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ประเด็นปัญหาก่อนการวิจัย
การรถไฟฯ ประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความไม่พร้อมในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น สภาพความมั่นคง
ของราง รถจักร รถพ่วง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่าชํารุดทรุดโทรมเพราะขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐมานาน
เกินไป ทําให้ผู้โดยสารลดลงเรื่อย ๆ จากอดีตมีปริมาณผู้โดยสารโดยรวม 54 ล้านคนต่อปี ลดเหลือเพียง 45 ล้านคน
และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ (กระทรวงคมนาคม,2556) ด้วยสาเหตุดังกล่าวทําให้ผู้ใช้บริการขาดความมั่นใจในคุณภาพ
ของของการบริการของการรถไฟฯ ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ถึงความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ครอบคลุมทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่ อนํา ข้อมูลที่ ได้ จากการศึกษามาพั ฒนาและปรั บปรุงการให้บ ริการและเป็น แนวทาง
ในการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการให้บริการผู้โดยสาร
การแก้ไขปัญหาโดยใช้ผลงานวิจัย
ผลการศึ ก ษาด้ า นความต้ อ งการ ความคาดหวั ง และความพึ งพอใจ สามารถนํ า ข้ อ มู ล สารสนเทศไปใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในมิติต่างๆ เช่น การปรับปรุงห้องน้ํา ตามแผนการฟื้นฟูกิจการของการรถไฟ
แห่ ง ประเทศไทย2557 และสามารถเป็ น ฐานข้ อ มู ล สู่ ก ารประเมิ น จากองค์ ก ารภายนอก (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และทริส) ในด้านของตัวชี้วัดการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ
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ประเด็นปัญหาก่อนการวิจัย
ปัจจุบัน การคมนาคมขนส่งในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ อาทิ การขนส่งทางบก (ทั้งทางถนนและทางราง)
การขนส่งทางน้ํา และการขนส่งทางอากาศ ล้วนเป็นที่นิยมของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันออกไป การขนส่งระบบราง
ก็เป็นการขนส่งรูปแบบหนึ่งที่ยังเป็นที่ต้องการของประชาชนแต่การขนส่งระบบรางของประเทศ โดยเฉพาะการขนส่ง
ทางรถไฟยังมีข้อจํากัดหลายอย่างที่ไม่อาจนําไปสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นได้ อันเนื่องมาจากปัญหา
และข้อจํากัดหลายอย่างในการเนินงาน ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ ความล่าช้าไม่ตรงเวลาในการเดินรถ
หรือแม้กระทั่งความไม่สะดวกสบายภายในห้องโดยสาร ความสกปรกของห้องน้ํา เนื่องจากสภาพรถที่เก่าจึงยาก
ต่อการทําความสะอาด ทําให้ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้การขนส่งในรูปแบบอื่นๆ แทน ซึ่งประเด็นปัญหา
เหล่านี้เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการขาดงบประมาณในการดําเนินการ ขาดแคลนหัวรถจักรและตู้โดยสารที่ทันสมัย
รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับระบบรางและระบบอาณัติสัญญาณ และจุดลักผ่านทางรถไฟจํานวนมาก ซึ่งอาจ
เป็นบ่อเกิดแห่งอันตรายในการเดินรถที่ยังคงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาความล่าช้าดังกล่าว หากพิจารณา
ที่ ผ ลการประกอบการของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง ผลการดํ า เนิ น กิ จ การของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย
ประสบภาวะขาดทุนมาโดยตลอด แม้ว่าจะมีการบริหารที่ดินของการรถไฟฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับการรถไฟแล้วก็ตาม
จากภาวการณ์ขาดทุนดังกล่าวนําไปสู่การไม่สามารถจัดอัตรากําลังที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย อีกทั้งยังมีพนักงานจํานวนไม่น้อยที่จะเกษียณอายุลง อีกทั้งยังไม่สามารถบรรจุพนักงานใหม่ทดแทน
ได้ ทําให้พนักงานที่มีอยู่เดิมต้องรับภาระงานที่หนักมากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการโดยตรง โดยเฉพาะ
พนักงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการผู้โดยสารโดยตรงของฝ่ายการเดินรถ ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรหลักขององค์การ (Core
Staff) เพราะพนักงานเหล่านี้จะต้องพบปะผู้โดยสารโดยตรง และเป็นกําลังสําคัญในการเดินรถทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต
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บุคลากรที่ให้บริการด้านการเดินรถ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสถานี ได้แก่ นายสถานี เสมียนสถานี
และ 2) กลุ่ มขบวนรถ ได้ แก่ พนั กงานห้ ามล้ อ พนั กงานรถนอน และพนั กงานรั กษารถ ซึ่ งทั้ งสองกลุ่ มนี้ ถื อเป็ น
บุคลากรสําคัญขององค์การที่จะได้มีความรู้เฉพาะทาง และการให้บริการที่เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่กําหนด
แต่ที่ผ่านมานั้นพนักงานในกลุ่มนี้ปฏิบัติงานได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งมีบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือบางส่วนไม่มี
จิตสํานึกในการให้บริการ ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญยิ่งที่จะต้องมีการแก้ไข โดยเฉพาะการทบทวนในเรื่องของการคัดเลือก
พนักงานในฝ่ายการเดินรถว่ามีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ เนื่องจากการคัดเลือกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน อาจไม่สะท้อนถึง
การได้มาซึ่งคนเก่ง และดี และมีจิตสํานึกในการให้บริการ
ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นศึกษารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยการนํา
ผลการศึ กษาความต้องการและความคาดหวั งของผู้ ใช้บริการร่วมกั บผลการศึกษาทัศนคติ ของพนั กงานการรถไฟ
ตลอดจนปั ญ หาและข้ อจํ า กั ดในการให้ บ ริ การขนส่ งผู้ โ ดยสารและสิ น ค้ า มากํ า หนดเป็ น รู ป แบบการให้ บ ริ การที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และใช้ผลการศึกษาข้างต้นมาปรับปรุงการคัดเลือกบุคลากรด้านการเดินรถ
โดยอาศัยหลักวิชา และระเบียบวิธีวิจัยอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างหรือพัฒนารูปแบบหรือวิธีการคัดเลือกที่ได้มาตรฐาน
และได้คนที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน อีกทั้งได้ศึกษาการฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตร และประเมินผล
เพื่ อให้เ กิ ด การปรับ ปรุ งและพั ฒนาระบบบริห ารทรั พยากรบุ คคลที่ เ กี่ย วข้ องกั บ บุคลากรของฝ่า ยการเดิ นรถให้ มี
คุณภาพ มาตรฐาน และจะนําไปสู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
การแก้ไขปัญหาโดยใช้ผลงานวิจัย
1.1 ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของพนักงานที่บริการผู้โดยสารที่สถานี ทางสถานีรถไฟได้มีการจัด
Morning Talk ขึ้น เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและข้อจํากัดรวมถึงข้อบกพร่องจากการให้บริการที่ผ่านมา เพื่อ
นํามาปรับปรุงการให้บริการของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องกิริยามารยาทของพนักงาน
1.2 จากผลการวิจัย ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการแจ้งเวลาเข้าออก เวลาล่าช้าของขบวนรถอย่างชัดเจน ซึ่ง
การรถไฟฯ ได้ดําเนินการติดตั้งจอ LED, LCD เพื่อแสดงเวลารถเข้าออก รถล่าช้า เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการใช้บริการของผู้โดยสาร
1.3 จากผลการวิจัย ผู้ใช้บริการต้องการให้มีการเก้าที่หุ้มด้วยเบาะหนังที่มีความทันสมัย ซึ่งการรถไฟฯ ได้นํา
เก้าอี้ที่หุ้มด้วยเบาะหนัง นั่งสะดวกสบาย และทันสมัย มาให้บริการผู้โดยสารที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ แล้ว
1.4 ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ายการเดินรถ ยังใช้รูปแบบและหน่วยงานที่ไม่หลากหลาย
ซึ่ งจากผลการวิ จั ย ได้ ค้ น พบถึ งวิ ธี การที่ ใช้ ในการฝึ ก อบรมให้ กั บ พนั กงานของการรถไฟฯ ได้ อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพ เช่ น การใช้ กรณี ศึกษา รวมถึ งการให้ ห น่ ว ยงานที่ มีความเชี่ ย วชาญจากภายนอก เช่ น
มหาวิทยาลัย มาเป็นผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน อีกทั้งการรถไฟฯ สามารถนําความต้องการ
ในการฝึกอบรมของพนักงาน ไปใช้ในการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมในอนาคตได้อีกด้วย นอกจากนี้ ได้นํา
เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามประเมิ น ผลการฝึ ก อบรม ภายหลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การฝึ ก อบรม โดยมี ตั ว ชี้ วั ด
ที่หลากหลายเช่น ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นต้น
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1.5 การนําผลการวิจัยด้านรูปแบบการให้บริการอื่นที่เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัยนี้ รวมถึงการคัดเลือก
ทรัพยากรมนุ ษย์ และการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงาน ผู้ว่า รฟท. และผู้บริห ารฝ่า ยต่างๆ
ได้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ และจะผลักดันขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติต่อไป

(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปี 2556)
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