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รัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย จากส่ือมวลชน ส่ือภายในองคกร และส่ือบุคคล 
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ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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มีจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใช
การแจกแจงคารอยละ คาเฉล่ีย การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย การวิเคราะหความแปรปรวน 
ซ่ึงประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  
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ศูนยประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับทัศนคติ  มีเพียงส่ือมวลชนเทานั้นท่ีไมมีความสัมพันธกับ 
ทัศนคติ 
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ABSTRACT 
 This research aims to study  knowledge and attitude of employees towards the 
privatization of Airports Authority of Thailand through the mass media, specialized 
media and personal media. The outcome got from this research will be used to support 
analysis and improvement of specialized media to be more efficient. 
 This study was a Survey Research and the questionnaire will be used as the 
tool in collecting useful data from sample group of 400 persons. The statistical 
Procedures includes percentage means and standard deviations.  The ANOVA is applied 
for approval of the hypothesis by statistical package for the social science. 
 It is found that age and level of education got correlation with knowledge on 
privatization while sex, salary rate, period of working experience, position level and type 
of work had no correlation with knowledge on privatization. We also found that 
population and social aspect had no correlation with attitude of employees towards 
privatization. For media exposure on privatization, we found that specialized media had 
utmost correlation with knowledge on privatization while personal media is the 
subordinate one. Only television had correlation with knowledge of employees. 
Moreover, specialized media like public relations board, AAT Newsletter and AAT 
leaflet called “Variant point of AAT privatization” and personal media like AAT 
superiors and public relation officers had correlation with attitude. No correlation was 
found between mass media and attitude. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การทาอากาศยานแหงประเทศไทย เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดย       
รัฐสภาไดผานพระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 
2522  เรียกวา "การทาอากาศยานแหงประเทศไทย"  เรียกโดยยอวา "ทอท." มีช่ือเปนภาษาอังกฤษวา 
"Airports Authority of Thailand" เรียกโดยยอวา "AAT"  โดยให ทอท. เปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค
เพื่อประกอบและสงเสริมกิจการทาอากาศยานรวมท้ังการดําเนินกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับ
การประกอบกิจการทาอากาศยาน และใหโอนกิจการ ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้สิน ตลอดจนงบประมาณท่ี
เกี่ยวกับสนามบินดอนเมืองของกรมการบินพลเรือน กองทัพอากาศ และของกรมการบินพาณิชย 
กระทรวงคมนาคม ในสวนท่ีเกี่ยวกับสนามบินดอนเมืองเปนของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย  
และใหโอนขาราชการและลูกจางของกรมการบินพลเรือนเปนพนักงานหรือลูกจางของการทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทย  ดังนั้น ในวันท่ี 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2522  การทาอากาศยานแหงประเทศไทยจึง
ไดเร่ิมดําเนินกิจการในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมเปนคร้ังแรก 
 การทาอากาศยานแหงประเทศไทยเปนรัฐวิสาหกิจท่ีมีบทบาทอยางสําคัญมากในระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะเปนองคกรของรัฐท่ีสรางรายไดใหแกรัฐปละหลายพันลาน
บาท ถึงแมวาผลการดําเนินงานของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยจะไมขาดทุน แตการทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทยก็เปนหนึ่งในรัฐวิสาหกิจท่ีจะตองดําเนินการแปรรูปตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
ไวเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2540 กําหนดนโยบายเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ โดยไดรับการ
จําแนกใหอยูในกลุมท่ีใหคงสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ คือ รัฐยังคงมีสัดสวนความเปนเจาของมากกวา
รอยละ 50 เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน และในการระดมทุน  รวมถึงการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และการใหบริการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยรวมทุกฝายท่ี 
เกี่ยวของซ่ึงไดแก ภาครัฐ องคกร รัฐวิสาหกิจ สังคม และประชาชน  ท้ังนี้แนวทางการแปรรูปจะตอง
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐสภาเม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2540 ท่ีจะ “เรงรัดการ
พัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 2 หรือทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหเปนทาอากาศยานสากล
หลักของประเทศเพื่อสนับสนุนการเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศในสวนภูมิภาคใหสามารถ   
รองรับการขนสงทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ” 
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 การทาอากาศยานแหงประเทศไทยไดสนองตอบตอนโยบายของภาครัฐ โดยไดจัดจางก
ลุมบริษัทท่ีปรึกษา ซ่ึงมีบริษัทหลักทรัพยนวหลักทรัพย จํากัด และบริษัทเงินทุนหลักทรัพยทิสโก 
จํากัด เปนแกนนําในการศึกษาแนวทางการแปรรูปและจัดทําแผนปฏิบัติการซ่ึงถือเปนแผนแมแบบใน
การแปรรูปการทาอากาศยานแหงประเทศไทย และไดเสนอผลการศึกษาดังกลาวตอคณะกรรมการ
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2541 หลังจากไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการทาอากาศยานแหงประเทศไทยแลว จึงไดเสนอตอไปยังคณะกรรมการ
กํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจโดยผานกระทรวงคมนาคมพิจารณาใหความเห็นชอบกอนท่ีจะเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ในสวนของการดําเนินการปรับโครงสรางองคกรเพ่ือ
แปรสภาพและจัดหาพันธมิตรรวมทุน กระทรวงคมนาคมไดจัดจางกลุมบริษัทหลักทรัพยเมอรริล 
ลินซ ภัทร จํากัด เปนท่ีปรึกษาเพื่อปรับโครงสรางใหเหมาะสมกับองคกรท่ีจะเขามามีสวนรวม 
 ปจจุบันการทาอากาศยานแหงประเทศไทย เปนผูบริหารงานทาอากาศยานระหวาง
ประเทศท่ีสําคัญของประเทศ 5 แหง คือ ทาอากาศยานกรุงเทพ (ทกท.) ทาอากาศยานเชียงใหม (ทชม.)           
ทาอากาศยานหาดใหญ (ทหญ.)  ทาอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)  และทาอากาศยานเชียงราย (ทชร.) 
 โครงสรางการบริหารงานของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย มีการจัดแบงหนวยงาน
ใน 2 ลักษณะ คือ  
 1. การจัดแบงหนวยงานตามสภาพภูมิศาสตร การทาอากาศยานแหงประเทศไทยได
จัดแบงทาอากาศยานออกเปน 5 แหงตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตรดังท่ีกลาวแลว ในการดําเนินงานนั้นทา
อากาศยานกรุงเทพและทาอากาศยานในภูมิภาคท้ัง 4  แหง ตองอาศัยการตัดสินใจจากสวนกลาง คือ 
การทาอากาศยานแหงประเทศไทยเปนหลัก 
 2. การจัดแบงหนวยงานตามประเภทของกิจกรรม การทาอากาศยานแหงประเทศไทย ได
จัดแบงหนวยงานตามกิจกรรมหลักท่ีสําคัญ เชน การวางแผน การบริหารงานบุคคล การเงิน และการ
บํารุงรักษางานท้ัง 4 ดานนี้  เปนงานท่ีการทาอากาศยานแหงประเทศไทยตองบริหารจัดการใหแก    
ทาอากาศยานท้ัง 5 แหง การจัดแบงหนวยงานและโครงสรางองคกรดังกลาวมีลักษณะเปนการรวม
ศูนยการตัดสินใจหลักไวท่ีการทาอากาศยานแหงประเทศไทย โดยทาอากาศยานในภูมิภาคยังตอง
พึ่งพาการทาอากาศยานแหงประเทศไทยในกิจกรรมซ่ึงอาจจะจัดการ ณ หนวยงานในภูมิภาค 
 จากลักษณะการบริหารดังกลาวขางตนเม่ือการทาอากาศยานแหงประเทศไทยจะ
ดําเนินการแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจมาเปนการรวมทุนกับองคกรตาง ๆ ไดแก ภาครัฐ องคกร 
รัฐวิสาหกิจ สังคม และประชาชน จําเปนจะตองมีการปรับเปล่ียนลักษณะการดําเนินงานใหตอบสนอง
ตอสถานการณการแขงขันท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอยางทันทวงที ซ่ึงองคกรเหลานั้นจําเปนตองมี
บุคลากรที่มีท้ังความยืดหยุนและความสามารถในการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีเปนไป
อยางรวดเร็ว  
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 การทาอากาศยานแหงประเทศไทยไดมีการพัฒนาเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว ปจจุบัน 
การทาอากาศยานแหงประเทศไทยประกอบดวย สํานักงานใหญ ทาอากาศยานกรุงเทพ และทาอากาศ
ยานในสวนภูมิภาค การบริหารจะมีทิศทางและขอบเขตท่ีกวางขวางตามจุดเนนหรือสถานการณในแต
ละชวงเวลา ซ่ึงในสถานการณปจจุบันและอนาคตขางหนา การบริหารของการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย จะมีจุดเนนใหพรอมรับการแปลงสภาพและสามารถแขงขันไดในเวทีโลก โดยมีขอบเขต
รวมถึงวัฒนธรรมองคกร การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ การติดตอส่ือสาร ซ่ึงรวมถึงการ
ประชาสัมพันธและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชน ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารงาน
ท่ีดี โครงสรางการบริหารงานของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ดังแสดงในภาพท่ี 1 DPU



ภาพที่ 1 
 

 
 โครงสรางการบริหารงานของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

สํานักแพทย 

สํานักตรวจสอบ 

เครื่องกล 
สํานักผูวาการ ฝายธุรการ ฝายไฟฟาและ ฝายบํารุงรักษา ฝายสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกส 

ฝายการเงิน ฝายพัสดุ ฝายแผนงาน ฝายบุคคล สํานักบริการ

คอมพิวเตอร 

สํานักจัดการ 

พัฒนาธุรกิจ 

สํานักพัฒนา      

ทาอากาศยาน 

ศูนย 

ประชาสัมพันธ 

กองกลาง กอง 

แบบแผน 

กองสื่อสาร 

อากาศยาน 

ศูนยกิจกรรม    

เชิงพาณิชย 

กอง 

ควบคุมพัสดุ 

กองวิชาการ ศูนย 

พัฒนาบุคคล 

กอง 

การประชุม 

กองแผน กอง 

ชางสื่อสาร 

กองจัดหา กองอาคาร กองการบุคคล กองการเงิน 

กองการ 

ตางประเทศ 
กอง 

โครงการ 
กอง 

คลังพัสดุ 

กอง 

สนามบิน 

กองพนักงาน

สัมพันธสัมพันธ 

กองบัญชี 

กองกฎหมาย กองงบประมาณ กองยานพาหนะ กอง 

ระบบสุขาภิบาล 

กองซอมบํารุง 

กอง 

ระบบควบคุม 

กองไฟฟา 

กอง 

เครื่องกล 

ทาอากาศยานกรุงเทพ

ฝายบริการการบิน ฝายการทาอากาศยาน ฝายรักษาความสะอาด

  

กองควบคุม 

ลานจอด 
กองดับเพลิง 

อากายาน 

กองธุรการ ศูนยควบคุม 

ทาอากาศยาน 

กองควบคุมและ 

ตรวจสอบ 

กองพิธีการบิน กองบริการ 

ทาอากาศยาน 

กองปฏิบัติการ กองดับเพลิง 

กองรักษา 

ความสะอาด 

กองรักษาการณ  

ทาอากาศยาน

เชียงใหม 

ทาอากาศยาน

เชียงราย 

ทาอากาศยาน     

หาดใหญ 

ทาอากาศยานภูเก็ต 

ฝายดับเพลิงและกูภัย
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 วัฒนธรรมและคานิยมองคกรเปนเคร่ืองสะทอนระบบความสัมพันธ ในการทํางานการอยู
รวมกัน ซ่ึงมีผลตอการปฏิบัติงาน  ทัศนคติ และแนวคิดในอนาคต  ซ่ึงในอดีตท่ีผานมา แมจะไมมีการ
ศึกษาวิจัยในเร่ืองวัฒนธรรมและคานิยมของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยอยางจริงจัง และเปน
ระบบ แตเปนท่ียอมรับกันในระดับหนึ่งวาวัฒนธรรมของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย คือ การ
มีระเบียบวินัย และนับถืออาวุโสตลอดจนมีคานิยมท่ีดีในเร่ืองการตรงตอเวลา   แตในขณะเดียวกันก็มี
คานิยมของพนักงานระดับลางท่ีไมใครกลาแสดงออกในการเสนอความคิดเห็น และการเคยชินกับการ
ปฏิบัติงานตามส่ัง (Top-Down) มากกวาการริเร่ิมเสนอความคิดสรางสรรคใหมใหแกผูบังคับบัญชา 
(Bottom-up)  
 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
 การทาอากาศยานแหงประเทศไทยไดวางแผนการแปลงสภาพตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2541 เห็นชอบแนวทางการแปรรูปการทาอากาศยานแหงประเทศไทย บริษัท
ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด และการพัฒนาทาอากาศยานท่ีเกี่ยวของ ตามท่ีกระทรวง
คมนาคมเสนอ และใหคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจเห็นชอบโดยใหกระทรวง
คมนาคมแตงต้ังคณะกรรมการแปรรูปการทาอากาศยานแหงประเทศไทย และพิจารณาดําเนินการให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2535 ดวย และหากรางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใชในระหวางท่ีการทา
อากาศยานแหงประเทศไทยดําเนินการจัดต้ังบริษัท กระทรวงคมนาคมและการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทยควรพิจารณาแปรรูปการทาอากาศยานแหงประเทศไทยเปนบริษัทจํากัด  ตาม
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ ฯ โดยไมตองจัดต้ังบริษัทใหม 
 แนวทางการแปรรูปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน มีสาระสําคัญดังนี้คือ 
 1.  ใหการทาอากาศยานแหงประเทศไทยจัดต้ังบริษัท การทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
จํากัด (AAT Co.) เปนบริษัทรวมทุน (Holding Company) เพื่อถือหุนในบริษัททาอากาศยานตาง ๆ     
ดังนี้คือ บริษัท ทาอากาศยานกรุงเทพ จํากัด (BIA Co.) ซ่ึงจัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินกิจการทาอากาศยานท่ี
สนามบินดอนเมือง บริษัท ทาอากาศยานภูมิภาค จํากัด (REG Co.) ซ่ึงจัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินกิจการ      
ทาอากาศยานภูมิภาคท้ัง 4 แหง ไดแก สนามบินเชียงใหม หาดใหญ ภูเก็ต และเชียงราย และบริษัท     
ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (NBIA Co.) ซ่ึงจัดต้ังเปนบริษัทอยูแลว และรับผิดชอบ
โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2. ใหจําหนายหุน AAT Co. ในสัดสวนไมเกินรอยละ 30 และจําหนายหุน REG Co. ใน
สัดสวนรอยละ 75 ลบ 1 หุน โดยมีเง่ือนไขใหรัฐซ้ือหุนคืนไดเม่ือครบ 20 ป ในราคามูลคาหุนตาม
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3. ใหผูซ้ือหุน AAT Co. ไดรับสัญญาจางบริหาร (Management Contract) อาคาร           
ผูโดยสารและ 10 กิจกรรมท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

4. การขายหุนของ AAT Co. และ REG Co. ใหใชวิธีประมูลแขงขันเสนอคาหุน โดย
พิจารณาแผนธุรกิจ และใหตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองตนของผูท่ีจะเขาประมูลเพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความสามารถ โดยเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญดานธุรกิจทาอากาศยาน และผูท่ีจะซ้ือหุน 
AAT Co. ตองมีความเช่ียวชาญดานการกอสรางทาอากาศยานดวย 
 กระทรวงคมนาคมไดแตงต้ังคณะกรรมการแปรรูปการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด และการพัฒนาทาอากาศยานท่ีเกี่ยวของ เพื่อ
ดําเนินงานแปรรูปการทาอากาศยานแหงประเทศไทยจนเสร็จกระบวนการ มีปลัดกระทรวงคมนาคม
เปนประธานกรรมการ และไดวาจางกลุมบริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํากัด เปนท่ีปรึกษา
ดําเนินการปรับโครงสรางองคกรการทาอากาศยานแหงประเทศไทย และเสนอขายหุนตามแนวทางท่ี
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซ่ึงกระทรวงคมนาคม การทาอากาศยานแหงประเทศไทย และ         
ท่ีปรึกษาไดรวมกันศึกษาและเสนอแผนปฏิบัติการแปรรูปการทาอากาศยานแหงประเทศไทยให    
คณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจพิจารณาในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2543 ซ่ึง
ได รับความเห็นชอบโดยใหการทาอากาศยานแหงประเทศไทยปรับโครงสรางองคกรตาม
พระราชบัญญัติการทาอากาศยาน ฯ  และใหลดสัดสวนการจําหนายหุน REG Co. ลงเหลือไมเกินรอย
ละ 49 โดยไมมีเง่ือนไขการซ้ือหุนคืน แตจัดใหมีสัญญาการบริหารทาอากาศยานระยะยาวใหแก
พันธมิตรรวมทุนแทน เพื่อเพ่ิมรายไดจากการจําหนายหุนใหสูงข้ึน 
 อยางไรก็ดี การแปรรูปการทาอากาศยานแหงประเทศไทยไมสามารถดําเนินการตอไปได 
เนื่องจากประสบปญหาขอกฎหมาย ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุด แจงตาม
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร 0601/1074 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2543 วาการทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทยไมสามารถใชพระราชบัญญัติการทาอากาศยาน ฯ ในการปรับโครงสรางตาม
แนวทางการแปรรูปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2541 เนื่องจากขัดกับเจตนารมณของ
กฎหมายจัดตั้งการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ดังนั้นคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ
จึงมีมติใหกระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และการทาอากาศยานแหงประเทศไทย รวมกันศึกษา
แนวทางการแปรรูปการทาอากาศยานแหงประเทศไทยใหม 
 กระทรวงคมนาคม  กระทรวงการคลัง  การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  และ 
ท่ีปรึกษา ไดรวมกันศึกษาแนวทางการแปรรูปการทาอากาศยานแหงประเทศไทยใหม และไดเสนอ
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1. ใหแปลงสภาพการทาอากาศยานแหงประเทศไทยท้ังองคกรเปนบริษัทมหาชน จํากัด 
หรือ AAT Plc. ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ซ่ึงจะตองโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ 
หนี้สิน และพนักงานของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยท้ังหมด รวมท้ังหุนในบริษัท ทาอากาศ
ยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) ไปเปนของ AAT Plc. โดยทาอากาศยานท้ัง 5 แหงของการ
ทาอากาศยานแหงประเทศไทย คือ ทาอากาศยานกรุงเทพ ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยาน
หาดใหญ ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยานเชียงราย จะเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit) ภายใน 
AAT Plc. สวนบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด เปนบริษัทในเครือของ AAT Plc. 

2. เสนอขายหุนใหกับนักลงทุนท่ัวไป (Initial Public Offering หรือ IPO) ในสัดสวน
ประมาณรอยละ 30 เพื่อนําเงินไปลงทุนกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และเปนการพัฒนาตลาดทุน
ไทยตามนโยบายรัฐบาล 
 ขอดีของการดําเนินการตามแนวทางนี้คือ 

1. สามารถกําหนดนโยบายและทิศทางของการพัฒนาทาอากาศยานหลักของประเทศท้ัง 
6 แหง ใหไปในทิศทางเดียวกันได 

2. ขนาดของกิจการใหญพอท่ีจะสามารถดึงดูดนักลงทุนท่ัวไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. สะดวกตอการดําเนินการแปรรูป เนื่องจากไมตองแยกทรัพยสิน หนี้สิน และสัญญา

ตาง ๆ 
4. สามารถลดตนทุนการดําเนินงานและคาใชจายจากการใชทรัพยากรสวนกลางรวมกัน 
5. ลดขอกังวลของพนักงานในเร่ืองการแยกบริษัท ซ่ึงอาจมีผลกระทบกับความสามารถ

ในการจายคาตอบแทน และความมั่นคงในการทํางาน 
 คณะทํางาน ฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคของการแปรรูปการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ เพื่อใหสวนงานที่เกี่ยวของทั้งหมดสามารถกําหนดโครงสรางองคกร 
แนวทางการเสนอขายหุน  รวมท้ังตารางเวลาในการดําเนินการท้ังหมดใหสอดคลองและมี 
ประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. ระดมทุนเพื่อมากอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และลดภาระของภาครัฐ 
2. พัฒนาตลาดทุนตามนโยบายของรัฐบาล 
3. เพิ่มมูลคาทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจ 
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึงความสามารถในการทํากําไร 
5. เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ 

DPU



 8

 ท่ีปรึกษาเสนอวาปจจัยหลักของความสําเร็จของการแปรรูปการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทยแบบท้ังองคกร ข้ึนอยูกับความชัดเจนในเร่ืองการบริหารโครงการกอสรางทาอากาศยาน     
สุวรรณภูมิ และความชัดเจนเร่ืองแผนการใชทาอากาศยานกรุงเทพในอนาคตเปนสําคัญ ซ่ึงท่ีปรึกษา
เห็นวาควรตองมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาวใหมีความชัดเจนกอนท่ีจะเสนอขายหุนใหแก
นักลงทุน นอกจากนี้ภาครัฐควรพิจารณาดําเนินการปรับโครงสรางการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการข้ึน-
ลงอากาศยาน คาธรรมเนียมท่ีเก็บอากาศยาน และคาธรรมเนียมการใชสนามบินของผูโดยสารออกจาก
สนามบิน ใหแลวเสร็จกอนการเสนอขายหุนใหแกนักลงทุน 
 แผนดําเนินงานแปรรูปการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
 ท่ีปรึกษาไดเสนอข้ันตอนการดําเนินการแปรรูปการทาอากาศยานแหงประเทศไทย   ดังน้ี 

1. การปรับโครงสรางองคกร โดยแปลงสภาพการทาอากาศยานแหงประเทศไทยเปน
บริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ใชเวลาดําเนินการต้ังแตเดือน
พฤศจิกายน 2544 - มิถุนายน 2545 

2. การตรวจสอบความถูกตองขององคกร (Due diligence) และแบบจําลอง (Model) 
ทางการเงิน ใชเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนมกราคม – มิถุนายน 2545 

3. การขายหุนใหแกนักลงทุนท่ัวไป (Initial Public Offering หรือ IPO) ใชเวลา
ดําเนินการตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม 2545 
 โดยทั่วไปท้ังองคกรและพนักงานขององคกร ตางก็ไมตองการความเปล่ียนแปลงและมี
แนวโนมท่ีจะตอตานความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนดวยการตอตานเหลานั้นอาจจะอยูในรูปตาง ๆ กัน 
ข้ึนอยูกับความรุนแรงของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน และรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานเปล่ียนแปลงของฝายบริหาร สําหรับรูปแบบของการตอตานการเปล่ียนแปลงที่พบเห็นได
มากท่ีสุด คือ การซักถาม การแสดงความเห็นคัดคาน และการตําหนิติติงของพนักงานในประเด็นของ
การเปล่ียนแปลง รวมท้ังการลดประสิทธิภาพในการทํางานใหดอยลง การประทวง และการนัดหยุด
งาน เปนตน ซ่ึงการตอตานการเปล่ียนแปลงท่ีแสดงออกอยางเปดเผย เปนการตอตานท่ีผูบริหาร
สามารถจะคาดคะเนแนวโนมของทิศทางและความรุนแรงไดไมยากนัก แตการตอตานการ
เปล่ียนแปลงท่ีไมเปดเผย กระทํากันอยางลับ ๆ หรืออาจจะเรียกไดวาเปนการตอตานแฝง เปนส่ิงท่ี
ผูบริหารยากจะลวงรูและจัดการ ยิ่งไปกวานั้น ยังนําไปสูการถดถอยหรือการสูญเสียความจงรักภักดี
ของพนักงานท่ีมีตอองคกร ทําใหพนักงานขาดแรงจูงใจในการทํางานเปนผลใหความผิดพลาดในการ
ทํางานเพิ่มสูงข้ึน มีอัตราการหยุดงานสูงข้ึน และผลงานขององคกรดอยลงท้ังคุณภาพและปริมาณ 
 ปญหาการเปล่ียนแปลงองคกรสวนใหญมักจะพบวา ไมไดเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงกล
ยุทธและแผนงานขององคกรนั้น ๆ โดยตรง แตมักเกิดข้ึนจากการดําเนินงานในกระบวนการ
เปล่ียนแปลงขององคกรท่ีดําเนินการ เพ่ือสนับสนุนการเปล่ียนแปลงระดับกลยุทธ ซ่ึงอาจจะสรุปได
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 ดังนั้นในการเปล่ียนแปลงองคกรจะตองมีการติดตอส่ือสารใหพนักงานในองคกรไดรับ
ทราบอยางเปดเผย ชัดเจน ตรงไปตรงมา และเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับท่ีเกี่ยวของไดรับรูขอมูล
และปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตองตรงตามความเปนจริงและในเวลาอันควรแลว ก็จะมีสวนชวยลด
ความขัดแย งและการตอต านลงได  หากการสื่ อสารระหว าง ผูบ ริหารและพนักงานของ 
องคกรเปนไปในทางตรงขาม หรือไมสอดคลองกับท่ีไดกลาวแลวอาจกอใหเกิดปญหาตาง ๆ การ     
ติดตอส่ือสารจะเปนเคร่ืองมือเช่ือมโยงสวนประกอบตาง ๆ ขององคกรและเปนเคร่ืองมือผลักดันให
คนปฏิบัติงาน  และเพื่อใหพนักงานลดความกังวลใจรวมท้ังมีความรู ความเขาใจตอการดําเนินการ
แปรรูปองคกร การทาอากาศยานแหงประเทศไทยจึงไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการการแปรรูปการทา
อากาศยานแหงประเทศไทยเพื่อศึกษาแนวทางการแปรรูป ท้ังนี้ทางคณะกรรมการฯ ก็ไดวาจางบริษัท 
แชนดวิค อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทท่ีปรึกษา และวางแผนการส่ือสารใน  
องคกรใหพนักงานไดรับทราบขอมูลตาง ๆ ช้ีแจงขอเท็จจริง  อันเปนประโยชนตอการทํางาน รวมท้ัง
การซักซอมความเขาใจ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันดวย  เพื่อท่ีจะไดปฏิบัติงานไปสู
เปาหมายรวมกัน    
 ในการศึกษาการเปดรับขาวสาร ความรู และทัศนคติของพนักงานตอการแปรรูป             
รัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารและพนักงาน
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย ตอการดําเนินงานตอไปในอนาคตใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
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ปญหานําในการวิจัย 
 1. พนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศไทยมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจอยางไร 
 2.  พนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศไทยมีความรูเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
อยางไร 
 3. พนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศไทยมีทัศนคติตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
อยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเปดรับขาวสารของพนักงานเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทา
อากาศยานแหงประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาถึงความรูของพนักงานเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยาน
แหงประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาทัศนคติของพนักงานตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย  

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรและสังคมของพนักงานกับ
ความรูและทัศนคติตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการเปดรับขาวสารกับความรูและทัศนคติของพนักงานตอ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
สมมุติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากร และสังคมของพนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศไทย    

ไดแก  เพศ   อายุ   ระดับการศึกษา   อัตราเงินเดือน   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ระดับตําแหนงงาน  และลักษณะงานท่ีแตกตางกันจะมีความรูเกีย่วกับการแปรรูป      
รัฐวิสาหกจิแตกตางกัน 

สมมุติฐานท่ี 2 ลักษณะทางประชากรและสังคมของพนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศไทยท่ี
แตกตางกนัจะมีทัศนคติตอการแปรรูปรัฐวสิาหกิจแตกตางกัน 

สมมุติฐานท่ี 3  การเปดรับขอมูลขาวสารจากส่ือตาง ๆ ของพนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย มีความสัมพันธกับความรู 
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สมมุติฐานท่ี 4 การเปดรับขอมูลขาวสารจากส่ือตาง ๆ ของพนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย มีความสัมพันธกับทัศนคติ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาการเปดรับขาวสาร ความรู และทัศนคติของพนักงานการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทยเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกจิมีขอบเขตดังนี้ 
 1. ในการศึกษาคร้ังนี้จะทําการศึกษาเฉพาะพนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศไทยท่ี
ประจําอยูท่ีสํานักงานใหญและท่ีทาอากาศยานกรุงเทพเทานั้น 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก พนักงานการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทยท่ีประจําอยูท่ีสํานักงานใหญและท่ีทาอากาศยานกรุงเทพรวมท้ังส้ินจํานวน 2,291 คน  
โดยใชขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผลการวิจัยสามารถจะนําไปประกอบการวเิคราะหและปรับปรุงแนวทางในการส่ือสาร
ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2. เปนแนวทางสําหรับผูบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทํางานในองคกรท่ี
เปล่ียนแปลงไป เพื่อใหพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานมากท่ีสุด  
 3. เปนประโยชนตอผูสนใจศึกษาเกีย่วกับการส่ือสารภายในองคกร 
 
นิยามศัพท 

1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หมายถึง การลดบทบาทของรัฐในการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ      
ใหนอยลงพรอมกับสงเสริมใหเอกชนเขามามีบทบาทในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนแตเพียงบางสวนหรือ
ท้ังหมดเพื่อใหการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนตรงกับภาษาอังกฤษวา 
privatization  

2. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย หมายถึง การแปรสภาพ
รัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยเปนบริษัททาอากาศยานแหงประเทศไทยจํากัด 
(AAT Plc.)  ซ่ึงมีลักษณะเปนบริษัทรวมทุน (Holding Company)  โดยมีการปรับปรุงการดําเนินงาน
ขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในรูปแบบเอกชนนําระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) มาปรับใชในองคกร และกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนท้ังหมด ตอไปจะขาย
หุนใหนักลงทุนท่ัวไปหรือประชาชนท่ัวไปในสัดสวนรอยละ 30 
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3. การเปดรับขาวสาร (Media Exposure) หมายถึง ปริมาณขาวสารเกีย่วกับการแปรรูปท่ี
พนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศไทยไดรับจากส่ือมวลชน ส่ือภายในองคกร และส่ือบุคคล โดย
การวัดความรูเกี่ยวกับการแปรรูปท่ีไดรับวาใช ไมใช และไมแนใจ 

4. ความรู (Knowladge)   หมายถึง  การเขาใจความหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
ความรูนโยบายการแปรรูปและความเขาใจความจําเปนของการแปรรูปของพนักงานการทาอากาศยาน
แหงประเทศไทยจากส่ือมวลชน ส่ือภายในองคกร และส่ือบุคคล 

5. ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความคิดเห็น อารมณ และความรูสึกของพนักงาน 
การทาอากาศยานแหงประเทศไทยท่ีประกอบกันเปนความพรอมท่ีจะแสดงออกในลักษณะการ
สนับสนุน คัดคาน หรือเปนกลางตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยใน
ดานโครงสรางบริหารองคกร การจัดการทางธุรกิจ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต การจางงาน 
ความพรอมของพนักงาน และผลทางคุณธรรม 

6. ลักษณะทางประชากรและสังคม  หมายถึง เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อัตราเงินเดือน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ระดับตําแหนงงาน และลักษณะงาน 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองการรับรูและทัศนคติของพนักงานตอการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทจํากัดของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ผูวิจัยไดแบงการศึกษา
ออกเปน  5 ตอน คือ  
 1. แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารภายในองคกร  
 2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร 
 3.  แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
 4.  ทฤษฎี KAP 
 5.  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 

1.   แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารภายในองคกร 
 ในปจจุบันไมวาจะเปนองคกรของรัฐหรือองคกรเอกชน มักจะมีโครงสรางท่ีสลับซับซอน  
มีการบริหารงานเปนระบบ และตองมีการติดตอสัมพันธกับบุคคลในองคกร และนอกองคกรดวย     
ดังนั้นการติดตอส่ือสารจึงมีความจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารและการดําเนินงาน
ขององคกร  การส่ือสารเปนวิธีท่ีจะทําใหสมาชิกในองคกรรูความเคล่ือนไหวตาง ๆ ขององคกรท่ี
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การวางแผน การส่ังการ การมอบหมายงาน  ผูบริหารจะตองติดตอส่ือสารกับ
คนใตบังคับบัญชา เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว รวมท้ังการสนับสนุนให
ผูใตบังคับบัญชาเกิดความคิดในทางสรางสรรคและทํางานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทํา
ใหตัวเองและองคกรมีความกาวหนาในอนาคต นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการท่ีสําคัญก็จะตองมี
การติดตอส่ือสารแทรกอยูในกระบวนการนั้นเสมอ โดยเร่ิมต้ังแตการกําหนดวัตถุประสงค การ
วางแผน และนโยบายตาง ๆ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติตองอาศัยการติดตอ     ส่ือสารท้ังส้ิน นอกจากนั้น
การสื่อสารยังเอ้ืออํานวยในการที่จะควบคุมใหการปฏิบัติงานเปนไปตามส่ิงท่ีคาดหมายหรือคาดหวัง
เอาไว (วุฒิชัย จํานงค, 2521: 1-2)  
 การส่ือสารนับเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีองคกรจะขาดเสียมิไดแลวยังเปนส่ิงท่ีองคกร
จะตองดําเนินการอยางเหมาะสมและเพียงพอกับการความตองการในการปฏิบัติงานขององคกรแตละ
องคกรดวยแมวาการติดตอส่ือสารจะมีความจําเปนยิ่งยวด แตการติดตอส่ือสารใด ๆ นั้นมักจะยังผลให
เกิดความสมบูรณไมได เพราะการติดตอส่ือสารแตละเ ร่ืองเปนเพียงแสดงให เห็นถึงระดับ
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 ความหมายของการสื่อสารในองคกร 
 การส่ือสารในองคกร หมายถึง การแลกเปล่ียนขาวสารระหวางบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ 
ภายในองคกร ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันในการปฏิบัติงานอันจะเปนผลใหองคกรและสมาชิก
ในองคกรตางบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวซ่ึงกันและกัน (Porter and Roberts อางถึงใน พีรนุช ทรงจักรแกว, 
2537:19)  
 กริช สืบสนธ (2536: 17)  กลาววา "การส่ือสารภายในองคกรหมายถึง  กระบวนการใน
การแลกเปล่ียนขาวสารระหวางหนวยงานและบุคลากรทุกระดับภายในองคกรซ่ึงมีความสัมพันธกัน
ภายใตสภาพแวดลอม บรรยากาศขององคกรและสังคม ซ่ึงสามารถแปรปรวนไปไดตามสภาวการณ"  
 การส่ือสารภายในองคกรจะมีประสิทธิภาพมาก ก็ตอเม่ือใชระบบเปดเสรีในองคกร โดย
อาจจะเกิดจากแนวคิดของผูบริหารระดับสูงหรือจากแรงผลักดันจากสภาพแวดลอมและสังคม
ภายนอกองคกร เชน การที่สังคมเติบโตข้ึน การศึกษา รวมท้ังภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ี
เปล่ียนแปลงไป หรือเม่ือบุคลากรไดมีการรวมตัวกันข้ึนเปนสมาคมพนักงาน เพื่อตอสูกับสภาวะบีบ
รัดทางเศรษฐกิจและมีระบบการทํางานท่ีมุงรักษาผลประโยชนของพนักงานเหลานี้ทําใหเกิดการ
ส่ือสารระบบเปดข้ึนภายในองคกร 
 การส่ือสารภายในองคกรนับเปนเคร่ืองมือสําคัญในการชวยสรางความเขาใจและ
ความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารกับบุคลากรใหเพ่ิมพูนมากข้ึน รวมท้ังชวยในการพัฒนาใหเกิด
การทํางานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินภารกิจขององคกรเปนไปตาม   
วัตถุประสงคไดดี  รวดเร็ว และประหยัดยิ่งข้ึน 
 การส่ือสารภายในองคกรเปนกระบวนการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลจากปจจัยภายในและ
ภายนอกองคกรเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงปจจัยภายใน ไดแก โครงสราง (เชน ระดับความเปนทางการ การ
จัดสายงานบังคับบัญชา เปนตน) ผลผลิตองคประกอบของบุคลากร (เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ) พื้นฐานความเปนมาขององคกร (ประวัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ) และปจจัย     
ภายนอก ไดแก สภาพทางเศรษฐกิจ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพแวดลอมทางสังคมการเมือง 
และวัฒนธรรม เปนตน   
 เม่ือพิจารณาลักษณะการส่ือสารภายในองคกรแลวจะพบวากระบวนการส่ือสารเปนการ
สงและการรับสารระหวางบุคลากรระดับบริหารกับบุคลากรระดับปฏิบัติการ   ดังนั้น จึงอาจจะกลาว
ไดวาท้ังบุคลากรระดับบริหารและบุคลากรระดับปฏิบัติการ ตางฝายตางก็สามารถเปนไดท้ังผูสงสาร
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 แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารในองคกร  
 ฟรานซิส (Francis, 1987  อางใน พีรนุช ทรงจักรแกว, 2537: J20-26) กลาววาการท่ีองคกร
ใดประสบความสําเร็จไดมากกวาองคกรอ่ืนนั้น เปนเพราะพนักงานรวมแรงรวมใจทําใหเกิดความรูสึก
ท่ีดีรวมกัน มีความสามัคคี  มีความพยายามท่ีจะรวมตัวเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันใหเปนองคกรท่ีเขมแข็ง  
และมีการตัดสินใจอยางถูกตอง  อันเปนส่ิงท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคพื้นฐานของทฤษฎีการส่ือสาร
ในองคกร 4 ประการ ท่ีฟรานซิสไดแสดงไวในรูปของโครงสราง ดังน้ี 
 
 (1) การติดตอส่ือสารเพื่อให

ทัศนะเปนไปในทิศทาง
เดียว 

 

(2) การติดตอ ส่ือสาร เ พ่ือ
กอใหเกิดการรวมความ
พยายามกันเขาดวยกัน 

 

 (3) การติดตอส่ือสารเพ่ือคงไว
ซ่ึงความสมบูรณเขมแข็ง
ขององคกร 

 

(4) การติดตอส่ือสารเพ่ือการ
ตัดสินใจท่ีถูกตอง 

 

โครงสรางพ้ืนฐานของทฤษฎีการส่ือสารในองคกร 4 ประการของ Francis 
 

 วัตถุประสงคพื้นฐานของทฤษฎีการส่ือสารในองคกร 4 ประการขางตนมีลักษณะ 
ดังตอไปนี้  
 1. การติดตอส่ือสารเพื่อใหทัศนะเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนการติดตอส่ือสารท่ี 
ผูบริหารใชเพื่อดําเนินกิจกรรมขององคกรใหบรรลุเปาหมาย โดยท่ีผูบริหารจะเปนผูกําหนดทิศทาง  
วัตถุประสงคสําคัญก็คือผูบริหารตองทราบวาอะไรคือปจจัยท่ีมีผลตอความอยูรอดขององคกรแลว
พยายามส่ือสารใหพนักงานรับรู ซ่ึงการท่ีจะทําไดสําเร็จหรือไมนั้นข้ึนอยูกับองคประกอบยอย             
3 ประการ  ประการแรก คือ การใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอมภายนอกองคกร  ไดแก  การแสวงหา
โอกาสส่ือสารกับโลกภายนอกเพ่ือสงเสริมเผยแพรภาพลักษณท่ีดีขององคกร   คอยติดตาม
ความกาวหนาทางดานตาง ๆ และพิจารณาปองกันกําจัดส่ิงท่ีจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของ
องคกรไปพรอมกัน ประการท่ีสอง คือการกําหนดเปาหมายในอนาคตท่ีองคกรตองการใหชัดเจน แลว
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 2.  การติดตอส่ือสารเพื่อกอใหเกิดการรวมความพยายามเขาดวยกัน ในการติดตอส่ือสาร
เพื่อกอใหเกิดการรวมความพยายามเขาดวยกัน จะตองอาศัยองคประกอบยอย 3 ประการ คือ ตองมี   
กลไกและมีความพยายามในการประสาน และรวบรวมผูท่ีมีความสามารถในดานท่ีประสงคอยาง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพในทุกระดับตองมีโครงสรางหรือผังองคกรท่ีกอใหเกิดประโยชนและเอ้ือ
ตอการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพและตองมีการส่ังการจากเบ้ืองบนในลักษณะท่ีชวยใหพนักงาน
สามารถทํางานไดดีข้ึน สามารถมองเห็นภาพรวมขององคกร เขาใจวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ
วินัย และวิธีการปฏิบัติงานในองคกรอยางชัดแจง 
 3. การติดตอส่ือสารเพ่ือคงไวซ่ึงความสมบูรณเขมแข็งขององคกร ในการติดตอส่ือสาร
เพื่อคงไวซ่ึงความสมบูรณเขมแข็งขององคกรจะตองอาศัยองคประกอบยอย 3 ประการ คือ การมีความ
ไววางใจซ่ึงกันและกัน การมีความยุติธรรมตอกันโดยปราศจากอค ติและการมีความสมัครสมาน
สามัคคี รวมมือรวมใจเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ซ่ึงรวมท้ังการพยายามหลีกเล่ียงกิจกรรมหรือส่ิงท่ีจะ
กอใหเกิดความบาดหมางและความกินแหนงแคลงใจตอกัน  
 4. การติดตอส่ือสารเพื่อการตัดสินใจท่ีถูกตอง เปนการจัดโครงสรางทางการส่ือสาร
และการแปลขอมูลอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหผูบริหารไดรับรูขอมูลขาวสารอยางถูกตองทันเวลา ซ่ึง
จะตองมีองคประกอบยอย 3 ประการ คือ การสงขอมูลขาวสารขึ้นสูเบ้ืองบนถึงผูบริหารไดทันเวลา
และไมบกพรอง การบริหารการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สะดวกและประหยัด และการท่ี
ท้ังผูสงสารและผูรับสารตางมีทักษะท่ีดีในการติดตอส่ือสาร กลาวคือ ในดานผูสงสารตองมี
ความสามารถในการส่ือสารอยางมีประสิทธิผล สวนผูรับสารก็ตองมีการรับรูท่ีถูกตอง มีการแสดง
กริยาตอบรับ รูจักฟงผูอ่ืน มีความเปนผูนํา มีเหตุมีผล รูจักแกปญหา รูจักการตัดสินใจ รูจักให 
คําปรึกษา รูจักวิธีติดตอกับผูท่ีเฉ่ือยชา มีความสามารถในการฝกอบรม มีความคิดสรางสรรค รวมท้ังมี
ทักษะท่ีดีในการส่ือสารท้ังดวยการเขียนและดวยวาจา   
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 ประเภทและลักษณะของการส่ือสารภายในองคกร 
 การส่ือสารภายในองคกรสามารถจําแนกไดหลายประเภทท้ังนี้ ข้ึนอยูกับเกณฑท่ี 
นักวิชาการตาง ๆ  ไดใชเปนหลักในการจําแนก  ซ่ึงเกณฑท่ีใชในการจําแนกก็แตกตางกันไปดังนี้ 
 สามารถ คําหอม (2531: 27-31) จําแนกประเภทของการส่ือสารในองคกรไว 4 ประเภท คือ 
 1. จําแนกตามทิศทางการส่ือสาร 
 2.  จําแนกตามลักษณะของการใช 
 3.  จําแนกตามสัญลักษณท่ีใชในการส่ือสาร 
 4. จําแนกตามชองทางเดินของขาวสาร 
  
 การส่ือสารแตละประเภทสามารถแจกแจงตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 1. จําแนกตามทิศทางการส่ือสาร  แบงเปน 2 แบบ คือ 
  1.1  การส่ือสารแบบทางเดียว  (One-way Communication) เปนการส่ือสารท่ีผู     
ส่ือสารหรือผูบังคับบัญชา  ถายทอดขาวสารหรือคําส่ังสูผูรับสารหรือผูใตบังคับบัญชามีลักษณะเปน
เสนตรง ไมเปดโอกาสใหผูรับสารไดเปนฝายใหการส่ือสารแลกเปล่ียนกัน ไมมีการยอนกลับหรือดู
ปฏิกิริยาของผูรับสาร  ทําใหขอมูลสะทอนกลับ (feedback) ท่ีจะไปถึงผูสงสารนั้นมีนอยหรือไมมีเลย 
หรือมิฉะนั้นผูใหการส่ือสารก็ไมใสใจกับปฏิกริยาสะทอนกลับ คําส่ังของผูบริหารระดับสูงหรือ
ผูบังคับบัญชา อาจสงผานส่ือในประกาศตาง ๆ หรือรายงานขาวสารขององคกรตาง ๆ เปนตน การ
ส่ือสารแบบทางเดียวมีขอไดเปรียบคือสามารถสงสารไดอยางรวดเร็ว 
  1.2  การส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) เปนการส่ือสารท่ีผู 
สงสารและผูรับสารสามารถสงขาวสาร และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันและกันไดการส่ือสาร
สองทางผูสงสารจะใหความสนใจกับปฏิกริยาโตกลับของผูรับสาร (feedback) ซ่ึงนับวาเปนส่ิงจําเปน
มากสําหรับการบริหาร  เชน   หัวหนางานท่ีทําหนาท่ีเปนผูสงสารและรับสารจากลูกนองใน
ขณะเดียวกันการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็น และความเขาใจในเร่ืองตาง ๆ  
นับเปนการลดชองวางของการส่ือสารท่ีดี 
 เลวิตต   (Leavitt, 1964 อางใน พีรนุช ทรงจักรแกว, 2537: 28-29) ไดทดลองเปรียบเทียบ
การส่ือสารแบบทางเดียวกับการส่ือสารแบบสองทาง สรุปไดดังนี้ 
 1.  การส่ือสารทางเดียวรวดเร็วกวาการส่ือสารสองทาง 
 2.  การส่ือสารสองทางมีความถูกตองแมนยํากวาการส่ือสารทางเดียว 
 3.  การส่ือสารสองทางสามารถสรางความม่ันใจแกผูรับสารมากวาการส่ือสารทางเดียว 
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 4.  แมวาการส่ือสารทางเดียวจะมีความถูกตองแมนยํานอยกวา  แตมีความเปนระเบียบ
มากกวา 
 นอกจากนี้ เลวิตตยั งพบว าการ ท่ี ผู บัง คับบัญชาใชการ ส่ือสารทางเดียวมีผลให
ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกหดหูมากวาผูบังคับบัญชาท่ีใหมีการส่ือสารแบบสองทางอันจะทําให
ผูใตบังคับบัญชารูสึกสนุกสนานกับงาน 
 อยางไรก็ตาม เลวิตต ยังเสนอดวยวา หากองคกรใดมีความตองการความรวดเร็วและความ
ถูกตองอยางงาย ๆ ในการการส่ือสารแลว การส่ือสารแบบทางเดียวจะมีความเหมาะสมมากกวา ดัง
แสดงในภาพท่ี 2 
 

ภาพที่ 2 
แสดงประสิทธิผลของการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง 

ที่มีตอความรูสึกของผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน 
           ผูใตบังคับบัญชา 

  28- 

 24- 

 20-                                                                                             • 

 16-                                                                    • 

 12-               • 

  8 – 

  4 –         •              • 

  0 - 

      Two-way Communication 

One Way Communication 

   รูสึกหดหู  ไมรูสึกหดหู   สนุกสนาน 
   ในงานมาก  ไมสนุกสนานกับงาน   กับงาน 
ท่ีมา:  H.J. Leavitt, Managerial Psychology. 1994. หนา 301 
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 จะเห็นไดวาการส่ือสารท้ัง 2 แบบ คือ การส่ือสารแบบทางเดียวและสองทาง มีท้ังขอดีและ
ขอเสียในแตละแบบ ไมมีแบบใดแบบหนึ่งท่ีใชไดกับทุกสถานการณ ตางก็มีขอดีขอเสียแฝงอยู
ดวยกันท้ังนั้น 
 สําหรับในสภาวะปจจุบัน องคกรสมัยใหมมีโครงสรางการบริหารงานท่ีสลับซับซอนมาก
ข้ึน ระบบการส่ือสารท่ีดีกค็วรเปนการส่ือสารท่ีมีความตอเน่ืองเปนท่ีกระจางและตรงกัน ผูบริหารทุก
ระดับในองคกรจะตองทําหนาท่ีประสานงาน ใหขาวสารระหวางฝายจัดการและพนกังานดวยการรับ
ขาวสารใหถูกตองและเหมาะสม ตองทําการช้ีแจงนโยบายใหพนักงานทราบ และในทํานองเดียวกัน
ขาวสารจากดานพนักงานเก่ียวกับความตองการ  ความเห็น  ความรูสึกนึกคิดตอหนวยงานองคกร  ฝาย
จัดการควรทราบเพื่อใหท้ังสองฝาย คือท้ังฝายจัดการและพนกังานไดลวงรูในความรูสึกของกันและ

กัน 
 2. จําแนกตามลักษณะของการใช   แบงเปน 2 แบบ คือ 
  2.1 การสื่อสารแบบเปนทางการ (Formal Communication) หมายถึงการส่ือสารท่ี
เปนไปอยางมีระเบียบแบบแผนชัดเจนและคําถึงบทบาทหนาท่ีตําแหนงระหวางฝายผูสงสาร และฝาย
ผูรับสารดวย โดยอาจจะส่ือสารเปนลายลักษณอักษร เชน หนังสือคําส่ัง ประกาศแจงนโยบาย รายงาน
ผลงานหรือความกาวหนาขององคกร และบันทึก เปนตน หรืออาจจะส่ือสารในลักษณะท่ีไมใชเปน
ลายลักษณอักษร เชน การพูดจาส่ังงานโดยตรง การใชโทรศัพทส่ังงาน ตัวอยางการสื่อสารแบบเปน
ทางการท่ีชัดเจน เชน การส่ือสารในทางราชการท่ีกําหนดใหกระทําเปนลายลักษณอักษร โดยให
เปนไปตามแบบแผนและธรรมเนียมในราชการลักษณะท่ีสําคัญของการส่ือสารแบบเปนทางการสรุป
ไดดังน้ี 
   (1) การสงนโยบาย คําวินิจฉัยส่ังการ และคําแนะนําไปถึงผูใตบังคับบัญชา
ตามสายการบังคับบัญชา 
   (2) การเสนอแนะ การชี้แจง การรายงาน  และการตอบสนองในลักษณะอ่ืน
ตอผูบังคับบัญชา 
   (3) การแจงนโยบายท่ัวไปขององคกรแกพนักงาน  
  2.2 การส่ือสารแบบไมเปนทางการ (Informal, Personal, Dor Grapevine 
Communication) หมายถึงการส่ือสารระหวางบุคคลโดยท่ีไมจําเปนตองคํานึงถึงระเบียบแบบแผน
และบทบาทหนาท่ีตําแหนงท้ังของผูสงสารและผูรับสารท่ีมีในองคกร โดยท่ัวไปเปนการส่ือสารท่ี
เกิดข้ึนจากความสัมพันธสวนตัวระหวางบุคคล จึงไมอาจคาดคะเนทิศทางของขาวสารได  มีลักษณะท่ี
สําคัญคือ เปนการส่ือสารแบบปากตอปาก ซ่ึงรวมท้ังขาวลือ (Rumour) ดวย การส่ือสารแบบไมเปน
ทางการนี้มีท้ังประโยชนและโทษตอองคกร  ประโยชนก็คือมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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 3. จําแนกตามสัญลักษณท่ีใชในการส่ือสาร  แบงออกเปน 2 แบบ คือ 
  3.1 การส่ือสารแบบใชถอยคําหรือแบบวจนะ (Verbal Communication)  หมายถึง 
การส่ือสารท่ีใชถอยคํา (Word) เลขหมาย (Number) หรือรูปรอย (Punctuation)  อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกันข้ึนเปนสัญลักษณของขาวสาร ซ่ึงอาจเปนในรูปของภาษาพูด ภาษาเขียนหรือภาษา
ทางคณิตศาสตรก็ได แตเม่ือใชส่ือสารแลวทําใหผูรับสารสามารถเขาใจความหมายไดอยางถูกตอง    
ชัดเจนตรงตามท่ีผูใหขาวสารตองการ 
  3.2 การสื่อสารแบบไมใชถอยคําหรือแบบอวจนะ (Non-Verbal Communication)  
หมายถึง การส่ือสารในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากการส่ือสารแบบใชถอยคําหรือแบบวจนะท่ีกลาวแลว 
ไดแก การใชทาทางอันเปนสากลอันเปนท่ีเขาใจกันไดท่ัวไป เชน การส่ันศีรษะแสดงอาการปฏิเสธ 
การพยักหนาแสดงวาเขาใจหรือเห็นดวย การรองใหแสดงวาเศราโศก เปนตน ซ่ึงรวมท้ังการใชทาทาง
ใด ๆ ท่ีกําหนดไวเปนรหัสหรือใหมีความหมายเปนการเฉพาะหมูพวกดวย  
 4. จําแนกตามชองทางเดินของขาวสาร  แบงเปน 2 ชองทาง คือ 
  4.1 การส่ือสารตามแนวดิ่ง  (Vertical  Communication) ซ่ึงมี 2 ลักษณะ  ลักษณะ
แรก คือ การส่ือสารจากบนลงลาง (Downward Communication) ไดแก การส่ือสารจากผูบังคับบัญชา
ถึงผูใตบังคับบัญชาไปตามสายการบังคับบัญชา เชน  การแจงนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ คําเตือน     
คําส่ัง คํายืนยัน หรือคําวินิจฉัยส่ังการ ใหผูใตบังคับบัญชาทราบและถือปฏิบัติ   สวนลักษณะหลัง  คือ 
การสื่อสารจากลางข้ึนบน (Upward Communication) ไดแก การส่ือสารจากผูใตบังคับบัญชาข้ึนไป
ตามลําดับสายการบังคับบัญชาถึงผูบังคับบัญชาเชนการรายงานผลการปฏิบัติงาน การชี้แจงขอเท็จจริง
และอุปสรรคขอขัดของในการปฏิบัติงาน การใหขอเสนอแนะ การใหคําปรึกษา และการรองทุกข 
เปนตน  
  4.2 การส่ือสารตามแนวนอนหรือแนวทะแยง (Horizontal or Lateral Communi-
cation) หมายถึงการส่ือสารกันระหวางผูท่ีมีตําแหนงหนาท่ีเสมอกันหรือใกลเคียงกัน ท้ังท่ีอยูในสาย
งานเดียวกันหรือตางสายงาน โดยอาศัยความสัมพันธสวนตัวเปนหลัก ไมข้ึนกับสายการบังคับบัญชา  
ไดแก  การขอขอมูลขาวสารคําแนะนํา  การประสานงานอยางไมเปนทางการ  การแลกเปล่ียนขาวสาร
และความคิดเห็นระหวางผูรวมงานหรือระหวางหนวยงานท่ีอยูในองคกรเดียวกัน เปนตน  
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 ในทางปฏิบัติการส่ือสารในองคกรจะมีลักษณะของการส่ือสารทั้ง 4 ประเภทขางตน
ผสมผสานกัน  สวนจะใชการส่ือสารประเภทใดเปนหลักข้ึนอยูกับความจําเปน ความเหมาะสม 
เหตุการณ และเวลาเปนกรณี ๆ ไป   
 ผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนดทิศทางขาวสารในองคกร 
 ตามลักษณะโครงสรางขององคกรท่ัวไป ผูบังคับบัญชาเปรียบเหมือนตัวแทน (Agent) 
ขององคกรท่ีทําหนาท่ีเปนผูตัดสินใจวาจะใหผูใตบังคับบัญชาคนใดปฏิบัติงานเร่ืองไหนหรือปฏิบัติ
ตามขาวสารใดเม่ือไร  โดยในการนี้ผูบังคับบัญชาจะแจงขาวสารในเร่ืองนั้นๆ แกผูใตบังคับบัญชาโดย
ละเอียดหรือแตเพียงบางสวนหรือไมแจงเลยก็ยอมทําได ท้ังยังเปนผูคัดเลือกขาวสาร และส่ือในการ
ถายทอดส่ังการ และอาจเปดหรือไมเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาสอบถามขอสงสัยก็ได รวมท้ังเปน
ผูประเมินผลงานใหความดีความชอบหรือสอบสวนลงโทษผูใตบังคับบัญชาในกรณีตางๆ ท่ีองคกรได
กําหนดไวใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูบังคับบัญชาดวย  
 แอลเลน (Allen, 1977: 83)  ไดนําทฤษฎีการส่ือสารสองข้ันตอน (Two Step Flow of 
Communication) มาประยุกตใชเพื่ออธิบายวาผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนดทิศทางขาวสารใน 
องคกรอยางไร ดังแบบจําลองท่ี 1 และแบบจําลองท่ี 2 ซ่ึงแสดงในภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 ตามลําดับ    
ดังนี้  
 

ภาพที่ 3 
แบบจําลองท่ี 1  แสดงการท่ีผูบังคับบัญชาเปนตนตอของขาวสารในองคกร 

 
   X1 

    X2                      X1b 
    X3                                            A X1                         B 
   X4 
   X          fba 

x1A 

 
ท่ีมา : Richard K. Allen, Organizational Management Through Communication. 1977. หนา 83 
หมายเหตุ A หมายถึง ผูบังคับบัญชา 
 B หมายถึง ผูใตบังคับบัญชา 
 X1 หมายถึง เหตุการณ เนื้อหาสาร คําส่ังตาง ๆ 
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 จากภาพท่ี 3 แบบจําลองท่ี 1 แสดงใหเห็นวาผูบังคับบัญชา (A) เปนผูกล่ันกรองเหตุการณ 
เนื้อหาสาร คําส่ังตาง ๆ ท่ีมีเขามา (X) ซ่ึงอาจจะเปนนโยบาย (X1) วัตถุประสงคในการดําเนินงาน (X2) 
วิธีการดําเนินงาน (X3) การพิจารณาความดีความชอบ (X4) การลงโทษ (X5) เปนตน ในท่ีนี้สมมุติวา 
เม่ือผูบังคับบัญชาไดกล่ันกรองเนื้อหาสาร X1 คือ (x1A) แลวส่ังการและช้ีแจงใหผูใตบังคับบัญชา (B) 
ปฏิบัติตามในลักษณะการส่ือสารแบบบนลงลาง ท้ังนี้ผูใตบังคับบัญชาอาจจะรูเนื้อหาสารนั้นดวย    
ตนเอง (X1b) เนื่องจากไดเขารวมประชุมหรือรูจากส่ือมวลชน ซ่ึงเม่ือเกิดความไมเขาใจจึงซักถาม       
ผูบังคับบัญชาในลักษณะเปนการส่ือสารแบบลางข้ึนบน เมื่อไดปฏิบัติตามสารแลวก็จะรายงานผลการ
ปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา โดยอาจจะใชการบันทึกเสนอหรือรายงานดวยวาจาอยางเปนทางการหรือไม
เปนทางการ (fba) ตามระเบียบ ความจําเปน หรือความเหมาะสมแลวแตกรณี 
 

ภาพที่ 4 
แบบจําลองท่ี 2 แสดงกระบวนการส่ือสารของผูบังคับบัญชาแตละระดับ 

ที่เปนตนตอของขาวสารในองคกร 
                                                                                                                     fba 
   X1                                                                       

    X2    
    X3                                          A                         C                   B
   X4                                                           

X4 

   X α                          X
α   

 
ท่ีมา : Richard K. Allen, Organizational Management Through Communication.1977. หนา 85  
หมายเหตุ  A   หมายถึง  หัวหนาฝาย    
 C   หมายถึง  หัวหนางาน  
 B   หมายถึง  ผูใตบังคับบัญชา  
 X1  หมายถึง  เหตุการณ เนื้อหาสาร คําส่ังตาง ๆ  
 ในแบบจําลองท่ี 2 ก็เชนเดียวกับแบบจําลองท่ี 1   เพียงแตมีผูบังคับบัญชาเพิ่มข้ึนอีก ซ่ึงทํา
ใหมีผูพิจารณากล่ันกรองเนื้อหาสารรวมท้ังส่ังการ และช้ีแจงใหผูใตบังคับบัญชา (B) ปฏิบัติตามใน
ลักษณะการส่ือสารแบบบนลงลางเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีผลตอความถูกตองของขาวสารและโอกาสท่ีจะส่ือสาร
ของผูใตบังคับบัญชาตามไปดวย 
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 ผลของการส่ือสารภายในองคกร 
 การส่ือสารเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานขององคกรเนื่องจากการส่ือสารสามารถจะ
ทําหนาท่ีเสริมสรางใหเกิดความสําเร็จไดเทา ๆ กับการท่ีสามารถจะเปนอุปสรรคท่ีสงผลใหเกิดความ
ลมเหลวในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร ซ่ึงจะเห็นไดทั่วไปวาการส่ือสารชวยใหเกิดการ
พัฒนาและรักษาไวซ่ึงวัตถุประสงคขององคกรเพราะสมาชิกในองคกรกระตุนและดลใจซ่ึงกันและกัน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรโดยใชสายงานบังคับบัญชาในองคกรเปนกลไกควบคุมใหการ
ดําเนินงานขององคกรบรรลุสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 ผลของการส่ือสารภายในองคกร สามารถพิจารณาไดจากเสนทางของการส่ือสาร (Flow of 
Communication) ดังนี้ 
 1. ผลของการส่ือสารท่ีเกิดจากผูบังคับบัญชามีตอผูใตบังคับบัญชา  (Downward  
Communication) เปนผลของการส่ือสารในลักษณะการส่ังงาน การอธิบายเหตุผลของงาน การแจง
นโยบายและวัตถุประสงคขององคกร  การอธิบายกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน และการขอทราบผล
การปฏิบัติงาน 
 2.  ผลของการส่ือสารท่ี เ กิดจากผู ใตบังคับบัญชามีตอผูบังคับบัญชา  (Upward 
Communication) เปนผลของการส่ือสารในลักษณะท่ีมุงการเสาะหา คําตอบเพ่ิมเติมเพื่อใหเกิดความ
กระจางในการปฏิบัติงาน  การแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงาน  
รวมท้ังการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารระดับสูงทราบ 
 3. ผลของการสื่อสารท่ีเกิดจากบุคคลในระดับเดียวกันติดตอส่ือสารกัน (Horizontal 
Communication) เปนการส่ือสารในลักษณะมุงถึงการขอความรวมมือ การแกไขปญหาการเจรจาลด
ความขัดแยง การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางกันรวมท้ังการประสานงานและการมอบหมายงาน 
 จากท่ีกลาวขางตนจะเห็นวาการส่ือสารภายในองคกรเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการสราง
ความเขาใจและความสัมพันธอันดีท้ังของฝายบริหารและฝายพนักงาน หนาท่ีหลักของการส่ือสาร
ภายในองคกรคือการแจงขอมูลขาวสารและการสรางความเขาใจใหเกิดข้ึนระหวางสมาชิกในองคกร 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกรเปนไปอยางสอดคลองและมีประสิทธิภาพ      
การส่ือสารของหนวยงานเนนหนักท่ีการติดตอประสานงาน  การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
ประสบการณ รวมท้ังการรวมชวยกันแกไขปญหาเพื่อใหกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว   

DPU



 24
   

 ปญหาของการส่ือสารภายในองคกร 
 ปญหาของการส่ือสารภายในองคกรเปนตัวถวงโดยตรงตอความสําเร็จของผูบริหารในการ
ดําเนินงานและการปฏิบัติงานใหลุลวงไปตามเปาหมายท่ีวางไว ถาการถายทอดขอมูลขาวสารหรือการ
ส่ือสารไมเปนผล ฝายบริหารก็ไมสามารถจะวางแผนหรือควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
และทันทวงที 
 ไพลิน ผองใส (2533: 255-257)  กลาววา ปญหาของการส่ือสารภายในองคกรอาจเกิดข้ึน
ไดจากสาเหตุตาง ๆ ตอไปน้ี 
 1. ปญหาทางดานกายภาพ เชน การท่ีหูตึงหรือเปนใบ เปนปญหาท่ีทําใหไมเขาใจขอมูล
ขาวสารที่ติดตอถึงกัน  
 2.  ปญหาทางดานจิตใจ เชน ความตื่นเตน ความโกรธ ความดีใจ ความเสียใจ ความ
หลงลืม เปนตน  ซ่ึงเปนความรูสึกของผูสงสารและผูรับสารท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลวทําใหผูนั้นไมกลา 
หรือไมอาจจะถายทอดขอมูลขาวสารไดอยางชัดเจน กอใหเกิดความผิดพลาดในทางปฏิบัติ 
 3. ปญหาความแตกตางกันของผูสงสารและผูรับสาร ซ่ึงอาจจะเปนการแตกตางกัน 
อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางทางดานความรูความสามารถ การศึกษา ประสบการณ ทัศนคติ  
พื้นฐานทางครอบครัว ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดการรับรูและการตีความ 
แตกตางกันออกไป 
 4. ปญหาความไมชัดเจนของภาษาและขอความท่ีส่ือถึงกัน เชน คําบางคําอาจมี 
ความหมายไดหลายอยาง และอาจแตกตางกันในแตละทองถ่ินหรือในแตประเทศ เปนตน 
 5. ปญหาเก่ียวกับขนาดขององคกร ในองคกรท่ีมีขนาดใหญมีสายการบังคับบัญชาท่ี
สลับซับซอน มักจะมีปญหาการติดตอส่ือสารท่ีทําไดลาชาเนื่องจากตองผานการพิจารณาจาก
หนวยงานตามระดับช้ันการบังคับบัญชาหลายข้ันตอน ทําใหขอมูลขาวสารที่ส่ือถึงกันมีโอกาส
คลาดเคล่ือนจากการตีความ ท่ีแตกตางกันไดงาย หรือในบางคร้ังอาจเกิดจากการท่ีมีเจตนาบิดเบือน
โดยตรง  
 6. ปญหาเก่ียวกับระยะเวลาในการสื่อสาร การแจงขาวสารลวงหนานานเกินไปอาจจะ
ทําใหผูรับสารเกิดการหลงลืมท่ีจะปฏิบัติและการแจงขาวสารในเวลากระช้ันชิดเกินไปก็อาจทําให      
ผูรับสารไมสามารถปฏิบัติไดทันเชนกัน  
 7.  ปญหาเก่ียวกับการไมเปดโอกาสใหซักถามเมื่อมีขอสงสัยหรือการไมยอมรับฟงความ
คิดเห็น  เปนปญหาท่ีกอใหเกิดความผิดพลาดจากความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน 
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 8. ปญหาเก่ียวกับการขาดเอกภาพในการสงสารและตัวสาร เชนการ ท่ีมีผูสงสารหลาย
คนและขอมูลขาวสารที่ไดรับจากผูสงสารแตละคนมีความแตกตางกัน ทําใหผูรับสารเกิดความสับสน
และอาจตัดสินใจหรือปฏิบัติงานผิดพลาดได 
 อุปสรรคท่ีสกัดก้ันผลของการสื่อสาร 
 ประสิทธิผลของการส่ือสารจะเกิดข้ึนไดหรือไมหรือมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับ 
ประสิทธิภาพของปจจัยของการส่ือสาร ดังตอไปนี้   
 1. อุปสรรคท่ีเกิดจากผูสงสาร  โดยที่จุดเร่ิมตนของการส่ือสารอยูท่ีผูสงสาร  ถาผูสงสาร
ขาดความรูความเขาใจในกระบวนการส่ือสาร การส่ือสารก็จะขาดประสิทธิผลผูสงสารท่ีดีตองมีความ
พรอมในการส่ือสาร  โดยตองเปน บุคคลท่ีมีความนาเชื่อถือ  รูแจงและมีความรับผิดชอบในขาวสารท่ี
จะส่ือออกไป มีความเขาใจในวัตถุประสงคของการส่ือสาร มีทัศนคติท่ีดีในการส่ือสาร และ จากการ
ส่ือสารมีลักษณะเปนการถายทอดตอเนื่อง  เปนการส่ือสารภายในองคกร ผูสงสารจะตองคงความ
ถูกตองของสารไวตลอดเวลา   ไมบิดเบือนสารดวยการตัดทอนตอเติมเปล่ียนแปลงหรือแกไข
ความหมายของสาร 
 2. อุปสรรคท่ีเกิดจากผูรับสาร โดยท่ีจุดมุงหมายสุดทายของการสื่อสารอยูท่ีผูสงสาร
ตองการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรับสารเปนสําคัญแตจะเปล่ียนไดหรือไมหรือไดมากนอย
เพียงใด นอกจากจะข้ึนอยูกับปจจัยภายในของผูสงสาร เชน ความนาเช่ือถือของผูสงสารใน
สถานการณ   นั้นๆ แลว ปจจัยในตัวของผูรับสาร เชน การเลือกรับสาร การเลือกเปดรับสาร การเลือก
ใหความสนใจ การเลือกรับรูและตีความ การเลือกจดจํา ตลอดท้ังพื้นฐานความรู ความสามารถ 
ประสบการณ ความพรอม ความสนใจ และอารมณของผูรับสาร ก็มีผลตอการส่ือสารดวย  และ
เนื่องจากผูรับสารแตละคนมีภูมิหลังสวนตัวและวิชาชีพท่ีแตกตางกันก็ทําใหมีความคิดเห็นแตกตาง
กันดวย 
 3. อุปสรรคท่ีเกิดจากสาร เปนอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากตัวสารเอง เชน ปริมาณขาวสาร 
มากเกินไปเนื้อหาของขาวสารไมมีความเหมาะสมและขาดความตอเนื่อง การจัดลําดับและประเภท
ของขาวสารไมเหมาะสม รวมท้ังขาดความแนนอนชัดเจน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทําใหผูรับสารเกิดความสับสน 
สงสัย และลังเลที่จะปฏิบัติตามสารท่ีไดรับ  
 4. อุปสรรคท่ีเกิดจากชองทางการสื่อสาร แมวาผูสงสาร ผูรับสารและเนื้อหาของสารเอง
มีความเหมาะสมถูกตองดีเพียงใดก็ตาม หากมีการใชชองทางการส่ือสารที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม 
ซ่ึงอาจจะเกิดจากสภาพแวดลอมหรือ สถานการณในขณะท่ีทําการส่ือสารไมดี ก็ทําใหมีผลกระทบ
ในทางลบตอประสิทธิผลของการส่ือสารไดเชนกัน 
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 ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารภายในองคกรนี้  ผูวิ จั ยนํามาใชประกอบการ 
อภิปรายผล 
 

2.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร 
 ขาวสารเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตมนุษย ขาวสารเปนปจจัย
สําคัญท่ีใชประกอบการตัดสินใจของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมนุษยเกิดความไมแนใจในเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งมากเทาใด ความตองการขาวสารก็จะยิ่งเร็วมากข้ึน 
 Cherry (1978) กลาววา การสื่อสารของมนุษยกระทําเพ่ือแบงปนขาวสาร (An act of 
sharing) นั่นเอง การแบงปนขาวสารระหวางกันนี้จะกอใหเกิดความเขาใจรวมกัน ซ่ึงจะนําไปสูการ
ตัดสินใจและกระทํากิจกรรมท่ีประสานสอดคลองกัน 
 ชารล เค อัทคิน (Atkin, 1973) กลาววา บุคคลท่ีเปดรับขาวสารมากยิ่งมีหูตากวางไกล มี
ความรูความเขาใจในสภาพแวดลอม และเปนคนที่ทันสมัยทันเหตุการณกวาบุคคลท่ีเปดรับขาวสาร
นอย 
 ทฤษฎีทางการส่ือสารเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร คือ กระบวนการในการเลือกรับขาว 
(Selective Process) ซ่ึงมีข้ันตอนตาง ๆ คือ (Klapper, 1960)  
 1.  การเลือกรับหรือการเลือกใช (Selective Exposure) บุคคลจะเลือกเปดรับส่ือ และ 
ขาวสารจากแหลงสารตาง ๆ ตามความสนใจและความตองการเพื่อนํามาใชแกปญหาหรือสนองความ
ตองการของตน 
 2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) นอกจากบุคคลจะเลือกเปดรับขาวสาร
แลว บุคคลยังเลือกใหความสนใจตอขาวสารท่ีไดรับ ซ่ึงสอดคลองกับทัศนคติและความเช่ือดั้งเดิม
ของบุคคลนั้น ๆ ในขณะเดียวกันก็พยายามหลีกเล่ียงการรับขาวสารท่ีขัดตอทัศนคติหรือความคิด
ดั้งเดิม ท้ังนี้เพราะการไดรับขาวสารที่ไมสอดคลองกับความรูสึกของเขา จะทําใหบุคคลเกิดความรูสึก
ไมพึงพอใจ 
 3. การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Selective interpretation) 
เม่ือบุคคลเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่งแลว ผูรับสารอาจมีการเลือกรับรูและเลือกตีความสาร
ท่ีไดรับดวย ตามประสบการณของแตละคน ผูรับสารจะมีการตีความขาวสารท่ีไดรับตามความเขาใจ
ของตนเองหรือตามทัศนคติ ประสบการณ ความเช่ือ ความตองการ และแรงจูงใจของตนในขณะน้ัน 
 4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) หลังจากท่ีบุคคลเลือกใหความสนใจ เลือกรับรู
และตีความขาวสารไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับทัศนคติและความเชื่อของตนแลว บุคคลยังเลือกจดจํา
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 ข้ันตอนในการรับส่ือนี้ ชแรมม อธิบายวา ขาวสารที่เขาถึงความสนใจของผูรับสารจะมี
แนวโนมท่ีจะทําใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 สําหรับเหตุผลท่ีมนุษยเลือกสนใจหรือตั้งใจรับขาวสารอยางไร จากส่ือใดน้ัน นักวิชาการ
หลายทานมีความเห็นสอดคลองกันดังนี้ 
 ไฟรดสัน (Friedson) ไรเลย (Riley) และฟลาวเวอรแมน (Flowerman) มีความเห็นวา 
แรงจูงใจท่ีตองการเปนท่ียอมรับของสมาชิกภายในสังคม จะเปนส่ิงท่ีชวยกําหนดความสนใจในการ
เปดรับขาวสารจากส่ือตาง ๆ ก็เพื่อสนองความตองการของตน ปรากฏการณเชนนี้ เมอรตัน (Merton) 
ไรท (Wright) และวาบเลส (Waples) เรียกวา “พฤติกรรมในการแสวงหาขาวสาร” นักวิชาการเหลานี้มี

ความเห็นตรงกันวา ผูรับขาวสารจะเลือกรับขาวสารจากส่ือใดน้ันยอมเปนไปตามบทบาทและ
สถานภาพในสังคมของผูรับสาร และเหตุผลในการรับขาวสารก็เพื่อนําไปเปนหัวขอในการสนทนา 
ซ่ึงจะทําใหผูรับสารรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม ผูวิจัยไดนําทฤษฎีดังกลาวนี้มาใชในการสราง
นิยามศัพทและประกอบการอภิปรายผล 
 

3.   แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ  
 ออลพอรต(Allport อางถึงใน นวลศิริ เปาโรหิตย, 2527: 131) ใหแนวคิดวา ทัศนคติ คือ 
ความพรอมท่ีจะสนองตอบดวยวิธีการหนึ่งวิธีการใดออกไป เปนการตอบสนองตอบุคคล สถานการณ 
หรือเร่ืองราว 
 เครช (Krech, 1962: 139) ใหแนวคิดวา ทัศนคติ คือ ระบบการประเมินอยางเหนียวแนน
ในเชิงบวกหรือลบตอเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด เปนความรูสึกดีใจ โกรธ รัก และเกลียด ซ่ึงจะแสดงออกในรูป
ของการกระทําตอปรากฏการณตาง ๆ ในสังคม รวมท้ังการสนับสนุนและโตแยง  
 กูด (Good, 1959: 48) ใหแนวคิดวา ทัศนคติ คือ ความพรอมท่ีจะแสดงออกในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งท่ีจะเปนการสนับสนุนหรือตอตานสถานการณบางอยาง บุคคลบางบุคคล หรือส่ิงใด ๆ  
 แมนมาส ชวลิต (2532: 212) ใหแนวคิดวา ทัศนคติ คือ ส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรูหรือจาก
ประสบการณท่ีไดรับ ไมใชส่ิงท่ีติดตัวมาตั้งแตเกิด และทัศนคติของบุคคลใดก็มีอิทธิพลตอการคิด
และการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลนั้น ท้ังนี้เพราะทัศนคติเปนส่ิงท่ีครอบคลุมท้ังความรูและ
ความรูสึกของบุคคล 
 องคประกอบของทัศนคติมี 3 ประการ คือ  
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 1. องคประกอบทางดานความคิด  (Cognitive component) เปนความรูความเขาใจท่ีมี
ตอส่ิงใด ๆ ท้ังท่ีชอบและไมชอบ หากบุคคลมีความรูหรือความคิดวาส่ิงใดดีก็จะมีทัศนคติท่ีดีตอส่ิง
นั้น  ๆ  
 2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective component) เปนสวนท่ีเกี่ยวเนื่องทาง
อารมณกับความคิดของบุคคลแตละคน   ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามบุคลิกภาพ   
 3.  องคประกอบทางดานพฤติกรรม  (Behavioral  component) เปนการแสดงออกของ
บุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ซ่ึงเกิดจากองคประกอบดานความรูความคิด และความรูสึก จึงเกิดเปนการ
กระทํา  
 
 แหลงท่ีมาของทัศนคติ   
 ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู มิใชส่ิงท่ีติดตัวมาต้ังแตกําเนิด แตเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายหลัง  
ทัศนคติมีแหลงท่ีมาหรือท่ีเกิด ดังนี้ 
 1. เกิดจากประสบการณท่ีบุคคลไดพบเห็นแลวเกิดอาการประทับใจมาโดยตรง 
 2. เกิดจากกระบวนการเรียนรู จากการอบรมส่ังสอนของพอ แม ครูเปนตน  
 3. เกิดจากการเลียนแบบหรือทําตามอยางบุคคลท่ีมีอิทธิพลโดยตรง 
 4.  เกิดจากอิทธิพลของกลุมสังคมท่ีบุคคลนั้นเปนสมาชิกอยู หรือเขาไปรวมตัวอยู 
 5.  เกิดจากการสรุปตีความจากคุณลักษณะท่ีปรากฎเห็น   
 6.  เกิดจากความผิดปกติดานการปรับตัว ซ่ึงเกิดกับบุคคลที่มีสุขภาพจิตไมสมบูรณหรือ
มีความบกพรองในเร่ืองบุคลิกภาพและการปรับตัว มักจะมองโลกในแงราย   
 
 การเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
 ธัญรดา  กาญจนกิจ (2537: 38)   สรุปวา การเปล่ียนแปลงทัศนคติมี 2 ประเภท  คือ 
 1. การเปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกัน  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคลไป
ในทางเดียวกันกับทัศนคติท่ีมีอยูเดิม   ซ่ึงถาแตเดิมเปนไปในทางบวกก็จะเพิ่มข้ึนในทางบวก และถา
แตเดิมเปนไปในทางลบก็จะเพิ่มข้ึนในทางลบดวยเชนกัน  
 2. การเปลี่ยนแปลงคนละทาง หมายถึง การเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคลไปในทาง
ตรงกันขามกับทัศนคติท่ีมีอยูเดิม  เชน  ถาแตเดิมทัศนคติเปนทางบวกก็จะลดลงในทางลบ หรือถาแต
เดิมเปนทางลบก็จะเปนไปในทางตรงกันขาม   
 ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติคือส่ือ ซ่ึงอาจจะเปนส่ือบุคคลหรือ 
ส่ือมวลชนซ่ึงเปนชองทางในการสงขอมูลขาวสารใหแกผูรับสาร โดยท่ีอิทธิพลของส่ือและขาวสาร
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 การวัดทัศนคติ 
 ธัญรดา  กาญจนกิจ (2537: 39)   สรุปวา การวัดทัศนคติสามารถทําไดโดยใชวิธีการที่สราง
ข้ึนโดยลิเคิรต (Remis Likert) ซ่ึงเปนวิธีที่สรางแบบสอบถามข้ึนดวยขอความเกี่ยวกับ 
ทัศนคติ (Attitude statements) หลาย ๆ ขอความใหครอบคลุมหัวขอท่ีจะศึกษา และใหผูตอบตอบ
แบบสอบถามนั้น  โดยแตละขอความในแบบสอบถามดังกลาวนี้จะมีขอใหเลือก 5 ระดับคือ 
 
 1. ไมเห็นดวยอยางมาก  
 2.  ไมเห็นดวย 
 3. ไมแนใจ 
 4.  เห็นดวย 
 5.  เห็นดวยอยางมาก 
 การใหคะแนนนั้นข้ึนอยูกับชนิดของขอความวาเปนไปในทางบวกหรือในทางลบ  การให
คะแนนอาจใหตั้งแตระดับ 0-4 หรือ 1-5 
 ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคตินี้  ผูวิจัยนํามาใชในการสรางแบบสอบถามและวิเคราะห
ผลการวิจัยดวย 
 

4.   ทฤษฎี KAP 
 ทฤษฎี KAP เปนทฤษฎีท่ีใหความสําคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู (Knowledge)   
ทัศนคติ (Attitude)  และการยอมรับปฏิบัติ (Practice) ของผูรับสารอันอาจเปนผลกระทบตอสังคม 
ท้ังนี้เนื่องจากการยอมรับของผูรับสารนั้น ๆ ดังนั้น จึงมีบางทานมีความเห็นวา KAP ไมใชทฤษฎี เปน
แตเพียงแนวทาง (Approach) เพื่อการวิจัยสนามเทานั้น (KAP Survey)  KAP  เร่ิมเปนนิยมศึกษาใน
ราวป พ.ศ. 1950 ทฤษฎี KAP เปนการศึกษาท่ีเนนถึงผลกระทบของการส่ือสารตอตัวผูรับสาร อันจะ
สะทอนใหเห็นพฤติกรรมการส่ือสารโดยละเอียดของผูรับสารท่ีไมไดศึกษาการส่ือสารอยางละเอียด
กอน จึงมุงเนนในเชิงจิตวิทยาการส่ือสารท่ีมากเกิน ทฤษฎี KAP จึงถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการ
ปรับเปล่ียนสังคมใหทันสมัย โดยแสดงใหเห็นถึงการส่ือสารหรือส่ือมวลชนในฐานะตัวแปรตนท่ี
สามารถนําชุมชนไดดวยการอาศัย KAP เปนตัวแปรตามในการวัดความสําเร็จของการส่ือสารเพ่ือการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากการยอมรับความเปล่ียนแปลงในกลุมผูรับสารวา ความรูทัศนคติ และพฤติกรรม
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 1.  ความรู (Knowledge or Cognition) เปนการรับรูเบ้ืองตนท่ีเกิดจากประสบการณ 
โดยการเรียนรูจากการตอบสนองตอส่ิงเรา (S-R) แลวจัดเปนโครงสรางของความรูท่ีผสมผสาน
ระหวางความจํา (ขอมูล) กับสภาพทางจิตวิทยา ดวยเหตุนี้ความรูของบุคคลจึงเปนความจําท่ี
สอดคลองกับสภาพจิตใจและเปนกระบวนการภายในท่ีผูอ่ืนจะรับรูไดจากการอนุมานมากกวาการ
สังเกตไดโดยตรง  โดยความรูอาจสงผลตอพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
 2. ทัศนคติ (Attitude or Affection) การท่ีบุคคลใดจะคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบ
ขาง วัตถุ หรือส่ิงแวดลอมนั้น มีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีสอถึงพฤติกรรมอันเปนส่ิงท่ีเช่ือมระหวาง
ความรูกับพฤติกรรม 
 3.  พฤติกรรม (Practice or Behavior) พฤติกรรมเปนการแสดงออกของบุคคล โดยมี
พื้นฐานมาจากความรูและทัศนคติของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมตางกันเนื่องจากมีความรูและ  
ทัศนคติท่ีตางกัน ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากการท่ีบุคคลน้ันมีความแตกตางกันในการเปดรับส่ือและ
การแปลความของสารท่ีไดรับ ซ่ึงทําใหเกิดประสบการณตางกัน และมีผลตอพฤติกรรมในท่ีสุด 
 โดยสรุป KAP เปนผลกระทบที่เกิดข้ึนแกผูรับสาร อันเนื่องมาจากผูรับสารเปนสวนหนึ่ง
ของระบบสังคมกับการส่ือสาร และการสัมฤทธิผลของการส่ือสารจากการสํารวจ KAP เชน การวิจัย
โฆษณา เปนตน   
 นอกเหนือจากการที่  KAP   สามารถใชวัดความสําเร็จในการพัฒนาประชาชนดังไดกลาว
มาแลว  ยังถูกนําไปใชในการดําเนินโครงการใหม ๆ และ การจัดงบประมาณอีกดวย  โดยแทจริงแลว  
KAP  เปนทฤษฎีท่ีใกลเคียงกับการแพรนวัตกรรม โดยมีสวนสนับสนุนซ่ึงกันและกัน และมี
นักวิชาการหลายทานมักเห็นวา ทฤษฎีท้ังสองเปนทฤษฎีเดียวกัน   การอธิบายปรากฏการณของการ
ส่ือสารจะสมบูรณมากข้ึน (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533: 118) ซ่ึงผูวิจัยนําทฤษฎีนี้มาเปนขอมูล
ประกอบการอภิปรายผล 
 

5.    ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ธีรพันธ วิภาวีกุล (2534: 107-108) ศึกษาทัศนคติของกลุมผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง 
และตัวแทนสหภาพ  เกี่ ยวกับการดํา เนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท  
การบินไทย จํากัด ภายหลังการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแลว พบวาความสําเร็จในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
โดยการแปรสภาพความเปนเจาของในรัฐวิสาหกิจท่ีมีพนักงานเปนจํานวนมากน้ันจะมีโอกาสสูงหาก
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 ศิวพร จันทรจําเนียร (2539) ศึกษาการรับรูและทัศนคติของพนักงานตอนโยบายและแนว
ทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พบวาพนักงานมีทัศนคติในเร่ืองนี้
แตกตางกันเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ีไมแสดงความคิดเห็น  กลุมท่ีไมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ และกลุมท่ีสนับสนุนนโยบายและแนวทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กลุมหลังนี้มี
ความพึงพอใจในขาวสารขอมูล และเขาใจในนโยบายและแนวทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจพอสมควร 
ซ่ึงสวนใหญเกิดจากการพูดคุยกันในเร่ืองดังกลาวระหวางพนักงานดวยกันสําหรับกลุมท่ีไมแสดง
ความคิดเห็น และกลุมท่ีไมสนับสนุนนั้นอาจมีสาเหตุมาจากการที่มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล 
ขาวสารของหนวยงานท่ีรับผิดชอบนอยเกินไปทําใหพนักงานเหลานั้นไมทราบในเร่ืองท่ีจะกอใหเกิด
แรงจูงใจและจําเปนแกการปฏิบัติงาน เชน เร่ืองเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตาง ๆ และสวัสดิการในการ
ทํางาน ภายหลังการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นแลวทําใหพนักงานเกิดความไมแนใจไมเขาใจใน
สถานภาพของตนและเกิดความหวั่นไหว และแสดงออกในรูปของกลุมท้ังสอง 
 อินดิค และคณะ (Indik et al: 1961) ไดศึกษาคนควาโดยเก็บขอมูลจากองคกรซ่ึงทําการสง
กลองบรรจุภัณฑในสาขาตาง ๆ 27 แหง  เพื่อดูวาสาขาใดมีผลผลิตแตกตางกันอยางไร ดวยการเก็บ
ขอมูลดานการติดตอส่ือสารจากพนักงาน 97 คนในสาขาตาง ๆ เหลานั้น เม่ือนําขอมูลดานการส่ือสาร
มาเปรียบเทียบกับขอมูลดานการผลิต พบวา ผลการปฏิบัติงานท่ีอยูในระดับสูงจะมีสหสัมพันธ
ทางบวกกับชองทางการติดตอส่ือสารท่ีเปดกวางระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาแสดงให
เห็นวาการติดตอส่ือสารท่ีเปดเผยตอกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาจะกอใหเกิดผลผลิต
สูงตามมา ซ่ึงการวิจัยนี้เนนใหเห็นความสําคัญของการติดตอส่ือสารในองคกร  
 บาสส และ ไรเตอรแบนด (Bass and Ryterband, 1979)  ไดอางถึงผลการวิจัยของบารเร็ตต
และแฟรงค (Barrett and Franke) วา ท้ังสองคนไดยืนยันถึงความรวดเร็วของการส่ือสารทางเดียว วามี
มากกวาการส่ือสารสองทาง  โดยการศึกษาจากผูบังคับบัญชา 113 คน จาก   7 ประเทศท่ีมีลักษณะงาน
แบบเดียวกัน พบวาผูบังคับบัญชาใชเวลาเพียง 6 นาทีในการส่ือสารทางเดียวกับผูใตบังคับบัญชาก็
ทํางานสําเร็จ  ในขณะท่ีในการส่ือสารสองทางตองใชเวลา 10 นาที จึงทํางานไดสําเร็จ 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาเร่ืองการเปดรับขาวสาร ความรู และทัศนคติของพนกังานตอการแปรรูป
รัฐวิสาหกจิของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึง
ดําเนินการวิจยั ตามข้ันตอน ดังนี ้
 

การวางแบบการวิจัย 
ใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบเก็บขอมูลเพียงคร้ังเดียว (One-Shot 

Descriptive Study) โดยจะทําการสํารวจและวัดความรูท่ัวไป  วัดทัศนคติ และการเปดรับขาวสารของ
พนักงานเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร (Population) 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พนักงานของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยท่ี
ปฏิบัติงานอยูสํานักงานใหญและท่ีทาอากาศยานกรุงเทพ รวมท้ังส้ิน จํานวน 2,291 คน  ดังนี ้

สํานักงานใหญ 
 *  สํานักผูวาการ  จํานวน 79 คน 
 * สํานักตรวจสอบ  จํานวน  33  คน 
 * ฝายธุรการ  จํานวน 58 คน 
 * ฝายแผนงาน  จํานวน  53  คน 
 * ฝายบุคคล  จํานวน 63 คน 
 * ฝายการเงิน  จํานวน 85  คน 
 * ฝายพัสดุ  จํานวน   155  คน 
 * ฝายบํารุงรักษา  จํานวน   244  คน 
 * ฝายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส  จํานวน 88  คน 
 * สํานักแพทย   จํานวน 28  คน 
 * ฝายไฟฟาและเคร่ืองกล   จํานวน   151  คน  
 * สํานักพัฒนาทาอากาศยาน   จํานวน 38  คน 
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 * สํานักบริการคอมพิวเตอร  จํานวน  33  คน 
 * สํานักจัดการและพัฒนาธุรกิจ  จํานวน   21   คน 
 ทาอากาศยานกรุงเทพ 
 * ทาอากาศยานกรุงเทพ  จํานวน  10  คน 
 * ฝายบริการการบิน   จํานวน    175   คน 
 * ฝายการทาอากาศยาน  จํานวน    231   คน 
 * ฝายรักษาความปลอดภัย  จํานวน   585  คน 
 * ฝายดับเพลิงและกูภัย   จํานวน    148   คน 
 * กองธุรการ   จํานวน   13   คน 
  รวม  2,291  คน 
 กลุมตัวอยาง  (Sample)  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการสํารวจเพื่อการวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบหลาย 
ข้ันตอน (Stratified Random Sampling) เปนการคัดเลือกจากสํานักงานใหญและทาอากาศยานกรุงเทพ 
แบงตามฝายการปฏิบัติงาน โดยใชสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  ในการกําหนด
ขนาดและสัดสวนของกลุมตัวอยางในแตละแผนก  สรุปไดดังนี้ 
 1.  ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดจากสูตรของ Yamane มีจํานวน 340 คน แต
ในทางปฏิบัต ิ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางได 400 คน รวมท้ังเพื่อใหงายตอการคํานวณคาทางสถิติ 
ดังนั้นผูวจิัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ไวท้ังส้ิน 400 คน 
 2.  การกําหนดสัดสวนจากกลุมตัวอยางในแตละฝาย มีจํานวนดังตอไปนี้  
 

ตารางที่ 1  การกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยาง 
 

ฝาย จํานวน (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

สํานักงานใหญ (ทอท.) 
 - สํานักผูวาการ 
 - สํานักตรวจสอบ 
 - ฝายธุรการ 
 - ฝายแผนงาน 

 
79 
33 
58 
53 

 
14 
6 

11 
10 

 - ฝายบุคคล 
        -  ฝายการเงิน 

63 
85 

11 
15 
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                                         ตารางท่ี 1 (ตอ)  

ฝาย จํานวน (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

- ฝายพัสด ุ
- ฝายบํารุงรักษา 
- ฝายส่ือสารอิเล็กทรอนิกส 
- สํานักแพทย 
- ฝายไฟฟาและเครื่องกล 
- สํานักพัฒนาทาอากาศยาน 
- สํานักบริการคอมพิวเตอร 
- สํานักจัดการและพัฒนาธุรกิจ 

155 
244 
88 
28 

151 
38 
33 

       21 

27 
43 
16 
5 

27 
7 
6 
4 

ทาอากาศยานกรุงเทพ 
- ทาอากาศยานกรุงเทพ 
- ฝายบริการการบิน 
- ฝายการทาอากาศยาน 
- ฝายรักษาความปลอดภัย 
- ฝายดับเพลิงและกูภัย 
- กองธุรการ 

 
10 

175 
231 
585 
148 
13 

 
2 

30 
40 
99 
25 
2 

รวม 2,291 400 

  
 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย   
 ตัวแปร (Variable) ท่ีใชในการวิจยัตามปญหานําวจิัยขอ 1 และขอ 2 แบงตามลักษณะของ
ตัวแปรไดดังนี้ 
 1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  ไดแก 
  1.1  ลักษณะทางประชากรและสังคมของพนักงานของการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย ประกอบดวย 
   1.1.1  เพศ 
   1.1.2  อายุ 
   1.1.3  ระดับการศึกษา 
   1.1.4  อัตราเงินเดือน 
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   1.1.5  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  1.1.6  ระดับตําแหนง 
  1.1.7 ลักษณะงาน 
 1.2 การเปดรับขาวสารเร่ืองการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจากส่ือตางๆ ของพนักงานการ
ทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแก    
  2.1 ความรูของพนักงานตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย 
  2.2 ทัศนคติของพนักงานตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย  

 
ภาพที่ 5 

 กรอบแนวความคิดการศึกษาตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปจจัยพืน้ฐาน 
เพศ 
อายุ 
ระดับการศึกษา 
อัตราเงินเดือน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ระดับตําแหนงงาน 
ลักษณะงาน 

การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
การแปรรูปรัฐวิสาหกจิของ 
การทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย 

ทัศนคติของพนักงานตอการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทา
อากาศยานแหงประเทศไทย 

ความรูเกี่ยวกบัการแปรรูป 
รัฐวิสาหกจิของการทา 
อากาศยานแหงประเทศไทย 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent  Variable) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent  Variable) 
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การวัดคาตัวแปรและเกณฑการใหคะแนนคําตอบ 
 1. ขอความท่ีใชวัดตัวแปรลักษณะประชากรและสังคม ไดแก 
  1.1 เพศ  แบงเปน  เพศชาย  เพศหญิง 
  1.2 อายุประชากร  แบงเปน 
   -  25 ป หรือตํ่ากวา 
   -  26 – 35 ป 
   -  36 – 45 ป 
   -  46 – 55 ป 
   -  ตั้งแต 56 ปข้ึนไป 
  1.3 ระดับการศึกษา  แบงเปน 
   -  ต่ํากวา ปวช. 
   -  ปวช. หรือเทียบเทา 
   -  ปวส. หรือเทียบเทา 
   -  ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
   -  สูงกวาปริญญาตรี (โปรดระบุ………..) 
  1.4 อัตราเงินเดือน 
   -  7,000 บาท หรือตํ่ากวา 
   -  7,001 – 12,000 บาท 
   -  12,001 – 18,000 บาท 
   -  18,001 – 30,000 บาท 
   -  30,001 บาทข้ึนไป 
  1.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
   -  5 ป หรือตํ่ากวา 
   -  6 – 10 ป 
   -  11 – 15 ป 
   -  16 – 20 ป 
   -  21 ปข้ึนไป 
  1.6 ระดับตําแหนง 
   -  ระดับ 1 - 3 
   -  ระดับ 4 - 6  
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   -  ระดับ 7 – 9 
   -  ระดับ 10 ข้ึนไป 
  1.7 ลักษณะงาน 
   -  บริหารทั่วไป 
   -  งบประมาณ / แผนงาน 
   -  บริหารบุคคล 
   -  การเงิน / พัสดุ / บัญชี 
   -  ตรวจสอบ / วิเคราะห 
   -  ชางเทคนิค / บํารุงรักษา 
   -  ดับเพลิงและกูภัย 
   -  วิเทศสัมพันธ 
   -  ควบคุมลานจอด / พิธีการบิน 
   -  สุขอนามัย 
   -  สํารวจ / ออกแบบ 
   -  สารสนเทศ 
   -  วางแผนพัฒนาธุรกิจ / จัดการธุรกิจ 
   -  บริหารพื้นท่ี / บริการทาอากาศยาน 
   -  ประชาสัมพันธ 
   -  รักษาความปลอดภัย 
   -  กฎหมาย 
   -  อ่ืน ๆ 
  1.8 การเปดรับขาวสารจากส่ือตาง ๆ 
   -  ส่ือภายใน 
   -  ส่ือภายนอก 
   -  ส่ือบุคคล 
 2. ส่ือท่ีเปนแหลงขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูป 
  2.1 ส่ือภายใน 
   1.  จัดทําแผนปลิว “จับตากระแสแปรรูป” 
   2.  เสียงตามสาย 
   3.  จัดทําบอรดประชาสัมพันธ 
   4.  ทอท. สาร 
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   5.  การจัดสัมมนา, อภิปราย, บรรยาย 
   6.  Intranet 
   7.  Hot Line สายตรง 
   8.  หนังสือ “หัวเล้ียวหัวตอแปรรูป ทอท.” 
  2.2 ส่ือภายนอก 
   1.  หนังสือพิมพ 
   2.  โทรทัศน 
   3.  วิทยุกระจายเสียง 
   4.  นิตยสาร / วารสาร 
   5.  ส่ืออ่ืน ๆ 
  2.3 ส่ือบุคคล 
   1.  เพื่อนรวมงาน 
   2.  ผูบังคับบัญชา 
   3.  เจาหนาท่ีจากศูนยประชาสัมพันธ 
   4.  เจาหนาท่ีจากฝายจัดการการแปรรูป 
   5. เจาหนาท่ีจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย  (สร.ทอท.) 
   6.  บุคคลอ่ืน ๆ 
 3. ขอความท่ีใชวัดความรูเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการแปรรูปการทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทย คําถามมีแบบ 3 ตัวเลือก คือ ใช  ไมใช  ไมแนใจ  ซ่ึงจะมีคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด
เพียงขอเดียวในการพิจารณาใหคะแนนโดย 
  ตอบถูกได    1  คะแนน 
  ตอบไมถูก   ไมไดคะแนน 
 4. การวัดทัศนคติเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
เปนคําถามในดานโครงสรางการบริหารองคกร การจัดการทางธุรกิจ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต การจางงาน ความพรอมของพนักงาน และผลทางคุณธรรม ขอคําถามแบบประเมินคา 5 ระดับ 
(Five point rating scale) ของลิเคิรท (Likert Scale) คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็น
ดวย  และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ระดับคะแนนในการแสดงทัศนคติ มีดังนี้ 
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  ทัศนคติทางบวก ทัศนคติทางลบ 

 เห็นดวยมากท่ีสุด 
 เห็นดวยมาก 
 เห็นดวยปานกลาง 
 เห็นดวยนอย 
 เห็นดวยนอยท่ีสุด 

ใหคะแนน 
ใหคะแนน 
ใหคะแนน 
ใหคะแนน 
ใหคะแนน 

5 คะแนน 
4 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 

1 คะแนน 
2 คะแนน 
3 คะแนน 
4 คะแนน 
5 คะแนน 

 

ตารางที่ 2  ระดับคะแนนในการแสดงความคิดเห็น 
 

ระดับความคดิเห็น ชวงคะแนน ความคิดเห็น 

5 
4 
3 
2 
1 

4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 

 เห็นดวยอยางยิ่ง 
 เห็นดวย 
 ไมแนใจ 
 ไมเห็นดวย 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
 5. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย แบบสอบถาม
ท่ีกําหนดไวเปนโครงสราง (Structured Questionnaire) โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5 สวน  
รวมท้ังส้ิน 32 ขอดังนี้ 
  สวนท่ี 1  เปนคําถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  
อายุ ระดับการศึกษา  อัตราเงินเดือน  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และลักษณะงาน รวม  7  ขอ 
  สวนท่ี 2   เปนคําถามเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของ
การทาอากาศยานแหงประเทศไทยจากส่ือตางๆ ท้ังส่ือภายในองคกร ส่ือภายนอกองคกรและส่ือบุคคล 
รวม 4 ขอ 
  สวนท่ี 3 เปนคําถามวัดความรู ไดแก การเขาใจความหมายเก่ียวกับการแปรรูป 
ความรูนโยบายการแปรรูปและความเขาใจในความจําเปนของการแปรรูปการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย รวม 3 ขอ 
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  สวนท่ี 4   เปนคําถามเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทย รวม 15 ขอ 
  สวนท่ี 5  เปนคําถามปลายเปด (Open-ended) เปนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ผูตอบแบบสอบถาม รวม 3 ขอ 
 
 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 
 การสรางแบบสอบถามดําเนินตามลําดับดังนี้ 
 1.  ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ท้ัง
ในและตางประเทศ 
 2.  ศึกษาการสรางแบบสอบถามจากตํารา  เอกสาร  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และวิทยานิพนธ
ท่ีเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ   พรอมกับขอคําแนะนําจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
 3.  นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพื่อตรวจแกไขแลวนํามา
ปรับปรุงใหม 
 
 การทดสอบความถูกตอง (Validity) และความนาเชื่อถือ (Reliability) ของเคร่ืองมือ 
 นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจ  ปรับปรุง และแกไข จากคณะกรรมการท่ีปรึกษาแลว
ไปทดลองใช (Try-out)   กับพนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 
30 คน เพื่อหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha-Coefficient)  
ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach)  และไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในสวนของความรู
เกี่ยวกับการแปรรูปเทากับ 0.82 และคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในสวนของทัศนคติท่ีมีตอการ 
แปรรูปเทากับ 0.81  ถือวาแบบสอบถามมีความนาเช่ือถือไดเหมาะสมท่ีจะนําไปใชตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังนี้  
 1.  ขอหนังสือรับรองการทําวิทยานิพนธ เร่ือง "การเปดรับขาวสาร ความรู และทัศนคติ
ของพนักงานตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย" จากบัณฑิตวิทยาลัย 
เพื่อขอความอนุเคราะหในการรวบรวมขอมูลจากพนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
 2.  สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง  โดยใชวิธีแจกและเก็บดวยตัวเองและผูชวยผูวิจัย
ท่ีไดรับการแนะนําและช้ีแจงจากผูวิจัยอยางถูกตองแลว 
 3.  ใชเวลาในการรวบรวมแบบสอบถามประมาณ 4 สัปดาห  
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กรรมวิธีทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ (Completeness) และความถูกตอง (Accuracy) ของ 
แบบสอบถามท่ีไดรับคืน คัดเลือกเฉพาะฉบับท่ีสมบูรณแลวนําไปวิเคราะห  
 2. วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences) 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติท่ีใชในการวิจัย คร้ังน้ี 
 1. การวิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)  
  -  โดยหาคารอยละ เพ่ืออธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา ไดแก เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  อัตราเงินเดือน  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับตําแหนง และลักษณะงาน 
  -  ใชคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
วิเคราะหระดับทัศนคติของพนักงานตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
 2. การทดสอบสมมติฐานโดยใชวิธีทางสถิติ 
  สมมุติฐานขอท่ี 1  ใช t-test เพื่อเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการแปรรูปของการทา
อากาศยานแหงประเทศไทย ระหวางเพศชายและเพศหญิง กับทดสอบดวย F-test เพื่อเปรียบเทียบ
ความรูเกี่ยวกับการแปรรูประหวางอายุ การศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับตําแหนง
งาน และลักษณะงาน 
  สมมติฐานขอท่ี 2  ใช t-test เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปการทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทย ระหวางเพศชายและเพศหญิง กับทดสอบดวย F-test เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติท่ี
มีตอการแปรรูประหวางอายุ การศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับตําแหนงงาน และ
ลักษณะงาน 
   สมมติฐานขอท่ี 3-4 ใชสถิติ t-test  ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความรู
และทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปกับการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน ส่ือภายในของ ทอท. และส่ือ
บุคคล  
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ภาพที่ 6 
การทดสอบกลุมตัวแปรตามสมมติฐาน 

แผนภาพตามสมมุติฐานขอ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพตามสมมุติฐานขอ 2 
 
 

ลักษณะทางประชากรและสังคม 
ของพนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- อัตราเงินเดือน 
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
- ระดับตําแหนง 
- ลักษณะงาน 

t-test 

F-test 

(ANOVA) 

Scheffe’s 

ความรูของพนักงานเก่ียวกับการ
แปรรูรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทย 

แผนภาพตามสมมติฐานท่ี 2 
 
 
 
แผน 
แผนภาพตามสมมุติฐานขอ 3 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทางประชากรและสังคม 
ของพนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- อัตราเงินเดือน 
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
- ระดับตําแหนง 
- ลักษณะงาน 

t-test 

F-test 

(ANOVA) 

Scheffe’s test 

ทัศนคติของพนักงานตอการแปรรูป 
รัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยาน   
แหงประเทศไทย 
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แผนภาพตามสมมติฐานขอ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ส่ือบุคคล 

การเปดรับขาวสารของพนักงาน 
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

-  ส่ือมวลชน 
-  ส่ือภายในองคกร 

     t-test 

  (ANOVA) 

ความรูของพนกังานเกีย่วกับการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยาน   
แหงประเทศไทย 

 

แผนภาพตามสมมุติฐานขอ 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  ส่ือบุคคล 

การเปดรับขาวสารของพนักงาน 
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

-  ส่ือมวลชน 
-  ส่ือภายในองคกร 

t-test 

(ANOVA) 

ทัศนคติของพนักงานตอการแปรรูป 
รัฐวิสาหกจิของการทาอากาศยาน   
แหงประเทศไทย 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเร่ืองการเปดรับขาวสาร ความรู และทัศนคติของพนักงานตอ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ
วิเคราะหดวยวิธีทางการสถิติ และทดสอบสมมติฐานท่ีผูวิจัยตั้งไวจากขอมูลท่ีรวบรวมไดจริงจํานวน 400 
คน โดยแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 6 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
สวนท่ี  2 ขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหง

ประเทศไทย 
สวนท่ี  3 ขอมูลเกี่ยวกับความรูในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศ

ไทย 
สวนท่ี  4 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปรัฐวิสาหกจิของการทาอากาศยานแหง

ประเทศไทย 
สวนท่ี  5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สวนท่ี  6 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการแกปญหาการแปรรูปของผูตอบแบบสอบถาม 
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สวนท่ี  1    ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (ตารางท่ี 3-9) 
 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ระดับตําแหนง และลักษณะงาน 

1.1 เพศ 
 

ตารางที่  3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ชาย 217 54.2 
หญิง 183 45.8 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวาจํานวนผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนพนักงานของการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย มีจํานวนท้ังส้ิน 400 คนนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.2 และเพศ
หญิง คิดเปนรอยละ 45.8 
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  1.2 อายุ 
 

ตารางที่ 4  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ (%) 

25 ปหรือตํ่ากวา 15 3.8 
26-35 ป 147 36.6 
36-45 ป 135 33.8 
46-55 ป 88 22.0 

ตั้งแต 56 ปข้ึนไป 15 3.8 

รวม 400 100.0 

  
 จากตารางท่ี 4 พบวา กลุมใหญท่ีสุดมีอายุระหวาง 26-35 ป คิดเปนรอยละ 36.6 รองลงมามีอายุ
ระหวาง 36-45 ป รอยละ 33.8 มีอายุระหวาง 46-55 ป รอยละ 22.0 มีอายุตั้งแต 56 ปข้ึนไป  
รอยละ 3.8 และอายุ 25 ปหรือตํ่ากวา รอยละ 3.8 ตามลําดับ 
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 1.3 ระดับการศึกษา 
 

ตารางที่ 5     จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ต่ํากวา ปวช. 25 6.3 
ปวช.หรือเทียบเทา 34 8.5 
ปวส.หรือเทียบเทา 30 7.5 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 254 63.5 
สูงกวาปริญญาตรี 57 14.2 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาคิดเปน
รอยละ 63.5 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 14.2 ระดับการศึกษา ปวช. หรือเทียบเทา 
รอยละ 8.5  ระดับการศึกษา ปวส.หรือเทียบเทา รอยละ 7.5 และระดับการศึกษาตํ่ากวา ปวช. รอยละ 6.3 
ตามลําดับ 
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 1.4 ระดับเงินเดือน 
 

ตารางที่ 6      จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับเงินเดือน 
 

อัตราเงินเดือน จํานวน (คน) รอยละ (%) 

7,000 บาท หรือตํ่ากวา 11 2.8 
7,001-12,000 บาท 115 28.8 
12,001-18,000 บาท 100 25.0 
18,001-30,000 บาท 89 22.2 
30,001 บาทข้ึนไป 85 21.2 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอัตราเงินเดือนระหวาง 7,000-12,000 บาท         
คิดเปนรอยละ 28.8 รองลงมาคือมีอัตราเงินเดือนระหวาง 12,001-18,000 บาท รอยละ 25.0 อัตรา 
เงินเดือนระหวาง 18,001-30,000 บาท รอยละ 22.2  อัตราเงินเดือนมากกวา 30,000 บาท  รอยละ 21.2 และ
อัตราเงินเดือนนอยกวา 7,000 บาท รอยละ 2.8 ตามลําดับ 
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 1.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 

ตารางที่ 7      จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน จํานวน (คน) รอยละ (%) 

5 ปหรือตํ่ากวา 61 15.3 
6-10 ป 109 27.2 
11-15 ป 83 20.8 
16-20 ป 50 12.5 

21 ปข้ึนไป 97 24.2 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 7 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานระหวาง 6-10 ป คิดเปนรอยละ 27.2  
รองลงมาคือปฏิบัติงาน 21 ปข้ึนไป  รอยละ 24.2   ปฏิบัติงานระหวาง 11-15 ป  รอยละ 20.8  ปฏิบัติงาน     
5 ปหรือตํ่ากวา รอยละ 15.3  และปฏิบัติงานระหวาง 16-20 ป รอยละ 12.5 ตามลําดับ 
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 1.6 ระดับตําแหนง 
 

ตารางที่ 8    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ระดับ 1-3 100 25.0 
ระดับ 4-6 269 67.2 
ระดับ 7-9 31 7.8 

ระดับ 10 ข้ึนไป - - 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 8 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนงระดับ 4-6 คิดเปนรอยละ 67.2 รองลงมา
คือระดับ 1-3 รอยละ 25.0 และระดับ 7-9 รอยละ 7.8 ตามลําดับ 
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 1.7 ลักษณะงาน 
 

ตารางที่ 9    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะงาน 
 

ลักษณะงาน จํานวน (คน) รอยละ (%) 

บริหารทั่วไป 83 20.6 
งบประมาณ / แผนงาน 12 3.0 
บริหารงานบุคคล 12 3.0 
การเงิน / พัสด ุ/ บัญชี 34 8.5 
ตรวจสอบ / วิเคราะห 17 4.2 
ชางเทคนิค / บํารุงรักษา 40 10.0 
ดับเพลิงและกูภัย 20 5.0 
วิเทศสัมพันธ 3 .8 
สุขอนามัย 5 1.3 
สํารวจ / ออกแบบ 9 2.3 
ควบคุมลานจอด / พิธีการบิน 16 4.0 
สารสนเทศ 3 .8 
ประชาสัมพันธ 14 3.5 
รักษาความปลอดภัย 58 14.5 
กฎหมาย 12 3.0 
วางแผนพฒันาธุรกิจ / จัดการธุรกิจ 4 1.0 
บริหารพื้นท่ี / บริการทาอากาศยาน 16 4.0 
อ่ืน ๆ 42 10.5 

รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 9 พบวา ลักษณะงานของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนงานบริหารท่ัวไปคิดเปน    
รอยละ 20.6 รองลงมาคืองานรักษาความปลอดภัย รอยละ 14.5 งานอ่ืน ๆ รอยละ 10.5  งานชางเทคนิค / 
บํารุงรักษา รอยละ 10.0 งานการเงิน / พัสดุ / บัญชี รอยละ 8.5 งานดับเพลิงและกูภัย  รอยละ 5.0  งาน
ตรวจสอบ / วิเคราะห รอยละ 4.2 งานควบคุมลานจอด / พิธีการบิน และงานบริหารพ้ืนท่ี / บริการ           
ทาอากาศยาน มีจํานวนเทากันคือ รอยละ 4.0  งานประชาสัมพันธ รอยละ 3.5 งานสํารวจ / ออกแบบ      
รอยละ 2.3 งานสุขอนามัย รอยละ 1.3 งานวางแผนธุรกิจ / จัดการธุรกิจ รอยละ 1.0 งานวิเทศสัมพันธและ    
งานสารสนเทศ มีจํานวนเทากันคือ รอยละ .8 ตามลําดับ 
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สวนท่ี  2    ขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารการแปรรูปรัฐวสิาหกิจของการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย (ตารางท่ี 10-15) 

 ผลการวิจัยสวนท่ี 2 นี้เปนผลวิเคราะหส่ือหรือท่ีมาของแหลงขาวสารตางๆ รวมถึงแหลง
บุคคลท่ีกลุมตัวอยางเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย 
 2.1 การไดรับขาวสารเก่ียวกับการแปรรูปของ ทอท. 

 

ตารางที่ 10   จํานวนและรอยละของการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปของ ทอท. 
 

การไดรับขาวสาร จํานวน (คน) รอยละ (%) 

5-6 คร้ัง / สัปดาห 19 4.8 
3-4 คร้ัง / สัปดาห 35 8.8 
1-2 คร้ัง / สัปดาห 290 72.4 
ไมไดรับเลย 56 14.0 

รวม 400 100.0 

  
 จากตารางท่ี 10 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญถึงรอยละ 72.4 ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูป
ของ ทอท. 1-2 คร้ัง / สัปดาห รองลงมาคือรอยละ 14.0 ไมไดรับขาวสาร รอยละ 8.8 ไดรับขาวสาร 3-4 
คร้ัง / สัปดาห และรอยละ 4.8 ไดรับขาวสาร 5-6 คร้ัง / สัปดาห ตามลําดับ 
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  2.2 แหลงขอมูลท่ีกลุมตัวอยางไดรับขาวสารการแปรรูปของ ทอท. 
 

ตารางที่ 11   จํานวนและรอยละของแหลงขอมูลที่กลุมตัวอยางไดรับขาวสารการแปรรูป
ของ ทอท. 

 

ประเภทสื่อท่ีไดรับขาวสาร จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ส่ือมวลชน  69  17.3 
ส่ือภายในของ ทอท. 267   66.7 
ส่ือบุคคล 64   16.0 

รวม 400  100.0 

  
 จากตารางท่ี 11 พบวาประเภทส่ือท่ีกลุมตัวยางสวนใหญไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปของ 
ทอท.สวนใหญ คือ ส่ือภายในของ ทอท.ถึงรอยละ 66.7 รองลงมาคือ ไดรับขาวสารจากส่ือมวลชน รอยละ 
17.3  และไดรับขาวสารจากส่ือบุคคล รอยละ 16.0  ตามลําดับ 
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  2.2.1 การไดรับขาวสารการแปรรูปของ ทอท. 
 

ตารางที่ 12  จํานวนและรอยละของสื่อมวลชนที่กลุมตัวอยางไดรับขาวสารการแปรรูปของ 
ทอท. 

 

ส่ือมวลชน 
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

หนังสือพิมพ 292 73.0 
โทรทัศน 126  31.5 
วิทยกุระจายเสียง 43  10.8 
นิตยสาร / วารสาร 70  17.5 
ส่ืออ่ืน ๆ 57  14.3 

  
 จากตารางท่ี 12 พบวา กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารการแปรรูปของ ทอท. จากส่ือมวลชน
ประเภทหนังสือพิมพมากท่ีสุด คือ รอยละ 73 โดยกลุมตัวอยางไดระบุช่ือหนังสือพิมพท่ีไดรับขาวสารเปน
สวนใหญ ไดแก มติชน เดลินิวส ไทยรัฐ ขาวสด เปนตน รองลงมาคือ การไดรับขาวสารจากโทรทัศน   
รอยละ 31.5  โดยระบุรายการท่ีไดรับขาวสารเกี่ยวกับ ทอท. มากท่ีสุดคือ ขาวประจําวนั และ ITV  
นอกจากน้ีไดรับขาวสารเกี่ยวกับ ทอท. จากนิตยสาร รอยละ 17.5 ซ่ึงนิตยสารท่ีไดรับขาวสารมากท่ีสุดคือ 
มติชนรายสัปดาห กลุมตัวอยางท่ีไดรับขาวสารจากสื่ออ่ืน ๆ รอยละ 14.3 และกลุมตัวอยางท่ีไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับ ทอท. จากวิทยุกระจายเสียง รอยละ 10.8  โดยไดรับฟงจากรายการขาว ตามลําดับ 
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 2.2.2 ส่ือภายในของ ทอท. ท่ีกลุมตัวอยางไดรับขาวสารเกี่ยวกบัการแปรรูป ทอท. 
 

ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของสื่อภายใน ทอท.ที่กลุมตัวอยางไดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
แปรรูป ทอท. 

 

ส่ือภายใน ทอท. จํานวน (คน) รอยละ 

แผนปลิว “จับตากระแสแปรรูป” เคย 380 95.0 
ไมเคย 20 5.0 

เสียงตามสาย เคย 324 81.0 
ไมเคย 76 19.0 

บอรดประชาสัมพันธ เคย 285 71.3 
ไมเคย 115 28.7 

ทอท.สาร เคย 322 80.5 
ไมเคย 78 19.5 

การจัดสัมมนา อภิปราย บรรยาย เคย 222 55.5 
ไมเคย 178 44.5 

Intranet เคย 121 30.3 
ไมเคย 279 69.7 

Hot line สายตรง เคย 69 17.3 
ไมเคย 331 82.7 

หนังสือ “หัวเล้ียวหวัตอแปรรูป ทอท.” เคย 141 35.3 
ไมเคย 259 64.7 

ส่ืออ่ืน ๆ เคย 57 14.3 
ไมเคย 343 85.7 
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 จากตารางท่ี 13 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญระบุวาเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูป 
ทอท. จากส่ือประชาสัมพันธภายในของ ทอท. มากท่ีสุดคือ แผนปลิว “จับตากระแสแปรรูป”  โดยระบุวา  
เคยไดรับถึงรอยละ 95.0 รองลงมาคือ เสียงตามสาย เคยไดรับรอยละ 81.0 วารสาร ทอท.สาร  กลุม 
ตัวอยางเคยไดรับรอยละ 80.5 บอรดประชาสัมพันธ กลุมตัวอยางเคยไดรับรอยละ 71.3 การจัดสัมมนา 
อภิปราย บรรยาย กลุมตัวอยางเคยไดรับรอยละ 55.5 หนังสือ “หัวเล้ียวหัวตอแปรรูป ทอท.” กลุมตัวอยาง
เคยไดรับรอยละ 35.3  Intranet กลุมตัวอยางเคยไดรับ 30.3 และ Hot line สายตรง กลุมตัวอยางเคยไดรับ
รอยละ 17.3 ตามลําดับ DPU
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 2.2.3 ส่ือบุคคลท่ีกลุมตัวอยางไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูป ทอท. 
 

ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละของสื่อบุคคลท่ีกลุมตัวอยางไดรับขาวสารเกี่ยวกับการ     
แปรรูป ทอท. 

 

ส่ือบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

เพื่อนรวมงาน เคย  326  81.5 
ไมเคย 74  18.5  

ผูบังคับบัญชา เคย 257  64.2 
ไมเคย 143  35.8  

เจาหนาท่ีจากศูนยประชาสัมพันธ เคย 158  39.5  
ไมเคย 242  60.5  

เจาหนาท่ีจากฝายจัดการการแปรรูป เคย 147  36.8  
ไมเคย 253  63.2  

เจาหนาท่ีจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
ทอท. 

เคย 242  60.5  
ไมเคย 158  39.5  

บุคคลอ่ืน ๆ เคย 110  27.5  
ไมเคย 290  72.5  

 
 จากตารางท่ี 14 พบวากลุมตัวอยางไดระบุถึงการเคยไดรับขาวสารจากการพูดคุยเกี่ยวกับการ
แปรรูป ทอท. จากส่ือบุคคลดังนี้คือ เคยไดรับขาวสารจากเพ่ือนรวมงานมากท่ีสุด รอยละ 81.5 รองลงมา
คือผูบังคับบัญชา รอยละ 64.2 จากเจาหนาท่ีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทอท. รอยละ 60.5 จากเจาหนาท่ี
ศูนยประชาสัมพันธ รอยละ 39.5 จากเจาหนาท่ีฝายจัดการการแปรรูป รอยละ 36.8 และจากบุคคลอื่น ๆ  
รอยละ 27.5 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 15   การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปของ ทอท. จากส่ือตาง ๆ 

ประเภทของส่ือ ส่ือตาง ๆ รอยละ (%) 

• ส่ือมวลชน  หนังสือพิมพ 73.0 

 โทรทัศน 31.5 

 วิทย ุ 10.8 

 นิตยสาร/วารสาร 17.5 

 ส่ืออ่ืน ๆ 14.3 

• ส่ือภายใน ทอท.  แผนปลิว “จับตากระแสแปรรูป” 95.0 

 เสียงตามสาย 81.0 

 บอรดประชาสัมพันธ 71.3 

 ทอท.สาร 80.5 

 การจัดสัมมนา อภิปราย บรรยาย 55.5 

 Intranet 30.3 

 Hot line สายตรง 17.3 

 หนังสือ “หัวเล้ียวหวัตอแปรรูป ทอท.” 35.3 

 ส่ืออ่ืน ๆ 14.3 

• ส่ือบุคคล  เพื่อนรวมงาน 81.5 

 ผูบังคับบัญชา 64.3 

 เจาหนาท่ีจากศูนยประชาสัมพันธ 39.5 

 เจาหนาท่ีจากฝายจัดการการแปรรูป 36.8 

 เจาหนาท่ีจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทอท. 60.5 

 บุคคลอ่ืน ๆ 27.5 

DPU



60

 จากตารางท่ี 15 พบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปของ ทอท.สวนใหญ  โดยเฉล่ีย    
ท่ีกลุมตัวอยางไดรับ คือ ส่ือภายในของ ทอท. จากแผนปลิว “จับตากระแสแปรรูป” ถึงรอยละ 95.0       
รองลงมาคือส่ือบุคคล ไดแก เพื่อนรวมงาน รอยละ 81.5 และส่ือมวลชน คือ หนังสือพิมพ รอยละ 73.0 

DPU
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สวนท่ี  3    ขอมูลเกี่ยวกับความรูในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย (ตารางท่ี 16-18) 

 การศึกษาวิจัยในสวนนี้ เปนการศึกษาความรูของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

3.1 ความรูเก่ียวกับความหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
 

ตารางที่ 16   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่มีความรูเกี่ยวกับความหมายของการ   
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

 

ความหมายของการแปรรปูรัฐวิสาหกิจ จํานวน รอยละ 

การแปรรูปรัฐวิสาหกจิ (Privatization) หมายถึง การลด
สัดสวนของภาครัฐและขยายสัดสวนของภาคเอกชนใน
การดําเนินการ 

ถูก 308 77.0 
ผิด 47 11.8 

ไมแนใจ 45 11.2 
การใหสัมปทาน (Franchising) หมายถึง การทําสัญญาจาง
เหมาเอกชนเปนการแปรรูปอยางหนึ่ง 

ถูก 228 57.0 
ผิด 85 21.2 

ไมแนใจ 87 21.8 
การใหเชา (Leasing) หมายถึง การใหเอกชนเชาทรัพยสิน  
รัฐบาลยังคงมีสภาพเปนเจาของ  

ถูก 261 65.3 
ผิด 57 14.3 

ไมแนใจ 82 20.4 
การใหดําเนินการอยางเสรี (Liberalization) หมายถึง การ
ผอนปรนหรือยกเลิกกฎหมายบางประเภท (Deregulation) 
ท่ีทําใหรัฐมีอํานาจผูกขาด 

ถูก 171 42.8 
ผิด 96 24.0 

ไมแนใจ 133 33.2 
การจางเหมาบริการ (Contracting Out) หมายถึง  การ     
ติดตอกับองคกรภายนอก (Suppliers) เพื่อจัดหาสินคา  
และบริการ 

ถูก 235 58.8 
ผิด 50 12.4 

ไมแนใจ 115 28.8 
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จากตารางท่ี 16 พบวา กลุมตัวอยางไดระบุเกีย่วกับความเขาใจในความหมายของการแปรรูป
รัฐวิสาหกจิดังนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 77.0 มีความเขาใจวาเปนการลดสัดสวนของภาครัฐและ
ขยายสัดสวนของภาคเอกชนในการดําเนนิกิจการ รองลงมารอยละ 65.3 มีความเขาใจวาเปนการใหเชา 
รอยละ 58.8 มีความเขาใจวาเปนการจางเหมาบริการ รอยละ 57.0 มีความเขาใจวาเปนการใหสัมปทาน 
โดยมีกลุมตัวอยางนอยท่ีสุดคือรอยละ 42.8 มีความเขาใจวาเปนการให ดําเนนิการอยางเสรี ตามลําดับ 
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 3.2 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการแปรรูป ทอท. 
3.2.1     ความรูเกี่ยวกบันโยบายการแปรรูป ทอท. 

   การเปดใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเหน็อยางอิสระเกีย่วกับนโยบายการ    
แปรรูปท่ีรับทราบ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ 17     จํานวนของกลุมตัวอยางที่มีความรูเกี่ยวกับนโยบายการแปรรูป ทอท. 
 

นโยบายการแปรรูปท่ีกลุมตวัอยางระบุตามความเขาใจ คําตอบ 

 ถูก ผิด 

1. การท่ีเอกชนเขามาดําเนินงาน และมีการปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงโครงสรางบางสวนของงานเพื่อใหเหมาะสม และ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานในทุก ๆ ดาน 

55  

2. ลดภาระทางการเงินและบทบาทของภาครัฐ 28  
3. เพื่อระดมเงินทุนจากการจําหนายหุนในบริษัททาอากาศยานตาง 

ๆ ไปใชในโครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ 
11  

4. เพื่อสรางรายไดใหกับรัฐบาลหลังจากการแปรรูป  โดยเฉพาะ   
รัฐวิสาหกจิท่ีมีผลกําไรดี รัฐบาลจะนํารายไดนัน้ไปใชประโยชน
กับหนวยงานอื่นท่ีตองการการชวยเหลือ 

 3 

5. การนําองคกรเขาสูตลาดหลักทรัพย โดยกระจายหุนใหกับนัก
ลงทุนท่ัวไป และพนักงาน ทอท. 

14  

6. การท่ีรัฐบาลถือหุนเกนิ 50% มีบางสวนใหพนักงาน และคนไทย
เขามาถือหุน นอกนั้นเปนชาวตางชาติ 

 16 

7. การลดจํานวนพนักงาน โดยเพ่ิมเคร่ืองจักรอุปกรณตาง ๆ แทน  7 
8. การแปรรูปโดยใชพระราชบัญญัติ ทอท.  5 
9. การแบงการบริหารของแตละทาอากาศยานของ ทอท.เปนรูป

บริษัทแยกจากกัน 
 5 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 
 

  

นโยบายการแปรรูปท่ีกลุมตวัอยางระบุตามความเขาใจ คําตอบ 

 ถูก ผิด 

10. การหาพันธมิตรรวมทุน และใหสิทธิเปนผูบริหารองคกร โดย
พันธมิตรรวมทุนเปนผูถือหุนใหญ 

 4 

11. การไมปลดพนักงานหรือลดสวัสดิการใด ๆ ของพนักงาน  3 
 DPU
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 3.2.2 ความรูเกี่ยวกบัความจําเปนในการแปรรูป ทอท. 
 

ตารางที่ 18     จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่มีความรูเกี่ยวกับความจําเปนในการ      
แปรรูป ทอท. 

 

ความจําเปนของ ทอท. ในการแปรรูป 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

จํานวน รอยละ 

 ลดภาระการลงทุนภาครัฐ ถูก 250  62.5  
ผิด 99  24.8  

ไมแนใจ 51  12.7 
เพิ่มบทบาทภาคเอกชน ถูก 311  77.8  

ผิด 43  10.8  
ไมแนใจ 46  11.4  

เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ถูก 299  74.8  
ผิด 46  11.5  

ไมแนใจ 55  13.7  
เพื่อใหเกิดความโปรงใส ถูก 203  50.8  

ผิด 83  20.8  
ไมแนใจ 114  28.4  

เพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 8 สนับสนุนใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการขนสงทางอากาศในภูมิภาค 

ถูก 207  51.8  
ผิด 63  15.8  

ไมแนใจ 130  32.4  
เพื่อเรงรัดพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 
(สนามบินสุวรรณภูมิ) ใหเปนทาอากาศยานสากลหลัก
ของประเทศ 

ถูก 214  53.5  
ผิด 88  22.0  

ไมแนใจ 98  24.5  
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 จากตารางท่ี 18 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 77.8 มีความเหน็วา ทอท. มีความจําเปน
ในการแปรรูปวาเปนการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน รองลงมารอยละ 74.8 เห็นวาเพื่อใหการทํางานมี        
ประสิทธิภาพ รอยละ 62.5 มีความเห็นวา เปนการลดภาระการลงทุนภาครัฐ รอยละ 53.5 มีความเห็นวา 
เพื่อเรงรัดพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) ใหเปนทาอากาศยาน
สากลหลักของประเทศ รอยละ 51.8 มีความเหน็วา เพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 8 สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศในภูมิภาค และรอยละ 
50.8 มีความเหน็วา เพื่อใหเกดิความโปรงใส ตามลําดับ 
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สวนท่ี  4    ขอมูลเกี่ยวกับระดับทัศนคติที่มีตอการแปรรูปรัฐวสิาหกิจของการทาอากาศยาน
แหงประเทศไทย (ตารางท่ี 19-22) 
4.1 ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปของ ทอท. 

การวัดทัศนคติในแตละประเด็นกําหนดเกณฑการวัดดงันี้ 
 

ตารางที่ 19     แสดงเกณฑการวัดทัศนคติ 
 

ระดับความคดิเห็น ชวงคะแนน ความคิดเห็น 

5 4.21-5.00 เห็นดวยอยางยิ่ง 
4 3.41-4.20 เห็นดวย 
3 2.61-3.40 ไมแนใจ 
2 1.81-2.60 ไมเห็นดวย 
1 1.00-1.80 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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ตารางที่ 20 จํานวนและรอยละ คะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป ทอท. 

 
ทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

ของ ทอท. 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

คาเฉล่ีย 
X 

S.D. การ
ประเมิน 

โครงสรางองคกร          
ทานคิดวาโครงสราง   
องคกรในปจจุบันมี
ความเหมาะสม 
 

จํานวน 
 

28.0 84.0 84.0 149.0 55.0 2.7 1.15 ไมแนใจ 

รอยละ 7.0 21.0 21.0 37.3 13.8      

ทานคิดวากฎ ระเบียบ   
ขอบังคับของ ทอท.ใน
ปจจุบันไมเอื้ออํานวยตอ
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

จํานวน 
 
 

90.0 170.0 86.0 48.0 6.0 3.72 0.99 เห็นดวย 

รอยละ 22.5 42.5 21.5 12.0 1.5    

การจัดการทางธุรกิจ          
การเปดโอกาสให   
ประชาชนมีสวนรวม     
จะชวยให ทอท.สามารถ
พัฒนาธุรกิจที่ไม
เก่ียวของกับดานการบิน
ไดอยางเต็มที่ 
 

จํานวน 
 
 

52.0 158.0 140.0 44.0 6.0 3.51 0.91 เห็นดวย 

รอยละ 13.0 39.5 35.0 11.0 1.5    

การปรับโครงสราง 
ทอท.จะชวยใหการ
ดําเนินการคลองตัวขึ้น 
ใหบริการ  ไดรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 

จํานวน 
 
 

118.0 166.0 96.0 18.0 2.0 3.95 0.87 เห็นดวย 

รอยละ 29.5 41.5 24.0 4.5 0.5    
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ตารางที่ 20 (ตอ) 
 

ทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 
ของ ทอท. 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

คาเฉล่ีย 
X 

S.D. การ
ประเมิน 

การบินเปนธุรกิจที่
เก่ียวของทางเทคนิคเปน
อยางมาก การแปรรูปจะ
ชวยใหมีการถายทอด
เทคโนโลยีจากผูรวมทุน 
 

จํานวน 
 
 

49.0 169.0 147.0 32.0 3.0 3.57 0.83  เห็น
ดวย 

รอยละ 12.3 42.3 36.8 8.0 0.8    

การแปรรูปจะชวยให
การพัฒนารายไดจาก
ธุรกิจเชิงพาณิชยใน
อนาคตมีศักยภาพสูง 
มากขึ้น 

จํานวน 
 

63.0 169.0 153.0 11.0 4.0 3.69 0.80 เห็นดวย 

รอยละ 15.8 42.3 38.3 2.8 1.0    

ผลกระทบในอนาคต          
การแปรรูปจะเปน
ประโยชนตอสวนรวม
มากกวาการไมแปรรูป 

จํานวน 51.0 125.0 180.0 37.0 7.0 3.44 0.89 เห็นดวย  
รอยละ 12.8 31.3 45.0 9.3 1.8    

การจางงาน          
การแปรรูปจะเปน
โอกาสใหพนักงาน 
ทอท. ซึ่งเปนบุคคลที่มี
ความสามารถไดรับ
ประโยชนโดยตรงจาก
รายไดที่ปรับขึ้นใหม 
และการดําเนินการของ
ระบบการจัดการแบบ
ใหม 

จํานวน 
 
 
 

75.0 151.0 152.0 19.0 3.0 3.69 0.85 เห็นดวย  

รอยละ 18.8 37.8 38.0 4.8 0.8    
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ตารางที่ 20 (ตอ) 
 

ทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 
ของ ทอท. 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

คาเฉล่ีย 
X 

S.D. การ
ประเมิน 

พนักงาน ทอท.เปนผูที่   
มีความสามารถ และมี
ประสบการณ  เมื่อ      
ทาอากาศยานสากล
กรุงเทพ แหงที่ 2 เปด
ดําเนินการ ยอมตองการ
พนักงานท่ีมีความ
ชํานาญงานในดานน้ี 

จํานวน 
 
 
 

97.0 168.0 121.0 11.0 3.0 3.86 0.84  เห็น
ดวย 

รอยละ 24.3 42.0 30.3 2.8 0.8    

การขยายตัวทางธุรกิจ
หลังแปรรูปจะสราง
โอกาสทางการจางงาน
สําหรับพนักงาน ทอท. 

จํานวน 
 

44.0 99.0 222.0 29.0 6.0 3.36 0.83 ไม
แนใจ 

รอยละ 11.0 24.8 55.5 7.3 1.5    

บทบาทของสมาคม
พนักงานจะไมลดลง 
หลังจากการแปรรูป 

จํานวน 61.0 102.0 209.0 23.0 5.0 3.48 0.86  เห็น
ดวย 

รอยละ 15.3 25.5 52.3 5.8 1.3    
เมื่อแปรรูปแลวพนักงาน 
ทอท.ทุกคน ไดรับความ
เปนธรรม  ในรายไดที่
พึงได รวมถึงความ
มั่นคงในหนาที่การงาน 

จํานวน 
 

44.0 78.0 242.0 26.0 10.0 3.30 0.84 ไม
แนใจ 

รอยละ 11.0 19.5 60.5 6.5 2.5    

ความพรอมของพนักงาน          
ทานมีความพรอมที่
ยอมรับในการ
เปลี่ยนแปลง 

จํานวน 81.0 191.0 93.0 30.0 5.0 3.78 0.89  เห็น
ดวย 

รอยละ 20.3 47.8 23.3 7.5 1.3    
ผลทางคุณธรรม          
การแปรรูปทําใหมีการ
นําระบบคุณธรรมมาใช
อยางแทจริง 

จํานวน 28.0 69.0 240.0 45.0 18.0 3.11 0.86 ไม
แนใจ 
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 จากตารางท่ี 20 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่เห็นดวยตอประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับทัศนคติ
ท่ีมีตอการแปรรูป ทอท. โดยแบงตามกลุม และเรียงลําดับคาเฉล่ียความคิดเห็นดังนี้ 
 1.   โครงสรางองคกร 

- ทานคิดวากฎ ระเบียบ ขอบังคับของ ทอท.ในปจจุบันไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานท่ี
มีประสิทธิภาพ (3.72) 

 2. การจัดการทางธุรกิจ 
- การปรับโครงสราง ทอท. จะชวยใหการดาํเนินการคลองตัวข้ึน ใหบริการไดรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ (3.95) 
- การแปรรูปจะชวยใหการพฒันารายไดจากธุรกิจเชิงพาณิชยในอนาคตมีศักยภาพ

สูงข้ึน (3.69) 
- การบินเปนธุรกิจท่ีเกีย่วของทางเทคนิคเปนอยางมาก การแปรรูปจะชวยใหมีการ

ถายทอดเทคโนโลยีจากผูรวมทุน (3.57) 
- การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมจะชวยให ทอท. สามารถพัฒนาธุรกิจท่ีไม

เกี่ยวของกับดานการบินไดอยางเต็มท่ี (3.51) 
3. ผลกระทบในอนาคต 

-   การแปรรูปจะเปนประโยชนตอสวนรวมมากกวาการไมแปรรูป (3.44) 
4. การจางงาน 

- พนักงาน ทอท. เปนผูท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ เม่ือทาอากาศยานสากล
กรุงเทพแหงท่ี 2 (ทาอากาศยานสุวรรณภมิู) เปดดําเนินการ ยอมตองการพนักงานท่ีมี
ความชํานาญงานในดานนี้ (3.86)  

- การแปรรูปจะเปนโอกาสใหพนักงาน ทอท. ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีความสามารถไดรับ
ประโยชนโดยตรงจากรายไดท่ีปรับข้ึนใหม และการดําเนินการของระบบการจัดการ
แบบใหม (3.69) 

- บทบาทของสมาคมพนักงานจะไมลดลงหลังจากการแปรรูป (3.48) 
  5.  ความพรอมของพนักงาน 

- ทานมีความพรอมท่ีจะยอมรับในการเปล่ียนแปลง (3.78) 
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 จากการเรียงลําดับคาเฉลี่ยตามความคิดเห็น เห็นดวย ของกลุมตัวอยางดังกลาวขางตนนั้น 
จะเห็นวากลุมตัวอยางเห็นดวยตอการแปรรูป ทอท.ในเร่ืองของการจัดการทางธุรกิจคือการปรับโครงสราง 
ทอท. จะชวยใหการดําเนินการคลองตัวข้ึน ใหบริการไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (3.95) รองลงมาเปน
เร่ืองการจางงาน คือ พนักงาน ทอท. เปนผูท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ เม่ือทาอากาศยานสากล
กรุงเทพแหงท่ี 2 เปดดําเนินการ ยอมตองการพนักงานท่ีมีความชํานาญงานในดานนี้ (3.86) ลําดับตอมา
เปนเร่ืองความพรอมของพนักงานท่ีจะยอมรับในการเปล่ียนแปลง (3.78) และโครงสรางองคกรท่ีกลุม 
ตัวอยางเห็นดวยวา กฎ ระเบียบ ขอบังคับของ ทอท.ในปจจุบัน ไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานท่ีมี 
ประสิทธิภาพ (3.72) 
 สําหรับประเดน็อ่ืน ๆ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น ไมแนใจ และไมมีประเด็นใดท่ีกลุม ตัวอยาง
ไมเห็นดวย ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางไมแนใจมี  3 กลุม เรียงลําดับตามคาเฉล่ียดังนี ้

1. การจางงาน 
- ขยายตัวทางธุรกิจหลังแปรรูปจะสรางโอกาสทางการจางงานสําหรับพนักงาน ทอท. 

(3.36) 
- เม่ือแปรรูปแลว พนกังาน ทอท.ทุกคนไดรับความเปนธรรมในรายไดท่ีพึงได รวมถึง

ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน (3.30) 
2. ผลทางคุณธรรม 

- การแปรรูปทําใหมีการนําระบบคุณธรรมมาใชอยางแทจริง (3.11) 
3. โครงสรางองคกร 

- ทานคิดวาโครงสรางองคกรในปจจุบันมีความเหมาะสม (2.70) 
 

 4.2 ลําดับความสําคัญของปญหาและอุปสรรคในการแปรรูป ทอท. 
ในสวนนี้ไดมีประเด็นปญหาและอุปสรรคในการแปรรูป ทอท. ท่ีใหกลุมตัวอยางเลือก

ใหลําดับความสําคัญท้ังหมด 7 ปญหา คือ 
1. ความไมชัดเจนของนโยบายและทิศทางการแปรรูปของ ทอท. 
2. ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางรัฐวิสาหกจิ 
3. เกิดปญหาการวางงาน 
4. ปญหาความม่ันคงของชาติ 
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5. กลุมบุคคลผูเสียผลประโยชน 
6. ความไมม่ันคงในหนาท่ีการงาน 
7. ความไมแนนอนในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล 

 

DPU



ตารางที่ 21     ลําดับความสําคัญของปญหาและอุปสรรคในการแปรรูป ทอท. 
 

ปญหาและอุปสรรคในการ 
แปรรูป ทอท. 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 อันดับ 6 อันดับ 7 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ความไมชัดเจนของนโยบายและ    
ทิศทางการแปรรูปของ ทอท. 

198 49.5 79 19.8 58 14.5 27 6.8 15 3.8 8 2.0 6 1.5 

ปญหาเกี่ยวกับโครงสราง
รัฐวิสาหกจิ 

57 14.3 75 18.8 94 23.5 62 15.5 44 11.0 31 7.8 15 3.8 

เกิดปญหาการวางงาน 41 10.3 41 10.3 47 11.8 63 15.8 71 17.8 67 16.8 41 10.3 

ปญหาความมั่นคงของชาติ 60 15.0 37 9.3 38 9.5 53 13.3 48 12.0 53 13.3 78 19.5 

กลุมบุคคลผูเสียผลประโยชน 57 14.3 46 11.5 43 10.8 56 14.0 56 14.0 49 12.3 65 16.3 

ความไมมั่นคงในหนาที่การงาน 62 15.5 72 18.0 78 19.5 71 17.8 39 9.8 44 11.0 12 3.0 

ความไมแนนอนในการแปรรูป      
รัฐวิสาหกจิของรัฐบาล 

150 37.5 92 23.0 52 13.0 30 7.5 31 7.8 13 3.3 18 4.5 
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  จากตารางท่ี 21 พบวา กลุมตัวอยางใหลําดับความสําคัญในแตละปญหาและอุปสรรคไดผล   
ดังนี ้
 กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญในแตละปญหาและอุปสรรคเปนอันดับท่ี 1 มีดังนี้ 

- ความไมชัดเจนของนโยบายและทิศทางการแปรรูปของ ทอท. (49.5) 
- ความไมแนนอนในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล (37.5) 
- ความไมม่ันคงในหนาท่ีการงาน (15.5) 
 
กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญของปญหาและอุปสรรคเปนอันดับ 2 มีดังนี ้
- ความไมแนนอนในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล (23.0) 
- ความไมชัดเจนของนโยบายและทิศทางการแปรรูปของ ทอท. (19.8) 
- ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางรัฐวิสาหกจิ (18.8) 
- ความไมม่ันคงในหนาการงาน (18.0) 
 
กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญของปญหาและอุปสรรคเปนอันดับ 3 มีดังนี ้
- ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางรัฐวิสาหกจิ (23.5) 
- ความไมม่ันคงในหนาท่ีการงาน (19.5) 
- ความไมชัดเจนของนโยบายและทิศทางการแปรรูปของ ทอท. (14.5) 

 
 

DPU



76

ตารางที่ 22     จํานวนและรอยละของทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอการดําเนินการแปรรูป 
ทอท. 

 

การดําเนินการแปรรูป ทอท. จํานวน รอยละ 

เห็นดวย 257 64.3 
ไมเห็นดวย 143 35.8 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 22 พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 64.3 เหน็ดวย หาก ทอท.จะดําเนินการแปรรูปมี
เพียงรอยละ 35.8 เทานั้นท่ีไมเห็นดวยกบัการดําเนินการแปรรูป ทอท. พรอมท้ังใหกลุมตัวอยางระบุ      
เหตุผลท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวย ไดเหตุผลตาง ๆ ดังนี้ 
 เห็นดวยเพราะ 

- การแปรรูปจะทําใหเกดิการแขงขัน นําไปสูการบริหารและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
- เปนการลดภาระการลงทุนภาครัฐ เพิ่มบทบาทภาคเอกชน สนับสนุนใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการขนสงทางอากาศในภูมิภาคและเรงรัดพัฒนาทาอากาศยานกรุงเทพแหงท่ี 2 
(ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) ใหเปนทาอากาศยานสากลหลักของประเทศ 

- เปนการชวยทําให ทอท. มีการพัฒนาบุคลากร และระบบการทํางานใหทันตอโลกท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีศักยภาพ รวมท้ังความพรอมเพื่อตอสูกับธุรกิจประเภท
เดียวกัน 

- สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันท่ีตองการลดการลงทุน และใชเทคโนโลยีเขา
มาทดแทนพนกังาน 

- ทําใหมีการจดัระเบียบเกี่ยวกบัโครงสรางของบุคลากรใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากกวาเดิม 

- เปนการชวยประเทศชาติใหผานพนวกิฤติเศรษฐกิจ เพราะธุรกิจการบินเปนธุรกิจท่ีจะนํา
รายไดเขาประเทศเปนเงินมหาศาล 
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 ไมเห็นดวยเพราะ 
- ไมมีความชัดเจนในทิศทางการแปรรูป รวมท้ังไมมีความชัดเจนของโครงสรางองคกร 

และผูบริหาร 
- ไมชัดเจนท้ังทางดานนโยบายและสวัสดิการของพนักงานเกรงวาจะมีผลกระทบตอความ

ม่ันคงในหนาท่ีการงาน 
- การบริการดานสาธารณูปโภคไมสมควรใหบุคคลภายนอกมาดําเนินการนอกจากรัฐบาล

เทานั้น เพราะกิจการดานนี้ถือเปนหัวใจสําคัญของประเทศ หากเอกชนเปนผูถือหุนอาจ
เพิ่มราคาท่ีเรียกเก็บคาบริการจากผูใชบริการได 

- ทาอากาศยานแหงชาติเกี่ยวของกับความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ    การให
เอกชนเขามาดําเนินการอาจทําใหเกดิความไมปลอดภัยของประเทศไดงาย 

- หากชาวตางชาติอาจเขามาดําเนินการแทน เกรงวาจะทําใหสูญเสียรายไดของประเทศ 
 
 จากการที่กลุมตัวอยางเห็นดวยกับการแปรรูปดังกลาวขางตน จะเหน็ไดวา กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นสอดคลองกับทัศนคติท่ีเห็นดวยตอการแปรรูปในเร่ือง การจัดการทางธุรกิจมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
การจางงาน 
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สวนท่ี 5  ผลการทดสอบสมมติฐาน  (ตารางท่ี 23-73) 
 สมมติฐานท่ี 1  ลักษณะทางประชากรและสังคมของพนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับตําแหนงงาน และ
ลักษณะงานท่ีแตกตางกัน จะมีความรูเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแตกตางกัน 
 1.1   Ho  : เพศไมมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการแปรรูป 
   H1 : เพศมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการแปรรูป 
 

ตารางที่  23     ความสัมพันธระหวางเพศกับความรูเกี่ยวกับการแปรร8ูป 
 

เพศ X S.D. t Sig. 

ชาย 6.69 3.04 .185 .853 
หญิง 6.74 2.57   

 
 จากตารางท่ี 23 จะเหน็ไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 กลาวคือ Sig. = .853 >.05 ดังนั้นเพศไมมีความสัมพันธกับความรูเกีย่วกับการแปร
รูปของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
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 1.2   Ho  : อายุท่ีแตกตางกันมีความรูเกีย่วกับการแปรรูปไมแตกตางกัน 
   H1 : อายุท่ีแตกตางกันมีความรูเกีย่วกับการแปรรูปแตกตางกนั 
 

ตารางที่ 24     ความสัมพันธระหวางอายุกับความรูเกี่ยวกับการแปรรูป 
 

อายุ X S.D. F Sig. 

25 ปหรือตํ่ากวา 6.00 1.60 2.800 .026 
26-35 ป 6.60 2.78   
36-45 ป 6.99 2.77   
46-55 ป 6.95 3.04   

ตั้งแต 56 ปข้ึนไป 4.67 2.79   
 
 จากการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ในตารางท่ี 24 พบวา คาสถิติตกอยูในขอบเขต
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 กลาวคือ Sig. = .026 < .05 สามารถแปรความ
ไดวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกันมีความรูเกี่ยวกับการแปรรูปแตกตางกัน 
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 1.3   Ho  : การศึกษาท่ีแตกตางกันมีความรูเกี่ยวกับการแปรรูปไมแตกตางกัน 
   H1 : การศึกษาท่ีแตกตางกันมีความรูเกี่ยวกับการแปรรูปแตกตางกัน 
 

ตารางที่ 25     ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความรูเกี่ยวกับการแปรรูป 
 

ระดับการศึกษา X S.D. F Sig. 

ต่ํากวา ปวช. 4.88 3.70 4.578 .001 
ปวช.หรือเทียบเทา 6.53 2.96   
ปวส.หรือเทียบเทา 6.83 2.44     

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 6.69 2.76   
สูงกวาปริญญาตรี 7.70 2.46   

 
 จากการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ในตารางท่ี 25 พบวา คาสถิติตกอยูในขอบเขต
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 กลาวคือ Sig. = .001 < .05 ดังนั้น กลุมตัวอยาง
ท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกนั มีความรูเกี่ยวกับการแปรรูปของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย
แตกตางกนั 
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ตารางที่ 26      เปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการแปรรปูของกลุมตัวอยางตามแบบของ 
SCHEFEE 

 

ระดับการศึกษา 
(คาเฉล่ีย) 

ต่ํากวา ปวช. 
(4.88) 

ปวช.หรือ 
เทียบเทา 

(6.53) 

ปวส.หรือ 
เทียบเทา 

(6.83) 

ปริญญาตรี
หรือเทียบเทา 

(6.69) 

สูงกวาปริญญา
ตรี (7.70) 

ต่ํากวา ปวช. 
(4.88) 

 -1.65 -1.95 -1.81* -2.82* 

ปวช.หรือ 
เทียบเทา 

(6.53) 

  -.30 -.16 -1.17 

ปวส.หรือ 
เทียบเทา 

(6.83) 

   .15 -.87 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

(6.69) 

    -1.02 

สูงกวาปริญญาตรี 
(7.70) 

     

* แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
 
 จากตารางท่ี 26  ซ่ึงเปนการทดสอบตามแบบของ SCHEFEE พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับ  
การศึกษาตํ่ากวา ปวช. มีความรูเกี่ยวกับการแปรรูปแตกตางจากกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
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 1.4   Ho  : อัตราเงินเดือนท่ีแตกตางกนัมีความรูเกี่ยวกับการแปรรูปไมแตกตางกัน 
   H1 : อัตราเงินเดือนท่ีแตกตางกนัมีความรูเกี่ยวกับการแปรรูปแตกตางกนั 

 

ตารางที่ 27     ความสัมพันธระหวางอัตราเงินเดือนกับความรูเกี่ยวกับการแปรรูป 
 

อัตราเงินเดือน X S.D. F Sig. 

7,000 บาทหรือตํ่ากวา 4.73 3.13 1.571 .181 
7,001-12,000 บาท 6.60 2.70   
12,001-18,000 บาท 6.83 2.93   
18,001-30,000 บาท 6.80 2.85   
30,001 บาทข้ึนไป 6.91 2.78   

 
 จากตารางท่ี 27 พบวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ีระดบันัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 กลาวคือ Sig. = .181 > .05 สามารถแปรความไดวากลุมตัวอยางท่ีมีอัตราเงินเดือนท่ีแตกตาง
กันมีความรูเกีย่วกับการแปรรูปไมแตกตางกัน 
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 1.5   Ho  : ระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีความรูเกี่ยวกับการแปรรูปไมแตกตางกัน 
   H1 : ระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีความรูเกี่ยวกับการแปรรูปแตกตางกัน 
 

ตารางที่ 28     ความสัมพันธระหวางระยะเวลาปฏิบัติงานกับความรูเกี่ยวกับการแปรรปู 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน X S.D. F Sig. 

5 ปหรือตํ่ากวา 6.57 2.77 1.528 .193 
6-10 ป 6.35 2.78   
11-15 ป 6.77 2.82   
16-20 ป 7.52 2.52   

21 ปข้ึนไป 6.75 3.04   
 
 จากตารางท่ี 28 พบวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ีระดบันัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 กลาวคือ Sig. = .193 > .05 สามารถแปรความไดวา กลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานท่ี
แตกตางกนัมีความรูเกี่ยวกบัการแปรรูปไมแตกตางกนั 
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 1.6   Ho  : ระดับตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีความรูเกี่ยวกับการแปรรูปไมแตกตางกัน 
   H1 : ระดับตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีความรูเกี่ยวกับการแปรรูป แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 29     ความสัมพันธระหวางระดับตําแหนงงานกับความรูเกี่ยวกับการแปรรูป 
 

ระดับตําแหนงงาน X S.D. F Sig. 

ระดับ 1-3 6.42 2.98 1.522 .220 
ระดับ 4-6 6.74 2.80   
ระดับ 7-9 7.42 2.50   

ระดับ 10 ข้ึนไป 6.72 2.83   
 
 จากตารางท่ี 29 พบวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 กลาวคือ Sig. = .220 > .05 สามารถแปรความไดวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับตําแหนง
งานท่ีแตกตางกันมีความรูเกีย่วกับการแปรรูปไมแตกตางกัน 
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 1.7   Ho  : ลักษณะงานท่ีแตกตางกนัมีความรูเกี่ยวกบัการแปรรูปไมแตกตางกนั 
   H1 : ลักษณะงานท่ีแตกตางกนัมีความรูเกี่ยวกบัการแปรรูปแตกตางกัน 
 

ตารางที่ 30     ความสัมพันธระหวางลักษณะงานกับความรูเกี่ยวกับการแปรรูป 
 

ลักษณะงาน X S.D. F Sig. 

บริหารทั่วไป 6.23 2.95 1.220 .245 
งบประมาณ / แผนงาน 6.83 2.48   
บริหารงานบุคคล 7.25 2.83   

การเงิน / พัสดุ / บัญชี 6.74 2.84   
ตรวจสอบ / วิเคราะห 7.18 2.58   
ชางเทคนิค / บํารุงรักษา 6.05 2.95   

ดับเพลิงและกูภัย 7.50 2.87   
วิเทศสัมพันธ 8.00 1.00   
สุขอนามัย 5.80 .45   

สํารวจ / ออกแบบ 6.89 1.36   
ควบคุมลานจอด / พิธีการบิน 6.31 2.75   

สารสนเทศ 6.67 1.15   
ประชาสัมพันธ 8.43 2.50   

รักษาความปลอดภัย 6.29 3.21   
กฎหมาย 6.50 2.24   

วางแผนพฒันาธุรกิจ / จัดการธุรกิจ 8.50 1.91   
บริหารพื้นท่ี / บริการทาอากาศยาน 6.75 2.96   

อ่ืน ๆ 7.57 2.66   

 จากตารางท่ี 30 พบวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ีระดบันัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 กลาวคือ Sig. = .245 > .05 สามารถแปรความไดวากลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะงานท่ีแตกตางกัน
มีความรูเกี่ยวกับการแปรรูปไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 2  ลักษณะทางประชากรและสังคมของพนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดบัตําแหนงงาน และ
ลักษณะงานท่ีแตกตางกนั จะมีทัศนคติตอการแปรรูปรัฐวิสาหกจิแตกตางกัน 

2.1 Ho :  เพศไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 
H1  : เพศมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 
 

ตารางที่ 31     ความสัมพันธระหวางเพศกับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 
 

เพศ    X S.D. t Sig 

ชาย 3.53 .52 1.234 .218 

หญิง 3.48 .41   

 
 จากตารางท่ี 31 จะเห็นไดวา คาสถิติอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 กลาวคือ คา Sig = .218 > .05  ดังนั้น เพศไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการ
แปรรูป 
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2.2 Ho :  อายุท่ีแตกตางกันมีทัศนคติตอการแปรรูปไมแตกตางกนั 
H1  : อายุท่ีแตกตางกันมีทัศนคติตอการแปรรูปแตกตางกัน 
 

ตารางที่ 32     ความสัมพันธระหวางอายุกับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 
 

อายุ    X S.D. F Sig 

 25 ป หรือตํ่ากวา 3.24 .29 1.937 .104 

26 – 35 ป 3.54 .44   

36 – 45 ป 3.52 .44   

46 – 55 ป 3.52 .56   

ตั้งแต 56 ปข้ึนไป 3.34 .49   

 
 จากตารางท่ี 32 พบวา คาสถิติอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ = .05 กลาวคือ คา Sig = .104 > .05 ดังนั้น อายุท่ีแตกตางกันมีทัศนคติตอการแปรรูปไมแตกตางกัน 
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2.3 Ho :  ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกนัมีทัศนคติตอการแปรรูปไมแตกตางกัน 
H1 : ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกนัมีทัศนคติตอการแปรรูปแตกตางกัน 
 

ตารางที่ 33     ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 
 

ระดับการศึกษา            X S.D. F Sig 

ต่ํากวา ปวช. 3.40 .59 .997 .409 

ปวช.หรือเทียบเทา 3.53 .51   

ปวส.หรือเทียบเทา 3.44 .52   

ปริญญาตรีหรือ 
เทียบเทา 

3.51 .46   

สูงกวาปริญญา 3.59 .40   

 
 จากตารางท่ี 33 พบวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ีระดบันัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 กลาวคือ คา Sig = .409 > .05  ดังนั้น ระดบัการศึกษาท่ีแตกตางกันมีทัศนคติตอการแปรรูป
ไมแตกตางกัน 
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2.4 Ho :  อัตราเงินเดือนท่ีแตกตางกนัมีทัศนคติตอการแปรรูปไมแตกตางกัน 
H1  : อัตราเงินเดือนท่ีแตกตางกนัมีทัศนคติตอการแปรรูปแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 34     ความสัมพันธระหวางระดับอัตราเงินเดือนกับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 
 

อัตราเงินเดือน           X S.D. F Sig 

7,000 บาทหรือตํ่ากวา 3.37 .45 .510 .728 

7,001 - 12,000 บาท 3.52 .45   

12,001 – 18,000 บาท 3.52 .40   

18,001 – 30,000 บาท 3.48 .49   

30,001 บาทข้ึนไป 3.55 .55   

 
 จากตารางท่ี 34 พบวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ีระดบันัยสําคัญ
ทางสถิติ  .05  กลาวคือ คา Sig = .728 > .05  ดังนั้น อัตราเงินเดือนท่ีแตกตางกันมีทัศนคติตอการแปรรูป
ไมแตกตางกัน 
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2.5 Ho :  ระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีทัศนคติตอการแปรรูปไมแตกตางกัน 
H1  : ระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีทัศนคติตอการแปรรูปแตกตางกนั 
 

ตารางที่ 35     ความสัมพันธระหวางระยะเวลาปฏิบัติงานกับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน           X S.D. F Sig 

5 ปหรือตํ่ากวา 3.45 .35 .636 .637 

6 – 10 ป 3.52 .47   

11 – 15 ป 3.48 .43   

16 – 20 ป 3.55 .49   

21 ปข้ึนไป 3.55 .55   

 
 จากตารางท่ี 35 พบวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ีระดบันัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 กลาวคือ คา Sig = .637 > .05  ดังนั้น ระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกตางกนัมีทัศนคติตอการแปร
รูปไมแตกตางกัน 
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2.6 Ho :  ระดับตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีทัศนคติตอการแปรรูปไมแตกตางกัน 
H1  : ระดับตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีทัศนคติตอการแปรรูปแตกตางกนั 
 

ตารางที่ 36     ความสัมพันธระหวางระดับตําแหนงงานกับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 
 

ระดับตําแหนง           X S.D. F Sig 

ระดับ 1 – 3 3.47 .51 .725 .485 

ระดับ 4 – 6 3.52 .46   

ระดับ 7 – 9 3.58 .46   

ระดับ 10 ข้ึนไป - -   

 
 จากตารางท่ี 36 พบวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ีระดบันัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 กลาวคือ คา Sig = .485 > .05  ดังนัน้ ระดบัตําแหนงงานท่ีแตกตางกนัมีทัศนคติตอการแปร
รูปไมแตกตางกัน 
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2.7 Ho :  ลักษณะงานท่ีแตกตางกนัมีทัศนคติตอการแปรรูปไมแตกตางกัน 
H1  : ลักษณะงานท่ีแตกตางกนัมีทัศนคติตอการแปรรูปแตกตางกัน 
 

ตารางที่ 37     ความสัมพันธระหวางลักษณะงานกับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 
 

ลักษณะงาน            X S.D. F Sig 

บริหารทั่วไป 3.51 .38 .669 .834 

งบประมาณ / แผนงาน 3.52 .44   

บริหารบุคคล 3.40 .35   

การเงิน / พัสดุ / บัญชี 3.44 .48   

ตรวจสอบ / วิเคราะห 3.53 .44   

ชางเทคนิค / บํารุงรักษา 3.51 .67   

ดับเพลิงและกูภัย 3.58 .63   

วิเทศสัมพันธ 3.50 .19   

สุขอนามัย 3.21 .47   

สํารวจ / ออกแบบ 3.80 .59   

ควบคุมลานจอด /  พิธีการบิน 3.57 .39   

สารสนเทศ 3.81 .25   

ประชาสัมพันธ 3.63 .41   

รักษาความปลอดภัย 3.53 .53   

กฎหมาย 3.48 .31   

วางแผนพฒันาธุรกิจ /  จัดการธุรกิจ 3.21 .30   

บริหารพื้นท่ี / บริการทาอากาศยาน 3.46 .48   

อ่ืน ๆ 3.49 .36   
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 จากตารางท่ี 37 พบวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ท่ีระดบันัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 กลาวคือ คา Sig = .834 > .05  ดังนั้น ลักษณะงานท่ีแตกตางกันมีทัศนคติตอการแปรรูปไม
แตกตางกนั 
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 สมมุติฐานท่ี 3  การเปดรับขอมูลขาวสารจากส่ือตาง ๆ ของพนักงานการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย มีความสัมพันธกับความรู 
 3.1 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือหนังสือพิมพไมมีความสัมพันธ    
     กับความรู 
  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือหนังสือพิมพมีความสัมพันธกับ   
     ความรู 
 

ตารางที่ 38     ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรปูจากส่ือ
หนังสือพิมพกับความรู 

 
ส่ือหนังสือพิมพ จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความรู 
เคย 292 6.80 2.70 

ไมเคย 108 6.47 3.15 
ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ = .05  คา t = -.972  Sig = .332 
 
 จากตารางท่ี 38 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือหนังสือพิมพ ไมมีความสัมพันธกับความรูอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 
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 3.2 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือโทรทัศนไมมีความสัมพันธกับ
ความรู 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือโทรทัศนมีความสัมพันธกับ
ความรู 

 

ตารางที่ 39     ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรปูจากส่ือโทรทัศน
กับความรู 

 
ส่ือโทรทัศน จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความรู 
เคย 126 7.60 2.67 

ไมเคย 274 6.31 2.81 
ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ = .05  คา t = -4.353   Sig = .000 
  
 จากตารางท่ี 39 จะเห็นไดวาคาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือโทรทัศนมีความสัมพันธกับความรูอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 และเมื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับการแปรรูป พบวา คาเฉล่ีย
ความรูเกี่ยวกับการแปรรูปของกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือโทรทัศนกับ
กลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนี้แตกตางกัน โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจาก
ส่ือโทรทัศนมีความรูมากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ 
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 3.3 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือวิทยุไมมีความสัมพันธกับความรู 
  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือวิทยุมีความสัมพันธกับความรู 
 

ตารางที่ 40     ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรปูจากส่ือวิทยุกับ
ความรู 

 
ส่ือวิทยุ จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความรู 
เคย 43 7.23 2.52 

ไมเคย 357 6.65 2.86 
ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ = .05  คา t = -1.271  Sig = .205 
 
 จากตารางท่ี 40 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือวิทยุ ไมมีความสัมพันธกับความรูอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 
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 3.4 Ho :  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนิตยสาร/วารสารไมมีความ   
สัมพันธกับความรู 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนิตยสาร / วารสาร  มี
ความสัมพันธกับความรู 

 

ตารางที่ 41    ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนิตยสาร/
วารสารกับความรู 

 
ส่ือนิตยสาร/วารสาร จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความรู 
เคย 70 6.96 3.00 

ไมเคย 330 6.66 2.79 
ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ = .05  คา t = -.788  Sig = .431 
 
 จากตารางท่ี 41 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวาการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนิตยสาร/วารสารไมมีความสัมพันธกับความรูอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 
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 3.5 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากแผนปลิวจับตากระแสแปรรูปไมมี
ความสัมพันธกับความรู 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากแผนปลิวกระแสแปรรูปมี
ความสัมพันธกับความรู 

 

ตารางที่  42      ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากแผนปลิว    
จับตากระแสแปรรูปกับความรู 

 
แผนปลิว 

จับตากระแสแปรรูป 
จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความรู 
เคย 380 6.80 2.77 

ไมเคย 20 5.15 3.48 
ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ = .05    คา t = 2.556    Sig = .011 
 
 จากตารางท่ี 42 จะเห็นไดวาคาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนัน้จึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากแผนปลิวจับตากระแสแปรรูปมีความสัมพันธกบัความรู
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความรูเกี่ยวกับการแปรรูป 
พบวา คาเฉลี่ยความรูของกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากแผนปลิวจับตากระแส
แปรรูป กับกลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนี้แตกตางกัน โดยผูท่ีเคยไดรับ
ขาวสารจากแผนปลิวจับตากระแสแปรรูปมีความรูมากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ 
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 3.6 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเสียงตามสายไมมีความสัมพันธกับ
ความรู 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเสียงตามสายมีความสัมพันธกับ
ความรู 

 

ตารางที่ 43     ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรปูจากเสียงตามสาย
กับความรู 

 
เสียงตามสาย จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความรู 
เคย 324 6.94 2.67 

ไมเคย 76 5.78 3.28 
ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ = .05    คา t = 2.868     Sig = .005 
  
 จากตารางท่ี 43 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเสียงตามสายมีความสัมพันธกับความรูอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 และเมื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความรูเกี่ยวกับการแปรรูปแลวพบวา คาเฉล่ีย
ความรูของกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเสียงตามสายกับกลุมตัวอยางท่ีไมเคย
ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนี้แตกตางกัน โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจากเสียงตามสายมีความรู
มากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ 
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 3.7 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากบอรดประชาสัมพันธไมมี
ความสัมพันธกับความรู 

  H1 : การเปด รับข าวสารเกี่ ยวกับการแปรรูปจากบอรดประชาสัมพันธ มี
ความสัมพันธกับความรู 

 

ตารางที่ 44     ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรปูจากบอรด
ประชาสัมพันธกับความรู 

 
บอรดประชาสัมพันธ จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความรู 
เคย 285 7.09 2.62 

ไมเคย 115 5.79 3.12 
ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ = .05    คา t = 3.935     Sig = .000 
 
 จากตารางท่ี 44 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากบอรดประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับความรูอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความรูเกี่ยวกับการแปรรูปแลว
พบวา คาเฉล่ียความรูของกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากบอรดประชาสัมพันธกับ
กลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนี้แตกตางกัน โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจาก
บอรดประชาสัมพันธมีความรูมากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ 
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 3.8 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก ทอท.สารไมมีความสัมพันธกับ
ความรู 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก  ทอท.สาร  มีความสัมพันธกับ
ความรู 

 

ตารางที่ 45      ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก  ทอท.สาร  
กับความรู 

 
ทอท.สาร จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความรู 
เคย 322 7.04 2.68 

ไมเคย 78 5.37 3.04 
ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ = .05    คา t = 4.801    Sig = .000 
 
 จากตารางท่ี 45 จะเหน็ไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก ทอท.สาร มีความสัมพันธกับความรูอยางมีนยัสําคัญท่ี
ระดับ .05 และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความรูเกีย่วกับการแปรรูปแลวพบวา คาเฉล่ีย
ความรูของกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก ทอท.สาร กับกลุมตัวอยางท่ีไมเคย
ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนี้แตกตางกนั โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจาก ทอท.สาร มีความรู
มากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ 
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 3.9 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากการจัดสัมมนา อภิปราย บรรยายไม
มีความสัมพันธกับความรู 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากการจัดสัมมนา อภิปราย บรรยาย มี
ความสัมพันธกับความรู 

 

ตารางที่ 46      ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากการจัด
สัมมนา อภิปราย บรรยายกับความรู 

 
การจัดสัมมนา 
อภิปราย บรรยาย 

จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความรู 

เคย 222 7.30 2.49 
ไมเคย 178 5.99 3.06 

ท่ีระดับสําคัญทางสถิติ = .05     คา t = 4.613    Sig = .000 
 
 จากตารางท่ี 46 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากการจัดสัมมนา อภิปราย บรรยาย มีความสัมพันธกับ
ความรูอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความรูเกี่ยวกับการ      
แปรรูปแลว พบวา คาเฉล่ียความรูของกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากการสัมมนา 
อภิปราย บรรยาย กับกลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนี้แตกตางกันโดยผูท่ี
เคยไดรับขาวสารจากการจัดสัมมนา อภิปราย บรรยาย มีความรูมากกวา ผูท่ีไมเคยไดรับ 
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 3.10 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก Intranet ไมมีความสัมพันธกับ
ความรู 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก  Intranet  มีความสัมพันธกับ   
ความรู 

 

ตารางที่ 47      ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก Intranet กับ
ความรู 

 

Intranet จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความรู 

เคย 121 7.55 2.63 
ไมเคย 279 6.35 2.84 

ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ = .05     คา t = 3.936    Sig = .000 
 
 จากตารางท่ี 47 จะเหน็ไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก Intranet มีความสัมพันธกับความรูอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความรูเกีย่วกับการแปรรูปแลว พบวา 
คาเฉล่ียความรูของกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกบัการแปรรูปจาก Intranet กับกลุมตัวอยางท่ีไม
เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนี้แตกตางกันโดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจาก Intranet มีความรู
มากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ 
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 3.11 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก Hot Line สายตรง ไมมี
ความสัมพันธกับความรู 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก Hot Line สายตรง มีความสัมพันธ
กับความรู 

 

ตารางที่ 48      ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก  Hot Line   
สายตรงกับความรู 

 

Hot Line สายตรง จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความรู 

เคย 69 7.30 2.90 
ไมเคย 331 6.59 2.80 

ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ = .05   คา t = 1.909    Sig = .057 
 
 จากตารางท่ี 48 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก Hot Line สายตรง ไมมีความสัมพันธกับความรูอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05  
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 3.12 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากหนังสือ “หัวเล้ียวหวัตอแปรรูป 

ทอท.”  ไมมีความสัมพันธกบัความรู 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากหนังสือ “หัวเล้ียวหวัตอแปรรูป 

ทอท.”  มีความสัมพันธกับความรู 

 

ตารางที่ 49      ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากหนังสือ     
“หัวเลี้ยวหัวตอแปรรูป ทอท.” กับความรู 

 
หนังสือ “หัวเล้ียว 

หัวตอแปรรูป ทอท.” 
จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความรู 
เคย 141 7.43 2.77 

ไมเคย 259 6.33 2.79 
ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ = .05    คา t = 3.767    Sig = .000 
 
 จากตารางท่ี 49 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากหนังสือ “หัวเล้ียวหัวตอแปรรูป ทอท.” มีความสัมพันธ

กับความรูอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความรูเกี่ยวกับ
การแปรรูปแลว พบวา คาเฉล่ียความรูของกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากหนังสือ 
“หัวเล้ียวหัวตอแปรรูป ทอท.” กับกลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนี้แตกตาง

กัน โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจากหนังสือ “หัวเล้ียวหัวตอแปรรูป ทอท.” มีความรูมากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ 
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 3.13 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเพ่ือนรวมงานไมมีความสัมพันธ
กับความรู 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเพ่ือนรวมงานมีความสัมพนัธกับ
ความรู 

 

ตารางที่ 50    ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเพื่อนรวมงาน
กับความรู 

 
เพื่อนรวมงาน จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความรู 
เคย 326 6.92 2.72 

ไมเคย 74 5.81 3.14 
ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ = .05    คา t = 2.811    Sig = .006 
 
 จากตารางท่ี 50 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธกับความรูอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความรูเกี่ยวกับการแปรรูปแลวพบวา คาเฉล่ีย
ความรูของกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเพื่อนรวมงาน กับกลุมตัวอยางท่ีไมเคย
ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนี้แตกตางกัน โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจากเพื่อนรวมงานมี
ความรูมากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ 
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 3.14 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากผูบังคับบัญชาไมมีความสัมพันธ
กับความรู 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับ
ความรู 

 

ตารางท่ี 51    ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการแปรรูปจากผูบังคับบัญชา
กับความรู 

 
ผูบังคับบัญชา จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความรู 
เคย 257 7.14 2.65 

ไมเคย 143 5.96 2.99 
ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ = .05    คา t = 4.069    Sig = .000 
 
 จากตารางท่ี 51 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความรูอยางมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ .05 และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความรูเกี่ยวกับการแปรรูปแลวพบวา 
คาเฉล่ียความรูของกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากผูบังคับบัญชากับกลุมตัวอยาง
ท่ีไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนี้แตกตางกัน โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจากผูบังคับบัญชา
มีความรูมากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ 
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 3.15 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีศูนยประชาสัมพันธไมมี
ความสัมพันธกับความรู 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีศูนยประชาสัมพันธมี
ความสัมพันธกับความรู 

 

ตารางที่ 52      ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ี 
ศูนยประชาสัมพันธกับความรู 

 
เจาหนาท่ี 

ศูนยประชาสัมพันธ 
จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความรู 
เคย 158 7.49 2.58 

ไมเคย 242 6.21 2.88 
ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ = .05    คา t = 4.518    Sig = .000 
 
 จากตารางท่ี 52 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีศูนยประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับความรู
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความรูเกี่ยวกับการแปรรูป
แลวพบวาคาเฉล่ียความรูของกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีศูนยประชา 
สัมพันธ กับกลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนี้แตกตางกัน โดยผูท่ีเคยไดรับ
ขาวสารจากเจาหนาท่ีศูนยประชาสัมพันธ มีความรูมากกวาผูที่ไมเคยไดรับ 
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 3.16 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีฝายจัดการการแปรรูป    
ไมมีความสัมพันธกับความรู 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีจัดการการแปรรูปมี
ความสัมพันธกับความรู 

 

ตารางที่ 53      ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ี     
จัดการการแปรรูปกับความรู 

 
เจาหนาท่ี 

จัดการการแปรรูป     
จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความรู 
เคย 147 7.21 2.56 

ไมเคย 253 6.43 2.94 
ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ = .05    คา t = 2.693    Sig = .007 
 
 จากตารางท่ี 53 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีจัดการการแปรรูป มีความสัมพันธกับความรู
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับการแปรรูป
แลวพบวา คาเฉล่ียความรูของกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีจัดการการ
แปรรูป กับกลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนี้แตกตางกัน โดยผูท่ีเคยไดรับ
ขาวสารจากเจาหนาท่ีจัดการการแปรรูปมีความรูมากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ 
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 3.17 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีสหภาพแรงงาน             
รัฐวิสาหกิจ ไมมีความสัมพันธกับความรู 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีสหภาพแรงงาน             
รัฐวิสาหกิจ มีความสัมพันธกับความรู 

 

ตารางที่ 54    ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ี     
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกับความรู 

 
เจาหนาท่ีสหภาพ 
แรงงานรัฐวิสาหกิจ 

จํานวน (คน)  คาเฉล่ียความรู สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความรู 

เคย 242 7.01 2.58 
ไมเคย 158 6.26 3.13 

ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ = .05   คา t = 2.518    Sig = .012 
 
 จากตารางท่ี 54 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีสหภาพแรงงานรัฐ ไมมีความสัมพันธกับความรู
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
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  สมมติฐานท่ี 4   การเปดรับขอมูลขาวสารจากส่ือตาง ๆ ของพนักงานการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย มีความสัมพันธกับทัศนคติ 
 4.1 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือหนังสือพิมพไมมีความสัมพันธ

กับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 
  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือหนังสือพิมพมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 
 

ตารางที่  55    ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการแปรรูปจากส่ือ
หนังสือพิมพกับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 
ส่ือหนังสือพิมพ จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนทัศนคต ิ
เคย 292 3.5303 .4660 
ไมเคย 108 3.4663 .4824 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  = -1.209    Sig = .227 
 
 จากตารางท่ี 55 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือหนังสือพิมพไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการ
แปรรูปอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  
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 4.2 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือโทรทัศนไมมีความสัมพันธกับ 
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือโทรทัศนมีความสัมพันธกับ 
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

 

ตารางที่ 56    ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากสื่อโทรทัศนกับ
ทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 
ส่ือโทรทัศน จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนทัศนคต ิ
เคย 126 3.5471 .4289 
ไมเคย 274 3.4974 .4888 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  = -.980    Sig = .328 
 
 จากตารางท่ี 56 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือโทรทัศนไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการ  
แปรรูปอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  
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 4.3 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ ยวกับการแปรรูปจากส่ือวิทยุกระจายเสียง  ไม มี
ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือวิทยุกระจายเสียง มีความสัมพันธ
กับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

 

ตารางที่  57    ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการแปรรูปจากส่ือ
วิทยุกระจายเสียงกับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 
ส่ือวิทยุกระจายเสียง จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนทัศนคต ิ
เคย 43 3.5930 .4178 
ไมเคย 357 3.5034 .4764 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  = -1.180    Sig = .239 
 
 จากตารางท่ี 57 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา  การเปดรับขาวสารเกี่ ยวกับการแปรรูปจากส่ือวิทยุกระจายเสียงไม มีความสัมพันธกับ 
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  
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 4.4 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนิตยสาร / วารสาร ไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนิตยสาร / วารสาร มี
ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

 

ตารางที่ 58    ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการแปรรูปจากสื่อนิตยสาร / 
วารสาร กับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 
ส่ือนิตยสาร / วารสาร จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนทัศนคต ิ
เคย 70 3.5939 .5105 
ไมเคย 330 3.4959 .4609 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  = -1.585    Sig  = .114 
 
 จากตารางท่ี 58 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนิตยสาร / วารสาร ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมี
ตอการแปรรูปอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  
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 4.5 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากแผนปลิวจับตากระแสแปรรูป  
ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากแผนปลิวจับตากระแสแปรรูป  
มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

 

ตารางท่ี 59    ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากแผนปลิวจับตา
กระแสแปรรูปกับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 
แผนปลิว 

จับตากระแสแปรรูป 
จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนทัศนคต ิ
เคย 380 3.5197 .4626 
ไมเคย 20 3.3857 .6067 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  = 1.242    Sig = .215 
 
 จากตารางท่ี 59 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวาการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากแผนปลิวจับตากระแสแปรรูปไมมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  
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 4.6 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเสียงตามสายไมมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเสียงตามสายมีความสัมพันธกับ 
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

 

ตารางท่ี 60     ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเสียงตามสาย
กับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 
เสียงตามสาย จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนทัศนคต ิ
เคย 324 3.5220 .4619 
ไมเคย 76 3.4746 .5084 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  =  .790    Sig =  .430 
 
 จากตารางท่ี 60 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเสียงตามสายไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการ
แปรรูปอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  
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 4.7 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากบอรดประชาสัมพันธ  ไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากบอรดประชาสัมพันธ มีความสัมพันธ
กับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

 

ตารางที่ 61    ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากบอรด
ประชาสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 
บอรดประชาสัมพันธ จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนทัศนคต ิ
เคย 285 3.5501 .4590 
ไมเคย 115 3.4211 .4888 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  =  2.497    Sig = .013 
 
 จากตารางท่ี 61 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากบอรดประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอ
การแปรรูปอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของคะแนนทัศนคติ
ท่ีมีตอการแปรรูปแลว พบวา คาเฉล่ียของคะแนนทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปของกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากบอรดประชาสัมพันธกับกลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
แปรรูปจากส่ือนี้แตกตางกัน โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจากบอรดประชาสัมพันธมีทัศนคติเชิงบวกมากกวา
ผูท่ีไมเคยไดรับ 
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 4.8 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก ทอท.สาร ไมมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก ทอท.สาร  มีความสัมพันธกับ 
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

 

ตารางท่ี 62     ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก ทอท.สาร กับ
ทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 
ทอท.สาร จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนทัศนคต ิ
เคย 322 3.5419 .4542 
ไมเคย 78 3.3938 .5199 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  =  2.510   Sig = .012 

 
 จากตารางท่ี 62 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก ทอท.สาร มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของคะแนนทัศนคติท่ีมีตอการ
แปรรูปแลว พบวา คาเฉล่ียของคะแนนทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปของกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขาวสาร 
เกี่ยวกับการแปรรูปจาก ทอท.สาร กับกลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนี้  
แตกตางกัน โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจาก ทอท.สาร มีทัศนคติเชิงบวกมากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ 
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 4.9 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากการจัดสัมมนา อภิปราย บรรยายไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากการจัดสัมมนา อภิปราย บรรยายมี
ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

 

ตารางที่ 63    ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากการจัดสัมมนา 
อภิปราย บรรยาย กับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 
การจัดสัมมนา 
อภิปราย บรรยาย 

จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนทัศนคต ิ

เคย 222 3.5541 .4535 
ไมเคย 178 3.4619 .4880 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  =  1.953   Sig = .052 
 
 จากตารางท่ี 63 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากการจัดสัมมนา อภิปราย บรรยาย ไมมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  
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 4.10 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก Intranet ไมมีความสัมพันธกับ 
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก Intranet มีความสัมพันธกับ 
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

 

ตารางท่ี 64    ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก  Intranet  กับ
ทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 

Intranet จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนทัศนคต ิ

เคย 121 3.4988 .4070 
ไมเคย 279 3.5192 .4964 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  =  -.397   Sig = .691 
 
 จากตารางท่ี 64 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก Intranet ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  
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 4.11 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก Hot Line สายตรง ไมมีความสัมพันธ
กับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก Hot Line สายตรง มีความสัมพันธ
กับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

 

ตารางท่ี 65    ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก  Hot Line     
สายตรง กับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 

Hot Line สายตรง จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนทัศนคต ิ

เคย 69 3.5704 .4744 
ไมเคย 331 3.5011 .4699 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  =  1.113   Sig = .266 
 
 จากตารางท่ี 65 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจาก Hot Line สายตรง ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอ
การแปรรูปอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  
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 4.12 Ho : การ เปด รับข าวสาร เกี่ ยวกับการแปรรูปจากหนังสือ  “หัว เ ล้ียวหัวตอ 

การแปรรูป ทอท.” ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

  H1 : การ เปด รับข าวสาร เกี่ ยวกับการแปรรูปจากหนังสือ  “หัว เ ล้ียวหัวตอ 

การแปรรูป ทอท.” มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 

 

ตารางท่ี 66    ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากหนังสือ       
“หัวเลี้ยวหัวตอการแปรรูป ทอท.” กับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 
หนังสือ “หัวเล้ียวหัวตอ 
การแปรรูป ทอท.” 

จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนทัศนคต ิ

เคย 141 3.6064 .4343 
ไมเคย 259 3.4622 .4827 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  =  2.954   Sig = .003 
 
 จากตารางท่ี 66 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากหนังสือ “หัวเล้ียวหัวตอการแปรรูป ทอท.” มี

ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และเม่ือทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปแลว พบวา คาเฉล่ียของคะแนนทัศนคติท่ีมีตอการ
แปรรูปของกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากหนังสือ “หัวเล้ียวหัวตอการแปรรูป 

ทอท.” กับกลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนี้แตกตางกัน โดยผูท่ีเคยไดรับ

ขาวสารจากหนังสือ “หัวเล้ียวหัวตอการแปรรูป ทอท.” มีทัศนคติเชิงบวกมากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ 
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 4.13 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเพื่อนรวมงานไมมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 
  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 
 

ตารางที่ 67      ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเพ่ือนรวมงาน
กับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 
เพื่อนรวมงาน จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนทัศนคต ิ
เคย 326 3.5116 .4613 
ไมเคย 74 3.5193 .5139 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  =  -.127   Sig = .899 
 
 จากตารางท่ี 67 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการ
แปรรูปอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  
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 4.14 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากผูบังคับบัญชา ไมมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 
  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 
 

ตารางที่ 68      ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากผูบังคับบัญชา
กับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 
ผูบังคับบัญชา จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนทัศนคต ิ
เคย 257 3.5553 .4636 
ไมเคย 143 3.4371 .4756 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  =  2.422   Sig = .016 
 
 จากตารางท่ี 68 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปร
รูปอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของคะแนนทัศนคติท่ีมีตอ
การแปรรูปแลว พบวา คาเฉล่ียของคะแนนทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปของกลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการแปรรูปจากผูบังคับบัญชากับกลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนี้
แตกตางกัน โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจากผูบังคับบัญชามีทัศนคติเชิงบวกมากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ 
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 4.15 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีศูนยประชาสัมพันธ  

ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 
  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีศูนยประชาสัมพันธ  

มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 
 

ตารางที่ 69      ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ี  
ศูนยประชาสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 
เจาหนาท่ี 

ศูนยประชาสัมพันธ 
จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนทัศนคต ิ
เคย 158 3.5963 .4614 
ไมเคย 242 3.4587 .4698 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  =  2.884   Sig = .004 
 
 จากตารางท่ี 69 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีศูนยประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับทัศนคติ
ท่ีมีตอการแปรรูปอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และเม่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของคะแนน
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปแลว พบวา คาเฉล่ียของคะแนนทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปของกลุมตัวอยางท่ีเคย
ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีศูนยประชาสัมพันธกลุมตัวอยางท่ีไมเคยไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือนี้แตกตางกัน โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจากเจาหนาท่ีศูนยประชาสัมพันธมี     
ทัศนคติเชิงบวกมากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ 
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 4.16 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีฝายจัดการการแปรรูปไมมี

ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 
  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีฝายจัดการการแปรรูปมี

ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 
 

ตารางที่ 70      ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ี   
ฝายจัดการการแปรรูปกับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 
เจาหนาท่ีฝายจัดการ

การแปรรูป 
จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนทัศนคต ิ
เคย 147 3.5374 .4357 
ไมเคย 253 3.4989 .4903 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  =  .789   Sig = .431 
 
 จากตารางท่ี 70 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีฝายจัดการการแปรรูปไมมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  
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 4.17 Ho : การเปดรับขาวสารเกี่ ยวกับการแปรรูปจากเจ าหนา ท่ีสหภาพแรงงาน 

รัฐวิสาหกิจ ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 
  H1 : การเปดรับขาวสารเกี่ ยวกับการแปรรูปจากเจ าหนา ท่ีสหภาพแรงงาน 

รัฐวิสาหกิจ มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 
 

ตารางที่ 71      ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ี
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกับทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 
เจาหนาท่ีสหภาพ 
แรงงานรัฐวิสาหกิจ 

จํานวน (คน) คาเฉล่ียคะแนนทัศนคต ิ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนทัศนคต ิ

เคย 242 3.5387 .4456 
ไมเคย 158 3.4738 .5059 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ = .05    คา t  =  1.349      Sig = .178 
 
 จากตารางท่ี 71 จะเห็นไดวา คาสถิติตกอยูในขอบเขตยอมรับสมมติฐานหลัก Ho ดังนั้นจึงสรุป
ไดวาการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากเจาหนาท่ีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไมมีความสัมพันธ
กับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  
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ตารางที่ 72      ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรและสังคมของพนักงาน ทอท.  กับ
ความรูและทัศนคติที่มีตอการแปรรูป 

 

ลักษณะทางประชากรและสังคม ความรู ทัศนคต ิ

เพศ 
อายุ 
การศึกษา 
อัตราเงินเดือน 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระดับตําแหนงงาน 
ลักษณะงาน 

X 
/ 
/ 
x 
x 
x 
x 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 

 X   = ไมสัมพันธ 
 / = สัมพันธ 
  
 จากตารางท่ี 72 พบวา มีเพียงอายุและระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการ
แปรรูป ทอท. โดยกลุมตัวอยางท่ีมีอายุตั้งแต 56 ปข้ึนไป มีความรูเกี่ยวกับการแปรรูปแตกตางจากกลุมท่ีมี
อายุ 25 ป หรือตํ่ากวา 26-35 ป  36-45 ป และ 46- 55 ป 
 สวนในเร่ืองของทัศนคติ พบวา ลักษณะทางประชากรและสังคมของพนักงานไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป ทอท. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



                    ตารางที่  73     ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรปูการทาอากาศยานแหงประเทศไทยกับความรูและทัศนคติ            
ที่มีตอการแปรรูป 

ประเภทของสื่อ สื่อตาง ๆ ความรู ทัศนคต ิ
• สื่อมวลชน -   หนังสือพิมพ 

- โทรทัศน 
- วิทยุกระจายเสียง 
- นิตยสาร / วารสาร 

X 
/ 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

• สื่อภายในของ ทอท. - แผนปลิว “จับตากระแสแปรรูป” 
- เสียงตามสาย 
- บอรดประชาสัมพันธ 
- ทอท.สาร 
- การจัดสัมมนา อภิปราย บรรยาย 
- Intranet 
- Hot Line สายตรง 
- หนังสือ “หัวเลีย้วหวัตอแปรรปู ทอท. 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
X 
/ 

X 
X 
/ 
/ 
X 
X 
X 
/ 

• สื่อบุคคล - เพื่อนรวมงาน 
- ผูบังคับบัญชา 
- เจาหนาที่จากศูนยประชาสัมพันธ 
- เจาหนาที่จากฝายจัดการการแปรูป 
- เจาหนาที่จากสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจ ทอท. 

/ 
/ 
/ 
/ 
X 

X 
/ 
/ 
X 
X 

 X =   ไมสัมพันธ 
 / =   สัมพันธ 
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 จากตารางท่ี 73 พบวา ส่ือท่ีมีผลตอความรูและทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปของ ทอท. คือ บอรด
ประชาสัมพันธ  ทอท.สาร  และหนังสือ “หัวเล้ียวหัวตอแปรรูป ทอท.”  ซ่ึงเปนส่ือภายในของ ทอท.

สําหรับส่ือบุคคลที่มีผลตอความรูและทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปคือ ผูบังคับบัญชา และเจาหนาท่ีจากศูนย
ประชาสัมพันธ สวนส่ือมวลชนมีเพียงโทรทัศนเทานั้นท่ีมีผลตอความรู แตไมมีผลตอทัศนคติ 
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สวนท่ี 6   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกปญหาการแปรรูป 
 ในสวนนี้เปนคําถามท่ีเปดใหกลุมตัวอยางเสนอแนะความคิดเห็นวา ทอท. จะเปนศูนยกลาง
การขนสงทางอากาศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตไดดวยวิธีใด ผลการสํารวจมีดังนี้ 

- ตองพัฒนาศักยภาพทางดานการดําเนินงาน และมุงเนนทางดานการรักษาความปลอดภัย 
รวมถึงพัฒนาทาอากาศยานใหมีระบบการขนสง การบริการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ทัดเทียมกับตางประเทศ 

- รีบดําเนินการสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิใหเสร็จโดยเร็ว และใชเปนสนามบินหลัก
ของประเทศเพียงแหงเดียว เพื่อสรางความม่ันใจใหผูประกอบการและสายการบิน 

- ตองปรับเปล่ียนผูบริหารใหมในเร่ืองแนวคิด วิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงคของ
องคกร รวมท้ังกลยุทธตาง ๆ 

- มีการเปดกวางดานสิทธิการบิน รัฐบาลสงเสริมอยางจริงจังท้ังนโยบายการขนสงทาง
อากาศและอ่ืน ๆ ท่ีดึงดูดใจใหมีผูสนใจมาลงทุน และทองเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

 
 สําหรับความคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการแปรรูปของ ทอท. จากกลุมตัวอยางมีดังน้ี 

- ควรมีความชัดเจนของนโยบาย และทิศทางการแปรรูปท่ีเปนรูปธรรมมากกวานี้ 
- ทอท.มีความจําเปนตองแปรรูป เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารใหมีความคลองตัว

มากข้ึน  แตควรใหพนักงานเกิดความมั่นใจวา  เ ม่ือ  ทอท .แปรรูปแลวจะได รับ
ผลตอบแทน และความมั่นคงในหนาท่ีการงานท่ีดีข้ึนกวาเดิม 

- ควรแปรรูปโดยนําหุนเขาตลาดหลักทรัพย และรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ เพื่อความม่ันคง
ของประเทศ 

- ควรมีการใหขอมูลเกี่ยวกับการแปรรูปโดยละเอียด รวมท้ังขอดีและขอเสีย โดยผูท่ี
เกี่ยวของกับการแปรรูปช้ีแจงใหพนักงานทราบอยางสมํ่าเสมอ 

- ควรจัดระบบการบริหารระหวาง ทอท.กับทาอากาศยานสุวรรณภูมิใหชัดเจน และรวม
เปนองคกรเดียวกัน แลวจึงจัดโครงสรางการทํางานเพ่ือจะไดดูแลและบริหารอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
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- ควรเปดโอกาสใหพนักงาน ทอท.ไดแสดงความคิดเห็น เพื่อท่ีจะไดนําความคิดเห็นนี้ไป
รวมพิจารณาในการดําเนินการแปรรูป 

- ควรจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถึงความพรอมในการแปรรูปกับพนักงาน ทอท.ทุก
ระดับ 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ือง “การเปดรับขาวสาร ความรู และทัศนคติของพนักงานตอการแปรรูป           
รัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดคร้ังเดียว (One-Short Descriptive Study) ใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานการทา
อากาศยานแหงประเทศไทยท่ีปฏิบัติงานอยูท่ีสํานักงานใหญ และท่ีทาอากาศยานกรุงเทพ จํานวน 400 
คน จากจํานวนท้ังหมด 2,291 คน 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคคือ 

1. เพ่ือศึกษาการเปดรับขาวสารของพนักงานเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทา
อากาศยานแหงประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาความรูของพนักงานเก่ียวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยาน
แหงประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาทัศนคติของพนักงานตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรและสังคมของพนักงานกับ
ความรูและทัศนคติตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการเปดรับขาวสารกับความรู และทัศนคติของพนักงานตอ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรและสังคม 

กลุมตัวอยางพนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศไทย จํานวน 400 คน พบวา มีเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง มีจํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 54.3 กลุมมีอายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 147 
คน คิดเปนรอยละ 36.8 การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 254 คน      
คิดเปนรอยละ 63.5 มีอัตราเงินเดือนระหวาง 7,001-12,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.8 
มีระยะเวลาปฏิบัติงานระหวาง 6-10 ป จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.3 โดยมีระดับตําแหนงงาน
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 2. ผลการวิเคราะหการเปดรับขาวสารการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย 
  จากการวิเคราะหการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปของ ทอท. ท่ีกลุมตัวอยางเคย
ไดรับเทาท่ีผานมา โดยพิจารณาจากส่ือมวลชน ส่ือประชาสัมพันธของ ทอท. และส่ือบุคคล พบวา 
กลุมตัวอยางจํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 72.5 ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูป 1-2 คร้ัง/สัปดาห 
ซ่ึงแหลงขอมูลท่ีกลุมตัวอยางไดรับขาวสารเร่ืองการแปรรูปสวนใหญไดรับจากส่ือประชาสัมพันธของ 
ทอท. โดยมีจํานวนท้ังส้ิน 267 คน คิดเปนรอยละ 66.8 
  สําหรับส่ือมวลชนที่กลุมตัวอยางไดรับขาวสารการแปรรูปของ ทอท. นั้นพบวา
หนังสือพิมพเปนส่ือท่ีกลุมตัวอยางไดรับขาวสารมากท่ีสุด โดยมีจํานวน 292 คน คิดเปนรอยละ 73 ใน
สวนของส่ือภายใน ทอท. ท่ีกลุมตัวอยางไดรับขาวสารการแปรรูปมากท่ีสุด คือ แผนปลิว “จับตา
กระแสแปรรูป” จํานวน 380 คน คิดเปนรอยละ 95 สําหรับส่ือบุคคลท่ีกลุมตัวอยางเคยไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการแปรรูปมากท่ีสุดคือ เพื่อนรวมงานจํานวน 326 คน คิดเปนรอยละ 81.5 
 3. ผลการวิเคราะหความรูเก่ียวกับการแปรรูปของ ทอท. 
  ผลการวิเคราะหในเร่ืองความรูท่ีกลุมตัวอยางมีเกี่ยวกับการแปรรูป ทอท. พบวา กลุม 
ตัวอยางเขาใจความหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจวาเปนการลดสัดสวนของภาครัฐ  และขยาย      
สัดสวนของภาคเอกชนในการดําเนินกิจการมากท่ีสุด โดยมีจํานวน 308 คน คิดเปนรอยละ 77.0 
  สําหรับคําตอบท่ีเกี่ยวกับนโยบายการแปรรูปท่ีกลุมตัวอยางรับทราบในภาพรวม เรียง
ตามจํานวนคําตอบ 3 ขอแรก คือ 1. การที่เอกชนเขามาดําเนินงาน และมีการปรับปรุงโครงสราง
เพื่อใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน  2. ลดภาระการเงินและบทบาทของภาครัฐ และ 3. ระดมเงินทุน
จากการขายหุนไปใชในการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ 
 4. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป ทอท. 
  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับ    
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปในระดับเห็นดวยรวม 10 ประเด็น ดังนี้คือ 
  การปรับโครงสราง ทอท. จะชวยใหการดําเนินงานคลองตัวข้ึน ใหบริการไดรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ พนักงาน ทอท. เปนผูท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ เม่ือทาอากาศยาน
สากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด เปดดําเนินการยอมตองการพนักงานท่ีมีความชํานาญงานในดานนี้ การมี
ความพรอมท่ีจะยอมรับการเปล่ียนแปลง กฎ ระเบียบ ขอบังคับของ ทอท. ในปจจุบันไมเอ้ืออํานวยตอ
การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ การแปรรูปจะเปนโอกาสใหพนักงาน ทอท. ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมี
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  นอกเหนือจากนี้ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นไมแนใจตอประเด็นตางๆ เกี่ยวกับทัศนคติ
ท่ีมีตอการแปรรูป ทอท. และไมมีประเด็นใดท่ีกลุมตัวอยางไมเห็นดวย 
  ในสวนของความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคในการแปรรูป ทอท. รวม 7 ปญหานั้น 
ในภาพรวม กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปญหาและอุปสรรคเรียงลําดับ 3 ขอแรก คือ ความไม
ชัดเจนของนโยบาย และทิศทางการแปรรูปของ ทอท. ความไมแนนอนในการแปรูปรัฐวิสาหกิจของ     
รัฐบาล และปญหาเกี่ยวกับโครงสรางรัฐวิสาหกิจ 
  และเม่ือวิเคราะหทัศนคติของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการดําเนินการแปรรูป ทอท. พบวา 
กลุมตัวอยางจํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 64.3 เห็นดวยกับการดําเนินการแปรูป และมีผูไมเห็นดวย
จํานวน 143 คน คน คิดเปนรอยละ 35.8 
  ในจํานวนกลุมตัวอยางท่ีเห็นดวยกับการดําเนินการแปรรูปทอท.ใหเหตุผลสนับสนุน 
สรุปในภาพรวมคือทําใหเกิดการแขงขันนําไปสูการบริหาร และการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ทอท. 
สามารถพัฒนาทําใหระบบงานคลองตัวข้ึน รวมท้ัง ทอท.ไดรับการเปล่ียนแปลงใหมท่ีดีข้ึนกวาเดิม 
  สําหรับกลุมตัวอยางท่ีไมเห็นดวยกับการดําเนินการแปรรูป ทอท. ไดแสดงเหตุผล
ตางๆ สรุปไดคือ ยังไมมีความชัดเจนในทิศทางการแปรรูปของ ทอท. รวมท้ังไมมีความชัดเจนของ
องคกรและผูบริหาร ทอท. ทําใหเกิดปญหาการวางงาน และเกรงวาจะมีผลกระทบตอความมั่นคงใน
หนาท่ีการงานของพนักงานและลูกจาง 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  การทดสอบสมมติฐานทั้ง 4 ขอ พบวา มีท้ังสอดคลองและไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ดังนี้ 
  สมมติฐานขอท่ี 1  ลักษณะทางประชากรและสังคมของพนักงานการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับ
ตําแหนงงานและลักษณะงานท่ีแตกตางกันจะมีความรูเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแตกตางกัน 
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  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุและระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความรู
เกี่ยวกับการแปรรูป ทอท. โดยกลุมตัวอยางท่ีมีอายุตั้งแต 56 ปข้ึนไป มีความรูเกี่ยวกับการแปรรูป
แตกตางจากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 25 ป หรือตํ่ากวา 26-35 ป 36-45 ป และ 46-55 ป 
  สําหรับเพศ อัตราเงินเดือน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับตําแหนงงาน และลักษณะงาน 
พบวาไมมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการแปรรูป ทอท. 
  สมมติฐานขอท่ี 2  ลักษณะทางประชากรและสังคมของพนักงานการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับ
ตําแหนงงานและลักษณะงานท่ีแตกตางกันจะมีทัศนคติตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแตกตางกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะทางประชากรและสังคมไมมีความสัมพันธ
กับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป ทอท. 
  สมมติฐานขอท่ี 3  การเปดรับขอมูลขาวสารจากส่ือตาง ๆ ของพนักงานการทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทยมีความสัมพันธกับความรู 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การเปดรับขาวสารของกลุมตัวอยางจากโทรทัศนมี
ความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการแปรรูป โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจากโทรทัศนจะมีความรูมากกวา
ผูท่ีไมเคยไดรับ สวนส่ือมวลชนอ่ืน ๆ คือ หนังสือพิมพ วิทยุ และนิตยสาร/วารสาร ไมมีความสัมพันธ
กับความรูเกี่ยวกับการแปรูป ทอท.  
 สําหรับส่ือภายใน ทอท. พบวา การเปดรับขาวสารจากแผนปลิวจับตากระแสแปรรูป    
เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ ทอท.สาร การจัดสัมมนา อภิปราย บรรยาย Intranet หนังสือ    
“หัวเล้ียวหัวตอแปรรูป ทอท.” มีความสัมพันธกับความรูโดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจากส่ือตางๆ ขางตน 
จะมีความรูมากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ ท้ังนี้ส่ือภายในของ ทอท. ท่ีไมมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับ
การแปรรูป ทอท. คือ Hot line สายตรง 
 ในสวนของสื่อบุคคล พบวา การเปดรับขาวสารของกลุมตัวอยางจากเพ่ือนรวมงาน            
ผูบังคับบัญชา เจาหนาท่ีศูนยประชาสัมพันธ และเจาหนาท่ีฝายจัดการการแปรรูป มีความสัมพันธกับ
ความรูเกี่ยวกับการแปรรูป ทอท. โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือบุคคลขางตนมี
ความรูมากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ ท้ังนี้ การเปดรับขาวสารจากเจาหนาท่ีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
ทอท. พบวา ไมมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการแปรรูป ทอท. 
 สมมติฐานในขอท่ี 4  การเปดรับขอมูลขาวสารจากส่ือตาง ๆ ของพนักงานการทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทย มีความสัมพันธกับทัศนคติ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน คือ หนังสือพิมพ    
โทรทัศน วิทยุ และนิตยสาร/วารสาร ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป ทอท.  
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 สวนผลการวิเคราะหเร่ืองการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือภายใน ทอท.พบวา 
บอรดประชาสัมพันธ  ทอท.สาร และหนังสือ “หัวเล้ียวหัวตอการแปรรูป ทอท.” มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจากส่ือขางตน มีทัศนคติเชิงบวกมากกวาผูท่ีไมเคย
ไดรับ สวนส่ือภายใน ทอท. อ่ืน ๆ คือ แผนปลิวจับตากระแสแปรรูป เสียงตามสาย การจัดสัมมนา 
อภิปราย บรรยาย Intranet และ Hot line สายตรง ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป 
ทอท. 
 สําหรับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือบุคคล พบวา การเปดรับขาวสารจาก
ผูบังคับบัญชา และเจาหนาท่ีศูนยประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป โดยผูท่ี
เคยไดรับขาวสารจากส่ือบุคคลขางตน มีทัศนคติเชิงบวกมากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ สวนส่ือบุคคลอ่ืน ๆ 
คือจากเพื่อนรวมงาน เจาหนาท่ีฝายจัดการการแปรรูป และเจาหนาท่ีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทอท. 
ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป ทอท. 
 

การอภิปรายผล 
 จากการสรุปผลวิจัยเร่ืองการเปดรับขาวสาร ความรู และทัศนคติของพนักงานตอการแปรูป
รัฐวิสาหกิจของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยในคร้ังนี้พบวา ลักษณะทางประชากรและสังคมท่ี
แตกตาง มีเพียงอายุและระดับการศึกษาท่ีมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการแปรรูป โดยพิจารณา
ไดวา การแปรรูป ทอท. คร้ังนี้ยอมนํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงระบบการบริหาร รวมท้ังโครงสราง
องคกร ไปเปนในรูปของบริษัทท่ีจะตองมีการแขงขันกันมากกวาระบบการดําเนินงานแบบเกา ซ่ึงจะ
เกี่ยวโยงมาถึงหนาท่ีการงาน และความมั่นคงของพนักงานในอนาคต โดยพนักงาน ทอท. สวนมากจะ
มีความรูเกี่ยวกับแปรรูป ทอท. ยกเวนพนักงานท่ีมีอายุตั้งแต 56 ปข้ึนไป จะไมมีความสัมพันธกับ
ความรู อาจวิเคราะหไดวา พนักงานท่ียังมีอายุไมถึง 56 ป จะเหลืออายุการทํางานอีกหลายป จึงตอง
แสวงหาขอมูลขาวสาร เพื่อจะไดทราบถึงความคืบหนาการแปรรูป หรือทราบถึงการเปล่ียนแปลงของ
องคกรในอนาคต ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนขอมูลในการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเตรียมพรอม
รับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
 สวนในเรื่องของระดับการศึกษานั้น ผูท่ีมีการศึกษาต่ํากวา ปวช. จะมีความรูเกี่ยวกับการ
แปรรูปแตกตางจากผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และสูงกวาปริญญาตรี ในเร่ืองนี้
สอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของ David Berlo ซ่ึงพบวาระดับความรูของผู   
รับสาร (Knowledge) จะมีอิทธิพลตอความเขาใจเนื้อหาของขาวสาร คือ คนท่ีมีความรูมาก ยอมจะ
เขาใจขาวสารเรื่องราวตาง ๆ ไดเร็วกวาผูท่ีมีความรูนอย ท้ังนี้เพราะคนเหลานี้มีความรูกวางขวางใน
หลายเร่ือง มีความเขาใจศัพทมาก และมีความเขาใจขาวสารไดดี อาจสรุปไดวา ผูท่ีมีระดับการศึกษา
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 สําหรับผลการศึกษาในเร่ืองทัศนคตินั้น พบวา ลักษณะทางประชากรและสังคมไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป ทอท. ประเด็นนี้พิจารณาไดวา พนักงาน ทอท. ซ่ึงตางมี
ความผูกพันและเกี่ยวของในทางสังคม คืออยูรวมองคกรเดียวกัน ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแปร
รูปจากแหลงเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน จึงทําใหมีทัศนคติคลายคลึงกัน มีความเช่ือ คานิยม และ
ความคิดเห็นที่คลายคลึงกัน มีผลใหทัศนคติไมแตกตางกัน  
 ในการสํารวจเร่ืองการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปของ ทอท. จากส่ือตาง ๆ นั้น ท้ัง
ส่ือมวลชน ส่ือภายใน ทอท. และส่ือบุคคล พบวา ไมใชส่ือทุกชนิดในแตละกลุมของส่ือนั้น ๆ จะมี
ความสัมพันธกับความรู ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการสงผานขอมูลขาวสารผานส่ืออยางสมํ่าเสมอความถ่ี ความ
ถูกตอง รวมถึงความนาเช่ือถือของส่ือและวิธีการนําเสนอ 
 ท้ังนี้ในสวนของส่ือมวลชนนั้น มีเพียงโทรทัศนเทานั้นท่ีเปนส่ือท่ีมีความสัมพันธกับ
ความรู โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจากส่ือนี้จะมีความรูมากกวาผูท่ีไมเคยไดรับอาจเปนเพราะส่ือ
โทรทัศนเปนส่ือท่ีนําเสนอท้ังภาพและเสียง มีการเคล่ือนไหวสมจริง จึงเปนส่ือท่ีนาสนใจเราใจ สราง
ความเขาใจใหประชาชนไดอยางแจงชัด เขาถึงจํานวนผูชมไดเปนจํานวนมากและเสนอขาวสารสาระ
เหตุการณไดอยางรวดเร็ว 
 สวนส่ือหนังสือพิมพ วิทยุ นิตยสารและวารสาร พบวาไมมีความสัมพันธกับความรู อาจ
เปนเพราะขอมูลแปรรูปท่ีเสนอในหนังสือพิมพมักจะมีท้ังขอเท็จจริงและขอคิดเห็นสวนตัวของ         
ผูเสนอรวมเขาไปดวย ทําใหขอมูลท่ีไดรับอาจเกินความเปนจริง พนักงานจึงไมมีความเชื่อถือ อีกท้ัง
ขาวของ ทอท. ส่ือท่ีเสนอจะตองเปนส่ือสายเศรษฐกิจ เชน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ผูจัดการรายวัน 
เปนตน รวมท้ังนิตยสาร/วารสาร ซ่ึงบุคคลท่ีจะอานส่ิงพิมพประเภทน้ีมักจะเปนบุคคลหรือพนักงาน
บางกลุมท่ีมีจํานวนไมมากนักท่ีสนใจขาวสารประเภทนี้ สําหรับวิทยุไมคอยไดรับความสนใจ 
เนื่องจากเวลาท่ีออกอากาศสวนมากจะเปนเวลาที่พนักงานทํางาน และเม่ือเลิกงาน พนักงานก็มักจะ
พักผอนโดยการชมรายการโทรทัศนเสียมากกวา ซ่ึงในเร่ืองนี้สอดคลองกับแนวความคิดของเชอร่ี 
(Cherry, 1978) ท่ีกลาววา ผูรับสารจะมีกระบวนการเลือกสาร (Selective Exposure) ซ่ึงกระบวนการ
เลือกรับสารจะเปรียบเสมือนเครื่องกรอง (Filters) ขาวสารในการรับรูของมนุษยเรา ซ่ึงแตกตางไป
ตามประสบการณ ความตองการ ความเช่ือ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดไมเหมือนกันของแตละบุคคล 
 และจากการวิเคราะหส่ือภายใน ทอท. ท่ีมีความสัมพันธกับความรูนั้นพบวา แผนปลิวจับ
ตากระแสแปรรูป เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ ทอท.สาร หนังสือ “หัวเล้ียวหัวตอแปรรูป 
ทอท.” การจัดสัมมนา อภิปราย บรรยาย และ Intranet มีผูเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูป ทอท.
สูงมาก จึงมีผลใหผูเปดรับขาวสารมีความรูมาก ประเด็นนี้พิจารณาไดวา เปนเพราะส่ือมีความ
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 จากที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวา การส่ือสารภายในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพจะชวย
ใหพนักงานเกิดความรูไดมาก กริช สืบสนธ (2525 : 2) กลาวไววา การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะชวย
ในการเพ่ิมผลผลิต และชวยใหผลงานโดยท่ัว ๆ ไปขององคกรมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูบริหารควรให
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 สําหรับการวิเคราะหการเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคลนั้น พบวา การเปดรับขาวสารจาก
เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา เจาหนาท่ีศูนยประชาสัมพันธ และเจาหนาท่ีฝายจัดการการแปรรูปมี
ความสัมพันธกับความรู โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือบุคคลเหลานี้จะมีความรู
มากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ ท้ังนี้ในสวนของเพ่ือนรวมงาน อาจเปนเพราะพนักงานของ ทอท.ตางก็เปน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงอยูในสภาพแวดลอม หรือสถานการณอยางเดียวกัน คือ จะมีการแปรรูปจาก
รัฐวิสาหกิจไปเปนในรูปแบบของบริษัท ซ่ึงจะมีผลตออนาคตของพนักงานทุกคนในเร่ืองของ
ผลตอบแทน สวัสดิการ และความม่ันคงในหนาท่ีการงาน  ดังนั้น จึงมีการพูดคุยเพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นหรือพูดคุยเกี่ยวกับความรูเร่ืองการแปรรูปท่ีไดรับกันมา เปนการชวยผอนคลายและลดความตึง
เครียดในหมูเพ่ือนรวมงานสําหรับผูบังคับบัญชาจะเปนแหลงขอมูลท่ีถูกตองและนาเช่ือถือ เนื่องจาก
ขอมูลท่ีผูบริหารนํามาช้ีแจงจะตองผานการประชุมพิจารณาตามข้ันตอนตาง ๆ รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกตองจากคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ (กนท.) และคณะรัฐมนตรี โดยพนักงานจะมี
ความรูเร่ืองการแปรรูปจากผูบังคับบัญชาท่ีมีการประชุมในระดับผูบริหาร และผูบริหารของฝายตาง ๆ 
นํามาถายทอดใหพนักงานในฝายของตนทราบ หรือจากการที่ผูบริหารพูดผานพนักงานโดยตรง เชน 
มีการประชุมช้ีแจงใหพนักงานทราบถึงความคืบหนาเร่ืองการแปรรูป ในสวนของเจาหนาท่ีศูนย
ประชาสัมพันธท่ีมีความสัมพันธกับความรูนั้น เนื่องจากการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือการแปรรูปของ
ทอท .จะมีเจาหนาท่ี ศูนยประชาสัมพันธ เขาไปรวมในคณะทํางานท่ีเปนคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธการแปรรูปในตําแหนงเลขาและผูชวยเลขา ทําใหทราบความคืบหนาของการแปรรูป
จากการเขารวมประชุมทุกคร้ัง และในบางคร้ังขอนัดสัมภาษณผูบริหารเพื่อซักถามหรือขอขอมูล
ดังกลาวไปช้ีแจงเผยแพรใหพนักงานทราบทางส่ือตาง ๆ จึงทําใหเจาหนาท่ีศูนยประชาสัมพันธ
สามารถพูดคุย ช้ีแจงและตอบขอซักถามกับพนักงาน ทอท.ไดอยางชัดเจนและถูกตอง สําหรับส่ือ
บุคคลส่ือสุดทายท่ีมีผลตอความรูคือ เจาหนาท่ีฝายจัดการการแปรรูป ข้ึนอยูกับสํานักจัดการและ
พัฒนาธุรกิจ มีหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบโดยตรงกับการดําเนินการดานการแปรรูปของ ทอท. จัดทํา
เอกสารขอมูลใหสวนงานตาง ๆ ทราบถึงความคืบหนาในการแปรรูป รวมท้ังเขารวมช้ีแจงกับผูบริหาร 
เม่ือมีการประชุมเร่ืองการ     แปรรูปใหพนักงานทราบ ซ่ึงในเร่ืองนี้สอดคลองกับการศึกษาของ 
Rogers & Svenning  (1969:3) ท่ีไดเปรียบเทียบคุณลักษณะของส่ือบุคคลและส่ือมวลชน และพบวา
ส่ือบุคคลมีลักษณะการส่ือสารแบบสองทาง (Two-Way Communication Process) มีความสามารถใน
การเลือกรับผูรับสารมาก และสามารถขจัดการเลือกของผูรับสารไดมาก ท้ังยังมีโอกาสที่จะไดรับการ
ส่ือสารกลับ (Feed Back) และสงผลในการเปล่ียนทัศนคติของผูรับสารได ซ่ึงผลในการศึกษาเร่ืองนี้
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 สําหรับส่ือบุคคลซ่ึงเปนเจาหนาท่ีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทอท. นั้นพบวา ไมมี
ความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการแปรรูป ประเด็นนี้พิจารณาไดวา เจาหนาท่ีสหภาพแรงงาน 
รัฐวิสาหกิจ ทอท. มีการส่ือสารขอมูลขาวสารถึงพนักงาน ทอท. ในเร่ืองนี้นอยมาก รวมถึงการส่ือสาร
กับพนักงานไมตอเนื่อง เนื้อหาท่ีเผยแพรออกมานั้นมีทิศทางท่ีไมสอดคลองกับทัศนคติ และความเช่ือ
ดั้งเดิมของพนักงาน ทอท. 
 และจากการวิเคราะหการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือมวลชนของ ทอท. มี
ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปนั้น พบวา หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ และนิตยสาร /     
วารสาร ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป ทอท. อาจเกิดจากการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ผานส่ือมวลชนดังกลาวนั้นเปนไปอยางไมตอเนื่อง ท้ังนี้ข้ึนกับนโยบายของรัฐบาลแตละยุคแตละสมัย 
รวมถึงเนื้อหาของขาวสารที่เสนอมีท้ังขอดี ขอเสีย ประกอบกับ ทอท. ไมไดดําเนินการเสนอขอมูล
ขาวสารตอส่ือมวลชนอยางเพียงพอท่ีจะทําความเขาใจ ดังนั้น ทอท. จึงควรทําการส่ือสารกับกลุม    
เปาหมาย โดยผานส่ือมวลชนดวยการใหขอมูลที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความสนใจและความรูท่ีมากข้ึน 
 ผลการวิเคราะหการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปจากส่ือภายใน ทอท.มีความสัมพันธ
กับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป พบวา การเปดรับขาวสารจากบอรดประชาสัมพันธ ทอท.สาร และ
หนังสือ “หัวเล้ียวหัวตอการแปรรูป ทอท.” มีความสัมพันธกับทัศนคติ โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจาก
ส่ือขางตน มีทัศนคติเชิงบวกมากกวาผูท่ีไมเคยไดรับ ในขณะที่ส่ือภายในของ ทอท.ท่ีมีความสัมพันธ
กับความรูเกี่ยวกับการแปรรูปแตกลับไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ ไดแก แผนปลิวจับตากระแสแปร
รูป เสียงตามสาย การจัดสัมมนา อภิปราย บรรยาย และ Intranet ในขณะท่ี Hot Line สายตรง ซ่ึงไมมี
ความสัมพันธกับความรูก็ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปดวยเชนกัน 
 ในเร่ืองนี้พิจารณาไดวา การเปดรับขาวสารจากส่ือภายในของ ทอท. บางส่ือท่ีมี
ความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการแปรรูป แตไมมีความสัมพันธกับทัศนคตินั้นอาจเปนเพราะความถ่ี
และปริมาณการไดรับขาวสาร ความตอเนื่องอยางสมํ่าเสมอในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ผูรับสาร
ไดรับจากส่ือส่ิงพิมพ ไมสามารถสรางทัศนคติเชิงบวกไดเทากับส่ือท่ีมีเสียงหรือภาพเคล่ือนไหวได 
อยางส่ือวิทยุและโทรทัศน เนื่องจากส่ือประเภทนี้สามารถดึงดูดความสนใจไดดี และมีการเขาถึงสูง 
 สําหรับผลการวิเคราะหท่ีพบวา การเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคล มีความสัมพันธกับ        
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป พบวา ผูบังคับบัญชาและเจาหนาท่ีศูนยประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูป โดยผูท่ีเคยไดรับขาวสารจากส่ือบุคคลเหลานี้มีทัศนคติเชิงบวกมากกวาผูท่ี
ไมเคยไดรับอาจวิเคราะหไดวาส่ือบุคคลมีบทบาทในการชักจูงใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ
(Changing Attitude) และเกิดการยอมรับ ท้ังนี้ในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูป ทอท.       
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 สวนเจาหนาท่ีศูนยประชาสัมพันธ มีการส่ือสารกับพนักงาน ทอท.ในเร่ืองการแปรรูปอยาง
ตอเนื่อง โดยดําเนินกิจกรรมเผยแพรขาวสารผานส่ือภายในตาง ๆ ของ ทอท. และส่ือภายนอกทําให
เกิดความรูในเรื่องการแปรรูปมากข้ึน รวมถึงการชักจูงใหเกิดมีแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ี
สนับสนุนการแปรูปในทิศทางเดียวกับองคกร เนื่องจากส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีสามารถสรางและเปล่ียน
ทัศนคติได 
 สําหรับเพื่อนรวมงาน เจาหนาท่ีฝายจัดการการแปรูป และเจาหนาท่ีสหภาพแรงงาน         
รัฐวิสาหกิจ ทอท. ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการแปรูป อาจวิเคราะหไดวา ในการรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองการแปรรูป ทอท. ผูรับสารใหความสําคัญในเร่ืองความนาเช่ือถือของแหลงขาว 
ท้ังนี้เพราะการรับฟงขาวสารจากเพ่ือนรวมงาน เจาหนาท่ีฝายจัดการการแปรรูป และเจาหนาท่ีสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ ทอท. มีลักษณะของการบอกตอ หรือการถายทอดเรื่องราวจากคนหน่ึงไปยังคน
อ่ืน ๆ ขอมูลอาจไมครบถวนเหมือนท่ีรับมา ท้ังนี้เพราะแตละคนเลือกจดจําเฉพาะสวนท่ีตนเองเห็นวา
นาสนใจเทานั้น สวนท่ีเหลือมักจะถูกลืมหรือไมนําไปถายทอดตอ 
 ท้ังนี้จากผลการวิจัยสรุปไดวา พนักงาน ทอท. มีความรูในเรื่องการแปรรูปจากส่ือภายใน 
ทอท. มากท่ีสุด เนื่องจาก ทอท.ไดเนนในเร่ืองของการส่ือสารภายในองคกรมากข้ึน เพราะกอนหนานี้
พนักงานยังไมเขาใจเร่ืองการแปรรูปดีพอ และไมเห็นดวย เนื่องจากเกรงวาจะมีผลกระทบตอหนาท่ี
การงาน ดังนั้น การส่ือสารภายในองคกรจึงเขามามีบทบาทมากข้ึน เพื่อใหพนักงานไดมีความรู ความ
เขาใจในเร่ืองการแปรรูปมากข้ึน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน นับต้ังแตขอมูล (Message) ท่ีไดทํา
การเผยแพร จะเนนใหเห็นถึงประโยชนของผูรับสารเปนหลัก อาทิ สถานภาพและความม่ันคงใน
หนาท่ีการงาน ผลตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงาน และข้ันตอนในการแปรรูป 
ภาษาท่ีใชสวนมากจะเปนภาษาท่ีเขาใจงาย สําหรับชองทางการส่ือสาร (Channel) จะมีส่ือท่ีใชหลาย
ประเภท เพื่อใหมีความท่ัวถึงในการรับรูขอมูลขาวสารทั้งอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ เชน ส่ือส่ิงพิมพ
สามารถใหขอมูลในรายละเอียด และมีการวิเคราะหเจาะลึก โดยส่ือสารไปยังกลุมเปาหมายไดจํานวน
มากพรอม ๆ กัน ซ่ึงเปนการส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) ท่ีองคกรยังใชส่ือสารเปน
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ขอเสนอแนะ 
1. การแถลงนโยบายเร่ืองการแปรรูปมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทําใหเกิดความสับสน 

ดังนั้น นโยบายและทิศทางการแปรรูปของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยควรมีความแนนอนและ
ชัดเจนนับต้ังแตนโยบายในระดับรัฐบาล และในระดับองคกร รวมท้ังโครงสรางภายในองคกร ท้ังนี้
เพื่อใหพนักงานเกิดความรูไปในทิศทางเดียวกันอยางเปนระบบ มีเอกภาพสอดคลอง และเปนข้ันตอน 

2. เนื่องจากผลการวิจัยพบวา ลักษณะการส่ือสารภายในองคกรเปนแบบทางเดียว (One -
Way Communication) โดยมีการถายทอดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปผานส่ือตาง ๆ  ทําให
พนักงานมีความรู ความเขาใจและทัศนคติในเชิงบวกเพิ่มมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม ควรปรับปรุงระบบ
การส่ือสารภายในองคกรใหมีลักษณะเปนการส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication) ท่ัวถึงท้ัง
องคกรท้ังแนวดิ่ง (Vertical Communication) และแนวนอน (Horizontal Communication) ซ่ึงในการ
ส่ือสารสองทางตองเนนการตอบกลับ (Feedback) จากผูรับส่ือ โดยอาจใชแบบสอบถามให 
ผูรับสารไดรวมสนุกในการตอบคําถามเพ่ือแสดงถึงความรู ความเขาใจ และสนใจในส่ิงท่ีตองการส่ือ
หรือไม เปนตน 

3. ในปจจุบันการดําเนินงานของสวนงานท่ีรับผิดชอบการส่ือสารภายในองคกร คือ ศูนย
ประชาสัมพันธ ยังดําเนินงานไดไมเต็มท่ี ควรมอบหมายและสนับสนุนใหทําการส่ือสารกับพนักงาน
ตามนโยบายขององคกรใหมากย่ิงข้ึน รวมท้ังการทําหนาท่ีเปนศูนยรวมการส่ือสาร โดยประสานงาน
รวมกับสหภาพแรงงาน ทอท. และฝายจัดการการแปรรูปเพ่ือสรางเครือขายการส่ือสารท่ีมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนภายในองคกร 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. จากการทําวิจัยในคร้ังนี้กลุมเปาหมายท่ีทําการวิจัยคือพนักงานของการทาอากาศยาน

แหงประเทศไทย ดังนั้น ผลการวิจัยหรือภาพสะทอนที่ไดจากความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปเปนเพียงมุมมองเฉพาะดานใดดานหน่ึงของพนักงานการทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทยเทานั้น จึงนาท่ีจะนําเอาผลการศึกษาในคร้ังนี้ไปประยุกตใชในกระบวนการ
ส่ือสารกับประชาชนวามีทัศนคติอยางไรตอการแปรรูปของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย เพื่อ

DPU



 143 

2. เนื่องจากแนวโนมในอนาคตกลุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทอท. จะมีบทบาทมาก
ข้ึนตามความเปล่ียนแปลงทางสังคม ดังนั้น จึงควรศึกษาทัศนคติของกลุมสหภาพแรงงานวามีทาที  
คัดคานหรือตอตานตอการแปรูปหรือไม อยางไร เพื่อท่ีจะนําผลที่ไดมาวางแผนการส่ือสารใหมี     
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ควรศึกษาทัศนคติของส่ือมวลชนท่ีมีตอการแปรรูปของการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย เพื่อนําไปเปนขอมูลในการใหความรูเกี่ยวกับการแปรรูปและปรับทัศนคติในดานลบท่ีส่ือมวลชน
มีตอการแปรรูปใหเปนไปในทางบวก และสามารถนําความรูและทัศนคติท่ีดีเผยแพรตอสาธารณชน
ใหมีความรู ความเขาใจเร่ืองการแปรรูปของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยยิ่งข้ึน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง 

การเปดรับขาวสาร ความรูและทัศนคติของพนักงานตอการแปรรูปรัฐวิสาหกจิ 

ของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ทอท.) 
 
 

คําช้ีแจง    แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกจิของ
พนักงานการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ทอท.)  และนําเอาผลขอมูลท่ีไดไปใชเพื่อ
จัดทําวิทยานพินธเทานั้น  มิไดนําไปใชประโยชนเพื่อการอ่ืนแตอยางใด แบบสอบถามน้ี
แบงออกเปน 5 ตอน คือ 

 สวนท่ี 1 คําถามท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกบัการเปดรับขาวสารการแปรรูปรัฐวิสาหกจิของการทาอากาศยาน
แหงประเทศไทย 

 สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกบัความรูท่ัวไปเร่ืองการแปรรูปรัฐวิสาหกจิของการทาอากาศยาน
แหงประเทศไทย 

 สวนท่ี 4 คําถามเก่ียวกบัทัศนคติท่ีมีตอการแปรรูปรัฐวิสาหกจิของการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย 

 สวนท่ี 5 คําถามปลายเปด ( O p e n - e n d e d )  เกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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สวนท่ี 1   ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง    [     ]   หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด
เพียงขอเดียว และเติมคําในชองวางท่ีกําหนด 

1. เพศ 
  [     ]  ชาย [      ]  หญิง 

2. อายุ 
  [     ]  25 ป หรือตํ่ากวา [     ]  26 – 35 ป [      ]   3 6  –  4 5 ป 
  [     ]  46 – 55 ป [      ]   ตั้งแต 5 6 ปข้ึนไป 

3. การศึกษา 
  [     ]  ต่ํากวา  ปวช. [     ]  ปวช. หรือเทียบเทา [     ]  ปวส. หรือเทียบ 
          [     ]  ปริญญาตรี หรือเทียบเทา [     ]  สูงกวาปริญญาตรี (โปรดระบุ…………………………..) 

4. อัตราเงินเดือนท่ีทานไดรับในปจจุบัน 
  [     ]  7,000 บาท หรือตํ่ากวา [     ]  7,001 – 12,000 บาท [     ]  12,001 – 18,000 บาท 
  [     ]  18,001 – 30,000 บาท [     ]  30,001 บาทข้ึนไป 

5. ระยะเวลาปฏิบัติงานท่ี ทอท. 
  [     ]  5 ป หรือตํ่ากวา [     ]  6 – 10 ป [     ]  11 – 15 ป  
   [     ]  16 – 20 ป [     ]  21 ปข้ึนไป 

6. ระดับตําแหนงปจจุบัน 
  [     ]  ระดับ 1 – 3 [     ]  ระดับ 4 – 6 [     ]  ระดับ 7 – 9  
  [      ]   ระดับ 1 0 ข้ึนไป 

7. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานในปจจุบัน 
  [     ]  บริหารทั่วไป [     ]  งบประมาณ/แผนงาน [      ]   บริหารงานบุคคล 
  [     ]  การเงิน/พัสดุ/บัญชี [     ]  ตรวจสอบ/วิเคราะห [     ]  ชางเทคนิค/บํารุงรักษา 
  [     ]  ดับเพลิงและกูภัย [     ]  วิเทศสัมพันธ [      ]   สุขอนามัย 
  [     ]  สํารวจ/ออกแบบ [     ]  ควบคุมลานจอด/พิธีการบิน [      ]   สารสนเทศ 
  [     ]  ประชาสัมพันธ [     ]  รักษาความปลอดภัย [      ]   กฎหมาย 
  [     ]  วางแผนพัฒนาธุรกิจ/จัดการธุรกิจ [      ]   บริหารพื้นท่ี/บริการทาอากาศยาน 
  [      ]   อ่ืน ๆ … … … … … … … … … … … … … … … . . 
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สวนท่ี 2   ขอมูลการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวสิาหกิจของ ทอท. กรุณาทํา
เครื่องหมาย       ลงในชอง  [     ] 

8. ทานไดรับขาวสารเร่ืองการแปรรูปของ ทอท.   มากนอยเพยีงใด 
  [     ]  5 – 6 คร้ัง / สัปดาห  [      ]   3  –  4 คร้ัง /  สัปดาห 
  [     ]  1 – 2 คร้ัง / สัปดาห  [      ]   ไมไดรับเลย 

 โดยปกติทานไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปของ ทอท.  จากส่ือใด 
  [     ]  ส่ือมวลชนท่ัวไป   [      ]   ส่ือประชาสัมพันธของ ทอท. 
  [      ]   พนักงานของ ทอท. 

9. ส่ือมวลชนท่ีไดรับ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  [     ]  หนังสือพิมพ  ช่ือหนังสือพิมพ … … … … … … … … … … … … … … . . 
  [     ]  โทรทัศน  รายการ … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
  [     ]  วิทยุกระจายเสียง รายการ … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
  [     ]  นิตยสาร / วารสาร ช่ือนิตยสาร /  วารสาร … … … … … … … … … … … … . 
  [     ]  ส่ืออ่ืน ๆ  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

10. ส่ือภายในของ ทอท.  ท่ีทานไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูป 

 ส่ือ เคย ไมเคย 
 ก.  แผนปลิว “จับตากระแสแปรรูป”   
 ข.  เสียงตามสาย   
 ค.  บอรดประชาสัมพันธ   
 ง.  ทอท. สาร   
 จ.  การจัดสัมมนา  อภิปราย  บรรยาย   
 ฉ.  Intranet   
 ช.  Hot Line สายตรง   
 ซ.  หนังสือคูมือแปรรูป “หัวเล้ียวหวัตอแปรรูป ทอท.”   
 ฌ.  ส่ืออ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………………   

 

DPU



 151 

11. นอกจากส่ือตาง ๆ ดังกลาวขางตน  ทานไดรับขาวสารเกี่ยวกับการแปรรูปของ ทอท. จากใครอีกบาง 

 เคย ไมเคย 
ก.  เพื่อนรวมงาน   
ข.  ผูบังคับบัญชา   
ค.  เจาหนาท่ีจากศูนยประชาสัมพันธ   
ง.  เจาหนาท่ีจากฝายจัดการการแปรรูป   
จ.  เจาหนาท่ีจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิ  ทอท.   
ช.  บุคคลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ………………………………)   

 

สวนท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของ ทอท. 

12.  ทานเขาใจความหมายของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ อยางไร  

 ถูก ผิด ไมแนใจ 

• การแปรรูปรัฐวิสาหกจิ (Privatization) หมายถึง การ
ลดสัดสวนของภาครัฐและขยายสัดสวนของภาค 

เอกชนในการดําเนินกิจการ 

   

• การใหสัมปทาน (Franchis ing)  หมายถึง การทํา
สัญญาจางเหมาเอกชน เปนการแปรรูปอยางหนึ่ง 

   

• การใหเชา ( L e a s i n g )  หมายถึง การใหเอกชนเชา
ทรัพยสิน  รัฐบาลยังคงมีสภาพเปนเจาของ 

   

• การใหดําเนินการอยางเสรี (Liberalization) หมายถึง 
การผอนปรน หรือยกเลิกกฎหมายบางประเภท 
( D e r e g u l a t i o n )  ท่ีทําใหรัฐมีอํานาจผูกขาด 

   

• การจางเหมาบริการ (Contracting Out) หมายถึง การ
ติดตอกับองคกรภายนอก ( S u p p l i e r s )  เพื่อจัดหา

สินคาและบริการ 

   

13.  นโยบายการแปรรูปท่ีทานทราบ คือ ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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14. ทานเขาใจความจําเปนของ ทอท.  ในการแปรรูปอยางไร  

 ถูก ผิด ไมแนใจ 

ลดภาระการลงทุนของภาครัฐ    

เพิ่มบทบาทภาคเอกชน    

เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ    

เพื่อใหเกิดความโปรงใส    

เพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 8 สนับสนุนใหประเทศไทย เปน
ศูนยกลางการขนสงทางอากาศในภูมิภาค 

   

เพื่อเรงรัดพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ี 
2 (สนามบินสุวรรณภูมิ) ใหเปนทาอากาศยานสากล
หลักของประเทศ 

   

    

สวนท่ี 4 ทัศนคติตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทจํากัดของ ทอท. 

 เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวยอยาง

ยิ่ง 
15. ทานคิดวาโครงสรางองคกรในปจจุบันมี

ความเหมาะสม 
     

16. ทานคิดวากฎ ระเบียบ ขอบังคับของ ทอท. 
ในปจจุบันไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานท่ี
มีประสิทธิภาพ 

     

17. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม  จะ
ชวยให ทอท. สามารถพัฒนาธุรกิจท่ีไม
เกี่ยวของกับดานการบินไดอยางเต็มท่ี 

     

18. การปรับโครงสราง ทอท. จะชวยใหการ
ดําเนินการคลองตัวข้ึน ใหบริการได 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวยอยาง

ยิ่ง 
19. การแปรรูปจะเปนโอกาสใหพนักงาน ทอท. 

ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความสามารถไดรับ
ประโยชนโดยตรงจากรายไดท่ีปรับข้ึนใหม 
และการดําเนินการของระบบการจัดการ
แบบใหม 

     

20. พนักงาน ทอท. เปนผูท่ีมีความสามารถและ
มีประสบการณ เมื่อทาอากาศยานสากล
กรุงเทพแหงท่ี 2 เปดดําเนินการ ยอม
ตองการพนักงานท่ีมีความชํานาญงานใน
ดานน้ี 

     

21. การขยายตัวทางธุรกิจหลังแปรรูปจะสราง
โอกาสทางการจางงานสําหรับพนักงาน 
ทอท. 

     

22. บทบาทของสมาคมพนักงานจะไมลดลง
หลังจากการแปรรูป 

     

23. การบินเปนธุรกิจท่ีเกี่ยวของทางเทคนิคเปน
อยางมาก การแปรรูปจะชวยใหมีการ
ถายทอดเทคโนโลยีจากผูรวมทุน 

     

24. เมื่อแปรรูปแลวพนักงาน ทอท. ทุกคนไดรับ
ความเปนธรรมในรายไดท่ีพึงไดรวมถงึ
ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน 

     

25. การแปรรูปจะเปนประโยชนตอสวนรวม
มากกวาการไมแปรรูป 

     

26. ทานมีความพรอมท่ียอมรับในการ
เปลี่ยนแปลง 

     

27. การแปรรูปจะชวยใหการพัฒนารายไดจาก
ธุรกิจเชิงพาณิชยในอนาคตมี 
ศักยภาพสูงมากข้ึน 

     

28. การแปรรูปทําใหมีการนําระบบ 
คุณธรรมมาใชอยางแทจริง 
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29. ทานคิดวาอะไรคือปญหาและอุปสรรคในการแปรรูปของ ทอท.  กรุณาเรียงลําดบัโดยใหหมายเลข 1 
สําคัญท่ีสุด (อาจใหหมายเลขเดียวกันไดในกรณีท่ีมีความสําคัญเทากัน) 

   [      ]   ความไมชัดเจนของนโยบายและทิศทางการแปรรูปของ ทอท. 
   [      ]   ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางรัฐวิสาหกจิ 
   [      ]   เกิดปญหาการวางงาน 
   [      ]   ปญหาความม่ันคงของชาติ 
   [      ]   กลุมบุคคลผูเสียผลประโยชน 
   [      ]   ความไมม่ันคงในหนาท่ีการงาน 
   [      ]   ความไมแนนอนในการแปรรูปรัฐวิสาหกจิของรัฐบาล 

สวนท่ี 5 บทสรุป 
  กรุณาทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง  [      ] 

30. ทานเห็นดวยหรือไม  หาก ทอท.  จะดาํเนินการแปรรูป 

 [     ]  เห็นดวย เพราะ ………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

 [     ]  ไมเห็นดวย เพราะ ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………… 

31. ทานคิดวา ทอท.  จะเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตไดดวยวิธีใด 

 ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

32. ขอเสนอแนะและความคิดเหน็อ่ืน ๆ เกีย่วกับการแปรรูปของ ทอท. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติการศึกษา : - มัธยมศึกษา   โรงเรียนสตรีวิทยา 
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