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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 
  ปัจจุบัน  ผู้บริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความสนใจในงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์  เพราะต่างเชื่อว่า การประชาสัมพันธ์ คือ การสื่อสารข้อมูลขององค์กรไปยังบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร  เพ่ือให้ทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบาย  ผลการด าเนินงาน  ผลงาน/
โครงการต่างๆ  ความเคลื่อนไหวขององค์กร รวมทั้ง ยังเป็นการสร้างความเข้าใจ  เพ่ือให้เกิดทัศนคติ
และภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  อีกด้วย  เพ่ือให้ประชาชนยอมรับ สนับสนุนและให้ความร่วมมือแก่
หน่วยงานนั้นๆ 

 หน่วยงานภาครัฐในยุคปัจจุบันจึงให้ความส าคัญและความจ าเป็นต่อการประชาสัมพันธ์   
เพราะการที่หน่วยงานภาครัฐจะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือและ              
การสนับสนุนจากประชาชน อีกทั้ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                 
มีผลบังคับใช้ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนทั่วไป 
ท าให้ทุกหน่วยงานมีการตื่นตัวด้านการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสู่ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น                
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ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆไปยังสาธารณชน ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศ              
ได้พัฒนาการมากยิ่งขึ้น ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อสารมากยิ่งขึ้น 
ท าให้ทุกหน่วยงานเริ่มตระหนักถึงการน าเสนอเนื้อหาข่าวสารให้ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้   

  ดังนั้น  สื่อประชาสัมพันธ์  จึงเป็นช่องทางการสื่อสารที่จะน าข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และ
เป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ 

  กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทมีหน้าที่ส าคัญในการ
ส่งเสริมพัฒนาและก ากับดูแลการบินพลเรือนของประเทศให้มีความปลอดภัย โดยมีหน้าที่ในการก ากับ
ดูแล  กิจการด้านการบินพลเรือน ทั้งในเรื่องของอากาศยาน การปฏิบัติการบิน บุคลากรที่เก่ียวข้องกับ
การบิน โรงเรียนการบิน การให้บริการการจราจรทางอากาศ การตรวจรับรองสนามบิน  รวมทั้ง  
ก าหนดนโยบายด้านการบินของประเทศ ได้แก่ สิทธิการบิน พิกัดอัตราค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียมการบิน
ต่างๆ รวมทั้งด้านการปฏิบัติการ  ด าเนินการและบริหารจัดการกิจการของท่าอากาศยาน ด าเนินการ
ก่อสร้าง บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการบินพลเรือน 
จ านวน 27 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ ขอนแก่น ชุมพร ตรัง ตาก นครพนม นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปัตตานี ปาย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่สอด แม่ฮ่องสอน 
ร้อยเอ็ด ระนอง เลย ล าปาง สกลนคร สุราษฎร์ธานี หัวหิน อุดรธานี อุบลราชธานี 

 

 ในการนี้  กรมการบินพลเรือนได้ให้ความส าคัญในการใช้สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท  จะต้องมีขั้นตอนในการ
ผลิตแต่ละสื่อ ต้องใช้บุคลากร ระยะเวลา งบประมาณในการจัดท าสื่อพร้อมกับข่าวสารต่างๆ มากบ้าง
น้อยบ้าง ตามแต่ละลักษณะของสื่อนั้น แต่ในบางครั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในเรื่องเดียวกันจะมีการใช้
สื่อประชาสัมพันธ์หลายๆ ประเภทร่วมกันทุกสื่อที่สามารถประชาสัมพันธ์เรื่องนั้นๆ ได้ บางครั้งข้อมูล
ข่าวสารอาจมีมากเกินไป และช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรขาดความน่าสนใจ 
ไม่ดึงดูดใจให้ติดตาม ข้าราชการอาจไม่มีความสนใจที่จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อในองค์กรได้ การ
ประชาสัมพันธ์บางครั้งอาจไม่ประสบผลส าเร็จหรือไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการภายใน
องค์กรในการท ากิจกรรมต่างๆ เท่าที่ควร ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับเป็นเรื่องที่กลุ่มสื่อสารองค์กรจะต้องให้
ความส าคัญและค านึงที่จะท าอย่างไรถึงจะด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากร
ภายในองค์กรโดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ดังนั้น               
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จึงได้ศึกษา เรื่อง “การเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในกรมการบิน         
พลเรือน กระทรวงคมนาคม”  
 
วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในกรมการบินพลเรือน กระทรวง
คมนาคม   

  2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของข้าราชการกรมการบิน             
พลเรือน  กระทรวงคมนาคม  

  3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรกับ                
ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของข้าราชการกรมการบินพลเรือน  กระทรวง
คมนาคม   

  4. เพ่ือศึกษาความต้องการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในกรมการบิน             
พลเรือน  กระทรวงคมนาคม 

 

วิธีการศึกษา 

 
  การศึกษา เรื่อง การเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน               
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม นี้  ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อที่ท าการศึกษาเพ่ือน าไปก าหนดกรอบและแนวทางการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและ
สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ได้ โดยมีแนวคิดทฤษฎี ดังนี้ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กร 

 ในการบริหารงานภายในองค์การนั้น การติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการ
บริหารองค์การ เพราะการติดต่อสื่อสารจะเป็นสื่อน าความต้องการ ความคิด ความรู้สึก น าไปสู่ความ
เข้าใจในเป้าหมายระหว่างบุคคลต่อบุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม บุคคลต่อกลุ่ม หรือระหว่างองค์การเข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้การบริหารงานด าเนินไปอย่างสอดคล้องหรือตรงกับวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน ดังนั้น องค์การจึงต้องจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การที่ดีและสามารถ
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น ามาใช้สนับสนุนการบริหารองค์การได้อย่างเต็มที่ นักวิชาการจึงให้ความส าคัญของการสื่อสารภายใน
องค์การ เช่น  

 กริช สืบสนธิ์ (2537, น.64-70) กล่าวว่า  การสื่อสารในองค์กรมีความส าคัญส าหรับผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้  

 1. การสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญของฝ่ายบริหารในการบริหารงาน เพราะการสื่อสารจะช่วย
ให้ท างานได้ลุล่วง เป็นเครื่องช่วยตรวจสอบความเข้าใจผลงาน 

 2. การสื่อสารเป็นเครื่องช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจถูกต้องตรงกันระหว่าง
ผู้บริหารในระดับต่างๆ และกับพนักงานโดยส่วนรวม 

 3. การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการประสานงานท าให้ทุกๆ หน่วยงานในองค์กรสามารถท างาน
ในหน้าที่ของตนสอดคล้องกับการท างานหน่วยอ่ืนๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 4. การสื่อสารช่วยให้พัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ พนักงานมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน 
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในองค์กร 

แคทรีน ทรอย (อ้างถึงใน Paul A. Argenti, 2003, p.129) ได้สรุปถึงปัจจัยส าคัญของการ
สื่อสารที่จะท าให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิผล ดังนี้ 

 1. การสื่อสารจะต้องช่วยเพิ่มก าลังใจและการสร้างความรู้สึกดีระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร 
 2. การสื่อสารต้องแจ้งให้พนักงานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เช่น การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การเลื่อนต าแหน่งพนักงาน เป็นต้น 
 3. การสื่อสารต้องอธิบายถึงค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานทราบ 
 4. การสื่อสารต้องเพ่ิมเติมความรู้ให้พนักงานเกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กรได้ 
 5. การสื่อสารต้องช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานของพนักงาน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ 
 6. การสื่อสารช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา และประเด็นทางสังคมต่างๆ 
 7. การสื่อสารต้องช่วยสนับสนุน หรือส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 

  สรุปได้ว่า การสื่อสารภายในองค์กร เป็นสิ่ งส าคัญที่ช่วยท าให้ เกิดการประสานงาน 
ประสิทธิภาพในการท างาน  ตลอดจนช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์อันดี                 
ซึ่งการสื่อสารภายในองค์กรจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีได้  ก็ต่อเมื่อมีการเลือกใช้สื่อที่
เหมาะสมกับข้อมูลข่าวสารและตอบสนองกับความต้องการของผู้รับสารได้   
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แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 

 การประชาสัมพันธ์  (Public Relations) ได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับองค์กร ในฐานะที่
เป็นงานเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก่อให้เกิด           
ความร่วมมือ สนับสนุน และบรรลุถึงผลประโยชน์ตามที่ต้องการร่วมกัน ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้
ให้ความหมายของค าว่า “การประชาสัมพันธ์” เช่น 

 พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2545, น.13) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์พอสรุปความหมาย
ได้ 4 ประเด็น คือ 

  1. มีการวางแผน คือ การประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นการกระท าที่จะท า เมื่อมีงาน
เกิดขึ้นแล้วจึงต้องท า หรือจะท าการประชาสัมพันธ์เป็นการท างานที่มีแผนการเตรียมไว้อย่างรอบคอบ 
ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างชัดเจน มีล าดับขั้นตอนในการท างาน  โดยประกอบด้วย กิจกรรม
ต่างๆ ที่ประสานและสอดคล้องกันเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น 

  2. เป็นการท างานที่ต่อเนื่องและหวังผลระยะยาว คือ การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง ไม่มี
วันจบสิ้น ทั้งนี้ เพราะประชาชนจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอยู่อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง การ
ขาดการรับรู้เกี่ยวกับข่าวสารและกิจกรรมนานๆ จะเป็นสาเหตุของการเกิดความรู้ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน และจะเป็นบ่อเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี ซึ่งยังมีผลต่อปฏิกิริยาในทิศทางที่เป็นผลเสียต่อ
หน่วยงานได้ นอกจากนี้แล้ว การประชาสัมพันธ์จะให้ผลที่เห็นรูปธรรมได้และต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของการประชาสัมพันธ์และกลวิธีในการประชาสัมพันธ์ด้วย 

  3. มี อิทธิพลต่อความคิดและทัศนคติ  คือ การโน้มน้ าวจิตใจของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายให้มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน กิจกรรมและบริการของหน่วยงาน การที่จะมีทัศนคติที่ดี
นั้น หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่จะส่งผลให้มีความรู้สึกที่ดี และมีพฤติกรรมที่เป็นการ
สนับสนุนหรือร่วมมือ 

  4. มีความสัมพันธ์กับประชาชน คือ ความเข้าใจที่ถูกต้องและจริงใจซึ่งกันและกัน 
หน่วยงานต้องให้ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกต้องและมีคุณค่าแก่ประชาชนและขณะเดียวกัน 
หน่วยงานก็ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นและให้ความส าคัญต่อปฏิกิริยาโต้ตอบของประชาชนด้วย 

เสรี วงษ์มณฑา (2546, น.4) ได้ให้ความหมาย “การประชาสัมพันธ์เป็นความพยายามที่มีการ
วางแผนในการที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิด จิตใจ ของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง โดยกระท าสิ่งที่ดี ที่มี
คุณค่ากับสังคม เพ่ือให้สาธารณชนเหล่านั้นมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน องค์การ บริษัท ห้างร้ านหรือ
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สมาคม ตลอดจนภาพพจน์ที่ดีเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือให้หน่วยงานได้รับการสนับสนุน
และความร่วมมือที่ดีจากสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง ในระยะยาวต่อเนื่อง กันไปเรื่อยๆ”  

ดังนั้น  การประชาสัมพันธ์ ยังหมายถึง การสื่อสาร (Communication) สาขาหนึ่งในรูปแบบ
ของการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication)ท่ีต้องอาศัยความช านาญเฉพาะด้านเป็นอย่าง
มาก ต้องใช้ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินงานสื่อสาร เพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ ความ
เข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลในองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
กับสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความสนับสนุน ร่วมมือ และเชื่อถือ ศรัทธา ตลอดจนการสร้าง
ชื่อเสียง เกียรติยศ การยอมรับและความไว้วางใจ อันจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานเพ่ือ
ความส าเร็จขององค์กร  

ลักษณา สตะเวทิน (2542, น.56) ได้ศึกษาถึง กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์องค์กร 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร และกลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กร  

 1. กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร ( Internal Public) คือ กลุ่มคนที่มีความใกล้ชิด
เกี่ยวข้องผูกพันกับการด าเนินงานขององค์กรโดยตรง หรือมีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับองค์กร 
ได้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือองค์กร กลุ่มเป้าหมายนี้ถือได้ว่ามีความส าคัญต่อ
องค์กรเป็นอย่างยิ่ง การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรจะส าเร็จหรือไม่ข้ึนอยู่กับ
กลุ่มคนเหล่านั้น ต้องเข้าใจในการกระท าขององค์กร และพนักงานภายในองค์กรก็ต้องมีความสัมพันธ์
กันเป็นอย่างดี ดังนั้น องค์กรจะต้องท าให้คนภายในได้รับทราบได้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายขององค์กร 
รวมทั้งสร้างให้เกิดความรัก ความผูกพันและเลื่อมใสศรัทธาเกิดความจงรักภักดี และภาคภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร 

 2. กลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กร (External Public) ได้แก่ ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
ภายนอกองค์กร ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการด าเนินงานขององค์กร แต่มีอิทธิพลและมีส่วนที่จะได้
รับรู้การด าเนินกิจการขององค์กร เมื่อองค์กรด าเนินกิจการใดองค์กรต้องการความร่วมมือและการ
สนับสนุน ฉะนั้น องค์กรจึงต้องสร้างความเข้าใจเพ่ือความสัมพันธ์ที่ดี 

การประชาสัมพันธ์ของสถาบันต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  (ลักษณา สตะเวทิน, 
2542, น.57-58) 

 1. การประชาสัม พันธ์ภายใน  ( Internal Public Relations) เป็ นการท าเพ่ือ
กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร ซึ่งองค์กรมีความใกล้ชิดผูกพันและต้องค านึงถึงความรู้สึก ดังนั้น องค์กร
จะต้องให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับรู้ข่าวสาร เข้าใจถึงนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ 
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ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรับรู้และตัดสินใจ ประชาชนกลุ่มนี้เปรียบเสมือนตัวจักรส าคัญในการผลักดัน
กิจกรรมขององค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีผลได้ผลเสีย และมีผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร งาน
ประชาสัมพันธ์จึงมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันและความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง 
ผู้บริหารระดับต้น และสมาชิกทั่วไปในองค์กร 

 2. การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations) เป็นการส่งเสริมและ
เผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียง เกียรติคุณ และการกระท าขององค์กรสู่ประชาชนภายนอก เพ่ือให้ได้รู้เข้าใจ
ในเจตนารมณ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่
ดีต่อองค์กร เมื่อองค์กรต้องการความร่วมมือจากประชาชน กลุ่มคนเหล่านี้จะให้การสนับสนุน ไม่
คัดค้านต่อการด าเนินงานขององค์กร ท าให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างราบรื่น 

บุษบา สุธีธร (2548, น.32) กล่าวว่า  การด าเนินการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายภายใน
องค์กร ควรด าเนินการด้วยการวางแผนและไตร่ตรองประเด็นส าคัญ ดังนี้  

 1. การสื่อสารอะไรที่มีอยู่แล้วในองค์กร ทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
พิจารณาว่าระบบที่มีอยู่เหมาะสมกับข่าวสารที่ท่านต้องการท าการสื่อสารหรือไม่ 

 2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ว่าเป็นใครบ้าง กลุ่มใดบ้าง ระดับไหนบ้าง 
 3. การก าหนดเนื้อหาหรือเรื่องราวที่จะต้องสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ 
 4. การออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยมีหลักส าคัญ        

ในการคัดเลือกเนื้อหาส าหรับการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร กล่าวคือ ควรน าเสนอเนื้อหาที่สนองต่อ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ภายในองค์กร ข้อมูลจะต้องเป็นประโยชน์           
มีความหมาย และมีความส าคัญกับกลุ่มผู้รับสาร สร้างบรรยากาศร่วมมือร่วมใจและการท างานร่วมกัน 

 5. การก าหนดสื่อหรือช่องทางน าพาสารไปยังกลุ่มต่างๆ 

 พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2543, น.219-246) สื่อประชาสัมพันธ์ คือ ตัวกลางที่น าข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์จากองค์กรไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดความนิยมชมชอบและ
เกิดความบันเทิง โดยสื่อประชาสัมพันธ์สามารถแยกเป็น 5 ลักษณะ คือ  

  1. สื่อบุคคล เป็นสื่อที่ใช้ในการสื่อสารที่ใช้ตัวบุคคลท าหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ
ไปสู่บุคคลอ่ืน ผ่านค าพูดหรืออากัปกิริยาต่างๆ เช่น การสนทนา การอธิบาย การอภิปราย การบรรยาย 
การประชุมสัมมนา เป็นต้น 
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  2. สื่อมวลชน เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่น าข่าวสารจากหน่วยงานไปสู่คนจ านวนมากได้
อย่างรวดเร็วและในเวลาเดียวกัน ซึ่งสื่อมวลชนสามารถแบ่งประเภทตามคุณลักษณะของสื่อได้                
5 ประเภท คือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ 

  3. สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่หน่วยงานเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
วัตถุประสงค์ในการผลิตและรูปแบบที่ต่างกันไป เช่น จดหมาย แผ่นพับ ป้ายประกาศ และโปสเตอร์ 
หรือเอกสารที่เย็บเล่ม เช่น หนังสือ วารสาร รายงานประจ าปี เป็นต้น 

  4. สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อที่ผู้รับสามารถได้ทั้งภาพและเสียง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สื่อ
วัสดุ และสื่ออุปกรณ์ เพ่ือเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย 

     - สื่อวัสดุ เป็นสื่อที่อาจใช้ได้ด้วยตนเอง หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือ          
สื่อประเภทนี้ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพเขียน สไลด์ เป็นต้น 

     - สื่ออุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์ที่ต้องน าวัสดุมาประกอบ จึงจะสามารถถ่ายทอดไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องเล่นเทป เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง           
เป็นต้น 

  5. สื่อกิจกรรม หมายถึง การกระท าต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์จะ
ใช้สื่อหรือไม่ใช้สื่อก็ได้ เพราะการกระท าถือเป็นสื่อในตัวของมันเอง เป็นการประชาสัมพันธ์โดยตรง 

  จากแนวคิดเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้างต้น  ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดเกี่ยวกับสื่อที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์การมาเป็นแนวคิดในการศึกษา เพราะการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ควรพิจารณาช่องทางการสื่อสารหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและก ารเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด และสามารถใช้ได้เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้รับสารและเหมาะสม
กับเนื้อหาข่าวสารที่จะท าการประชาสัมพันธ์มากท่ีสุด 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร 
 
  การเปิดรับข่าวสาร เป็นสิ่งส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การรับรู้ ความเข้าใจและเป็นสิ่งที่มนุษย์
จะต้องพบเห็นในชีวิตประจ าวัน และเพ่ือให้การสื่อสารภายในส าเร็จตามที่มุ่งหมายไว้ นอกจากการ
เลือกสื่อที่เหมาะสมแล้ว จะต้องค านึงว่า จะท าอย่างไรจึงจะท าให้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปนั้น เข้าถึงความ
สนใจของผู้รับสารได้มากที่สุด ซึ่ง แม็คคอมบส์ และเบ็คเตอร์ (Maxwell E. McCombs & Lee B. 
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Becker, 1979, p. 50-52) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับข่าวสารจากสื่อว่า 
บุคคลจะเลือกเปิดรับข่าวสารจากสื่อ เพ่ือสนองตอบความต้องการ 6 ประการ คือ 

  1. เพ่ือต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการสังเกตการณ์ และติดตามความ
เคลื่อนไหวต่างๆ จากสื่อมวลชน เพ่ือให้รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ ให้ทันสมัย และรู้ว่าอะไรมีความส าคัญที่
จะต้องเรียนรู้ 

  2. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ด้วยการรับสื่อมวลชนท าให้บุคคลสามารถก าหนดความเห็นของตนต่อสภาวะหรือ
เหตุการณ์รอบๆ ตัว 
  3. เพ่ือต้องการข้อมูลประกอบการสนทนา พูดคุยในชีวิตประจ าวัน (Discussion) 
โดยการรับสื่อมวลชน ท าให้บุคคลมีข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการพูดคุยกับบุคคลอ่ืน 
  4. เพ่ือต้องการมีส่วนร่วม (Participating) ในเหตุการณ์ต่างๆ และความเป็นไปต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นรอบตัว 
  5. เพ่ือเสริมความคิดเห็น หรือการสนับสนุนการตัดสินใจที่ ได้กระท าไปแล้ว 
(Reinforcement) 
  6. เพ่ือความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) ความเพลิดเพลิน และผ่อน
คลายอารมณ์ 
 ในจ านวนข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มากมาย ผู้รับสารจะไม่สามารถเปิดรับข่าวสารที่ผ่านมาจากสื่อ
ต่างๆ ได้ทั้งหมดทุกประเภท ผู้รับสารจะเป็นผู้เลือกใช้ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อตามจุดมุ่งหมาย           
ความพึงพอใจ และเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง อีกทั้ ง ด้ วยคุณลักษณะและ                     
ความหลากหลายในรูปแบบของสื่อ ผู้ส่งสารจึงมีโอกาสเลือกสื่อที่จะใช้ได้มาก  ดังนั้น  ผู้ศึกษาจึงได้น า
แนวคิดการเปิดรับข่าวสารดังกล่าว มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของข้าราชการกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคมว่าเป็นไปใน
ลักษณะอย่างไร 
 
แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
 
  พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน (2532, น. 246) ให้
ความหมายของความคิดเห็นว่า เป็นข้อพิจารณาความจริงจากการใช้ปัญญา ความคิดเห็นประกอบ 
ถึงแม้จะไม่ได้หลักฐานพิสูจน์ยืนยันได้เสมอไป และความหมายในพจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษ 
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(Webster, 1998, น.950) ความคิดเห็น หมายถึง ความเชื่อที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความรู้สึกในใจของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งที่พิจารณา ตัดสินใจ เพื่อการประเมินค่าของสิ่งต่างๆ 

 อรทิพย์  ลีนะพัฒน์ (2535, น.15) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า เป็นการแสดงออก
ทางด้านความรู้สึกหรือความเชื่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจากการ
ประเมินผลสิ่งนั้น โดยมีอารมณ์ ประสบการณ์และสภาพสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นเป็นพ้ืนฐานการ
แสดงออก ความคิดเห็นนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

เรมเมอร์  (Remmer, 1996, น. 47) ได้จ าแนกความคิดเห็นออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด – เชิงลบสุด (Extreme Opinion) เป็นความคิดเห็นที่เกิดจากการ
เรียนรู้และประสบการณ์  ซึ่งอาจจ าแนกเป็นทิศทางได้ 2 แบบ คือ ทิศทางบวกสุด ได้แก่ ความรักจน
หลง ทิศทางลบสุด ได้แก่ ความรังเกียจ ความคิดเห็นนี้รุนแรงเปลี่ยนแปลงยาก 

 2. ความคิดเห็นจากความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Contents) การมีความเห็นต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อสิ่งนั้น เช่น ความรู้ความเข้าใจในทางที่ดี ชอบ ยอมรับ เห็นด้วย           
ส่วนความรู้ ความเข้าใจในทางที่ไม่ดี ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย 

 

การวัดความคิดเห็น 

 เบสท์ (Best, 1977 น. 171) กล่าวว่า การวัดความคิดเห็นโดยทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบ              
3 อย่าง คือ บุคคลที่จะถูกวัด สิ่งเร้าที่มีการตอบสนองซึ่งจะออกมาในระดับสูงต่ า มากน้อย วิธีวัดความ
คิดเห็นนั้น  โดยมากจะใช้ตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์  โดยให้ผู้ที่ตอบค าถามเลือกตอบ
แบบสอบถาม  และผู้ถูกวัดจะเลือกตอบความคิดเห็นของตนในเวลานั้น  การใช้แบบสอบถามส าหรับ
วัดความคิดเห็นนั้นใช้การวัดแบบลิเคอร์ท (Likert’s Method) โดยเริ่มด้วยการรวบรวม หรือเรียบเรียง
ข้อความที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและระบุให้ผู้ตอบ ตอบว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับข้อความที่
ก าหนดให้  ซึ่งข้อความแต่ละข้อความจะมีความคิดเห็นเลือกตอบ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนการให้คะแนนขึ้นอยู่กับข้อความว่า
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (เชิงนิยมหรือไม่นิยม) เป็นข้อความเชิงบวก () หรือ ข้อความเชิงลบ () และวิธี
ที่ง่ายที่สุดในการที่จะบอกถึงความคิดเห็น คือ การแสดงให้เห็นถึงจ านวนและค่าร้อยละของค าตอบใน
แต่ละข้อความ  เพราะจะท าให้เห็นว่า ความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะเช่นไร 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น  ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดนี้มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
ความคิดเห็นของข้าราชการกรมการบินพลเรือน  กระทรวงคมนาคมต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
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องค์กรซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในการศึกษาด้านการสื่อสาร เพราะความคิดเห็นจะเป็น
ปัจจัยส าคัญในการก าหนดท่าที หรือความรู้สึกของผู้รับสารที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของ
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคมว่าเป็นไปในลักษณะอย่างไร 
 

แนวคิดด้านประชากรศาสตร์   

  แนวคิดด้านประชากรศาสตร์นี้เป็นแนวคิดท่ีเชื่อในหลักการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ 
เชื่อว่าคนเรามีพฤติกรรมต่างๆ ตามแรงผลักดันจากภายนอก (Exogenous Factors) และพฤติกรรมโย
ส่วนใหญ่ของเราจะเป็นไปตามแบบฉบับที่สังคมวางไว้ เช่น คนรุ่นไหนควรจะมีพฤติกรรมอย่างไร และ
สังคมโดยทั่วๆ ไปมักจะก าหนดให้บุคคลที่มีคุณสมบัติประชากรแตกต่างกัน มีแบบพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน พฤติกรรมการใช้สื่อและรับสารซึ่งเป็นพฤติกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งก็เป็นไปตามหลักการดังกล่าว 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2545, น.302) 

  โดยสรุปแล้ว แนวคิดด้านประชากรศาสตร์เป็นแนวคิดที่พยายามชี้ให้เห็นประเด็นความ
แตกต่างในด้านคุณสมบัติทางประชากรระหว่างบุคคล ซึ่งมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป นั่นก็คือ มองว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน ก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป
ด้วย ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกตัวแปรที่เป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่น ามาศึกษา 
คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน ประเภทและระดับการปฏิบัติงาน 
 

แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการข่าวสาร 

 แนวคิดนี้เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการในการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ และจะมีการพัฒนา
ต่อไปเรื่อยๆ แม้ว่าบุคคลอ่ืนจะมองเห็นหรือไม่ก็ตาม ในการท างานผู้บริหารต้องตระหนักว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความต้องการบรรลุความส าเร็จในระดับใดเพ่ือที่จะใช้เสริมแรงจูงใจให้สอดคล้องกับ
ระดับความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บริหารจะต้องสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเปิดเผย 
เพ่ือช่วยให้เขาบรรลุถึงความต้องการที่ตั้งไว้  ดังนั้น  ผู้ศึกษาได้น าวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์
ภายใน และประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ข้าราชการต้องการจากองค์กรมาปรับเป็นกรอบในการจัด
ลักษณะข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของข้าราชการ
กรมการบินพลเรือนมากที่สุด 

  การศึกษาครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว (One Shot Case Study)  มุ่ งเน้นศึกษา
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ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ ในกรมการบินพลเรือน  สังกัดกรมการบินพลเรือน จ านวน 540 คน                     
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากข้าราชการปฏิบัติงาน โดยใช้สูตรค านวณของทาโร ยามาเน่                
(Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน 5 เปอร์เซ็นต์                   
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  230  คน  และให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
(Self-Administered Questionnaire)  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ จากนั้น ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย  มีอายุระหว่าง  25-34  ปี  ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ระยะเวลาในการท างานอยู่ระหว่าง  1 – 5  ปี  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในประเภท
วิชาการ  และมีระดับช านาญงาน 

ผลการศึกษาข้อมูลการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร   พบว่า                 
กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.57  โดยเปิดรับข่าวสารผ่านเว็บไซต์กรมการบินพลเรือน (www.aviation.go.th) มากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.74 รองลงมา คือ  จุลสาร “การบินพลเรือนสัมพันธ์” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.73  
ป้ายประกาศต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.69 โปสเตอร์ / แผ่นพับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.68 ส่วนสื่อที่กลุ่ม
ตัวอย่างเปิดรับน้อยที่สุด คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.67 ส าหรับความ
คิดเห็นว่า การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรควรเป็น สื่อประเภทใดนั้น พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ควรเป็นสื่ออินทราเน็ต (Intranet) มากที่สุด รองลงมา คือ เว็บไซต์
กรมการบินพลเรือน (www.aviation.go.th)  

จากผลการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพัน ธ์ภายในองค์กร  พบว่า               
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วาม คิ ด เห็ น ต่ อ สื่ อ ป ระช าสั ม พั น ธ์  ใน ระดั บ มี ค ว าม เห็ น ด้ วยอย่ างยิ่ ง                               
โดยประกอบด้วยความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 3 ด้าน ได้แก่ รูปแบบ เนื้อหา และประโยชน์
ของสื่อต่างๆ ทั้ง 11 ชนิด  ได้แก่ สื่อบุคคล  การประชุมต่าง ๆ การจัดสัมมนา / อบรม จดหมายข่าว 
ป้ายประกาศต่าง ๆ จุลสาร  “การบินพลเรือนสัมพันธ์” รายงานประจ าปี โปสเตอร์ / แผ่นพับ 
อินทราเน็ต (Intranet) เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน www.aviation.go.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์         
(E-mail) จอ LCD และบอร์ดประชาสัมพันธ์   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง                       
มีความคิดเห็นประโยชน์ของสื่อประชาสัมพันธ์ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ อินทราเน็ต (Intranet) 

http://www.aviation.go.th/
http://www.aviation.go.th/
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เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน www.aviation.go.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  จอ LCD และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ มากที่สุด 

จากผลการศึกษา  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.69 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ มากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 รองลงมา คือ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการ 
โครงการต่าง ๆ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.67 และข้อมูลข่าวสารภายนอกที่เก่ียวข้องกับองค์กร คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43 ตามล าดับ  

ผลการทดสอบสมมติฐานทางการศึกษา  พบว่า  ผู้ที่มีลักษณะทางประชากร  อันได้แก่  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการท างาน  ประเภทและระดับของการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน  
จะมีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในกรมการบินพลเรือน  กระทรวงคมนาคม แตกต่าง
กั น  แ ล ะผู้ ที่ มี ลั ก ษ ณ ะท างป ระช าก ร  อั น ได้ แ ก่  เพ ศ  อ ายุ  ร ะย ะ เวล า ใน ก ารท า งาน                           
ที่แตกต่างกัน  จะมีความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน  และการเปิดรับข่าวสาร                 
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กรของข้าราชการกรมการบินพลเรือน  กระทรวงคมนาคม  กล่าวคือ  ถ้าข้าราชการกรมการบินพล
เรือน  กระทรวงคมนาคมเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเพ่ิมมากขึ้น                    
ก็จะส่งผลให้ความคิดเห็นที่มีต่อการสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของข้าราชการกรมการบิน               
พลเรือน กระทรวงคมนาคมเพ่ิมมากข้ึนด้วย   

จากการศึกษา การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดเห็นที่มีต่อการสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของข้าราชการกรมการบินพลเรือน กระทรวง
คมนาคม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกซึ่งสอดคล้องกับ                  
การศึกษาวิจัยของลักษณา สตะเวทิน (2542, น.64) ที่กล่าวว่า ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติไม่ใช่สิ่งที่
ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิดแต่ก่อรูปขึ้นมาภายหลังด้วยสาเหตุมากมายหลายประการ เช่น โดยอาศัย
สิ่งแวดล้อม จากประสบการณ์ การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว อิทธิพลของสื่อมวลชน ฯลฯ สาเหตุที่ท า
ให้บุคคลมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมี 4 ประการ ได้แก่  ประสบการณ์เฉพาะอย่าง เป็นประสบการณ์ที่
บุคคลได้พบได้เห็นมาด้วยตนเองและการพบเห็นนั้น ท าให้เกิดการฝังใจจนกลายเป็นทัศนคติของบุคคล
นั้น การติดต่อสื่อสารจากบุคคลอ่ืน โดยปกติในชีวิตประจ าวันของบุคคลย่อมมีการติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืนในสังคม ท าให้บุคคลรับทัศนคติหลายๆ อย่างเข้าไว้ในตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งจากกลุ่ม
ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพ่ือนที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน   รูปแบบการสื่อสาร เป็นการมองดูบุคคล
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อ่ืนว่าเขาท าอย่างไร แล้วจ ารูปแบบนั้นมาปฏิบัติ ซึ่งรูปแบบนั้นจะก่อให้เกิดทัศนคติมากน้อยเพียงใดก็
ขึ้นอยู่กับว่า บุคคลผู้นั้นยอมรับและนับถือในรูปแบบนั้นมากน้อยเพียงใด และองค์ประกอบของสถาบัน 
ได้แก่ โรงเรียน วัด ครอบครัว หน่วยงาน สมาคน องค์การต่างๆ สถาบันเหล่านั้นมีส่วนในการสร้าง
ทัศนคติให้แก่บุคคลอย่างมากมาย 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ควรมีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง และควรมีการประเมินแต่ละประเภทสื่อว่า สื่อใดได้รับผลตอบรับจากผู้รับสื่อมากที่สุด 

2. ควรใช้รูปแบบการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ หลากหลาย ควรส่งเสริมในการ
ประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อใหม่ให้มากยิ่งข้ึน เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เว็บบอร์ด สังคมโซเซียลเน็ตเวิร์ค 
เช่น เพสบุ๊ค ทวิทเตอร์ ไลท์ และอ่ืน ๆ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและใช้กัน
อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน 

3. ควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารถึงประโยชน์ของสื่อโสตทัศน์ ได้แก่ อินทราเน็ต เว็บไซต์
กรมการบินพลเรือน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จอ LCD บอร์ดประชาสัมพันธ์ความส าคัญกับ
เนื้อหาของสื่อโสตทัศน์ ได้แก่ อินทราเน็ต เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน จดหมาย อิเล็กทรอนิสก์                   
(E-mail) จอ LCD บอร์ดประชาสัมพันธ์  เนื้อหาของสื่อบุคคล การประชุมต่าง ๆ การจัดสัมมนา / 
อบรม หรือรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ จดหมายข่าว ป้ายประกาศต่าง ๆ จุลสาร รายงานประจ าปี 
และโปสเตอร์ / แผ่นพับ และสื่อเฉพาะกิจ ประโยชน์ของสื่อบุคคล การประชุมต่าง ๆ การจัดสัมมนา / 
อบรม  และรูปแบบของสิ่งโสตทัศน์ ได้แก่ อินทราเน็ต เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จอ LCD บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตามล าดับส าหรับด้านที่มีความเห็นด้วย ได้แก่ 
รูปแบบของสื่อบุคคล การประชุมต่าง ๆ และการจัดสัมมนา / อบรม  รองลงมา คือ  เนื้อหาของสื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ จดหมายข่าว ป้ายต่าง ๆ จุลสาร รายงานประจ าปี และโปสเตอร์ / แผ่นพับ  และ
ประโยชน์ของสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ จดหมายข่าว ป้ายประกาศต่าง ๆ จุลสาร รายงานประจ าปี และ
โปสเตอร์ / แผ่นพับ ตามล าดับ โดยการสื่อสารแบบสองทาง สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งสื่อ
และผู้รับสื่อได้  มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร   กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม  
ถ้าต้องการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ต้องมีภาพตัวอักษรที่ชัดเจน อ่านง่าย เนื้อที่เพียงพอที่จะสารสารหรือชี้แจง
รายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์  มีเนื้ อหาที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เนื้อหาสาระมีความ
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หลากหลาย ครอบคลุม ครบถ้วน ส าหรับสื่อใหม่ เช่น สื่อโสตทัศน์ อินทราเน็ต เว็บไซต์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ จอ LCD และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ต้องมีรูปแบบที่อ่านง่าย มีความทันสมัย เนื้อหามี
ความทันสมัย ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เนื้อหามีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

 

1. จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีวิจัยปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัย
เชิงส ารวจ ( Survey Research ) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire  เป็นเครื่องมือท าให้มี
ข้อจ ากัดคือ ขาดข้อมูลเชิงลึก ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มาเสริม โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( Depth Interview ) และการสนทนากลุ่ม                  
( Focus Group ) เพ่ือให้ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างนอกเหนือจากบุคลากรกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม  
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
ส าหรับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนอื่น ๆ 

3. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลต่อการเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นที่มีต่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร นอกเหนือจากปัจจัยส่วนบุคคล อาทิ ประสบการณ์ในการใช้สื่อประเภท
ต่าง ๆ  วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างของกลุ่มสื่อสารองค์กรของกรมการบินพลเรือน และแนวนโยบาย
ขององค์กรต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายในองค์กร  เป็นต้น 

4. ควรศึกษาการเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นที่มี สื่อต่อการประชาสัมพันธ์ภายใน
กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ในทุกปี  
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
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