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การศึกษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาแผนด้านการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ของกิจการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาวิธีการด าเนินงานใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ของกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย  3) เพ่ือ
การศกึษาวิธีการสร้างภาพลกัษณ์ของกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย  โดยผู้ วิจยัศกึษาผ่านการวิจยัเชิงคณุภาพ
ซึง่ใช้การวิจยัโดยการวิเคราะห์เนือ้หาจากการสืบค้นจากแหลง่ข้อมลูสารสนเทศและการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการรถไฟแห่งประเทศไทย จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ รองผู้ ว่าการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ผู้ อ านวยการศูนย์
ประชาสมัพนัธ์ และหวัหน้ากองประชาสมัพนัธ์ 

 ผลการศกึษาพบว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการจดัท าแผนงานองค์กรประจ าปีเพ่ือใช้ส าหรับการ
ด าเนินงานด้านการส่ือประชาสมัพนัธ์ขององค์กรทัง้นีค้รอบคลุมทัง้การส่ือสารภายในและภายนอก ผ่านการ
ก ากับดแูลโดยคณะกรรมการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมภาพลกัษณ์การรถไฟฯ โดยการด าเนินการ
ด้านการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ของกิจการรถไฟฯนัน้ ได้มุง่เน้นไปท่ีการสร้างภาพลกัษณ์ให้เกิดแก่ตวัองค์กร  

 สรุปผลการศกึษาวิจยัโดยภาพรวมคือ การรถไฟแห่งประเทศไทยนัน้ มุ่งเน้นการส่ือสารเพ่ือการสร้าง
ภาพลกัษณ์ ผ่านกรอบแผนงานองค์กรประจ าปี แบง่เป็นสองส่วนคือการส่ือสารภายในองค์กร และการส่ือสาร
ภายนอกองค์กร โดยการส่ือสารภายองค์กรในนัน้มุ่งสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดกบับคุลากร
ภายในองค์กร รวมถึงการสร้างค่านิยมองค์กรให้เกิดขึน้ผ่านการส่ือสาร โดยเช่ือว่าหากการส่ือสารภายใน
องค์กรมีประสิทธิภาพ บคุลากรได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายความเคล่ือนไหวตา่งๆขององค์กร รวมถึงมี
พืน้ท่ีให้ได้แสดงความคิดเห็นก็จะสามารถช่วยขจัดปัญหาต่างๆลงได้  ด้านการส่ือสารภายนอกองค์กรในปี 
2562 นีก้ารรถไฟฯมุ่งเน้นการส่ือสารภายนอกองค์รเชิงรุก โดยก าหนดประเด็นในการส่ือสารให้เช่ือมโยง และ



  

 

ครอบคลมุยทุธศาสตร์ประเทศท่ีเก่ียวข้อง ยทุธศาสตร์ทางด้านคมนาคม แผนฟืน้ฟูกิจการ และนโยบายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของการรถไฟฯ ท่ีมีต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติการสร้าง

ภาพลกัษณ์และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดขึน้ระหว่างกลุ่มเปา้หมายหลกัคือประชาชนกบัองค์กร มุง่เน้น
การสร้างกิจกรรมและการบริการเป็นให้ไปในเร่ืองของการสร้างภาพจ าท่ีดี ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กร ตลอดจนเป็นการแสดงความรับผิดชอบและการเข้ามามีสว่นร่วมตอ่กิจกรรมตา่งๆภายนอกองค์กร 

แผนการด าเนินการใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์และการสร้างภาพลกัษณ์นัน้จะต้องผา่นการสร้างปฏิสมัพนัธ์
กนัในทกุฝ่าย เน่ืองด้วยในปัจจบุนัการรถไฟฯ ก าลงัอยูใ่นชว่งท าแผนฟืน้ฟอูงค์กรและมีการเปล่ียนแปลงองค์กร
ครัง้ยิ่งใหญ่ หน่วยงานท่ีดแูลเร่ืองการส่ือสาร ได้อาศยัการด าเนินงานด้านการประชาสมัพันธ์ผ่านการใช้ส่ือ
ประชาสมัพนัธ์  โดยใช้การส่ือสารด้วยส่ือดัง้เดิม และส่ือใหม่ ทัง้นีเ้พ่ือสร้างการรับรู้และเข้าใจในสิ่งท่ีองค์กร
ก าลงัด าเนินกิจการ ให้กบับคุลากรการรถไฟฯ และกลุม่เปา้หมายภายนอกองค์กรนัน้ได้รับทราบถึงสถานการณ์
และทิศทางความเคล่ือนไหวต่างๆ ในการด าเนินกิจการในปัจจุบันของการรถไฟฯ  โดยมีความมุ่งหวังให้
บุคลากรการรถไฟฯและกลุ่มผู้ ใช้บริการของการรถไฟฯนัน้มีความความเช่ือมั่นและเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ
องค์กรเพ่ือ เพ่ือก้าวไปสูเ่ปา้หมายทิศทางเดียวกนั 

 จากผลการวิจยัท าให้ได้ข้อเสนอแนะบางประการคือ การรถไฟแห่งประเทศไทยนัน้มีบุคลากรจ านวน
มากและกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเป็น จึงเร่ืองยากในการส่ือสารให้ถึงพร้อมกัน จึงควรน าเอา
เทคโนโลยีด้านการส่ือสารมาใช้เป็นเคร่ืองมือ เช่น การสร้าง Line @ ของการรถไฟฯ เพราะมีความสามารถใน
การรองรับจ านวนสมาชิกได้เป็นจ านวนมาก สามารถสง่ข้อความถึงผู้คนจ านวนมากได้ในการสง่เพียงครัง้เดียว 
และสามารถดึงสถิติการใช้งานเพ่ือน าข้อมูลมาพฒันาการส่ือสารได้ ช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ และสามารถน าไปใช้เป็นช่องทางส่ือสารภายนอกองค์กรได้อีกด้วย ถือเป็นการช่วยเสริมประสิทธิภาพ
ให้กบัการส่ือสารขององค์กรการรถไฟฯ 
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The objective of this study is 1 )  to study the public relations communication plan of The 

State Railway of Thailand 2) to study the operation methods of using public relations media of The 

State Railway of Thailand 3 ) to study how to create the image of The State Railway of Thailand. In 

which the researcher studied through qualitative research, using research by analysing the content 

from the search from the information source and interviewing the 3 persons involved with The State 

Railway of Thailand, Namely Deputy Governor, Strategy Group. Public Relations Center Director. 

And the chief of public relations. 

The study found that The State Railway of Thailand has established an annual organization 

plan for use in the organization's public relations activities, covering both internal and external 

communications. Through supervision by the advertising committee, public relations and promote 

the image of the train. By implementing communication and public relations of The railway business 

Has focused on creating an image for the organization 

 The conclusion of the research as a whole is The State Railway of Thailand Focusing on 

communication for image building Through the framework of the annual organization plan Divided 

into two parts: internal communication And external communication The communication within the 

organization aims to create understanding and good relationships with personnel within the 

organization. Including creating corporate values through communication by believing that if 



 (6)  

 

Communication within the organization is effective Personnel are informed Policy for the 

organization movements Including a space to give feedback, it will be able to help eliminate 

problems. For external communication in the year 2019 , The State Railway of Thailand focuses on 

proactive external communication. By specifying communication issues to connect And covering 

the relevant country strategies Strategic transportation Rehabilitation plan And other policies 

Related To show the image of the train For the people, society and the nation. Creating an image 

and creating knowledge and understanding between the main target groups, people and 

organizations. Focusing on creating activities and services as well as creating good images. Which 

will affect the image of the organization as well as showing responsibility and participation in 

activities outside the organization.  

 The action plan for the use of public relations media and image creation must go through 

interaction among all parties. Due to the current train is in the process of making a rehabilitation 

plan and there is a big change of organization. Agency responsible for communication relies on 

public relations operations through the use of public relations media By using traditional media and 

new media. This is to create awareness and understanding of what the organization is doing. For 

railway personnel And the target group outside the organization is aware of various situations and 

directions of movement In the current operation of The State Railway With the intention of the 

railway personnel and the users of the railway service to have confidence and create a good image 

for the organization to In order to reach the goal in the same direction.  

The study helps us to get some suggestion as follows The State Railway of Thailand has a 

large number of employees and is spread throughout all regions throughout the country. Therefore, 

communication technology should be used as a tool such as the construction of Line @ of the State 

Railway of Thailand because of its ability to support a large number of members. Can send 

messages to many people in a single delivery. And can retrieve usage statistics to bring data to 

improve communication Allows easy access to information And can be used as a communication 

channel outside the organization as well Considered to help enhance the communication of The 

State Railway of Thailand organization. 

 


