. กิจกรรม Road Show 

O 8. ศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service Center)  

O 9. ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 

O 10. ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) 
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O 11. อินเทอร์เน็ต 

 O 11.1 www.exat.co.th  O 11.2 Facebook/Twitter/Line  

 O 11.3 www.thaieasypass.com   

O 12. Application EXAT Portal 

O 13. อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................. 

4.2 เลือกช่องทางการส่ือสารท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุด จากข้อ 4.1 เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น 

 
             

 

ตอนที่ 5 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

ในอนาคต 

5.1 ท่านคิดว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” คืออะไร 

            

             

             

             

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exat.co.th/
http://www.thaieasypass.com/
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5.2 ท่านมีความเห็นต่อการทางพิเศษฯ ในการมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสังคมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ข้อใดบ้าง โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อท่ีตรงกับความเห็นของท่าน  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

O  เป้าหมายท่ี 1  ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 

O  เป้าหมายท่ี 3  สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 

O  เป้าหมายท่ี 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ 

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

O  เป้าหมายท่ี 5  บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กทุกคน 

O  เป้าหมายท่ี 8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ีและ 

มีผลิตภาพและการมีงานท่ีสมควรสำหรับทุกคน 

O  เป้าหมายท่ี 9  สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและ

ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

O  เป้าหมายท่ี 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และ   

ยั่งยืน 

O  เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
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O  เป้าหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

 ท่ีเกิดขึ้น 

O  เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

O  เป้าหมายท่ี 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมอืระดับโลก  

สำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ตอนที่ 6 ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ - สกุล..........................................................................................(ท่านสามารถเลือกให้ หรือไม่ให้ข้อมูลได้) 

หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................(ท่านสามารถเลือกให้ หรือไม่ให้ข้อมูลได้) 

E-mail................................................................................................(ท่านสามารถเลือกให ้หรือไม่ใหข้้อมูลได้) 

6.1. อาชีพ 

O 1. รับราชการ/พนักงานราชการ    O 2. พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ     

O 3. พนักงานบริษัทเอกชน  O 4. ธุรกิจส่วนตัว               

O 5. รับจ้าง           O 6. นิสิต/นักศึกษา 

O 7. พ่อบ้าน/แม่บ้าน          O 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................. 

6.2 ลักษณะของธุรกิจ 

O 1. ธุรกิจประเภทให้บริการ  O 2. ธุรกิจประเภทพาณิชยกรรม     

O 3. ธุรกิจประเภทรับจ้างผลิต  O 4. อื่น ๆ ........................................................................ 

6.3 ระยะเวลาท่ีร่วมงานกับ กทพ. จนถึงปัจจุบัน 

 O 1. ร่วมงานน้อยกว่า 1 ปี  O 2. ร่วมงาน 1-2 ปี         

O 3. ร่วมงาน 3-4 ปี   O 4. ร่วมงานมากกว่า 4 ปี 
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ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

7.1 ท่านมีความต้องการและความคาดหวังอะไรจาก กทพ. หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงาน 

 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในเรื่องใดบ้าง 

             

             

             

             

             

              

 

 

*** ขอขอบคุณสำหรับเวลาอนัมีค่าของท่าน *** 
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แบบสอบถามภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 
 

สำหรับกลุ่มชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 

คำช้ีแจง 

แบบสอบถามการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิ เศษ  

แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 โดยเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ผ่าน Google Form  ซึ ่งคณะผู้ว ิ จัย 

จะนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา โดยไม่เปิดเผยข้อมูลรายบุคคล เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ต่อไป 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 7 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 

ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 

(Sustainable Society) 

ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

(Sustainable Planet) 

ตอนที่ 4 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ตอนที่ 5 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ในอนาคต 

ตอนที่ 6 ข้อมูลส่วนตัว 

ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบสอบถามภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 ปีงบประมาณ 2563 

คำถามตอนที่ 1-3  ภาพลักษณ์ของ กทพ. ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ ท่านเห็นว่าอยู่ในระดับใด 
โดยให้เติมคะแนน (1-10 คะแนน) ตามคำอธิบายแนวทางการให้คะแนน ลงในช่องที่กำหนด ตามความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
แนวทางการตอบคำถาม 
  พิจารณาระดับคะแนนต่อไปนี้ ตอบคำถามท่ีกำหนดให้ 
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คำถามตอนที่ 1-3  ภาพลักษณ์ของ กทพ. ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ ท่านเห็นว่าอยู่ในระดับใด 
โดยให้เติมคะแนน (1-10 คะแนน) ตามคำอธิบายแนวทางการให้คะแนน ลงในช่องที่กำหนด ตามความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 

กทพ. มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมท่ัวทั้งห่วงโซ่คุณค่าของ กทพ. ต้ังแต่ต้นน้ำ 
(Upstream) คือ คู่ค้า/ผู้ส่งมอบงาน ผ่านมาสู่กลางน้ำ (Midstream) คือ กทพ. จนถึงปลายน้ำ (Downstream) 
คือผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

 
ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

1. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน  

2. การสนับสนุนให้เกิดการสร้างค่านิยมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยมีการรายงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ 

 

3. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ  

 
ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 

กทพ. มุ่งหวังให้การดำเนินงานเป็นท่ียอมรับจากชุมชนและสังคม โดยริเริ่มจากการบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบที่เกิดจากการดำเนินงานของ กทพ. เช่น ผู ้ถูกเวนคืน ชุมชนรอบเขตทางพิเศษรวมทั้งการสร ้าง
ผลกระทบด้านบวกผ่านการริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR After Process) ที่เข้าไปพัฒนาชุมชนและสังคม  
โดยเน้นการสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 

ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

4. การให้ความรู้ต่าง ๆ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  

5. ช่องทางในการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ได้รับเรื ่องร้องเรียน 

จากชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

 

6. การพัฒนาชุมชนรอบเขตทางพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทในการตัดสินใจ  

ในโครงการ 

 

7. การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาชุมชนและสังคม

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  

 

8. รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ  
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ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม (Sustainable Planet) 

กทพ. มุ่งหวังให้สามารถบรรเทาผลกระทบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการวัสดุ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดล้อมท่ีดีในอนาคตด้วย 
 

ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

9. การส่งเสริมมาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน

ระบบจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 

 

10. การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคาร

สำนักงาน 

 

11. การส่งเสริมมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  

12. การลดปริมาณขยะและก๊าซเรือนกระจก  

 

ตอนที่ 4 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

4.1 ทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของ กทพ. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

O 1. โทรทัศน์    O 2. วิทยุ  O 3. หนังสือพิมพ์  

O 4. วารสาร EXAT Magazine   

O 5. รายงานประจำปี  

O 6. ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ     

O 7. กิจกรรม Road Show 

O 8. ศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service Center)  

O 9. ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 

O 10. ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) 
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O 11. อินเทอร์เน็ต 

 O 11.1 www.exat.co.th  O 11.2 Facebook/Twitter/Line  

 O 11.3 www.thaieasypass.com   

O 12. Application EXAT Portal 

O 13. อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................. 

4.2 เลือกช่องทางการส่ือสารท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุด จากข้อ 4.1 เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น 

 
             

 

ตอนที่ 5 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

ในอนาคต 

5.1 ท่านคิดว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” คืออะไร 

            

             

             

             

             
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exat.co.th/
http://www.thaieasypass.com/
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5.2 ท่านมีความเห็นต่อการทางพิเศษฯ ในการมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสังคมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ข้อใดบ้าง โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อท่ีตรงกับความเห็นของท่าน  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

O  เป้าหมายท่ี 1  ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 

O  เป้าหมายท่ี 3  สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 

O  เป้าหมายท่ี 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ 

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

O  เป้าหมายท่ี 5  บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กทุกคน 

O  เป้าหมายท่ี 8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ีและ 

มีผลิตภาพและการมีงานท่ีสมควรสำหรับทุกคน 

O  เป้าหมายท่ี 9  สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและ

ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

O  เป้าหมายท่ี 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และ     

ยั่งยืน 

O  เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
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O  เป้าหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

 ท่ีเกิดขึ้น 

O  เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

O  เป้าหมายท่ี 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมอืระดับโลก  

สำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ตอนที่ 6 ข้อมูลส่วนตัว 
 

ชื่อ - สกุล..........................................................................................(ท่านสามารถเลือกให้ หรือไม่ให้ข้อมูลได้) 

หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................(ท่านสามารถเลือกให้ หรือไม่ใหข้้อมูลได้) 

E-mail................................................................................................(ท่านสามารถเลือกให ้หรือไม่ใหข้้อมูลได้) 

6.1. อาชีพ 

O 1. รับราชการ/พนักงานราชการ    O 2. พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ     

O 3. พนักงานบริษัทเอกชน  O 4. ธุรกิจส่วนตัว               

O 5. รับจ้าง           O 6. นิสิต/นักศึกษา 

O 7. พ่อบ้าน/แม่บ้าน          O 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................. 

6.2 ประเภทท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบัน 

O 1. บ้านเด่ียว   O 2. ทาวน์เฮ้าส์   O 3. ห้องชุด      

O 4. ตึกแถว          O 5. อื่น ๆ ............................ 

6.3 สถานะของผู้อยู่อาศัย 

O 1. เป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัย     O 2. เป็นผู้เช่าท่ีอยู่อาศัย      O 3. เป็นผู้อยู่อาศัย 
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6.4 ภูมิลำเนาเดิม 

O 1. ต่างจังหวัด ระบุจังหวัดเดิมท่ีอาศัยอยู่ .....................................................  

O 2. กรุงเทพมหานคร 
 

ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
7.1 ท่านมีความต้องการและความคาดหวังอะไรจาก กทพ. หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงาน 

 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในเรื่องใดบ้าง 

             

             

             

             

             

              

 

 

*** ขอขอบคุณสำหรับเวลาอนัมีค่าของท่าน *** 
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แบบสอบถามภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 
 

สำหรับกลุม่สังคม 
 

คำช้ีแจง 

แบบสอบถามการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิ เศษ  

แห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 โดยเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ผ่าน Google Form  ซึ ่งคณะผู้ว ิ จัย 

จะนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา โดยไม่เปิดเผยข้อมูลรายบุคคล เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ต่อไป 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 7 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 

ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 

(Sustainable Society) 

ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

(Sustainable Planet) 

ตอนที่ 4 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ตอนที่ 5 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ในอนาคต 

ตอนที่ 6 ข้อมูลส่วนตัว 

ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบสอบถามภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 ปีงบประมาณ 2563 

คำถามตอนที่ 1-3  ภาพลักษณ์ของ กทพ. ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ ท่านเห็นว่าอยู่ในระดับใด 
โดยให้เติมคะแนน (1-10 คะแนน) ตามคำอธิบายแนวทางการให้คะแนน ลงในช่องที่กำหนด ตามความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
แนวทางการตอบคำถาม 
  พิจารณาระดับคะแนนต่อไปนี้ ตอบคำถามท่ีกำหนดให้ 
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คำถามตอนที่ 1-3  ภาพลักษณ์ของ กทพ. ตามยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้ ท่านเห็นว่าอยู่ในระดับใด 
โดยให้เติมคะแนน (1-10 คะแนน) ตามคำอธิบายแนวทางการให้คะแนน ลงในช่องที่กำหนด ตามความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable Business) 

กทพ. มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมท่ัวทั้งห่วงโซ่คุณค่าของ กทพ. ต้ังแต่ต้นน้ำ 
(Upstream) คือ คู่ค้า/ผู้ส่งมอบงาน ผ่านมาสู่กลางน้ำ (Midstream) คือ กทพ. จนถึงปลายน้ำ (Downstream) 
คือผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

 
ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

1. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน  

2. การสนับสนุนให้เกิดการสร้างค่านิยมในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยมีการรายงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ 

 

3.   การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ  

 
ตอนที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) 

กทพ. มุ่งหวังให้การดำเนินงานเป็นท่ียอมรับจากชุมชนและสังคม โดยริเริ่มจากการบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบท่ีเกิดจากการดำเนินงานของ กทพ. เช่น ผู้ถูกเวนคืน ชุมชนรอบเขตทางพิเศษรวมท้ังการสร้างผลกระทบ
ด้านบวกผ่านการร ิ เร ิ ่มก ิจกรรมเพ ื ่อส ังคม (CSR After Process) ท ี ่ เข ้าไปพัฒนาช ุมชนและสังคม  
โดยเน้นการสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 

ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

4. การให้ความรู้ต่าง ๆ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  

5. การพัฒนาชุมชนรอบเขตทางพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทในการตัดสินใจ  

ในโครงการ 

 

6. การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชนและสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาชุมชนและสังคม

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  

 

7. รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ  

 

 



 

รายงานผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ๑๖๔ 

ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม (Sustainable Planet) 

กทพ. มุ่งหวังให้สามารถบรรเทาผลกระทบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการวัสดุ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดล้อมท่ีดีในอนาคตด้วย 
 

ภาพลักษณ์ที่สะท้อนตามยุทธศาสตร์ คะแนน 

8. การส่งเสริมมาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน

ระบบจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 

 

9. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคาร

สำนักงาน 

 

10. การส่งเสริมมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  

11. การลดปริมาณขยะและก๊าซเรือนกระจก  

 

ตอนที่ 4 ช่องทางการรับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

4.1 ทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข่าวสารการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของ กทพ. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

O 1. โทรทัศน์    O 2. วิทยุ  O 3. หนังสือพิมพ์  

O 4. วารสาร EXAT Magazine   

O 5. รายงานประจำปี  

O 6. ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางพิเศษ     

O 7. กิจกรรม Road Show 

O 8. ศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service Center)  

O 9. ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร. 1543 

O 10. ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) 
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O 11. อินเทอร์เน็ต 

 O 11.1 www.exat.co.th  O 11.2 Facebook/Twitter/Line  

 O 11.3 www.thaieasypass.com   

O 12. Application EXAT Portal 

O 13. อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................. 

4.2 เลือกช่องทางการส่ือสารท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุด จากข้อ 4.1 เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น 

 
             

 

ตอนที่ 5 ความต้องการและความคาดหวังต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

ในอนาคต 

5.1 ท่านคิดว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” คืออะไร 

            

             

             

             

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exat.co.th/
http://www.thaieasypass.com/


 

รายงานผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ๑๖๖ 

5.2 ท่านมีความเห็นต่อการทางพิเศษฯ ในการมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสังคมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ข้อใดบ้าง โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อท่ีตรงกับความเห็นของท่าน  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

O  เป้าหมายท่ี 1  ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 

O  เป้าหมายท่ี 3  สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 

O  เป้าหมายท่ี 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ 

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

O  เป้าหมายท่ี 5  บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กทุกคน 

O  เป้าหมายท่ี 8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ีและ 

มีผลิตภาพและการมีงานท่ีสมควรสำหรับทุกคน 

O  เป้าหมายท่ี 9  สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและ

ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

O  เป้าหมายท่ี 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และ   

ยั่งยืน 

O  เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
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O  เป้าหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

 ท่ีเกิดขึ้น 

O  เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

O  เป้าหมายท่ี 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมอืระดับโลก  

สำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ตอนที่ 6 ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ - สกุล..........................................................................................(ท่านสามารถเลือกให้ หรือไม่ให้ข้อมูลได้) 

หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................(ท่านสามารถเลือกให้ หรือไม่ใหข้้อมูลได้) 

E-mail................................................................................................(ท่านสามารถเลือกให ้หรือไม่ใหข้้อมูลได้) 

6.1. อาชีพ 

O 1. รับราชการ/พนักงานราชการ    O 2. พนักงาน/ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ     

O 3. พนักงานบริษัทเอกชน  O 4. ธุรกิจส่วนตัว               

O 5. รับจ้าง           O 6. นิสิต/นักศึกษา 

O 7. พ่อบ้าน/แม่บ้าน          O 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................. 
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ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
7.1 ท่านมีความต้องการและความคาดหวังอะไรจาก กทพ. หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในเรื่องใดบ้าง 

             

             

             

             

             

              

 

 

*** ขอขอบคุณสำหรับเวลาอนัมีค่าของท่าน *** 
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ภาคผนวก ค 
ข้อมูลแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของบริษัทต่าง ๆ ที่รวบรวมได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
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ชื่อองค์กร 

วิสัยทัศน์ในการ

ดำเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

พันธกจิในการ

ดำเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าหมาย/ ผลลัพธ ์หรือ 

ตัวชี้วัดท่ีใช้ในการดำเนินงาน 
ตัวอย่างโครงการ 

แนวทางในการส่งเสริม

บุคลากรดำเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

แหล่งข้อมูล 

บริษัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน) 

จะเป็นบริษัทพลังงาน
ไทยข้ามชาติชั้นนำ
โดยมพีันธกิจในการ
ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มอย่าง
สมดุล ภายใต้ค่านิยม 
“SPIRIT+D” โดย
เน้นการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการ
ดำเนินงานเพือ่
ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทั้งน้ี ปตท. ได้
กำหนดกลยุทธแ์ละ
ทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจที่มุ่งเน้น 
การสร้างการเติบโต
อย่างยัง่ยืนของทุก
ภาคส่วน 

มุ่งม่ันดำเนินธรุกิจบน
พื้นฐานของหลักธรร
มาภิบาลและการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 
ควบคู่กับการพัฒนา
สังคมชุมชน และ
ประเทศชาตพิรอ้มทั้ง
สนับสนุนยุทธศาสตร์
ชาติร่วมกับการ
ดำเนินงานตามกรอบ
และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยัง่ยืนของ
องค์การ
สหประชาชาติ โดยให้
ความสำคัญกับ 7 
เป้าหมายที่สำคญั 
ได้แก่ เป้าหมายที่ 7, 
8, 12, 13, 14, 15 
และ 16 ด้วยการบูร
ณาการการดำเนินงาน
เข้ากับกลยุทธแ์ละ
แผนวิสาหกิจประจำปี
ของแต่ละหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และสร้าง
การเติบโตอย่างมีส่วน
ร่วมกับทุกภาคส่วน
เพื่อเป็นองค์กรแห่ง

การดำเนินกิจการเพือ่สังคม
ของ ปตท. แบ่งเป็น 2 มิติ  
ที่สำคญัได้แก่ มิติดา้นการ
พัฒนาทรพัยากรมนุษย์ ชุมชน 
และสังคม (People) และมิติ
ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (Planet)  
เน้นการสร้างความม่ังคั่งทาง
สังคม ผ่านการดำเนินงาน 3 
รูปแบบ ได้แก่การดำเนินธุรกิจ
เพื่อสังคม การดำเนินโครงการ
เพื่อสังคมและการบริจาค โดย
ใช้ความเชี่ยวชาญพื้นฐานของ
กลุ่ม ปตท.และนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มี
การกำหนดงบประมาณการ
ลงทุนทางสังคมรวมที่รอ้ยละ 3 
ของกำไรสุทธิจากการ
ดำเนินงาน (Net Operating 
Profit) และตัง้เปา้หมายภายใน 
5 ปี (ปี 2562 – 2566) ในการ
ปรับสัดส่วนการลงทุนทาง
สังคมให้มีความยั่งยืน โดย
กำหนดสัดส่วนการบริจาคไม่
เกินร้อยละ 30 และเพิ่มสัดส่วน
การลงทุนในโครงการเพือ่สังคม

1. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (People) 
1.1 การพัฒนาการศึกษา กลุ่ม ปตท. 
1.1.1 กลุ่ม ปตท. สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของโรงเรียนกำเนิดวทิย์ 
และสถาบันวทิยสิริเมธี อย่างตอ่เน่ือง ตัง้แตป่ี 2556 -2560 ในช่วงก่อสร้างและ
เริ่มต้นดำเนินการ จำนวน 5,745.9 ล้านบาท และเป็นงบดำเนินการในปี 2561 – 
2564 จำนวน 2,500 ล้านบาท 
1.1.2 ปตท. ดำเนินโครงการจุดประกายฝัน สานพลังกีฬาไทย ผ่านความรว่มมือ  
กับสมาคมและสโมสรกีฬาต่าง ๆ ภายในประเทศรวมกวา่ 13 แห่ง เพือ่ส่งเสริม      
ให้เยาวชน และผู้ขาดโอกาสในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนา
ทักษะด้านกีฬา ประกอบดว้ย 
- โครงการว่ายน้ำเพื่อชวีิต ฝึกสอนการวา่ยน้ำ ให้กับเยาวชน กว่า 3,360 คนเพื่อให้
สามารถช่วยเหลือตวัเองได้เม่ือจมน้ำ ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงการสูญเสียชวีติ
เยาวชน 
- ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ นำผู้ฝึกสอน
ฟตุบอลระดับโลก จากประเทศสเปน (EKKONO) จัดกิจกรรมฟุตบอลคลินิก “AFC 
Grassroots by PTT” ให้แก่เยาวชน ได้เขา้ร่วมฝึกทักษะการเล่นฟตุบอลกว่า 900 คน 
1.2 การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภยัพบิัติทางธรรมชาต ิ
1.2.1 ในปีที่ผ่านมาไดใ้ห้การช่วยเหลือในเหตุการณอ์ุทกภยัจากพายโุซนร้อนปาบึก 
น้ำท่วมในภาคอีสานและจังหวัดอุบลราชธานีภัยแล้ง และภัยหนาว ผ่านการ
สนับสนุนถุงยังชพี ผ้าห่ม น้ำมันเชือ้เพลิง ทีมกู้ชีพกู้ภยั (PTT Group Seals) และ
เงินบริจาคผ่านทางภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ รวมผู้ได้รับประโยชน์ทั้งส้ิน 
32,000 ครัวเรือน 
1.3 การพัฒนาพลังงานชุมชนอย่างมีส่วนรว่ม 
1.3.1 ระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรขยายผลเพิ่ม 1 พื้นที่ ในตำบลปา่ยุบใน 
จังหวัดระยอง และยกระดับการรบัรองคาร์บอนเครดิตผ่านโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน โดยมีพนักงานเข้า
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 
1,570 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 44 จากจำนวนพนักงาน 
ทั้งหมด 3,578 คน 

รายงานความยั่งยืน         
ปี 2562 บริษัท ปตท. 
จำกัด (มหาชน) 

https://www.pttplc.co
m/th/Media/Publicati
ons/Report/Sustainabi
lityreport.aspx 
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ชื่อองค์กร 

วิสัยทัศน์ในการ

ดำเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

พันธกจิในการ

ดำเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าหมาย/ ผลลัพธ ์หรือ 

ตัวชี้วัดท่ีใช้ในการดำเนินงาน 
ตัวอย่างโครงการ 

แนวทางในการส่งเสริม

บุคลากรดำเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

แหล่งข้อมูล 

ความภาคภูมิใจเน้น
ความโปรง่ใส สู่ความ
ยั่งยืน 

และธุรกิจเพื่อสังคมให้ได้  
ร้อยละ 70 ซ่ึงในระยะเริ่มต้นปี 
2562 กำหนดเป้าหมายสดัส่วน
เป็น การบริจาครอ้ยละ 45 ต่อ
การลงทุนในโครงการเพือ่สังคม
และธุรกิจเพื่อสังคม ร้อยละ 55  

Emission Reduction Program: T-VER) ในพื้นทีโ่ครงการเดิม ทีต่ำบลคำแคน 
จังหวัดขอนแก่น 
1.3.2 ระบบเซลล์แสงอาทติย ์
ปตท. ส่งเสริมการใชเ้ซลล์แสงอาทติย์ ผ่านการดำเนินงานใน 3 แนวทาง คอืการ
ถ่ายทอดความรู้และลงทุน ให้แก่ชุมชนการถ่ายทอดความรู้และลงทุนรว่มกับชุมชน 
และการถ่ายทอดเฉพาะความรู้โดยชุมชนเป็นผู้ลงทุน ในปี 2562 ได้ตอ่ยอดการ
สนับสนุนการรับรองคารบ์อนเครดิตในโปรแกรม T-VER เพิ่มเติมจำนวน 1 พื้นที่ 
ได้แก่ พื้นที่ตำบลแม่ทา จังหวดัเชียงใหม่  
1.4 การส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่สังคม 
1.4.1 โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน (Community Coffee Sourcing) 
นอกจากการรับซ้ือเมล็ดกาแฟแล้ว โครงการยังส่งเสริมการปลูกกาแฟอะราบิกา
ร่วมกับไม้ร่มเงา การจัดการน้ำเสีย และการพัฒนาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการปลูกและแปรรูปเมล็ดกาแฟ มีเกษตรกรในจังหวดัเชียงราย ได้แก่
เกษตรกรบ้านปางขอน เกษตรกรบ้านผาล้ัง อำเภอเมือง และเกษตรกรบ้านห้วย
หมาก บ้านหว้ยหยวกปา่โซ บ้านสามสูงและบ้านอาโต่ อำเภอแม่สลองใน 
2. การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) 
2.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.1.1 การส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านส่ิงแวดล้อม 
(Green Mindset) โดยในปี 2562 ได้จัดกิจกรรม 40 ปี ปตท. Plant Together โดย
สนับสนุน 5 มหาวิทยาลัย ในการแข่งขันชิงเงินรางวัลจากการออกแบบพื้นที่สีเขียวตาม
ความต้องการของแต่ละสถาบัน โดย ปตท. ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้นในการออกแบบ 
2.1.2 การปลูกป่ารักษาระบบนิเวศและส่งเสริมการปลูกสวนป่าครัวเรือนได้ลงนามความ
ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการ
ทดลองระบบ Smart Farming Prototype ในพื้นที่ศูนย์เรียนรูป้่าวงัจันทร์ โดย
ติดตัง้ระบบเซ็นเซอร์ ความชื้น แสง อุณหภูมิ พรอ้มระบบระบายอากาศและระบบ
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บริษัท ปูนซิเมนต์

ไทย จำกัด(มหาชน) 

- SCG 

ดำเนินธุรกิจอยา่งมี
คุณธรรม และถอืม่ัน
ในความรบัผิดชอบตอ่
สังคม พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตให้ดียิง่ขึ้นในทุก
แห่งที่เอสซีจีเขา้ไป
ดำเนินธุรกิจ 

1. เป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชน เคารพสิทธิ 
ร่วมดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมรอบชุมชน 
2.  ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสรา้ง 
ประโยชน์สุขของ
สังคมที่เขา้ไปดำเนิน
ธุรกิจ ทั้งในประเทศ
ไทยและอาเซียน 
3. รับฟงัความคิดเห็น
ของชุมชน 
4. พัฒนาโครงการ
ความร่วมมือที่นำ
ศักยภาพของชุมชนมา
สร้างประโยชน์ให้แก่
สังคม 

การพัฒนาชุมชนต้นแบบที่มี
ความยัง่ยืนพึง่พาตนเองได้และ
มีคุณภาพชีวติทีด่ีขึ้น โดยสรา้ง
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และ
ใช้ความรูค้วามเชี่ยวชาญของ
ทั้งเอสซีจีและภาคส่วนอื่น ๆ 
เข้ามาสนับสนุน 

1. รักษ์น้ำ จากภูผาสู่มหานที  
ส่งเสริมชุมชนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพร้อมประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมดว้ยตนเอง และมีน้ำเพียงพอ
เพื่อการอปุโภค บรโิภค และการเกษตร 
2. หุ่นเก็บขยะลอยน้ำและทุ่นกักขยะลอยน้ำ  
ธุรกิจเคมิคอลส์พัฒนาทุ่นกักขยะลอยน้ำบริเวณริมสองฝ่ังคลองในพื้นที่นำร่อง     
13 จังหวัด 24 จุด และพัฒนาหุ่นเก็บขยะลอยน้ำให้เคล่ือนทีไ่ปกลางน้ำแยกแยะ
ขยะด้วยระบบ A.I. แล้วเก็บขยะกลับมายงัจุดเทขยะ 
3.  โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาล สมเด็จพระยพุราชทั่วไทย  
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้างร่วมกับมูลนิธิเอสซีจีปรับปรงุพื้นที่ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช 21 แห่งทั่วประเทศ โดยนำเทคโนโลยี BIM  
มาใช้ออกแบบและก่อสร้างอาคาร ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา และลดเศษวัสดุ
ก่อสร้างตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

- รายงานการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 2562 ฉบับ 
HIGHLIGHTS 
https://scc.listedcom
pany.com/misc/susta
inability_report/2020
0302-scc-sdr-2019-
th-01.pdf 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย - 

กฟผ. 

การไฟฟา้ฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ให้
ความสำคัญในการ
ดำเนินงานด้านความ
รับผิดชอบตอ่สังคม 
เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
อย่างยัง่ยืน ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม ด้วยการ
ตระหนักถึง
ผลกระทบทีอ่าจ
เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจและการ
ดำเนินงานในดา้น 
ต่าง ๆ ที่จะส่งผลถงึ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสังคม
ประเทศชาต ิ

การทบทวนและ
กำหนดคา่นิยมเป็น
ขั้นตอนหน่ึงของ
กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ซ่ึง กฟผ. 
ดำเนินการเป็นประจำ
ทุกปี โดยในปี 2561 
กฟผ. ยังคงใช้คา่นิยม
เดิม คือ “รักองค์การ 
(S – Sense of 
Belonging) มุ่งงานเลิศ 
(P – Performance 
Excellence) เทิด
คุณธรรม (E - Ethic 
and Integrity) นำด้วย
นวัตกรรม (E – 
Enthusiasm for 
Innovation) ทำ
ประโยชน์เพือ่สังคม 
(D - Devotion to 
Society) หรือ 
SPEED” และได้
ดำเนินการส่งเสริม 
ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์การผ่านการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ ์

สำหรับโครงการพัฒนาชุมชน
น้ัน กฟผ. ได้ร่วมมือกับ
เครือขา่ยและภาคส่วนตา่ง ๆ 
ในการดำเนินโครงการ พร้อม
ทั้งได้นำการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน (Social Return 
on Investment : SROI) มา
ใช้ในการประเมินผลลัพธ ์
ทางสังคม เพือ่ประเมิน
กิจกรรมที่ กฟผ. ดำเนินการ
หรือให้การ 
สนับสนุน โดยปี 2561 กฟผ. 
มีการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับแนวทางการ
ประเมินผลลัพธท์างสังคม 
(Social Impact 
Assessment : SIA) และ 
SROI แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
CSR ทุกสายงาน เพื่อให้
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
โครงการ CSR 
ต่าง ๆ ของ กฟผ. ไดต้่อไป 
รวมทั้งได้กำหนดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลลัพธ์
ทางสังคม และผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน 

1. โครงการชีววิถเีพือ่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน  
ชุมชนบ้านดงเรือง อ.หนองหาน จ.อดุรธานี และชุมชนบ้านดงปา่สัก อ.ภูเพยีง 
จ.น่าน ซ่ึงโครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และวิถีการดำเนินชีวิต การทำ
เกษตรกรรมแบบธรรมชาติ ลดต้นทุนการใช้สารเคมี ผลผลิตปลอดสารพิษ โดยใช้
จุลินทรีย์ชีวภาพ(Effective Microorganisms : EM) ในการเกษตร การประมง 
ปศุสัตว์ และการจัดการส่ิงแวดล้อม ช่วยเสริมสร้างชุมชนใหเ้ข้มแขง็และสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาต่อยอดสู่วิสาหกิจชุมชน 
นอกจากน้ี กฟผ. ได้เผยแพร่ขยายผลโครงการฯ ไปสู่ชุมชนตา่ง ๆ ทั้งในพื้นที่
ใกล้เคียงเขื่อน โรงไฟฟ้าสายส่งไฟฟา้แรงสูง และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพือ่พัฒนา
เป็นศูนย์เรยีนรู้ และบางชุมชนได้ขยายผลเพิ่มเติมไปสู่เป้าหมายด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  
เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พือ่ส่ือสารและสร้างความเข้าใจเรื่องการ
บริหารจัดการน้ำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อรว่มกันหา
แนวทางแก้ไขปญัหาที่เก่ียวข้องกับการใช้น้ำที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้ตามวิถี
ของชุมชนเอง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายนำ้     
การจัดประชุมภาคีเครือขา่ย การลงพื้นที่ประชุมกับหวัหน้าส่วนราชการ ผู้นำ
ท้องถิ่นและพบปะผูใ้ช้น้ำในชุมชน เพือ่ส่ือสารข้อมูลและรับฟังความคดิเห็นของ
ชุมชน นอกจากน้ี ยังมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนผ่านโครงการตา่ง ๆ อาทิ 
โครงการปลูกป่าแลกข้าว โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการสร้างแนวปอ้งกันไฟ 
โครงการแจกต้นกล้ากาแฟ และการทำนาขั้นบันได เป็นต้น 
3. โครงการป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง  
โรงไฟฟา้ลำตะคอง-ชลภาวัฒนาจ.นครราชสีมา ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พือ่ส่งเสรมิวิถี
ความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านเขายายเที่ยงอยา่งพอเพียงและยัง่ยืนภายใต้การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ผ่านการดำเนินงานทัง้ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม  
ด้านส่งเสริมอาชพีพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมภายในชมุชน 

ส่งเสริมให้ผู้ปฏบิัตงิาน
ตระหนักในเรือ่งการมีจิตอาสา 
และความรบัผิดชอบต่อสังคม 

รายงานเพื่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืน กฟผ. 
ประจำปี 2561 
https://www.egat.co.t
h/images/egat-
csr/csr-
report/CSR_2561_Th
ai/EGAT-CSR-
2561.TH.pdf 
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ชื่อองค์กร 

วิสัยทัศน์ในการ

ดำเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

พันธกจิในการ

ดำเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าหมาย/ ผลลัพธ ์หรือ 

ตัวชี้วัดท่ีใช้ในการ

ดำเนินงาน 

ตัวอย่างโครงการ 

แนวทางในการส่งเสริม

บุคลากรดำเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

แหล่งข้อมูล 

และการบริหารจัดการ
ด้วยวธิีตา่ง ๆ เช่น การ
บริหารความผูกพัน 
(รักองค์การ) การจัดทำ
ยุทธศาสตร์และกำหนด
ตัวชี้วดั (มุ่งงานเลิศ)
ระบบกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี (เทิดคุณธรรม) การ
บริหารงานวิจัยพัฒนา 
และนวัตกรรม (นำด้วย
นวัตกรรม) และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
แนวทางศาสตร์
พระราชาและการ 
บูรณาการความ
รับผิดชอบตอ่สังคมทั่ว
ทั้งองค์การ  
(ทำประโยชน์เพื่อ
สังคม) เป็นต้น 

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรักษาสภาพป่ามิให้ถูกทำลายจากคนและไฟปา่  
การปลูกต้นไม้เพิ่มเติมและสร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมกับภาคีเครือขา่ยจากภายนอกที่
มารว่มกิจกรรมเส้นทางทอ่งเที่ยวเชงินิเวศบ้านเขายายเที่ยง การสร้างกลุ่มอาสา
พัฒนาชุมชนเข้มแขง็เพือ่รักษาปา่ในชุมชน การส่งเสริมการท่องเทีย่วในรปูแบบ
เส้นทางท่องเที่ยวเชงินิเวศบา้นเขายายเที่ยง และการสร้างกลุ่มอาชีพสรา้งรายได้
จากการต้อนรับนักทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศบ้านเขายายเทีย่งเช่น กลุ่มแม่บ้านจัด
ทำอาหาร กลุ่มมัคคุเทศก์ กลุ่มดูแลรักษาปา่กลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไมท้้องถิ่นและ 
ไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มเพาะเห็ดกลุ่มจักรยานทอ่งเที่ยว กลุ่มหาน้ำผ้ึงป่า และ 
กลุ่มขายสินค้าชุมชน 

บริษัท สมบูรณ์  

แอ๊ดวานซ์

เทคโนโลยีจำากัด 

(มหาชน) 

มีความรับผิดชอบตอ่
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

1. สร้างความเชือ่มโยง
ระหว่างธุรกิจ และ
สังคม โดยนำความ
ต้องการหรอืความ
คาดหวังของคนใน
สังคมมาบรูณาการเป็น
ส่วนหน่ึงของเป้าหมาย
ขององค์กร 

การจัดทำโครงการเพือ่สร้าง
อาชีพและสร้างโอกาสทาง
การศึกษาเพือ่ชุมชน เช่น        
1. การจ้างงานคนพิการการ
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น 
2. โครงการส่งเสริมด้าน
การศึกษา เช่น การให้

1. โครงการศูนย์การเรยีนรู้ผู้สูงวยั ตำบลบางโฉลง 
1.1 เป็นที่ปรึกษาโครงการ 
ให้คำแนะนำร่วมวางแผนในการดำเนินงาน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม
กับผู้สูงอายุ ให้การสนับสนุนในด้านตา่ง ๆไม่วา่จะเป็น สถานที่ อุปกรณ์สิง่ของ 
เจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้การดำเนินงานในโครงการสำเร็จไปดว้ยดี 
1.2 เป็นวิทยากรใหค้วามรู ้
ให้ความรู้ดา้นกฎหมายเบื้องต้นโดยผูบ้ริหารฝ่ายกฎหมายของบริษัท ปัจจุบันน้ีใน
ชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าใครจะทำอะไรก็จะตอ้งมีกฎหมายเขา้มาเก่ียวข้องด้วย

บรษัิทได้มีความรว่มมือกับ
องค์กรภาคเีครอืข่ายที่มีความ
ถนัดและเชี่ยวชาญ ในด้านน้ัน 
ๆ โดยเฉพาะ และสนับสนุน
ให้พนักงานมีความตระหนักใน
ความรับผิดชอบตอ่สังคม อัน
เป็นบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองทีด่ีของสังคมและ

รายงานความย่ังยืน
ประจำ ปี2562 
http://www.satpcl.co.
th/storage/content/s
d/sustainability-
report/20200325-sat-
sustainabilityReport-
2019-th-02.pdf 
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เป้าหมาย/ ผลลัพธ ์หรือ 

ตัวชี้วัดท่ีใช้ในการ

ดำเนินงาน 

ตัวอย่างโครงการ 

แนวทางในการส่งเสริม

บุคลากรดำเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

แหล่งข้อมูล 

2. นำเครือ่งมือวัดผล
การตอบแทน 
ทางสังคมมาใชใ้นการ
วัดผลมูลค่าทางสังคม 

ทุนการศึกษา โครงการทวิ
ภาคเีป็นต้น 

ตลอดเวลา เช่นเม่ือมีคนเกิดก็ต้องแจ้งเกิด ต้องตัง้ชื่อ ตอ้งเข้าโรงเรียน การกู้ยืมเงิน 
ซ้ือขาย การทำสัญญาต่าง ๆ  
1.3 เป็นครูฝึกอาชีพ 
จากการศึกษาและทดลอง เราได้เห็นถึงประโยชน์ของการปลูกพืชแนวใหม่  
จึงนำมาเผยแพร่ให้ความรู้กับกลุ่มผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดงูานในสวนสมบูรณข์องเรา  
และก็เป็นกิจกรรมหน่ึงที่เรานำมาสอนให้กับผู้สูงอายุในโครงการ 
2. การสร้างโอกาสเพื่อการศึกษา 
2.1 โครงการสหกิจศึกษา 
บริษัทมุ่งม่ันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้แนวคดิ “โรงเรยีนในโรงงาน”  
เพื่อสรา้งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม จึงได้เปิดกวา้งให้ทัง้ภายในและ
ภายนอกเข้ามาศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์จริงในโรงงาน ดังน้ัน โครงการสหกิจ
ศึกษา จึงได้ก่อตัง้ขึ้นตัง้แต่ พ.ศ.2544 และดำเนินโครงการเรือ่ยมาจนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งหมด 19 รุ่น ทั้งน้ีโครงการน้ีมุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณท์ำงานจริง 
(Workbased learning) ซ่ึงตอ้งใช้ความรู้ทักษะทีต่รงตามสาขาวิชาของนักศึกษา 
เพื่อสรา้งคุณคา่แก่ตัวเอง องค์กร และนำเสนอแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งการศึกษา
กับพี่เล้ียงหรอืเพื่อนนักศึกษาดว้ยกัน ในปี 2562 บริษัทได้รบัรางวัลสถาน
ประกอบการที่ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัคณะฯ เน่ืองจากสถาน
ประกอบการท่านมีประสิทธภิาพและความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมสหกิจ
ศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
2.2 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ตามที่มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้จัด “โครงการจัดการแขง่ขนัเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ดา้นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” ให้กับนักศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาบริษัทจึงได้มีโอกาสเป็นโรงเรียนในโรงงานให้กับ
โครงการน้ีจำนวน100 คน โดยเขา้ศึกษาดงูานในกระบวนการผลิต หุ่นยนตแ์ละ
ระบบอัตโนมัต ิ

ประเทศชาตเิพือ่ผลักดันให้
เกิดสัมฤทธิผลในทางปฏบิัติ
อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมอย่าง
แท้จริง สร้างคุณคา่และ
พัฒนาสังคมในหลากหลายมิติ
ส่งผลให้การดำเนินชีวติ และ
คุณภาพชวีิตของคนในสังคมด ี
ขึ้นอย่างยัง่ยืน อาทิการให้
ความรู้ทางการเงิน การจุด
ประกายให้ประชาชนเริ่มต้น
ประกอบอาชพีหรอื ทำธุรกิจ 
รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงาน
และลูกค้ามีส่วนร่วมการมี
ความรับผิดชอบตอ่สังคม 
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ชื่อองค์กร 

วิสัยทัศน์ในการ

ดำเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

พันธกจิในการ

ดำเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าหมาย/ ผลลัพธ ์หรือ 

ตัวชี้วัดท่ีใช้ในการ

ดำเนินงาน 

ตัวอย่างโครงการ 

แนวทางในการส่งเสริม

บุคลากรดำเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

แหล่งข้อมูล 

บริษัท โฮม โปร

ดักส์ เซ็นเตอร์ 

จำกัด (มหาชน) 

1. การรักษา
ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
2. การพัฒนาชุมชน 
อย่างยัง่ยืน 
3. สร้างงาน สร้าง
อาชีพแก่ชุมชน 

1. การดำเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบ 
2. การพัฒนาชุมชนให้
สามารถพึง่พา 
ตนเองอย่างยั่งยืน 
3. การปรับปรุง
เศรษฐกิจของชุมชน 

บริษัท มีความมุ่งม่ันที่จะ
ขยายสาขาและดำเนินธุรกิจ
ภายใต้ปณิธานที่จะพัฒนา
และยกระดับความเป็นอยู่
ให้กับสังคมและชุมชน
ตลอดจนการสร้างคณุค่ารว่ม
ผ่านกิจกรรมและโครงการตา่ง 
ๆ โดยการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ จะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบเชิงลบตอ่ชุมชน 
เพื่อให้เกิดการยอมรับและเชื่อ
ใจจากชุมชนรอบข้าง 

1. โครงการเถ้าแก่น้อย 
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคูค่้า บริษัท Outsource บริษัทรับเหมาช่วง
รายยอ่ยที่ยงัขาดทุนทรพัย์ โดยให้ความรู้พรอ้มทัง้ช่วยเหลือสนับสนุนทางดา้น
การเงิน ส่ิงอำนวยความสะดวกและอุปกรณใ์นการทำธุรกิจ โดยร่วมกันสร้าง 
“โครงการเถา้แก่น้อย” 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานและผู้เก่ียวข้อง      
ทุกภาคส่วนเพือ่สร้างคุณค่า    
ที่ยั่งยืนสู่สังคม 

รายงานการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน 
2562 
http://hmpro.listedc
ompany.com/misc/s
d/20200407-hmpro-
sd2019-th.pdf 

บริษัท เครือเจริญ

โภคภัณฑ์ จำกัด 

ซีพี กรุ๊ป 

เครือเจริญโภคภัณฑ์มี
ความมุ่งม่ันที่จะสร้าง
ธุรกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมที่ยัง่ยืน 
จึงได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ความ
ยั่งยืนของเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ซ่ึง
เปรียบเสมือนทิศทาง 
ที่จะนำพาให้เกิดการ
ปฏบิัติ เพือ่สามารถ
บรรลุเปา้หมายความ
ยั่งยืน ให้สัมฤทธิ์ผล
ตามวิสัยทัศน์ในการ
สร้าง “อาหารคน 

เครือเจริญโภคภัณฑ์
ดำเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืน
โดยมีรากฐานสำคญั
ประกอบด้วยค่านิยม 
“3 ประโยชน์” ที่มุ่ง
สร้างสรรคป์ระโยชน์แก่
ประเทศชาตแิละสังคม 
รวมถึงระบบบริหาร
จัดการที่เรียกวา่ “ซีพี 
สู่ความเป็นเลิศ” หรือ 
“C.P. Excellence” 
และตั้งอยูบ่นพื้นฐาน
ของการมีธรรมาภิบาล 
มีความรับผิดชอบตอ่
สังคม ตลอดจนการ

มีการคัดเลือกโครงการเพื่อ
สังคมที่มีความโดดเด่นเพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดี โดยมี
เจตนารมณ์ในการสรา้งธรุกิจ
ให้เตบิโตไปพรอ้มกับคู่คา้และ
พันธมิตรทัง้ระบบเศรษฐกิจ 
ประชาชน และประเทศชาต ิ

1. โครงการศูนย์การเรยีนรู้ชุมชน (Community Learning Center) 
เพื่อเชื่อมโยงการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ Problem Based Learning ที่
มุ่งเน้นให้ “ผู้เรียน” เขา้ใจปญัหาของชุมชนตนเอง สามารถคดิ วิเคราะห์ สืบค้น 
ตลอดจนประสานความร่วมมือกับชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือปราชญ์ชาวบ้าน 
ร่วมหาแนวทางการแก้ปญัหาหรอืสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สง่เสริมให้ “โรงเรียน
เป็นของชุมชน” มุ่งเน้นเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยงการแก้ปัญหา
ชุมชนสู่ความยั่งยืน มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Learning Center) ครบ 9 
แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
2. โครงการศูนย์ฝึกเยาวชนเกษตร 
ร่วมเป็นคณะทำงานโดยได้รบัอนุญาตจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยทรายใหใ้ช้
พื้นที่จัดตัง้ “ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร” ทำการจัดตัง้อาคารฝึกอบรมและที่พัก
อาศยั ซ่ึงมีพิธเีปิดเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ 
สาธิตอาชพีเกษตรเชงิธุรกิจเป็นศูนย์เรียนรู้และถา่ยทอดเทคโนโลยี และเป็น
หน่วยงานร่วมขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยทรายฯ 
 

 เครือเจริญโภคภณัฑ ์
รายงานความย่ังยืน 
ประจำป ี
2561 
https://www.cpgroup
global.com/portals/0
/pdf/CPG-SR2018-
TH.pdf 



 

รายงานผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ๑๗๘ 

ชื่อองค์กร 

วิสัยทัศน์ในการ

ดำเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

พันธกจิในการ

ดำเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าหมาย/ ผลลัพธ ์หรือ 

ตัวชี้วัดท่ีใช้ในการ

ดำเนินงาน 

ตัวอย่างโครงการ 

แนวทางในการส่งเสริม

บุคลากรดำเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

แหล่งข้อมูล 

อาหารสมอง สร้าง
โอกาสในการเข้าถงึ
คุณค่าเพือ่สุขภาพ
และความเป็นอยู่ทีด่ี
สำหรับทุกคน” 

เคร่งครัดตอ่กฎระเบยีบ
ข้อบงัคับ และ
มาตรฐานของทุก
ประเทศที่เขา้ไปลงทุน 
นอกจากน้ียังสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาตอิีกด้วย 

3. Milk for Kids 
การส่งเสริมการเขา้ถึงอาหารสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดทีี่สุดให้ผู้บรโิภค 
เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งม่ันส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
โดยนำจุดแข็งในด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารตอ่ยอดส่งเสริมการ
บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และหลักโภชนาการรวมถงึช่วยบรรเทาผลกระทบ
อันเกิดจากข้อจำกัดในการเข้าถึงอาหารแก่ผู้บรโิภค ชุมชน และสังคม โดย
ดำเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างตอ่เน่ือง โครงการ Milk for 
Kids เกิดจากความคิดริเริ่มจิตอาสาของพนักงานซีพี ในเมียนมา ที่ตอ้งการส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชนประชาชนกลุ่มสำคัญต่ออนาคตของประเทศ ไดบ้ริโภคนมสดที่
ถูกหลักโภชนาการเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของเครอืฯ ทีต่้องการพัฒนาโคนม
ให้เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคณุภาพและสร้างพื้นฐานอาชีพหลักใหเ้กษตรกรท้องถิ่น ใน
ปี 2557 รัฐบาลเมียนมาและเครือฯ จึงร่วมกันพัฒนาโครงการฟาร์มโคนมพร้อม
ผลิตน้ำนมพาสเจอร์ไรซ์ขึ้นที่เมืองเนปดีอ เพื่อเป็นศูนยเ์รียนรู้ การจัดการและ
พัฒนาคุณภาพอาหารโคนม เพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงผลิตภณัฑ์จากนมสำหรบัเด็ก
และเยาวชน และในปี 2559พนักงานทุกระดับได้เริ่มสรา้งเครือขา่ย ร่วมกับลูกค้า
และคู่ค้า จัดซ้ือนมสดพาสเจอร์ไรซ์จากฟาร์มโคนมเนปีดอ ที่สนับสนุนโดยบริษัท
นำไปบริจาคให้กับเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม ในโรงเรียนวัด
แบบกินนอนทีด่ำเนินการโดยชุมชนและองค์กรทางศาสนา 

น้ำตาลมิตรผล จะเป็นบริษัทชั้นนำ
ระดับโลกใน
อุตสาหกรรมน้ำตาล
และ Bio-based โดย
การใช้นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีร่วมกับการ
บริหารจัดการอยา่ง
บูรณาการ เพื่อสรา้ง

กลุ่มมิตรผลมุ่งสร้าง
ความยัง่ยืนการดำเนิน
ธุรกิจด้วยการเป็นหน่ึง
ในผู้ร่วมก่อตัง้และเป็น
สมาชิกสมาคม
เครือขา่ยโกลบอลคอม
แพ็กประเทศไทย 
(Global Compact 
Network Thailand: 

ฝ่ายพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ยืนมี
แผนงานและตวัชี้วดั
ความสำเร็จของงานในพื้นที่
เป้าหมาย โดยเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนแต่ละโรงงานเป็น
ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน
ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม / องค์กร 
และภาคีเครอืข่ายการพัฒนา
ในพื้นที่ เพือ่ให้การดำเนินงาน

1.ด้านเศรษฐกิจ 
โครงการตลาดสีเขียว (Green Market) 
โครงการตลาดสีเขียวมี 2 แห่ง คือ ตลาดสีเขียวหน้าโรงงานน้ำตาลมิตรผลดา่นช้าง 
จ.สุพรรณบุรี และตลาดสีเขียวหน้าโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง จ.ขอนแก่น ถือเป็น
แหล่งจำหน่ายอาหารปลอดภัย เช่น ผักปลอดสารพิษ ที่เกิดจากโครงการรณรงค์ให้
พนักงานและชุมชนปลูกผักกินเอง และนำส่วนทีเ่หลือมาจำหน่ายเพื่อเสริมรายได้ 
รวมทั้งการจำหน่ายอาหารปรุงสุกใหม่ อาหารแปรรูป และผลิตภณัฑ์ชุมชน 
 
 

กลุ่มมิตรผลได้มีหน่วยงาน
พัฒนาชุมชนเพือ่ความยัง่ยืน 
เป็นผู้ดูแลรบัผิดชอบในการ
ทำงานร่วมกับชุมชนในแต่ละ
พื้นที่รอบโรงงาน นอกจากน้ัน
แล้วยังมีหน่วยงานกิจการเพือ่
สังคมมีภารกิจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ
และให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

รายงานความย่ังยืน
ประจำปี 2561 
กลุ่มมิตรผล 
https://www.mitrphol.com/pdf/Su
stainability-Report-2561-TH.pdf 
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คุณค่า สร้างอนาคต
ให้สังคม 

GCNT) โดยมีการ
ดำเนินธุรกิจที่
สอดคล้องกับหลักสากล 
10 ประการ ซ่ึง
ครอบคลุม 4 ประเด็น
หลัก ได้แก่ สิทธิ
มนุษยชน มาตรฐาน
แรงงาน ส่ิงแวดล้อม 
และการต่อต้านการ
คอร์รัปชันตามขอ้ตกลง
โลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations 
Global Compact: 
UNGC) 

เป็นไปตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำหนดไว 

2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โครงการพัฒนาฝายน้ำเพื่อชุมชน โครงการแก้ปัญหาภัยแลง้ในชุมชนภายใต้
โครงการ “พัฒนาฝายน้ำ เพื่อชุมชน” ณ บ้านหว้ยแหน ต.ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์
โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่บรรเทาปญัหาความเดอืดรอ้นเรือ่งการขาดแคลนแหล่งน้ำใน
ฤดูแล้งของประชาชนในพื้นทีโ่ดยรอบและบรเิวณใกล้เคียงผลของกิจกรรมสร้างฝาย
ในครั้งน้ี คือ การได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทัง้ภาครัฐ ซ่ึงได้แก่  
กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ภาคเอกชน ได้แก่ พนักงานกลุ่มมิตรผล 
รวมถึงประชาชนหมู่บ้านห้วยแหนใหญ่และใกล้เคียงรวมกว่า 180 คน ทั้งน้ีตำบล
ห้วยใหญ่มีหมู่บา้นในพื้นที่ปกครองจำนวน 12 หมู่บา้น ครัวเรอืนกว่า 1,900 
ครัวเรอืน ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึง 1,300 ครัวเรือน โดยปลูกพืชไร่เป็น
ส่วนใหญ่ และที่ผ่านมาประชาชนในพื้นทีป่ระสบปัญหาขาดแหล่งน้ำเพือ่การเกษตร 
ปัญหานำท้่วม ฝนแล้ง ทำให้ผลผลิตตกต่ำ ดงัน้ันโครงการพัฒนาฝายน้ำเพือ่ชุมชน
ครั้งน้ีจะช่วยแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได ้
3. ด้านการศึกษา 
โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาคกลุ่มมิตร
ผลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหอการคา้เยอรมัน-ไทย  
จัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอนแบบทวิภาคี
สำหรับนักศึกษาอาชีวะในพื้นที่โรงงาน โดยใชรู้ปแบบทวิภาคีของประเทศเยอรมนี
ที่มีการบูรณาการความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อผลิตบคุลากรสายอาชีพ
ที่มีความรู้และทักษะในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน รวมทัง้เสริมความ
แข็งแกร่งของกลุ่มมิตรผลในการก้าวไปสู่การบริหารจัดการไรยุ่คใหม่ และการผลิต
ที่มีมาตรฐานระดับโลกทั้งน้ีหลักสูตรทวภิาคีในโครงการน้ีเป็นโปรแกรมสำหรับ
นักศึกษาอาชีวะในระดบัประกาศนียบตัรขั้นสูง หรอื ปวส. ซ่ึงใช้ระยะเวลาศกึษา
ทั้งส้ิน 2 ปี โดยมีเน้ือหาและการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเส้นทางอาชพีในกลุ่ม
มิตรผลทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบตัิจริงในโรงงาน ซ่ึงผลจากการดำเนินงาน
น้ันมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 149 คน โดยนักศึกษาที่เขา้ร่วมจะไดเ้รียนรู้ธุรกิจ
และอุตสาหกรรมของกลุ่มมิตรผล รวมทัง้กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ
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ด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนตลอดจนได้รับความรู้และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้บริหารในสายธุรกิจ อีกทัง้ยังได้รับเบี้ยเล้ียง สวัสดิการ และทุนการศึกษาใน
ระหว่างการฝึกงาน 

ธนาคารกสิกรไทย

  

ธนาคารกสิกรไทย
ดำเนินธุรกิจโดย
คำนึงถงึหน้าที่และ
ความรับผิดชอบทีพ่ึง
มีต่อประเทศชาตใิน
ทั้งมิตเิศรษฐกิจ 
สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 

ธนาคารมุ่งหวังให้สังคม
เปล่ียนแปลงในเชงิบวก 
และได้รับประโยชน์
สูงสุดจากกิจกรรมการ
ดำเนินงานเพือ่สังคม
ของธนาคาร โดย
ธนาคารให้การ
สนับสนุนกิจกรรม    
สาธารณประโยชน์ที่
หลากหลาย  

 1. โครงการจิตอาสา: โครงการ ทำดี ทำได ้
ปี 2562 ธนาคารส่งเสริมใหพ้นักงานทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างตอ่เน่ืองทั้งในและ
นอกเวลางาน พรอ้มทั้งสนับสนุนใหพ้นักงานชวนบุคคลภายนอก ครอบครัว ลูกค้า
ไปร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ภายใตโ้ครงการ 
ทำดี ทำได้ โดยพนักงานสามารถลาทำจิตอาสาไดค้นละ 1 วันทำการ และเลือกทำ
จิตอาสาได้หลากหลายประเด็นขึ้นอยู่กับบรบิทของท้องถิ่นที่สาขาของธนาคาร
ตั้งอยู่  
2. โครงการน่านเพาะพันธุ์ปญัญา 
ธนาคารกสิกรไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมดำเนิน
โครงการเพาะพันธุ์ปญัญาตลอดระยะเวลา 6 ปี (2555 – 2561) สามารถสร้าง
ผลงานเชิงประจักษ์มีผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงการศึกษาไทยในกลุ่มโรงเรียน    
ที่เข้ารว่มโครงการ โดยอาศัยโครงงานฐานวิจัยเป็นเครือ่งมือกระตุ้นการเรียนรู้
แสวงหาคำตอบ จากความสำเร็จของโครงการเพาะพันธุป์ญัญาในระยะแรกธนาคาร
กสิกรไทยจึงสานตอ่ความสำเร็จโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงเป็น
มหาวทิยาลัยที่เป็นหน่ึงในศูนย์พีเ่ล้ียงภาคเหนือของโครงการเพาะพันธุ์ปญัญา 
จัดทำโครงการน่านเพาะพันธุป์ญัญา ที่จังหวัดน่าน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 
3 ปี (ปี2563 – 2564) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยในเรื่องราว
ใกล้เคียงบริบททอ้งถิ่นของนักเรียน มีครูแกนนำเป็นผู้อำนวยการจัดการเรียนรู้ 
ออกแบบการสอนโดยอาศัยเครือ่งมือสำคญั 3 ประการ คือ การตั้งคำถามกับผู้เรียน 
(ถามคือสอน) การชวนผู้เรียนสะท้อนความคดิเห็นจากส่ิงที่ค้นพบในระหวา่งเรียน 
(สะท้อนคดิคอืเรียน) และการให้ผู้เรียนเรียบเรียงลำดบัความคิดน้ันสู่กระบวนการ
เขียนบทสรปุ บทความทางวิชาการและความคิดความรู้สึกขณะทำงาน (เขียนคือ
ความคดิ) โดยผูเ้รียนจะไดท้ักษะการทำงานเป็นกลุ่มตั้งแต่ร่วมกันกำหนดเรือ่งราวที่

การทำจิตอาสาของพนักงาน 
การทำกิจกรรมภายในของ
พนักงานที่รว่มบริจาคเงินและ
ส่ิงของใหแ้ก่สาธารณกุศล 
 

รายงานการพัฒนา 
เพื่อความย่ังยืน 2562 
https://kasikornbank.
com/th/sustainable-
development/SDAnn
ualReports/2019_SD
_TH.pdf 
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ชื่อองค์กร 

วิสัยทัศน์ในการ

ดำเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

พันธกจิในการ

ดำเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าหมาย/ ผลลัพธ ์หรือ 

ตัวชี้วัดท่ีใช้ในการ

ดำเนินงาน 

ตัวอย่างโครงการ 

แนวทางในการส่งเสริม

บุคลากรดำเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

แหล่งข้อมูล 

สนใจโครงงาน แล้วออกแบบวธิีการหาคำตอบดว้ยการวิจัย ซ่ึงเรียกว่า โครงงาน
ฐานวิจัย (Research-based Learning: RBL) 

 


