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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยเรื่อง  “การสื่อสารภายในและการรับรูภาพลักษณองคการในทัศนะของ
พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย”  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสื่อสารภายในองคการ  การรับรู  
และทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย   6  ดาน   คือ  
ภาพลักษณผูบริหาร  ภาพลักษณพนักงาน  ภาพลักษณสินคาและบริการ  ภาพลักษณการดําเนิน
ธุรกิจ  ภาพลักษณกิจกรรมทางสังคม  และภาพลักษณบรรยากาศสถานที่ทํางาน 

การศึกษาใชการวิจัยแบบผสานวิธี  (Combined  qualitative  and  quantitative  design)  
สวนแรกการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก  (In-depth  Interview)  กับผูที่มีสวน
เกี่ยวของ  เพื่อศึกษาถึงการสื่อสารภายในองคการ  ไดแก  ผูอํานวยการศูนยบริหารความเสี่ยง  
หัวหนากองประชาสัมพันธ   และหัวหนางานประชาสัมพันธ  สําหรับสวนที่สองการวิจัยเชิง
ปริมาณ  เปนการศึกษาการรับรูและทัศนคติของพนักงานตอภาพลักษณของการรถไฟแหงประเทศ
ไทย   จากกลุมตัวอยางของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสวนกลาง   จํานวน   392  คน   โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  สําหรับการวิเคราะหขอมูลใช  คาสถิติรอยละ  
(Percentage)  และการวิเคราะหคาเฉลี่ย  (Mean)  ซ่ึงประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป  SPSS  for  Window   
 
ผลการวิจัยพบวา 
 ผลการวิจัย  เรื่อง  การสื่อสารภายในและการรับรูภาพลักษณองคการในทัศนะของ
พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  มีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค  ดังนี้  1) การสื่อสารภายใน
องคการของการรถไฟแหงประเทศไทย  มีศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยวเปนศูนยกลาง
ในการทํางานเกี่ยวกับการสื่อสาร  โดยอาศัยชองทางการสื่อสาร  3  กลุม  ไดแก  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือ
บุคคล  และสื่ออิเล็กทรอนิกส  แตการรถไฟแหงประเทศไทยอาศัยกลุมส่ือส่ิงพิมพเปนหลักในการ
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ส่ือสารภายในองคการ  เพราะรูปแบบการดําเนินงานขององคการเปนระบบราชการ  จึงทําใหก
ส่ือสารภายในองคการเปนการสั่งการจากบนลงลาง  คือ  การสั่งการจากผูบริหารลงมายังพนักง
ดานปฏิบัติการ   ทําใหพนักงานขาดการมีสวนรวมในการสื่อสารแบบสองทาง  2)  การรับรูขอม
ขาวสารภายในของพนักงานสวนใหญ ไมทราบขอมูลขาวสารภายใน  คิดเปนรอยละ 59.
3)  ทัศนคติของพนักงานตอองคการ ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายด
พบวาอยูในระดับมาก 1  ดาน  คือ  ภาพลักษณการดําเนินธุรกิจ  ระดับปานกลาง  3  ดาน  ค
ภาพลักษณกิจกรรมทางสังคม  ภาพลักษณผูบริหาร  ภาพลักษณพนักงาน  ระดับนอย  2  ดาน  ค
ภาพลักษณบรรยากาศสถานที่ทํางาน  และภาพลักษณสินคาและบริการ 

ผลการศึกษากลาวไดวา  การสื่อสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทย  ยังไม
ประสิทธิภาพเพียงพอ  เนื่องจากขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และขาดความรวดเร็ว
การติดตอส่ือสารระหวางพนักงานภายในองคการ  ทําใหพนักงานขาดการรับรูขอมูลขาวสาร
ถูกตอง  เปนผลใหเกิดทัศนคติดานลบกับองคการ  จึงสงผลใหพนักงานขาดประสิทธิภาพและคว
กระตือรือรนในการพัฒนาองคการ 
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Abstract 
 

The  main  purpose  of  this  thesis  was  to  study  the  patterns of  
intercommunication between  employees  working  for  The  Railway  Authority  of  Thailand,  
their  perceptions  and attitudes  towards  organizational  image  in  the  following  6  aspects:  its  
administrators,  its employees,  its  products  and  services,  its business  operation,  its  social  
activities  and  its working  atmosphere. 
 This  research  was  conducted  by  using  a  combined  qualitative  and  quantitative 
design  and  was  divided  into  2  parts.  The  first  part  was  a  qualitative  study  to  investigate 
the  intercommunications. This  part  was  carried  out  by  interviewing  the  director  of  the  
Risk  Management  Center,  chief  of  Public  Relations  Department  and  the  chief  of  Public  
Relations  Division  in  depth. The  second  part  was  a  quantitative  study  to  investigate  the  
employees’  perceptions  and  attitudes  towards  their  organization.  392 employees  from  the  
central  offices  were  asked  to  fill  out  the  questionnaire. The  data  were analyzed  by  using  
percentage  and  mean  and  they  were  processed  by  using  SPSS  for Window. 
  The  research  results  are  that  1) the  information  and  travel  services  center  is  
the  center  of  communication  through  3  channels:  printed  materials,  individuals  and  
electronic mails. However,  printed  materials  play  a  major  role  in  intercommunication. Since  
it  is  a state  organization,  the  communication  within  the  organization  is  a top-down 
communication. As  a  result,  there  is  no  bottom-up  communication.  2) 59.70%  of  the  
employees  are  not  informed  of  what  is  going  on  in  the  organization.  3) In  general,  the  
employees’  attitudes  towards  the  organization  is  at  average  level. In  terms  of  each  aspect, 
the  business  operation  ranks  high. The  social  activities,  the  administrators,  and  the  
employees  rank average  while  the  working  atmosphere  and  the  products  and  services  rank  
low. 
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  It  can  be  said  that  the  intercommunication  of  The  State Railway  of  Thailand  is  
not  effective  since  it  lacks  modern  equipment  and  technology. Its  communication  between  
employees  is  not  fast  enough  so  its  employees  do  not  receive  accurate  information.  That  
might  be  a  reason  why  some  of  its  employees  have  a  negative  attitude  towards  their  
organization. This  leads  to  the  fact  that  they  lack  motivation  to  improve  their  work  and 
their  organization. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  

มนุษยมีลักษณะการทํารงชีวิตอยูรวมกันเปนหมูเหลา  และตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและ
กันในการตอบสนองความตองการตางๆ  ดังนั้นในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  ใหเกิดความเขาใจซึ่ง
กันและกัน  จําเปนตองอาศัยการสื่อสารอยูตลอดเวลา  นับตั้งแตการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว  
การสื่อสารกับบุคคลตางๆ ที่อยูในสังคม  รวมทั้งการสื่อสารกับส่ือมวลชนประเภทตางๆ  เชน  การ
ฟงวิทยุ  การชมโทรทัศน  การอานหนังสือพิมพ  และนิตยสารตางๆ เปนตน  (ดวงพร  ประเสริฐ
ทรง, 2548 : 1) 

ดังนั้น  การสื่อสารจึงนับวาเปนรากฐานของกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งของมนุษยตามที่  
เสถียร  เชยประดับ  (อางถึงใน  ดวงพร  ประเสริฐทรง, 2548 : 1)  แสดงทัศนะวา  การติดตอส่ือสาร
เปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  ในชีวิตมนุษย  โนมนาวใจ  หรือสรางอิทธิพล
ตอเพื่อนมนุษยดวยกัน  เพื่อใหมีความเขาใจกัน  ทําสิ่งตางๆ รวมกัน  หรือจูงใจกันเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่เราตองการ 
 
1.2  การสื่อสารกับองคการ 
 

การติดตอส่ือสาร  คือ  การถายทอดขอมูลและความเขาใจจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคล
หนึ่งดวยวิถีทางของสัญลักษณที่มีความหมาย  การติดตอส่ือสารคือวิถีทางแลกเปลี่ยนความคิด  
ทัศนะคติ  คานิยม  และขอเท็จจริง  (สมยศ  นาวีการ, 2546 : 420) 

องคการ  คือ  การรวมตัวของคนตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อดําเนินกิจกรรมใดๆ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  (ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน, 2546 : 13) 

คนทุกคนยอมมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องของการสื่อสารอยูทุกๆ วัน  ทั้งในขณะทํางาน
และไมไดทํางาน  มากบางนอยบางในฐานะผูสงขาวบาง  ผูรับขาวบาง  หรือตกเปนขาวเองบาง  
และเราก็มักจะรูเทคนิคตางๆ ของการสื่อสาร  เชน  เรารูวาจะใชโทรศัพทอยางไร  จะเขียนจดหมาย
ใหนาอานไดอยางไร  จะออกคําสั่งแบบไหน  หรือจะพูดอยางไรจึงจะใหผูฟงสนใจ  การที่คนเรา
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คุนเคยอยูกับรูปแบบและกิจกรรมตางๆ ของการสื่อสารจนเปนเรื่องปกติธรรมดาอยูทุกวัน  จึงทําให
เราเขาใจตัวเองวามีความรู  ความเขาใจเรื่องของการสื่อสารดีแลว  ทุกคนตางก็ตระหนักถึง
ความสําคัญของการสื่อสารอยูแลว  เพราะการสื่อสารนั้นเปนวิถีทางที่ทําใหเราเขาใจคนอื่นและ
เขาใจตัวเอง  หรืออยางนอยก็ทําใหคนเราพยายามที่จะเขาใจความคิดซึ่งกันและกันได  ทั้งนี้
เพราะวาคนแตละคนจะมีความแตกตางกันบางอยางและเหมือนกันบางอยางในดานของความ
คิดเห็น  ทัศนคติ  ประสบการณ  ความรูความสามารถ  ความตองการ  คานิยม  พฤติกรรมและอื่นๆ 
 ในสังคมปจจุบันทุกคนตางเปนสวนหนึ่งขององคการในรูปแบบตางๆ กัน  ตั้งแตเกิดมา
จนเมื่อเจริญเติบโตข้ึนไดเรียนหนังสือ  เลน  ทํางาน  และไมวาเราจะทํากิจกรรมตางๆ ทั้งทางดาน
สังคม  การพักผอน  ศาสนา  และจนกระทั่งเราตาย  องคการก็เขามาเกี่ยวของกับเราในลักษณะตางๆ 
กัน  องคการนับวาเปนวิถีทางที่มีประสิทธิภาพซ่ึงเปนที่รวมเอาความรูความสามารถของมนุษย  
เพื่อกอใหเกิดผลผลิตตามความตองการของคน  องคการในปจจุบันไดทําหนาที่อันสลับซับซอน
มากยิ่ งกว าองคการสมัยตนๆ  ทุกคนในฐานะที่ เปนสมาชิกขององคการจะได รับความ
กระทบกระเทือนจากกิจกรรมขององคการในลักษณะตางๆ กัน  หากจะกลาวอยางกวางๆ เปาหมาย
สําคัญในการกอตั้งองคการก็เพื่อการมีสวนรวมในผลประโยชนอันรวมกันของสมาชิกในองคการ
นั้นนั่นเอง  การที่องคการจะทําหนาที่ใหบรรลุเปาหมายจะตองจัดใหมีนโยบายที่เหมาะสม  ระเบียบ
ปฏิบัติที่ รัดกุม  สายการบังคับบัญชางานที่ถูกตอง  การแบงสายงานที่แนนอน  และขายการ
ติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  การสื่อสารนับวาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางหนึ่งขององคการ  แตที่
สําคัญกวานั้นการสื่อสารจะไดผลก็ตอเมื่อคนที่เกี่ยวของมีความเขาใจในเรื่องของการสื่อสารที่ดี  
แตถาสมาชิกขององคการไมมีความรู  ความเขาใจในเรื่องของการสื่อสารก็จะทําใหองคการไม
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  (เสนาะ  ติเยาว, 2541 : 1-2) 
 

ในการบริหารงานขององคการตางๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  ส่ิงที่มีความจําเปน
และความสํ าคัญอย างยิ่ งนอกจากกระบวนการในการบริหารงานแลว   “การสื่ อสาร”  
(Communication)  ถือไดวาเปนสิ่งสําคัญ  มีผลตอความสําเร็จในการบริหารงานขององคการนั้นๆ  
หากองคการใดมีการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพแลว  การทํางานขององคการนั้นก็จะมีประสิทธิภาพ
ตามไปดวย 
 การสรางความเขาใจและการสื่อสารของบุคลากรภายในองคการจะมีความเขาใจมาก
หรือนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองคการ  (Organization  
Communication)  ซ่ึงคือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและความรูในหมูสมาชิกในองคการ  ซ่ึงทําให
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บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ  การติดตอส่ือสารมีหลายระดับ  ไดแก  ระดับ
ปจเจกบุคคล   ระดับกลุม  และระดับองคการ 
 หากองคการใดมีการติดตอส่ือสารในระดับตางๆ ที่ดีแลว  ฝายบริหารสามารถที่จะสื่อ
นโยบาย  กฎระเบียบ  และวิธีการปฏิบัติงานใหพนักงานผูปฏิบัติการจะสามารถปฏิบัติงานได
สอดคลองและตรงกับความตองการขององคการ  การสรางความเขาใจในองคการเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งและมีอิทธิพลตอบุคลากรในองคการ  ขวัญกําลังใจที่ดี  วัฒนธรรมองคการ  
ความพึงพอใจในการทํางาน  ลวนแลวเกิดจากการสื่อสารภายในองคการที่ดี 
 ในทางตรงกันขามหากองคการใดมีการสื่อสารที่ไรประสิทธิภาพ  ขาวลือตางๆ  ความ
บิดเบือนของขอมูลขาวสาร  ลวนแลวแตสงผลตอการทํางานขององคการนั้นๆ  ปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการนํานโยบายไปปฏิบัติผิดพลาด  เนื่องจากการตีความหรือเขาใจผิดใน
นโยบายนั้นๆ  ความไมเขาใจระหวางฝายบริหารและฝายปฏิบัติการเกิดจากการเขาใจที่ไมตรงกัน  
ผลที่ตามมาก็คือ  ขวัญและกําลังใจของพนักงานลดลง  เกิดความผิดพลาดและความเสียหายจากการ
ทํางาน  องคการตองเสียคาใชจายและเสียเวลาในการดําเนินงาน  อีกทั้งยังเกิดความซ้ําซอนในการ
ทํางาน  สงผลตอการทํางานที่ไรประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะองคการใดที่ตองเนนในเรื่องการ
ใหบริการกับลูกคาเปนสําคัญ  ลูกคาอาจเกิดความไมพึงพอใจและไมกลับมาใชบริการอีกก็เปนได 
 ดังนั้นหากองคการใดมีการสื่อสารที่ดีแลว  ไมวาจะเปนความชัดเจนในขอมูลขาวสารที่
ส่ือออกไป  ชองทางในการติดตอส่ือสาร  ความสามารถของผูรับและผูสงสาร  ระดับชั้นในองคการ
ของผูสงสารและผูรับสาร  รวมถึงปจจัยแวดลอมตางๆ  ที่มีผลตอการสื่อสารภายในองคการ  หาก
องคการใดมีการจัดการในเรื่องการติดตอส่ือสารภายในองคการที่ดีแลว  เชื่อวาองคการนั้นก็จะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานตามไปดวย  (พิเชษฐ  บุญมี, 2544 : 1-2) 

 
สําหรับการศึกษาเรื่อง  “การสื่อสารภายในและการรับรูภาพลักษณองคการในทัศนะ

ของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย”  มุงศึกษาเรื่องการสื่อสารภายในและการรับรูภาพลักษณ
องคการของการรถไฟแหงประเทศไทยในทัศนะของพนักงาน  เพื่อดูวาส่ิงที่พนักงานรับรูเกี่ยวกับ
การสื่อสารภายในองคการ  และทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานเปนอยางไร 
 

การรถไฟแหงประเทศไทย  เปนรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปการจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494  โดยมีวัตถุประสงคการจัดตั้งตามมาตรา 6 
(2)  คือ  จัดดําเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟ  เพื่อประโยชนแหงรัฐและ
ประชาชน  และดําเนินธุรกิจอันเก่ียวกับการขนสงทางรถไฟและธุรกิจอื่น  ซ่ึงเปนประโยชนแก
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กิจการรถไฟ   ปจจุบันการรถไฟแหงประเทศไทย มีอายุยางเขาปที่ 111  มีจํานวนพนักงาน  17,576  
คน  (ขอมูล:  ฝายบริหารงานบุคคล  การรถไฟแหงประเทศไทย  เดือน มกราคม 2550)  ดังนั้น  จัด
ไดวาการรถไฟแหงประเทศไทยเปนองคการที่มีขนาดใหญ  มีความสลับซับซอนในการบริหารงาน
มาก  มีหนวยงานยอยภายในองคการมาก  จึงทําใหในบางครั้งการสื่อสารภายในองคการจึงเกิด
ความผิดพลาด  มีความเขาใจไมตรงกัน  นโยบาย  ขาวสารขอมูลตางๆ เกิดความเบี่ยงเบนในเนื้อหา
สาระและวัตถุประสงคของการสื่อสารนั้น  อันจะสงผลกระทบตอการบริหารงานภายในองคการขึน้
ได  ทําใหเกิดการบริหารงานที่ผิดพลาด  การตัดสินใจตางๆ ผิดพลาดไปอันเนื่องมาจากขอมูลที่
ไดรับไมครบถวนถูกตอง 
 
1.3  ความสําคัญของภาพลักษณ 
 
 พิชญา  กรรณานุวัฒน  (2540 : 13)  เปนที่ยอมรับกันวาการอยูรอดของการดําเนิน
กิจการของหนวยงานทุกหนวยงานขึ้นอยูกับภาพลักษณ  หากหนวยงานหรือองคการ  สถาบันใดมี
ภาพลักษณที่ดี  พนักงานขององคการหรือประชาชนก็จะเกิดความเล่ือมใสศรัทธา  ใหความ
ไววางใจและใหความรวมมือตอหนวยงานนั้นๆ  กอใหเกิดความราบรื่นในการดําเนินงาน  และ
ความเจริญกาวหนาของหนวยงานนั้น  ในทางตรงกันขามหากหนวยงานใดมีภาพลักษณในเชิงลบ  
มีช่ือเสียงเสื่อมเสีย  ยอมทําใหเกิดความไมไววางใจ  ไมเชื่อถือ  เกิดความระแวงสงสัยหรือเกลียดชัง
หนวยงานนั้นไปในที่สุด  ซ่ึงผลที่ตามมาก็คือ  หนวยงานหรือองคการนั้นยอมประสบอุปสรรค
นานาชนิดในการปฏิบัติงาน  และถาหากปลอยทิ้งไว  ไมมีการแกไข  หนวยงานนั้นก็จะไมสามารถ
อยูรอดได  ตองยกเลิกลมกิจการไปในที่สุด 
 คาํกลาวที่วา  “ภาพลักษณเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะทอนภาพของตัวเอง”  นับวาเปน
คําจํากัดความที่ส้ันแตใหความหมายที่ดี  เนื่องจาก  “พฤติกรรมสนองตอบและทัศนคติของคนเรา
ตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งขึ้นอยูกับภาพลักษณที่ปรากฏอยูของสิ่งนั้นดวย”  ภาพลักษณเปนตัวกําหนดและ
ช้ีใหเห็นพฤติกรรมของมนุษยและขององคการ  เพราะฉะนั้น  งานสรางภาพลักษณจึงตองเกี่ยวโยง
ไปถึงการสรางกิจกรรมโครงการใหความเขาใจ  รับรูของประชาชนกลุมเปาหมาย  และไดรับการ
สนองตอบที่สรางความพึงพอใจตอองคการ 

ภาพลักษณมีความสําคัญอยางมากตอองคการหรือสถาบันในสังคม  ทั้งที่เปนหนวยงาน
ของสถาบัน  รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจเอกชน  และองคการสาธารณกุศล  อันจะชวยเสริมสรางความสําเร็จ
ใหเกิดขึ้นในกิจการตางๆ  ขององคการไดเปนอยางดี  หรืออาจจะดีกวาที่เปนอยูเดิม  เนื่องจากไดรับ
ความเชื่อถือ  ไววางใจ  ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย  รวมทั้งมีความประทับใจเกิดขึ้นในจิตใจ
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ของกลุมชนที่เกี่ยวของ  และประชาชนทั่วไป   องคการการรถไฟแหงประเทศไทย จึงจะตอง
พยายามสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคการและแกไขภาพลักษณเชิงลบที่ประสบอยูในปจจุบัน 

การรถไฟแหงประเทศไทยเปนกิจการดานสาธารณูปโภคจึงไมอาจหลีกเลี่ยงตอทัศนคติ  
(Public  Opinion)  ที่แตกตางและหลากหลายของประชาชนที่มองการรถไฟแหงประเทศไทยไปใน
ลักษณะตางๆ ได  ตลอดระยะเวลาที่ผานมา  “ภาพลักษณ”  สวนใหญขององคการแหงนี้  มี
แนวโนมไปในเชิงลบ  (Negative  or  Unfavorable  Image)  ซ่ึงพอสรุปสาเหตุสําคัญของการเกิด
ภาพลักษณเชิงลบ  ไดดังนี้ 
 1.  ระบบการบริหารงานขององคการมีลักษณะคลายคลึงกับระบบการบริหารงาน
ราชการ 
 2.  องคการและเจาหนาที่ไมตระหนักในความสําคัญเรื่อง  “ภาพลักษณ”  ขององคการ 
 3.  นโยบายและเปาหมายในการดําเนินงานขององคการซึ่งมีลักษณะไมเดนชัด  การ
สนองตอบนโยบายก็ไมทันกาลกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ 
 4.  คานิยมพื้นฐานและการใหบริการของพนักงานภายในองคการไมตอบสนองภารกิจ
หลักขององคการ 
 5.  การเผยแพรขาวสาร  ความรู  และความเขาใจเกี่ยวกับกิจการขององคการใน
กลุมเปาหมายตางๆ เชน  พนักงานภายในองคการ  ผูใชบริการ  ส่ือมวลชน  เจาหนาที่รัฐบาล  และ
ประชาชนทั่วไปยังไมดีพอ 
 6.  ปญหาแทรกซอนอื่นๆ  เชน  สถานการณทางการเมือง  ปญหาแรงงานสัมพันธ  
รวมทั้งการแทรกแซงจากกลุมผลประโยชนภายนอก  และกลุมผูมีอิทธิพลภายในองคการ  เปนตน 
 จากสาเหตุที่กลาวมา  ทําใหการรถไฟแหงประเทศไทยประสบปญหาดานภาพลักษณ
เชิงลบจากสาเหตุขางตน 
 
1.4  ความสําคัญของพนักงาน 
 
 ยรรยง  ธรรมธัชอารี  (2549 : 13)  กลาววา  องคการหนึ่งๆ  ก็ไมตางจากชีวิตหนึ่ง  ซ่ึง
ยอมมีการเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  เฉกเชนปุถุชนทั่วไป  ภายในองคการแตละแหงนั้นยอมประกอบไป
ดวย  พนักงาน  ซ่ึงถือเปนทรัพยสินที่มีคุณคามากที่สุด  สามารถสรางคุณประโยชนและการเติบโต
อยางไมมีที่ส้ินสุด  แตสําหรับองคการที่โชคราย  พนักงานที่ไมดีก็อาจเปนผูทําลายลางองคการที่
มั่นคงใหลมสลายภายในชั่วพริบตา  ดังนั้น  ความเจริญรุงเรืองและความเสื่อมขององคการจึงเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจและการกระทําของสมาชิกในองคการนั้นโดยแท 
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ปยะมาศ  เอมกลิ่นบัว (2541 : 125)  ไดทําการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการองคการและ
ทรัพยากรมนุษยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาบริษัท ฮอนดาคาร (ประเทศไทย) จํากัด  
ในชวงเศรษฐกิจตกต่ําเชนนี้ผูที่มีงานทําอยูนับวาโชคดีมาก   จึงควรตระหนักวาตนเองจะตองตอบ
แทนองคการที่ตนทํางานอยูอยางไรบาง     เพราะถาองคการอยูไมไดพนักงานก็จะอยูไมไดเชนกัน     
การเริ่มตนที่การพัฒนาตนเองเปนจุดเริ่มตนที่ดีสวนทางดานองคการที่ตกอยูในสภาวะที่ลําบาก 
จะตองทราบถึงการบริหารจัดการที่ดี  เชน การจัดองคการและระบบงานที่ดี  การจัดทีมงานที่
คลองตัวใหสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและผูบริหารทุกคน
ตองรูจักปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลาใหสอดคลองกับสภาพเงื่อนไข  ดังนั้น  องคการจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองตามกัน  แมการเปลี่ยนแปลงจะทําใหเกิดความเจ็บปวดอยูบาง   องคการ
สามารถปรับตัวกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงแลว ผลลัพธที่ตามมาก็  คือ  องคการจะเขมแข็งและ
เติบโตยิ่งขึ้น 
 
 การปรับตัว  เปนกระบวนการที่ตอเนื่องจากการรับรู  การจะปรับตัวไดดีหรือไมเพยีงใด  
ขึ้นอยูกับโลกทัศนของแตละบุคคลที่ไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอม  หรือเงื่อนไขตางๆ  ซ่ึงการ
ปรับตัวนี้มีความสําคัญตอการทํางาน  การดําเนินชีวิต  ฯลฯ  การรับรูเร่ืองราวหรือส่ิงตางๆ  ในโลก
ของแตละบุคคลยอมแตกตางกัน  และยังถือวาเปนบุคลิกลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล  การรับรูที่
ไดจะมีการปรับตัวหรือไม  นอกจากจะขึ้นอยูกับบุคลิกภาพสวนตัว  แลวยังขึ้นอยูกับการประมวล  
การผสมผสานเรื่องราว  การสื่อสาร  ความคาดหวัง  ความรู  กิจกรรม  และประสบการณที่ผานมา 
 โดยสรุป  การรับรูเปนกระบวนการพื้นฐานที่จะทําใหมนุษยเขาใจสิ่งตางๆ ในโลก  
ปกติธรรมดาของคนจะมีการแปล  หรือตีความหมายสิ่งตางๆ ที่พบเห็น  โดยการสงสัญญาณการ
รับรูนั้นไปยังคลังขอมูลการรับรูของตน  แลวจึงทําความเขาใจในสิ่งเหลานั้น  การรับรูไมวาจะเปน
เหตุการณ  คน  ส่ิงของ  มีลักษณะที่ซํ้าซากหรือคุนเคย  หรือรับรูเขามาใหมก็ได  แตส่ิงไหนก็ตามที่
รับรูซํ้าซาก  หรือเกิดบอยยอมพัฒนาเปนความคุนเคย  กลายเปนเรื่องปกติ  เมื่อเปนเรื่องปกติแลว
ขั้นตอนตอไปก็จะพัฒนาเปนกฎ  กติกา  ระเบียบกฎหมาย  หรือขอบังคับในการปฏิบัติขององคการ  
หรือถาเปนเรื่องปกติคุนเคยของแตละบุคคลหรือสังคม  การรับรูเหลานั้นก็จะพัฒนาเปนคานิยม  
หรือวัฒนธรรม  โดยไมจําเปนตองชี้นําดวยลายลักษณอักษร  ทุกคนที่อยูในองคการจะรับรูถึง
คานิยม  วัฒนธรรมรวมขององคการ  (ตะวัน  สาดแสง, 2548 : 56-57) 
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สําหรับการรถไฟแหงประเทศไทยเปนองคการที่ประสบปญหาการขาดทุนมาโดย
ตลอด  เมื่อพูดถึง  กําไร  (Profit)  หลายคนจะนึกถึงจํานวนเงินรายไดที่เหลือหลังจากหักคาใชจาย
ดานการลงทุน  (Investment  Cost)  คาใชจายดานบุคลากร  (Personal  Cost)  และคาใชจายในการ
ดําเนินงาน  (Operation  Cost)  เปนความเขาใจที่ถูกตองสําหรับศาสตรการบริหารการเงิน  
ความหมายดังกลาวเปนคําตอบสุดทายของธุรกิจการคาที่มุงแสวงหากําไรสูงสุด  (Maximized  
Profit)  ในการบริหารจัดการภาคปฏิบัติจริง  แตในความเปนจริงยังมีองคการอีกหลายแหงที่ดําเนิน
ธุรกิจโดยไมไดยึดกําไรมาเปนตัววัดความสําเร็จและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 

ประเทศไทยมีทั้งองคการภาครัฐที่ ดําเนินกิจการสาธารณะ   เชน   สวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  และองคการภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจการคาแสวงหากําไร  หรือทัง้
สองลักษณะผสมกันคือรัฐมีหุนสวนรวมกับเอกชน  โดยเฉพาะปจจุบันที่กรรมวิธีการทํางานในรูป
ขององคการภาคเอกชน  ไดกลายเปนแบบอยางใหองคการภาครัฐนําไปปรับใชในการบริหาร
จัดการกิจการสาธารณะ  โดยมีการจัดรูปแบบองคการใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ  เชน  
องคการอิสระตามรัฐธรรมนูญ  องคการที่บริหารงานเปนอิสระ  องคการมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
บริษัทที่รัฐถือหุนขางมากเกินกวารอยละ 50 

โดยสรุปปฏิเสธมิไดเชนกันวาการบริหารจัดการองคการตองมุงหวังผลกําไร  ดังนั้น  ผู
ที่เปนสมาชิกองคการตองรับทราบวาองคการของตนนั้นเปนองคการภาครัฐหรือภาคเอกชน  การ
รับทราบเชนนี้จะทําใหสามารถกําหนดสถานภาพ  หนาที่  และบทบาทใหสอดคลองกับลักษณะ
ของกิจการไดอยางเหมาะสม  กลาวคือ  ถาเปนองคการเอกชนก็ตองการกําไรในรูปของตัวเงิน
มากกวากําไรที่ไมเปนตัวเงิน 
 
 สําหรับการศึกษาภาพลักษณขององคการการรถไฟแหงประเทศไทยนั้น  มีผูที่มีสวนได
เสีย  (Stakeholders)  ขององคการรถไฟแหงประเทศไทยหลายกลุมทั้งจากกลุมภายใน  คือ  ผูบริหาร  
พนักงาน  และกลุมบุคคลภายนอก  ไดแก  ผูใชบริการ  ผูที่ดําเนินธุรกิจรวมกับการรถไฟแหง
ประเทศไทย  รวมถึงกลุมที่ส่ือสารกับสาธารณชน  คือ  ส่ือมวลชน  เปนตน  หากแตกลุมพนักงาน
ภายในองคการการรถไฟแหงประเทศไทย  นับไดวาเปนกลุมบุคคลภายในที่ถือเปนกลุมที่มี
ความสําคัญและเกี่ยวของกับงานบริการขององคการการรถไฟแหงประเทศไทยมากที่สุด  เพราะ
ตองสัมผัสกับผูใชบริการโดยตรงและโดยออม  ซ่ึงยอมสงผลตอภาพลักษณของการรถไฟแหง
ประเทศไทย 

ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลุมพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  เพื่อศึกษาถึง
การรับรูเกี่ยวกับภาพลักษณของพนักงานในองคการวามีระดับการรับรูเปนอยางไร  หากองคการ
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การรถไฟแหงประเทศไทยตองการปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารภายในนั้น พนักงานรถไฟ
แหงประเทศไทย   ควรที่จะมีการรับรูตอภาพลักษณขององคการไปในแนวทางเดียวกันกับองคการ
การรถไฟแหงประเทศไทย  เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขดานการ
ส่ือสารระหวางองคการกับพนักงาน  และใชเปนแนวทางในการพัฒนาภาพลักษณของการรถไฟ
แหงประเทศไทย 
 
1.5  ประเด็นปญหาการวิจัย 
 

1. องคการการรถไฟแหงประเทศไทยมีการสื่อสารอยางไรกับพนักงานภายใน 
2. พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทยมีการรับรูเกี่ยวกับขอมูลขาวสารภายในองคการอยางไร 
3. พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทยมีทัศนคติตอภาพลักษณขององคการอยางไร 

 
1.6  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาการสื่อสารภายในองคการของการรถไฟแหงประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารภายในองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 
3. เพื่อศึกษาทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 

 
1.7  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้  เปนการวิจัยแบบผสานวิธี  (Combined  qualitative  and  quantitative  
design)  มี  2  สวน  คือ  สวนแรก  คือ  การวิจัยคุณภาพ  (Qualitative  Research)  และสวนที่สอง  
คือ  การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research) 
 สวนแรก  การวิจัยเชิงคุณภาพ  เปนการศึกษาถึงการสื่อสารภายในองคการ  โดย
คัดเลือกผูเชี่ยวชาญจากผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการสื่อสารภายใน  คือ  ผูอํานวยการศูนยบริหาร
ความเสี่ยงการรถไฟแหงประเทศไทย  หัวหนากองประชาสัมพันธ  และหัวหนางานประชาสัมพันธ 
 สวนที่สอง  การวิจัยเชิงปริมาณ  เปนการศึกษาถึงการรับรูขอมูลขาวสารภายในองคการ
ของพนักงาน และทัศนคติของพนักงานตอภาพลักษณองคการการรถไฟแหงประเทศไทย โดยการ
สํารวจจากผูที่ปฏิบัติงานในสวนกลาง  จํานวน  392  คน  ชวงเดือน  (มกราคม – มีนาคม 2551) 
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1.8  นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
 

องคการ  หมายถึง  องคการการรถไฟแหงประเทศไทย 
พนักงาน  หมายถึง  พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  ในทุกระดับ  ไดแก 

-  พนักงานระดับ  12 – 14  (กลุมผูบริหาร) 
  -  พนักงานระดับ  9 – 11  (กลุมผูบังคับบัญชาระดับสูง) 
  -  พนักงานระดับ  6 – 8  (กลุมผูบังคับบัญชาระดับตน) 
  -  พนักงานระดับ  1 – 5  (กลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ) 

-  ลูกจาง  (ลูกจางประจํา, ลูกจางชั่วคราว) 
กลุมตัวอยาง  หมายถึง  พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทยที่ปฏิบัติงานอยูใน

สวนกลาง  ไดแก  บริเวณตึกบัญชาการ  ตึกพัสดุ  ตึกบริหารทรัพยสิน  และสถานีรถไฟกรุงเทพ  
ถนนรองเมือง  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ 

การสื่อสารภายในองคการ  หมายถึง  ชองทางที่การรถไฟแหงประเทศไทย ใชในการ
ส่ือสารขอมูลขาวสารไปยังพนักงานผูปฏิบัติงาน   

การรับรู  หมายถึง  การรับรูถึงขอมูลขาวสารจากสื่อที่การรถไฟแหงประเทศไทย 
ประชาสัมพันธใหแกพนักงานภายในองคการไดรับทราบ   

ทัศนคติตอภาพลักษณองคการ หมายถึง  ส่ิงที่พนักงานรูสึกนึกคิดตอภาพลักษณ
องคการการรถไฟแหงประเทศไทย   จากการไดรับขอมูลขาวสารทั้งจากภายในและภายนอก  ซ่ึง
ความรูสึกนี้อาจจะเปนไดทั้งทางบวกหรือทางลบ  มีดวยกัน  6  ดาน  คือ   

- ทศันคติตอภาพลักษณผูบริหาร 
- ทัศนคติตอภาพลักษณพนักงาน 
- ทัศนคติตอภาพลักษณสินคาและบริการ 
- ทศันคติตอภาพลักษณการดําเนินธุรกิจ 
- ทศันคติตอภาพลักษณกิจกรรมทางสังคม 
- ทัศนคติตอภาพลักษณบรรยากาศสถานที่ทํางาน 
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1.9  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ทําใหทราบถึงรูปแบบ  และชองทางการสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณของการรถไฟ
แหงประเทศไทย 

2. ทําใหทราบความคิดเห็นเรื่องของการสื่อสารภายในองคการของพนักงานการรถไฟ
แหงประเทศไทย 

3. สามารถนําผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปกําหนดรูปแบบในการติดตอส่ือสาร
ภายในองคการและชองทางการสื่อสารของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 

4. ทําใหทราบการขยายผลการศึกษาในเรื่องการสื่อสารภายในองคการใหกวางขวาง
และครอบคลุมมากขึ้น 
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บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฏี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาวจิัยเร่ือง  “การสื่อสารภายในและการรับรูภาพลักษณองคการในทัศนะ
ของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย”  มุงศึกษาเรื่องการสื่อสารภายในและการรบัรูภาพลักษณ
องคการของการรถไฟแหงประเทศไทยในทัศนะของพนกังาน  เพื่อดูวาส่ิงที่พนักงานรับรูเกี่ยวกับ
การสื่อสารภายในองคการ  และทัศนคติพนักงานตอภาพลักษณขององคการเปนอยางไร  ผูวิจัยจึง
ไดกําหนดแนวคิด  ทฤษฏี  และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ  เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการวิจัย  ดังนี ้
 

2.1  แนวคิดเกีย่วกบัภาพลักษณ 
2.2 แนวคดิการประชาสัมพันธ 
2.3 แนวคดิการสือ่สารภายในองคการ 
2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการรับรู 
2.5 แนวคดิเกีย่วกบัทัศนคติ 
2.6 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ 
 
 ความหมายของภาพลักษณ 
 ภาพลักษณเปนส่ิงที่เกิดขึ้นจากความประทับใจอยางแทจริงของบุคคลตางๆ อยางไรก็
ตามภาพลักษณที่บุคคลหรือประชาชนมีตอองคการธุรกิจจะเปนไปอยางไรนั้น  ยอมขึ้นอยูกับ
ประสบการณ  ขอมูลขาวสารที่ประชาชนไดรับดวย  และสิ่งเหลานี้ยอมจะกอตัวขึ้นเปนความ
ประทับ  ซ่ึงอาจจะเปนความประทับใจที่ดีหรือไมดีก็ได  สุดแลวแตพฤติกรรมหรือการกระทําของ
องคการธุรกิจ  ซ่ึงเปนงานที่จะตองกระทําอยางตอเนื่อง  สม่ําเสมอ  เพื่อใหภาพลักษณที่แทจริงของ
องคการธุรกิจเกิดขึ้นในความรูสึกนึกคิดจิตใจของประชาชน  และการสรางภาพลักษณดังกลาวจะ
เกิดขึ้นไดก็โดยอาศัยการใหขาวสาร  ความรู  และประสบการณอยางเพียงพอแกประชาชน  (วิมาลา  
สุธีอดิศัย, 2548 : 20) 
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Philip  Kotler  (อางถึงใน  วิมาลา  สุธีอดิศัย, 2548 : 20)  ไดอธิบายนิยามของคําวา  

“ภาพลักษณ”  (Image)  วา  เปนองครวมของความเชื่อ  ความคิด  และความประทับใจที่บุคคลมีตอ
ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงทัศนคติและการกระทําใดๆ ที่คนเรามีตอส่ิงนั้นจะมีความเกี่ยวพันอยางสูงกับ
ภาพลักษณของสิ่งนั้นๆ 
  

พรทิพย  วรกิจโภคาทร  (2540 : 91)  กลาววา  ภาพลักษณเปนเรื่องของภาพที่เกิดขึ้นใน
ใจของบุคคลที่มีตอบุคคล  วัตถุ  หรือสถาบัน  โดยไดรับอิทธิพลจากการรูจัก  การมีประสบการณ
ดวย  ทั้งนี้จะตองมีความประทับใจเพียงพอที่จะสรางเปนภาพอยางใดอยางหนึ่ง  ซ่ึงอาจเปน
ภาพลักษณในทางบวกหรือลบก็ได  ภาพลักษณนั้นสามารถเกิดขึ้นได  2  ทาง  คือ  1)  เกิดขึ้นเอง
โดยธรรมชาติ  2)  เกิดจากการปรุงแตง  ซ่ึงมีผลเกี่ยวของกับการสื่อสารประชาสัมพันธที่เปนระบบ  
ระเบียบ  มีการวางแผน  และไดรับความรวมมือจากฝายอื่น  ประกอบดวยการสื่อสารเพื่อ
ภาพลักษณเปนจุดสูงสุดที่พึงประสงค  และเปนหนาที่ที่สําคัญของการประชาสัมพันธที่ตองอาศัย
พื้นฐานมาจากการสื่อสารโนมนาวใจ  และการสื่อสารสองทางประกอบกัน  
  

พงษเทพ  วรกจิโภคาทร  (อางถึงใน  วลัยพร  เกตุยงค, 2548 : 10)   กลาววา ภาพลักษณ  
คือ  ภาพที่เกดิขึ้นในใจอันเนือ่งมาจากการประทับใจและเกดิความทรงจํา  (ทั้งบวกและลบ)  ใน  
“ตัวสาร”  โดยไดมีการสะสมและพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามประสบการณที่ไดพบเหน็หรือไปมี
สวนรวม  โดยภาพลักษณนี้สามารถเกิดขึ้นได  2  วิธี  คือ 
 1.  เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  ปราศจากการปรุงแตง  ดังนั้น  ภาพลักษณองคการหนึ่งจะ
เปนเชนไรก็ได  ตามที่บุคคลนั้นไปพบเห็นมา  ซ่ึงอาจเปนภาพลักษณที่ดีและเลวไดและแต
ประสบการณ 
 2.  เกิดจากการปรุงแตง  โดยที่มีความพยายามที่จะใหองคการมีพฤติกรรมที่ดี  เพื่อให
เกิดภาพลักษณที่ดีหรือถาเกิดเหตุการณอะไรไมดีก็จะมีการสรางเหตุการณบางอยางมาลบลางหรือ
เปนการแกไขขอเท็จจริงปรุงแตงใหมีภาพลักษณในทิศทางที่พึงประสงค 

ดังนั้น  ภาพลักษณ ( Image)  เปนสิ่งที่สาธารณชนมองกลับมาที่องคการ ซ่ึงหมายถึง 
ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ   ซ่ึงบุคคลมีความรูสึกนึกคิดตอองคการ  ภาพในใจดังกลาวของบุคคลนั้นๆ  
อาจจะไดมาจากทั้งประสบการณทางตรง (Direct  experience) และประสบการณทางออม (Indirect  
experience)  ของตัวเขาเอง   
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ภาพลักษณเกิดจากอะไร 
1. ขอเท็จจริง ( Objective fact ) 
2. การประเมินสวนตวั ( Personal judgement )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเท็จจริง 
( Objective fact ) 

การประเมินสวนตวั 
(Personal judgement) 

ภาพลักษณ 
( Image) 

องคการ  

ภาพที่  2.1  การเกิดภาพลักษณขององคการ 
 
ประเภทของภาพลักษณ 
 วิรัช  ลภิรัตนกุล  (อางถึงใน  วัชรี  สุธรรม, 2549 : 15)  ภาพลักษณ  (Image)   สามารถ
จําแนกออกเปน   4  ประเภท  คือ 

1. ภาพลักษณของบริษัท ( Corporate  image )  คือ  ภาพทีเ่กิดขึ้นในจิตใจของ 
ประชาชนที่มตีอบริษัทหรือหนวยงานธุรกจิแหงใดแหงหนึ่ง  ภาพลักษณดังกลาวนีย้ังรวมไปถึง
ดานการบริการหรือการจัดการ ( Management ) ของบริษัทแหงนัน้ดวย  และยังหมายรวมไปถึง
สินคาผลิตภัณฑ ( product ) และบริการ ( service) ที่บริษัทนั้นจําหนาย  

2.  ภาพลักษณของสถาบนัหรือองคการ ( Institutional  image ) คือ  ภาพที่เกิดขึ้นใน
ใจของประชาชนที่มีตอสถาบัน  หรือองคการ  ซ่ึงโดยมากมักเนนไปทางดานตัวสถาบันหรือ
องคการเพียงอยางเดยีว  ไมรวมถึงสินคาหรือบริการที่จําหนาย 
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3. ภาพลักษณของสินคาหรือบริการ ( Product / Service image ) คือภาพที่เกิดขึ้นใน 
ใจของประชาชนที่มีตอสินคาหรือบริการของบริษัทเพียงอยางเดยีว  ไมรวมถึงตัวองคการหรือ
บริษัท 
 4.   ภาพลักษณท่ีมีตอสินคาตราใดตราหนึง่  (Brand  image)  คือ  ภาพที่เกิดขึ้นในใจ
ของประชาชนที่มีตอตราสินคายี่หอใดยีห่อหนึ่ง  หรือตรา  (Brand)  ใดตราหนึ่ง  หรือเครื่องหมาย
การคา  (Trademark)  โดยเครื่องหมายการคาหนึ่ง  สวนมากมกัจะใชในการโฆษณา  
(Advertisement)  และการสงเสริมการจําหนาย  (Sale  promotion)  เชน  จะซื้อรถยนตสักคันแตมี
ขายหลายยี่หอ  ผูซ้ือที่มี  Brand  image  ที่ดีตอยี่หอใดก็ตามก็มีมีแนวโนมที่จะซื้อสินคายี่หอนัน้ๆ  
ทั้งๆ  ที่บางทีรถยนตยีห่ออ่ืนอาจจะมีคณุภาพดีกวายีห่อที่เลือกซื้อก็ได 
 

องคประกอบของการสรางภาพลักษณ 
1.  สัญลักษณ  (Symbol) 
2.  ส่ือการเขียนและโสติทศัน  (Written and Audiovisual Media) 

  3.  บรรยากาศ  (Atmosphere) 
4.  เหตุการณตางๆ  (Events) 

 
ขั้นตอนในการสรางภาพลักษณใหองคการประสบความสําเร็จ 

ขั้นท่ี 1 : การดําเนินการและการตรวจสอบภาพลักษณปจจุบัน 
บริษัทตองประเมินภาพลักษณของบริษัทโดยทั่วไป ความแตกตางของสัญลักษณ และ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการทําการวิจัยจากพนักงานและลูกคาเพื่อนําความคิดเห็นตางๆไปใชใน
การปรับปรุงภาพลักษณ 

ขั้นท่ี 2 : จัดตั้งวัตถุประสงคของเอกลักษณ 
 โดยผูจัดการอาวุโสเปนคนตั้งวัตถุประสงคและตองถามความคิดเห็นของลูกคาดวย ซ่ึง
วัตถุประสงคที่ตั้งจะตองเปนประโยชนกับบริษัทและเพื่อการมีเอกลักษณที่เปนมาตรฐาน 

ขั้นท่ี 3 : การพัฒนาออกแบบและการตั้งชื่อ 
 ในการเลือกชื่อจําเปนตองพิจารณาชื่อที่เหมาะสมโดยจะขึ้นอยูกับเกณฑตางๆ  ซ่ึงใน
การเปลี่ยนชื่อและโลโกจําเปนตองมีการรวมกันคิดระหวางผูเชี่ยวชาญในการออกแบบชื่อและ
ผูจัดการ 
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ขั้นท่ี 4 : การพัฒนาตนแบบ 
 ตอมาเปนการผลิตตนแบบของสินคาที่มีช่ือและโลโกใหมออกมาซึ่งอาจจะใชโชวใน
โฆษณา โดยในการพัฒนาตนแบบตองคํานึงถึงความหลากหลายของประชาชนและทัศนคติที่
เกี่ยวของกับกระบวนการสรางภาพลักษณ โดยนําความคิดที่แตกตางมาปรับใหเหมาะสม 

ขั้นท่ี 5 : การออกผลิตภัณฑใหมและการติดตอสื่อสาร 
 จะตองระวังไมใหช่ือและโลโกใหมไปปรากฎตามขาวสารโฆษณาหรือนิตยสารกอนที่
จะทําการแถลงขาวเปดตัว โดยในการทําการติดตอส่ือสารตองมีการวางกลยุทธโปรแกรมและ
วางแผนในการใชเครื่องมือติดตอส่ือสาร 

ขั้นท่ี 6 : การปฏิบัติตามโปรแกรม  หรือการตรวจสอบ 
 การปฏิบัติตามโปรแกรมเอกลักษณเปนกระบวนการติดตอส่ือสารที่เกี่ยวของกับคน
จํานวนมาก ผูจัดการจําเปนตองวางแผนใหดีกอนที่จะลงมือปฏิบัติ 

ชื่อและโลโกของบริษัทที่ไมเหมาะสมและลาสมัยอาจทําใหลูกคาเกิดความไมมั่นคง
และเปลี่ยนไปหาบริษัทอื่นได ดังนั้นผูบริหารจึงจําเปนตองตระหนักถึงผลกระทบของภาพลักษณ , 
เอกลักษณและชื่อเสียง เพื่อเรียนรูวาจะจัดการอยางไรใหประสบความสําเร็จ 
 

 
          Sender                Encode                     Media                      Decode                      Receiver         
                      Noise 
                                               Feedback 
 
ภาพที่  2.2  การเปรียบเทียบกิจกรรมในการสรางภาพพจนองคการกับ  Communication Process 
 

Sender : 
ผูที่ทําการสื่อสารภาพพจนองคการไปก็คือตัวองคการเอง  
Encode : 
ขอมูลขาวสารที่จะทําการสื่อสาร คือส่ิงที่องคการตองการใหมวลชนไดรับรูวาองคการ

เปน  เชนใด ในสวนนี้ ก็คือขอเท็จจริง( Objective fact )ที่องคการตองการจะสื่อนั่นเอง 
Media : 
คือ  ตัวกลางที่จะทําการสื่อสารขอมูลนั้น เชน การประชาสัมพันธ ใบปลิว เอกสาร หรือ

แมกระทั่ง  Logo  ขององคการ 
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Decode : 
เปนการตีความของผูรับสารวาจะออกมาในความหมายใด ในสวนนี้ก็จะมีการประเมิน

สวนตัว ( Personal judgement ) เขามาซึ่งจะทําใหเกิดการบิดเบือนของขาวสารเกิดขึ้น 
Noise : 
คือ  ส่ิงรบกวนของสิ่งแวดลอมตางๆ ที่ทําใหเกิดการบิดเบือนของขอมูลขาวสาร เชน 

การโจมตีของคูแขง เปนตน 
Feedback : 
เปนการตอบกลับขอมูลขาวสารกลับมายังองคการ เชน การซื้อสินคา การใหการ                    

สนับสนุน หรือแมกระทั่ง การเปนหุนสวน 
 
 Kenneh  E.  Boulding  (อางถึงใน  ดนยักิติ ์ สุขสวาง, 2546 : 24-25)  องคประกอบของ
ภาพลักษณอาจแยกไดเปน  4  สวน  แมวาในความเปนจริง  องคประกอบทั้ง  4  สวน  จะไม
สามารถแยกเปนสวนๆ จากกันไดอยางเดด็ขาดก็ตาม  องคประกอบดังกลาว  มีดังนี ้
 1.  องคประกอบเชิงการรับรู  (Perceptual  Component)  เปนสิ่งที่บุคคลไดจากการ
สังเกตโดยตรงแลวนําส่ิงนัน้ไปสูการรับรู  ส่ิงที่ถูกรับรูนี้อาจจะเปนบคุคล  สถานที่  เหตุการณ  
ความคิด  หรือส่ิงของตางๆ  เราจะไดภาพของสิ่งแวดลอมตางๆ เหลานี้โดยผานการรับรูเปน
เบื้องตน 
 2.  องคประกอบเชิงความรู  (Cognitive  Component)  ไดแก  สวนทีเ่ปนความรู
เกี่ยวกับลักษณะ  ประเภท  ความแตกตางของสิ่งตางๆ ที่ไดรับจากการสังเกตและรบัรู 
 3.  องคประกอบเชิงความรูสึก  (Affective  Component)  ไดแก  ภาพลักษณที่เกี่ยวกับ
ความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ เปนสิ่งที่เกี่ยวพันกับความรูสึกผูกพัน  ยอมรับหรือไมยอมรับ  
ชอบหรือไมชอบ 
 4.  องคประกอบเชิงการกระทํา  (Conative  Component)  เปนภาพลักษณที่เกี่ยวกับ
ความมุงหมายหรือเจตนาทีจ่ะเปนแนวทางปฏิบัติตอบโตส่ิงเรานั้น  อันเปนผลของการปฏิสัมพันธ
ระหวางองคประกอบเชิงความรูและเชิงความรูสึก 
 องคประกอบเชิงการเรียนรู  ความรูสึก  และเชิงการกระทาํนี้จะผสมผสานกันเปนภาพ
ที่บุคคลไดมีประสบการณมา  ภาพลักษณไดถูกพัฒนาและกอรูปขึ้นมาในอดีตทั้งหมดของผูที่เปน
เจาของภาพนัน้  ซ่ึงแตละสวนของภาพลักษณ  คือ  ประวัติศาสตรของภาพลักษณ 
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 การเกิดภาพลักษณในเชิงของการสื่อสารตามแนวคดิของโบลดิ้ง  มุงพิจารณาในสาระ
ของลักษณะการรับรูขาวสารที่มีสวนสัมพันธหรือมีผลตอองคประกอบตางๆ ของภาพลักษณเปน
สําคัญ  ลักษณะการกอตวัของภาพลักษณตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด  เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธของ
องคประกอบแลว  จะกอตวัข้ึนจากการผสมผสานขององคประกอบเชิงความรู  การรับรู  ความรูสึก  
และการกระทาํ  จนเกดิเปนภาพของโลกที่สัมผัสทั้ง  5  ของบุคคล  อาจเปนการสังเกตจาก
ประสบการณโดยตรงหรือโดยออม  ทั้งทีผ่านสื่อมวลชนและสื่ออ่ืนๆ  ในรูปแบบตางๆ  จากขอมูล  
หรือจากการสงัเกตที่ผานมา  โดยกระบวนการรับรูซ่ึงจะตองมีการใหความหมายแกส่ิงที่ถูกสังเกต
นั้น  ดวยการนาํไปสูการสรางความรูที่มีการแยกแยะลักษณะ  ประเภท  และความแตกตางของสิ่ง
ตางๆ นั้น  เปนความรูสึกทีส่รางขึ้นจากการตีความและใหความหมายดวยตัวของมนัเอง  แตส่ิงทีถู่ก
สังเกตความรูที่สรางขึ้นมานี้ไดไปเกี่ยวพนักับพื้นฐานประสบการณเดมิ  เชน  ทัศนคติ  คานิยม  เกดิ
เปนความรูสึกที่มีตอส่ิงที่ถูกสังเกตนั้นๆ  แลวพัฒนาเปนความผูกพันทีจ่ะยอมรับหรือไมยอมรับ  
ชอบหรือไมชอบและความรูสึกนี้อาจจะไมแสดงออกก็ได  แตเปนความรูสึกที่มีตอความหมาย
พรอมที่จะแสดงออกและเปนการกระทําทีม่ีทิศทางดวย 
 
สิ่งที่กอใหเกิดภาพลักษณ 
 1.  ผูบริหาร  (Executive)  องคการจะดหีรือไมขึ้นอยูกับผูบริหาร  ซ่ึงตองเปนบุคคลที่มี
ความรู  ความสามารถ  ถาองคการใดมีผูบริหารที่มีความสามารถ  มีวิสัยทัศนดี  มนีโยบายการ
บริหารธุรกิจด ี ซ่ือสัตย  ไมเอาเปรียบลูกคา  บริษัทนั้นกจ็ะมภีาพลักษณที่ด ี
 2.  พนักงาน  (Employee)  บริษัทที่ดีตองมพีนักที่มีความสามารถ  มีมนุษยสัมพันธที่ด ี 
มีวิญญาณของการใหบริการ  มีบุคลิกภาพด ี
 3.  สนิคา  (Product)  รวมทั้งบรรจุภัณฑดวย  ตองเปนสินคาที่ดี  มีคุณภาพ  มี
ประโยชน  ตรงกับขอความโฆษณาที่เผยแพรออกไป  มกีารออกแบบที่สวยงาม  มีบรรจุภัณฑที่
สวยงามทันสมัย 
 4.  การดําเนินธุรกิจ  (Business  practice)  หมายถึง  การคาขาย  และการคืนกําไรสู
สังคม  เพราะบริษัทแตละบริษัทนั้นจะมีภาพลักษณทีด่ีไดก็ตองมีการดาํเนินธุรกิจที่ซ่ือสัตยสุจริต  
ตรงไปตรงมา  มีคุณธรรม  มีจริยธรรม  นอกจากนั้นแลว  ควรมีการคืนกาํไรสูสังคม  ดังนั้น  
องคการทั้งหลายจะตองใหความสําคัญกับการคืนกําไรแกสังคมในรูปแบบของกิจกรรมสาธารณะ  
และการกุศลตางๆ 
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 5.  กิจกรรมสังคม  (Social  activities)  คือ  การดูแลเอาใจใสสังคมในการมีสวนรวม
ในกจิกรรมการกุศล  หรือสรางประโยชนใหกับสังคม  เนื่องจากยุคนี้เปนยุคที่องคการตางๆ  ตอง
เนนการตลาดเพื่อสังคมดวย 
 6.  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  หรืออุปกรณในสํานักงาน  (Artifacts)  บริษัทตองมีส่ิงที่แสดง
สัญลักษณของบริษัท  ไดแก  เครื่องมือ  เครื่องใช  เครื่องแบบพนักงาน  อุปกรณสํานักงาน  วัสดุ
ส้ินเปลือง  เชน  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  ฯลฯ  ควรมีโลโกขององคการแสดงอยูดวย  ควร
มีการออกแบบที่เหมาะสมสอดคลองกับบุคลิกของบริษัท  อุปกรณเหลานี้จะสะทอนความเปน
ตัวตนของบรษิัท  (Corporate  identity)  ใหกับคนอื่นไดพิจารณาภาพลกัษณของบรษิทัวาเปน
อยางไร 
 องคประกอบเหลานี้  คือ  ที่มาของภาพลักษณ  แตสวนทีสํ่าคัญที่สุด  คือ  พนักงาน  
เนื่องจากหากพนักงานมีทัศนคติที่ไมดีตอองคการก็จะทาํการปฏิบัติหนาที่ไมดีตามไปดวย  ซ่ึงจะทาํ
ใหภาพลักษณที่ออกมาดานบริการดูไมดี  ดังนั้น  ส่ิงที่ผูบริหารควรจะใหความสําคญัเปนอันดับตน
ในการพัฒนา  คือ  พนักงาน  นั้นเอง  (ดนัยกิติ์  สุขสวาง, 2546 : 27) 
 
การคนพบภาพลักษณขององคการ 
 การที่องคการใดองคหนึ่งจะคนพบภาพลักษณขององคการวาเปนเชนไร  จะตองทํา
ดังตอไปนี้  เสรี  วงษมณฑา  (อางถึงใน วัชรี  สุธรรม, 2549 : 18-19) 
 1.  ตองทําวิจยัเพื่อใหทราบวาภาพลักษณขององคการตอนนี้เปนอยางไร  (What  is  the  
firm’s  present  corporate  image?)  ถาคิดจะวางแผนสรางภาพลักษณอยาทําโดยไมรูวาตอนนี้
ภาพลักษณเราเปนอยางไร  เพราะเราอาจจะทําในสิ่งที่เราไมมีความจําเปน  และเราอาจไมไดทําใน
ส่ิงที่เราควรทําก็ได  การทําวจิัยดังกลาวนัน้มักจะเปนการวิจัยความคิดของสาธารณชน  (Public  
opinion)  ที่มีตอองคการ 
 2.  ตองวิเคราะหออกมาใหชัดเจนวา  ภาพลักษณที่องคการตองการคืออะไร  (What  
corporate  image  does  the  firm  want?)  เมื่อเราทําวิจยัมาแลวเราก็ควรนําเอาภาพลักษณที่เปนอยู
ในปจจุบนัมาเปรียบเทียบกบัภาพลักษณทีเ่ราตองการ  ถาหากวาภาพลกัษณของการทําวิจยัตรงกับ
ภาพลักษณที่เราตองใหสาธารณชนมององคการของเราก็เปนอันวาเรียบรอย  เราสามารถทําการ
ประชาสัมพันธตอกย้ําภาพลักษณดังกลาว  แตถาหากพบวาเขามององคการของเราอยางที่เราไม
อยากใหมอง  ก็แสดงวาเราตองทําอะไรบางอยางเพื่อแกไขภาพลักษณ 
 3.  ขณะนี้องคการของเรามีสินคาอะไร  มีบริการอะไร  และสินคาของเรามีคุณสมบัติ
อยางไร  ที่อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณของเราที่ทําใหคนเขามองวาเราเปนเชนนี้  ส่ิงที่มี
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ผลกระทบตอภาพลักษณของเรามีผลกระทบไดเพราะอะไร  (How  do  the  company’s  various  
entities  product  and/or  services  effect  the  image  of  the  company?)  เมื่อเราไดทราบวาเรามี
ภาพลักษณใดภาพลักษณหนึ่งแลว  เราจะตองหาสาเหตวุาอะไร  ส่ิงใดที่ทําใหเขามองเราเชนนั้น  
การที่เราทราบสาเหตุตางๆ  ที่ทําใหภาพลักษณขององคการนั้นจะทําใหเราวางแผนสงเสริมหรือ
แกไขภาพลักษณไดอยางถูกตอง 
 

สําหรับภาพลักษณองคการจะดหีรือไมดี  จะมีปจจัยเขามาเกี่ยวของในหลายสวน  แต
สวนที่สําคัญมากที่สุด  ซ่ึงองคการที่ทาํงานดานการบริการควรใหความสําคัญและควบคุมดูแล  คือ  
พนักงาน  เนื่องจากพนกังานจะเปนหวัใจหลักในงานบริการ  หากพนกังานมีทัศนคติทีไ่มดีตอ
ภาพลักษณขององคการในดานตางๆ  ไดแก  ภาพลักษณผูบริหาร  ภาพลักษณพนักงาน  ภาพลักษณ
สินคาและบริการ  ภาพลักษณการดําเนินธรุกิจ  ภาพลักษณกิจกรรมทางสังคม  และภาพลักษณ
บรรยากาศสถานที่ทํางาน  จะทําใหเกิดความรูสึกที่ไมดีในการทํางาน  หากองคการใดมีภาพลักษณ
ที่ดี  พนักงานขององคการก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธา  ใหความไววางใจและใหความรวมมือตอ
องคการ  ดังนัน้  ผูวิจยัจึงตองการศึกษาถึงระดับทัศนคตขิองพนักงานตอภาพลักษณขององคการใน
แตละดาน   
 
2.2  แนวคิดการประชาสัมพนัธ 
 
 คาํวา  “การประชาสัมพันธ”  มาจากคําวา  “ประชา”  กับ  “สัมพันธ”  แปลวา  การมี
ความสัมพันธกับประชาชน  ตรงกับภาษาอังกฤษวา  “Public  Relations”  หรือเรียกวา  “PR”  มีผูให
ความหมายคําวา  “ประชาสมัพันธ”  ไวดังนี้ 
 วิรัช  ลภิรัตนกุล  (2544 : 21)  นิยามความหมายวา  การประชาสัมพันธ  (Public  
Relations)  คือ  การเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางองคการหรือสถาบันกลุม
ประชาชนที่เกีย่วของ  เพื่อความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชน 
 
 เสรี  วงษมณฑา  (2542 : 11)  ใหความหมายวา  การประชาสัมพันธ  เปนหนาทีก่าร
บริหารที่ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  กําหนดปรัชญา  และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในองคการ  เนื่องจากนกัประชาสัมพนัธตองส่ือสารกับกลุมประชาชนทั้งภายในและภายนอก
องคการ  เพื่อพัฒนาความสมัพันธที่ดี  กอใหเกิดความสอดคลองระหวางเปาหมายขององคการและ
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ความคาดหวังของสังคม  ซ่ึงนักประชาสัมพันธตองพัฒนา  และประเมินโปรแกรมการ
ประชาสัมพันธขององคการเพื่อสงเสริม  และทําความเขาใจสวนตางๆ ขององคการ 
 
 Scott  M.  Cutip  (อางถึงใน  เมย  ปญจางคกุล, 2549 : 12)  ใหคําจํากัดความวา  การ
ประชาสัมพันธ  คือ  หนาที่ทางการบริหารเสริมสราง  และธํารงไวซ่ึงความสัมพันธเชิง
ผลประโยชนซ่ึงกันและกัน  ระหวางองคการหนึ่งกับกลุมประชาชน  ซ่ึงมีผลตอความสําเร็จและ
ความลมเหลวขององคการนั้น 
  

จากความหมายทั้งหมดจะเหน็วากระบวนการดําเนนิงานประชาสัมพนัธตองทําอยาง
ตอเนื่อง  (On – going  process)  แบงการดาํเนินการออกเปน  4  ขั้นตอน  คือ 
 1.  การวิจัย – การรับฟง  เปนขั้นแรกของงานประชาสัมพันธ  เปนการหาขอมูลจริง  
“ปญหาที่เผชิญอยู”  เพราะหากไมไดรับเสียงสนับสนุนจากกลุมเปาหมาย  การประชาสัมพันธอาจ
สูญเปลา 
 2.  การวางแผน – การตัดสนิใจ  เปนขั้นตอนการวางแผนและตดัสินใจใชกจิกรรมและ
กลยุทธการประชาสัมพันธ 
 3.  การสื่อสาร  เปนขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนที่วางไวขั้นสอง  โดยใชเครื่องมือ  
เทคนิค  และกลยุทธการสื่อสารในการเผยแพรขาวสาร 
 4.  การประเมินผล  เปนขัน้ตอนสุดทาย  เพื่อติดตามวา  “งานประชาสัมพันธไดผลตอบ
รับเพียงไร” 
 จากขั้นตอนทัง้  4  จะเห็นวา  การวิจยันี้อยูในชวงแรก  คอื  รับฟงขอเท็จจริงเกีย่วกับ
ปญหาที่กาํลังเผชิญอยู  คือ  การรับรูและทศันคติของกลุมเปาหมาย  โดยจําเปนตองใชความรูและ
ศาสตรการวิจยัเพื่อการประชาสัมพันธมาชวย  เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนในการประมวลผล
ขอเท็จจริงเกีย่วกับปญหา  นัน่ก็คือ  การสํารวจทัศนคติของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย ใน
การมองภาพลกัษณองคการการรถไฟแหงประเทศไทย ในปจจุบัน 
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2.3  แนวคิดการสื่อสารภายในองคการ 
 
 การสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งสําหรับการใชสรางและประสานความเขาใจถึงกนั
พรอมกับเชื่อมโยงถึงพนักงานที่อยูภายในใหเขาใจตรงกนัและเกิดความนิยมชมชอบไดดวยกัน  
และการสื่อสารยังเปนระบบกลไกที่สําคัญตอการตัดสินใจในทางการบริหารของผูบริหารทุกคน
ในขณะกําลังบริหารงานในองคการ  ซ่ึงหากขาวสารขอมูลในระบบการสื่อสารดีพรอมก็จะชวยให
การตัดสินใจมปีระสิทธิภาพได  ในเวลาเดยีวกันการสื่อสารยังมีความสําคัญสําหรับการชวยใหการ
ปฏิบัติงานกับการใหบริการ  และติดตอกับลูกคากับมหาชนเปนไปโดยสะดวกราบรื่นอีกดวย 
 

นิยามการสื่อสารในองคการ 
 
 สมยศ  นาวกีาร  (อางถึงใน  สุรียพร  เชาวสนิทพรรณ, 2546 : 22-24)  การสื่อสารใน
องคการ  เปนการแสดงออกและการแปลความหมายขาวสารระหวางหนวยการติดตอส่ือสารตางๆ 
ที่อยูภายในองคการ 
 
 Huseman  และคณะ  (1973 : 141)  เห็นวาการสื่อสารภายในองคการขึ้นอยูกับรูปแบบ
ของการจัดการองคการ  แรงผลักดันใหเกิดกําลังใจในการทํางานและความสามารถ  ความชํานาญ
ในการสื่อสาร  เชน  การฟง  การพูด  การเขยีน  การสัมภาษณ  การอภิปราย  นอกจากนี้  ยังมีนกั
ทฤษฎีการสื่อสารอีกหลายทานที่เนนอยูทีช่องทางการสื่อสาร  เชน  การเขียนรายงาน  การเขียน
จดหมายโตตอบ  การบันทึก  วารสารภายใน  จุลสาร  จดหมาย  เปนตน 
 การสื่อสารในองคการ  คือ  กระบวนการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางบคุคลทุกระดับ  
ทุกหนวยงาน  โดยมีความสมัพันธกันภายใตสภาพแวดลอม  บรรยากาศขององคการ  ซ่ึงสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ  บุคคล  ตลอดจนสาระเรือ่งราว  และวตัถุประสงคของการสื่อสาร 
 การสื่อสารในองคการเปรียบเสมือนเครือขายของความสัมพันธระหวางสมาชิกภายใน
องคการ  ซ่ึงจะเปนตวับงบอกถึงลักษณะโครงสรางและความสัมพันธทั้งหมดที่มีอยูในองคการ  
(Gerald  M.  Goldhaber, 1993) 
 
 Michael  Hammer  and  Steven  A.  Stanton  (1994)  ไดกลาวถึง  หลักการสื่อสาร
เพื่อใหการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานประสบผลสําเร็จ  คือ 
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 1.  แบงผูรับสารในองคการออกเปนกลุม  เพื่อกําหนดเปนแผนการสื่อสาร  ไมวาจะเปน
เร่ืองของผูสงสาร  เนื้อหาของสื่อ  ส่ือ  และผูรับสาร  เพราะแตละกลุมจะมีปฏิกิริยาตอการ
เปลี่ยนแปลงในวิธีการที่แตกตางกัน  และขาวสารที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานตอง
จัดเตรียมใหเหมาะสมกับลักษณะและความตองการของแตละกลุม  ซ่ึงหมายถึงระยะเวลาที่แตกตาง
กัน  ส่ือที่ใชจะแตกตางกัน 
 2.  ใชส่ือในการสงสารหลายๆ ชองทาง  เพราะสื่อแตละประเภทมีคณุสมบัติแตกตาง
กัน  และมีผลตอบุคคลแตกตางกัน  โดยการใชวิธีการใหมากที่สุดเทาที่จะมากได  ทัง้นี้เพราะการ
ปรับเปลี่ยนระบบการทํางานตองใชระยะเวลานาน  การใชส่ือใดสื่อหนึง่โดยเฉพาะ  จะทําใหเกิด
ความเบื่อหนายแกผูรับสารได  ดังนั้น  ควรใชส่ือที่หลากหลาย 
 3.  การเผยแพรขาวสารเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบการทํางาน  ควรใชบคุคลหลายๆ 
ระดับเขามามสีวนรวมในการเผยแพรกระจายขาวสาร  และควรสื่อในเรื่องเดียวกัน  ความหมาย
เดียวกัน  แตในทัศนะทีแ่ตกตางกัน 
 4.  เนื้อหาขาวสารตองมีความชัดเจน  เฉพาะเจาะจงและเขาใจงาย  โดยกําหนด
วัตถุประสงค  กระบวนการ  ผลความกาวหนา  และปญหาที่เกิดขึ้น  ขอมูลขาวสารควรเผยแพร
อยางสม่ําเสมอ 
 5.  เนนการสื่อสารโดยย้ําถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานเพื่อเปนแรงเสริม 
 6.  ยึดถือความซื่อสัตยเปนนโยบายหลัก  เพื่อสรางความนาเชื่อถือ  และความไววางใจ 
 7.  การสื่อสารในเรื่องการปรบัเปลี่ยนระบบการทํางานตองเชื่อมโยงกบัความรูสึกของ
พนักงานในองคการ 
 8.  การสื่อสารตองสรางความปรองดองกัน  ซ่ึงทําใหลดความรูสึกที่ไมดีสําหรับผูที่
ตอตานความเปลี่ยนแปลง  และเพื่อใหบุคคลในองคการไดเล็งเหน็ถึงคุณคาของการปรับเปลี่ยน 
 9.  การสื่อสารตองมองเห็นไดในประเด็น  ปญหา  ซ่ึงทีมงานตองอาศัยประสบการณใน
การกําหนดประเด็นปญหา 
 10.  ตองเปนการสื่อสารแบบสองทาง  เพราะปฏิกิริยายอนกลับเปนสิ่งสําคัญ  เนื่องจาก
จะแสดงถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารวาผูสงสารและผูรับมีความเขาใจในสารที่สงไปตรงกัน 
 
 Francis  (อางถึงใน    สุรียพร  เชาวสนิทพรรณ, 2546 : 26-28)  กลาววา  การที่องคการ
ใดประสบความสําเร็จไดมากกวาองคการอื่นนั้นเปนเพราะพนกังานรวมแรงรวมใจทาํใหเกิด
ความรูสึกที่ดีรวมกัน  มีความสามัคคี  มีความพยายามทีจ่ะรวมตัวเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกนั  ใหเปน
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องคการที่เขมแข็ง  และมกีารตัดสินใจอยางถูกตอง  อันเปนสิ่งที่สอดคลองกับวัตถุประสงคพื้นฐาน
ของทฤษฎีการสื่อสารในองคการ  4  ประการ  ดังตอไปนี ้
 1.  การติดตอส่ือสารเพื่อใหทศันะเปนไปในทิศทางเดยีวกัน 
 2.  การติดตอส่ือสารเพื่อกอใหเกิดการรวมความพยายามเขาดวยกัน 
 3.  การติดตอส่ือสารเพื่อคงไวซึ่งความสมบูรณเขมแข็งขององคการ 
 4.  การติดตอส่ือสารเพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง 
 
 วัตถุประสงคพื้นฐานของทฤษฎีการสื่อสารในองคการ  4  ประการขางตน  มีลักษณะ
ดังตอไปนี ้
 1.  การติดตอส่ือสารเพื่อใหทัศนะเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เปนการตดิตอส่ือสารที่
ผูบริหารใชดําเนินกจิกรรมขององคการใหบรรลุเปาหมาย  โดยที่ผูบริหารจะเปนผูกาํหนดทิศทาง
วัตถุประสงคสําคัญก็คือ  ผูบริหารตองทราบวาอะไรคือปจจัยที่มีผลความอยูรอดขององคการและ
พยายามสื่อสารใหพนกังานรบัรู  ซ่ึงการที่จะทําไดสําเร็จหรอืไมนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบยอย  3  
ประการ  คือ 
  ประการที่  1  คือ  การใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมภายนอกองคการ  
ไดแก  การแสวงหาโอกาสสือ่สารกับโลกภายนอก  เพื่อสงเสริมเผยแพรภาพลักษณที่ดีขององคการ  
คอยติดตามความกาวหนาทางดานตางๆ  และพิจารณาปองกันกําจดัสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานขององคการไปพรอมกัน 
  ประการที่  2  คือ  การกําหนดเปาหมายในอนาคตที่องคการตองการให
ชัดเจน  แลวส่ือสารใหพนักงานไดรับรูอยางแจมแจงวาองคการกําลังมุงไปในทิศทางใด  ไดแก  
การกอใหพนกังานเกดิแรงดลใจ  เกดิแรงกระตุน  มองเห็นการณไกล  เขาใจแจมแจง  และรูจักใช
วิจารณญาณทีด่ี 
  ประการที่  3  คือ  การบริหารแบบจูงใจ  ไดแก  การที่สามารถจูงใจให
พนักงานทําตามแผนที่กําหนดไว  เพื่อใหเปาหมายในอนาคตที่กําหนดไวเปนจริงขึน้มาได  ซ่ึงก็คอื  
ความสามารถของผูบริหารในอันที่จะเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานรวมทั้งการสราง
บรรยากาศและมาตรฐานการทํางานที่ดีดวย 

2.  การติดตอส่ือสารเพื่อกอใหเกิดการรวมความพยายามเขาดวยกัน  ในการ
ติดตอส่ือสาร  เพื่อกอใหเกดิการรวมความพยายามเขาดวยกัน  จะตองอาศัยองคประกอบยอย  3  
ประการ  คือ 
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  ประการที่  1  ตองมีกลไกและมีความพยายามในการประสานและรวบรวม
ผูที่มีความสามารถในดานทีป่ระสงคอยางเพียงพอและมปีระสิทธิภาพในทุกระดับ 
  ประการที่  2  ตองมีโครงสรางหรือผังองคการที่กอใหเกดิประโยชน  และ
เอื้อตอการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
  ประการที่  3  ตองมีการสั่งการจากเบื้องบน  ในลักษณะที่ชวยใหพนักงาน
สามารถทํางานไดดีขึน้  สามารถมองเห็นภาพรวมขององคการ  เขาใจวัตถุประสงค  นโยบาย  
ระเบียบวินยั  และวิธีการปฏบิัติงานในองคการอยางชัดแจง 
 3.  การติดตอส่ือสารเพื่อคงไวซ่ึงความสมบูรณเขมแข็งขององคการ  ในการ
ติดตอส่ือสาร  เพื่อคงไวซ่ึงความสมบูรณเขมแข็งขององคการ  จะตองอาศัยองคประกอบยอย  3  
ประการ  คือ 
  ประการที่  1  การมีความไววางใจซึ่งกันและกัน 
  ประการที่  2  การมีความยุตธิรรมตอกันโดยปราศจากอคติ 
  ประการที่  3  การมีความสมคัรสมานสามัคคี  รวมมือรวมใจเปนน้ําหนึง่ใน
เดียวกัน  ซ่ึงรวมทั้งการพยายามหลีกเลีย่งกิจกรรมหรือสิ่งที่จะกอใหเกิดความบาดหมางและความ
กินแหนงแคลงใจตอกนั 
 4.  การติดตอส่ือสารเพื่อการตัดสินใจที่ถกูตอง  เปนการจัดโครงสรางทางการสื่อสาร
และการแปลขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ  เพือ่ใหผูบริหารไดรับรูขอมูลขาวสารอยางถูกตองทันเวลา  
ซ่ึงจะตองมีองคประกอบยอย  3  ประการ  คือ 
  ประการที่  1  การสงขอมูลขาวสารขึ้นสูเบื้องบนถึงผูบริหารไดทันเวลา
และไมบกพรอง 
  ประการที่  2  การบริหารการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  รวดเรว็  สะดวก
และประหยัด 
  ประการที่  3  การที่ทัง้ผูสงสารและผูรับสารตางมีทักษะที่ดีในการ
ติดตอส่ือสาร  กลาวคือ  ในดานผูสงสารตองมีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผล  สวน
ผูรับสารก็ตองมีการรับรูที่ถูกตอง  มีการแสดงกิริยาตอบรบั  รูจักฟงผูอ่ืน  มีความเปนผูนํา  มีเหตุมี
ผล  รูจักแกปญหา  รูจักการตัดสินใจ  รูจกัใหคําปรึกษา  รูจักวิธีติดตอกบัผูที่เฉื่อยชา  มี
ความสามารถในการฝกอบรม  มีความคิดสรางสรรค  รวมทั้งมีทักษะที่ดีในการสื่อสารทั้งดวยการ
เขียนและดวยวาจา 
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 สรุปวาการสื่อสารเปนกระบวนการขั้นพื้นฐานที่มีความจาํเปนสําหรับองคการ  เปนสิ่ง
ที่ทําใหองคการดําเนินอยูไดและเปนกิจกรรมที่เสริมความรวมมือและการประสานงานระหวาง
สมาชิกขององคการ  การสื่อสารเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความสําเร็จหรือความลมเหลวได 
 

บรรยากาศการสื่อสาร 
 
 การติดตอสื่อสารภายในองคการจะมีประสิทธิผลไดนั้น  บรรยากาศในการ
ติดตอส่ือสารก็เปนเรื่องที่สําคัญที่ไมควรมองขาม  เพราะจะเปนตวัสนบัสนุนอยางดใีนการทําให
การติดตอส่ือสารเปนไปอยางราบรื่นและบรรลุผล 
 ธงชัย  สันติวงศ  และ  ชัยยศ  สันติวงศ  (อางถึงใน  สุรียพร  เชาวสนิทพรรณ, 2546 : 
34-36)  บรรยากาศในองคการเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพที่มองเห็นของแตละคนที่เขาใจถึงส่ิงตางๆ 
ภายในองคการที่เปนอยูกับสภาพแวดลอมนั้น  ประกอบดวย 
 1.  ความไววางใจบุคคลในองคการทุกคน  ตองพยายามสรางความไววางใจและความ
เชื่อถือ 
 2.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ทุกคนควรไดรับโอกาสในการติดตอส่ือสารและ
ปรึกษาหารือกบัระดับผูบริหารในปญหาตางๆ และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 
 3.  การใหการสนับสนุน  บรรยากาศที่จริงใจ  ตรงไปตรงมา  ควรมีอยูในองคการ 
 4.  เปดเผยการติดตอส่ือสารจากเบื้องบนสูเบื้องลาง  พนักงานทุกคนควรไดรับขาวสาร
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับงาน 
 5.  การรับฟงการติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบน  ผูบังคับบัญชาควรรับฟง
ขอเสนอแนะหรือปญหาจากผูใตบังคับบญัชาอยางเต็มใจ 
 6.  มุงเปาหมายการปฏิบัติงานที่สูง  เพื่อใหทุกคนในองคการแสดงความผูกพันตอ
เปาหมายการปฏิบัติงาน  ประสิทธิภาพการผลิตสูง  คุณภาพสูง  และคาใชจายต่ํา 
 นอกจากจะสรางบรรยากาศในการติดตอสือ่สารภายในองคการแลว  ส่ิงที่สําคัญในการ
ส่ือสารภายในองคการ  คือ  การสรางความพึงพอใจในการติดตอส่ือสารภายในองคการ  กลาวคอื  
ตองมีบรรยากาศของการติดตอส่ือสาร  ผูบังคับบัญชาควรรับฟงความคิดเห็นและใหความสนใจตอ
ผูใตบังคับบัญชา  และผูใตบงัคับบัญชาควรไดรับความพงึพอใจกับสิ่งที่สนองตอบตอการ
ติดตอส่ือสารจากเบื้องบนสูเบื้องลาง  คุณภาพของสื่อที่ใชในการติดตอส่ือสารมีความชัดเจนและ
ทั่วถึงกัน 

DPU
DPU



 26

 บรรยากาศการสื่อสารในองคการนั้น  นับเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญในการที่จะทําให
บุคคลมีความรูสึก  มีปฏิกิริยาตอบสนอง  ซ่ึงแบงออกเปน  3  สวน  คือ 
 1.  เปนความรูสึกหรือการรับรูของแตละคน  กอใหเกดิทศันคติ  ความคาดหวังและ
ความพอใจ 
 2.  สภาพแวดลอมที่บุคคลพึงเห็น  ความรูสึกของบุคคลจะเกิดสภาพแวดลอมในเรื่อง
ของสถานที่ทํางาน  การบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  ความเจริญกาวหนา  ขาวสารที่ไดรับและ
นโยบายขององคการ 
 3.  ผลที่เกิดขึ้นจากการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลในองคการ  เชน  ความ
ไววางใจตอกนัทั้งฝายบริหารและผูรวมงาน  ความรับผิดชอบตองาน  ความเชื่อถือและการอุทิศตน
เพื่อองคการ 
 นอกจากบรรยากาศการสื่อสารในองคการที่จะเปนปจจยันําไปสูความสําเร็จของการ
ส่ือสารแลว  การสรางความพอใจในบรรยากาศและสภาพแวดลอมของการสื่อสารในองคการจะ
เปนสวนชวยใหการสื่อสารในองคการประสบผลสําเร็จเชนกัน  คือ 
 1.  การทําใหบคุคลมีความพอใจในงานของตัวเอง  เมื่อพนักงานมีความพอใจในงาน
ของตนเองก็จะเปนสวนที่ทาํใหเกิดความพอใจในบรรยากาศการสื่อสารขององคการดวย 
 2.  การใหขอมลูขาวสารที่เพียงพอ  เปนการแสดงใหเห็นถึงแนวคิดหลักของการสื่อสาร
ขององคการ  กลาวคือ 
  -  ตองแจงใหรูถึงนโยบายขององคการ 
  -  ตองแจงใหรูถึงเทคโนโลยีใหมๆ ของการทํางาน 
  -  ตองแจงถึงการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร  พนักงาน 
  -  ตองแจงถึงแผนงานเกีย่วกบัอนาคตขององคการ 
  -  ตองแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 3.  การเพิ่มพูนความรู  ความสามารถของบุคลากรในองคการ  จัดทําโครงการพัฒนา
พนักงาน  โดยจัดใหมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางาน 
 4.  การจัดใหมชีองทางการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  ไดแก  การจัดใหมีระบบ
และการแจงขอมูลขาวสารภายในองคการใหพนักงานไดรับรูโดยทั่วถึงกัน  เชน  การใชวารสาร  
หนังสือเวยีน  หรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ 
 5.  การจัดใหมส่ืีอในการติดตอที่มีคุณภาพ  ขาวสารนั้นตองตรงกับความเปนจริง  
เชื่อถือได  เนือ้หาของขาวตองมีคุณคา  ทันตอเหตกุารณ  เสนอขาวดวยความรวดเร็ว 
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 6.  การอํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัติงานสามารถติดตอกันได  ตองสรางขาวการ
ส่ือสารในแนวนอน  และการสื่อสารที่เปนลักษณะสวนตวัระหวางบุคคลที่อยูตางหนวยงานกัน  
เพื่อทําใหสัมพันธภาพระหวางบุคคลดีขึ้น 
 7.  สรางความพอใจในระบบการสื่อสารโดยสวนรวมของทั้งองคการ  เชน  การ
สนับสนุนกิจกรรมทางการสื่อสาร  และการใหขอมูลโดยไมมีการปดบัง  เพื่อสรางความไววางใจ
ระหวางองคการกับสมาชิก  ฝายบริหารและฝายปฏิบัติการ 
  

สําหรับการจะทําใหบรรยากาศการทํางานดีขึน้ไดนั้น  จะตองไดรับความรวมมือจาก
พนักงานภายในองคการ  ดังนั้น  ผูบริหารจึงตองรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานในทุกระดับดวย
ความเต็มใจ  เพื่อจะไดรับทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นจะไดนําปญหาตางๆ ไปใชในการประกอบการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบายการดําเนินงานได  การสรางการมีสวนรวมของพนักงานในองคการจึงถือ
วาเปนการพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานไปในแนวทางเดียวกนั  ซ่ึงกอใหเกิดความรวมมือ
รวมใจของพนกังานเขาดวยกนั  และการสื่อสารยังทําใหเกดิการรับรูขอเท็จจริงที่เกดิขึ้นที่เกิดขึน้กับ
องคการ  เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดรับไปใชในการตัดสินใจที่ถูกตองในการทํางาน 

 
2.4  แนวคิดเก่ียวกับการรับรู 
 

ความหมายของการรับรู 
สุปราณี  สินธิรัตน  (2541 : 143)  กลาววา  การรับรู  หมายถึง  การที่บุคคลสําเหนียก  

(Aware)  และมีปฏิกิริยาตอบสนอง  (Reaction)  ตอส่ิงเรา 
 
 กันยา   สุวรรณแสง  (2542 : 127)  กลาววา  การรับรู  คือ  การใชประสบการณเดิมแปล
ความหมายสิ่งเรา  ที่ผานประสาทสัมผัสและเกิดความรูสึกระลึกรูความหมายวาอะไรเปนอะไร 
 
 ชาคริต  บญุชัยเสรี  (2542 : 13)  สรุปความหมายของการรับรูวา  การรับรูเปน
กระบวนการทีเ่กิดขึ้นภายในตัวบุคคล  หลังจากไดรับส่ิงเรา  หรือขอมูลตางๆ  และเกดิการเลือก
จัดการใหความหมายตอส่ิงเราภายใน  และภายนอก  โดยมีการตีความ  หรือแปลความหมายของสิ่ง
เรานั้นๆ  ออกมาในรูปความคิด  ความรู  ความเขาใจ  หรือการกระทํา 
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 สกาวรัตน  อินทุสมิต  (2543 : 9)  ไดสรุปความหมายการรับรูวา    การรับรู  หมายถึง  
กระบวนการซึง่สมองแปลความ  หรือตีความของการสัมผัส  หรืออาการสัมผัสที่ตนไดรับออกมา
เปนความรู  ความเขาใจของตนเองที่เกีย่วกับสิ่งเรานั้น  ซ่ึงในการแปลความหมายนัน้  คนจะตองใช
ความรู  หรือประสบการณเดมิที่เคยมีมากอนเปนเครื่องชวย 
 Schermerhorn  et  al  (1997)   (อางถึงใน  ดวงพร  ประเสริญทรง, 2548 : 17)  ให
ความหมายของการรับรูวา  การรับรู  หมายถึง  กระบวนการซึ่งบุคคลไดรับ  จัดการ  และแปล
ขอมูลนั้นออกมาจากสภาพแวดลอมของเขา  หรืออาจ  หมายถึง  กระบวนการที่ทําใหเขาใจ  หรือ
รูสึกโดยประสาทสัมผัสทั้ง  5  ตอส่ิงแวดลอมอยางใดอยางหนึ่งหรือการแปลความหมายของ
ขาวสารโดยการสังเกตของแตละบุคคล 
 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดเกี่ยวกบัความหมายของการรับรูนั้น  สามารถสรุปไดวา  การรับรู  
คือ  กระบวนการที่รางกายสัมผัสส่ิงแวดลอม  และแปลความหมายของการสัมผัสที่ไดรับนั้น  โดย
ใชความรูเดิม  ประสบการณเดิม  เปนเครื่องชวยแปลความหมายสิ่งนั้นๆ ออกมา  เปนความรู  ความ
เขาใจ 
 

กระบวนการรับรู 
  

พัชนี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิทย  และ ถิรนันท อนวัชศริิวงศ  (2534)  ไดกลาวถึง
กระบวนการรบัรูไว  ดังนี้   

 

 
 
ภาพที่ 2.3   :  แผนภาพแสดงแบบจําลองการรับรู 
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  โดยทั่วไปการรับรูเปนกระบวนการที่เกิดขึน้โดยไมรูตวัหรือตั้งใจและมักเกิดตาม
ประสบการณและการสั่งสมทางสังคม 
 คนเราไมสามารถใหความสนใจกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวไดหมดแตจะเลือกรับรูเพียง
บางสวนเทานัน้  แตละคนมคีวามสนใจและรับรูส่ิงตาง ๆ รอบตัวตางกนั  ฉะนั้นเมื่อไดรับสาร
เดียวกันผูรับสารสองคน  อาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกนั  โดยทัว่ไปการรับรูที่
แตกตางกันเกดิจากอทิธิพลหรือตัวกรอง  (Filter)  บางอยาง   คือ 

1. แรงหลักดนัหรือแรงจูงใจ  (Motives)  เรามักเห็นในสิ่งที่เราตองการเห็นและ
ไดยนิในสิ่งที่เราตองการไดยินเพื่อสนองความตองการของตนเอง 

2. ประสบการณเดิม (Past  Experience)  คนเราตางเติบโตขึ้นในสภาพแวดลอม
ตางกันถูกเลี้ยงดูดวยวิธีตางกันและคบสมาคมกับคนตางกัน 

3. กรอบอางอิง  (Frame  of  Reference)  ซ่ึงเกดิจากการสั่งสมอบรมทาง
ครอบครัวและสังคม  ฉะนั้นคนที่มาจากตางครอบครัว  สถานภาพทางสงัคม
ตางกัน  นับถือศาสนาตางกนั  จึงมีการรับรูในเรื่องตาง ๆ  ตางกัน 

4. สิ่งแวดลอม  คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน  เชน  อุณหภูมิ  บรรยากาศ  
สถานที่  ฯลฯ  จะเปดรับขาวสารและตีความขาวสารที่ไดรับตางกัน 

5. สภาวะจิตใจและอารมณ  ไดแก  ความโกรธ  ความกลัว  ฯลฯ  ตัวอยางเชน  
เรามักมองปญหาของตนเองเปนปญหาใหญ  เปนตน 
กลาวโดยสรุป  การรับรูของบุคคลเปนผลมาจากสภาพรางกายหรือ
ความสามารถทางกายภาพของบุคคล  (Individual  Biology  or  Physical 
Ability)  การเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม  (Cultural  Training)  และ
ลักษณะทางจติวิทยาของบุคคล  (Personal  Psychology)  นั่นเอง 

 
กันยา  สุวรรณแสง  (2542 : 128-129)   กลาววา  กระบวนการรับรู  เปนกระบวนการที่

คาบเกี่ยวระหวางความเขาใจ  การคิด  การรูสึก  (Sensing)  ความจํา  (Memory)  การเรียนรู  
(Learning)  การตัดสินใจ  (Decision  Making)  และการแสดงพฤติกรรม  ซ่ึงเขียนเปนแผนภมูิ  ได
ดังนี ้
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ตีความ 
การรูสึก การคิด  ความเขาใจ  ความจํา 

การเรียนรู  มโนภาพ 

คิด 
ตัดสินใจ สิ่งเรา พฤติกรรม 

ขบวนการภายใน ขบวนการแสดงออก ขบวนการภายนอก 

 
การรับรู ปฏิกิริยาตอบสนอง สิ่งเรา  

 
ภาพที่ 2.4  :  แผนภาพแสดงแบบจําลองการรับรู 
 
 โดยที่  กันยา  สุวรรณแสง  (2542 : 129)  อธิบายลําดับขั้นของกระบวนการรับรู  ไว
ดังนี ้
 1.  มนุษยถูกเราโดยสิ่งแวดลอม  ก็จะเกิดความรูสึกจากการสัมผัส  โดยอาศัยอวยัวะ
สัมผัสทั้ง  5  คือ  ตา  หู  ล้ิน  จมูก  และผิวหนัง 
 2.  ผูรับสัมผัสจะแปลความหมายของการสัมผัสออกมาโดยอาศัยประสบการณเดิม  การ
แปลความหมายของความรูสึกจากสัมผัสที่เรียกวา  การรับรู  (Preception) 
 3.  เมื่ออวัยวะรับสัมผัสจากสิ่งเราแลวสงไปที่สมอง  เกิดการคิด  การเขาใจ  การรับรู  
สมองจึงสงคําส่ังไปยังอวยัวะมอเตอร  ใหแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง  คือ  พฤติกรรม  ที่เกิดจาก
รางกายไดรับสิ่งเรานั้นๆ 
 จากแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการรับรูดังกลาว  สรุปไดวา  กระบวนการรับรูเปน
การตีความขาวสารที่สมองไดรับ  จากการที่บุคคลถูกเราจากสิ่งแวดลอม  จนเกดิความรูสึก  
(Sensation)  โดยการตีความดังกลาวจะอาศัย  ประสบการณเดิม  ความสนใจ  และความคาดหวังใน
ขณะนัน้  ซ่ึงคือ  การรับรู  ดังนั้น  บุคคลแตละคนจะมกีารรับรูตางกันไป  แมวาจะมีส่ิงเราเดียวกนั  
และจะมีการรบัรูตอส่ิงเราเดียวกันแตกตางกันออกไป  เมือ่สถานการณเปลี่ยนแปลงไป 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู 
 
 สิทธิโชค  วรานุสันติกูล  (อางถึงใน  ดวงพร  ประเสริญทรง, 2548 : 20)  ไดกลาวถึง
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการรับรูทางสังคมวามีปจจัยสําคัญ  ดังตอไปนี ้
 1.  ความตองการ  (Need)  ของผูรับรูเองจะทําใหผูรับรูตีความสิ่งเราที่สงมาเปนสิ่งที่จะ
สนองความตองการของตัวเอง  ความตองการเปนเหตุจูงใจใหเรารับรูส่ิงที่ตองการไดรวดเรว็  เชน  
ขณะกําลังหิว  เราจะรับรูส่ิงที่เกี่ยวของกับอาหารไดเร็วกวาส่ิงอ่ืน 
 2.  ประสบการณ  (Experiences)  บุคคลทั่วไปมักจะตีความสิ่งที่ตัวเองสัมผัสตามภูมิ
หลังของแตละคน 
 3.  การเตรียมตัวไวกอน  (Preparatory  Set)  การที่คนเรามีประสบการณ  และการ
เรียนรูส่ิงใดมากอน  ทําใหเราเตรียมที่จะตอบสนองตอส่ิงนั้นในแนวเดยีวกับที่เราไดรับรูมา 
 4.  บุคลิกภาพ  (Personality)  บุคลิกภาพมีความสัมพันธกบัการเรียนรู  เชน  บุคคลที่มี
บุคลิกภาพแขง็กราว  จะรับรูความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเราไดชากวาผูที่มีบุคลิกภาพยืดหยุน 
 5.  ทัศนคติ  (Attitude)  ทัศนคติมีอิทธิพลตอการรับรู  ถาคนเรามีทัศนคติที่ดีตอใครคน
หนึ่ง  การกระทําของบุคคลนั้นจะถูกรับรูในทางที่ดีอยูเสมอ 
 6.  ตําแหนงทางสังคม  (Social  Position)  มผีลทําใหคนเรารับรูส่ิงตางๆ ไมเหมือนกนั 
 7.  วัฒนธรรม  (Culture)  เปนปจจยัสําคัญที่ทําใหเรารับรูส่ิงตางๆ แตกตางกัน 
 8.  สภาพอารมณ  (Emotion)  ของผูรับรู 
 
 กันยา  สุวรรณแสง  (2542 : 150-153)  เสนอความคิดเหน็วา  มนุษยเราจะรับรูไดดี
หรือไมดี  ขึ้นอยูกับองคประกอบใหญ  2  ประการ  คือ 
 1.  คุณสมบัติและลักษณะของผูรับ  อันไดแก  ประสาทสัมผัส  สภาพอารมณ  เชาวน
ปญญา  และประสบการณ 
 2.  คุณสมบัติและลักษณะของสิ่งเราที่จะทําใหเกิดการรบัรู  เนื่องจากคนเราจะเกิดการ
รับรูไดทีละส่ิงเดียว  จงึทําใหบุคคลเลือกรับรูส่ิงเราที่ดีกวา  แปลก  ใหม  เดน  นาสนใจ  มากกวาส่ิง
เราที่ไมนาสนใจ 
 
 Tagiuri  (1949)  (อางถึงใน  ดวงพร  ประเสริญทรง, 2548 : 21)  กลาวถึงองคประกอบ
ของการรับรูไว  3  ประการ  ไดแก 
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 1.  คุณลักษณะของผูถูกรับรู  หมายถึง  บุคลิกลักษณะ  รูปราง  หนาตาของบุคคล  
เพราะเมื่อบุคคลพบผูถูกรับรู  บุคคลมักจะกําหนดคณุสมบัติใหกับผูถูกรับรู 
 2.  สถานการณทางสังคมที่บคุคลนั้นรวมอยูดวย  คือ  สภาพแวดลอมที่อยูในเหตุการณ
นั้นๆ  ซ่ึงอาจทําใหบุคคลรับรูไปในทางบวก  หรือทางลบก็ได 
 3.  ลักษณะนสัิยของผูรับรู  ซ่ึงเปนปจจยัหนึ่งที่ทําใหบุคคลรับรูแตกตางกัน  คือ  บุคคล
จะรับรูผูอ่ืนอยางถูกตอง  หรือบิดเบือนจากความเปนจริงขึ้นอยูกับความตองการ  และความพอใจ  
ความสอดคลองกับความคิดเดิม  หรือความคิดคํานึงที่มาจากประสบการณเดิม  และสัมพันธภาพ
สวนตัวระหวางผูรับรู  และผูถูกรับรู 
  

สําหรับการรับรู  สามารถสรุปไดวา  การรับรูเกิดจากการเลือกรับรูขอมูลขาวสารตาม
ความสมใจของตนเอง  เพื่อสนองตอบตอความตองการดานทัศนคติ  หากเปนทศันคติดานบวกกจ็ะ
ทําใหผูรับสารเปดรับขอมูลขาวสารนั้นอยางเต็มใจและพยายามจดจําขอมูลขาวสารนั้น  แตหากเปน
ทัศนคติดานลบจะทําใหผูรับสารพยายามหลีกเลี่ยงในการรับขอมูลขาวสารที่ไมสอดคลองตอ
ความรูสึก  และความเชื่อของตนเอง  นอกจากนี้   ลักษณะของปจจยัดานอารมณของผูรับสาร  และ
สภาพแวดลอมขณะรับขอมลูสารก็เปนปจจัยที่มีความสําคัญในการรับรูเชนกัน 
 
2.5  แนวคิดเก่ียวกับทัศนคต ิ
 
 E.N.  Berkowitz  และคณะ  (อางถึงใน  จิตเลขา  สุขเสริมชัย, 2542 : 33)  กลาววา  
ทัศนคติ  คือ  กลุมของความเขาใจ  ความรูสึก  และพฤตกิรรม  ซ่ึงจะมลัีกษณะเปนการประเมินคา
วัตถุทางสังคมในทาง  ชอบ  ไมชอบ  เห็นดวย 

เครช  (Krech, 1962: 139)  ใหแนวคิดวา  ทัศนคติ  คือ  ระบบการประเมินอยางเหนยีวแนน  
ในเชิงบวกหรอืลบตอเร่ืองหนึ่งเรื่องใด  เปนความรูสึกดใีจ  โกรธ  รัก  และเกลยีด  ซ่ึงจะแสดงออก
ในรูปของการกระทําตอปรากฏการณตางๆ  ในสังคม  รวมทั้งสนับสนุนและโตแยง 
 ยงยุทธ  วงศภริมยศานติ์  (2546 : 158)  กลาววา  ในทางทฤษฎี  ทัศนคติ  คือ  ความคิด  
ซ่ึงอาจเปนความรู  หรือความเชื่อก็ตาม  และความรูสึกทีท่ดทานและไดรับการจัดระเบียบ  อันเปน
ตัวชักนําใหเราปฏิบัติไปในทิศทางตางๆ  ทัศนคติจึงมีลักษณะที่ฝงลึกมากกวาความคิดเห็น 

แมนมาส  ชวลิต  (2532 : 212)  ใหแนวคดิวา  ทัศนคติ  คือ  ส่ิงที่เกิดจากการเรียนรูหรือจาก
ประสบการณที่ไดรับ  ไมใชส่ิงที่ติดตัวมาตั้งแตเกดิ  และทัศนคติของบุคคลใดก็มีอิทธิพลตอการคิด
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และการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคลนั้น  ทั้งนี้เพราะทัศนคติเปนสิ่งที่ครอบคลุมทั้งความรู
และความรูสึกของบุคคล 
  

องคประกอบของทัศนคติมี  3  ประการ  คือ 
 1.  องคประกอบทางดานความคิด  (Cognitive  component)  เปนความรู  ความเขาใจที่
มีตอส่ิงใดๆ  ทั้งที่ชอบและไมชอบ  หากบุคคลมีความรูหรือความคิดวาส่ิงใดดกี็จะมีทัศนคติที่ดีตอ
ส่ิงนั้นๆ 
 2.  องคประกอบดานความรูสึก  (Affective  component)  เปนสวนที่เกี่ยวเนื่องทาง
อารมณกับความคิดของบุคคลแตละคน  ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามบุคลิกภาพ 
 3.  องคประกอบทางดานพฤติกรรม  (Behavioral  component)  เปนการแสดงออก
ของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงเกิดจากองคประกอบดานความรู  ความคิด  และความรูสึก  จึงเกิด
เปนการกระทาํ 
  

แหลงท่ีมาของทัศนคต ิ
 ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู  มิใชส่ิงที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนดิ  แตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง  
ทัศนคติมีแหลงที่มาหรือที่เกดิ  ดังนี ้

1. เกิดจากประสบการณที่บุคคลไดพบเหน็แลวเกิดอาการประทับใจมาโดยตรง 
2. เกิดจากกระบวนการเรยีนรู  จากการอบรมสั่งสอนของพอ  แม  ครู  เปนตน 
3. เกิดจากการเลยีนแบบหรือทาํตามอยางบุคคลที่มีอิทธิพลโดยตรง 
4. เกิดจากอิทธิพลของกลุมสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกอยู  หรือเขาไปรวมตัวอยู 
5. เกิดจากการสรุปตีความจากคณุลักษณะที่ปรากฏเห็น 
6. เกิดจากความผิดปกติดานการปรับตัว  ซ่ึงเกิดกับบุคคลที่มีสุขภาพจิตไมสมบูรณ

หรือมีความบกพรองในเรื่องบุคลิกภาพและการปรับตัว  มักจะมองโลกในแงราย 
 

การเปล่ียนแปลงทัศนคต ิ
ธัญรดา  กาญจนกิจ  (อางถึงใน  จิรมาศ  ทัศนาจิตร, 2545 : 28)  สรุปวา  การ

เปลี่ยนแปลงทศันคติมี  2  ประเภท  คือ 
1.  การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล

ไปในทางเดียวกันกับทัศนคติที่มีอยูเดิม  ซ่ึงถาแตเดิมเปนไปในทางบวกกจ็ะเพิ่มขึ้นในทางบวก  
และถาแตเดิมเปนไปในทางลบก็จะเพิ่มขึน้ในทางลบดวยเชนกัน 
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2.  การเปลี่ยนแปลงคนละทาง  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลไปในทาง
ตรงกันขามกบัทัศนคติที่มีอยูเดิม  เชน  ถาแตเดิมทัศนคติเปนทางบวกก็จะลดลงในทางลบ  หรือถา
แตเดิมเปนทางลบก็จะเปนไปในทางตรงกนัขาม 

ปจจัยสําคัญทีท่าํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคติ  คือ  ส่ือ  ซ่ึงอาจจะเปนสื่อบุคคลหรือ
ส่ือมวลชน  ซ่ึงเปนชองทางในการสงขอมลูขาวสารใหแกผูรับสาร  โดยที่อิทธิพลของสื่อและ
ขาวสารนั้นจะมีมากนอยเพียงใด  ยอมขึน้อยูกับขาวสารกบัความรูและทศันคติของผูรับสารวามี
ความสัมพันธและสอดคลองกันหรือไม 

 
การวัดทัศนคต ิ
ธัญรดา  กาญจนกิจ  (อางถึงใน  จิรมาศ  ทัศนาจิตร, 2545 : 28-29)  สรุปวา  การวดั

ทัศนคติสามารถทําไดโดยใชวิธีการที่สรางขึ้นโดยลิเคิรต  (Remis  Likert)  ซ่ึงเปนวธีิที่สราง
แบบสอบถามขึ้นดวยขอความเกี่ยวกับทัศนคติ  (Attitude  statements)  หลายๆ  ขอความให
ครอบคลุมหัวขอที่จะศึกษา  และใหผูตอบตอบแบบสอบถามนั้น  โดยแตละขอความใน
แบบสอบถามดังกลาวนีจ้ะมขีอใหเลือก  5  ระดับ  คือ 

1. ไมเห็นดวยอยางมาก 
2. ไมเห็นดวย 
3. ไมแนใจ 
4. เห็นดวย 
5. เห็นดวยอยางมาก 
การใหคะแนนนั้นขึ้นอยูกับชนิดของขอความวาเปนไปในทางบวกหรอืในทางลบ  การ

ใหคะแนนอาจใหตั้งแตระดบั  0-4  หรือ  1-5  
  

กลาวโดยสรุปไดวา  ทัศนคตมิีผลตอการกระทําที่สงผลใหเกิดกับการปฏิบัติงาน  ซ่ึง
การกระทําดังกลาวจะนําไปสูภาพลักษณเชิงบวกหรือเชิงลบไดกับองคการ  ดังนั้น  ผูนําองคการ
ควรจะทราบกอนวาผูที่ปฏิบัติงานมีทัศนคติอยางไรกับองคการ  หากผูปฏิบัติงานมีทัศนคติไมดีก็
ตองเรงหาวิธีส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจอันดีใหเกดิขึ้น 
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2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

พิชญา  กรรณานุวัฒน  (2540: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง  การศึกษา
ภาพลักษณของธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  ในทัศนะของพนกังานทั่วประเทศ  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณของธนาคารในทัศนะของพนักงานทั่วประเทศ  รวมทั้งศึกษาวา
พนักงานมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกบัการดําเนินงานของธนาคารอยางไร  และเพื่อสํารวจทัศนคติ
ของพนักงานที่มีตอธนาคารในดานตางๆ   

จากผลการวิจัยคร้ังนี้  พบวา  ความรูสึกของพนักงานที่มตีอภาพลักษณของ
ธนาคารกรุงไทย  จํากดั (มหาชน)  อยูในระดับปานกลาง  และคอนขางต่ํา  ทําใหภาพรวมดาน
ภาพลักษณทุกดานในทัศนะของพนักงานอยูในเกณฑปานกลางทั้งส้ิน  ไมมีดานใดทีอ่ยูในระดับดี  
หรือดีมากแมแตดานเดียว  ดังนั้นธนาคารจึงควรสรางภาพลักษณใหมที่ดี  ใหเกิดขึ้นในใจของ
พนักงานใหได  เพราะพนักงานถือเปนบุคลากรที่สําคัญในการขับเคลื่อนองคการใหมุงสูความเจริญ
ในอนาคต  ถาหากพนกังานมีความรูสึกที่ดีตอองคการ  มองภาพลักษณองคการในทางที่ดีแลว  
พนักงานก็จะเกิดความรกัในองคการของตน  และทุมเทกาํลังกาย  กําลังใจเพื่อองคการที่ตนรักให
เจริญกาวหนาตอไป 

รุงฤดี  บุญมี  (2542: บทคัดยอ)  ไดทําการศกึษาวจิัยเร่ือง  การศึกษาภาพลักษณของ
บริษัท  ซีเกท  เทคโนโลยี (ประเทศไทย)  จาํกัด  ในทัศนะของนิสิตนักศกึษา  คณะ
วิศวกรรมศาสตร  สังกัดทบวงมหาวิทยาลยั  ในกรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ภาพลักษณของบริษัท  ซีเกท  เทคโนโลยี (ประเทศไทย)  จํากัด  ในทัศนะของนิสิตนกัศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร  และวิเคราะหประสิทธิผลของการดําเนนิงานประชาสมัพันธ  และรัฐสัมพันธ  
เพื่อการสรางภาพลักษณกับสถาบันการศึกษา  เพื่อเปนแนวทางในการวางกลยุทธในการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณเพื่อที่จะเปน  “นายจางในดวงใจ”  อันเปนภาพลักษณทีพ่ึงปรารถนาของ
บริษัทซีเกท  เทคโนโลยี (ประเทศไทย)  จาํกัด  โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  Research)  โดย
อาศัยการสุมตวัอยางแบบแบงกลุมหลายขัน้ตอน  จากนสิิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรใน
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดกลุมตัวอยางจาํนวน  400  คน 
 ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญรูจักบริษัท  ซีเกท  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จํากัด  แตไมมคีวามรู  ความเขาใจเกีย่วกับการดําเนนิงานและผลิตภณัฑของบริษัท  ดังนั้น  บริษัท
จึงควรพิจารณาและวางแผนกิจกรรมประชาสัมพันธและรัฐสัมพันธใหครอบคลุมถึงกลุมเปาหมาย  
คือ  นิสิตนักศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร  และควรเปนประเภทกิจกรรมที่มีประโยชน  และตรงกับ
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ความตองการของกลุมเปาหมายและสถาบนัอยางตอเนื่อง  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความสมัพันธอันดี  
และความประทับใจตอบริษทัจนทําใหเกดิภาพลักษณเชิงบวกในที่สุด 
 
 นัทลี  ดารานนัท  (2538: บทคัดยอ)  ไดทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง  ภาพลักษณของการทา
อากาศยานแหงประเทศไทย  ในทัศนะของผูโดยสารชาวไทยที่ใชบริการ  ณ  ทาอากาศยานกรุงเทพ:  
ศึกษาเฉพาะกรณีผูโดยสารภายในประเทศ  ในป  พ.ศ. 2538  มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาวา  ใน
ปจจุบันมีผูโดยสารชายไทยมีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับ  การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  
หรือไม  โดยศกึษาถึงลักษณะทั่วไปและปจจัยที่มีผลตอความรู  ความเขาใจ  ที่ผูโดยสารชายไทยมี
ตอ  การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  และพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ  การทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทย  ของผูโดยสารชาวไทย  รวมทั้งศึกษาทัศนคติที่ผูโดยสารชาวไทยมีตอการ
ใหบริการของ  การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  ณ  อาคารผูโดยสารภายในประเทศ  ทาอากาศ
ยานกรุงเทพ  และภาพลักษณดานตางๆ ของ  การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  ประชากรที่
ทําการศึกษา  คือ  ผูโดยสารชาวไทยภายในประเทศที่ใชบริการ  ณ  อาคารผูโดยสารภายในประเทศ  
โดยสํารวจจากกลุมตัวอยาง  จํานวน  394  คน 
 ผลการวิจัยพบวา  ผูโดยสารชาวไทยมีความรู  ความเขาใจในกิจการ  การทาอากาศยาน
แหงประเทศไทย  บางพอสมควร  และมทีัศนคติตอภาพลักษณของ  การทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย  ในดานตางๆ  ในเกณฑปานกลางคอนขางดี  อยางไรก็ตาม  การทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย  จะตองดาํเนินการประชาสัมพันธ  เพื่อสรางภาพลักษณองคการอยางตอเนื่อง 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิจัย  เร่ือง  “การสื่อสารภายในและการรับรูภาพลักษณองคการในทัศนะของ
พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย”   เปนการวิจัยแบบผสานวิธี  (Combined  qualitative and  
quantitative  design)  มี  2  สวน  คือ  สวนแรก  คือ  การวิจัยคุณภาพ  (Qualitative  Research)  และ
สวนที่สอง  การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research) 

3.1  สวนแรก  การวิจัยเชิงคุณภาพ  เปนการศึกษาถึงการสื่อสารภายในองคการ  เพื่อ
สรางความเขาใจอันดีระหวางองคการกับพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย    โดยคัดเลือก
ผูเชี่ยวชาญจากผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการสื่อสารภายใน  คือ  ผูอํานวยการศูนยบริหารความเสี่ยง  
หัวหนากองประชาสัมพันธ และหัวหนางานประชาสัมพันธ 
 3.2  สวนที่สอง  การวิจยัเชิงปริมาณ  เพื่อศึกษาถึงการรับรูขอมูลขาวสารภายในองคการ 
และทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  ที่ปฏิบัติงานใน
สวนกลาง  จํานวน  392  คน  ชวงเดือน  (มกราคม – มีนาคม 2551) 

 
ตารางที่  3.1  กรอบระเบียบวิธีวิจัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย ปญหานําวิจัย แนวคิดและทฤษฎ ี
กลุมเปาหมาย วิธีวิจัย 

• เพื่อศึกษาการสื่อสารภายใน
องคการของการรถไฟแหง
ประเทศไทย 

 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
ภายในองคการ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ 

-  ผูอํานวยการศูนยบริหาร
ความเสี่ยง 

-  หัวหนากอง
ประชาสัมพันธ 

-  หัวหนางาน
ประชาสัมพันธ 

-  แบบสัมภาษณเจาะลึก
(In-dept  Interview) 

 

• เพื่อศึกษาการรับรูขอมูลสาร
ภายในองคการของพนักงานการ
รถไฟแหงประเทศไทย 

 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 
 

-  พนักงานการรถไฟแหง
ประเทศไทย ในสวนกลาง 

 

-  แบบสอบถาม  
(Questionnaire) 

 
• เพื่อศึกษาระดับทัศนคติตอ

ภาพลักษณองคการของพนักงาน
การรถไฟแหงประเทศไทย 

 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
 แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ 

 

-  พนักงานการรถไฟแหง
ประเทศไทย ในสวนกลาง 

-  แบบสอบถาม  
(Questionnaire) 
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3.1  สวนที่  1  การวิจัยเชิงคณุภาพ 

 
 สําหรับการศึกษาเรื่อง  “การสื่อสารภายในและการรับรูภาพลักษณองคการในทัศนะ
ของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย”  ในสวนแรกจะใชการวิจัยคุณภาพ   (Qualitative  
Research)  โดยจะทําการศึกษาถึงการสื่อสารภายในองคการของการรถไฟแหงประเทศไทย ดวย
วิธีการสัมภาษณเจาะลึก  (In-dept  Interview)  การสังเกตการณและการจดบันทึก  
 

3.1.1  แหลงขอมูล 
 
 1.  ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)  ไดแก  ขอมูลจากบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดานการสื่อสารของการรถไฟแหงประเทศไทย  เพื่อทราบถึงชองทางการสื่อสาร  วิธีการ
ส่ือสาร  และการติดตามการประเมินผลการรับรูของขอมูลที่ทางองคการตองการสื่อสารใหกับ
พนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ไดทราบ  โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเจาะลึก  (In-dept  
Interview)  ผูบังคับบัญชาระดับสูง  2  ทาน  และผูบังคับบัญชาระดับตน  1  ทาน  โดยมีรายช่ือผูที่มี
สวนในการใหขอมูล  ดังตอไปนี้ 
 สัมภาษณเจาะลึกบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของการดําเนินงานดานการบริหารการสื่อสาร 
 1.  น.ส.เจษฎาพร  ยุทธนวิบลูยชัย  ผูอํานวยการศูนยบริหารความเสี่ยง 

สําหรับผูอํานวยการศูนยบริหารความเสี่ยง  เปนตําแหนงที่มีความสําคัญ
ในการวิเคราะหและกําหนดปจจัยความเสีย่งขององคการ  วาปจจยัใดบางที่มีความ
เสี่ยงที่จะทําใหองคการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายทีอ่งคการ
กําหนด 

 2.  น.ส.มณฑกาญจน  ศรีวิลาศ  หัวหนากองประชาสัมพันธ 
ตําแหนงหวัหนากองประชาสัมพันธ  เปนตําแหนงในระดับกลุม

ผูบังคับบัญชาระดับสูง  มีหนาที่วางแผนและกําหนดแผนงานในการดาํเนินงาน
ดานประชาสมัพันธ  โดยมุงที่จะตองสื่อสารใหบุคคลทั้งภายในองคการและ
ภายนอกองคการไดรับทราบขอมูลขาวสาร  เพื่อสรางความเขาใจ  และทัศนคติที่ดี
กับองคการ 
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3.  นายจํานงค  ฤทธิ์เต็ม  หัวหนางานประชาสัมพันธ 
ตําแหนงหวัหนางานประชาสัมพันธ  เปนตําแหนงในระดับกลุมบังคับ

บัญชาระดับตน  มีหนาทีใ่นการนําแผนงานดานการประชาสัมพันธ  มาดําเนินการ
เผยแพรใหกลุมเปาหมายไดรับทราบ 

 2.  ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  ไดแก  ขอมูลจากการคนควาอางอิงจากเอกสาร
ตางๆ  ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแหลงขอมูลประเภทตางๆ  ประกอบดวย 
  -  ส่ือประชาสัมพันธประเภทตางๆ ภายในองคการ  ที่ใชเผยแพรเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารไปยังพนักงาน 
  -  หนังสือ  วิทยานิพนธ  และเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
 

3.1.2  การวิเคราะหขอมูล 
 
 การศึกษาเรื่อง  “การสื่อสารภายในและการรับรูภาพลักษณองคการในทัศนะของ
พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย”  เปนการศึกษาและวิเคราะหถึง  การเผยแพรขอมูลขาวสาร
ภายในของการรถไฟแหงประเทศไทย  โดยในสวนที่ 1  นี้  ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
ชองทางการสื่อสาร  วิธีการสื่อสาร  และการติดตามการประเมินผลการรับรูของขอมูลขาวสารที่ทาง
องคการตองการสื่อสารใหกับพนักงานผูปฏิบัติงานของการรถไฟแหงประเทศไทย ไดทราบ 
 

3.1.3  การนําเสนอขอมูล 
 
 การศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาวิเคราะห  (Descriptive  Analysis)  
โดยแบงเปนหัวขอตางๆ เพื่อศึกษาถึงการสื่อสารภายในองคการของการรถไฟแหงประเทศไทย 
ดังนี้ 
 1.  ชองทางการสื่อสารขอมูลขาวสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทยเปนอยางไร 
 2.  วิธีการสื่อสารภายในมวีธีิการอยางไร 
 3.  ส่ือที่ใชในการเผยแพรมปีระสิทธิภาพเพียงใด 
 4.  การประเมนิผลการรับรูการสื่อสารภายในเปนอยางไร 
 5.  ปญหาและอุปสรรคของการสื่อสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทยเปนอยางไร 
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3.2  สวนที่  2  การวิจัยเชิงปรมิาณ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  

3.2.1  ประชากร  (Population)   
 สําหรับประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  พนักงานและลูกจางของการรถไฟแหง
ประเทศไทย  จํานวนทั้งส้ิน  17,576  คน  (ขอมูล:  ฝายบริหารงานบุคคล มกราคม 2550) 
 

3.2.2  กลุมตัวอยาง  (Sample) 
 จากจํานวนพนักงานและลูกจางของการรถไฟแหงประเทศไทย  จํานวน  17,576  คน  
(ขอมูล:  ฝายบริหารงานบุคคลการรถไฟแหงประเทศไทย  ณ  เดือนมกราคม  2550)   สําหรับการ
หาจํานวนกลุมตัวอยาง   ผูวิจัยไดกําหนดโดยคํานวณจากสูตรการหาจํานวนกลุมตัวอยางของทาโร  
ยามาเน  (Taro  Yamanne)  โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่  95%  และความคลาดเคลื่อนไมเกิน  
5%   หรือที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  ไดจํานวนตัวอยางเทากับ  392  คน  ตามสูตรดังนี้ 
 
 n    =                N 
              1   +    Ne² 
 n   คือ    จํานวนกลุมตัวอยาง 
 N คือ    ขนาดของประชากรเทากับ  17,576  คน   
 e คือ    คาความคลาดเคลื่อนของการสุมกลุมตัวอยาง  เทากบั  0.05   
            (ความเชื่อมั่น  95%) 
 n =       17,576/(1 + 17,576 (0.05)²) 
  =       392 
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3.2.3  วิธีการสุมตัวอยาง 
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ซ่ึงมีประชากรทั้งพนักงานและลูกจางของการรถไฟแหงประเทศ
ไทยทั้งส้ิน  17,576  คน  ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางเพื่อคัดเลือกประชากรกลุมตัวอยาง  โดย
อาศัยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุมยอย  (Stratified  Random  Sampling)  (ปาริชาต  สถาปตานนท, 
2547 : 138)  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. แบงกลุมพนกังานออกเปน  5  กลุม  คือ 
- กลุมผูบริหาร  (ระดับ  12 – 14) 
- กลุมผูบังคับบัญชาระดับสูง  (ระดับ  9 – 11) 
- กลุมผูบังคับบัญชาระดับตน  (ระดับ  6 – 8) 
- กลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ  (ระดับ  1 – 5) 
- กลุมลูกจาง  (ลูกจางประจํา, ลูกจางชั่วคราว) 

2. คํานวณจํานวนกลุมประชากรตัวอยาง 
 
 
 
 

จํานวน (คน) X  จํานวนประชากร (สูตร Taro  Yamanne)   
       จํานวนประชากรทั้งหมด 

ตารางที่  3.2  การกําหนดสดัสวนของกลุมตัวอยาง 
 

กลุม จํานวน (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
- กลุมผูบริหาร  (ระดับ  12 – 14) 
- กลุมผูบังคับบัญชาระดับสูง  (ระดับ  9 – 11) 
- กลุมผูบังคับบัญชาระดับตน  (ระดับ  6 – 8) 
- กลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ  (ระดับ  1 – 5) 
- ลูกจาง  (ประจาํ, ช่ัวคราว) 

56 
238 

4,661 
8,852 
3,769 

2 
5 

103 
198 
84 

รวมท้ังสิ้น 17,576 392 
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3.2.4  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปร  (Variable)  ที่ใชในการวิจัยตามปญหานําวิจัยขอ 1  แบงตามลักษณะของตัว
แปร  ไดดังนี้ 

1. ตัวแปรอิสระ  (Independent  Variables)  ไดแก 
 ลักษณะทางประชากรศาสตรของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  
ประกอบดวย 

-  เพศ 
-  สถานภาพ 
-  อาย ุ
-  ระดับการศึกษา 
-  ระดับตําแหนงการปฏิบัติการ 
-  ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 

 2.  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแก 
 การรับรูขอมูลขาวสารภายในองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศ
ไทย 

 ทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 
 

กรอบแนวความคิดการศึกษาตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 

• ลักษณะทางประชากรศาสตรของพนักงานตอภาพลักษณขององคการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent  Variable) 

ปจจัยพ้ืนฐาน 
- เพศ 
- สถานภาพ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ระดับตําแหนง 
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 
• การรับรูขอมูลขาวสาร

ภายในองคการของ
พนักงานรถไฟฯ  

• ทัศนคติตอภาพลักษณ
องคการของพนักงานการ
รถไฟแหงประเทศไทย 

ตัวแปรตาม 
(Dependent  Variable) 
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3.2.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย  แบบสอบถาม
ที่กําหนดไวเปนโครงสราง  (Structured  Questionnaire)  โดยแบงเนื้อหาออกเปน  4  สวน  คือ 
  

แบบสอบถามพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 
  สวนท่ี  1 
  เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  สถานภาพ  
อายุระดับการศึกษา  ระดับตําแหนง  และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  โดยใชคําถามแบบเลือกตอบ  
(Checklist)  รวม   6  ขอ 
  

สวนที่  2 
 เปนคําถามเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสารภายในองคการการรถไฟแหงประเทศไทย  
รวม  10  ขอ  เปนขอคําถามที่ใชวัดการรับรูของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  วาทราบ  หรือ  
ไมทราบ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่ส่ือสารภายในองคการ 
 

สวนที่  3 
 เปนคําถามเกี่ยวกับการวัดทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหง
ประเทศไทย  รวม  25  ขอ  เปนขอคําถามแบบประเมินคา  5  ระดับ  (Five  point  rating  scale)  
ของลิเคิรท  (Likert  Scale)  คือ  เห็นดวยมากที่สุด  เห็นดวยมาก  เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวยนอย  
และเห็นดวยนอยที่สุด  ระดับคะแนนในการแสดงทัศนคติมี  ดังตอไปนี้ 
 

การวัดคาตัวแปรและเกณฑการใหคะแนนคําตอบ 
                 ทัศนคติดานบวก         ทัศนคติดานลบ
 เห็นดวยมากที่สุด ใหคะแนน  5  คะแนน  1  คะแนน 
 เห็นดวยมาก ใหคะแนน  4  คะแนน  2  คะแนน 
 เห็นดวยปานกลาง ใหคะแนน  3  คะแนน  3  คะแนน 
 เห็นดวยนอย ใหคะแนน  2  คะแนน  4  คะแนน 
 เห็นดวยนอยท่ีสุด ใหคะแนน  1  คะแนน  5  คะแนน 
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ตารางที่  3.3  ตารางระดับคะแนนในการแสดงความคิดเห็น 
 

ระดับความคดิเห็น ชวงคะแนน ความคิดเห็น 
5 
4 
3 
2 
1 

4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 

เห็นดวยมากทีสุ่ด 
เห็นดวยมาก 

เห็นดวยปานกลาง 
เห็นดวยนอย 

เห็นดวยนอยที่สุด 
 

สวนที่  4 
 เปนคําถามปลายเปด  (Open – ended)  เกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นใน
การสื่อสารภายในของผูที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 
 การสรางแบบสอบถาม  ดําเนินตามลําดับ  ดังนี ้
 1.  ศึกษาขอมูลจากตํารา  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสื่อสารภาพลักษณ
องคการทั้งในและตางประเทศ 
 2.  ศึกษาการสรางแบบสอบถามจากตํารา  เอกสาร   งานวิจัยที่ เกี่ยวของ   และ
วิทยานิพนธเกี่ยวกับการสื่อสารภาพลักษณขององคการ  พรอมกับขอคําแนะนําจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 3.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา  เพื่อตรวจแกไขแลวนํามา
ปรับปรุงใหม 
 

การทดสอบความถูกตอง  (Validity)  และความนาเชื่อถือ  (Reliability)  ของเคร่ืองมือ 
 นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจ  ปรับปรุง  และแกไข  จากคณะกรรมการที่ปรึกษา
แลวไปทดลองใช  (Try – Out)  กับพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  
40  คน  แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อใหไดแบบสอบถามที่สมบูรณ โดยวิธีการหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีการของ ครอนบราช (Cronbac’s Reliability Coefficient Alpha)   
โดยมีเกณฑตัดสินวาถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาใกลเคียง 1.00 (ประมาณ 0.80 ขึ้นไป) จะไม
แกไขแบบสอบถาม แตถามีคาต่ํากวา 0.80 ก็จะทําการแกไขปรับปรุงแบบสอบถาม ซ่ึงผลการหาคา
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธรวมไดเทากับ 0.88 คาความเชื่อมั่นดังกลาวอยูในเกณฑ จึงถือวา
แบบสอบถามนี้สามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้ได 
 

3.2.6  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห  การวิจัยเรื่อง  การสื่อสารภาพลักษณองคการใน
ทัศนะของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  ในสวนที่สองนี้  ผูวิจัยจะนําขอมูลที่เก็บรวบรวมได
จากการสุมตัวอยางมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  SPSS  for  Window  
ประกอบดวย  คาสถิติรอยละ  (Percentage)  และการวิเคราะหคาเฉลี่ย  (Mean)  เพื่ออธิบายถึงภูมิ
หลังของประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  การรับรู  และทัศนคติที่พนักงานมีตอภาพลักษณดาน
ตางๆ ขององคการการรถไฟแหงประเทศไทย  
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติรอยละ 
(Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 ตอนที่ 2 วิเคราะหการรับรูขอมูลขาวสารภายในองคการของพนักงานการรถไฟแหง
ประเทศไทย วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติรอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง 
 ตอนที่ 3 วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงาน
การรถไฟแหงประเทศไทย โดยหาคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปล
ความหมายของคาเฉลี่ย  
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะขอเสนอแนะการสื่อสารภายในองคการการ
รถไฟแหงประเทศไทย ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ประกอบคารอยละ 
 

DPU
DPU



 
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

ในการวิจัยเร่ือง  “การสื่อสารภายในและการรับรูภาพลักษณองคการในทัศนะของ
พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย”  ครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสื่อสาร
ภายใน  การรับรูขอมูลขาวสารและทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหง
ประเทศไทย 

โดยไดแบงการวิจัยออกเปน  2  สวน  คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ  
ซ่ึงมีรายละเอียดผลของการวิจัย  ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1  การวิจัยเชิงคุณภาพ  เปนการศึกษาถึงการสื่อสารภายในองคการ  เพื่อสราง
ความเขาใจอันดีระหวางองคการกับพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย    โดยคัดเลือกผูเช่ียวชาญ
จากผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการสื่อสารภายใน  ดวยการจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร  และการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก  (In-depth  Interview)  ซ่ึงมีผูใหสัมภาษณ  จํานวน  3  คน  คือ  ผูอํานวยการ
ศูนยบริหารความเสี่ยง  หัวหนากองประชาสัมพันธ   และหัวหนางานประชาสัมพันธ 
 สวนท่ี 2  การวิจัยเชิงปริมาณ  เปนการศึกษาถึงการรับรูขอมูลขาวสารภายในองคการ 
และระดับทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  ที่ปฏิบัติงานใน
สวนกลาง  จํานวน  392  คน  โดยแบงการวิเคราะหออกเปน  4  สวน  ดังตอไปนี ้

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
2. การรับรูขอมูลขาวสารภายในองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 
3. ความคิดเหน็เกี่ยวกับทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟ

แหงประเทศไทย 
4. ขอเสนอแนะการสื่อสารภายในองคการการรถไฟแหงประเทศไทย 
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4.1  สวนที่ 1  การวิจัยเชิงคณุภาพ 
 

สําหรับในสวนแรกนี้  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยทําการศึกษาถึงการสื่อสารภายใน
องคการ  เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางองคการกับพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย    โดย
คัดเลือกผูเชี่ยวชาญจากผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการสื่อสารภายใน  ดวยการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
จากเอกสาร  และการสัมภาษณแบบเจาะลึก  (In-depth  Interview)  ซ่ึงมีผูใหสัมภาษณ  จํานวน  3  
คน  คือ  ผูอํานวยการศูนยบริหารความเสี่ยง  หัวหนากองประชาสัมพันธ   และหัวหนางาน
ประชาสัมพันธ 

การศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจัยนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาวิเคราะห  (Descriptive  Analysis)  
โดยแบงเปนหัวขอตางๆ เพื่อศึกษาถึงการสื่อสารภายในองคการของการรถไฟแหงประเทศไทย 
ดังนี้ 
 1.  ชองทางการสื่อสารขอมูลขาวสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทยเปนอยางไร 
 2.  วิธีการสื่อสารภายในมวีธีิการอยางไร 
 3.  ส่ือที่ใชในการเผยแพรมปีระสิทธิภาพเพียงใด 
 4.  การประเมนิผลการรับรูการสื่อสารภายในเปนอยางไร 
 5.  ปญหาและอุปสรรคของการสื่อสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทยเปนอยางไร 
 

4.1.1  ชองทางการสื่อสารขอมูลขาวสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทย 
 

จากผลการศึกษาชองทางในการสื่อสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทย  ทําให
ทราบวาการรถไฟแหงประเทศไทยมีปจจยัความเสีย่งดานการสื่อสารภายใน  ซ่ึงเปนความเสี่ยงดาน
การดําเนนิการที่จะทําใหองคการไมสามารถดําเนินการสือ่สารกับพนักงานภายในองคการไดอยาง
ทั่วถึง  ซ่ึงมีผลการสัมภาษณผูที่มีสวนเกีย่วของเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองคการของการรถไฟ
แหงประเทศไทย  มีดังนี ้

 
“…การสื่อสารภายในองคการของการรถไฟแหงประเทศไทย ในปจจุบนั  ตามขอมูลที่

พี่ไดรับจากการทํางานในปจจุบัน  ซ่ึงมีพี่ทาํหนาที่เปนผูอํานวยการศูนยบริหารความเสี่ยง  สามารถ
จัดการสื่อสารภายในองคการอยูในกลุมของการดําเนินการ  (Operational  Risk)  ซ่ึงเปนความเสีย่ง
ที่ตองรีบแกไขเกี่ยวกับการดําเนินการสื่อสาร  เนื่องจากอุปกรณเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  
ยังไมทันสมัยและขาดความรวดเร็วในการสื่อสาร  เพราะการรถไฟแหงประเทศไทย เปนองคการ
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ขนาดใหญ  มีพนักงานกระจายอยูทัว่ประเทศ  จึงตองมีการปรับปรุงโดยการนําเอาเทคโนโลยีเขามา
ใชในการสื่อสารระหวางพนกังานภายในองคการ  ทําใหตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพดานการสื่อสาร  
เพื่อที่จะทําใหสามารถติดตอส่ือสารไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง   สําหรับปนี้การรถไฟแหงประเทศ
ไทย ก็ไดจดัทาํและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบไอทีตามแผนแมบท  เพื่อที่จะพัฒนาระบบ
สารสนเทศของการรถไฟแหงประเทศไทย ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้…” 

 (เจษฎาพร  ยุทธนวิบูลยชัย, สัมภาษณ,  8 กุมภาพนัธ 2551) 
 

“...ศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยว  ทําหนาทีเ่ปนศูนยกลางในการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร  เพื่อสรางความเขาใจใหกับพนักงานทีก่ระจายอยูทัว่ประเทศ  และยังเปนหนวยงาน
กลางที่ทําหนาที่ส่ือสารขอมูลจากผูบริหารและผูปฏิบัติงานใหสามารถสื่อสารถึงกันได  เพื่อสราง
ความเขาใจอนัดี  ศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยว มีชองทางการสื่อสารหลัก  3  ชองทาง  
ไดแก  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือบุคคล  และสื่ออิเล็กทรอนิกส...” 

(มณฑกาญจน  ศรีวิลาศ, สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 2551) 
 

สรุป  จากการศึกษาพบวาชองทางการสื่อสารขอมูลขาวสารภายในของการรถไฟแหง
ประเทศไทยในปจจุบัน  สามารถแบงไดออกเปน  3  กลุม  คือ  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือบุคคล  และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
 สื่อสิ่งพิมพ 

1. วารสารรถไฟสัมพันธ 
2. ขาวแจก 
3. ขาวตัด 
4. จดหมายขาว 
5. แผนพับ 
6. โปสเตอร 
7. หนังสือเวยีน 

สือ่บุคคล 
1. ผูบริหาร 
2. พนักงานในศนูยประชาสัมพันธ 
3. กลุมอาสาสมัครพันธมิตรชวยงานประชาสัมพันธ 
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สื่ออิเล็กทรอนิกส 
1. ระบบอินทราเน็ตภายในองคการ 
2. ระบบอินเตอรเน็ต 
3. ระบบการจัดสงขอความผานเครื่องจําหนายตั๋ว 
 

สําหรับการศึกษา  การรถไฟแหงประเทศไทย เปนหนวยงานที่ยังใชระบบการจัดสง
หนังสือเหมือนหนวยราชการ  การสื่อสารขอมูลขาวสารถึงพนักงานภายในองคการยังคงใช
หนังสือเวียนเปนหลัก  โดยท่ีมีศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยว  เปนศูนยกลางในการ
ดําเนินงานเผยแพรขอมูลขาวสาร  ซ่ึงจะมีการจัดหาชองทางและวิธีการสื่อสารถึงพนักงานโดยใช
รูปแบบตางๆ  ตามความเหมาะสม  โดยอาศัยการพิจารณาถึงความรวดเร็วของขาวสาร  เชน  การ
จัดสงขอมูลขาวสารไปยังตามสถานีรถไฟทั่วประเทศ  ก็จะใชจดหมายขาวเปนส่ือกลางในการ
เผยแพรขอมูล  ซ่ึงมีการจัดสงไปกับขบวนรถไฟเพื่อกระจายไปตามสถานีรถไฟตางๆ ทั่วประเทศ  
แตหากเปนขอมูลที่ตองการเผยแพรดวยความรวดเร็วก็จะใชวิธีการจัดสงขอมูลขาวสารไปทาง
เครื่องจําหนายตั๋ว  เนื่องจากเครื่องจําหนายตั๋วรถไฟที่ใชอยูในปจจุบันเปนระบบออนไลน  เปนตน 
 

4.1.2  วิธีการสื่อสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทย 
 

จากผลการศึกษา  วิธีการสื่อสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทย  ทําใหทราบวา
การรถไฟแหงประเทศไทยจะใหส่ือส่ิงพิมพเปนหลักในการสื่อสารใหพนักงานไดทราบถึงขาวสาร
ขององคการ  จากผลการสัมภาษณกลุมผูที่มีสวนเกีย่วของเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองคการของ
การรถไฟแหงประเทศไทย  มีดังนี ้

 
“…สําหรับวิธีการสื่อสารในปจจุบันทีใ่ชภายในองคการการรถไฟแหงประเทศไทย 

แบงออกเปน  3  กลุม  ไดแก  กลุมส่ือส่ิงพิมพ  กลุมส่ือบุคคล  และกลุมส่ืออิเล็กทรอนิกส  แตจะ
อาศัยส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก  โดยมีการจดัทาํในรูปของขาวแจก  ขาวตดั  และหนังสือเวียนเปนหลักมี
ความถี่ในการเผยแพรบอย  สวนสื่อส่ิงพิมพอ่ืนก็จะเปนส่ือที่ชวยเสริมเนื่องจากจะมกีารผลิตเปน
วาระ  เชน  วารสารรถไฟสัมพันธ  จะจัดทําเผยแพร  2  เดอืน/คร้ัง  หรือจะเปนโปสเตอร  แผนพับ  
ก็จะจัดทําเปนกรณีที่ตองการเผยแพรเร่ืองใดเรื่องหนึ่งไป…” 

 (มณฑกาญจน  ศรีวิลาศ, สัมภาษณ,  8 กุมภาพันธ 2551) 
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“…การรถไฟแหงประเทศไทย ยังเปนหนวยงานที่ยังใชระบบการจัดสงหนังสือเหมอืน
หนวยราชการ  การสื่อสารขอมูลขาวสารถึงพนักงานภายในองคการกย็งัคงใชหนังสือเวียนเปนหลัก  
และศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยว ก็ไดดําเนนิการจัดหาชองทางและวิธีการสื่อสารถึง
พนักงานโดยใชรูปแบบของจดหมายขาวจดัสงไปกับขบวนรถไฟเพื่อสงไปตามสถานีรถไฟตางๆ 
ทั่วประเทศ...” 

(จํานงค  ฤทธิ์เต็ม, สัมภาษณ, 20 กุมภาพนัธ 2551) 
 

สรุป  การสื่อสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทย จากการศึกษาพบวา  วิธีการ
ส่ือสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทย เปนแบบการสื่อสารจากบนลงลาง  คือ  เปนการ
ส่ือสารแบบสั่งการจากผูบังคับบัญชามายังพนักงานระดับปฏิบัติการ  และมีศูนยประชาสัมพันธและ
บริการทองเที่ยวเปนหนวยงานกลางที่เผยแพรขอมูลขาวสารไปยังพนักงาน  โดยมีชองทางการ
ส่ือสาร  3  กลุม  คือ  กลุมส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือบุคคล  และสื่ออิเล็กทรอนิกส  แตการเผยแพรขอมูล
ขาวสารสวนใหญของศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยว ยังเนนที่การใชส่ือส่ิงพิมพเปน
ส่ือกลางในการนําเสนอขอมูลขาวสารไปยังพนกังานระดับปฏิบัติการ 
   

4.1.3  ประสิทธิภาพของสื่อท่ีใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารของการรถไฟแหง
ประเทศไทย 
 

จากผลการศึกษา  ประสิทธิภาพของสื่อที่ใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารของการรถไฟ
แหงประเทศไทย  ทําใหทราบวาประสิทธิภาพของการสือ่สารขอมูลขาวสารภายในยงัไมดี  จากผล
การสัมภาษณกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของเกีย่วกับการสื่อสารภายในองคการของการรถไฟแหงประเทศ
ไทย  มีดังนี ้

 
“…ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคการการรถไฟแหงประเทศไทย ถือวายังไมดี  

เนื่องจากการขาดเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพราะในโลกปจจุบันเครื่องมืออิเล็คทรอนิกสได
เขามาชวยในการอํานวยความสะดวกในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  แตองคการการรถไฟ
แหงประเทศไทย ยังเปนองคการที่ยังทํางานแบบระบบราชการ  การสื่อสารทั้งภายในองคการและ
ภายนอกองคการก็ยังยดึอยูกบัระบบงานหนังสือ  ทําใหการสื่อสารขาดความรวดเร็ว...” 

(จํานงค  ฤทธิ์เต็ม, สัมภาษณ, 20 กุมภาพนัธ 2551) 
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สรุป  จากการศึกษาพบวาปจจุบันประสิทธิภาพของสื่อที่ใชในการเผยแพรขอมูล
ขาวสารของการรถไฟแหงประเทศไทย ยังขาดความรวดเร็วของการสื่อสาร  เนื่องจากการรถไฟ
แหงประเทศไทย ยังใชระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารแบบระบบราชการ  โดยใชการสื่อสารใน
รูปแบบสื่อส่ิงพิมพ  ทําใหขอมูลที่จัดสงไปยังพนักงานลาชาไมทันตอเหตุการณ  เพราะพนักงาน
ของการรถไฟแหงประเทศไทย มีกระจายอยูถึง  47  จังหวัด  ทั่วประเทศ  ทําใหวิธีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่จะสงไปถึงกลุมเปาหมายลาชา  และไมทั่วถึงทําใหเกิดความเขาใจที่คาดเคลื่อนจาก
ขอมูลที่เปนจริง 
 

4.1.4  การประเมินผลการรับรูการสื่อสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทย 
 

จากผลการศึกษา  การประเมนิผลการรับรูการสื่อสารภายในของการรถไฟแหงประเทศ
ไทย  ทําใหทราบวาการรถไฟแหงประเทศไทยยังไมมีการประเมินผลการรับรูดานการสื่อสาร
ภายในองคการ  จากผลการสัมภาษณกลุมผูที่มีสวนเกีย่วของเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองคการของ
การรถไฟแหงประเทศไทย  มีดังนี ้

 
“…สําหรับการประเมินผลการสื่อสารภายในองคการการรถไฟแหงประเทศไทย  

ปจจุบันตองยอมรับวาไมคอยไดมกีารประเมินผลตอบรับดานการสื่อสารเทาที่ควร  แตก็มีการใช
วิธีการโทรศัพทสอบถามวาไดรับขาวสารที่ศูนยประชาสมัพันธและบรกิารทองเที่ยว จัดสงไปให
หรือยัง...” 

(จํานงค  ฤทธิ์เต็ม, สัมภาษณ, 20 กุมภาพนัธ 2551) 
 

สรุป  การประเมินผลการรับรูขอมูลขาวสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทย  จาก
การศึกษาพบวา  การรถไฟแหงประเทศไทย ยังไมคอยไดมีการประเมินผลการรับรูการจัดสงขอมูล
ขาวสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทย เทาที่ควร  ที่ดําเนินการอยูในปจจุบันก็เปนเพียงแค
การสุมสํารวจบาง  โดยการใชโทรศัพทไปสอบถามตามจุดตางๆ วาไดรับขอมูลขาวสารหรือยัง  แต
ในการประเมินการสื่อสารแบบเปนทางการ  โดยใชเอกสารหรือแบบสอบถามในการสํารวจการ
รับรูของพนักงานยังไมมีใหเห็น  ทําใหประสิทธิภาพในการประเมินผลการรับรูขอมูลขาวสารของ
การรถไฟแหงประเทศไทย ยังไมไดรับขอมูลผลตอบรับจากพนักงานวามีความพึงพอใจตอการรับรู
ขอมูลขาวสารของการรถไฟแหงประเทศไทย ในระดับใด 
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4.1.5  ปญหาและอุปสรรคของการสื่อสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทย  
 
จากผลการศึกษา  ปญหาและอุปสรรคของการสื่อสารภายในของการรถไฟแหงประเทศ

ไทย  ทําใหทราบวาปญหาและอุปสรรคที่การรถไฟแหงประเทศไทยประสบคือ  เกิดจากการขาด
เครื่องมือเทคโนโลยีดานการสื่อสารที่ทันสมัย  จากผลการสัมภาษณกลุมผูที่มีสวนเกีย่วของเกี่ยวกบั
การสื่อสารภายในองคการของการรถไฟแหงประเทศไทย  มีดังนี ้

 
“…ในฐานะทีด่ิฉัน  (น.ส.มณกาญจน  ศรีวิลาศ)  ทําหนาที่หัวหนากองประชาสัมพันธ  

ไดตระหนักและใหความสําคัญกับประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองคการ  แตเนื่องจากการ
รถไฟแหงประเทศไทย เปนหนวยงานที่มขีนาดใหญ  ทําใหการสื่อสารอาจจะทําไดไมครอบคลุม  
ปญหาและอุปสรรคใหญที่กองประชาสัมพันธตองเรงดาํเนินการแกไข  นอกจากประสิทธิภาพของ
ส่ือที่ใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร  ก็คือ  ทัศนคติของพนักงานที่มีตอองคการเปนลบ  เนื่องจาก
พนักงานไดรับขอมูลเกี่ยวกบัการบริหารงานที่ไมทั่วถึง  ทําใหขอมูลขาวสารบางอยางบิดเบือนไป
จากความเปนจริง  ตรงนี้กองประชาสัมพันธก็ตองเรงพยายามสรางทศันคติของพนกังานใหเปน
บวกใหได  และสําหรับการจดัสงขอมูลขาวสารของกองประชาสัมพันธก็ใชวิธีการสรางพันธมิตร
ในการสงขาวและกระจายขาวใหถึงกลุมผูปฏิบัติงาน  ยกตัวอยางเชน  การรถไฟแหงประเทศไทย มี
สถานีรถไฟทั่วประเทศ  เราก็พยายามจัดสงขอมูลขาวสารไปใหทัว่ทุกสถานีโดยอาศัยการจัดสงผาน
ทางขบวนรถ  และยังมหีนวยงานตางๆ ที่เปนหนวยงานสนับสนุนการทาํงานของการรถไฟ  เชน  ที่
ทําการของฝายการชางโยธา  และโรงงานของฝายการชางกลที่อยูตามจุดตางๆ ทั่วประเทศ  เราก็
พยายามกระจายขาวไปยังโรงงานและใหกลุมพันธมิตรที่อยูตามจุดตางๆ ชวยทําหนาที่แทน
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ  โดยการนําขอมลูขาวสารที่กองประชาสัมพันธไดจัดทําเพือ่เผยแพรเดนิ
แจกจายกับพนักงานที่ทําการ  ตรงนี้ก็จะสามารถชวยไดในเรื่องของการกระจายขอมลูขาวสาร…” 

 (มณฑกาญจน  ศรีวิลาศ, สัมภาษณ, 8 กุมภาพันธ 2551) 
 
สรุป  ปญหาและอุปสรรคของการสื่อสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทย  จาก

การศึกษาพบวา  การรถไฟแหงประเทศไทย เปนหนวยงานที่มีขนาดใหญ  ทําใหการสื่อสารอาจจะ
ทําไดไมครอบคลุม  ปญหาและอุปสรรคใหญที่ตองเรงดําเนินการแกไข  ก็คือ  ทัศนคติของ
พนักงานที่มีตอองคการเปนลบ  เนื่องจากพนักงานไดรับขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานที่ไมทั่วถึง  
ทําใหขอมูลขาวสารบางอยางบิดเบือนไปจากความเปนจริง  ตรงนี้จึงตองเรงพยายามสรางทัศนคติ
ของพนักงานใหเปนบวกใหได  และสําหรับการจัดสงขอมูลขาวสารของศูนยประชาสัมพันธและ
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บริการทองเที่ยว ก็ใชวิธีการสรางพันธมิตรในการสงขาวและกระจายขาวใหถึงกลุมผูปฏิบัติงาน  
ยกตัวอยางเชน  การรถไฟแหงประเทศไทย มีสถานีรถไฟทั่วประเทศ  เราก็พยายามจัดสงขอมูล
ขาวสารไปใหทั่วทุกสถานีโดยอาศัยการจัดสงผานทางขบวนรถ  และยังมีหนวยงานตางๆ ที่เปน
หนวยงานสนับสนุนการทํางานของการรถไฟ  เชน  ที่ทําการของฝายการชางโยธา  และโรงงานของ
ฝายการชางกลที่อยูตามจุดตางๆ ทั่วประเทศ  เราก็พยายามกระจายขาวไปยังโรงงานและใหกลุม
พันธมิตรที่อยูตามจุดตางๆ ชวยทําหนาที่แทนเจาหนาที่ประชาสัมพันธ  โดยการนําขอมูลขาวสารที่
ศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยว ไดจัดทําเพื่อเผยแพรเดินแจกจายกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน  
ตรงนี้ก็จะสามารถชวยไดในเรื่องของการกระจายขอมูลขาวสาร  และอีกสาเหตุหนึ่งของการสื่อสาร
ภายในของการรถไฟแหงประเทศไทย ก็คือ  การขาดเครื่องมือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารที่
ทันสมัย   ซ่ึงจะตองสามารถสื่อสารไปยังกลุมพนักงานไดทั่ว ถึง   และยังรวมถึงความรู  
ความสามารถของพนักงานในการใชเครื่องมือที่ทันสมัยได  เนื่องจากบุคลากรของการรถไฟแหง
ประเทศไทย เฉล่ียแลวอายุจะอยูประมาณ  48  ป  ซ่ึงการรถไฟแหงประเทศไทย ยังมีพนักงานอีก
เปนจํานวนมากที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  บางคนไมสามารถใช
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับทํางานได  การรถไฟแหงประเทศไทย ก็ไดพยายามจะจัดอบรมใหความรู
กับพนักงานในดานเทคโนโลยี  แตก็มีบางกลุมไมยอมรับรู  และไมยอมเรียนรู  บอกวาอายุมากแลว
ไมจําเปนตองเรียนรูก็ได  เดี๋ยวใหเด็กๆ ทํางานไป  เราเปนผูใหญแลวเราคอยสั่งการดีกวา  นี่ก็เปน
อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหบุคลากรไมสามารถรับรูการสื่อสารโดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ทํา
ใหองคการก็ขาดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนขององคการ 
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4.2  สวนที่ 2  การวิจัยเชิงปรมิาณ 
 

 สําหรับสวนที่  2  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  เพื่อศึกษาถึงการรับรูขอมูลขาวสารภายใน
องคการ และทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  ที่ปฏิบัติงาน
ในสวนกลาง  จํานวน  392  คน   ชวงเดือน  (มกราคม -  มีนาคม 2551) โดยแบงการวิเคราะห
ออกเปน  4  ตอน  ดังตอไปนี้ 

1.    ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
2. การรับรูขอมูลขาวสารภายในองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 
3. ทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 
4.    ขอเสนอแนะการสื่อสารภายในองคการการรถไฟแหงประเทศไทย 

 
 4.2.1  ตอนท่ี  1  ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตวัอยาง 

 
ผลการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย ตาม

จํานวนที่ไดรับคําตอบ  392 คน  มีรายละเอียดดังตาราง 4.1 
 
ตารางที่  4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 254 62.5 

หญิง 147 37.5 

รวม 392 100 
 
 จากตารางที่  4.1  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 62.5  และเปนเพศ
หญิงรอยละ 37.5 
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ตารางที่  4.2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามสถานภาพ  
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
โสด 158 40.3 

สมรส 208 53.1 
หยา/มาย 26 6.6 
รวม 392 100 

 
 จากตารางที่  4.2  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส  คิดเปนรอยละ 53.1 
รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 40.3  และสถานภาพ  หยา/มาย  คิดเปนรอยละ 6.6 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา  25  ป 24 6.1 

26-30 ป 78 19.9 
31-35  ป 75 19.1 

36-40  ป 56 14.3 
41-45  ป 47 12.0 
46-50  ป 51 13.0 
51-55  ป 43 11.0 
56 ป ขึ้นไป 18 4.6 
รวม 392 100 
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 จากตารางที่  4.3  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีชวงอายุระหวาง  26-30 ป  คิดเปนรอย
ละ 19.9  รองลงมามีชวงอายุ 31-35  ป  คิดเปนรอยละ 19.1  ชวงอายุ 36-40  ป  คิดเปนรอยละ 14.3 
ชวงอายุ 46-50  ป  คิดเปนรอยละ 13  ชวง อายุ 41-45  ป  คิดเปนรอยละ 12  ชวงอายุ 51-55  ป  คิด
เปนรอยละ 11  ชวงอายุ ต่ํากวา  25  ป คิดเปนรอยละ 6.1  และอายุ 56 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 4.6 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.4  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
มัธยมศึกษาตอนตน 26 6.6 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 108 27.6 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 46 11.7 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 184 46.9 
ปริญญาโท 28 7.1 
ปริญญาเอก - - 

รวม 392 100 
  
 จากตารางที่  4.4  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา คิดเปนรอยละ  46.9 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 
27.6 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 11.7 ระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 7.1 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 6.6 ตามลําดับ 
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ตารางที่  4.5  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกระดับตําแหนงการปฏิบตัิงาน 
 
ระดับตําแหนงการปฏิบัตงิาน จํานวน รอยละ 

ลูกจาง 84 21.4 

ระดับ 1-5 198 50.5 
ระดับ 6-8 103 26.3 

ระดับ 9-11 5 1.3 
ระดับ 12-14 2 0.5 

รวม 392 100 
 

จากตารางที่  4.5  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนงระดับ 1-5  คิดเปนรอยละ  50.5 
รองลงมาคือระดับ 6-8  คิดเปนรอยละ  26.3  ลูกจาง คิดเปนรอยละ  21.4  ระดับ 9-11  คิดเปนรอย
ละ  1.3  และระดับ 12-14  คิดเปนรอยละ 0.5  ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.6  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบตังิานที่การรถไฟ 
 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน จํานวน รอยละ 
นอยกวา 5 ป 73 18.6 

6-10 ป 80 20.4 
11-15 ป 90 23.0 

16-20 ป 48 12.2 
21-25 ป 19 4.8 
26-30 ป 42 10.7 
31 ปขึ้นไป 40 10.2 
รวม 392 100 
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 จากตารางที่  4.6  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11-15 ป คิด
เปนรอยละ 23  รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-10 ป  คิดเปนรอยละ 20.4  มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 18.6  มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 16-20 ป คิดเปนรอยละ 
12.2  มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 26-30 ป  คิดเปนรอยละ 10.7  มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 31 ปขึ้น
ไป  คิดเปนรอยละ 10.2  และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 21-25 ป คิดเปนรอยละ 4.8  ตามลําดับ 
 

4.2.2  ตอนที่  2  การรับรูขอมูลขาวสารภายในองคการของพนักงานการรถไฟแหง
ประเทศไทย 
 
ตารางที่  4.7  จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามประเภทของการรับรูขอมูลขาวสารใน
องคการของพนักงานการรถไฟ 
 

จํานวน (รอยละ)การรับรูขอมูลขาวสารภายในองคการ 
ทราบ  ไมทราบ

รวม 
(รอยละ) 

1) นโยบายของรักษาการผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย คนปจจุบัน  
นายบัญชา  คงนคร  คือ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  โปรงใส  ตรวจสอบได 

172 
(43.9) 

220 
(56.1) 

392 
(100) 

2) การรถไฟแหงประเทศไทย จัดเดินขบวนรถพิเศษรถจกัรไอน้ําปละ  
3  คร้ัง  คือ  วันสถาปนากิจการรถไฟ วันที่  26  มีนาคม , วันปยะ
มหาราช วันที่  23  ตุลาคม  และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ  วันที่  5  ธันวาคม  และไดอนุมัติใน
หลักการใหเพิม่ขึ้นอีก  1  วนั  คือ  วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิตติิ์ฯ  วันที่  12  สิงหาคม 

310 
(79.1) 

82 
(20.9) 

392 
(100) 

3) การรถไฟแหงประเทศไทย รวมรณรงคใหพนกังานแตงกายดวยผา
ไทยเปนประจาํทุกวันศกุร  ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมขอความรวมมือ 

331 
(84.4) 

61 
(15.6) 

392 
(100) 

4) การรถไฟแหงประเทศไทย เปดใชระบบอินทราเน็ต  โดยให
พนักงานสามารถรับรูขอมูลขาวสารภายในองคการ  โดยใชเลข
ประจําตัว  ทศค.  ของแตละคน 

183 
(46.7) 

209 
(53.3) 

392 
(100) 
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ตารางที่  4.7  (ตอ) 
จํานวน (รอยละ)การรับรูขอมูลขาวสารภายในองคการ 
ทราบ  ไมทราบ

รวม 
(รอยละ) 

5) นายบัญชา คงนคร  รักษาการผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย  ยกเลิก
การกํากับดแูล  การจัดซื้อ  จดัจาง  ตั้งแตวนัที่  28  มิถุนายน  2550  โดย
ใหทุกฝาย/สํานักงาน/หนวยงาน/ศูนย/กองตางๆ  รับผิดชอบตาม
ระเบียบฯ โดยคํานึงถึงนโยบายโปรงใส  เปนธรรม  ประหยัด  มี
ประสิทธิภาพ  และเปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และขอ
สําคัญ  ตองเกิดประโยชนสูงสุดแกกจิการรถไฟแหงประเทศไทย 

187 
(47.7) 

203 
(51.8) 

392 
(100) 

6) โครงการเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ (หลังสํานักใหญ ปตท.)  จะกอสราง
ศูนยพลังงานแหงชาติ ระยะเวลา  30  ป  พื้นที่  28.93  ไร  การรถไฟ
แหงประเทศไทย ไดรับผลตอบแทน  860  ลานบาท  (สัญญาเริ่ม  1  
พ.ค. 2549) 

122 
(31.1) 

267 
(68.1) 

392 
(100) 

7) การรถไฟแหงประเทศไทย มีแผนฟนฟกูิจการรถไฟ  เพื่อที่จะ
สามารถพลิกฟนกิจการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ปจจุบันไดขาดสภาพ
คลองดานการเงิน  รวมทั้งปญหาจากโครงสรางองคการที่ใหญ  แตขาด
ประสิทธิภาพดานการทํางานในปจจุบัน 

274 
(69.9) 

117 
(29.8) 

392 
(100) 

8) กระทรวงคมนาคมแตงตั้ง  คณะกรรมการกํากับและตดิตามการ
ดําเนินงานการปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพือ่ฟนฟูฐานะ
การเงินของการรถไฟแหงประเทศไทย  (กฟฟ.)  โดยมีหวัหนาผูตรวจ
ราชการกระทรวงคมนาคม เปนประธาน  และมีผูอํานวยการสํานักงาน
และผูแทนจากภาครัฐอื่นๆ ที่ไมใชคนรถไฟอีก  8  คน  รวมเปน
กรรมการ 

114 
(29.1) 

278 
(70.9) 

392 
(100) 

9) การรถไฟแหงประเทศไทย นําราง TOR รถไฟสายสีแดง ขึ้นเว็บไซต 
ตั้งแต 1-8  สิงหาคม  2550 

150 
(38.3) 

242 
(61.7) 

392 
(100) 

10) สัญญาโครงการ  Airport  Rail Link  ครบกําหนดสัญญา  900  วัน  
ในวนัที่  7  สิงหาคม  2550 

169 
(41.6) 

229 
(58.4) 

392 
(100) 

รวม 158 
(40.3) 

234 
(59.7) 

392 
(100) 
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 จากตารางที่ 4.7  พบวา  การรับรูขอมูลขาวสารภายในของพนักงาน ในภาพรวมสวน
ใหญไมทราบขอมูลขาวสารคิดเปนรอยละ 59.7  เรียงลําดับจากมากที่สุด  ดังนี้  กระทรวงคมนาคม
แตงตั้ง  คณะกรรมการกํากับและติดตามการดําเนินงานการปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการ
เพื่อฟนฟูฐานะการเงินของการรถไฟแหงประเทศไทย  (กฟฟ.)  โดยมีหัวหนาผูตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม เปนประธาน  และมีผูอํานวยการสํานักงานและผูแทนจากภาครัฐอื่นๆ ที่ไมใช
คนรถไฟอีก  8  คน  รวมเปนกรรมการ  คิดเปนรอยละ 70.9  รองลงมา คือ โครงการเอนเนอรยี่คอม
เพล็กซ (หลังสํานักใหญ ปตท.)  จะกอสรางศูนยพลังงานแหงชาติ ระยะเวลา  30  ป  พื้นที่ 28.93 ไร  
การรถไฟแหงประเทศไทย ไดรับผลตอบแทน  860  ลานบาท  (สัญญาเริ่ม  1  พ.ค. 2549)  คิดเปน
รอยละ 68.1  การรถไฟแหงประเทศไทย นําราง TOR รถไฟสายสีแดง ขึ้นเว็บไซต ตั้งแต 1-8  
สิงหาคม  2550 คิดเปนรอยละ 61.7 สัญญาโครงการ  Airport  Rail Link  ครบกําหนดสัญญา  900  
วัน  ในวันที่  7  สิงหาคม  2550  คิดเปนรอยละ 58.4  นโยบายของรักษาการผูวาการรถไฟแหง
ประเทศไทย คนปจจุบัน  นายบัญชา  คงนคร  คือ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  โปรงใส  ตรวจสอบได คิด
เปนรอยละ 56.1  การรถไฟแหงประเทศไทย เปดใชระบบอินทราเน็ต  โดยใหพนักงานสามารถรับรู
ขอมูลขาวสารภายในองคการ โดยใชเลขประจําตัว  ทศค.  ของแตละคน คิดเปนรอยละ 53.3  นาย
บัญชา คงนคร  รักษาการผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย  ยกเลิกการกํากับดูแล  การจัดซ้ือ  จัดจาง  
ตั้งแตวันที่  28  มิถุนายน  2550  โดยใหทุกฝาย/สํานักงาน/หนวยงาน/ศูนย/กองตางๆ  รับผิดชอบ
ตามระเบียบฯ โดยคํานึงถึงนโยบายโปรงใส  เปนธรรม  ประหยัด  มีประสิทธิภาพ  และเปนไปตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และขอสําคัญ  ตองเกิดประโยชนสูงสุดแกกิจการรถไฟแหงประเทศ
ไทย คิดเปนรอยละ 51.8   การรถไฟแหงประเทศไทย มีแผนฟนฟูกิจการรถไฟ เพื่อที่จะสามารถ
พลิกฟนกิจการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ปจจุบันไดขาดสภาพคลองดานการเงิน รวมทั้งปญหาจาก
โครงสรางองคการที่ใหญ แตขาดประสิทธิภาพดานการทํางานในปจจุบัน คิดเปนรอยละ 29.8  การ
รถไฟแหงประเทศไทย จัดเดินขบวนรถพิเศษรถจักรไอน้ําปละ  3  ครั้ง  คือ  วันสถาปนากิจการ
รถไฟ วันที่  26  มีนาคม , วันปยะมหาราช วันที่  23  ตุลาคม  และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  วันที่  5  ธันวาคม  และไดอนุมัติในหลักการใหเพิ่มขึ้นอีก  1  วัน  
คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติติ์ฯ  วันที่ 12  สิงหาคม คิดเปนรอยละ 20.9  
และการรถไฟแหงประเทศไทย รวมรณรงคใหพนักงานแตงกายดวยผาไทยเปนประจําทุกวันศุกร  
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมขอความรวมมือ คิดเปนรอยละ 15.6 ตามลําดับ 
 สําหรับพนักงานที่รับทราบขอมูลขาวสารภายในคิดเปนรอยละ 40.3  เรียงลําดับจากมาก
ที่สุด ดังนี้  การรถไฟแหงประเทศไทย รวมรณรงคใหพนักงานแตงกายดวยผาไทยเปนประจําทุกวัน
ศุกร  ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมขอความรวมมือ คิดเปนรอยละ 84.4  รองลงมาคือการรถไฟแหง
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ประเทศไทย จัดเดินขบวนรถพิเศษรถจักรไอน้ําปละ 3  คร้ัง  คือ  วันสถาปนากิจการรถไฟ วันที่  26  
มีนาคม , วันปยะมหาราช วันที่  23  ตุลาคม  และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ  วันที่  5  ธันวาคม  และไดอนุมัติในหลักการใหเพิ่มขึ้นอีก  1  วัน  คือ  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติติ์ฯ  วันที่  12  สิงหาคม คิดเปนรอยละ 79.1  การรถไฟแหง
ประเทศไทย มีแผนฟนฟูกิจการรถไฟ เพื่อที่จะสามารถพลิกฟนกิจการรถไฟแหงประเทศไทย ที่
ปจจุบันไดขาดสภาพคลองดานการเงิน รวมทั้งปญหาจากโครงสรางองคการที่ใหญ  แตขาด
ประสิทธิภาพดานการทํางานในปจจุบัน คิดเปนรอยละ 69.9  นายบัญชา คงนคร  รักษาการผูวาการ
รถไฟแหงประเทศไทย  ยกเลิกการกํากับดูแล  การจัดซ้ือ  จัดจาง  ตั้งแตวันที่  28  มิถุนายน  2550  
โดยใหทุกฝาย/สํานักงาน/หนวยงาน/ศูนย/กองตางๆ  รับผิดชอบตามระเบียบฯ โดยคํานึงถึงนโยบาย
โปรงใส  เปนธรรม  ประหยัด  มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ขอสําคัญ  ตองเกิดประโยชนสูงสุดแกกิจการรถไฟแหงประเทศไทย คิดเปนรอยละ 47.7  การรถไฟ
แหงประเทศไทย เปดใชระบบอินทราเน็ต  โดยใหพนักงานสามารถรับรูขอมูลขาวสารภายใน
องคการ  โดยใชเลขประจําตัว ทศค. ของแตละคน คิดเปนรอยละ 46.7  นโยบายของรักษาการผูวา
การรถไฟแหงประเทศไทย คนปจจุบัน  นายบัญชา  คงนคร  คือ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  โปรงใส  
ตรวจสอบได คิดเปนรอยละ 43.9  สัญญาโครงการ  Airport  Rail Link  ครบกําหนดสัญญา  900  
วัน  ในวันที่  7  สิงหาคม 2550 คิดเปนรอยละ 41.6  การรถไฟแหงประเทศไทย นําราง TOR รถไฟ
สายสีแดง ขึ้นเว็บไซต ตั้งแต 1-8  สิงหาคม  2550  คิดเปนรอยละ 38.3  โครงการเอนเนอรยี่คอม
เพล็กซ (หลังสํานักใหญ ปตท.)  จะกอสรางศูนยพลังงานแหงชาติ ระยะเวลา  30  ป  พื้นที่  28.93  
ไร  การรถไฟแหงประเทศไทย ไดรับผลตอบแทน  860  ลานบาท  (สัญญาเริ่ม  1  พ.ค. 2549) คิด
เปนรอยละ 31.1  และกระทรวงคมนาคมแตงตั้งคณะกรรมการกํากับและติดตามการดําเนินงานการ
ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อฟนฟูฐานะการเงินของการรถไฟแหงประเทศไทย  
(กฟฟ.)  โดยมีหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เปนประธาน  และมีผูอํานวยการสํานักงาน
และผูแทนจากภาครัฐอื่นๆ ที่ไมใชคนรถไฟอีก  8  คน  รวมเปนกรรมการ คิดเปนรอยละ 29.1  
ตามลําดับ 
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4.2.3  ตอนที่  3  ทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 
 
ตารางที่  4.8  ทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  (ในภาพรวม) 
 

ทัศนคต ิ จํานวน  (รอยละ) ทัศนคติตอภาพลักษณองคการ 
ของพนักงานการรถไฟ 

แหงประเทศไทย 

นอย 
ท่ี 
สุด 

นอย ปาน 
กลาง มาก 

มาก 
ท่ี 
สุด 

S.D. X  
ระดับ 
ทัศนคติ

1 ภาพลักษณผูบริหาร 
  

39 
(9.9) 

102 
(26.0) 

161 
(41.1) 

71 
(18.1) 

19 
(4.8) 

1.00 2.82 ปาน
กลาง 

2 ภาพลักษณพนักงาน 34 
(8.7) 

129 
(32.9) 

158 
(40.3) 

60 
(15.3) 

11 
(2.8) 

.93 2.71 ปาน
กลาง 

3 ภาพลักษณสินคาและบริการ  50 
(12.8) 

178 
(45.4) 

130 
(33.2) 

25 
(6.4) 

9 
(2.3) 

.88 2.40 นอย 

4 ภาพลักษณการดําเนินธุรกจิ  3 
(.8) 

9 
(2.3) 

55 
(14.0) 

215 
(54.8) 

110 
(28.1) 

.76 4.07 มาก 

5 ภาพลักษณกจิกรรมทางสังคม  14 
(3.6) 

75 
(19.1) 

196 
(50.0) 

83 
(21.2) 

24 
(6.1) 

.89 3.07 ปาน
กลาง 

6 ภาพลักษณบรรยากาศสถานที่ทํางาน 54 
(13.8) 

112 
(28.6) 

177 
(45.2) 

37 
(9.4) 

12 
(3.1) 

.94 2.59 นอย 

รวม 3 
(.8) 

69 
(17.6) 

246 
(62.8) 

68 
(17.3) 

6 
(1.5) 

.67 3.01 ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ 4.8  พบวา  ทัศนคติโดยภาพรวมของพนักงาน อยูในระดับปานกลาง 
( X =3.01) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทัศนคติที่อยูในระดับมากมี 1 ดาน  ระดับปานกลางมี  3  
ดาน  ระดับนอยมี  2  ดาน  เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย  ดังนี้  ดานภาพลักษณการดําเนินธุรกิจ ( X  = 
4.07)  ภาพลักษณกิจกรรมทางสังคม  ( X  = 3.07)  ภาพลักษณผูบริหาร ( X  = 2.82)  ภาพลักษณ
พนักงาน ( X  = 2.71) ภาพลักษณบรรยากาศสถานที่ทํางาน  ( X  = 2.59) และภาพลักษณสินคาและ
บริการ ( X  = 2.40) 
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 ตารางที่  4.9  ทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 
(ดานภาพลักษณผูบริหาร) 
 

ทัศนคต ิ จํานวน  (รอยละ) 

ภาพลักษณผูบริหาร นอย 
ท่ี 
สุด 

นอย ปาน 
กลาง มาก 

มาก 
ท่ี 
สุด 

S.D. X  
ระดับ 
ทัศนคติ

1) คณะกรรมการรถไฟแหงประเทศ
ไทย เปนผูมีความรู  ความสามารถ  มี
วิสัยทัศนกวางไกล 

52 
(13.3) 

46 
(11.7) 

191 
(48.7) 

67 
(17.1) 

36 
(9.2) 

1.09 2.97 ปาน
กลาง 

2) ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย เปน
ผูมีความรู  สามารถนําความรูที่มีมา
พัฒนาปรับปรุงการรถไฟใหดีขึ้น 

39 
(9.9) 

59 
(15.1) 

169 
(43.1) 

84 
(21.4) 

41 
(10.5) 

1.08 3.07 ปาน
กลาง 

3) ผูบริหารมีความชัดเจนดานนโยบาย
การบริหารองคการ 

54 
(13.8) 

106 
(27.0) 

152 
(38.8) 

50 
(12.8) 

30 
(7.7) 

1.09 2.73 ปาน
กลาง 

4) ผูบริหารใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของพนักงาน 

90 
(23.0) 

109 
(27.8) 

116 
(29.6) 

51 
(13.0) 

51 
(6.6) 

1.17 2.53 นอย 

5) ผูบริหารการรถไฟแหงประเทศไทย 
มีความเปนผูนาํ  สามารถสราง
ภาพลักษณที่ดใีหกับองคการ 

52 
(13.3) 

87 
(22.2) 

151 
(38.5) 

72 
(18.4) 

30 
(7.7) 

1.10 2.85 ปาน
กลาง 

รวม 39 
(9.9) 

102 
(26.0) 

161 
(41.1) 

71 
(18.1) 

19 
(4.8) 

1.00 2.82 ปาน
กลาง 

 
จากตารางที่ 4.9  พบวา  ทัศนคติดานภาพลักษณผูบริหารของพนักงาน อยูในระดับปาน

กลาง  ( X = 2.82)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทัศนคติที่อยูในระดับปานกลางมี 4 ขอ ระดับนอยมี  1 
ขอ  เรียงลําดับตามคาเฉล่ีย ดังนี้  ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย เปนผูมีความรู  สามารถนําความรูที่มี
มาพัฒนาปรับปรุงการรถไฟใหดีขึ้น ( X = 3.07)  คณะกรรมการรถไฟแหงประเทศไทย เปนผูมีความรู  
ความสามารถ  มีวิสัยทัศนกวางไกล  ( X = 2.97)  ผูบริหารการรถไฟแหงประเทศไทย มีความเปนผูนํา 
สามารถสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคการ  ( X = 2.85)  ผูบริหารมีความชัดเจนดานนโยบายการบริหาร
องคการ( X = 2.73)  และผูบริหารใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของพนักงาน ( X = 2.53) 
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ตารางที่  4.10  ทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 
(ดานภาพลักษณพนักงาน) 
 

ทัศนคต ิ จํานวน  (รอยละ) 

ภาพลักษณพนักงาน นอย 
ท่ี 
สุด 

นอย ปาน 
กลาง มาก 

มาก 
ท่ี 
สุด 

S.D. X  
ระดับ 
ทัศนคติ

6) พนักงานของการรถไฟแหงประเทศ
ไทย เปนผูมีความรู  ความสามารถตรง
กับสายงานทีป่ฏิบัติ 

52 
(13.3) 

94 
(24.0) 

159 
(40.6) 

58 
(14.8) 

29 
(7.4) 

1.08 2.79 ปาน
กลาง 

7) การรถไฟแหงประเทศไทย ใหการ
สนับสนุนดานการศึกษากบัพนักงาน
อยางเต็มที ่

96 
(24.5) 

112 
(28.6) 

111 
(28.3) 

54 
(13.8) 

19 
(4.8) 

1.14 2.46 นอย 

8) การรถไฟแหงประเทศไทย ให
ความรู  และการอบรมพนักงาน
สําหรับนําไปประยุกตใชกบัการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

62 
(15.8) 

100 
(25.5) 

144 
(36.7) 

66 
(16.8) 

20 
(5.1) 

1.08 2.70 ปาน
กลาง 

9) พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย
มีมารยาทในการปฏิบัติงานอยางดีกับ
ผูโดยสาร 

56 
(14.3) 

84 
(21.4) 

162 
(41.3) 

67 
(17.1) 

23 
(5.9) 

1.07 2.79 ปาน
กลาง 

10) พนักงานรถไฟฯ มีความซื่อสัตย
ตอการปฏิบัติงานในหนาที ่

53 
(13.5) 

94 
(24.0) 

149 
(38.0) 

68 
(17.3) 

28 
(7.1) 

1.09 2.81 ปาน
กลาง 

รวม 34 
(8.7) 

129 
(32.9) 

158 
(40.3) 

60 
(15.3) 

11 
(2.8) 

.93 2.71 ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ 4.10  พบวา  ทัศนคติดานภาพลักษณพนักงานของพนักงาน อยูในระดับปาน
กลาง ( X = 2.71)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทัศนคติที่อยูในระดับปานกลางมี  4 ขอ  ระดับนอยมี  
1 ขอ  เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ดังนี้  พนักงานรถไฟฯ มีความซื่อสัตยตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ( X = 
2.81)  พนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทย เปนผูมีความรู  ความสามารถตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ 
( X = 2.79) พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย มีมารยาทในการปฏิบัติงานอยางดีกับผูโดยสาร 
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( X = 2.79)  การรถไฟแหงประเทศไทย ใหความรู และการอบรมพนักงานสําหรับนําไปประยุกตใช
กับการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ( X = 2.70)  และการรถไฟแหงประเทศไทย ใหการสนับสนุนดาน
การศึกษากับพนักงานอยางเต็มที่ ( X = 2.46) 
 
 ตารางที่  4.11  ทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 
(ดานภาพลักษณสินคาและบริการ) 
 

ทัศนคต ิ จํานวน  (รอยละ) 

ภาพลักษณสนิคาและบริการ นอย 
ท่ี 
สุด 

นอย ปาน 
กลาง มาก 

มาก 
ท่ี 
สุด 

S.D. X  
ระดับ 
ทัศนคติ

11) การรถไฟแหงประเทศไทย มี
อุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย
สามารถใหบริการไดอยางเตม็ที่ 

145 
(37.0) 

109 
(27.8) 

107 
(27.3) 

22 
(5.6) 

9 
(2.3) 

1.03 2.08 
นอย 

12) หัวรถจกัร  และตูรถโดยสาร  มี
ใหบริการอยางเพียงพอ 

214 
(54.6) 

100 
(25.5) 

56 
(14.3) 

9 
(2.3) 

13 
(3.3) 

1.00 1.74 นอย
ที่สุด 

13) พนักงานการรถไฟแหงประเทศ
ไทย มีจิตสํานกึในการใหบริการ 

35 
(8.9) 

104 
(26.5) 

178 
(45.4) 

56 
(14.3 

19 
(4.8) 

0.95 2.80 ปาน
กลาง 

14) การรถไฟแหงประเทศไทย ให
ความสําคัญกับงานดานการบริการ
ใหกับผูโดยสาร 

28 
(7.1) 

94 
(24.0) 

158 
(39.5) 

80 
(20.4 

34 
(8.7) 

1.03 2.99 ปาน
กลาง 

15) การรถไฟแหงประเทศไทย มีส่ิง
อํานวยความสะดวกใหกับผูโดยสาร
ที่มาใชบริการอยางเพียงพอ 

84 
(21.4) 

121 
(30.9) 

144 
(36.7) 

33 
(8.4) 

10 
(2.6) 

0.99 2.40 
นอย 

รวม 50 
(12.8) 

178 
(45.4) 

130 
(33.2) 

25 
(6.4) 

9 
(2.3) 

.87 2.40 นอย 
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จากตารางที่ 4.11  พบวา  ทัศนคติดานภาพลักษณสินคาและบริการของพนักงาน อยูใน
ระดับนอย ( X = 2.40) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทัศนคติที่อยูในระดับปานกลางมี  2 ขอ  ระดับ
นอยมี  2  ขอ  ระดับนอยที่สุดมี 1 ขอ  เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ดังนี้  การรถไฟแหงประเทศไทย ให
ความสําคัญกับงานดานการบริการใหกับผูโดยสาร ( X = 2.99)  พนักงานการรถไฟแหงประเทศ
ไทย มีจิตสํานึกในการใหบริการ( X = 2.8)  การรถไฟแหงประเทศไทย มีส่ิงอํานวยความสะดวก
ใหกับผูโดยสารที่มาใชบริการอยางเพียงพอ  ( X = 2.40)  การรถไฟแหงประเทศไทย มีอุปกรณและ
เครื่องมือที่ทันสมัยสามารถใหบริการไดอยางเต็มที่ ( X = 2.08) และหัวรถจักร ตูรถโดยสาร  มี
ใหบริการอยางเพียงพอ ( X = 1.74) 
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ตารางที่  4.12  ทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 
(ดานภาพลักษณการดําเนินธรุกิจ) 
 

ทัศนคต ิ จํานวน  (รอยละ) 

ภาพลักษณการดําเนินธุรกิจ นอย 
ท่ี 
สุด 

นอย ปาน 
กลาง มาก 

มาก 
ท่ี 
สุด 

S.D. X  
ระดับ 
ทัศนคติ

16) การรถไฟแหงประเทศไทย เปน
กิจการที่มุงใหบริการกับผูที่มีรายได
นอยเปนสวนใหญ 

6 
(1.5) 

29 
(7.4) 

115 
(29.3) 

129 
(32.9) 

113 
(28.8) 

0.98 3.80 
มาก 

17) การรถไฟแหงประเทศไทย เปน
กิจการที่มุงเนนการขนสงผูโดยสาร
และสินคาเปนหลัก 

7 
(1.8) 

23 
(5.9) 

101 
(25.8) 

165 
(42.1) 

96 
(24.5) 

0.93 3.82 
มาก 

18) การรถไฟแหงประเทศไทย เปน
กิจการขนาดใหญที่ตองลงทุนสูง  แต
การจัดเก็บคาโดยสารทําไดนอย  
เพราะการขึ้นคาโดยสารตองผานความ
เห็นชอบจากรฐับาล 

9 
(2.3) 

19 
(4.8) 

43 
(11.0 

111 
(28.3) 

210 
(53.6) 

0.99 4.26 

มาก
ที่สุด 

19) การรถไฟแหงประเทศไทย ดําเนนิ
ธุรกิจไดไมเตม็ตัว  เพราะถูกแทรกแซง
จากทางการเมอืง 

9 
(2.3) 

15 
(3.8) 

38 
(9.7) 

110 
(28.1) 

220 
(56.1) 

0.95 4.32 มาก
ที่สุด 

20) การรถไฟแหงประเทศไทย ยังยึด
ติดกับรูปแบบการดําเนนิธุรกิจแบบ
เกาๆ คือ  การรอใหผูโดยสารเขามาหา 
แตยังไมไดเดนิเขาไปหาผูโดยสาร
แบบธุรกิจอื่นๆ 

12 
(3.1) 

22 
(5.6) 

62 
(15.8) 

115 
(29.3) 

181 
(46.2) 

1.05 4.10 

มาก 

รวม 3 
(.8) 

9 
(2.3) 

55 
(14.0) 

215 
(54.8) 

110 
(28.1) 

.76 4.07 มาก 
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 จากตารางที่ 4.12  พบวา  ทัศนคติดานภาพลักษณการดําเนินธุรกิจของพนักงาน อยูใน
ระดับมาก  ( X = 4.07)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทัศนคติที่อยูในระดับมากที่สุดมี 2 ขอ  ระดับ
มากมี  3 ขอ  เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย  ดังนี้  การรถไฟแหงประเทศไทย ดําเนินธุรกิจไดไมเต็มตัว 
เพราะถูกแทรกแซงจากทางการเมือง ( X = 4.32)  การรถไฟแหงประเทศไทย เปนกิจการขนาดใหญ
ที่ตองลงทุนสูง แตการจัดเก็บคาโดยสารทําไดนอย เพราะการขึ้นคาโดยสารตองผานความเห็นชอบ
จากรัฐบาล ( X = 4.26)  การรถไฟแหงประเทศไทย ยังยึดติดการรูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบเกาๆ 
คือ  การรอใหผูโดยสารเขามาหา แตยังไมไดเดินเขาไปหาผูโดยสารแบบธุรกิจอื่นๆ ( X = 4.10)  
การรถไฟแหงประเทศไทย เปนกิจการที่มุงเนนการขนสงผูโดยสารและสินคาเปนหลัก ( X = 3.82)  
และการรถไฟแหงประเทศไทย เปนกิจการที่มุงใหบริการกับผูที่มีรายไดนอยเปนสวนใหญ ( X = 
3.80) 
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ตารางที่  4.13  ทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 
(ดานภาพลักษณกิจกรรมทางสังคม) 
 

ทัศนคต ิ จํานวน  (รอยละ) 

ภาพลักษณกิจกรรมทางสังคม นอย 
ท่ี 
สุด 

นอย ปาน 
กลาง มาก 

มาก 
ท่ี 
สุด 

S.D. X  
ระดับ 
ทัศนคติ

21) การใหความชวยเหลือกบักลุม
เยาวชนที่ดอยโอกาส 

43 
(11.0) 

77 
(19.6) 

160 
(40.8) 

83 
(21.2) 

29 
(7.4) 

1.06 2.94 ปาน
กลาง 

22) การใหความชวยเหลือกบักลุม
ผูสูงอายุ 

25 
(6.4) 

55 
(14.0))

167 
(42.6) 

105 
(26.8) 

40 
(10.2) 

1.01 3.20 ปาน
กลาง 

23) การใหความชวยเหลือกบักลุมคน
พิการ 

38 
(9.7) 

92 
(23.5) 

149 
(38.0) 

76 
(19.4) 

37 
(9.4) 

1.09 2.95 ปาน
กลาง 

24) การใหความชวยเหลือกบั
หนวยงานทหาร 

30 
(7.7) 

44 
(11.2) 

163 
(41.6) 

100 
(25.5) 

55 
(14.0) 

1.07 3.27 
มาก 

25) การใหความชวยเหลือกบั
หนวยงานตางๆ 

35 
(8.9) 

60 
(15.3) 

181 
(46.2) 

907 
(23.0) 

26 
(6.6) 

1.00 3.03 ปาน
กลาง 

รวม 14 
(3.6) 

75 
(19.1) 

196 
(50.0) 

83 
(21.2) 

24 
(6.1) 

.89 3.07 ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ 4.13  พบวา  ทัศนคติดานภาพลักษณกิจกรรมทางสังคมของพนักงาน อยูใน
ระดับปานกลาง  ( X = 3.07)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทัศนคติที่อยูในระดับมากมี  1 ขอ  ระดับ
ปานกลางมี  4 ขอ  เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย  ดังนี้  การใหความชวยเหลือกับหนวยงานทหาร ( X = 
3.27)  การใหความชวยเหลือกับกลุมผูสูงอายุ ( X = 3.20)  การใหความชวยเหลือกับหนวยงาน
ตางๆ ( X = 3.03)  การใหความชวยเหลือกับกลุมคนพิการ ( X = 2.95)  และการใหความชวยเหลือ
กับกลุมเยาวชนที่ดอยโอกาส ( X = 2.94) 
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ตารางที่  4.14  ทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 
(ดานภาพลักษณบรรยากาศสถานที่ทํางาน) 
 

ทัศนคต ิ จํานวน  (รอยละ) 

ภาพลักษณบรรยากาศสถานที่ทํางาน นอย 
ท่ี 
สุด 

นอย ปาน 
กลาง มาก 

มาก 
ท่ี 
สุด 

S.D. X  
ระดับ 
ทัศนคติ

26) สถานที่ปฏิบัติงานมี
สภาพแวดลอมที่ดี 

59 
(15.1) 

92 
(23.5) 

175 
(44.6) 

46 
(11.7) 

20 
(5.1) 

1.03 2.68 ปาน
กลาง 

27) สถานที่ปฏิบัติงานมีอุปกรณ  
เครื่องมือเครื่องใชมีความเหมาะสม
และพอเพยีง 

99 
(25.3) 

120 
(30.6) 

132 
(33.7) 

27 
(6.9) 

14 
(3.6) 

1.04 2.33 
นอย 

28) สถานที่ทํางานมีอุปกรณการ
ส่ือสารติดตอถึงกันระหวางพนักงาน
ในองคการที่ด ี

76 
(19.4) 

83 
(21.2) 

143 
(36.5) 

70 
(17.9) 

20 
(5.1) 

1.12 2.68 ปาน
กลาง 

29) สถานที่ทํางานมีระบบปองกัน
อันตรายที่ด ี

108 
(27.6) 

113 
(28.8) 

132 
(33.7) 

27 
(6.9) 

12 
(3.1) 

1.04 2.29 นอย 

30) สถานที่ทํางานตั้งอยูในสถานที่
เหมาะสมกับลักษณะการปฏบิัติงาน 

57 
(14.5) 

60 
(15.3) 

172 
(43.9) 

70 
(17.9) 

33 
(8.4) 

1.11 2.90 ปาน
กลาง 

รวม 54 
(13.8) 

112 
(28.6) 

177 
(45.2) 

37 
(9.4) 

12 
(3.1) 

.94 2.59 นอย 

 
 จากตารางที่ 4.14  พบวา  ทัศนคติดานภาพลักษณบรรยากาศสถานที่ทํางานของ
พนักงาน อยูในระดับนอย  ( X = 2.59)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทัศนคติที่อยูในระดับปานกลาง
มี  3 ขอ  ระดับนอยมี  2 ขอ เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย  ดังนี้  สถานที่ทํางานตั้งอยูในสถานที่เหมาะสม
กับลักษณะการปฏิบัติงาน ( X = 2.90)  สถานที่ปฏิบัติงานมีสภาพแวดลอมที่ดี ( X = 2.68)  สถานที่
ทํางานมีอุปกรณการสื่อสารติดตอถึงกันระหวางพนักงานในองคการที่ดี ( X = 2.68)  สถานที่
ปฏิบัติงานมีอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชมีความเหมาะสมและพอเพียง ( X = 2.33)  และสถานที่
ทํางานมีระบบปองกันอันตรายที่ดี ( X = 2.29) 
 

DPU
DPU



 71

 4.2.4  ตอนที่  4  ขอเสนอแนะการสื่อสารภายในองคการของการรถไฟแหงประเทศไทย 
 
 สําหรับแบบสอบถามตอนที่  4  นี้ เปนคําถามปลายเปดที่สอบถามกลุมผูตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะการสื่อสารภายในองคการของการรถไฟแหงประเทศไทย  มีผู
เสนอแนะแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองคการการรถไฟแหงประเทศไทย  จํานวน  
125  คน  จากกลุมผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  392  คน  คิดเปนรอยละ 31.88  โดยแสดงความ
คิดเห็น  จากพนักงานจํานวน  125  คน  คิดเปนรอยละตามหัวขอที่เสนอแนะ  ดังนี้  ผูบริหาร  คิด
เปนรอยละ  28.0,  พนักงาน  คิดเปนรอยละ  12.8,  สินคาและบริการ  คิดเปนรอยละ  20.0,  การ
ดําเนินธุรกิจ  คิดเปนรอยละ  13.6,  กิจกรรมทางสังคม  คิดเปนรอยละ  12.0,  สถานที่ทํางาน  คิด
เปนรอยละ  13.6  ตามรายละเอียดในตาราง  ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.15  ขอเสนอแนะการสื่อสารภายในองคการ 
 
หัวขอท่ีมีการ
เสนอแนะ 

รายละเอียดขอเสนอแนะ คิดเปน 
(รอยละ) 

ผูบริหาร 

1. ผูบริหารควรสรางการมีสวนรวมของพนักงานใน
องคการใหมากขึ้น 

2. ผูบริหารความมีความชัดเจนดานนโยบายการบริหาร
องคการ 

3. ผูบริหารควรลงมารับฟงความคิดเห็นของพนักงาน
ภายในองคการทุกระดับถึงปญหาและอุปสรรคในการ
ทํางาน 

4. ผูบริหารตองมีคุณธรรมและจริยธรรม 
5. ผูบริหารตองกลาที่จะตัดสินใจ 
6. ผูบริหารตองมีจุดยืนและไมเอนเอียงเอาการเมืองเขา

มาเกี่ยวของกับการทํางาน  เพื่อท่ีจะทําใหตนเองอยูใน
ตําแหนงไดนานขึ้น  โดยไมยึดถึงผลประโยชนของ
องคการการรถไฟแหงประเทศไทย 

28.0 

พนักงาน 1. พยายามปลูกฝงใหพนักงานภูมิใจในตัวองคการ 
2. สรางทัศนคติที่ดีในการทํางานใหกับพนักงาน 12.8 
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หัวขอท่ีมีการ
เสนอแนะ 

รายละเอียดขอเสนอแนะ คิดเปน 
(รอยละ) 

สินคาและ
บริการ 

1. ควรจัดหารถจักร   รถพวงมาให เพียงพอกับการ
ใหบริการ 

2. ควรจัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับอํานวยความ
สะดวกใหกับผูโดยสาร 

3. ปรับปรุงแกไขอุปกรณตางๆ ที่ชํารุดใหอยูในสภาพดี 

20.0 

การดําเนนิธุรกิจ 

1. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานใหพนักงานไดรับ
คาตอบแทนตามความสามารถและผลงาน 

2. ควรลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เนื่องจากงานบางอยาง
มีความซ้ําซอน 

3. ควรทําธุรกิจในเชิงรุกมากกวาตั้งรับ  เนื่องจากใน
ปจจุบันการรถไฟแหงประเทศไทย มีคูแขงทางการ
ขนสงผูโดยสารและสินคาเพิ่มมากขึ้น 

4. หนวยงานภายในองคการควรติดตอส่ือสารถึงกันได
อยางสะดวก  เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

13.6 

กิจกรรมทาง
สังคม 

1. การรถไฟแหงประเทศไทย ชวยเหลือดานการเดินทาง
ใหกับกลุมทหาร  เยาวชน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และ
ผูดอยโอกาสตางๆ เปนจํานวนมาก  แตตองใหรัฐบาล
ลงมาใหเงินสนับสนุนองคการการรถไฟแหงประเทศ
ไทย เนื่องจากการรถไฟแหงประเทศไทย ไมไดปรับ
ขึ้นคาโดยสาร ช้ัน 3  มาตั้งแตป 2528  ซ่ึงชั้น 3  มี
จํานวนมากถึง  92 เปอรเซ็นต  โดยชั้น 3  (กรุงเทพ – 
บางซื่อ) มีราคาเพียงแค  2  บาท  ซ่ึงไมคุมกับตนทุน
ของน้ํามันที่ปรับขึ้นมาก 

2. รัฐบาลควรจายเงินสนับสนุนคาบริการเชิงสังคม PSO  
เต็มจํานวนตามที่การรถไฟแหงประเทศไทย  ได
ใหบริการขั้นพื้นฐานกับผูมีรายไดนอย 

 

12.0 

DPU
DPU



 73

หัวขอท่ีมีการ
เสนอแนะ 

รายละเอียดขอเสนอแนะ คิดเปน 
(รอยละ) 

สถานที่ทํางาน 

1. ควรจั ดสถานที่ ทํ า ง านใหม ให สะดวกต อก าร
ปฏิบัติงาน  เนื่องจากปจจุบันมีความแออัดของจํานวน
พนักงานในสถานที่ทํางาน 

2. ควรจัดสถานที่รับประทานอาหารใหมีความพอเพียง 
3. ควรมีสถานที่จอดรถใหมีความพอเพียงทั้งในสวนของ

พนักงานและผูทีม่าติดตอ 

13.6 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 
 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาการสื่อสารภายในและการรับรูภาพลักษณองคการ
ในทัศนะของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  ซ่ึงมีวัตถุประสงค  วิธีดําเนินการวิจัย  และสรุป
ผลการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 
5.1  วัตถุประสงคของการวจัิย 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาการสื่อสารภายในองคการของการรถไฟแหงประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารภายในองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 
3. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  

 
5.2  วิธีดําเนินการวิจัย 
 

สวนที่  1  การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)   
  โดยจะทําการศึกษาถึงการสื่อสารภายในองคการของการรถไฟแหงประเทศไทย ดวย
วิธีการสัมภาษณเจาะลึก  (In-depth  Interview)  การสังเกตการณและการจดบันทึก จากบุคคลที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการสื่อสารของการรถไฟแหงประเทศไทย  เพื่อทราบถึงชอง
ทางการสื่อสาร  วิธีการสื่อสาร  และการติดตามการประเมินผลการรับรูของขอมูลที่ทางองคการ
ตองการสื่อสารใหกับพนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และจากการคนควาอางอิงจาก
เอกสารตางๆ แลววิเคราะหสรุปผล 
 

สวนที่  2 การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) 
  1. กลุมตัวอยาง (Sample)  กลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก พนักงานและลูกจางของการ
รถไฟแหงประเทศไทย จํานวน  392 คน  ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตรการหา
จํานวนกลุมตัวอยางของทาโร  ยามาเน  (Taro  Yamanne)  โดยสุมแยกตามกลุมพนักงานและลูกจาง 
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 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามแบงออกเปน  4  สวน  คือ 
  สวนที่  1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 สวนที่  2 คําถามเกี่ยวกบัการรับรูขอมูลขาวสารภายในองคการการรถไฟแหง
ประเทศไทย 

 สวนที่  3 คําถามเกี่ยวกบัความคิดเหน็เกี่ยวกับทัศนคติตอภาพลักษณองคการ
ของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  

 สวนที่  4 คําถามปลายเปด  (Open – ended) ขอเสนอแนะการสื่อสารภายใน
องคการการรถไฟแหงประเทศไทย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บรวบรวมในชวงเดือนมกราคม - มีนาคม 2551 โดยทํา
หนังสือขอความรวมมือจากทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเพื่อขอความอนุเคราะหในการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูล พรอมประสานงานกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ และแจก
แบบสอบถามจํานวน 392 ชุด ไดรับกลับคืนมาจํานวน 392 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 ของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 
 4. การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่เปนสถานภาพสวนบุคคล การรับรูขอมูลขาวสารภายใน
องคการ  ทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ในการวิเคราะห  
 
5.3  สรุปผลการวิจัย 

 
 ผลการศึกษาวิจัย  เร่ือง  การสื่อสารภายในและการรับรูภาพลักษณองคการในทัศนะของ
พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  จําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล  พบวาสวนใหญเปนเพศ
ชายรอยละ 62.50  สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 53.10  ชวงอายุระหวาง  26-30 ป คิดเปนรอยละ 
19.90   การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 46.90  ตําแหนงระดับ 1-5  คิด
เปนรอยละ 50.50  และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11-15 ป  คิดเปนรอยละ 23.00 
  
 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย  3 ขอ  ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาการสื่อสารภายในองคการของการรถไฟแหงประเทศไทย 
สําหรับการสื่อสารภายในองคการของการรถไฟแหงประเทศไทย  การรถไฟแหง

ประเทศไทย มีศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยวเปนศนูยกลางในการทํางานเกี่ยวกับการ
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ส่ือสารภายในองคการ  โดยใชชองทางการสื่อสาร  หลักๆ  3  กลุม  คือ  กลุมส่ือส่ิงพิมพ  กลุมส่ือ
บุคคล  และสื่ออิเล็กทรอนิกส  แตการรถไฟแหงประเทศไทย ไดใชส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก  เนื่องจาก
การรถไฟแหงประเทศไทย ยงัเปนหนวยงานที่อยูในระบบราชการ  จึงทําใหการสื่อสารภายใน
องคการเปนการสั่งการจากบนลงลาง  คือ  การสั่งการจากผูบริหารลงมายังพนกังานดานปฏิบัติการ  
โดยมีการสั่งการเปนหนังสือและเวียนใหพนักงานไดทราบและถือปฏิบัติเปนหลัก  และศูนย
ประชาสัมพันธก็ยังอาศัยกลุมพันธมิตรที่ชวยงานดานประชาสัมพันธ  โดยอาศัยความรวมมือของ
พนักงานในสวนงานตางๆ ที่มิใชพนักงานเฉพาะดานประชาสัมพันธ  เปนผูที่ทําหนาที่ชวยกระจาย
ขอมูลขาวสารที่ตองการเผยแพรประชาสมัพันธ  เนื่องจากการรถไฟแหงประเทศไทย มีพนกังาน
กระจายอยูถึง  47  จังหวดัทัว่ประเทศ  แตพนักงานที่ศนูยประชาสัมพนัธมีจํานวนเพยีงแค  20  คน  
ทําใหการทํางานทําไดไมทัว่ถึง  อีกทั้งเครื่องมือเทคโนโลยีที่จะชวยในงานดานประชาสัมพันธก็ยัง
ไมทันสมัยกับยุคปจจุบัน  ทาํใหไมสามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพไดอยางเต็มที ่
 

2. เพื่อศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารภายในองคการของพนกังานการรถไฟแหง
ประเทศไทย 

การรับรูขอมูลขาวสารภายในของพนักงาน ในภาพรวมสวนใหญไมทราบขอมูล
ขาวสารคิดเปนรอยละ 59.70  และทราบคิดเปนรอยละ 40.30 
 2.1  ดานการรับรูขอมูลขาวสารภายในของพนักงาน ขอที่มีความคิดเห็นไมทราบ
สูงสุด  คือ  กระทรวงคมนาคมแตงตั้งคณะกรรมการกํากับและติดตามการดําเนินงานการปรับปรุง
โครงสรางการบริหารจัดการเพื่อฟนฟูฐานะการเงินของการรถไฟแหงประเทศไทย  (กฟฟ.)  โดยมี
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เปนประธาน  และมีผูอํานวยการสํานักงานและผูแทน
จากภาครัฐอื่นๆ ที่ไมใชคนรถไฟอีก  8  คน  รวมเปนกรรมการ  และขอที่มีความคิดเห็นไมทราบ
ต่ําสุดคือ การรถไฟแหงประเทศไทย รวมรณรงคใหพนักงานแตงกายดวยผาไทยเปนประจําทุกวัน
ศุกร  ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมขอความรวมมือ 
 2.2  ดานการรับรูขอมูลขาวสารภายในของพนักงาน ขอท่ีมีความคิดเห็นทราบ
สูงสุด  คือ  การรถไฟแหงประเทศไทย รวมรณรงคใหพนักงานแตงกายดวยผาไทยเปนประจําทุก
วันศุกร  ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมขอความรวมมือ  และขอที่มีความคิดเห็นทราบต่ําสุด  คือ  
กระทรวงคมนาคมแตงตั้ง  คณะกรรมการกํากับและติดตามการดําเนินงานการปรับปรุงโครงสราง
การบริหารจัดการเพื่อฟนฟูฐานะการเงินของการรถไฟแหงประเทศไทย  (กฟฟ.)  โดยมีหัวหนา
ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เปนประธาน  และมีผูอํานวยการสํานักงานและผูแทนจากภาครัฐ
อ่ืนๆ ที่ไมใชคนรถไฟอีก  8  คน  รวมเปนกรรมการ 

DPU
DPU



 77

3. เพื่อศึกษาระดบัทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศ
ไทย  

สําหรับทัศนคติของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย ในภาพรวม อยูในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 1  ดาน  คือ  ดานภาพลักษณการดําเนินธุรกิจ    
ระดับปานกลาง  3  ดาน  คือ  ดานภาพลักษณกิจกรรมทางสังคม   ดานภาพลักษณผูบริหาร  ดาน
ภาพลักษณพนักงาน  ระดับนอย  2  ดาน  คือ  ดานภาพลักษณบรรยากาศสถานที่ทํางาน   และดาน
ภาพลักษณสินคาและบริการ 
 3.1  ดานภาพลักษณผูบริหารขอที่มีความคิดเห็นทัศนคติสูงสุด  คือ  ผูวาการรถไฟ
แหงประเทศไทย เปนผูมีความรู  สามารถนําความรูที่มีมาพัฒนาปรับปรุงการรถไฟใหดีขึ้น  และขอ
ที่มีความคิดเห็นทัศนคติต่ําสุด  คือ  ผูบริหารใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของพนักงาน 
 3.2  ดานภาพลักษณพนักงานของพนักงาน ขอที่มีความคิดเห็นทัศนคติสูงสุด  คือ  
พนักงานรถไฟแหงประเทศไทยมีความซื่อสัตยตอการปฏิบัติงานในหนาที่  และขอที่มีความคิดเห็น
ทัศนคติต่ําสุด  คือ  การรถไฟแหงประเทศไทยใหการสนับสนุนดานการศึกษากับพนักงานอยาง
เต็มที่ 
 3.3  ดานภาพลักษณสินคาและบริการของพนักงาน  ขอที่มีความคิดเห็นทัศนคติ
สูงสุด  คือ  การรถไฟแหงประเทศไทยใหความสําคัญกับงานดานการบริการใหกับผูโดยสาร  และ
ขอที่มีความคิดเห็นทัศนคติต่ําสุด  คือ หัวรถจักร  และตูรถโดยสาร  มีใหบริการอยางเพียงพอ 
 3.4  ดานภาพลักษณการดําเนินธุรกิจของพนักงาน ขอที่มีความคิดเห็นทัศนคติ
สูงสุด  คือ  การรถไฟแหงประเทศไทยดําเนินธุรกิจไดไมเต็มตัว  เพราะถูกแทรกแซงจากทาง
การเมือง  และขอที่มีความคิดเห็นทัศนคติต่ําสุด  คือ  การรถไฟแหงประเทศไทย เปนกิจการที่มุง
ใหบริการกับผูที่มีรายไดนอยเปนสวนใหญ 
 3.5  ดานภาพลักษณกิจกรรมทางสังคมของพนักงาน  ขอที่มีความคิดเห็นทัศนคติ
สูงสุด  คือ  การใหความชวยเหลือกับหนวยงานทหาร  และขอท่ีมีความคิดเห็นทัศนคติต่ําสุด  คือ  
การใหความชวยเหลือกับกลุมเยาวชนที่ดอยโอกาส 
 3.6  ดานภาพลักษณบรรยากาศสถานที่ทํางานของพนักงาน  ขอที่มีความคิดเห็น
ทัศนคติสูงสุด  คือ  สถานที่ทํางานตั้งอยูในสถานที่เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงาน  และขอที่มี
ความคิดเห็นทัศนคติต่ําสุด  คือ  สถานที่ทํางานมีระบบปองกันอันตรายที่ดี 
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5.4  อภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยการสื่อสารภายในและการรับรูภาพลักษณองคการในทัศนะของพนักงาน
การรถไฟแหงประเทศไทย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

การสื่อสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทย  จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สัมภาษณผูบริหาร  ผูมีสวนเกี่ยวของกับการสื่อสารภายใน  ทําใหทราบวา  ปจจุบันการรถไฟแหง
ประเทศไทยดําเนินการจัดสงขอมูลขาวสารกระจายไปยังกลุมเปาหมาย  คือ  พนักงาน  โดยอาศัย
ชองทางการสื่อสารหลักๆ  3  ชองทาง  คือ  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือบุคคล  และสื่ออิเล็กทรอนิกส  โดยมีส่ือ
ส่ิงพิมพเปนสื่อหลักที่ใชเปนชองทางในการกระจายขอมูลขาวสาร  เนื่องจากการรถไฟแหงประเทศ
ไทยเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  การดําเนินการตางๆ จึงเปนระบบราชการ  มีการสื่อสารเปนแนวดิ่ง  
คือ  การสั่งการจากฝายบริหารลงมายังพนักงานระดับปฏิบัติการ  และมีศูนยประชาสัมพันธและ
บริการทองเที่ยวเปนศูนยกลางในการจัดสงขอมูลขาวสารใหกระจายไปยังพนักงานทั่วองคการ  ซ่ึง
ศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยวมีการดําเนินการจัดทําสิ่งพิมพสําหรับการเผยแพรขอมูล
ขาวสารในรูปแบบตางๆ  ดังนี้ 

1.  ออกทันทีเมื่อมีเหตุการณสําคัญ  เชน  ขาวตัด  ขาวแจก   จดหมายขาว  และ
หนังสือเวียน  สําหรับการการเผยแพรขาวสารในรูปแบบนี้  เปนการเผยแพรขาวสารที่ตองอาศัย
ความรวมเร็วในการเผยแพร  มีวัตถุประสงคใหพนักงานไดรับทราบขอมูลขาวสารที่แทจริง  เพื่อใช
ในการประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

2.  ออกเปนวาระ  เชน  วารสารรถไฟสัมพันธ  สําหรับการการเผยแพรขาวสารใน
รูปแบบนี้  เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ไมเรงดวน  แตเปนการเผยแพรขอมูลที่ทําใหพนักงาน
ไดรับทราบขอมูลขาวสารที่เปนเกร็ดความรู  กิจกรรมภายในองคการ  ซ่ึงมีการจัดพิมพเผยแพรเปน
วาระ  โดยมีการจัดพิมพวารสารรถไฟสัมพันธ  2  เดือน/คร้ัง   

3.  ออกในชวงกิจกรรมพิเศษ  เชน  แผนพับ  โปสเตอร  สําหรับการการเผยแพร
ขาวสารในรูปแบบนี้  เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารในรูปแบบกิจกรรมประชาสัมพันธ  เพื่อทําให
พนักงานไดรับทราบวาชวงนี้มีกิจกรรมอะไรพิเศษในองคการ  เนื่องจากสื่อส่ิงพิมพประเภทนี้จะไม
เนนการใหขอมูล  แตเปนการเนนความสนใจของพนักงาน  โดยส่ือส่ิงพิมพประเภทนี้สีสันดึงดูดให
นาสนใจ 

DPU
DPU



 79

สําหรับการสื่อสารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทยปจจุบัน  จากการศึกษาพบวา
การสื่อสารภายในมีปจจัยความเสี่ยงในระดับองคการที่จะตองรีบดําเนินการแกไข  เพราะการรถไฟ
แหงประเทศไทยเปนองคการขนาดใหญมีพนักงานทั้งหมด  17,576  คน  กระจายอยูตามภูมิภาค
ตางๆ ทั่วประเทศ ถึง  47  จังหวัด  ทําใหการสื่อสารระหวางองคการกับพนักงานมีสวนสําคัญใน
การดําเนินงาน  เพราะหากการสื่อสารภายในไมทั่วถึงหรือลาชาก็อาจจะทําใหพนักงานไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารที่บิดเบือนจากความเปนจริง  ปจจุบันการรถไฟแหงประเทศไทยยังไมคอยไดให
ความสําคัญกับการสื่อสารภายในเทาที่ควร  เนื่องจากการดําเนินการจัดหาเครื่องมือ  และเทคโนโลยี
ที่นํามาใชในการสื่อสารภายในองคการยังไมมีความทันสมัย ขาดความรวดเร็วในการกระจายขอมูล
ขาวสาร  และจากการศึกษายังทําใหทราบวา  การประเมินผลการรับรูดานการสื่อสารก็ยังเปนปญหา
หลักที่การรถไฟแหงประเทศไทยยังไมมีการประเมินผลการรับรูเทาที่ควร  ทําใหผูบริหารไมไดรับ
ขอมูลที่แทจริงวาพนักงานภายในองคการมีระดับการรับรูขอมูลขาวสารอยางไร  มีความพึงพอใจ
ในการสื่อสารภายในองคการอยางไร  ดังนั้น  ผูมีสวนเกี่ยวของกับการสื่อสารภายในองคการจึงตอง
ใหความสําคัญกับการสื่อสารภายใน  เพราะการสื่อสารภายในเปนกระบวนการที่จะสามารถ
ผลักดันใหขอมูลขาวสารสามารถกระจายออกไปยังกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง  เพื่อเปนการสราง
ทัศนคติที่ดีระหวางพนักงานกับองคการ 

 ในสวนของทัศนคติของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย ในภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง จะเห็นวา ทัศนคติของพนักงานในระดับปานกลางนี้  เนื่องมาจากการที่การรถไฟแหง
ประเทศไทยเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่ใหบริการประชาชนมานาน  ระบบการทํางานยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเพียงพอยังเปนระบบราชการ  มีการทํางานหลายขั้นตอน  การปรับตัวชา  ตาง
คนตางทํางาน ดังนั้น  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจึงทําใหบางอยางสามารถทําไดดีบางอยางที่มีการถือ
ปฏิบัติอยูประจําทําใหรูสึกเฉยๆ  ยังตองปรับปรุง  เชนตองการเห็นองคการประสบความสําเร็จดาน
ธุรกิจ แตรูสึกเฉยๆ กับกิจกรรมทางสังคม  การบริหารภาพลักษณพนักงาน  และอาจไมชอบ
บรรยากาศสถานที่ทํางาน   และภาพลักษณสินคาและบริการที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงเทาที่ควร ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของพิชญา  กรรณานุวัฒน  (2540) ไดทําการศึกษาวิจัย  เร่ือง  “การศึกษา
ภาพลักษณของธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  ในทัศนะของพนักงานทั่วประเทศ”  ผลการวิจัย
พบวา   ความรูสึกของพนักงานที่มีตอภาพลักษณของธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  ในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง  และผลการวิจัยของ  ถนอมศักดิ์  เตชะนิยม  (2544)  ไดทําการศึกษาวิจัย  
เรื่อง  “ทัศนคติของขาราชการสํานักงานประกันสังคมตอการปรับเปลี่ยนเปนองคการมหาชน”  
ผลการวิจัยพบวาทัศนคติของขาราชการสํานักงานประกันสังคมตอการปรับเปลี่ยนเปนองคการ
มหาชนในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  เชนกัน  ดังนั้น  องคการจึงควรสรางภาพลักษณใหมที่ดี  
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ใหเกิดขึ้นในใจของพนักงานใหได  เพราะพนักงานถือเปนบุคลากรที่สําคัญมากขององคการ  ถา
หากพนักงานมีความรูสึกที่ดีตอองคการ  มองภาพลักษณขององคการในทางที่ดีแลว  พนักงานก็จะ
เกิดความรัก  ความเลื่อมใสศรัทธาในองคการของตน  และทุมเทกําลังกาย  กําลังใจ  เพื่อองคการที่
ตนรักใหเจริญกาวหนาตอไป   

1.  ดานภาพลักษณผูบริหาร พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย มีทัศนคติอยูในระดับ
ปานกลาง จะเห็นวา ทัศนคติของพนักงานในระดับปานกลางนี้  แสดงวาพนักงานการรถไฟแหง
ประเทศไทยยังขาดความเชื่อมั่นในตัวผูบริหารและคณะกรรมการการรถไฟที่จะนําพาองคการไปสู
ความสําเร็จไดทั้ง  การพัฒนาปรับปรุงการรถไฟใหดีขึ้น  การมีวิสัยทัศนกวางไกล  ความเปนผูนํา 
การสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคการ  และความชัดเจนดานนโยบายการบริหาร ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สินเรือง สิรินันทวิทย (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาพลักษณของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ศึกษากรณี  สวนบริการลูกคาแหงหนึ่ง ในจังหวัด
ภาคใต”  กับแนวคิดที่วา  ภาพลักษณของผูบริหารในสายตาของพนักงาน  ถือไดวายังขาด
ความสัมพันธภายในองคการ  เพราะผูบริหารขาดการสรางความมีสวนรวมของพนักงาน  ขาดการ
นําเสนอวิสัยทัศนของผูบริหารใหพนักงานภายในองคการไดทราบ  ทําใหพนักงานขาดความ
เล่ือมใสศรัทธาตอผูบริหาร 

 2.  ดานภาพลักษณพนักงานของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  มีทัศนคติอยูใน
ระดับปานกลาง  จะเห็นวา  ทัศนคติของพนักงานในระดับปานกลางนี้  แสดงวาพนักงานรถไฟแหง
ประเทศไทยมีการทํางานมานานมีความผูกพันตอองคการ  ซ่ือสัตยตอการปฏิบัติงานในหนาที่  แต
ถึงอยางไรก็ตามในสภาวะการแขงขันในปจจุบันพนักงานตองการพัฒนาความรู  ความสามารถ
เพื่อใหตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ  ตองการใหองคการสงเสริมสนับสนุนดานความรู  การศึกษา และ
การอบรมสําหรับนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอแนะ
ของรัชนี  วีระวัฒนยิ่งยง และวุฒิพงษ  เปรมปราโมชย  (2539)  กับแนวคิดที่วา  การพัฒนาองคการ   
จะเริ่มจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพิ่มศักยภาพของพนักงานโดยการสรางความชํานาญและ
ความรอบรูในการทํางาน  เชน  การหมุนเวียนงาน  การสอนแนะ  ระบบพี่เล้ียง   การใหคําปรึกษา  
การฝกอบรมในงาน   ตลอดจนการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู  ใหเกิดขึ้นในองคการ  เพื่อให
พนักงานเกิดการพัฒนาตนเองในที่สุดนอกจากจะพัฒนาพนักงาน    ในดานทักษะความรูเกี่ยวกับ
งานแลวยังควรเพิ่มเติมความรูรอบตัวใหเปนคนที่ทันตอโลก   ทันตอเหตุการณ   รวมท้ังปลูกฝง
นิสัยประหยัด  อดออม  อดทน  และมีระเบียบวินัย 

3.  ดานภาพลักษณสินคาและบริการของพนักงาน พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทยมี
ทัศนคติอยูในระดับนอย  จะเห็นวา  ทัศนคติของพนักงานในระดับนอยนี้  แสดงวาพนักงานรถไฟ
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แหงประเทศไทยใหความสําคัญกับการบริการผูโดยสาร  มีจิตสํานึกในการใหบริการ  แตหนวยงาน
ขาดอุปกรณ  เครื่องมือที่ทันสมัย  ไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับผูโดยสารที่มาใชบริการ  
รวมทั้งขาดหัวรถจักรและตูรถโดยสาร  เพื่อใหบริการอยางเพียงพอ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย
ของสินเรือง สิรินันทวิทย (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาภาพลักษณของ 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ศึกษากรณี  สวนบริการลูกคาแหงหนึ่ง ในจังหวัดภาคใต” กับแนวคิด
ที่วา  ภาพลักษณของการใหบริการตองสรางความประทับใจ  ตองมีมาตรฐาน  และตองมีอุปกรณ
เครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานดวยความสบายใจ 

 4.  ดานภาพลักษณการดําเนินธุรกิจ  พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  มีทัศนคติอยู
ในระดับมาก  จะเห็นวา  ทัศนคติของพนักงานในระดับมากนี้  แสดงวาพนักงานรถไฟแหงประเทศ
ไทยตองการเปลี่ยนแปลงใหองคการประสบความสําเร็จปลอดการแทรกแซงจากทางการเมือง  มี
อิสระในการทํางานไมยึดติดกับการทํางานในรูปแบบเกาๆ  มุงเนนธุรกิจหลักสนับสนุนผูมีรายไดนอย  
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของปยะมาศ  เอมกลิ่นบัว (2541) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง  “การ
บริหารจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาบริษัท ฮอนดาคาร
(ประเทศไทย) จํากัด”  กับแนวคิดที่วา การดําเนินธุรกิจที่ดีตองเริ่มจากการพัฒนาพนักงาน สวน
องคการควรจะตองจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือท่ีสามารถรองรับการทํางานของพนักงาน  เพื่อจะได
มีการพัฒนาระบบงานที่ดี  การจัดทีมงานที่คลองตัวใหสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและผูบริหารทุกคนตองรูจักปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลาใหสอดคลองกับ
สภาพเงื่อนไขตามกัน  ถาหากองคการสามารถปรับตัวใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงแลวผลลัพธที่
ตามมาก็  คือ  องคการจะสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางเขมแข็งและเติบโตยิ่งขึ้น 

 5.  ดานภาพลักษณกิจกรรมทางสังคม  พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  มีทัศนคติ
อยูในระดับปานกลาง  จะเห็นวา  ทัศนคติของพนักงานในระดับปานกลางนี้  แสดงวาพนักงานรถไฟ
แหงประเทศไทย  มีความเสียสละมีการใหความชวยเหลือกับหนวยงานทหาร ผูสูงอายุ หนวยงาน
ตางๆ กลุมคนพิการ  และกลุมเยาวชนที่ดอยโอกาสทั่วๆ ไป  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของนันท
วัน  คาดี (2545) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย”  กับแนวคิดที่วา  การดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม  ทําใหพนักงานภายใน
องคการมีความรูสึกภาคภูมิใจกับตัวองคการ  เพราะองคการที่ตนปฏิบัติงานมีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือสังคมนอกเหนือจากธุรกิจที่ไดดําเนินการ 

6.  ดานภาพลักษณบรรยากาศสถานที่ทํางาน พนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  มี
ทัศนคติอยูในระดับนอย  จะเห็นวา  ทัศนคติของพนักงานในระดับนอยนี้  แสดงวาพนักงานรถไฟ
แหงประเทศไทย  เห็นวามีการทํางานที่หลากหลายมีรูปแบบเดิมๆ  และสถานที่ทํางานกระจายอยู
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ทั่ว  การทํางานไมคอยมีการปรับสภาพแวดลอมเทาที่ควร  ขาดอุปกรณการติดตอส่ือสารที่ทันสมัย
และเหมาะสม  และไมมีระบบปองกันอันตรายที่ดีอยางพอเพียง  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ
สมเกียรติ  กังวานชิรธาดา (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจในงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจภายหลังแปลงสภาพเปนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)”  กับแนวคิดที่วา  
สถานที่ทํางานตองมีสภาพแวดลอมที่ดี  เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  การทํางานของพนักงานตองมี
ความสะดวก  ความสบายในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 

 จากภาพลักษณดานตางๆ  ทั้ง  6  ดาน  ที่พนักงานมีความรูสึกตอองคการ  จึงสมควร
อยางยิ่งที่ผูบริหารและนักประชาสัมพันธขององคการจะตองวางกลยุทธ  เกี่ยวกับการสื่อสารภายใน
องคการ  เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีของพนักงาน  เพื่อใหพนักงานมีความภาคภูมิใจตอภาพลักษณ
องคการในดานตางๆ  หากพนักงานในองคการมีทัศนคติที่ไมดีตอองคการ  ก็จะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขาดประสิทธิภาพในที่สุด 
 
5.5  ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษา และวเิคราะหที่ผานมา  ผูวิจยัจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานที่เกีย่วของ 
  1.1  การสื่อสารภายในองคการของการรถไฟแหงประเทศไทย  ผูบริหารหรือผูมี
สวนเกีย่วของกับการสื่อสารภายในองคการ   ควรจะมีการวิเคราะหถึงกลุมพนักงานเปาหมายวา  
พนักงานที่ปฏิบัติงานในแตละสวนงาน  มีความสามารถเขาถึงขาวสารไดจากชองทางการสื่อสารใด
งายที่สุด  เนื่องจากพนกังานที่ปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน  มีภารกิจงานทีห่ลากหลาย   บางสวนตอง
เดินทางไปกับขบวนรถไฟ  แตบางสวนกป็ฏิบัติงานอยูในสํานักงาน  ดังนั้น  ชองทางการสื่อสารที่
จะจดัสงขอมูลขาวสารในแตละสวนก็ตองแตกตางกันตามภารกิจของงานที่ปฏิบัติ  เชน  พนักงานที่
ปฏิบัติงานที่ตองเดินทางไปกับขบวนรถไฟ  การสื่อสารคงไมสามารถสื่อสารไดจากชองทางการ
ส่ือสารในระบบอินเตอรเน็ต  หรืออินทราเน็ต  ฉะนั้น  การจัดสงขอมูลขาวสารอาจจะเปลีย่นเปน
การจัดสงในระบบขอความผานระบบโทรศัพทมือถือ เพื่อที่พนักงานจะไดสามารถรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางรวดเร็ว  เพราะฉะนัน้  หากตองการความรวมมือจากพนักงานภายในองคการที่ดี
ผูบริหารหรือผูมีสวนเกีย่วของตองดําเนินการ  ดังนี ้
  -  ตองแจงใหรูถึงนโยบายขององคการ 
  -  ตองแจงใหรูถึงเทคโนโลยีใหมๆ ของการทํางาน 
  -  ตองแจงถึงการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร  พนักงาน 
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  -  ตองแจงถึงแผนงานเกีย่วกบัอนาคตขององคการ 
   -  ตองแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  1.2 ทัศนคติตอภาพลักษณองคการของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย  ดาน
ภาพลักษณสินคาและบริการในอันดับต่ําสุด เนื่องจากการรถไฟเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่
ใหบริการประชาชนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลาชา ขึ้นกับระเบียบขอบังคับและขั้นตอนตางๆ 
มาก  และไมมีคูแขงในการใหบริการจึงไมรีบเรงเทาที่ควร  ประกอบกับตนทุนตางๆ ที่จะใชเปน
จํานวนมาก  เชน  การจัดหาปรับปรุง หัวรถจักร  และตูรถโดยสาร  ใหเพียงพอ  มีอุปกรณและ
เครื่องมือที่ทันสมัยที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา  รวมทั้งพนักงานมีจิตสํานึกในการ
ใหบริการ  ดังนั้น  หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดหาอุปกรณใหเพียงพอสําหรับการบริการ ให
การอบรมเจาหนาที่ดานการบริการดวยจิตสํานึก (Service mind) สํารวจความตองการลูกคาและ
นํามาพัฒนาปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ 
  1.3 ส่ิงที่พนักงานมีทัศนคติตอภาพลักษณองคการมากที่สุด  คือ  ภาพลักษณการ
ดําเนินธุรกิจ  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาพนักงานมีความตองการที่จะพัฒนาการบริการใหดียิ่งขึ้น ปลอด
การแทรกแซงจากบุคคลฝายตางๆ มีการบริหารตนทุนใหไดกําไรไมยึดติดกับการบริการรูปแบบ
เกาๆ สามารถเขาถึงลูกคาอยางทั่วถึงทุกระดับ  ดังนั้น  ผูบริหารควรสนับสนุนสงเสริมพนักงานได
แสดงความสามารถในการใหบริการไดอยางเต็มที่  มีการวางแผนจัดหาอุปกรณและระบบตางๆ 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหสามารถตอบสนองการใหบริการแกลูกคาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ตอไป 
 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการสื่อสารภาพลักษณองคการในทัศนะ
ของพนักงานในหนวยงานตางๆ ของการรถไฟแหงประเทศไทย 
  2.2   ควรมีการศึกษาการสื่อสารภาพลักษณองคการในทัศนะของพนักงานใน
ระดับตางๆ  ของการรถไฟแหงประเทศไทย 
  2.3    ควรมีการศึกษาวิจัยการสื่อสารภาพลักษณองคการในทัศนะผูใชบริการกลุม
ตางๆ ของการรถไฟแหงประเทศไทย  
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ประวัต ิ
การรถไฟแหงประเทศไทย 

 
ประเทศไทยกอนแผนดนิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 สภาพ

บานเมืองมีความเจริญนอย ไมมีถนนหนทางที่จะไปมาหาสูกันไดมาก  การเดินทางไปมาหาสูกัน  
ตลอดจนการลาํเลียงขนสงในสมัยนั้นตองใช  ชาง  มา ววั  ควาย เทียมเกวยีนลัดเลาะไปตามทุงกวาง
และปาทึบ ใชแมน้ําลําคลองเปนเสนทางการเดินทาง 

คร้ันถึงวันที่ 10 กุมภาพนัธ พ.ศ.2398  สมเด็จพระนางเจาวิคตอเรียแหงเกรทบริเทน 
ไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหมิสเตอรแฮรี่ สมิท ปารค  ซ่ึงเปนกงสุลเมืองเอหมิง  เปนราชทูต 
นําเครื่องราชบรรณาการมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 4 โดยมีรถไฟ
จําลองยอสวนมาจากของจรงิ  ประกอบดวยรถจักรไอน้ํา  และรถพวงครบขบวน เดนิบนรางดวย
แรงไอน้ํา  ทํานองเดียวกับรถใหญที่ใชอยูในเกาะอังกฤษรวมมากับของถวายอยางอืน่  ขบวนรถไฟ
จําลองนี้  สมเด็จพระนางเจาวิคตอเรีย  ทรงมีพระราชประสงคจะใหเปนเครื่องดลพระราชหฤทัย
พระเจากรุงสยาม ใหทรงมีพระราชดําริการสถาปนากิจการรถไฟขึ้นในราชอาณาจักรไทย   ซ่ึงก็ได
กอใหเกิดความสนใจในราชสํานักและผูพบเห็นในสมัยนั้นมาก   แตการที่มิไดมีกิจการรถไฟเกิดขึน้
ในเมืองไทยระหวางรัชสมัยของพระองคทานนั้น  พออนมุานไดวานาจะเปนเพราะการคลังของ
ประเทศไทยยงัไมมั่นคงเพยีงพอประการหนึ่ง  กับอีกประการหนึ่งจะเปนดวยความจาํเปนในดาน
การคมนาคมในประเทศยังไมเรงเราเทากับในรัชสมัยตอมา 

ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5  เหตุการณ
ทางดานการเมอืงสืบเนื่องมาจากนโยบายขยายอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส   แผมาครอบคลุม
บริเวณแหลมอินโดจีน  พระองคทานทรงตระหนกัถึงความสําคัญของการคมนาคมโดยเสนทาง
รถไฟ  เพราะการใชแตทางเกวยีนและแมน้ําลําคลองเปนหลักนัน้  ไมเพียงพอแกการบํารุงรักษาพระ
ราชอาณาเขต  ราษฎรที่อยูหางไกลจากเมืองหลวงมีจิตใจโนมเอียงไปทางประเทศใกลเคียง  สมควร
ที่จะสรางทางรถไฟขึ้นในประเทศ  เพื่อตดิตอกับมณฑลชายแดนกอนอื่น  ทั้งนี้เพือ่สะดวกแกการ
ปกครอง  ตรวจตราปองกันการถูกรุกรานเปนการเปดภูมปิระเทศใหประชาชนพลเมืองเขาบุกเบิก
พื้นที่รกรางวางเปลาใหเปนประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ  และจะเปนเสนทางขนสง
ผูโดยสารและสินคาไปมาถึงกันไดงายยิง่ขึ้น  ดังนั้น  ในป พ.ศ.2430  จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ
ให เซอรแอนดรู คลาก และบริษัท บันชารด  แมกทกัการท โลเธอร  ทําการสํารวจเสนทางรถไฟ
จากกรุงเทพ - เชียงใหม  และมีทางแยกตั้งแตสระบุรี - นครราชสีมาสายหนึ่ง  จากเมอืงอุตรดิตถ – 
ตําบลทาเดื่อริมฝงแมน้ําโขงสายหนึ่ง  และจากเมืองเชยีงใหมไปยังเชียงราย , เชียงแสนหลวงอีกสาย
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หนึ่ง  โดยใหทําการสํารวจใหแลวเสร็จเปนตอนๆ ทั้งสองฝายไดลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2430 

เมื่อไดสํารวจแนวทางตางๆ แลว   รัฐบาลพิจารณาเห็นวาจุดแรกที่สมควรจะสรางทาง
รถไฟเชื่อมกับเมืองหลวงของไทยกอนอื่น  คือ  นครราชสีมา  ดังนั้น  ในเดือนตุลาคม 2433  จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกอตั้งกรมรถไฟขึ้น สังกัดอยูในกระทรวงโยธาธิการ มีพระเจานองยาเธอ 
เจาฟากรมขุนนริศรานุวัตวิงศ ทรงเปนเสนาบดี  และนาย เค.เบทเก  ชาวเยอรมัน  เปนเจากรมรถไฟ  
พรอมกันนั้นไดเปดประมูลสรางทางรถไฟสายกรุงเทพ - นครราชสีมา เปนสายแรก  ณ  ที่ทําการ
รถไฟกรุงเทพ  ปรากฏวา  มร.ยีมูเร  แคมปเบล  ชาวอังกฤษ  ซ่ึงมีหางชาดินเมเทธชั่น แหงอังกฤษ 
เปนผูค้ําประกนัการประมูลไดในราคาต่ําสุด  9,956,164.-บาท  พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา
เจาอยูหวั จึงทรงพระราชทานพระบรมราชานุมัติใหดําเนินการกอสรางทางรถไฟสายนี้ตอไป  และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดาํเนินประกอบพระราชพิธีทําพระฤกษ  เร่ิมกอสรางทาง
รถไฟสายนี้  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2434   ณ  บริเวณยานสถานีรถไฟกรุงเทพ  ซ่ึงปจจุบนั การรถไฟฯ
ไดสรางอนุสรณปฐมฤกษรถไฟหลวง  เพื่อเปนอนุสรณสถานรําลึกเหตกุารณสําคัญในอดีตและเพื่อ
นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

จากนั้นการกอสรางทางรถไฟก็ไดเร่ิมขึน้ จนกระทั่งลวงมาถึงปพุทธศักราช 2439  การ
กอสรางทางรถไฟสายนครราชสีมาไดเสร็จเรียบรอย  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัฯ 
จึงไดดําเนินการไปทรงเปดการเดินรถไฟสายนี้ระหวางสถานีกรุงเทพ -  อยุธยา ระยะทาง 71 
กิโลเมตร  ขึ้นเปนคร้ังแรก  ซ่ึงการรถไฟฯ ไดถือเอาวันที ่26  มีนาคม เปนวันสถาปนากิจการรถไฟ
เปนตนมา 

ตอมาจากนัน้ก็ไดเปดการเดนิรถตอไปอีกเปนระยะๆ จากอยุธยา – แกงคอย -  
มวกเหล็ก -  ปากชอง  จนกระทั่งในป พ.ศ.2443  การสรางทางรถไฟสายนครราชสีมา  ไดเสร็จ
เรียบรอย  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ  จงึไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดการ
เดินรถไฟสายนี้อีกครั้งหนึ่ง  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2443  ระยะทางจากกรุงเทพ-นครราชสีมา ยาว
ทั้งส้ิน 265  กิโลเมตร  ใชเงินในการกอสรางทางรถไฟสายนี้ 17,585,000.-บาท 
 เมื่อการกอสรางทางรถไฟสายแรกสําเร็จลงตามพระราชประสงคแลว  ก็ทรงพิจารณา
สรางทางรถไฟสายอื่นตอไป  จนกระทั่งสิ้นรัชสมัยของพระองค  ในป พ.ศ.2453  นั้น  มีทางรถไฟ
ที่เปดใชการเดนิรถรวม ทั้งส้ิน  932  กิโลเมตร  

ภายหลังจากทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ  รัชกาลที่ 6  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
แทนพระบรมราชชนกก็ไดทรงพิจารณาเห็นวา  กิจการของกรมรถไฟสายเหนือและกรมรถไฟสาย
ใต  ซ่ึงแยกกันอยูไมสะดวกแกการบังคับบญัชาและบริหารงาน  ตลอดจนไมเปนการประหยดั
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คาใชจาย  ดังนั้น  เมื่อวนัที่ 5 มิถุนายน 2460  จึงไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหรวม
กิจการรถไฟทัง้ 2  กรม  เขาเปนกรมเดยีวกนั  เรียกวา  “กรมรถไฟหลวง”   กับไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน  ดํารงตําแหนงผูบญัชาการกรม
รถไฟหลวงพระองคแรก 

นอกจากนั้นพระองคยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ กําหนดใหเปลี่ยนขนาดทางรถไฟมา
เปนขนาด 1.00 เมตร ใหเหมอืนกันหมด  ซ่ึงเปนขนาดเทากับทางรถไฟแหลมมลายู  พมา  และอิน
โดจีน  สําหรบัทางรถไฟที่แตเดิมสรางไวเปนขนาด  1.435  เมตร  เฉพาะทางรถไฟฝงตะวันออก
ของแมน้ําเจาพระยานั้น  กท็รงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุมตัิใหคอยๆ 
จัดการแกไขลดขนาดลงเปนทาง ขนาด 1.00  เมตร  เทากบัทางรถไฟฝงตะวนัตกของแมน้ํา
เจาพระยาทีละตอนๆ จนแลวเสร็จภายในระยะเวลา  10  ป 

ในสมัยที่พระเจาบรมวงศเธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน  ทรงเปนผูบัญชาการ
กรมรถไฟหลวงอยูนัน้  ทรงเล็งเห็นการณไกลและทรงตระหนกัดวีาการใชรถจักรไอน้ําลากจูง
ขบวนรถนอกจากจะไมสะดวกและประหยัดแลว ลูกไฟที่กระจัดกระจายออกมายังเปนอันตรายได 
พระองคจึงทรงสั่งรถจักรดีเซล จํานวน  2  คัน   มาจากประเทศสวิสเซอรแลนด  เขามาใชเปนคร้ัง
แรก  ซ่ึงรถจักรดีเซลไฟฟาคันแรก เลขที่  21  ไดออกวิ่งรับใชประชาชน เมื่อป พ.ศ.  2471  ปจจุบัน
รถจักรประวัตศิาสตรคันนี้ยังคงอยู  ซ่ึงการรถไฟฯ ไดนํามาติดตั้งที่ตึกบัญชาการรถไฟ  เพื่อให
อนุชนรุนหลังไดศึกษาหาความรูตอไป  และเนื่องจากพระองคทรงเปนผูใหกําเนิดรถจักรดีเซลขึ้น
ในเมืองไทยรถจักรดีเซลทุกคันที่ใชการอยูในการรถไฟฯ ขณะนีจ้ึงไดประดับเครื่องหมาย  “บุร
ฉัตร”  อันเปนพระนามของพระองคติดทีด่านขางของรถจักรดีเซลทุกคันที่ส่ังเขามา  เพื่อเปนการ
รําลึกและเทิดพระเกยีรติแหงพระองคทานสืบไป 

กิจการรถไฟซึง่ไดเร่ิมตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัฯ  รัชกาล
ที่ 5 นับแตป พ.ศ.2439  จนกระทั่งส้ินรัชสมัยของพระองคในป พ.ศ.2453  มีทางรถไฟที่เปดใชเดิน
รถทั้งส้ิน 932  กิโลเมตร  และกําลังอยูในระหวางการกอสรางยังไมแลวเสร็จอีก 690  กิโลเมตร  ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 6  มีทางรถไฟที่เปดใชทั้งหมด 2,581  
กิโลเมตร  และอยูในระหวางการกอสรางอีก 497  กิโลเมตร 

สวนในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวัฯ รัชกาลที่ 7 พระองคก็ทรงดําเนนิ
รัฐประศาสนโยบายในการบาํรุงการคมนาคมเชนเดยีวกบัรัชกาลกอนๆ  แตเนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทยกาํลังปนปวน  ดังนั้น การกอสรางทางรถไฟสมัยนี้จึงเปนไปไดอยาง
ลาชา  โดยมีทางรถไฟเพิ่มขึ้นใหมอีกเพยีง  418  กิโลเมตร 

DPU
DPU



 94

กิจการรถไฟในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลฯ  รัชกาลที่  8  ก็
เชนเดยีวกันกบัรัชกาลกอน  ประเทศไทยตองประสบกบัสภาวะทางการเงิน  และสงครามโลกครั้งที่ 
2   ทําใหการกอสรางทางรถไฟไมกาวหนาเทาที่ควร  ในรัชกาลนี้มีทางรถไฟเพิ่มขึ้นอีกเพียง  259  
กิโลเมตร 

สําหรับกิจการรถไฟในสมัยพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ปจจุบัน  ในระหวางสงครามโลกครั้งที่  2  กิจการรถไฟประสบภัยสงครามอยางหนกั ทรัพยสินทั้ง 
ทางอาคาร  และรถจักรลอเล่ือน ไดรับความเสียหายมาก  จําตองเริ่มบูรณะพืน้ฟูใหกลับสูสภาพเดิม
โดยเร็ว  ถาจะอาศัยเงินลงทนุจากงบประมาณของรัฐแหลงเดียวจะไมทันการณ  รัฐบาลจึงตองขอกู
เงินจากธนาคารโลกมาสมทบ  ในระหวางการเจรจากูเงนินั้น  ธนาคารโลกไดเสนอใหรัฐปรับปรงุ
องคกรของกรมรถไฟหลวงใหมีอิสระกวาที่เปนอยู  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารกิจการ
รถไฟในเชิงธุรกิจ 

ในป พ.ศ.2494  รัฐบาลสมัย จอมพล.ป. พิบูลสงคราม  เปนนายกรัฐมนตรี  ได
พิจารณาเห็นสมควรจัดตั้งกิจการรถไฟเปนเอกเทศ   จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติการรถไฟแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2494   ตอรัฐสภา  และไดมีพระบรมราชโองการใหตราเปนพระราชบัญญัติขึ้นไว
ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2494   กรมรถไฟหลวงจึงเปลี่ยน
ฐานะมาเปนรัฐวิสาหกจิประเภทสาธารณูปการภายใตช่ือวา  “การรถไฟแหงประเทศไทย”  ตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม  2494  เปนตนมา  โดยการดําเนินงานอยูภายใต พรบ. การรถไฟฯ ฉบับ พ.ศ.2494 

คณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการรถไฟแหงประเทศไทย ขึ้นมหีนาที่ควบคุมดแูล
กิจการขององคการประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน  คณะกรรมการอีก 6  คน  ผูวาการรถไฟฯ 
เปนกรรมการและเลขานุการ  โดยตําแหนง และรัฐไดมอบเงินจํานวน 30 ลานบาท  ใหเปนเงิน
สมทบทุนประเดิมของการรถไฟแหงประเทศไทย  ซ่ึงมพีลเอกจรูญ  รัตนกุล  เสรีเริงฤทธิ์  เปนผูวา
การรถไฟแหงประเทศไทย  ตั้งแตวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2494  ซ่ึงในหลักการรัฐควบคุมการแตงตั้ง
และปลดผูบริหาร  คุมอัตราเงินเดือนพนักงาน  คุมอัตราคาโดยสาร  คาระวาง  คุมการเปด-ปด
เสนทางและการบริการ  และการควบคุมการลงทุนทั้งหมด  แตหากดําเนินงานขาดทนุ รัฐตอง
ชดเชยใหเทาจาํนวนที่ขาด 

• ภารกิจ  ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ.2494  กําหนด
วัตถุประสงคในการจัดตั้งการรถไฟฯ วา ใหจัดดําเนินการและนํามา  ซ่ึงความ
เจริญของกิจการรถไฟ  เพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน  และดําเนินธุรกิจอัน
เกี่ยวกับการขนสงของรถไฟและธุรกิจอืน่  ซ่ึงเปนประโยชนแกกิจการรถไฟ  
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• หนาที่รับผิดชอบตอสังคม  นอกจากจะใหบริการดานการโดยสารและสินคาแลว
การรถไฟฯ ยังจัดบริการนําเที่ยวทางรถไฟประเภทไปเชา - เย็นกลับ  เพือ่ให
ประชาชนไดพักผอนหยอนใจในวันหยดุและวันสุดสัปดาหอีกหลายแหง  รวมทั้ง
ไดรวมกับเอกชนจัดนําเที่ยวประเภทพกัคางคืนขึ้นอีกหลายแหงดวย 

• การบริหารงาน  การกําหนดนโยบายและการควบคุมดูแลทั่วไปในการบริหารงาน
ของการรถไฟฯ อยูในอํานาจของคณะกรรมการรถไฟฯ   อันประกอบดวย  
ประธานกรรมการ  1  นาย และกรรมการอีก  7  นาย  ซ่ึงแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี  
ผูวาการรถไฟฯ ในฐานะหัวหนาผูบริหารเปนกรรมการโดยตําแหนง  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทัว่ไป และมีอํานาจสั่ง
การใหการรถไฟฯ แถลงขอเท็จจริง , เสนอความเหน็ , ทํารายงานชี้แจง
ขอเท็จจริง , แสดงความคิดเห็นหรือทํารายงานอื่นก็ได 

ปจจุบนัการรถไฟฯ มีระยะทางที่เปดการเดนิรถแลว รวมทั้งส้ิน 4,346  กิโลเมตร  โดย
เปนทางคูชวงกรุงเทพ – รังสิต ระยะทาง  31  กิโลเมตร  และเปนทางสามชวงรังสิต – ชุมทางบาน
ภาชี ระยะทาง  59  กิโลเมตร  โดยมีเสนทาง ดังนี ้

• ทางสายเหนือ  ถึง จังหวัดเชยีงใหม  ระยะทาง  751  กิโลเมตร 
• ทางสายใต  ถึง จังหวดันราธวิาส (สุไหงโก-ลก)  ระยะทาง  1,143  กิโลเมตร และ

สถานีปาดังเบซาร  ระยะทาง   974  กิโลเมตร 
• ทางสายตะวันออก ถึง จังหวดัสระแกว ( อรัญประเทศ )  ระยะทาง  255  

กิโลเมตร  และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะทาง  200  กิโลเมตร 
• ทางสายตะวันออกเฉียงเหนอื ถึง จังหวัดอบุลราชธานี  ระยะทาง  575  กิโลเมตร  

และจังหวัดหนองคาย  ระยะทาง  624  กิโลเมตร 
• ทางสายตะวันตก  ถึง สถานีน้ําตก จังหวดักาญจนบุรี ระยะทาง  194  กิโลเมตร 
• ทางสายแมกลองชวงวงเวยีนใหญ  ถึง มหาชัย  ระยะทาง   31  กิโลเมตร และชวง

บานแหลม ถึงแมกลอง ระยะทาง 34 กิโลเมตร 
นอกจากนั้นยงัมีการสรางทางอีกหลายเสนทาง  อาทิ  คลองสิบเกา - บานภาชี - แกง

คอย - ศรีราชา - แหลมฉบัง - เขาชีจรรย - มาบตาพุด  เพื่อใหรับโครงการพัฒนาชายฝงทะเล
ตะวนัออกอีกดวย  โครงสรางองคการของการรถไฟฯ ปจจุบันแบงเปนฝายและสํานกังาน  ตาม
ลักษณะของงาน หรือที่เรียกวา Function / Production Oriented  ประกอบดวย  1  ผูวาการ , 6  รอง
ผูวาการ , 4  ผูชวยผูวาการ ,  4 ผูตรวจการรถไฟ  และ หวัหนาเจาหนาทีด่านการเงนิ (CFO) , 12  
ฝาย , 8 สํานักงาน 
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โครงสราง 
การรถไฟแหงประเทศไทย 
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โครงสราง 
ศูนยประชาสมัพันธและบริการทองเที่ยว
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รูปภาพประกอบ 
ชองทางการสือ่สารภายในของการรถไฟแหงประเทศไทย 

 
สื่อสิ่งพิมพ 
 

 
 
 
 
 
 

บอรดประชาสมัพันธ 
สําหรับติดเอกสารเผยแพรภายใน

องคการ 

 
 
 
 
 
 

ขาวตดัจากหนาหนังสือพิมพ 
สําหรับนําเสนอผูบริหาร และติด

บอรดใหพนักงานไดทราบ 

 
 
 
 
 
 

ตูบอรดประชาสัมพันธ 
สําหรับติดขาวประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจางภายในองคการ 

 
 
 
 
 
 

โปสเตอรประชาสัมพันธ 
สําหรับเผยแพรใหพนกังาน
ไดรับทราบถึงกิจกรรมภายใน

องคการ 
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สื่อสิ่งพิมพ  (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 

ขาวแจก 
สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสาร
และกิจกรรมตางๆ ภายใน

องคการ 

 
 
 
 
 
 

แผนพับ 
สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ 

 
 
 
 
 
 

เอกสารนําสงหนังสือ 
สําหรับเผยแพรภายในองคการ 
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สื่อบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพบปะพนักงาน 
เปนกิจกรรมที่ผูบริหารลงมามี
สวนรวมกับพนักงานภายใน

องคการ 

 
 
 
 
 
 

การประชุม 
เปนกิจกรรมสําหรับการระดม
ความคิดเหน็ในระดับผูบริหาร
กับผูบังคับบัญชาในแตละระดับ

เปนกลุมยอย 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการสัมมนา 
เปนกิจกรรมสําหรับนําเสนอ
แนวคดิในการทํางาน เพื่อขอ

ระดมความคดิเห็นของพนกังาน
กลุมใหญ 
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สื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบอินทราเน็ต 
เปนชองทางสําหรับใหขอมลู
ขาวสารภายในองคการกับ
พนักงานผูปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบอินเตอรเน็ต 
เปนชองทางสําหรับเผยแพร
ขอมูลองคการกับบุคคลทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบจําหนายตั๋วออนไลน 
เปนชองทางสําหรับจัดสงขอมูล
ขาวสารกระจายไปยังภูมภิาคผาน

เครือขายออนไลน 
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แนวคําถาม 
เร่ือง  การสื่อสารภาพลักษณองคกรในทัศนะของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทย 

 
น.ส.เจษฎาพร  ยุทธนวิบูลยชัย  ผูอํานวยการศูนยบริหารความเสี่ยง 

คําถาม 
1. ศูนยบริหารความเสี่ยงคืออะไร  และมีหนาที่อะไรบางในการรถไฟแหงประเทศไทย 
2. การรถไฟฯ มคีวามเสี่ยงดานอะไรบางเกีย่วกับองคกร 
3. ภาพลักษณองคกรการรถไฟฯ ในปจจุบันเปนอยางไร 
4. การสื่อสารภายในองคกรปจจุบันบันเปนอยางไรบาง 
5. ทานคิดวาความเสี่ยงเกีย่วกับการสื่อสารภายในองคกรการรถไฟฯ  เกิดจากสาเหตุอะไรบาง

ในภาพรวม 
น.ส.มณฑกาญจน  ศรีวิลาศ  หัวหนากองประชาสัมพนัธ 

คําถาม 
1. ในฐานะที่ทานเปนหวัหนากองประชาสัมพันธ  ซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวกับงานดานการ

ประชาสัมพันธโดยตรง  ทานมองวาภาพลักษณองคกรการรถไฟฯ ในปจจุบันเปนอยางไร 
2. ผูบริหารการรถไฟฯ มีนโยบายเกีย่วกับการสื่อสารภายในองคกรอยางไรบาง 
3. ทานมีการวางแผนอยางไรเกีย่วกับนโยบายการสื่อสารภายในองคกรการรถไฟฯ 
4. การรถไฟฯ มชีองทางการสื่อสารอะไรบางภายในองคกร 
5. ปญหา  อุปสรรค  เกี่ยวกับการสื่อสารภายในองคกรการรถไฟฯ มีอะไรบาง 

นายจํานงค   ฤทธิ์เต็ม  หวัหนางานประชาสัมพันธ 
คําถาม 
1. ในฐานะที่ทานเปนผูทาํหนาที่รับนโยบายมาปฏิบัติ  ทานคิดวาการสื่อสารภายในองคกร

การรถไฟฯ ในปจจุบันเปนอยางไร 
2. ทานมีการวางแผนอยางไรเกีย่วกับการสื่อสารภายในองคกรในฐานะทีท่านเปนคนกลางใน

การสื่อสารขอมูลระหวางผูบริหารกับพนักงานการรถไฟฯ 
3. การรถไฟฯ เปนองคกรขนาดใหญมพีนักงานเปนจํานวนมาก  ทานมีวิธีการสื่อสารถึง

พนักงานอยางไร 
4. อะไรเปนปญหาสําคัญสําหรับการสื่อสารภายในองคกรการรถไฟฯ 
5. ทานมีวิธีการประเมินการสื่อสารภายในองคกรการรถไฟฯ อยางไร 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  “การสื่อสารภาพลักษณองคกรในทัศนะของพนักงานการรถไฟแหงปร
คําชี้แจง   

แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรับรูขอมูลขาวสารภายใน  แล
ภาพลักษณองคกรการรถไฟแหงประเทศไทย  โดยจะนําเอาผลขอมูลการวิจัยทีไ่ดรับไปใชเพื่อจดัท
เทานั้น  มิไดนาํไปใชประโยชนเพื่อการอื่นแตอยางใด  แบบสอบถามนี้แบงออกเปน  4  สวน  คือ 
 สวนที่  1 คําถามเกี่ยวกบัลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่  2 คําถามเกี่ยวกบัการรับรูขอมูลขาวสารภายในองคกรของพนักงานการรถ
 สวนที่  3 คําถามเกี่ยวกบัทัศนคติตอภาพลักษณองคกรของพนักงานการรถไฟฯ 
 สวนที่  4 คําถามปลายเปด  (Open – ended)  เกี่ยวกบัขอเสนอแนะเกีย่วกับการสื่อส

ของการรถไฟฯ 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย         ลงใน         หนาขอทีต่รงกับความเปนจริงมากทีสุ่ด 
สวนที่ 1  ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร 
1.  เพศ 
 1.  ชาย  2.  หญิง 
2. สถานภาพ 

1.  โสด  2.  สมรส 3.  หยา/มาย 
3. อายุ 

1.  ต่ํากวา  25  ป  2.  26 – 30  ป  3.  31 – 35  ป  4.  36 – 40 
5.  41 – 45  ป  6.  46 - 50  ป    7.  51 - 55  ป    8.  56 ป ขึ้น

4. ระดับการศึกษา 
1.  มัธยมศึกษาตอนตน   2.  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
3.  อนุปริญญา หรือเทียบเทา  4.  ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา 
5.  ปริญญาโท    6.  ปริญญาเอก 

5. ระดับตําแหนงการปฏิบัติงาน 
1.  ลูกจาง    2.  ระดับ  1 - 5 
3.  ระดับ  6 – 8    4.  ระดับ  9 - 11 
5.  ระดับ  12 - 14    

6. ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่การรถไฟฯ 
1.  นอยกวา  5  ป   2.  6 – 10  ป   3.  11 – 15  ป  
4.  16 – 20  ป   5.  21 – 25  ป   6.  26 – 30  ป 
7.  31  ป  ขึ้นไป 
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สวนที่  2    ขอมูลเก่ียวกับการรับรูขอมูลขาวสารภายในองคกรของพนกังานการรถไฟฯ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย         ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด (เลือกเพยีง  1  ขอ) 
 
ลําดับ ขอมูลขาวสารภายใน ทราบ ไมทราบ 

1 นโยบายของรกัษาการผูวาการรถไฟฯ คนปจจุบัน  นายบัญชา  คงนคร  คือ  ยึด
หลักธรรมาภิบาล  โปรงใส  ตรวจสอบได 

  

2 การรถไฟฯ จดัเดินขบวนรถพิเศษรถจักรไอน้ําปละ  3  ครั้ง  คือ  วันสถาปนา
กิจการรถไฟ วนัที่  26  มีนาคม , วันปยะมหาราช วันที่  23  ตุลาคม  และวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ  วันที่  5  ธันวาคม  และไดอนุมตัิ
ในหลักการใหเพิ่มขึ้นอีก  1  วัน  คือ  วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติติ์ฯ  วันที่  12  สิงหาคม 

  

3 การรถไฟฯ รวมรณรงคใหพนักงานแตงกายดวยผาไทยเปนประจําทกุวันศุกร  
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมขอความรวมมือ 

  

4 การรถไฟฯ เปดใชระบบอินทราเน็ต  โดยใหพนักงานสามารถรับรูขอมูลขาวสาร
ภายในองคกร  โดยใชเลขประจําตวั  ทศค.  ของแตละคน 

  

5 นายบัญชา คงนคร  รักษาการผูวาการรถไฟฯ  ยกเลิกการกํากับดูแล  การจัดซื้อ  จัด
จาง  ตั้งแตวันที่  28  มิถุนายน  2550  โดยใหทุกฝาย/สํานกังาน/หนวยงาน/ศูนย/
กองตางๆ  รับผิดชอบตามระเบียบฯ โดยคํานึงถึงนโยบายโปรงใส  เปนธรรม  
ประหยดั  มีประสิทธิภาพ  และเปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และขอ
สําคัญ  ตองเกิดประโยชนสูงสุดแกกจิการรถไฟฯ 

  

6 โครงการเอนเนอรยี่คอมเพลก็ซ (หลังสํานกัใหญ ปตท.)  จะกอสรางศนูยพลังงาน
แหงชาติ ระยะเวลา  30  ป  พืน้ที่  28.93  ไร  การรถไฟฯ ไดรับผลตอบแทน  860  
ลานบาท  (สัญญาเริ่ม  1  พ.ค. 2549) 

  

7 การรถไฟฯ มแีผนฟนฟกูิจการรถไฟ  เพื่อที่จะสามารถพลิกฟนกิจการรถไฟฯ ที่
ปจจุบันไดขาดสภาพคลองดานการเงนิ  รวมทั้งปญหาจากโครงสรางองคกรที่
ใหญ  แตขาดประสิทธิภาพดานการทํางานในปจจุบัน 

  

8 กระทรวงคมนาคมแตงตั้ง  คณะกรรมการกาํกับและตดิตามการดําเนนิงานการ
ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อฟนฟูฐานะการเงินของการรถไฟแหง
ประเทศไทย  (กฟฟ.)  โดยมีหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เปน
ประธาน  และมีผูอํานวยการสํานักงานและผูแทนจากภาครัฐอื่นๆ ที่ไมใชคน
รถไฟอีก  8  คน  รวมเปนกรรมการ 

  

9 การรถไฟฯ นาํราง TOR รถไฟสายสีแดง ขึ้นเว็บไซต ตัง้แต 1-8  สิงหาคม  2550   
10 สัญญาโครงการ  Airport  Rail Link  ครบกําหนดสัญญา  900  วัน  ในวนัที่  7  สิงหาคม  2550   
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สวนที ่ 3   ความคิดเหน็เกี่ยวกับทัศนคติตอภาพลักษณองคกรของพนกังานการรถไฟฯ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย         ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด 
 

ทัศนคต ิ
ลําดับ เร่ือง เห็นดวย

มากที่สุด 
เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

 
1 

ภาพลักษณผูบริหาร 
คณะกรรมการรถไฟฯ เปนผูมีความรู  
ความสามารถ  มีวิสัยทัศนกวางไกล 

     

2 ผูวาการรถไฟฯ เปนผูมีความรู  สามารถนํา
ความรูที่มีมาพฒันาปรับปรุงการรถไฟใหดขีึ้น 

     

3 ผูบริหารมีความชัดเจนดานนโยบายการ
บริหารองคกร 

     

4 ผูบริหารใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
พนักงาน 

     

5 ผูบริหารการรถไฟฯ มีความเปนผูนํา  สามารถ
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร 

     

 
6 

ภาพลักษณพนักงาน
พนักงานของการรถไฟฯ เปนผูมีความรู  
ความสามารถตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ 

     

7 การรถไฟฯ ใหการสนับสนนุดานการศึกษากับ
พนักงานอยางเต็มที่ 

     

8 การรถไฟฯ ใหความรู  และการอบรม
พนักงานสําหรับนําไปประยกุตใชกับการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

     

9 พนักงานการรถไฟฯ มีมารยาทในการ
ปฏิบัติงานอยางดีกับผูโดยสาร 

     

10 พนักงานรถไฟฯ มีความซื่อสัตยตอการ
ปฏิบัติงานในหนาที ่

     

 
11 

ภาพลักษณสนิคาและบริการ
การรถไฟฯ มอุีปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย
สามารถใหบริการไดอยางเตม็ที่ 

     

12 หัวรถจักร  และตูรถโดยสาร  มีใหบริการอยางเพียงพอ      
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ทัศนคต ิ

ลําดับ เร่ือง เห็นดวย
มากที่สุด 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

13 พนักงานการรถไฟฯ มีจิตสํานึกในการ
ใหบริการ 

     

14 การรถไฟฯ ใหความสําคัญกับงานดานการ
บริการใหกับผูโดยสาร 

     

15 การรถไฟฯ มส่ิีงอํานวยความสะดวกใหกบั
ผูโดยสารที่มาใชบริการอยางเพียงพอ 

     

 
16 

ภาพลักษณการดําเนินธุรกิจ
การรถไฟฯ เปนกิจการที่มุงใหบริการกับผูที่มี
รายไดนอยเปนสวนใหญ 

     

17 การรถไฟฯ เปนกิจการที่มุงเนนการขนสง
ผูโดยสารและสินคาเปนหลัก 

     

18 การรถไฟฯ เปนกิจการขนาดใหญที่ตองลงทุน
สูง  แตการจัดเก็บคาโดยสารทําไดนอย  เพราะ
การขึ้นคาโดยสารตองผานความเหน็ชอบจาก
รัฐบาล 

     

19 การรถไฟฯ ดําเนินธุรกิจไดไมเต็มตัว  เพราะ
ถูกแทรกแซงจากทางการเมอืง 

     

20 การรถไฟฯ ยังยึดติดการรูปแบบการดําเนนิ
ธุรกิจแบบเกาๆ คือ  การรอใหผูโดยสารเขามา
หา  แตยังไมไดเดินเขาไปหาผูโดยสารแบบ
ธุรกิจอื่นๆ 

     

 
21 

ภาพลักษณกิจกรรมทางสังคม 
การใหความชวยเหลือกับกลุมเยาวชนที่ดอย
โอกาส 

     

22 การใหความชวยเหลือกับกลุมผูสูงอายุ      

23 การใหความชวยเหลือกับกลุมคนพิการ      

24 การใหความชวยเหลือกับหนวยงานทหาร      

25 การใหความชวยเหลือกับหนวยงานตางๆ      
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ทัศนคต ิ

ลําดับ เร่ือง เห็นดวย
มากที่สุด 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

26 ภาพลักษณบรรยากาศสถานที่ทํางาน 
สถานที่ปฏิบัติงานมีสภาพแวดลอมที่ดี 

     

27 สถานที่ปฏิบัติงานมีอุปกรณ  เครื่องมือ
เครื่องใชมีความเหมาะสมและพอเพยีง 

     

28 สถานที่ทํางานมีอุปกรณการสื่อสารติดตอถึง
กันระหวางพนักงานในองคกรที่ด ี

     

29 สถานที่ทํางานมีระบบปองกนัอันตรายที่ด ี      

30 สถานที่ทํางานตั้งอยูในสถานที่เหมาะสมกบั
ลักษณะการปฏิบัติงาน 

     

 
สวนที่  4   ขอเสนอแนะการสื่อสารภายในองคกรการรถไฟฯ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

ขอขอบพระคณุทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
เพื่อท่ีการรถไฟฯ จะไดนําขอมูลท่ีมีคุณคาของทานนี้มาพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารภายในองคกรการรถไฟฯ ตอไป 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ - นามสกุล   กฤตพล  สุนทรวราภาส 
 
ประวัติการศึกษา   ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดตรณาราม 
    มัธยมศึกษาตอนตน  พนุพนิพิทยาคม 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 
    ปริญญาตรี  คณะนิเทศศาสตร  เอกประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 
ตําแหนงและสถานที่ทํางาน พนักงานบรหิารงานทั่วไป 6 
    ศูนยประชาสมัพันธและบรกิารทองเที่ยว 
    การรถไฟแหงประเทศไทย 
 
รางวัลหรือทุนการศึกษา  ทุนพนักงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  คณะนเิทศศาสตรมหาบัณฑิต 

ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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