
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์

ปัจจบุนัของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และภาพลกัษณ์ 

ที่พึ งประสงค ์ของกรมโยธาธิการและผัง เมือง   

ในทัศนะของบุคลากรภายในกรม ศึกษาการเปิดรับสื่อและ

ข่าวสารเกีย่วกบักรมโยธาธกิารและผงัเมอืง  และการรบัรูเ้กีย่วกบั 

กรมโยธาธิการและผังเมืองของบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่าง

ลักษณะทางประชากรของบุคลากรกับภาพลักษณ์ปัจจุบันของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ปัจจุบันของกรม

โยธาธิการและผังเมืองในภาพรวมเป็นเชิงบวกระดับมาก  

ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ

การเป็น องค์กรแกนน�าในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ 

บุคลากรของกรมเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและ

ผังเมืองทางสื่ออินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ตมากที่สุด รองลงมา

ได้แก่บอร์ดประชาสัมพันธ์ / ประกาศ / คำาสั่ง / หนังสือเวียน  

ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารทางด้านนโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

ภาพลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายรังสรรค์  ศรีหนู

นกัประชำสมัพนัธ์ช�ำนำญกำร 

กองเผยแพร่และประชำสมัพนัธ์ กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง

และทิศทางการดำาเนินงานของกรม รองลงมาคือข่าวการจัด

กิจกรรมภายในองค์กร ข้าราชการและพนักงานราชการมีการ

รบัรู ้เกีย่วกบักรมโยธาธกิารและผงัเมอืงในภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ทั้งนี้เพศและระยะเวลาการทำางานของบุคลากร  

มคีวามสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ

ความเป็นมาและความส�าคัญ
ของปัญหา
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำาหนดกลุ่มภารกิจ

เพื่อสนองตอบประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล และ

กระทรวงมหาดไทย โดยการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์  

๔ ด้าน ได้แก่  ด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง  

บทคัดย่อ
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ด้านการอาคาร และการบริการด้านช่าง ซึ่งการดำาเนินงาน

ดงักล่าว  เกีย่วข้องกบัภาครฐั ภาคเอกชน  และประชาชนในทกุ

ภาคส่วนของสงัคมทีจ่ะมส่ีวนผลกัดนัให้องค์กรบรหิารงานไปสู่

ความสำาเรจ็ได้  ในการดำาเนนิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมี

ประสทิธภิาพนัน้ จำาเป็นทีจ่ะต้องเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลู

ข่าวสารต่างๆ  ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อมีความรู้ความเข้าใจที่

ถกูต้องในการดำาเนนิงานขององค์กร เกดิการยอมรบั สนบัสนนุ  

เชือ่ถอื ศรทัธา  เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กบักรมโยธาธกิาร

และผังเมือง

 ในโลกยุคปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึง

ประชาชนได้อย่างรวดเรว็  การดำาเนนิงานของหน่วยงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจึงปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน

อย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในทางบวก หรือ 

พลับพลาพิธี ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม  

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
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โครงการน�าสื่อมวลชนเยี่ยมชมการก่อสร้าง
ถนนและระบบระบายน�้า   
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม
ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง    

ทางลบต่อองค์กร ตามมมุมองของกลุม่เป้าหมายทีแ่ตกต่างกนัไป  

เพราะข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏทางสื่อต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อ

ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายและการดำาเนินงานขององค์กร     

 ทัง้นี ้ ภาพลกัษณ์อาจจะมาจากชือ่เสยีงของหน่วยงาน  

ในการดำาเนินงานที่สังคมได้รับรู้ จากนโยบายและการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที่ คุณภาพของบุคคลากร การใช้เทคโนโลยีที่

ทนัสมยั  และการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ  เกดิเป็นลกัษณะ

เฉพาะของหน่วยงาน

 ภาพลักษณ์เกิดขึ้นได้ใน  ๒  ลักษณะคือ  เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาตจิากสภาพแวดล้อมและเกดิขึน้จากกระบวนการ

สร้างภาพลักษณ์ตามที่สถาบันหรือองค์การต้องการจะให้เป็น    

ภาพลักษณ์เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงและการประเมินส่วนตัวของ

แต่ละบุคคล ข้อมูลที่บุคคลได้รับนั้นต้องชัดเจน  มีจำานวนมาก

พอและต่อเนือ่งอย่างสมำา่เสมอจนทำาให้เกดิการรบัรูไ้ด้ ซึง่อาศยั

การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพผ่านช่องทางต่างๆ ทีท่างหน่วยงาน

เลือกใช้  และมีระยะเวลายาวนานเพียงพอ

 ภาพลักษณ์เป ็นรากฐานแห่งความมั่นคงของ

องค์กร มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จของการดำาเนินงาน  

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทำาให้องค์กรได้รับความสนใจ

จากสาธารณชน ข้าราชการและพนักงานขององค์กร เป็นผู้ที่

ที่จะนำานโยบายของหน่วยงานมาปฏิบัติและเกี่ยวข้องใกล้ชิด

กับประชาชน การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีภาพ

ลกัษณ์ทีด่ต่ีอหน่วยงาน  ย่อมก่อให้เกดิความเชือ่มัน่ภาคภมูใิจ 

เลื่อมใสศรัทธาในองค์กรของตน ส่งผลให้การดำาเนินงานมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้บุคลากรภายในหน่วยงานยังเป็น

สื่อบุคคลที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารการดำาเนินงานใน 

เชิงบวกไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่

ดีของกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ ศึกษาเฉพาะ

ข้าราชการ และพนักงานราชการของ กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบการจัดชั้นภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าไคสแควร์  

ถนนและระบบระบายน�้า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
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ผลการวิจัย
 ๑. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของกรมโยธาธิการ 

และผังเมือง

 • เป็นหน่วยงานด้านโยธาธิการและด้านการผังเมือง

ที่มีภารกิจหลักทางด้านการก่อสร้างและด้านการวางผังเมือง   

การพัฒนาเมืองและการควบคุมอาคาร  

 • เป ็นหน่วยงานที่มีองค ์ความรู ้ในงานผังเมือง  

การอาคาร  และการก่อสร้าง  เช่น เขื่อนป้องกันตลิ่งฯ     

        ๒. จดุเด่นกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงทีต้่องการให้เกดิขึน้                

 • เป็นองค์กรหลักในการจัดรูปแบบของเมืองให้มี

ระบบ  เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  ต้องการให้พัฒนาเมือง

และชนบทโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างมีอัตลักษณ์    

 • เป็นองค์กรควบคุมการก่อสร้างให้มีมาตรฐานทาง

วิศวกรรม  และต้องการให้องค์กรเป็นเลิศในการให้บริการ 

ด้านช่างแก่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

 ๓. บุคลิกลักษณะของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ที่ต้องการ

 • เป็นองค์กรทีม่คีวามสง่างาม  มชีวีติชวีา และมคีวาม

แข็งแรง

คันป้องกันน�้าท่วมสามารถพับเก็บได้ เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพโบราณสถาน
โครงการป้องกันน�้าท่วมโบราณสถานสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์                                            

บริเวณวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การก่อสร้างพนังกั้นน�้า 
บริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์                     

เรือก�าจัดผักตบชวาเพื่อแก้ปัญหาการระบายน�้า
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อภิปรายผล 
   ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง เป็นไปตามพันธกิจของกรมฯ ได้แก่ การสนับสนุน  

กำาหนด  กำากบั  และพฒันาปรบัปรงุให้งาน ผงัเมอืงและโยธาธกิาร    

มีมาตรฐานวิชาการที่สามารถสนองต่อความต้องการทาง

สังคม เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

เนือ่งจากปัจจบุนัปัญหาของเมอืงและสิง่แวดล้อมเพิม่มากขึน้

ทุกวัน  เช่น  มลพิษ  ขยะ  การจราจร  ความแออัดของอาคาร

บ้านเรือน  กรมฯสามารถใช้องค์ความรู้ด้านช่างและด้านการ

ผงัเมอืงวางแผนพฒันาท้องถิน่ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่  

 ปัจจุบันปรากฏการณ์โลกร้อนและแผ่นดินไหวเกิด

ขึน้บ่อยครัง้ ส่งผลต่อการออกแบบอาคาร  จงึต้องมกีารทดสอบ

วสัดแุละตรวจสอบอาคาร  เช่น  อาคารสงู โรงมหรสพ  โรงแรม 

โรงงาน ป้าย สะพาน ฯลฯ  ต้องตรวจสอบความแข็งแรงอย่าง

ต่อเนื่อง และแนวโน้มในอนาคตที่โครงสร้างทางสังคมจะ

เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมที่มีผู้สูงวัยมากขึ้น การออกแบบ

อาคารจะต้องสอดรับโดยต้องมีสิ่งอำานวยความสะดวกให้ 

มากขึน้  และกรมฯมกีฎหมายหลายฉบบัรองรบัการปฏบิตังิาน  

 ภาพลั กษณ ์ที่ พึ งประสงค ์ จึ งสอดคล ้ องกับ

บุคลิกลักษณะของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ต้องการคือ   

มีความสง่างาม  มีชีวิตชีวา และมีความแข็งแรง  

บ้านลอยน�้าและที่จอดรถลอยน�้า   การวางผังเมืองรวมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)
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ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะทั่วไป

 ๑.๑ วางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพ

ลักษณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เน้นการประชาสัมพันธ์ 

เชงิรกุ บรหิารจดัการให้เป็นระบบอย่างต่อเนือ่ง จดัทำาแผนระยะสัน้ 

และแผนระยะยาว ให้ครอบคลุมทุกเครือข่ายขององค์กร

 ๑.๒ สร้างภาพลกัษณ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

กลุม่เป้าหมาย ด้วยข้อมลูทีถ่กูต้องชดัเจน รวดเรว็  ทนัเหตกุารณ์   

ผ่านสือ่ทีส่ามารถเข้าถงึได้ โดยเฉพาะดำาเนนิงานทีเ่กดิผลกระทบ  

เช่น การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง การวางและจัดทำาผังเมือง

รวม เป็นต้น 

 ๑.๓ สร้างอัตลักษณ์ขององค์กร  โดยสร้างจิตสำานึก

ร่วม เช่น  คำาขวัญ ค่านิยม เครื่องแบบหรือสีสัญลักษณ์ประจำา

กรม  สือ่ความหมายถงึภารกจิทีน่่าภาคภมูใิจ ปลกูฝังความเป็น

สถาปนกิหลวง   ช่างของแผ่นดนิ และนกัผงัเมอืงของประชาชน  

 ๑.๔ จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม CSR   

(Corporate Social Responsibility) และกิจกรรมพิเศษเพื่อ

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความประทับ

ใจให้เกิดขึ้น  พร้อมทั้งเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและสื่อสมัยใหม่     

 ๑.๕ ประเมินภาพลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง  

อย่างสมำา่เสมอและต่อเนือ่ง  เพือ่วเิคราะห์ทศิทางความต้องการ  

และรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร  เพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนประชาสมัพนัธ์

ในครั้งต่อไป

๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ๑) ศึกษาภาพลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่นด้านการเป็นองค์กรของประชาสังคม  

ภาพลกัษณ์ด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน  ภาพลกัษณ์ของ

ผู้บริหารองค์กร  เจาะลึกในแต่ละองค์ประกอบโดยตรง  

 ๒) ศึกษาการรับรู ้ภาพลักษณ์กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง ในทัศนของกลุ่มเป้าหมายภายนอก เพื่อการวางแผน

ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงทุกๆ กลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้างภาพ

ลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ต่อไป

 *งานวิจัยนี้ เป ็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หลักสูตร

นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เอกสารอ้างอิง

 ๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง  (๒๕๕๓)  อำานาจหน้าที่

กรมโยธาธิการและผังเมือง นครปฐม กองเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์  

 ๒. (๒๕๕๒) คู ่มือการวางแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์   

นครปฐม กองแผนงาน 

 ๓. (๒๕๕๒) แผนปฏิบัติงาน ๒๕๕๓  ACTION PLAN 

๒๕๕๓   นครปฐม กองแผนงาน

 ๔. กรรณิการ ์  อัศวดรเดชา (๒๕๔๔) สื่อเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์  พิมพ์ครั้งที่  ๕  กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่  

๓  กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ๕. วิรัช ลภิรัตนกุล (๒๕๔๔) การประชาสัมพันธ์ฉบับ

สมบูรณ์ (พิมพ์ครั้งที่  ๙) กรุงเทพมหานคร สำานักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ๖. วิมลพรรณ อาภาเวท (๒๕๔๖) การวางแผนการ

ประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ กรุงเทพมหานคร บริษัท  

บุ๊คพ้อยท์ จำากัด

 ๗. สมควร กวียะ (๒๕๔๗) การประชาสัมพันธ์ใหม่   

กรุงเทพมหานคร  โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์
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