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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาเรื่อง การเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในและความตองการขอมูลขาวสารของ
ผูปฏิบัติงานกองทัพอากาศ ณ ท่ีตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลและใหผูตอบเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง (Self – administered Questionnaires) 
วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางเปนแบบบังเอิญ (Accidental Selection) เปนการคัดเลือก                          
กลุมตัวอยางโดยบังเอิญพบหรือไมเฉพาะเจาะจง แตกลุมตัวอยางมีลักษณะเบื้องตนบางประการ 

ท่ีสอดคลองกับลักษณะของกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว โดยการคัดเลือกขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานราชการกองทัพอากาศ ณ ท่ีตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
แลวนํามาประเมินผล กลุมตัวอยาง มีจํานวนท้ังสิ้น 377 คน ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลตั้งแต 
เดือนพฤษภาคม 2556 

ผลการศึกษาพบวา ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ มีความถ่ีในการ
เปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในกองทัพอากาศมีดังนี้ 

1.  สื่อสิ่งพิมพ  มีการเปดรับมากท่ีสุดคือ หนังสือขาวทหารอากาศ รองลงมาคือ โปสเตอร/
บอรดประชาสัมพันธ/ปายประชาสัมพันธ และหนังสือพิมพสารชาวฟา สําหรับสื่อสิ่งพิมพท่ีเปดรับนอย
ท่ีสุดคือ ขาวประจําวันกองทัพอากาศ 

2.  สื่ออิเล็กทรอนิกส  อยูในระดับปานกลาง มีการเปดรับมากท่ีสุดคือ เว็บไซตภายใน หรือ 
Intranet รองลงมาคือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ E-mail และเคเบิลทีวีกองทัพอากาศ สําหรับสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปดรับนอยท่ีสุดคือ เสียงตามสายกองทัพอากาศ 
 3.  สื่ออ่ืน ๆ กลุมตัวอยางสวนใหญเคยรับทราบ ไดแก กิจกรรมพิเศษตางๆ เชน นิทรรศการ
รณรงคการปองกันเอดสและนิทรรศการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีจํานวน                  
237 คน และไมเคยรับทราบจํานวน 140 คน 
  ดานความตองการสื่อประชาสัมพันธท่ีใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารภายในกองทัพอากาศ 
มีดังนี้ 
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 1. ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติงาน/ภารกิจมีความตองการมากท่ีสุด โดยขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน/ภารกิจท่ีกลุมตัวอยางมีความตองการมากท่ีสุดคือขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
ประกาศ/ระเบียบ/คําสั่ง/ลักษณะงาน และวิธีการทํางานใหม ๆ รองลงมาคือ ขอมูลขาวสารความ
เคลื่อนไหวของกองทัพอากาศ เชน การรับสมัครตาง ๆ และขอมูลขาวสารเก่ียวกับข้ันตอนการทํางาน
ตาง ๆ  
 2.  ขอมูลขาวสารเก่ียวกับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน มีความตองการในระดับมาก โดยขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับสวัสดิการ/สิทธิประโยชนท่ีกลุมตัวอยางมีความตองการมากท่ีสุดคือขอมูลขาวสารดาน
สิทธิกําลังพล เชน บําเหน็จประจําป,การเลื่อนตําแหนง, การปรับเงินเดือน ฯลฯ รองลงมาคือขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน และขอมูลขาวสารดานการใหบริการ เชน การ
รักษาพยาบาล  
 3. ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดกิจกรรมหรือโครงการ มีความตองการในระดับปานกลาง 
โดยขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดกิจกรรมหรือโครงการมีความตองการมากท่ีสุดคือขอมูลขาวสาร 
เก่ียวกับการจัดกิจกรรม/โครงการรณรงคตาง ๆ เชน การรณรงคใหประหยัดพลังงาน, เชิญชวนบริจาค
โลหิต, การแขงขันกีฬาภายใน ฯลฯ รองลงมาคือขอมูลขาวสารเก่ียวกับความปลอดภัย เชน การซอม
อัคคีภัย,การเดินทางชวงเทศกาล ฯลฯ และขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดกิจกรรมสันทนาการ ตาง ๆเชน 
การจัดงานประเพณีลอยกระทง, การจัดงานวันสงกรานต ฯลฯ 

4.  ขอมูลขาวสารท่ัวไปและขอมูลขาวสารภายนอกท่ีเก่ียวของกับกองทัพอากาศ มีความ
ตองการ ในระดับปานกลาง โดยขอมูลขาวสารท่ัวไปและขอมูลขาวสารภายนอกท่ีเก่ียวของกับ
กองทัพอากาศ มีความตองการมากท่ีสุดคือขอมูลขาวสารเก่ียวกับเทคโนโลยี/ความรูใหม ๆ ดาน
เทคโนโลยี เชน สมรรถนะเครื่องบิน, การใชเครื่องมือในการสื่อสารสมัยใหม รองลงมาคือขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการเพ่ิมพูนความรู เชน การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน และขอมูลการ
จัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของกองทัพอากาศ เชน  การจัดแสดงคอนเสิรตทัพ
ฟาคูไทย ฯลฯ  
 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบวา ผูท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรอันไดแก เพศ 
กลุมอายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน แตกตางกัน            จะมี
การเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในกองทัพอากาศ ประเภท สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่ออ่ืน 
ๆ แตกตางกัน และผูท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร อันไดแก เพศ กลุมอายุ ระดับการศึกษา 
ระดับชั้นยศ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน จะมีความตองการขอมูลขาวสารประเด็นเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน/ภารกิจ ประเด็นสวัสดิการ/สิทธิประโยชนและผลประโยชนตาง ๆ ประเด็นการจัด
กิจกรรม/โครงการตาง ๆ และขอมูลขาวสารภายนอกเก่ียวกับกองทัพอากาศแตกตางกัน  
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บทนํา 
 

ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันซ่ึงเปนยุคของขอมูลขาวสารท่ีมนุษยสามารถรับรู เรียนรู และเขาถึงขอมูลขาวสาร

ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอองคกรและบุคลากรในองคกร
อยางหลีกเลี่ยงไมได องคกรตางๆ ตองปรับตัวและพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการใหสามารถดําเนินตอไปไดและเกิดความไดเปรียบในการแขงขันเพ่ือความเปนผูนํา 

การสื่อสารถือเปนกระบวนการข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความจําเปนสําหรับองคกร เพราะเก่ียวของกับ
การดําเนินงานขององคกรในดานตางๆ ท้ังการถายทอดความรู การประสานงาน การแลกเปลี่ยน
ขาวสาร การสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในองคกร ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนแนวทางท่ีจะทําให
องคกรประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย เม่ือองคกรเกิดข้ึนจากการรวมตัวของบุคคล
ทํางานทุกบทบาทหนาท่ีทุกระดับ ซ่ึงทุกหนวยงานท่ีมาปฏิบัติงานรวมกัน ดังนั้น ตองอาศัยเครื่องมือท่ี
จะเชื่อมสวนประกอบตางๆ เหลานี้ใหรวมกันเปนหนึ่งเดียวนั่นคือ การสื่อสาร ซ่ึงในแตละองคกรได
สรางชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายเพ่ือใหถึงกลุมเปาหมาย ผูบริหารองคกรท่ีชาญฉลาดมีภาวะผูนํา
จะตองหันมาใหความสําคัญกับการบริหารเชิงกลยุทธ เพ่ือท่ีจะเปนพลังขับเคลื่อนองคกรใหกาวไป
ขางหนาอยางไมหยุดนิ่ง ซ่ึงในบรรดากลยุทธตางๆ ท่ีผูบริหารจะตองนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินงานของทุกหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตองมีการประชาสัมพันธเพ่ือ
เผยแพร ขาวสาร ขอมูลตางๆ เพราะการประชาสัมพันธเปนงานเชิงสรางสรรคกอใหเกิดความรูและ
ความเขาใจ สงผลตอความเขาใจท่ีถูกตองรวมกัน สามารถสรางความรูสึกนึกคิดท่ีดี (Favorable 
opinions) ระหวางหนวยงาน หรือองคกรท่ีเก่ียวของ (วิรัช อภิรัตนกุล,2542 : 9) อันจะนํามาซ่ึงการ
รับรู เชื่อถือเกิดศรัทธาความรวมมือตลอดจนความสัมพันธท่ีดี ทําใหการดําเนินงานของหนวยงานนั้นๆ 
บรรลุเปาหมายไดเปนอยางดี ซ่ึงในยุคปจจุบันการประชาสัมพันธนับวามีบทบาทและความสําคัญตอ
หนวยงาน และองคกรตาง ๆ มากมาย จะพบวาจากทุกหนวยงานและองคกรจะมีฝายประชาสัมพันธ 
ซ่ึงทําหนาท่ีประชาสัมพันธใหกับบุคคลและหนวยงาน องคกรท่ีเก่ียวของไดรับขาวสารขอมูลตาง ๆ 
ของหนวยงานนั้น ๆ การประชาสัมพันธมีรูปแบบการประชาสัมพันธมากมายไมวาจะเปนสื่อทางวิทยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสารเอกสาร ปายโฆษณา การบอกขาว การพูดคุยเปนตน โดยเปนการสง
หรือการถายทอดจากคนหนึ่งหรือกลุมหนึ่งสูคนอ่ืน ๆ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจทางเดียวกัน แตละ
ชนิดแตละสื่อท่ีนํามาใชก็ข้ึนอยูกับปจจัยจากสิ่งตาง ๆ หลายสิ่ง เชน งบประมาณ กลุมเปาหมาย ท้ังนี้
การดําเนินงานทางดานการประชาสัมพันธ ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น จะตองมีวัตถุประสงคใน
การทํางานอยางชัดเจน เหมาะสมรวมถึงการประพฤติปฏิบัติ และการกระทําท่ีดีตอประชาชน หรือ
กลุมเปาหมายตีความไปในทิศทางท่ีถูกตอง ซ่ึงกอผลดีตอหนวยงานหรือองคกรนั้น ๆ ดังนั้นการ
ดําเนินการประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพกับประชาชนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับหนวยงานและองคกร
ตองไดรับการสนับสนุนจากทุกประชากร (ลักขณา สตะเวทิน, 2540:155) 

ในการท่ีจะใหหนวยงานประสบความสําเร็จนั้นควรจะทําใหพนักงานมีพฤติกรรมในการทํางาน
ท่ีดีซ่ึงจะสงผลใหพนักงานมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีเยี่ยมตามมา และสิ่งท่ีจะทําใหพนักงานมีพฤติกรรม
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การทํางานท่ีดี และสงผลใหพนักงานมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีนั้นทางผูบริหารก็จะตองมีวิธีการบริหาร
การจัดการท่ีดีดวย ดัง อรุณ (2531) ซ่ึงกลาวไววา “ในการบริหารงานในองคการนั้นผูท่ีเก่ียวของและมี
หนาท่ีดูแลผูใตบังคับบัญชาโดยตรง คือ ผูบังคับบัญชาซ่ึงจะตองสรางแรงจูงใจเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชา
อุทิศตนและจงรักภักดีตอองคการ และใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ีในการทํางานขณะเดียวกัน
องคการและบุคคลจะตองมีความสัมพันธในลักษณะพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน องคการจึงจะอยูรอด” 
ในการบริหารงานหรือการบังคับบัญชาของหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งใน
การท่ีจะกระตุนพฤติกรรมการทํางานของพนักงานใหมีความเหมาะสมและถูกตองเม่ือพนักงานมี
พฤติกรรมการทํางานท่ีเหมาะสมและถูกตองสิ่งท่ีจะตามมาอีกประการก็คือผลการปฏิบัติงานท่ีดีเยี่ยม 

ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๙ เปนตนมา กองทัพอากาศไดมีนโยบายการประชาสัมพันธกองทัพอากาศ
ข้ึน เพ่ือดําเนินงานเก่ียวกับการประชาสัมพันธโฆษณากิจการของกองทัพอากาศ เพ่ือเผยแพรความรู
และวิทยาการ กําหนดแนวทางควบคุมและประเมินผลเก่ียวกับการฝกศึกษา ตรวจตรากิจการในสาย
วิทยาการดานการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับนโยบายของกองทัพอากาศและรัฐบาล โดยมี
ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธเปนผูรับผิดชอบ ทําหนาท่ีในการเผยแพรขอมูลขาวสารความสัมพันธ 
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางเจาหนาท่ีของกองทัพ            และกองทัพอากาศกับเหลาทัพอ่ืน 
ๆ ตลอดจนขาราชการพลเรือน และประชาชนท่ัวไป ไดรับทราบภารกิจหนาท่ีของกองทัพท่ีมีตอ
ประเทศชาติ ทําใหเกิดภาพลักษณท่ีดีกอใหเกิดความเชื่อม่ันศรัทธาในศักยภาพของกองทัพอากาศ 
ตลอดจนกําลังพลของกองทัพอากาศทุกระดับชั้น ท้ังในปจจุบัน         และอนาคต 

จากเหตุผลความเปนมาดังกลาวขางตน จึงอาจกลาวไดวา การประชาสัมพันธเปนงาน            
ท่ีตองอาศัยความพรอมในหลาย ๆ ดาน ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน มีการวางแผนท้ัง
ทางดานกําลังพล งบประมาณ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชสําหรับการสื่อสาร ตามสภาพแวดลอมของ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตลอดจนขอมูลท่ีทันสมัยเปนประโยชนตอการใหบริการ ท้ังนี้เ พ่ือใหการ
ประชาสัมพันธของกองทัพอากาศเปนไปดวยความรวดเร็ว ฉับไว ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะสงผลดี
ตอการปฏิบัติภารกิจ ไดรับความรวมมือ สรางความเชื่อม่ันและศรัทธาแกพ่ีนองประชาชนกับ
กองทัพอากาศตอไป 

ในปจจุบัน การประชาสัมพันธภายในองคกรของกองทัพอากาศ อยูภายใตความรับผิดชอบ
ของกองประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของกองทัพอากาศ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอก
กองทัพ เพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีกับกลุมผูปฏิบัติงานภายในกองทัพอากาศ รวมท้ัง
ดานการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ เกิดความจงรักภักดีตอกองทัพอากาศ  

ผูศึกษา จึงสนใจท่ีจะคนควาในเรื่องการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในและความตองการ
ขอมูลขาวสารของผูปฏิบัติงานกองทัพอากาศ ณ ท่ีตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานครเพ่ือเปนประโยชนใน
การพัฒนารูปแบบการเปดรับสื่อประชาสัมพันธ ดานพฤติกรรม ประเภทเนื้อหา  วิธีการสื่อสาร รวมท้ัง
การเลือกใชชองทางในการสื่อสารภายในกองทัพอากาศไปยังกลุมเปาหมาย เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว อีกท้ังสามารถใชผลจากการศึกษาท่ีไดเปนขอมูลในการ
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ดําเนินงาน ปรับปรุง และวางแผนการกําหนดสื่อประชาสัมพันธใหเกิดประสิทธิภาพ ตรงกับ
กลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน และยังเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมภารกิจของ
กองทัพอากาศตอไป 
 
                                            วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดไดใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)           
มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูลและใหผูตอบเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง (Self – administered 
Questionnaires) 

วิธีการสุมตัวอยาง  
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาเลือกวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางเปนแบบบังเอิญ (Accidental 
Selection) เปนการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยบังเอิญพบหรือไมเฉพาะเจาะจง  

สรุปผลการศึกษาอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง“การเปดรับ และความตองการขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธของ
ผูปฏิบัติงานกองทัพอากาศ ณ ท่ีตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคการศึกษาดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการเปดรับและความตองการขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธภายใน

กองทัพอากาศของขาราชการลูกจาง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ ณ ท่ีตั้งดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในกองทัพอากาศของขาราชการ ลูกจาง

และพนักงานราชการกองทัพอากาศ ณ ท่ีตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของขอมูลขาวสารสื่อประชาสัมพันธท่ีใชในการเผยแพรขาวสารภายใน

กองทัพอากาศ ท้ังนี้ ไดมีการตั้งสมมติฐานการศึกษาไวดังนี้ 

สมมติฐานการศึกษาท่ี 1ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ ณ ท่ีตั้งดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
ประชาสัมพันธภายในกองทัพอากาศท่ีแตกตางกัน 

สมมติฐานการศึกษาท่ี 2 ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการของกองทัพอากาศ ณ 
ท่ีตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันมีความตองการสื่อ
ประชาสัมพันธท่ีใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารภายในกองทัพอากาศท่ีแตกตางกัน 
 

สรุปผลการศึกษา 
ในการสรุปผลการศึกษาแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปทางดานลักษณะประชากรศาสตร 
 ขอมูลท่ัวไปทางดานคุณลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีไดทําการศึกษา ของขาราชการ 
ลูกจาง พนักงานราชการกองทัพอากาศ ณ ท่ีตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบวา 
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1. เพศกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง จํานวน 212 คน  

คิดเปนรอยละ56.2 และเพศหญิง จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 43.8 
2. อายุกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 25 – 34 ป มากท่ีสุด คือจํานวน 145 คน  

คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมาคือ ชวงอายุมากกวา 45 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 24.9 และ
อายุระหวาง 35 – 45 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 19.9 
 3. ระดับการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คือจํานวน 
231 คน คิดเปนรอยละ 61.3 รองลงมาคือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 
31.8 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.9 
 4. ระดับช้ันยศมีกลุมตัวอยางระดับชั้นประทวนมากท่ีสุด จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 
49.1 รองลงมาคือ ระดับชั้นสัญญาบัตร จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 35 และลูกจางประจํา/
พนักงานราชการ จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.9 
 5.ระยะเวลาการปฏิบัติงานกลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาปฏิบัติงานระหวาง 1 - 10 ป มี
จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 52.3 รองลงมาคือ มากกวา 20 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 26
และระยะเวลาปฏิบัติงานระหวาง11 - 20 ป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 21.8 
 6.  ตําแหนงงานปจจุบันกลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนงงานในระดับผูปฏิบัติการจํานวน
246 คน  คิดเปนรอยละ 65.3 รองลงมาคือผูบริหารระดับกลางและระดับสูง จํานวน 66 คน คิดเปน
รอยละ 17.5 และผูบริหารระดับตน จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 17.2 

สวนท่ี 2 ดานพฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธภายในกองทัพอากาศ  

ผลการศึกษาพบวา ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ มีความถ่ีในการ
เปดรับสื่อประชาสัมพันธภายในกองทัพอากาศมีดังนี้ 

1.สื่อสิ่งพิมพ  อยูในระดับนอยคาเฉลี่ยรวมคิดเปน2.43มีการเปดรับมากท่ีสุดคือ หนังสือขาว
ทหารอากาศคาเฉลี่ยรวมคิดเปน 2.58 รองลงมาคือ โปสเตอร/บอรดประชาสัมพันธ/ปาย
ประชาสัมพันธคาเฉลี่ยรวมคิดเปน 2.54 และหนังสือพิมพสารชาวฟาคาเฉลี่ยรวมคิดเปน 2.45 สําหรับ
สื่อสิ่งพิมพท่ีเปดรับนอยท่ีสุดคือ ขาวประจําวันกองทัพอากาศคาเฉลี่ยรวมคิดเปน 2.14 

2.  สื่ออิเล็กทรอนิกส  อยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ยรวมคิดเปน 2.79 มีการเปดรับมากท่ีสุด
คือ เว็บไซตภายใน หรือ Intranetคาเฉลี่ยคิดเปน 2.97 รองลงมาคือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ E-
mailคาเฉลี่ยคิดเปน 2.83และเคเบิลทีวีกองทัพอากาศคาเฉลี่ยคิดเปน 2.80 สําหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส
ท่ีเปดรับนอยท่ีสุดคือ เสียงตามสายกองทัพอากาศคาเฉลี่ยคิดเปน 2.54 
 3.สื่ออ่ืน ๆกลุมตัวอยางสวนใหญเคยรับทราบ ไดแก กิจกรรมพิเศษตางๆ เชน นิทรรศการ
รณรงคการปองกันเอดสและนิทรรศการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีจํานวน 237 คน 
คิดเปนรอยละ 62.9 และไมเคยรับทราบจํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 37.1 
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สวนท่ี 3 ดานความตองการส่ือประชาสัมพันธท่ีใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารภายใน
กองทัพอากาศ 
 ผลการศึกษาพบวา ดานความตองการสื่อประชาสัมพันธท่ีใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ภายในกองทัพอากาศ มีดังนี้ 
 1. ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติงาน/ภารกิจมีความตองการมากท่ีสุดคาเฉลี่ยรวมคิดเปน
รอยละ 3.54 โดยขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติงาน/ภารกิจท่ีกลุมตัวอยางมีความตองการมากท่ีสุด
คือขอมูลขาวสารเก่ียวกับประกาศ/ระเบียบ/คําสั่ง/ลักษณะงาน และวิธีการทํางานใหม ๆคาเฉลี่ยคิด
เปน  3.70 รองลงมาคือ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศ เชน การรับสมัครตาง ๆ 
คาเฉลี่ยคิดเปน 3.65 และขอมูลขาวสารเก่ียวกับข้ันตอนการทํางานตาง ๆ คาเฉลี่ยคิดเปน 3.54 
 2.ขอมูลขาวสารเก่ียวกับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน มีความตองการในระดับมาก คาเฉลี่ยคิด
เปน3.82 โดยขอมูลขาวสารเก่ียวกับสวัสดิการ/สิทธิประโยชนท่ีกลุมตัวอยางมีความตองการมากท่ีสุด
คือขอมูลขาวสารดานสิทธิกําลังพล เชน บําเหน็จประจําป,การเลื่อนตําแหนง, การปรับเงินเดือน ฯลฯ 
คาเฉลี่ยคิดเปน 3.90 รองลงมาคือขอมูลขาวสารเก่ียวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชนคาเฉลี่ยคิดเปน 
3.85 และขอมูลขาวสารดานการใหบริการ เชน การรักษาพยาบาล คาเฉลี่ยคิดเปน 3.71 
 3. ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดกิจกรรมหรือโครงการ มีความตองการในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยคิดเปน 3.39 โดยขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดกิจกรรมหรือโครงการมีความตองการมากท่ีสุด
คือขอมูลขาวสาร 
เก่ียวกับการจัดกิจกรรม/โครงการรณรงคตาง ๆ เชน การรณรงคใหประหยัดพลังงาน, เชิญชวนบริจาค
โลหิต, การแขงขันกีฬาภายใน ฯลฯ คาเฉลี่ยคิดเปน 3.46รองลงมาคือขอมูลขาวสารเก่ียวกับความ
ปลอดภัย เชน การซอมอัคคีภัย,การเดินทางชวงเทศกาล ฯลฯ คาเฉลี่ยคิดเปน 3.38 และขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมสันทนาการ ตาง ๆเชน การจัดงานประเพณีลอยกระทง, การจัดงานวัน
สงกรานต ฯลฯคาเฉลี่ยคิดเปน 3.34 

4.ขอมูลขาวสารท่ัวไปและขอมูลขาวสารภายนอกท่ีเก่ียวของกับกองทัพอากาศ มีความ
ตองการ ในระดับปานกลางคาเฉลี่ยคิดเปน 3.34 โดยขอมูลขาวสารท่ัวไปและขอมูลขาวสารภายนอกท่ี
เก่ียวของกับกองทัพอากาศ มีความตองการมากท่ีสุดคือขอมูลขาวสารเก่ียวกับเทคโนโลยี/ความรูใหม 
ๆ ดานเทคโนโลยี เชน สมรรถนะเครื่องบิน, การใชเครื่องมือในการสื่อสารสมัยใหม คาเฉลี่ยคิดเปน 
3.37รองลงมาคือขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเพ่ิมพูนความรู เชน การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน คาเฉลี่ยคิดเปน 3.34และขอมูลการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของ
กองทัพอากาศ เชน  การจัดแสดงคอนเสิรตทัพฟาคูไทย ฯลฯ คาเฉลี่ยคิดเปน 3.33 

สวนท่ี 4  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับส่ือประชาสัมพันธภายในกองทัพอากาศ 
 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับสื่อประชาสัมพันธภายในกองทัพอากาศ มี
ดังนี้ 
 1.  ความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อสิ่งพิมพท่ีใชในการประชาสัมพันธภายในกองทัพอากาศ คือ ไดรับ
ความรู ท่ี เปนปะโยชนและใหขอมูลท่ีทันสมัย, สื่อสิ่งพิมพออกไมตรงตามกําหนดเปนบางครั้ง 
(หนังสือพิมพสารชาวฟา),  
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สื่อสิ่งพิมพมีรูปเลมท่ีสวยงามกะทัดรัด, อยากใหเพ่ิมเกร็ดความรูใหมากข้ึน, อยากใหเพ่ิมสื่อท่ีเนน
กลุมเปาหมายเปนประชาชนท่ัวไปดวย, ควรมีการเผยแพรใหขาราชการในทุกระดับชั้นยศไมใชแตเพียง
ขาราชการสัญญาบัตรเพราะทุกคนก็มีสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเทาเทียมกัน, ควรจัดทํา
รูปแบบใหเปน E-book เพ่ือสืบคนไดงาย, สื่อสิ่งพิมพมีความสําคัญนอยลงเพราะมีสื่ออินเทอรเน็ตเขา
มาแทนท่ี และปายโปสเตอรควรเนนเนื้อหาชัดเจนตรงประเด็นไมใชคําฟุมเฟอย 

 2.ความคิดเห็นเ พ่ิมเติมเ ก่ียวกับสื่ออิ เล็กทรอนิกส ใช ในการประชาสัมพันธภายใน
กองทัพอากาศ คือ 
การแจงขาวสารทางอีเมลมีประโยชนมากแจงขาวสารขอมูลไดดี ทันเวลา, ควรปรับปรุงเสียงตามสาย
เชนเพ่ิมจุดกระจายเสียง หรือเปดเสียงใหไดยินชัดเจนมากข้ึน, ควรเพ่ิมเนื้อหาเชนความเคลื่อนไหว
ภายใน ขาวสารใหมๆ แจงขาวการปรับเปลี่ยนยศ, กลุมเปาหมายบางกลุมไมไดใชอินเตอรเน็ตหรือ
อินทราเน็ต แตใชการเปดรับสื่อเสียงตามสายหรือเคเบิลทีวีแทน,เว็บไซตกองทัพอากาศไมดึงดูดใหเขา
ไปดูและมีปญหาในการเขาไปชมในบางครั้ง, ปรับปรุงเคเบิ้ลทีวีเก่ียวกับการสงสัญญาณการออกอากาศ
ใหคมชัดและสงถึงหนวยตางๆไดชัดเจนความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับสื่ออ่ืนๆ (กิจกรรมพิเศษ) คือ ให
ความรูไดครบถวนดีมากท่ีสุด สุดทายความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับความรูความตองการ ขอมูลขาวสาร
จากสื่อประชาสัมพันธภายในกองทัพอากาศ พบวา ใชสื่อท่ีเห็นภาพใหเปนประโยชนเชน เคเบิ้ลทีวี ทํา
ใหมองเห็นชัดเจนเขาถึงงายและควรหม่ันปรับปรุงขอมูลขาวสารใหทันสมัยอยูเสมอมากท่ีสุด 

 3.ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับสื่ออ่ืนๆ (กิจกรรมพิเศษ) ท่ีใชประชาสัมพันธภายใน
กองทัพอากาศ คือใหความรูไดครบถวนดีควรจัดนิทรรศการตามกรมกองตางๆไมใชอยูแตเพียงจุดๆ
เดียวควรจะหมุนเวียนไปตามกรมกองอยางท่ัวถึงควรปรับแนวทางนําเสนอใหนาสนใจข้ึนจัดกิจกรรม
บอยข้ึนเพ่ือใหหนวยอ่ืนๆไดรับทราบกิจกรรมของทอ.ควรเพ่ิมเนื้อหาดานระเบียบคําสั่ง สิทธิกําลังผล 
และควรเพ่ิมเนื้อหาความรูการปองกันโรคเอดส 

 4. ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับความตองการขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธภายใน
กองทัพอากาศ คือ ควรใชสื่อท่ีเห็นภาพใหเปนประโยชนเชนเคเบิ้ลทีวี ทําใหมองเห็นชัดเจนเขาถึงงาย
ควรหม่ันปรับปรุงขอมูลขาวสารใหทันสมัยอยูเสมอควรใหเจาหนาท่ีทํางานประชาสัมพันธมาอบรม
ใหกับเจาหนาท่ีตามหนวยตางๆในการเปนนักประชาสัมพันธมืออาชีพควรปรับปรุงความนาสนใจในสื่อ
ใหมากข้ึนขอมูลขาวสารถูกตองครบถวนและนําไปใชประโยชนไดจริงและควรเนนใหขอมูลขาวสารทาง
อินเตอรเน็ตเพราะเปดไดทุกท่ีในชวงเวลาวาง 

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

เรื่อง “การเปดรับสื่อประชาสัมพันธภายใน และความตองการขอมูลขาวสาร 
ของผูปฏิบัติงานกองทัพอากาศ ณ ท่ีตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานคร” 

 1.  ดานสื่อสิ่งพิมพ ควรมีการแจกจายใหกับขาราชการทุกคน และควรจัดเนื้อหาขาวใหมี
ความเหมาะสมกับผูปฏิบัติงานตาง ๆ ในสวนของรูปแบบควรทําใหนาสนใจ บทความควรมีความหลาย
หลาย โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ ท่ีมีการแจกจายใหกับนายทหารสัญญาบัตรเพียงระดับเดียว โดยใชวิธีการ
เก็บเงินคาสมาชิก ทําใหผูปฏิบัติงานในระดับอ่ืน  หรือขาราชการในระดับอ่ืน ๆ ไมสามารถเขาถึง
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ขอมูลขาวสารได ท้ังนี้   เพ่ือเปนการใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเทาเทียมกัน จึงขอ
เสนอวาควรจัดทําในรูปแบบ e – magazine ผานเว็บไซตภายในใหมากข้ึน 
 2.  ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส ควรมีการปรับปรุงสื่อใหมีความทันสมัย รวมถึงสัญญาณ
ออกอากาศ ไมวาจะเปนเสียงทางสายกองทัพอากาศ เคเบิลทีวีกองทัพอากาศ ใหชัดเจนและเพ่ิมจุด
กระจายเสียงมากข้ึน  
 3.  ดานสื่ออ่ืน ๆ (กิจกรรมพิเศษ) ควรใหมีการจัดกิจกรรมใหมีความหลายหลายและนาสนใจ
มากยิ่งข้ึนและควรจัดนิทรรศการหมุนเวียนไปทุกหนวยงานของกองทัพอากาศ ท้ังนี้ เพ่ือใหทุกคน
สามารถรับรูกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเทาเทียมกัน 
  

ขอเสนอแนะตอการศึกษาในอนาคต 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้น ขอมูลท่ีไดจึงเปนเพียงขอมูล

เบื้องต ท่ีใชในการวิเคราะหปจจัยในดานตาง ๆ หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เชน การทําสนทนากลุม กับกลุมเปาหมาย คือ ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ 
กองทัพอากาศ จะชวยใหเขาใจถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อประชาสัมพันธ โดยอาจจะใหมีการจัด
เจาหนาท่ีท่ีทํางานดานประชาสัมพันธมาอบรม เพ่ือใหสามารถเขาใจแนวทางการประชาสัมพันธ ผาน
สื่อประชาสัมพันธภายในกองทัพอากาศไดอยางเหมาะสมอีกท้ังผูบังคับบัญชา และผูปฏิบัติงานดาน
ประชาสัมพันธ สามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ สื่อท่ีใชใน
การประชาสัมพันธภายในกองทัพอากาศใหเกิดประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของ
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการมากยิ่งข้ึน 
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	ด้านความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในกองทัพอากาศ มีดังนี้
	1. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/ภารกิจมีความต้องการมากที่สุด โดยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/ภารกิจที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุดคือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง/ลักษณะงาน และวิธีการทำงานใหม่ ๆ รองลงมาคือ ข้อมูลข่า...
	2.  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ มีความต้องการในระดับมาก โดยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุดคือข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิกำลังพล เช่น บำเหน็จประจำปี,การเลื่อนตำแหน่ง, การปรับเงินเดือน ฯล...
	3. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรือโครงการ มีความต้องการในระดับปานกลาง โดยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรือโครงการมีความต้องการมากที่สุดคือข้อมูลข่าวสาร
	เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการรณรงค์ต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน, เชิญชวนบริจาคโลหิต, การแข่งขันกีฬาภายใน ฯลฯ รองลงมาคือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น การซ้อมอัคคีภัย,การเดินทางช่วงเทศกาล ฯลฯ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสัน...
	สรุปผลการศึกษาอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
	การศึกษาเรื่อง“การเปิดรับ และความต้องการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์การศึกษาดังนี้
	สรุปผลการศึกษา
	ในการสรุปผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
	ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์
	ข้อมูลทั่วไปทางด้านคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ได้ทำการศึกษา ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่า
	1. เพศกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง จำนวน 212 คน
	คิดเป็นร้อยละ56.2 และเพศหญิง จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8
	2. อายุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี มากที่สุด คือจำนวน 145 คน
	คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ ช่วงอายุมากกว่า 45 ปี จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 และอายุระหว่าง 35 – 45 ปี จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9
	3. ระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คือจำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมาคือ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9
	4. ระดับชั้นยศมีกลุ่มตัวอย่างระดับชั้นประทวนมากที่สุด จำนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาคือ ระดับชั้นสัญญาบัตร จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9
	5.ระยะเวลาการปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง 1 - 10 ปี มีจำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาคือ มากกว่า 20 ปี จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 26และระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง11 - 20 ปี จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8
	6.  ตำแหน่งงานปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตำแหน่งงานในระดับผู้ปฏิบัติการจำนวน246 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมาคือผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และผู้บริหารระดับต้น จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2
	ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในกองทัพอากาศ
	ผลการศึกษาพบว่า ด้านความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในกองทัพอากาศ มีดังนี้
	1. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/ภารกิจมีความต้องการมากที่สุดค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 3.54 โดยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/ภารกิจที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุดคือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง/ลักษณะงาน และวิธีการทำ...
	2.ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ มีความต้องการในระดับมาก ค่าเฉลี่ยคิดเป็น3.82 โดยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุดคือข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิกำลังพล เช่น บำเหน็จประจำปี,การเลื่อนตำแหน่ง, ...
	3. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรือโครงการ มีความต้องการในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 3.39 โดยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรือโครงการมีความต้องการมากที่สุดคือข้อมูลข่าวสาร
	เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการรณรงค์ต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน, เชิญชวนบริจาคโลหิต, การแข่งขันกีฬาภายใน ฯลฯ ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 3.46รองลงมาคือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น การซ้อมอัคคีภัย,การเดินทางช่วงเทศกาล ฯลฯ ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 3.3...
	ส่วนที่ 4  ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในกองทัพอากาศ
	ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในกองทัพอากาศ มีดังนี้
	1.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ภายในกองทัพอากาศ คือ ได้รับความรู้ที่เป็นปะโยชน์และให้ข้อมูลที่ทันสมัย, สื่อสิ่งพิมพ์ออกไม่ตรงตามกำหนดเป็นบางครั้ง (หนังสือพิมพ์สารชาวฟ้า),
	สื่อสิ่งพิมพ์มีรูปเล่มที่สวยงามกะทัดรัด, อยากให้เพิ่มเกร็ดความรู้ให้มากขึ้น, อยากให้เพิ่มสื่อที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปด้วย, ควรมีการเผยแพร่ให้ข้าราชการในทุกระดับชั้นยศไม่ใช่แต่เพียงข้าราชการสัญญาบัตรเพราะทุกคนก็มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่...
	2.ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ภายในกองทัพอากาศ คือ
	การแจ้งข่าวสารทางอีเมล์มีประโยชน์มากแจ้งข่าวสารข้อมูลได้ดี ทันเวลา, ควรปรับปรุงเสียงตามสายเช่นเพิ่มจุดกระจายเสียง หรือเปิดเสียงให้ได้ยินชัดเจนมากขึ้น, ควรเพิ่มเนื้อหาเช่นความเคลื่อนไหวภายใน ข่าวสารใหม่ๆ แจ้งข่าวการปรับเปลี่ยนยศ, กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มไ...

