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วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ขอส่ งโครงงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เรียน อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาสาขานโยบายสาธารณะ อาจารย์ณภัทร รัตนมา
ตามที่ ข า้ พเจ้า นางสาวนาซี มี เจ๊ ะ หลง นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า นโยบายสาธารณะ คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2558 ถึง วันที่ 30
เมษายน พ.ศ. 2558 ในตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานส่ วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ณ บริ ษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด มหาชน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษา ให้ศึกษาและทา
โครงงานเรื่ อง “การสร้ างสัมพัน ธภาพ และรั ก ษาสัมพัน ธภาพระหว่างบริ ษ ทั ท่ าอากาศยานไทย จ ากัด
มหาชน กับสื่ อมวลชน กรณี ศึกษา : ท่าอากาศยานหาดใหญ่”

บัดนี้ การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุ ดลงแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอส่ งโครงงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้
จานวน 1 เล่ม เพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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บทคัดย่ อ
งานสัมมนาชิ้ นมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา“การสร้างสัมพันธภาพ และรั กษาสัมพันธภาพระหว่าง
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด มหาชน กับสื่ อมวลชน กรณี ศึกษา : ท่าอากาศยานหาดใหญ่” โดยการแบ่ง
เนื้อหาออกเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสื อที่เกี่ยวข้อง และจากประสบการณ์จากผูจ้ ดั ทา
แล้วเรามาประยุก ต์ให้ออกมาง่ ายต่อการเข้าใจของผูท้ ี่ ตอ้ งการเข้าใจ“การสร้ างสัมพันธภาพ และรั กษา
สัมพันธภาพระหว่างบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด มหาชน กับสื่ อมวลชน กรณี ศึกษา : ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่”
ส่ วนที่ 2 เป็ นการรวมรวบความรู ้ ความเข้าใจและข้อเสนอแนะ โดยมีกลุ่มประชากรคือ ผูเ้ ข้ารับการ
สัมมนาสื่ อมวลชนเขตสงขลา เป็ นจานวน 30 คน และมีคณะทางานการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี กับ
สื่ อมวลชนและพนักงานที่เกี่ยวข้องจานวน 31 คน รวมทั้งสิ้ น 61 คน มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณ์
ผลของการศึ ก ษาพบว่ า ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว ผู ้เ ข้า ร่ วมสั ม มนาการสร้ า งสั ม พัน ธภาพ และรั ก ษา
สัมพันธภาพระหว่างท่าอากาศยานหาดใหญ่กบั สื่ อมวลชน มีทศั นคติต่อท่าอากาศยานที่ดีมากขึ้น โดยวัดจาก
การติดต่อสื่ อสารทาง Social Network โดยมีโปรแกรม (Line) เป็ นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่กบั สื่ อมวลชนในกลุ่มเครื อข่าย Happy Together ในกลุ่มนี้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่
สาคัญมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาข้อเท็จจริ งของข่าวก่อนนาไปสู่ การเผยแพร่ ต่อประชาชนต่อไป
นับจากที่ มีการสัมมนาเกิ ดขึ้นผลของข่าวที่ สื่อมวลชนเผยแพร่ น้ ันเป็ นไปในทิ ศทางที่ ดีมากขึ้นส่ งผลต่อ
ภาพลักษณ์องค์กรที่เป็ นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น
ข้อเสนอแนะจากการทาวิจยั ครั้งนี้คือ การจัดกิจกรรมการสัมมนาสื่ อมวลชนมีระยะเวลาที่ค่อนข้าง
ใช้เวลาน้อยในการจัดสัมมนา ควรระยะเวลาที่นานกว่านี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสื่ อมวลชนกับ
ท่าอากาศยาน เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างท่าอากาศยานหาดใหญ่กบั
สื่ อมวลชนเพือ่ ให้ได้ทราบและเข้าใจท่าอากาศยานหาดใหญ่มากยิง่ ขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
โครงงาน เรื่ อง “การสร้างสัมพันธภาพ และรั กษาสัมพันธภาพระหว่างบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จ ากัด มหาชน กับ สื่ อ มวลชน กรณี ศึ ก ษา : ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ ” ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ผู ้วิ จ ัย ต้อ ง
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ณภัทร รั ตนมา ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาในการทารายงานวิจยั ในครั้ งนี้ ในการ
ช่วยเหลือแนะนา ติชม ให้ขอ้ เสนอแนะแก้ไขปรับปรุ ง
ขอขอบพระคุณนางธนวรรณ ทองสุ พรรณ์ ตาแหน่ ง: จทบ.7 สกศ.ทหญ. แผนก: กิจการพิเศษและ
มวลชนสัมพันธ์ พนักงานที่ปรึ กษา ที่คอยช่วยเหลือแนะนาในการทาโครงงานและเสนอข้อแนะนาในการ
ปรับปรุ ง และให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด มหาชน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทุกท่านที่
ไม่ได้เอ่ยนาม ที่ช่วยเหลือแนะนา ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้ความร่ วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ให้ความช่วยเหลือในการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งคอยเสนอข้อปรับปรุ งเพื่อให้
โครงงานเล่มนี้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ข้าพเจ้าใคร่ ขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูล เป็ นที่ปรึ กษา
ในการทาโครงงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลข้าพเจ้าตลอดการสหกิจศึกษาอย่างดีตลอด
มา
ขอขอบพระคุ ณ บิ ดา มารดา พี่ น้อง เพื่อน ที่ คอยเป็ นกาลังใจ สนับสนุ นก าลังกาย กาลังทรั พ ย์
เสนอแนะแนวทางต่างๆ จนสามารถทาให้ผวู ้ ิจยั สามารถผ่านอุปสรรคต่างมาได้
ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ไม่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องในการที่ทาให้รายงานการวิจยั
ในครั้งนี้สาเร็ จลุล่วง
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั นี้ เป็ นที่ยอมรั บกันแล้วว่าสื่ อมวลชนอันได้แก่ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ โทรทัศน์ และ
หนังสื อพิมพ์ ฯลฯ มีบทบาทและอิทธิ พลต่อชี วิตประจาวันของประชาชนและต่อองค์กรธุ รกิ จอย่างมาก
อิทธิพลที่เห็นได้ชดั เจนก็คือ การส่ งข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างรวดเร็ ว มีอาณาบริ เวณทางภูมิศาสตร์
ซึ่ งครอบคลุมได้กว้างขวาง และสามารถกระจายข่าวสารต่อประชาชนจานวนมาก ในแง่ธุรกิจนั้น องค์การ
ธุ รกิ จเป็ นจานวนมากที่จาเป็ นต้องพึ่งพาอาศัยสื่ อมวลชนเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ท้ งั ที่เพื่อสร้ าง
ทัศนคติและสร้างความนิยมในองค์การผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอย่างใดอย่างหนึ่งและเพื่อความอยูร่ อดและการ
เจริ ญเติบโตขององค์การนั้นๆ เพราะฉะนั้นสื่ อมวลชนจึงกลายเป็ นสื่ อการโฆษณาขององค์การธุ รกิจซึ่ งจะ
ขาดเสี ยไม่ได้
ในอดี ต ที่ ผ่า นมา ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ กับ สื่ อ มวลชนมี ค วามเกี่ ย วข้อ งสั ม พัน ธ์ แ ละมี ค วาม
จาเป็ นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน ท่าอากาศยานเองก็จาเป็ นต้องอาศัยสื่ อมวลชนเป็ นสื่ อหรื อช่องทางใน
การเผยแพร่ ข่าวสารท่าอากาศยานเพื่อหวังให้ประชาชนได้รู้และสร้างความเข้าใจ อันจะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่
ดีแก่ท่าอากาศยาน ซึ่ งจะทาให้ท่าอากาศยานนั้นตั้งอยู่ได้โดยได้รับความนิ ยมชมชอบและความศรัทธาจาก
ประชาชน ในขณะเดี ยวกัน สื่ อมวลชนก็ตอ้ งอาศัยท่าอากาศยานเป็ นแหล่งข่าวที่จะนา มาเผยแพร่ เพื่อให้
สาธารณชนรับรู ้ มีความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ปั ญหาที่น่าจะเป็ นอุปสรรคของ ทั้ง 2 ฝ่ ายก็คือ
ความไม่เข้าใจถึงความต้องการของกันและกัน ท่าอากาศยานต้องการให้ข่าวของตนได้รับการเสนอให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้ ในขณะที่สื่อมวลชนอาจจะมีขอ้ จากัดหลายประการ เช่น มีเนื้อที่จากัดแต่มีข่าวที่จะต้อง
เผยแพร่ เ ป็ นจ านวนมาก ซึ่ งในการเผยแพร่ น้ ั นสื่ อ มวลชนต้อ งการสิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ของความเป็ นข่ า ว
(Newsworthy) ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสร้างความพึงพอใจให้ แก่ผอู ้ ่าน หรื อผูฟ้ ัง แต่ท่าอากาศยานอาจจะไม่เข้าใจ
ข้อจากัดต่างๆ เหล่านั้นของสื่ อมวลชนจึงปราศจากซึ่งคุณค่าของข่าวตามที่สื่อมวลชนต้องการ จึงทาให้ข่าวที่
ส่ งไปตีพิมพ์น้ นั ไม่ได้รับการเผยแพร่ อันอาจจะมีสาเหตุเนื่องมาจากเนื้อหาของข่าวไม่สมบูรณ์ ส่ งผลให้ขาด
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั สื่ อมวลชน
ทั้ง นี้ การสร้ า งความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งท่ า อากาศยานกับ สื่ อ มวลชนจึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ซึ่ ง จะสร้ า ง
ความสัมพันธ์เพื่อ ให้เกิดความสนิ ทสนมหรื อความคุน้ เคยระหว่างท่าอากาศยานกับสื่ อมวลชนซึ่ งสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้กบั การดาเนิ นงาน ต่อท่าอากาศยาน เพื่อดาเนิ นการประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยาน
เป็ นไปในทางที่ดีและบรรลุเป้ าหมายตามนโยบายของท่าอากาศยานเกี่ ยวกับการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
ดังกล่าว ดังนั้นจากมติที่ประชุ มคณะกรรมการ เห็ นชอบให้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่จดั ทาแผนปฏิบตั ิการ
เรื่ อง แผนสัมมนาสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชนกับท่าอากาศยานหาดใหญ่ (รองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport

strategic positioning ) ทั้งนี้ การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ ดังกล่าวจะส่ งผลดีและเอื้อต่อการดาเนิ นการตาม
แผนปฏิบตั ิการในปี ต่อๆไปของ ท่าอากาศยานหาดใหญ่รวมทั้งเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่
ดี ระหว่างท่าอากาศยานหาดใหญ่ กับสื่ อต่างๆ ซึ่ งจะทาให้ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีชื่อเสี ยงและเกิ ด
ภาพลักษณ์ที่ดีในภายภาคหน้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
„ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างท่าอากาศยานหาดใหญ่ กับสื่ อมวลชนสาขา
ต่างๆ
„ เพื่อให้ข่าวสารของท่าอากาศยานหาดใหญ่ เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะชนทราบตลอดปี
„ เพื่อเป็ นการขอบคุณการทางานร่ วมกันระหว่างสื่ อมวลชนกับท่าอากาศยานหาดใหญ่อนั ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงขององค์กรที่ดีในภายภาคหน้าต่อไป

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
» ด้ านประชากร คณะทางานการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สื่ อมวลชนและพนักงานที่เกี่ยวข้องจานวน 31
คน และสื่ อมวลชนจังหวัดสงขลา จานวน 30 คน
» ด้ านระยะเวลา ระยะเวลาในการดาเนินงาน เป็ นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 12 ม.ค. 2558 ‟ 30 พ.ค. 2558
» ด้ านเนือ้ หา การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดเนื้อหาของการศึกษาได้ 3 ประเด็น ดังนี้
-เพื่อศึกษาถึงความเป็ นมาของท่าอากาศยานหาดใหญ่
-เพื่ อ ศึ ก ษาความส าคัญของการสร้ า งสั ม พัน ธภาพ และรั ก ษาสั ม พั น ธภาพระหว่ า งท่ า อากาศยาน
หาดใหญ่กบั สื่ อมวลชน
- เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของสื่ อมวลชนที่มีต่อท่าอากาศยานหาดใหญ่ก่อนและหลังจากการจัดสัมมนา
สื่ อมวลชน
ั
- เพื่อศึ กษาถึ ง การดาเนิ นการสร้ างเครื อข่ ายประชาสัมพันธ์ร ะหว่างท่ า อากาศยานหาดใหญ่ ก บ
สื่ อมวลชน

1.4 วิธีการศึกษา
รายงานเล่มนี้ มุ่งเน้นศึกษาถึงสารวจทัศนคติของสื่ อมวลชนที่มีต่อท่าอากาศยานหาดใหญ่ และการ
ให้ความร่ วมมือมาทาข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของท่าอากาศยานหาดใหญ่และได้ทาการรวบรวบ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะข้อดีและข้อเสี ย ที่เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพ และรักษาสัมพันธภาพ

1.5 นิยามศัพท์ เฉพาะ

ท่ าอากาศยาน คือ สถานที่ สาหรั บจอดอากาศยาน เพื่อ ขนส่ งผูโ้ ดยสาร ขนส่ งสิ นค้า ซ่ อมแซม
บารุ งรักษา และแวะพัก โดยท่าอากาศยาน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลักๆ คือ ท่าอากาศยานพาณิ ชย์ และท่า
อากาศยานทางการทหาร
สื่ อมวลชน หมายถึง สื่ อมวลชนจังหวัดสงขลา
การมีส่วนร่ วม หมายถึง กระบวนการที่สื่อมวลชนได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในองค์กร โดยร่ วม
แสดงความคิดเห็นและกระทาในสิ่ งที่เห็นพ้องต้องกัน ตลอดจนร่ วมพิจารณากาหนดปั ญหาความต้องการ
สื่ อมวลชน รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพ และรักษาสัมพันธภาพระหว่างท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่อให้เกิด
การพัฒนาหรื อเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตอ้ งการ
การสร้ างสั มพันธภาพ หมายถึง ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล อันจะทาให้เกิดความรัก ความนับ
ถือ และความร่ วมมือ การอยูร่ ่ วมกับบุคคลอื่นในสังคม จึงมีตอ้ งการติดต่อสัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่นจะทา
ให้การติดต่อ และการปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นเป็ นไปได้ดว้ ยดีทาให้เกิดความสุ ขการดาเนิ นกิจการต่างๆใน
ที่สุด
การรักษาสั มพันธภาพ หมายถึง การสร้างสัมพันธภาพ และรักษาสัมพันธภาพระหว่างองค์กร กับ
สื่ อมวลชลที่ดีน้ ัน สื่ อมวลชยมีอิทธิ พลต่อภาพลักษณ์ของหน่ วยงาน หน่ วยงานต่างๆ ควรสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับสื่ อมวลชน
การมีส่วนร่ วมของสื่ อมวลชนในการสร้ างสั มพันธภาพ หมายถึง การที่สื่อมวลชนแต่ละสานักนามี
ส่ วนร่ วมกับท่าอากาศยาน กระทากิจกรรม หรื อร่ วมกระทากิจกรรมต่างๆในการการสร้างสัมพันธภาพ
ทัศนคติ หรื อ เจตคติ คือการแสดงออกถึงความชอบหรื อไม่ชอบต่อบุคคล สถานที่ สิ่ งของ หรื อ
เหตุการณ์สิ่งใดสิ่ งหนึ่ ง (ซึ่ งเรี ยกว่าวัตถุแห่ งทัศนคติ) กอร์ ดอน ออลพอร์ ต นักจิตวิทยาได้อธิ บายเกี่ยวกับ
ทัศนคติไว้วา่ "เป็ นแนวคิดอันเด่นชัดที่สุดและจาเป็ นที่สุดในจิตวิทยาสังคมร่ วมสมัย" ทัศนคติสามารถสร้าง
ขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตและปั จจุบนั ของบุคคลหนึ่ ง ๆ สามารถตรวจวัดและเปลี่ยนแปลงได้ ส่ งผลต่อ
อารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลนั้นด้วย
การสร้ างเครือข่ ายประชาสั มพันธ์ หมายถึง “เครื อข่าย” จึงหมายถึง ความร่ วมมืออย่างเป็ นระบบอัน
เกิดจากการรวมตัวกันของบุคคล กลุ่ม องค์กร หรื อสถาบันทางสังคมต่างๆ เพื่อการประสานเชื่อมโยงนาไป
สู่ การเพิ่มพลัง สรรพปั จจัย และการบรรลุผลสาเร็ จในเป้ าหมายสู งสุ ดร่ วมกัน โดยต้องมีการแสดงออกเป็ น
การลงมือกระทากิจกรรมร่ วมกัน โดยอาจเป็ นการร่ วมมือกันระหว่างปัจเจก/องค์กร ประเภทเดียวกัน

1.6 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
„ เพื่อให้สื่อมวลชนทุกสาขาที่เข้าร่ วมโครงการ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อท่าอากาศยานหาดใหญ่

„ เพื่อให้ข่าวสารองค์กรที่เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้กบั บุคคลทัว่ ไปทราบโดยสื่ อมวลชน
ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ ว
„ เพื่อให้สื่อมวลชนที่เข้าร่ วมโครงการ เกิดความพึงพอใจและให้ความร่ วมมือในการนาเสนอข่าว
เชิงบวก
„ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงขององค์กรที่ดีในภายภาคหน้าตลอดไป

บทที่ 2
วิธีการศึกษา
รายงานเล่มนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงสารวจทัศนคติของสื่อมวลชนที่มีต่อท่าอากาศยานหาดใหญ่ และการให้
ความร่วมมือมาทาข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของท่าอากาศยานหาดใหญ่และได้ทาการรวบรวบ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะข้อดีและข้อเสีย ที่เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพ และรักษาสัมพันธภาพ
วิธีการศึกษา
1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูล กระบวนการต่างๆจากคู่มือ หนังสือที่เกี่ยวข้อง
2 การจัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง "สื่อและการบริหารท่าอากาศยาน" โดยมีการร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างท่าอากาศยานหาดใหญ่กับสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา

บทที่ 3
ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องในการจัดสั มมนา
การสร้ างสัมพันธภาพและรักษาสั มพันธระหว่ างท่ าอากาศยานหาดใหญ่ กบั สื่ อมวลชนสงขลา
2.1 ประวัติความเป็ นมาของบริษัทท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
จากสนามม้าสระปทุม สู่สนามบินดอนเมือง
กิจการ การบินของประเทศไทยเริ่ มต้นเมื่อปี 2454 โดยระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2454 นักบิน
ชาวเบลเยีย่ มชื่อ ฟัน เดน บอร์น (Van den Born) ได้นาเครื่ องบินออร์วิลล์ ไรท์ (Orville Wright) มาบินแสดง
เป็ นครั้งแรกในประเทศไทยที่สนามม้าราชกรี ฑาสโมสร ปทุมวัน
หลังจากนั้น ประเทศไทยก็ได้มีพฒั นาการด้านการบิน เช่น การส่ งนายทหารไปศึกษาด้านการบิน ณ
ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2454 การสั่งเครื่ องบินชุดแรกของประเทศไทย ในปี 2456 ทั้งนี้ กิจการด้านการบินใน
ระยะแรกอยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมจราจรการช่างทหารบก โดยใช้สนามม้าราชกรี ฑาสโมสร เป็ นส่ วน
หนึ่ งของสนามบิน และเรี ยกชื่อว่า สนามบินสระปทุม อย่างไรก็ตามเนื่ องจากในระยะต่อมา สนามบินสระ
ปทุมคับแคบ มีที่ต้ งั ไม่เหมาะสม จึงมีการเลือกพื้นที่สนามบินใหม่ ซึ่งในที่สุดได้เลือกพื้นที่ "ดอนเมือง” และ
จึงเป็ นสนามบินดอนเมือง โดยมีเครื่ องบินลงปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2457 ซึ่ งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2457 ได้มีการตั้งกรมการบินทหารบกมาดูแล ซึ่งรากฐานมัน่ คงของกิจการการบินของไทย ได้เริ่ มต้น ณ ที่นี่
ทอท.เริ่มดาเนินกิจการ
ในปี พ.ศ.2483 กองทัพอากาศได้จ ัดตั้งกองการบิ นพลเรื อนขึ้ นเพื่อดาเนิ น งานเกี่ ยวกับการบิ น
ระหว่างประเทศ และอีก 8 ปี ต่อมาก็ได้ยกฐานะจากกองเป็ นกรม และได้ปรับปรุ งสนามบินดอนเมืองเป็ นท่า
อากาศยานสากลเรี ยกว่า "ท่าอากาศยานดอนเมือง” ก่อนเปลี่ยนมาใช้ชื่ออย่างเป็ นทางการว่า " ท่าอากาศยาน
กรุ งเทพ ” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2498 ต่อมา รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ.2522 โดยกาหนดให้จดั ตั้งการท่าอากาศยานขึ้นเรี ยกว่า การท่าอากาศยานแห่ งประเทศไทย
หรื อ ทอท. และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Airports Authority of Thailand ย่อว่า AATโดยมีพนักงาน ทอท.ได้
เข้าปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติน้ ี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2522 จึ งได้ถือเอาวันนี้ เป็ นวันสถาปนา
ทอท.

ขยายกิจการ
นับ ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ด าเนิ น กิ จ การท่ า อากาศยานกรุ ง เทพ เมื่ อ วัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2522 ทอท.ได้
ปรั บ เปลี่ ย นแนวการบริ ห ารงานเป็ นเชิ ง ธุ ร กิ จ มากยิ่ง ขึ้ น การบริ ห ารงานท่ า อากาศยานกรุ ง เทพมี ก าร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างมาก จนทาให้ ทอท.เป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะที่มนั่ คง และมีศกั ยภาพที่จะ
พัฒนาท่าอากาศยานของไทยให้กา้ วหน้าขึ้นไปอีก ซึ่ งต่อมา ทอท.ได้รับโอนท่าอากาศยานสากลในส่ วน
ภูมิภาคอีก 4 แห่งจากกรมการบินพาณิ ชย์มาดาเนินการตามลาดับ ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (รับโอนเมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2531) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (รับโอน เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ.2531) ท่าอากาศยาน

ภูเก็ต (รับโอนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2531) และท่าอากาศยานเชียงราย (รับโอนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.
2541 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้ ท่าอากาศยานเชียงราย ใช้ชื่อ
ใหม่ว่า "ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2553) และเข้าบริ หารท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ เมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2546 โดย ทอท.ได้ปรับปรุ งอาคารสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ของท่าอากาศยานเหล่านั้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การทุก ๆ ด้าน และได้จดั ทาแผนพัฒนาท่า
อากาศยานให้สอดคล้องกับการเจริ ญเติบโตของการขนส่ งทาง อากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว

ก้ าวสู่ การเป็ นบริษทั มหาชน
กิจการของ ทอท.เจริ ญรุ ดหน้าจนนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญคือ การแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชนจากัด และจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545 โดยใช้ชื่อ บริ ษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด (มหาชน) และยังคงเรี ยกชื่อย่อว่า ทอท.เช่นเดิม ส่ วนภาษาอังกฤษให้ใช้ว่า Airports of Thailand
Public Company Limited เรี ยกโดยย่อว่า AOT

ทสภ.เริ่มให้ บริการ
เมื่อ ทอท.ได้เปิ ดใช้ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549 ท่าอากาศยานกรุ งเทพ จึงเปลี่ยน
ชื่ออีกครั้งเป็ นท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2550 โดยท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เป็ นท่า
อากาศยานหลักของประเทศ ซึ่งให้การต้อนรับผูเ้ ดินทางทัว่ โลกปี ละกว่า 40 ล้านคน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทอท. มีรายได้มาจาก (ก) รายได้จากกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) ซึ่ งประกอบด้วย
ค่าธรรมเนี ยมในการขึ้น ลงของอากาศยาน (Landing Charge) ค่าธรรมเนี ยมที่เก็บอากาศยาน(Parking
Charge) ค่าธรรมเนี ยมการใช้สนามบิน (Passenger Service Charge) และค่าเครื่ องอานวยความสะดวก
(Aircraft Service Charge) (ข) รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน(Non Aeronautical Revenue)
ซึ่ งประกอบด้วยรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Concession Revenue) ค่าเช่ าสานักงานและค่าเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ (Office and Real Property Rents) และ รายได้จากการให้บริ การ (Service Revenue) ทั้งนี้
ในการดาเนินงาน ท่าอากาศยาน ทอท. ยังมีผปู ้ ระกอบการภายนอกเป็ นผูด้ าเนินการเกี่ยวกับการให้บริ การที่
จาเป็ นบาง ส่ วน เช่น บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทย แอร์ พอร์ ตส์ กราวด์ เซอร์ วิสเซส
จากัด ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การภาคพื้นดิ น รวมทั้งการให้บริ การผูโ้ ดยสารตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นกิ จการ
ภายในท่า อากาศยานซึ่ งทากับบริ ษทั ดังกล่าว นอกจากนี้ ยงั มีผปู ้ ระกอบการรายอื่นที่ให้บริ การร้านค้าปลีก
สิ่ งอานวยความสะดวกในการเก็บสิ นค้า รถลีมูซีน บริ การที่จอดรถ และสิ่ งอานวยความสะดวกประเภทต่าง
ๆ โดยผูป้ ระกอบการต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องชาระค่าตอบแทนส่ วนแบ่งผลประโยชน์ (Concession Fees) ค่า

เช่าพื้นที่ (Rent) และค่าบริ การ(Service Charges) ส่ วนผูเ้ ช่าพื้นที่บางรายที่ไม่ได้เข้าทาสัญญาอนุญาตให้
ดาเนินกิจการนั้นจะ ชาระเพียงค่าเช่าพื้นที่และค่าบริ การให้ ทอท. เท่านั้น

ทอท. มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการท่ าอากาศยาน
คณะผูบ้ ริ หารของ ทอท. มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ดา้ นบริ หารจัดการท่าอากาศยานเป็ น
อย่างดี รวมถึงมีการวางแผนพัฒนาท่าอากาศยาน และปรับปรุ งท่าอากาศยาน ให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
และมีศกั ยภาพสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้นเพื่อให้การบริ หารงานของ ทอท. สามารถ
แข่งขันในระดับสากล และเป็ นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ทอท. จึงได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ในการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย

(ก) การพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อการแข่งขัน
การเปิ ดให้ บ ริ การท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ เป็ นยุ ท ธศาสตร์ ส าคัญ ของชาติ ใ นการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิๆได้เปิ ด
ให้บริ การในเชิงพาณิ ชย์อย่างเต็มรู ปแบบ เป็ นท่าอากาศยานหลักที่เป็ นศูนย์กลางการบิน (Hub) ของภูมิภาค
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ รองรับเส้นทางการบินจากทุกมุมโลก เป็ นประตูสู่ ประเทศในแถบเอเชี ยใต้และ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Gateway to the Golden Land) ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค โดยท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นท่าอากาศยานนานาชาติแห่ งใหม่ที่มีความทันสมัย เพียบพร้อมไป
ด้วยสิ่ งอานวยความสะดวก ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง การรักษาความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐานระดับสากล และสามารถให้บริ การสายการบิน และผูโ้ ดยสารอย่างมีคุณภาพในระดับสากล โดย
ในเบื้องต้นจะมีศกั ยภาพในการรองรับผูโ้ ดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี และเมื่อพัฒนาเต็มพื้นที่แล้วจะสามารถ
รองรับผูโ้ ดยสารได้สูงถึง 100 ล้านคนต่อปี พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพและการบริ การของท่าอากาศยานที่มี
ผูโ้ ดยสารสู งติด อันดับ 1 ใน 10 ของโลกโดยจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่ การจัดอันดับท่าอากาศยานและ
คุณภาพการ ให้บริ การในระดับสากล ปี งบประมาณ 2549 ‟ 2551 เพื่อให้ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิสามารถ
แข่งขันกับท่าอากาศยานอื่น ๆ ในระดับสากลได้

(ข) บทบาทของท่าอากาศยานในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
การ เปิ ดให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จะเป็ นส่ วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์
ที่สาคัญของประเทศ โดยท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิได้มีการบริ หารจัดการด้านการขนส่ งสิ นค้าเป็ นแบบ เขต
ปลอดอากร (Free zone) เพื่ออานวยความสะดวกในการขนส่ งและการบริ หารจัดการสิ นค้า มีความรวดเร็ ว
ยิ่งขึ้น เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งสิ นค้า ซึ่ งจะช่วยเพิ่มปริ มาณของสิ นค้าที่ขนส่ งผ่านท่าอากาศ
ยานสุ วรรณภูมิมากยิ่ง ขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการขนส่ งทาง
อากาศ ในส่ วนบทบาทของท่าอากาศยานภูมิภาค ทอท. จะเร่ งพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุ นระบบโลจิ

สติกส์และการท่องเที่ยว ขยายเครื อข่ายเส้นทางบินให้ครอบคลุมทัว่ โลก เป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของสิ นค้า
ในกลุ่มของประเทศจีเอ็มเอสและเอเชียใต้ รวมทั้งพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่และภูเก็ตเป็ นประตูสู่ ภูมิภาค
นอกจากนี้ ทอท.ยังถือหุ ้นใน 9 บริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าอากาศยานของ
ทอท.

วิสัยทัศน์ และภารกิจ
วิสัยทัศน์ : บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)(ทอท.) คือ ผูน้ าธุรกิจท่าอากาศยานในภูมิภาคเอเชีย
พันธกิจ : ดาเนิ น ธุ รกิจท่าอากาศยานด้วยมาตรฐานเหนื อระดับ ให้บริ การด้วยใจรัก พร้อมเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
ค่ านิยม "ปลอดภัย คือ มาตรฐาน บริ การ คือ หัวใจ” จิตสานึ กในการให้บริ การให้บริ การด้วยความเข้าใจ
ความหมายของการให้บริ การ การร่ วมกันทางานความสามัคคี ทางานเป็ นทีม ให้ความสาคัญกับเป้ าหมาย
ของ องค์กรมากกว่าเป้ าหมายส่ วนตัว การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ศึกษาเรี ยนรู ้การเปลี่ยนแปลงในเรื่ องต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของ ทอท. และคู่เทียบ เพื่อให้สามารถที่จะแข่งขันกับคู่เทียบได้ และมีความตั้งใจที่จะ
ศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความสามารถในการ ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นไป ความโปร่ งใสและ
สานึกในความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใสตรวจสอบ ได้ และสานึกในความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ต่อผูถ้ ือหุน้ ต่อคู่คา้ ต่อสังคมและ ประเทศชาติแผนวิสาหกิจ ทอท. ฉบับที่ 3

ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับท่ าอากาศยานหาดใหญ่
สภาพโดยทั่วไป
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็ นหนึ่ งในท่าอากาศยานสาคัญที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของ บริ ษทั ท่า
อากาศยานไทย จากัด มหาชน โดย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ต้ งั อยูใ่ นโซนธุรกิจการค้าทางภาคใต้ เป็ นเสมือน
ประตูทางเข้าสาหรับผูท้ ี่ ตอ้ งการติดต่อธุรกิจการค้า หรื อท่องเที่ยว ทางตอนใต้ของประเทศไทย รวมถึงเป็ น
เสมือนช่องทางการเดินทางสาหรับชาวมุสลิมในการเดินทางไปเเสวงบุญ ที่ นครเมกกะ ปั จจุบนั มี 6 สายการ
บินให้บริ การผูโ้ ดยสารมากกว่า 1,283,194 คน เที่ยวบิน 9,050 เที่ยว เเละบริ การขนถ่ายสิ นค้ามากกว่า 10,
891 ตัน ต่อปี
ตาเเหน่ งที่ต้ัง : ตั้งอยูท่ ี่ ลองจิจูด 100° 23' 42" เเละ ละติจูด 06° 55' 58" อยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเล 90
ฟุต ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ 9 กิโลเมตร

การบริหารจัดการด้ านมาตรฐานความปลอดภัยท่ าอากาศยาน
การบริ หารจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวเนื่ องกับการบิน ของ บริ ษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด (มหาชน)

ความปลอดภัย เป็ นสิ่ ง แรกที่ ต ้อ งค านึ ง ถึ ง ในการด าเนิ น งานของท่ า อากาศยานโดยเฉพาะการ
ปฏิบตั ิงาน ในเขตการบิน (Airside) เนื่องจากเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานซึ่งมีการดาเนินงานที่ซบั ซ้อน
และหลากหลาย จึงมีความเสี่ ยงที่จะนาไปสู่ การเกิดอุบตั ิเหตุและนาไปสู่ ความสู ญเสี ยมหาศาลตามมา ดังนั้น
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.) ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริ หารงานท่าอากาศ
ยานระหว่างประเทศทั้ง 6 แห่ ง คือ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงราย ให้เกิดความปลอดภัยและเป็ นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การการบินพลเรื อน
ระหว่างประเทศ (ICAO) ภาคผนวกที่ 14 ที่กาหนดให้ ท่าอากาศยานทุกแห่ ง โดยเฉพาะท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศจะต้องจัดทาคู่มือการดาเนิ นงานสนามบิน และจัดให้มีระบบการจัดการด้านนิ รภัยของ
สนามบิน (Safety Management System-SMS) เพื่อใช้ประกอบการขอใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบิน
สาธารณะ (Aerodrome Certificate) จากหน่วยงานกากับของรัฐ ซึ่งหน่วยงานกากับด้านการบินของประเทศ
ไทย คือ กรมการบินพลเรื อน (บพ.)
คู่มือการดาเนินงานสนามบินและระบบ SMS คืออะไร คู่มือการดาเนินงานสนามบิน (Aerodrome
Manual)
เป็ นเอกสารสาคัญที่ท่าอากาศยานต้องจัดทาขึ้น เพื่อแสดงถึงกายภาพและวิธีการดาเนิ นงานของ
สนามบิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มีการดาเนิ นงานด้านมาตรฐานความปลอดภัย (Aerodrome Standards
and Safety) เป็ นหลักสาคัญ โดยคู่มือการดาเนินงานสนามบินมีองค์ประกอบ 5 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 เรื่ องทัว่ ไป
ของสนามบิน ส่ วนที่ 2 เรื่ องรายละเอียดของสถานที่ ต้ งั สนามบิน ส่ วนที่ 3 เรื่ องรายละเอียดของสนามบินที่
ต้องรายงานต่อบริ การข่าวการบิน ส่ วนที่ 4 เรื่ องรายละเอียดของวิธีการดาเนิ นงานสนามบินและมาตรการ
ความปลอดภัย และส่ ว นที่ 5 เรื่ องการบริ ห ารสนามบิ น และระบบการจัด การด้านนิ ร ภัย ของสนามบิ น
Aerodrome Safety Management System - (SMS) คือ ระบบที่ใช้ในการจัดการความปลอดภัยของสนามบิน
ประกอบด้วยโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) ความรับผิดชอบ (Responsibilities) ระเบียบการ
ปฏิบตั ิ (Rule & Regulation) กระบวนการทางาน (Procedure) และบทบัญญัติต่างๆ (Provisions) ซึ่ ง
ผูด้ าเนิ นการสนามบินจะต้องจัดให้มีเพื่อการควบคุมความปลอดภัยที่สนามบินและจัดให้มีการใช้สนามบิน
อย่างปลอดภัย

โครงสร้ างหน่ วยงานของ ทอท. ด้ านความปลอดภัย
ทอท. มีการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายของรั ฐดังกล่าวข้างต้น โดยได้ปรับโครงสร้าง
องค์กรใหม่เมื่อ 1 ส.ค.50 จัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานความปลอดภัยระดับบริ ษทั และ
ระดับท่าอากาศยาน รวมทั้งมีคณะกรรมการความปลอดภัยเป็ น 2 ระดับเช่นกัน เพื่อให้การดาเนิ นการด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยเป็ นรู ปธรรม มีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกันทั้งองค์การ โดยมีบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริ หารความปลอดภัยท่าอากาศยาน ทอท. (ระดับองค์การ) มีกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ เป็ นประธานคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของ ทอท. ในสายงานที่เกี่ยวข้องเป็ น
กรรมการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้ าหมายการดาเนิ นงานด้าน
มาตรฐานและความปลอดภัยของ ทอท.
2. สานักมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน (สมป.) เป็ นหัวหน้าสายวิชาการด้าน
มาตรฐาน ความปลอดภัยท่าอากาศยานรับผิดชอบในการบริ หารจัดการภาพรวมของ ทอท. มีหน้าที่ในการ
กากับ ดูแล และควบคุมให้ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ งของ ทอท. ดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย โดยมี หน่ วยงานมาตรฐานและความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ทอท. ทั้ง 6 แห่ ง นาระบบ SMS
ไปดาเนินการปฏิบตั ิ
3. คณะกรรมการความปลอดภัยของท่าอากาศยาน เป็ นคณะกรรมการระดับท่าอากาศยาน
ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากส่ วนงานต่างๆ ของท่าอากาศยานเป็ นกรรมการ และส่ วน/งานมาตรฐานและความ
ปลอดภัยท่าอากาศยานเป็ นเลขานุ การ ทาหน้าที่ดาเนิ นการตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้ าหมายการ
ดาเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยของ ทอท.
4. หน่วยงานมาตรฐานและความปลอดภัยของท่าอากาศยานมีหน้าที่นานโยบายความปลอดภัย
ของ ทอท. ไปสู่ การปฏิบตั ิในระดับท่าอากาศยาน รวมทั้งกากับดูแลและตรวจสอบการดาเนิ นงานของท่า
อากาศยาน ให้เป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยานอย่างมีประสิ ทธิภาพและต่อเนื่อง
การดาเนินงานของ ทอท. ที่จะให้ได้รับใบรับรองการดาเนินงานสนามบิน และสามารถดารงรักษา
ระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้คงอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
ปั จจุบนั ทอท. ได้ดาเนิ นการจัดทาคู่มือการดาเนินงานสนามบิน และจัดให้มีระบบการจัดการด้าน
นิรภัยของสนามบิน รวมทั้งมีกระบวนการกากับดูแลและตรวจประเมินด้านมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งการ
ประเมินตนเอง (Self Audit) ของท่าอากาศยานและการตรวจประเมิน (Internal Audit) โดย สมป. ในทุกปี
ทั้งนี้ เพื่อให้ท่าอากาศยานมีความพร้อมรับการตรวจสอบ (Audit) จากกรมการบินพลเรื อน (บพ.) ซึ่ งในปี
2553 กาหนดระหว่างเดือน ม.ค. ‟ ก.ค. และเมื่อได้ใบรับรองสนามบินแล้ว ทอท. จะต้องรักษามาตรฐาน
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดความปลอดภัยสู งสุ ดต่อการปฏิบตั ิการบินและสร้ างความมัน่ ใจ
ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การท่าอากาศยาน

นโยบายความปลอดภัยของท่ าอากาศยาน (Aerodrome Safety Policy)
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรหนึ่ งในธุ รกิจการขนส่ งทางอากาศที่ตอ้ ง
ดาเนิ นกิจการบนข้อมาตรฐานแห่ งชาติและระหว่างประเทศอย่างเคร่ งครัดและต่อเนื่ องเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การมี
ความมัน่ ใจในเรื่ องความปลอดภัยสู งสุ ด จึงกาหนดนโยบายความปลอดภัยของท่าอากาศยาน (Aerodrome
Safety Policy) ดังนี้

1. มุ่งมัน่ อย่างจริ งจังที่จะพัฒนามาตรฐานและการจัดการความปลอดภัยของท่าอากาศยานให้
ก้า วหน้า ควบคู่ ไ ปกับ การเติ บ โตของกิ จ การขนส่ ง ทางอากาศ ภายใต้ก ฎหมายและข้อ ก าหนด รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
2. ความปลอดภัยของท่าอากาศยานเป็ นหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างทุกคน พนักงานและ
ลูกจ้างจะต้องตระหนัก และให้ความร่ วมมือในเรื่ องความปลอดภัยของท่าอากาศยานอย่างเคร่ งครัด
3. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่กากับดูแลรับผิดชอบในเรื่ องความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
โดยบังคับบัญชาให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานแห่งความปลอดภัยโดยสม่าเสมอ
4. จัดให้มีการฝึ กอบรมเพื่อให้มีความมัน่ ใจว่ามีบุคลากรที่มีความชานาญอย่างต่อเนื่ องเพียง
พอที่จะดาเนินการให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ และนโยบายความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
5. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และจูงใจผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐาน
แห่งความปลอดภัยด้วยการยอมรับและมีจิตสานึกจนกลายเป็ นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
6. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้สัมฤทธิ์ ผลในทาง
ปฏิบตั ิและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. ให้การสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณอย่างเพียงพอต่อการดาเนิ นการเกี่ยวกับระบบการ
จัดการความปลอดภัยให้มีความเหมาะสมตลอดเวลา
8. ส่ งเสริ มให้บุคลากรทารายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างอิสระ และปราศจากการลงโทษ

ผังโครงสร้ างองค์ กร

2.2 การสื่ อสารมวลชน
การสื่ อสารมวลชน (Mass Communication)
การสื่ อสารมวลชน เป็ นสถานการณ์ของการ สื่ อสารอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งมีลกั ษณะสาคัญดังนี้
1. เป็ นการสื่ อสารที่มุ่งไปยังผูร้ ับจานวนค่อนข้างมาก ไม่รู้จกั มักคุน้ กันและมีความแตกต่างกันใน หมู่ผรู ้ ับ
2. มีการถ่ายทอดสารอย่างเปิ ดเผยส่ วนใหญ่จะกาหนดเวลาให้ถึงกลุ่มผูร้ ับพร้อม ๆ กัน
3. การสื่ อสารมวลชนมักจะเป็ นการสื่ อสารในองค์การที่ซบั ซ้อมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2534 : 48) ได้สรุ ปสถานการณ์ของการสื่ อสารมวลชนกับ องค์ประกอบ
ของกระบวนการสื่ อสารไว้ว่า ผูส้ ่ งสารในการสื่ อสารมวลชนมักจะเป็ นองค์กรที่มีโครงสร้าง องค์การและมี
การจัดระบบทางานที่ชดั เจน ข่าวสารจากสื่ อมวลชนที่ปรากฏ ได้แก่ ข่าวสารในหน้าหนังสื อพิมพ์ รายการ
วิทยุกระจายเสี ยง หรื อวิทยุโทรทัศน์ เป็ นผลจากการระดมสมองเพื่อการผลิตจากทีมงานมากกว่า 2 คน ซึ่ ง
จะต้องผ่านกระบวนการการเลือกสรรข่าวสาร การตัดสิ นใจในเรื่ องรู ปแบบ และวิธีการในการนาเสนอเป็ น
ลาดับขั้นตอนก่อนที่ข่าวสารจะถึงมือผูร้ ับสารและข่าวสารนั้นจะถูกส่ งผ่านอย่างเปิ ดเผย เพื่อให้สาธารณชน
ได้รับรู ้เกือบพร้อม ๆ กัน เช่น การกระจายเสี ยงทางวิทยุกระจายเสี ยง หรื อวิทยุโทรทัศน์ การตีพิมพ์ข่าวสาร
ใน หน้าหนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น ข่าวสารในการสื่ อสารมวลชนมักจะเป็ นข่าวสารเพื่อสาธารณชน และมักจะ
ได้รับ ปฏิกิริยาสะท้อนกลับค่อนข้างช้า นอกจากนี้ ยงั อาจมีอุปสรรคที่เกิดจากสื่ อ อุปสรรคที่เกิดจากการ
เลือกใช้ ภาษาในการสื่ อสาร และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม อันจะทาให้ประสิ ทธิภาพในการสื่ อสารลดลง
อีกด้วย
จะเห็ นได้ว่ากระบวนการสื่ อสารของแต่ละสถานการณ์ ก ารสื่ อสาร มี ความแตกต่ างกันบ้างใน
รายละเอียดขององค์ประกอบการสื่ อสาร ซึ่ งสรุ ปได้เป็ นตารางแสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
สถานการณ์การสื่ อสารทั้ง 3 สถานการณ์ตามองค์ประกอบของการสื่ อสารได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสถานการณ์การสื่ อสาร 3 สถานการณ์ ตามองค์ประกอบ
ของการสื่ อสาร

ความหมายของสื่ อมวลชน

สื่ อมวลชน หมายถึง สื่ อที่ใช้ส่งสารจากบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลไปยังผูร้ ับที่มีจานวนมากและอยูต่ ่างถิ่นต่าง
ที่กนั ในเวลาเดียวกันหรื อต่างเวลากัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่ งสารซึ่งได้แก่ ข่าวความรู ้ ความคิดเห็น ความ
บันเทิง และแจ้งความ ฯลฯ ไปสู่มวลชนด้วยความรวดเร็ ว เที่ยงตรงและประหยัด
ปรมะ สตะเวทิน (2538, น. 6 ‟ 7) ได้กล่าวว่า มีผไู ้ ด้ให้ความหมายของการสื่ อสารมวลชนไว้
มากมายดังนี้
มอริ ส ราโรวิทย์ (Morris Janowitz) ให้ความหมายของการสื่ อสารมวลชนไว้คือ การสื่ อสาร
ป ระ ก อ บ ด้ ว ย สา รบั น แ ละ เ ท ค นิ ค ซึ่ ง ก ลุ่ ม ค น ที่ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ ใ ช้ เ ครื่ อง มื อทา ง

เทคโนโลยี (หนังสื อพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์ ฯลฯ ส่ งเนื้อหาที่เป็ นลักษณะ (symbolic content) ไปสู่ รับสารที่มี
ขนาดใหญ่ มีความแตกต่าง และอยูก่ นั อย่างกระจัดกระจาย
ชาร์ลส์ อาร์ ไรท์ (Charies R.Wright) ให้ความหมายว่า การสื่ อสารมวลชนคือการสื่ อสารที่มุ่งไปสู่
ผูร้ ับสารจานวนมาก ซึ่ งมีความแตกต่างกัน และไม่เป็ นที่รู้จกั ของผูส้ ่ งสาร สารถูกส่ งไปยังประชาชนทัว่ ไป
เพื่ อ ให้ ถึ ง ประชาชนผูร้ ั บ สารได้ร วดเร็ ว ในเวลาเดี ย วกัน และสารนั้น มี ล ัก ษณะที่ ไ ม่ ย งั่ ยื น โดยอาศัย
สื่ อมวลชนเป็ นสื่ อ ผูส้ ่ งสารมักจะเป็ นหรื อดาเนินกิจการภายใต้องคืการที่ซบั ซ้อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายมหาศาล
ไ ม เ คิ ล เ บ อ ร์ กู น (Michael Burgoon) ก า ร สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น เ ป็ น ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ ไ ม่ เ ป็ น
ส่ วนตัว (Impersonal) และโดยอ้อม (Indirect) ที่มุ่งไปสู่คนจานวนมาก
จอห์น อาร์ บิทเนอร์ (John R.Bittner) การสื่ อสารมวลชนคือการที่สารถูกสื่ อสารผ่านสื่ อมวลชนไป
ยังคนจานวนมาก
วอเรน เค อกี (Warren K. Agee) และคณะ การสื่ อสารมวลชนคือ กระบวนการของการส่ ง
ข่าวสาร (information) ความคิด (ideas) และทัศนคติ (attitudes) ไปสู่ ผรู ้ ับสารจานวนมากที่มีความแตกต่าง
กันโดยการใช้สื่อที่ถูกพัฒนาเพื่อการนี้
จากคานิ ยามทั้งหลายข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า การสื่ อสารมวชนเป็ นกระบวนการของสื่ อสารโดยที่
ผูส้ ่ งสารจะมีลกั ษณะการทางานเป็ นองค์กรกระทาการสื่ อสารที่มีเนื้อหาอันเดียวกันโดยอาศัยสื่ อสารมวลชน
เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนไปยังผูร้ ับสารจานวนมากที่มีความแตกต่างกันทางด้านประชากรศาสตร์

ลักษณะของการสื่ อสารมวลชน
จากการศึกษาลักษณะของการสื่ อสารมวลชนสามารถสรุ ปได้ดงั นี้คือ (กิติมา สุ รสนธิ, 2542 น. 78)
1. ผูส้ ่ งสารในกระบวนการสื่ อสารมวลชนจะมีลกั ษณะที่ทาเป็ นอาชี พ (Professional) ซึ่ งทาหน้าที่
รวบรวมผสมผสานเนื้ อหาต่างๆ เพื่อเสนอให้กบั มวลชน ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน ผูส้ ่ งสารอาชีพเหล่านี้
ได้แ ก่ ผู ้ช านาญการ(Specialists) ซึ่ งมี อ าชี พ ประจ าอยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมการสื่ อ สาร (Communication
Industry) เช่น นักข่าว บรรณาธิการ ผูผ้ ลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ผูส้ ร้างภาพยนตร์ ฯลฯ เป็ นต้น
2. ข่าวสาร (Message) ของการสื่ อสารมวลชน จะถูกแพร่ กระจายออกไปด้วยวิธีการที่รวดเร็ วและ
ต่อเนื่อง (Rapid and Continue) โดยผ่านทางระบบกลไกของสื่ อ อันได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ (Printed Media) เช่น
หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และสื่ อที่ใช้ไฟฟ้ า (Electronic Media) เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็ นต้น
3. ความรวดเร็ ว (Rapid) ข่าวสารที่ถูกส่ งออกไปหมายถึง ความสาเร็ จที่สื่อมวลชนสามารถนาสาร
ผ่านระยะทาง (Distance) และช่วงเวลา (Time) ไปยังผูร้ ับสารได้อย่างทันทีทนั ใด ในกรณี ของสื่ อไฟฟ้ า เช่น
วิทยุ โทรทัศน์
4. ความต่อเนื่ อง (Continue) การสื่ อสารมวลชนมักจะส่ งหรื อถ่ายทอดข่าวสารโดยใช้หลักของการ
กาหนดเวลา (Schedule) มากกว่าที่ จะเป็ นแบบตามอาเภอใจ หรื อตามสะดวก เช่ น หนังสื อพิมพ์รายวัน
นิ ตยสารรายอาทิตย์ รายปั กษ์ หรื อรายเดื อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยุและโทรทัศน์จะเห็ นได้ชดั เจน ส่ วน
หนังสื อและภาพยนตร์แม้จะมีลกั ษณะความเป็ นประจา (Regularly) น้อยกว่าอย่างอื่นแต่ยงั คงความต่อเนื่อง

ที่ ผูเ้ ขี ยนหรื อผูผ้ ลิ ตเสนอผลงานออกสู่ มวลชน อย่างไรก็ตามในรายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วกับคุ ณ ลัก ษณะของ
สื่ อสารมวลชนแต่ละประเภทนั้น ยังมีขอ้ แตกต่างกันในเรื่ องของความสามารถและข้อจากัดของสื่ อซึ่งทาให้
ประสิ ทธิภาพของสื่ อแต่ละสื่ อแตกต่างกัน เช่น สื่ อวิทยุ สื่ อโทรทัศน์ จะมีขอ้ ดีกว่าหนังสื อพิมพ์ตรงที่มีความ
รวดเร็ วหรื อมี ค วามสวยงามดึ ง ดู ด ใจมากกว่ า แค่ มี ข ้ อ จ ากั ด ตรงสารที่ ส่ งไปนั้ นจะไม่ ค งทน
ถาวร (Permanent) และมีลกั ษณะที่ผา่ นเลยไป (Transitory) ส่ วนสื่ อสิ่ งพิมพ์จะสามารถเก็บไว้อ่านใหม่ได้ ทา
ให้สารมีโอกาสที่จะถูกส่ งซ้ าอีก
5. ผูร้ ับสารของการสื่ อสารมวลชน จะมีจานวนมากและมีลกั ษณะหลากหลาย (Numerous and
Diverse) หรื อที่เรี ยกว่า มวลชน (Mass Audience) ซึ่ งมีความแตกต่างกันในเรื่ องคุณลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ (Heterogeneous)และไม่เป็ นที่รู้จกั ของผูส้ ่ งสาร
บรู ซ เวสเวย์ และมัลคอม แมคลีน (Bruce Westley and Malcolm Maclean) ได้อธิ บายความ
แตกต่างระหว่างการสื่ อสารระหว่างบุคคลแบบเห็นหน้าค่าตากัน (Face ‟ to ‟ face ‟ communication) กับ
การสื่ อสารมวลชนไว้ดงั นี้
1. ในการสื่ อสารระหว่างบุคคลแบบเห็นค่าตากันนั้น คู่สื่อสาร ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารสามารถที่จะ
รับรู ้ความรู ้สึกของฝ่ ายตรงข้ามได้มากกว่าการสื่ อสารมวลชน เพราะในการสื่ อสารระหว่างบุคคลแบบเห็น
หน้าค่าตากันนั้นมีประสาทที่จะรับรู ้ความรู ้สึกได้มากกว่า (more sense modalities) กล่าวคือ สามารถทั้งได้
ยินเสี ยง (hearing) ได้เห็น (seeing) ตลอดจนสัมผัส (touching) ได้
2. ในการสื่ อสารระหว่างบุ คคลแบบเห็ นหน้าค่าตากัน นั้นทาให้คู่สื่อสารได้รับการสื่ อสารกลับ
ทันทีทนั ใด (immediate “feedback”)
เมลวิน เดอเฟลอร์ (Melvin DeFleur) กล่าวว่าลักษณะพิเศษของการสื่ อสารมวลชนได้แก่
1. ความประณี ตของสื่ อที่ใช้ (an elaboration of the channel) เนื่องจากการสื่ อสารมวลชนเป็ นการ
สื่ อสารกับคนจานวนมากจึ งต้องใช้สื่อที่มีความสลับซับซ้อน (complex channels) ใช้เทคโนโลยีและ
เครื่ องยนต์กลไกเพื่อนาสารไปสู่ คนจานวนมากได้ เช่ น วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์
ภาพยนตร์
2. มีผรู ้ ับสารจานวนมาก (large numbers of people) ลักษณะสาคัญอีกประการหนึ่ งของการ
สื่ อสารมวลชนก็คือ การสื่ อสารมวลชนเป็ นสื่ อที่มีจานวนของผูร้ ับสารมาก
3. ผลของการสื่ อสาร (consequences) เนื่องจากสื่ อที่ใช้สามารถนาสารไปสู่ คนจานวนมากได้ ดังนั้น
การสื่ อสารมวลชนจึงก่อให้เกิดผล หรื อมีอิทธิพลต่อคนจานวนมากกมากกว่าการสื่ อสารชนิดอื่น
วิ ล เลี่ ย ม ริ เวอร์ ส (William Rivers) และคณะ อธิ บ ายลัก ษณะเฉพาะของการสื่ อ สารมวลชน
ดังต่อไปนี้

1. ส่ วนใหญ่ แ ล้ ว การสื่ อสารมวลชนมี ลั ก ษณะเป็ นการสื่ อสารทางเดี ยว การสื่ อสาร
กลับ (feedback) จากผูร้ ับสารไปยังผูส้ ่ งสารมักเป็ นไปได้อย่างล่าช้า หรื อกระทาได้ยาก เช่ น จดหมายจาก
ผูอ้ ่าน โทรศัพท์จากผูฟ้ ัง การสารวจความคิดเห็นของผูช้ ม เป็ นต้น
2. ทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารสามารถเลือกได้ กล่าวคือ ผูส้ ่ งสารสามารถเลือกหรื อกาหนดผูร้ ับสาร
เป้ าหมายของตนได้ เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มคนมีการศึกษา ผูช้ าย ผูห้ ญิง นักธุ รกิ จ ฯลฯ ในทานอง
เดียวกันผูร้ ับสารก็สามารถเลือกได้ว่าจะดูทีวีช่องใด ฟังวิทยุรายการใด อ่านหนังสื อพิมพ์หรื อนิตยสารฉบับ
ใด ในการแสวงหาข่าวสารและความบันเทิงของตน
3. ผูส้ ่ งสารสามารถกระทาการสื่ อสารกับผูร้ ับสารจานวนมากได้อย่างกว้างขวางเพาะใช้สื่อมวลชน
เช่น วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ เป็ นสื่ อในการสื่ อสาร
4. เนื่องจากผูร้ ับสารมีจานวนมาก และมีความแตกต่างกัน การสื่ อสารมวลชนจึงเป็ นการสื่ อสารไปยัง
ผูร้ ั บสารที่ ผูส้ ่ งสารไม่รู้จกั ทาให้การสื่ อสารขาดลักษณะของความใกล้ชิดคุ น้ เคยซึ่ งมี อยู่ในการสื่ อสาร
ระหว่างบุคคล
5. ผูส้ ่ งสารเป็ นสถาบันสังคม (social institution) ซึ่ งปฏิ บตั ิ ห น้าที่ ภายใต้ ปั จจัยต่างๆ ซึ่ งเป็ น
สิ่ งแวดล้อมของผูส้ ่ งสาร เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีอิทธิ พลต่อผู ้
ส่ งสาร

ผลของการสื่ อสารมวลชน (Effect of Mass Communication)
ผลของการสื่ อสารมวลชน (Effect of Mass Communication) คือ สิ่ งที่เกิดขึ้นหลังจากที่การทาการ
สื่ อสาร และผลนั้นอาจเป็ นการเปลี่ยนแปลงในด้านอารมณ์ ความรู ้สึกนึกคิด ตลอดจนความรู ้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมของผูร้ ับสารนั้นด้วย
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นได้ อุบรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์ และคณะ (2543, น. 483) สรุ ปไว้ว่า การสื่ อสาร
อาจก่อให้เกิดผล 4 ระดับคือ
1. ระดับปัจเจกบุคคล ผลกระทบที่เกิดจากระดับปัจเจกบุคคลได้แก่ ด้านความนึกคิด (cognition) เช่น
ความรู ้ (knowledge) และความเห็น (opinion) ด้านความรู ้สึก (affection) เช่น ทัศนคติ ซึ่งหมายถึงความรู ้สึก
ชอบหรื อไม่ชอบต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง และด้านพฤติกรรม (behavior) ตัวอย่างเช่น การที่เด็กและเยาวชนรับสื่ อ
ประเภทใดประเภทหนึ่ งมากเกินไป (heavy user of mass media) จาทาให้การติดต่อสื่ อสารกับบุคคลและ
โลกภายนอก และอาจนาไปสู่การถูกสื่ อครอบงาได้โดยง่าย
2. ระดับกลุ่มหรื อองค์กร เช่น ดนตรี รายการบันเทิงต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างวัฒนธรรมย่อยของ
กลุ่มเด็กและวัยรุ่ น หรื อการโฆษณาหรื อมือถือที่ทาให้คนรุ่ นใหม่ในวัยทางานติดโทรศัพท์และนิ ยมสื่ อสาร
กันด้วยภาษาผสมด้วยถ้อยคานั้นๆ
3. ระดับสถานบันทางสังคม เช่น การเสนอข่าวในทางลบเกี่ยวกับพระสงฆ์บ่อย ทาให้สถาบันศาสนา
ได้รับผลกระทบจนนาไปสู่การปฏิรูปสถาบันสงฆ์

4. ระดับสังคมและวัฒนธรรม เช่ น การจัดงานประกวดนางงามและการเสนอเป็ นข่าวใหญ่อย่าง
ต่อเนื่ อง เป็ นการตอกย้ าค่านิ ย มเกี่ ยวกับผูห้ ญิ งในเรื่ องรู ปเป็ นทรั พย์ เท่ากับเป็ นการสนับสนุ นให้ธารง
สถานภาพสังคมชายเป็ นส่ วนใหญ่ ค่านิ ยมกรณี มีเมียน้อย การเที่ยวโสเภณี ไปจนถึงการใช้ความรุ นแรงใน
ครอบครัว
จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็ นผลที่เกิดขึ้นในหลายๆ ลักษณะดังอาจแบ่ง
ได้เป็ นหลายประเภทดังนี้

การแบ่ งประเภทผลของการสื่ อสารมวลชน
จากข้างต้นจะเห็นได้วา่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็ นผลที่เกิดขึ้นในหลายๆ ลักษณะดังอาจแบ่งได้
เป็ นหลายประเภทดังนี้ (กิติมา สุ รสนธิ, 2542, น. 98 ‟ 99)
1. แบ่ งตามระยะเวลา เป็ นการแบ่งผลของการสื่ อสารโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ผลของการสื่ อสาร
ในครั้งนั้นๆ ปรากฏอยู่ ซึ่งแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 ผลระยะสั้น (Short ‟ term Effect) เป็ นผลที่เกิดขึ้นจากการสื่ อสารเพียงระยะสั้นๆ เช่น
การห้ามสูบบุหรี่ ในโรงหนัง
1.2 ผลระยะยาว (Long ‟ term Effect) เป็ นผลระยะยาวที่เกิดขึ้นเนื่องจากการสื่ อสาร เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ให้คนไปทาหมัน หรื อโครงการรณรงค์ให้คนเลิกสู บบุหรี่ ถ้าคนไปทาหมันหรื อเลิกสู บบุหรี่
ไปตลอดก็จะทาให้เกิดผลระยะยาวขึ้น
2. แบ่ งตามลักษณะของผลที่เกิดขึน้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท เป็ นการแบ่งประเภทของผลการสื่ อสารโดย
พิจารณาจากทิศทางของผลของการสื่ อสารที่เกิ ดขึ้นว่าสิ่ งที่เกิ ดขึ้นนั้นเป็ นผลจากการสื่ อสารนั้นโดยตรง
หรื อไม่จากผลของการสื่ อสารในครั้งนั้นโดยตรง ซึ่งแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ
2.1 ผลทางตรง (Direct Effect) เป็ นผลที่เกิดขึ้นจากการสื่ อสารในครั้งนั้นโดยตรง ผูส้ ื่ อสาร
ต้องการส่ งปฏิกิริยาตอบสนองนั้นอย่างตรงไปตรงมา เช่น การตอบคาถาม ครู สอนให้นกั เรี ยนอ่านหนังสื อ
ออก เจ้าหน้าที่โครงการฝึ กหัดให้แม่บา้ นจักสานวัสดุเป็ น เป็ นต้น
2.2 ผลทางอ้อม (Indirect Effect) หรื อผลแอบแฝง (Latent Effect) เป็ นผลที่ไม่ได้เกิดขึ้น
โดยตรงจาการสื่ อสารครั้งนั้น แต่เป็ นผลกระทบอื่นที่ผสู ้ ่ งไม่ได้คาดไว้จากการสื่ อสาร ผูส้ ื่ อสารไม่กล้าแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองนั้นโดยตรง เช่น การยิม้ แทนการปฏิเสธ การให้ขอ้ มูลในโครงการคุมกาเนิ ด มีผลทาให้
เด็กสาวในสังคมปลอมเนื้ อปล่อยตัวมากยิ่งขึ้น หรื อเด็กวัยรุ่ นเรี ยนรู ้วิธีการเสพยาเสพติดจากภาพยนตร์ ใน
โครงการต่อต้านยาเสพติด เป็ นต้น
3. แบ่ งตามความดีและไม่ ดีของผลที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาดูจากผลของการสื่ อสารในครั้งนั้นๆ ว่า
ก่อให้เกิ ดผลดี ต่อบุคคล หรื อต่อสังคมหรื อไม่ หรื ออีกแง่หนึ่ งคือเป็ นผลที่ทาให้ผูส้ ่ งบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่ได้ต้ งั ใจหรื อไม่ ซึ่งแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
3.1 ผลทางบวก (Positive Effect) ผูร้ ับสารที่มีปฏิกิริยาในทางบวกหรื อเชิงตอบรับ จะแสดง
อาการพึงพอใจ สนับสนุน การส่ งสารของผูส้ ่ งสารอาจออกมาในรู ปคาพูด การปรบมือหรื อการแสดงอื่นๆ

สาหรับตัวผูส้ ่ งสารเอง เมื่อได้รับปฏิกิริยาในทางบวกก็จะเกิดความรู ้สึกกระตือรื อร้น ภาคภูมิใจ อยากทาการ
ส่ งสารนั้นต่อไปได้แก่ ผลการสื่ อสารที่บรรลุวตั ถุประสงค์ของผูส้ ่ สงสารเป็ นผูท้ ี่ก่อให้เกิ ดผลดี ท้ งั ต่อตัว
บุคคลและสังคม
3.2 ผลทางลบ (Negative Effect) ผูร้ ับสารที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบในทางลบ หรื อเชิงปฏิเสธ จะ
แสงออกไม่พอใจ คัดค้าน และการแสดงอื่นๆ สาหรับตัวผูส้ ่ งสารเอง เมื่อได้รับปฏิกิริยาโต้ตอบในทางลบ ก็
จะเกิดความรู ้สึกอึดอัด ไม่พอใจ อาจมีการเข็งขืน หรื ออาจพยายามเปลี่ยนแปลงเนื้ อหาและวิธีการในการ
สื่ อสาร เพื่อให้เป็ นที่พึงพอใจแก่ผรู ้ ับสาร หรื ออาจจะหยุดชะงักไม่ส่งสารนั้นต่อไป ได้แก่ผลของการสื่ อสาร
ที่ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของผูส้ ่ งสาร และผลที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดผลในทางที่ไม่ดีต่อบุคคลและต่อสังคม
ก่อนที่จะมีการวิเคราะห์ผลหรื ออิทธิ พลของสื่ อมวลชนนั้น ก่อนอื่นควรจะทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของคาว่าอิทธิ พลของสื่ อมวลชนเสี ยก่อน คาว่าอิทธิ พล (Influence) นั้น หมายถึง การที่
สื่ อมวลชน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับบุคคลที่เป็ นผูร้ ับสารในด้านต่างๆ อันได้แก่การเปลี่ยนแปลง
ความรู ้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitudes) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาค
หรื อระดับบุคคล (Individual Level) หรื อระดับระหว่างบุคคล (Interpersonal Level) และระดับมหา
ภาค (Aggregate Level) ซึ่งจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป

จุดอ่ อนในกระบวนการสื่ อสารมวลชน
จากการพิ จ ารณาถึ ง องค์ป ระกอบและกระบวนการสื่ อ สารมวลชน ตลอดจนแบบจ าลองการ
สื่ อสารมวลชน สมควร กวียะ (ม.ป.ป. : 6 ‟ 7) ได้เสนอข้อควรระวังในการดาเนิ นการของกระบวนการ
สื่ อสารมวลชนที่สาคัญ ดังนี้
1. สื่ อสารมวลชนในฐานะที่ เป็ นแหล่งสารที่ จ ะส่ งข่าวสารออกไปสู่ มวลชน มัก จะถูกจ ากัด ด้ว ย
อ านาจทางการเมื อ ง ทางเศรษฐกิ จ และทางการสื่ อสาร การแสดงบทบาทหน้ า ที่ ผู ้เ ลื อ กสรร
ข่าวสาร (Gatekeeper) ผูก้ าหนดวาระในสังคม(Agenda ‟ setter) ผูส้ ร้างสภาพแวดล้อมเหตุการณ์ (Pseudo ‟
event) จึงมิได้เป็ นการแสดงบทบาทหน้าที่ดงั กล่าวในฐานะที่เป็ นสถาบันการสื่ อสารของสังคมมวลชน
2. เนื้อหาข่าวสารในสื่ อมวลชนมีแนวโน้มที่จะเป็ นการนาเสนอสาร เพื่อตอบสนองผลประโยขน์ของ
ผูม้ ีอานาจทางการเมือง เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิ จ เนื้ อหาสาระจึงมักได้รับการปรุ งแต่งให้เน้นการ
นาเสนอเรื่ องเกี่ยวกับการเมือง เรื่ องในเชิงการค้า เต็มไปด้วยเรื่ องภาพ และคาบรรยายประกอบที่ใช้ถอ้ ยคา
เร้าอารมณ์ และความรู ้สึกของมวลชน สื่ อมวลชนจึงกลายเป็ นเครื่ องมือของกลุ่มบุคคล และมักจะไม่ค่อยมี
ความเป็ นกลางและความเที่ยงตรงในการนาเสนอข่าวสาร
3. เทคโนโลยี ท างการสื่ อ สารที่ ท าให้ เ กิ ด สื่ อ มวลชนสมัย ใหม่ ซึ่ งมัก จะมี ร าคาแพงมี ก ารเสี ย
ค่าธรรมเนียมเพื่อขอรับกรรมสิ ทธิ์ในการรับสาร เช่น เคเบิลทีวี โทรทัศน์ระบบ DTH (Direct to Home) ทา
ให้สื่อมวลชนกลายเป็ นสื่ อของชนชั้นมากกว่าที่จะเป็ นสื่ อของมวลชน
4. สื่ อมวลชนเป็ นสื่ อที่มุ่งหมายให้เกิ ดการรับสารในลักษณะของสื่ อโสตและสื่ อโสตทัศน์ (Audio
and Visual Channel) ซึ่งลักษณะของการสื่ อสารของสื่ อมวลชนประเภทต่างๆ นั้นมีจุดด้อยที่สาคัญคือ การ

สัมผัสกับมวลชน (Human Touch) ทาให้ความใกล้ชิดระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร หรื อสื่ อมวลชนกับ
มวลชนอาจขาดหายไป และผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นตามมา คือความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคมของ
สื่ อมวลชนอาจลดน้อยลง
5. ผูร้ ับสารในการสื่ อสารมวลชนซึ่ งเปรี ยบเสมือนเป้ าหมายของการสื่ อสาร มักจะมีจานวนมากมี
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกระจัดกระจายไปในที่ต่างๆ ทัว่ ไป ทาให้มีปัญหาในการวิเคราะห์ผรู ้ ับสาร
6. ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ ในการสื่ อสารมวลชนจะไม่สามารถสะท้อนกลับได้ในทันทีทนั ใด ทาให้ไม่
สามารถปรับปรุ งรู ปแบบ เนื้ อหาของการสื่ อสารมวลชนนั้นได้อย่างเหมาะสม ถึงแม้ว่าปั จจุบนั จะมีความ
พยายามในเรื่ องนี้ เช่น การโทรศัพท์ไปยังผูจ้ ดั รายการ ณ สถานี วิทยุกระจายเสี ยงหรื อวิทยุโทรทัศน์ การ
เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการของหนังสื อพิมพ์หรื อนิตยสารก็ไม่อาจปรับเปลี่ยนรู ปแบบหรื อเนื้อหาของการ
สื่ อสารมวลชนั้นๆ ในทันทีทนั ใดได้เลย ทั้งนี้กด็ ว้ ยเหตุผลในเชิงเทคโนโลยีการผลิต
7. ปฏิกิริยาโต้ตอบที่จะโต้ตอบไปยังสื่ อมวลชนของผูร้ ับสารไม่สามารถทาได้เพราะต้องอาศัยเวลา
และแรงกระตุน้ ดังนั้นเมื่อผูร้ ับสารได้รับแรงกระตุน้ จากเนื้อหาข่าวสารในสื่ อมวลชนแต่ไม่สามารถโต้ตอบ
ได้ในทันทีทนั ใด ทาให้ปฏิกิริยาที่ตอ้ งการแสดงออกหมดความหมายไปโดยอัตโนมัติ
8. ผลของการสื่ อสารในการสื่ อสารมวลชนนั้นมีขอ้ จากัดมากมาย ทั้งนี้ สืบเนื่ องมาจากปั จจัยทั้งใน
ด้านแหล่งสาร ได้แก่ ความน่ าเชื่ อถือของสื่ อมวลชนนั้นๆ ตลอดจนด้านมวลชนซึ่ งมีความแตกต่างกัน ทา
ให้ผลของการสื่ อสารแตกต่างกันตามไปด้วย

จุดแข็งในกระบวนการสื่ อสารมวลชน
ปรมะ สตะเวทิน ได้กล่าวว่า การสื่ อสารมวลชนมีจุดเด่นดังนี้
1. สามารถเข้าถึงผูร้ ับสารจานวนมาก สามารถเข้าถึงผูร้ ับสารจานวนมากที่อยู่ห่างไกลออกไป และ
กระจัดกระจายในหลายพื้นที่ได้ในเวลาเดียวกัน หรื อในเวลาเวลาใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพราะสื่ อมวลชนเป็ นสิ่ ง
อาศัยเทคโนโลยี ไม่ได้อาศัยขีดความสามารถตามธรรมชาติของสื่ อบุคคล
2. การสื่ อสารมีความรวดเร็ ว สื่ อมวลชนนอกจากจะสามารถนาสารไปส่ งผูร้ ับสารจานวนมากในเวลา
เดียวกันแล้ว เนื่ องจากสื่ อมวลชนเป็ นสื่ อที่อาศัยเทคโนโลยีดงั กล่าว ดังนั้นสื่ อมวลชนจึงสามารถนาสารจาก
แหล่งข่าวสารไปสู่ คนจานวนมากได้ภายในเวลาอันรวดเร็ วในเวลาที่ใกล้เคียงกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น
การรายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสี ยงหรื อวิทยุโทรทัศน์
3. สามารถบรรจุเนื้ อหาได้หลากหลาย เนื่ องจากสื่ อมวลชนสามารถเข้าถึงผูร้ ับสารได้จานวนมากซึ่ ง
ผูร้ ับสารย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านลักษณะของประชากร (เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา สถานะทาง
เศรษฐกิจ และสังคม) และสถานที่ ผูร้ ับสารจึงมีความต้องการ ความชอบ ความสนใจ และรสนิยมที่แตกต่าง
กันไป สื่ อมวลชนจะต้องทาหน้าที่ในการสนองผูร้ ับสารเหล่านี้ได้พร้อมๆกัน ด้วยการเสนอเนื้อหาที่มีความ
หลากหลายทั้งข่าว ความรู ้และความคิดเห็นความบันเทิงและโฆษณา
4. ความถูกต้องของสารมีมาก เนื่ องจากสื่ อมวลชนสามารถเข้าถึงผูร้ ั บสารจานวนมากได้ในเวลา
เดียวกัน ดังนั้นเนื้ อหาของสารที่ที่ถูกบรรจุในสื่ อมวลชนเมื่อไปสู่ ผรู ้ ับสารทั้งหลายจึงเป็ นเนื้อเดียวกันไม่ว่า

ผูร้ ับสารจะเป็ นใครและอยูท่ ี่ใด ดังนั้นความถูกต้องของสารจึงมีมาก ไม่เหมือนกับการใช้สื่อบุคคลซึ่งโอกาส
ที่บิดเบื้อนสารจะเกิ ดขึ้นมีได้ตลอดเวลาของการถ่ายทอดสารจากบุคคลหนึ่ งไปยังอีกบุคคลอื่นต่อๆ ไป
ตลอดเส้นทางการสื่ อสารจนกว่าจะครบกาหนดคนที่ตอ้ งการ

คุณลักษณะทีส่ าคัญของการสื่ อสารมวลชน
1. การสื่ อสารมวลชนจะใช้สื่อมวลชนทั้งที่เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2. ผูส้ ่ งสารในการสื่ อสารมวลชนกับผูร้ ับสาร หรื อมวลชนไม่รู้จกั ซึ่งกันและกันเป็ นส่ วนตัว
3. เนื้อหาของข่าวสารในงานการสื่ อสารมวลชนจะเป็ นข่าวสารเพื่อส่ วนรวม เพื่อมวลชนจะไม่มี
ลักษณะของข่าวสารที่เป็ นเรื่ องส่ วนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง
4. ผูส้ ่ งสารจะอยู่ใ นฐานะแหล่ ง สาร ที่ มีที มงานในการด าเนิ น งานด้า นข่าวสารมี โครงสร้ า ง
องค์การมีการบริ หารงานเพื่อธุรกิจด้านการถ่ายทอดข่าวสารไปยังมวลชน
5. การสื่ อสารมวลชนจะถูกควบคุมด้วยการกลัน่ กรองข่าวสาร ทั้งโดยสังคมและโดยระบบของ
การสื่ อสารมวลชนเอง
6. การได้รับปฏิกิริยาสะท้อนกลับจากผูร้ ับสาร เพื่อที่จะให้ทราบถึงผลของการสื่ อสารค่อนข้าง
ได้รับช้ากว่างการสื่ อสารรู ปแบบอื่นๆ

ธรรมชาติของการสื่ อสารมวลชน
1. การสื่ อสารมวลชนเป็ นการสื่ อสารที่ได้รับการสร้างสรรค์ข้ ึนโดยองค์กรการสื่ อสารอย่างเป็ น
ทางการที่มีความซับซ้อน
2. องค์การการสื่ อสารมวลชนมีบทบาทในการเป็ นผูเ้ ลือกสรรข่าวสาร ปั จจัยอีกปั จจัยหนึ่ งที่
กาหนดลักษณะของการสื่ อสารมวลชน
3. องค์กรการสื่ อสารมวลชนดาเนินกิจการสื่ อสารมวลชนโดยที่ตอ้ งมีเงินทุนจานวนมากสาหรับ
ดาเนินงาน
4. องค์กรการสื่ อสารมวลชนดาเนินการสื่ อสารมวลชนโดยหวังผลกาไร ท่ามกลางการแข่งขันสูง

2.3 การสร้ างความสั มพันธ์ ระหว่ างองค์ กรกับสื่ อมวลชน
ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship Theory) ผูเ้ ริ่ มทฤษฎีสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล คือ Harry Sullivan (1892-1949) Sullivan เริ่ มต้นศึกษาเรื่ องจิตวิเคราะห์และพัฒนาต่อเป็ น
Interpersonal Theory โดยมีแนวคิดที่ต่างจาก Freud ตรงที่ Sullivan เน้นว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมา
จากการที่ บุคคลมี สัมพันธภาพกับบุคคลอื่ นในสังคม Sullivan กล่าวว่า มนุ ษย์เป็ นผลผลิ ตของการมี
ปฏิสัมพันธ์กบั สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาเป็ นเครื่ องบ่งชี้ ถึงความต้องการของบุคคลและบอก
ทิศทางของการเจริ ญเติบโต Sullivan เชื่อว่า ประสบการณ์ชีวิตในวัยต้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อสุ ขภาพจิตของ

บุคคลในวัยหลังของชีวิต ประสบการณ์ที่สาคัญก็คือ ความวิตกกังวล ซึ่ งได้รับจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กและ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล

การสร้ างความสั มพันธ์ ระหว่ างองค์ กรกับสื่ อมวลชนกลุ่มเป้าหมายหลัก
ในการประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสื่ อมวลชนหรื อOrganization-public relationships (OPR)
การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสองฝ่ ายนี้ ถื อ เป็ นภารกิ จ หลัก และส าคัญ ของการด าเนิ น งานด้ า น
ประชาสัมพันธ์ Hon และ Grunig (1999) ได้อธิ บายไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสื่ อมวลชนจะ
เกิ ดขึ้นเมื่อการกระทาขององค์กรส่ งผลกระทบต่อประชาชนกล่มเป้ าหมายหลัก หรื อจะเกิ ดขึ้นเมื่ อการ
กระทบของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลักส่ งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่ งความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ ายนี้ จะ
เกิ ด ขึ้ น ในรู ป แบบของการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กัน รวมทั้ง มี ก ารแลกเปลี่ ย นระหว่ า งองค์ก รกับ ประชาชน
กลุ่มเป้ าหมายหลักซึ่งความสัมพันธ์น้ ีจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(Broom, Casey & Ritchey, 2000)มีนกั วิชาการหลายท่านได้แนวคิดเรื่ องการสื่ อสารระหว่างบุคคล
(Interpersonal communication) มาประยุกต์ใช้กบั แนวคิดการประชาสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรกับประชาชน
กลุ่ ม เป้ าหมายหลัก ซึ่ งประชาชนกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก หมายถึ ง ผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งหรื อมี
ผลประโยชน์โดยตรงกับความสาเร็ จขององค์กร โดยให้เหตุผลว่าถ้านักประชาสัมพันธ์มีความเข้าใจเรื่ องการ
สื่ อสารระหว่างบุคคล นักประชาสัมพันธ์กจ็ ะสามารถเข้าใจได้วา่ การสื่ อสารมีหน้าที่อย่างไร รวมทั้งสามารถ
สร้างโปรแกรมหรื อโครงการต่างๆ เพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ท้ งั องค์กรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
องค์กร เพราะการสื่ อสารระหว่างบุคคลเป็ นพื้นฐานที่จะช่วยให้นักประชาสัมพันธ์ได้เข้าใจถึงการใช้การ
สื่ อสาร70 Executive Journalในชีวิตประจาวัน รวมทั้งสามารถช่วยให้นกั ประชาสัมพันธ์บริ หาร
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ดีข้ ึน (Bruning, 2001)หลักการของการสื่ อสารระหว่างบุคคลที่นามา
ประยุกต์ใช้กบั การบริ หารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลัก ประกอบไปด้วย
(Bruning, 2001)
1. การประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและประชาชนเป็ นการแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสาร นัก
ประชาสัมพันธ์ควรตระหนักเสมอว่าการประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชน เป็ นการติดต่อสื่ อสาร
อย่างต่อเนื่ องไม่หยุดยั้งซึ่ งจะสามารถช่วยแพร่ กระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรได้ นักประชาสัมพันธ์
ต้อง
เข้า ใจถึ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สถานการณ์ ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นปั จ จุ บ ัน และต้อ งเข้า ใจถึ ง ประเภทของ
ความสัมพันธ์ในแบบที่เป็ นที่ตอ้ งการของทั้งองค์กรและประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลักที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2. องค์กรและประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลักต้องพึ่งพากันและกัน หมายความว่า ความสาเร็ จของฝ่ าย
หนึ่งขึ้นอยูก่ บั ความสาเร็ จของอีกฝ่ ายหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงของฝ่ ายหนึ่งจะส่ งผลกระทบต่อทุกฝ่ าย นัก
ประชาสัมพันธ์ตอ้ งเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบ ถ้าสิ่ งหนึ่งเปลี่ยนสิ่ งที่
เหลือก็ตอ้ งได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน นักประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจถึงเรื่ องความสัมพันธ์ควรจะต้องตระหนัก
ว่าการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็ นสิ่ งที่สาคัญ และเห็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันว่าจะเป็ นหนทางหนึ่ง
ที่ช่วยเพิ่มพูนคุณค่าของทั้งองค์กรและประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลักได้
3. การสื่ อสารเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กรต้องทาการสื่ อสาร ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ตอ้ ง
ทางานแบบเชิ งรุ กเมื่อต้องทาการสื่ อสารกับประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลัก ต้องตระหนักว่าการสื่ อสารที่
ส่ งออกไปนั้นจะถูกตี ความโดยประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลักว่าอย่างไร และต้องเข้าใจประเภทของการ
สื่ อสารองค์กร
และพฤติกรรมที่เป็ นที่ตอ้ งการของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลักนอกจากนี้ แล้ว นักประชาสัมพันธ์ควร
ค้นหาว่าการสื่ อสารและความสัมพันธ์แบบใดที่เป็ นที่ชื่นชอบของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลัก เพื่อเป็ นการ
พัฒนากลยุทธ์ที่จะช่ วยให้องค์กรทาการสื่ อสารกับประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลัก ในรู ปแบบที่ประชาชน
กลุ่มเป้ าหมายหลักพึงพอใจ รวมทั้งเป็ นการช่ วยองค์กรในการสร้ างประเภทของความสัมพันธ์ที่เป็ นที่
ต้องการอีกด้วย
4. การสื่ อสารการประชาสัมพันธ์ไม่สามารถเรี ยกกลับคืนมาได้ ก่อนที่จะมีการส่ งข่าวสารใดออกไป
นักประชาสัมพันธ์ตอ้ งเข้าใจว่าข่าวสารนั้นสามารถก่อให้เกิดประโยชน์อะไร ประเด็นหรื อข่าวสารนั้นมีผล
ต่อทั้งองค์กรและประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลักอย่างไร รวมทั้งทัศนคติ และการรั บรู ้ ของทั้งองค์กรและ
ประชาชน
กลุ่มเป้ าหมายหลักที่มีต่อประเด็นหรื อข่าวสารนั้นจะเป็ นอย่างไรเพราะนักประชาสัมพันธ์จะต้องไตร่ ตรอง
อย่างรอบคอบและมีความรวดเร็ วในการตอบสนองต่อประเด็นที่จะเกิดขึ้น
5. วิธีปฏิบตั ิของการประชาสัมพันธ์ได้รับอิทธิพลจากปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม นักประชาสัมพันธ์
ต้องมีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กรรวมทั้งวัฒนธรรมของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลัก ความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรมอาจจะแสดงออกทางด้านภูมิภาค เชื้ อชาติ ศาสนา และสถานะทางสังคม อิทธิ พลของ
วัฒนธรรมมีผลต่อตัวสาร (message) รู ปแบบการสื่ อสารภาพลักษณ์ ผูบ้ ริ โภค ประเพณี และการแปลความ
การเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีผลต่อการรับรู ้ของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลักจะช่วยให้นกั
ประชาสัมพันธ์สามารถสร้างสารที่มีความแตกต่าง และสามารถสื่ อสารตัวสารที่มีประสิ ทธิ ภาพที่จะช่วย
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลักได้

6. การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและประชาชนเป็ นกระบวนการของการปรับเปลี่ยน
เพื่อที่จะมีอิทธิพลทางบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลัก องค์กรต้องไม่
เพียงแต่สื่อสารความตั้งใจอันดีขององค์กรเท่านั้น แต่จะต้องลงมือให้เห็นถึงความตั้งใจนั้นด้วย นัก
ประชาสัมพันธ์ตอ้ งรับรู ้ถึงความต้องการที่แตกต่างกันไปของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลักแต่ละกลุ่ม และ
จะต้องพัฒนาหรื อปรั บเปลี่ยนกลยุทธ์ความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความต้องการและความคาดหวังใน
ความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่ม
7. ความสัมพันธ์ควรจะถูกพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน เป้ าหมายสู งสุ ดของการดาเนิ นงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์คือ การเปลี่ยนจากการแพร่ กระจายข่าวสารเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ งเกิดขึ้นได้โดยนักประชาสัมพันธ์ตอ้ งสร้างข่าวสาร สร้างการสื่ อสาร แพร่ กระจาย
ข้อมูลข่าวสาร องค์กรจะต้องทาการสารวจดูว่ากิ จกรรมหรื อการเป็ นผูส้ นับสนุ น (Sponsorship) ให้กบั
กิจกรรมอื่นๆ จะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์กบั ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลักหรื อไม่หรื อความพยายามนั้น
จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรหรื อไม่
8. องค์กรและประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลักมีการคาดหวังในรู ปแบบการสื่ อสาร องค์กรและ
ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลักมี การคาดหวังที่ จะใช้สื่อประเภทต่างๆ ในการสื่ อสาร ด้วยเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนั องค์กรควรส่ งผ่านข่าวสารข้อมูลผ่านช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะกับประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลักแต่
ละกลุ่มExecutive Journal 71เช่น facebook, msm และ twitter เป็ นต้น องค์กรต้องปรับปรุ งข่าวสารที่จะส่ ง
ให้ประชาชนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลัก การทาเช่นนี้
จะช่วยให้องค์กรได้พฒั นารู ปแบบการสื่ อสารแบบสองทาง (two-waysymmetrical) และช่วยให้องค์กรมี
ปฏิสัมพันธ์กบั ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายหลักในลักษณะที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพทั้งสาหรับองค์กร
และประชาชนกลุ่ มเป้ าหมายหลัก พูด ให้เ ข้าใจอย่างง่ า ยๆคื อ องค์ก รควรเลื อ กใช้สื่อให้เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับการคาดหวังของประชาชาชนกลุ่มต่างๆประเภทของความสัมพันธ์Clark & Mills (1979) ได้
เสนอประเภทของความสัมพันธ์ไว้ 2 รู ปแบบคือ
1. Communal Relationships เป็ นความสัมพันธ์ที่เสนอผลประโยชน์ให้ผอู ้ ื่นโดยไม่ได้หวัง
ผลตอบแทนใดๆ กลับคืนมา ซึ่ งความสัมพันธ์แบบนี้ มกั จะเกิดขึ้นในรู ปแบบความสัมพันธ์ของครอบครัว
เพื่อนฝูง และเพื่อนต่างเพศ
2. Exchange Relationships เป็ นความสัมพันธ์ที่เสนอผลประโยชน์ให้ผเู ้ พื่อเป็ นการตอบแทนในสิ่ ง
ที่ผอู ้ ื่นให้เราเมื่อในอดีต หรื อเราเสนอผลประโยชน์ให้ผอู ้ ื่นเพราะต้องการสิ่ งตอบแทนจากผูน้ ้ นั ในอนาคต
ซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นในแบบของการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ หรื อจากการพบเจอกันครั้งแรกระหว่าง
บุ ค คลถึ ง แม้รู ป แบบความสั ม พัน ธ์ น้ ี จะแตกต่ า งกัน แต่ สิ่ ง ที่ เ หมื อ นกัน คื อ การเสนอผลประโยชน์ ใ น

ความสัมพันธ์ท้ งั 2 รู ปแบบนี้ จะเป็ นการให้โดยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับว่าฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดจะต้องเสนอ
ผลประโยชน์ให้แก่อีกฝ่ ายหนึ่งถึงแม้ว่าจุดประสงค์ของการให้จะแตกต่างกันก็ตาม (Mills & Clark, 1994)
ในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและประชาชน องค์กรจาเป็ นต้องสร้างความสัมพันธ์ท้ งั สอง
รู ปแบบนี้ให้เกิดขึ้น
(Grunig& Grunig, 1999) โดย Hung (2005) เชื่อว่าความสัมพันธ์แบบExchange
Relationships
จะเกิ ด ขึ้ น ก่ อนแต่ ห ลัง จากนั้น จะค่ อยๆพัฒ นาไปเป็ นความสัมพัน ธ์ แ บบ Communal
Relationships ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์แบบที่ ไม่ ตอ้ งการผลตอบแทนใดๆ จากอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ดังนั้น นัก
ประชาสัมพันธ์ควรเน้นและส่ งเสริ มความสัมพันธ์แบบ Communal Relationships กับประชาชน
กลุ่มเป้ าหมายหลักให้มากๆ (Grunig & Grunig, 1999) ซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้องค์กรสามารถทาในรู ปแบบ
ของการสร้างกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) (Hung, 2005)

2.4 ทัศนคติ
ความหมายของทัศนคติ
ทัศนคติ (Attitude) หมายความถึ ง สภาพทางจิ ตของบุ คคลที่ เกิ ดจากการเรี ย นรู ้ ในการที่ จ ะ
ตอบสนองต่อบุคคล สิ่ งของ หรื อเหตุการณ์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งในทานองว่าชอบหรื อไม่ชอบตามปกติ
แล้วบุคคลจะต้องมีทศั นคติต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันเสมอ ซึ่งได้มีนกั จิตวิทยาหรื อกลุ่มผู ้
ที่ทาการศึกษาเรื่ อง ทัศนคติ ให้ความหมายไว้หลายความหมายดังต่อไปนี้
ลิลลิ เทอร์สโตน (Lili Thurstone. 1967 : 77) ให้ความหมายว่า ทัศนคติเป็ นการแสดงออกทางด้าน
ผลรวมของความโน้มเอียงและความรู ้สึก ความมีอคติ ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นอยูใ่ นใจมาก่อนความคิด ความกลัว
การบังคับขู่เข็ญและการลงความเห็นของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง (วรรณฤดี แก้วแกมแข. 2544 : 18)
โรคีช (Rokeach. 1970 : 112) ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติเป็ นการผสมผสานหรื อการจัดระเบียบ
ความเชื่อที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ ง ผลรวมของความเชื่อนี้ จะเป็ นตัวกาหนด
แนวโน้มของบุคคลที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรื อไม่ชอบ (วรรณฤดีแก้วแกมแข. 2544 :
18)
กู๊ด (Good. 1973 : 49) ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติเป็ นความพร้อมที่จะกระทา ปฏิบตั ิหรื อมี
ปฏิกิริยาต่อบุคคล สิ่ งของ และสภาพการณ์ใด ๆ ทั้งทางบวกและทางลบ (ฉัตรชัย ปันชาติ.2545 : 6)
อัลพอร์ต (Allport. 1935 : 810) ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติหมายถึงสภาวะความพร้อมทางจิตและ
ประสาทซึ่ งเกิ ดขึ้นจากประสบการณ์ สภาวะความพร้ อมนี้ จะเป็ นแรงที่กาหนดทิศทางของปฏิกิริยาของ
บุคคลที่จะมีต่อบุคคล สิ่ งของ หรื อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง (อุทุมพร ไพลิน. 2540 : 17)
นิวคัม (Newcomb. 1954 : 128) ให้ความหมายของทัศนคติว่า เป็ นความรู ้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มี
ต่ อ ประสบการณ์ ที่ ม นุ ษ ย์เ ราได้รั บ อาจจะมากหรื อ น้อ ยก็ ไ ด้ และทัศ นคติ น้ ี จะแสดงออกได้ท างด้า น
พฤติกรรมสองลักษณะ คือ การแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ เห็นด้วยหรื อชอบทัศนคติเช่นนี้ทา
ให้ค นอยากปฏิ บ ัติ อยากได้ อยากเข้า ใกล้สิ่ ง นั้น ลัก ษณะเช่ น นี้ เราเรี ย กว่า ทัศ นคติ ท างบวก (Positive

Attitude) อีกลักษณะหนึ่ง คือ ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) คนจะแสดงออกทานองไม่พึงพอใจ ไม่
ชอบหรื อไม่เห็นด้วย ทาให้เกิดความเบื่อหน่ าย ชิงชัง อยากหนี อยากอยู่ให้ห่างจากสิ่ งนั้น ส่ วนทัศนคติอีก
แบบหนึ่ง คือความรู ้สึกเฉย ๆ ไม่ชอบ ไม่เกลียด เป็ นทัศนคติแบบกลาง ๆ (อุทุมพร ไพลิน. 2540 : 17)
สุ ชาติ โสมประยูร (2520 : 110-111) ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับภาวะแห่ งความ
พร้อมของจิตใจ ซึ่งมีปฏิกิริยาต่อสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งในลักษณะที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม
ประภาเพ็ญ สุ วรรณ (2523 : 239) ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติเป็ นความคิดเห็นซึ่ งมีอารมณ์เป็ น
ส่ วนประกอบ เป็ นส่ วนที่พร้อมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างจากสถานการณ์ภายนอก
ฉัตรชัย ปั นชาติ (2545 : 7) ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติเป็ นความรู ้และความรู ้สึกต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด
ในด้านที่ดีและไม่ดี อาจเป็ นลักษณะบวกหรื อลบ พึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจจากความหมายที่กล่าวมา พอ
สรุ ปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง สภาพทางจิตของบุคคลที่เกิดจากการเรี ยนรู ้และประสบการณ์จากสิ่ งแวดล้อม
ก่ อให้เกิ ดพฤติ กรรมในการที่ จะตอบสนองต่อบุคคลสิ่ งของ หรื อเหตุการณ์ เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ งใน
ทานองว่าชอบหรื อไม่ชอบ
องค์ ประกอบของทัศนคติ
อธิ ภทั ร สายนาค (2543 : 24-25) อ้างอิงจาก ไทรแอนดิส (Triandis. 1971 : 8-12) กล่าวถึง
องค์ประกอบของทัศนคติไว้วา่ มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ
1) ด้านความรู ้ (The Cognitive Component) หมายถึง ความรู ้ ความเชื่อ และความคิดของบุคคลที่มี
ต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด
2) ด้านความรู ้สึก (The Effective Component) หมายถึง ความรู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบความรู ้สึก
ทางบวกหรื อทางลบต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด
3) ด้านพฤติกรรม (The Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้ม หรื อความพร้อมที่บุคคลจะ
ตอบรับหรื อปฏิเสธ

แผนภูมิที่ 2.1 องค์ประกอบของทัศนคติ
ที่มา : ประภาเพ็ญ สุ วรรณ. ทัศนคติ:การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย.
กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2520 : 4

จากข้อมูลข้างต้น สรุ ปได้ว่า ทัศนคติมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านความรู ้หมายถึง
ความเชื่ อถือของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หากบุคคลมีความรู ้ สิ่งใดดี หรื อความเชื่ อต่อสิ่ งต่าง ๆว่าดี ก็จะมี
ทัศนคติที่ดีต่อสิ่ งนั้น องค์ประกอบที่สองด้านความรู ้สึก หมายถึง ปฏิกิริยาการตอบสนองทางด้านความรู ้สึก
หรื ออารมณ์ที่มีต่อวัตถุหรื อบุคคลใดหรื อสิ่ งใด ก็จะทาให้มีทศั นคติที่ดีหรื อไม่ดีต่อสิ่ งนั้น และองค์ประกอบ
ที่สามด้านพฤติกรรมหรื อการกระทา หมายถึง บุคคลจะประพฤติหรื อปฏิบตั ิ
ลักษณะของทัศนคติ
อธิภทั ร สายนาค (2543 : 26) อ้างอิงจาก กมลรัตน์ หล้าสุ วงษ์ (2526 : 231) อธิบายถึงลักษณะของ
ทัศนคติที่สาคัญมีดงั นี้
1. ทัศนคติ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้หรื อการได้รับประสบการณ์ ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กาเนิด
2. ทัศนคติ เป็ นดัชนีที่ช้ ีแนวทางการแสดงพฤติกรรม กล่าวคือ ถ้ามีทศั นคติที่ดีก็มีแนวโน้มที่จะเข้า
หา หรื อแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ในทางตรงกันข้ามถ้ามีทศั นคติที่ไม่ดีก็มีแนวโน้มที่จะไม่เข้าหาโดยการถอย
หนีหรื อต่อต้านการแสดงพฤติกรรมนั้น
3. ทัศนคติ สามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่ งไปสู่ บุคคลอื่น ๆ ได้ เช่น บิดา มารดา ไม่ชอบบุคคล
หนึ่งย่อมมีแนวโน้มทาให้เด็กไม่ชอบบุคลนั้นด้วย
4.
ทัศ นคติ สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ เนื่ อ งจากทัศ นคติ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ไ ด้ม าจากการเรี ย นรู ้ ห รื อ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ถ้าการเรี ยนรู ้หรื อประสบการณ์น้ นั เปลี่ยนแปลงไป ทัศนคติยอ่ มเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย
จากแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ลัก ษณะของทัศ นคติ พอจะสรุ ป ได้ว่ า ทัศ นคติ เ กิ ด จากการเรี ยนรู ้ ห รื อ
ประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะแวดล้อม ถ้าเกิ ดขึ้นแล้วจะมีลกั ษณะ
มัน่ คงและเปลี่ยนแปลงได้ยาก ทัศนคติจะมีบทบาทช่วยให้บุคคลได้ปรับปรุ งและพัฒนาตนเอง
การเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
วรรณฤดี แก้วแกมแข (2544:22) อ้างอิงจาก Water B. Kolesnik (1970 : 484-486) ได้อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติไว้วา่ ทัศนคติของบุคคลจะพัฒนาไปได้โดยสาเหตุ 3 ประการด้วยกัน คือ
1) บุคคลมีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
2) เกิดจากการที่บุคคลถ่ายทอดแบบอย่างการกระทาหรื อความคิดเห็นของคนอื่นเป็ นของตน
3) การที่บุคคลพยายามที่จะสนองความต้องการของตน
อธิภทั ร สายนาค (2543 : 27) อ้างอิงจาก สงวน สุ ทธิเลิศอรุ ณ (2527 : 94-99) กล่าวว่าทัศนคติของ
บุคคลแม้จะได้รับการปลูกฝังไว้ในตัวบุคคลอย่างมัน่ คงพอสมควร แต่กอ็ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามทฤษฎีต่าง ๆ
โดยวิธีการดังต่อไปนี้
1) การยอมตาม ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของกลุ่ม

2) การเลียนแบบ ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลพึงพอใจในบุคลิกภาพหรื อพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3) ความต้องการที่จะเปลี่ยน ซึ่ งเกิดจากการเรี ยนรู ้และเกิดค่านิ ยมในบางสิ่ งบางอย่างที่ตนเองชื่น
ชอบ ก็จะเกิดความต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
4) การเปลี่ยนความเชื่อ ซึ่งเกิดจากการทาให้ความเชื่อของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป ก็
จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติดว้ ย
5) การได้รับความรู ้
6) การได้รับประสบการณ์ตรง
7) การเปลี่ยนแปลงปทัสถานทางสังคม
8) การใช้วิธีจิตบาบัด
ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับทัศนคติ
นักจิตวิทยา ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไว้หลายทฤษฎี ซึ่งผูศ้ ึกษาจะ
ขอเสนอทฤษฎีต่าง ๆ บางทฤษฎี ดังนี้
1. ทฤษฎีความขัดแย้ง (Theory of Cognitive Dissonance) เฟสทิงเจอร์ (Fastinger quoted
in Harry C. Traindis. 1971 : 3) เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไว้ว่า เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่
สอดคล้อง (Dissonance) ขึ้นในตัวบุคคล ความไม่สอดคล้องดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก
1) รับรู ้เหตุการณ์หรื อข้อมูลใหม่ที่ขดั แย้งกับทัศนคติและความคิดเห็นเดิมของตน
2) ได้รับข้อมูลใหม่ที่คาดไม่ถึง เมื่อเกิดความไม่สอดคล้องกันก็พยายามปรับให้เกิดความ
สอดคล้อง (Consistency) เพื่อให้มีความคิดสัมพันธ์กบั พฤติกรรมหรื อเปลี่ยนความคิดให้สัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อม หรื อพยายามหาข้อมูลมาสนับสนุนความคิดของตนเอง เหล่านี้เป็ นเหตุที่ทาให้คนเปลี่ยนหรื อไม่
เปลี่ยนทัศนคติของตนก็ได้
2. ทฤษฎีเสริ มกาลัง (Reinforcement Theory) ฮอพแลนด์ เจนนิ สและเคลลี (Hovland,Janis and
Kelly. 1953 : 6-10) กล่าวว่า ทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปเมื่อบุคคลเปลี่ยนความคิดเห็น(Opinion) ความ
คิดเห็นใหม่เกิดจากการเรี ยนรู ้ ซึ่ งการเรี ยนรู ้เกิดจากการเสริ มกาลัง นอกจากนี้ยงั ขึ้นอยูก่ บั ความสนใจ ความ
เข้าใจและการยอมรับ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั สิ่ งล่อใจ (Incentive) เพื่อบุคคลนั้นจะมีทศั นคติที่ดีต่อสิ่ งนั้น
3. ทฤษฎีการตัดสิ นทางสังคม (Social Judgment Theory) เชอรี ฟ และเชอรี ฟ (Cherif and
Sherif. 1967 : 155) ยืนยันว่า ทัศนคติเกิดจากการเรี ยนรู ้เช่นกัน แต่การเรี ยนรู ้น้ นั จะสัมพันธ์กบั หลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ทางสังคม ประกอบกับการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองร่ วมอยูด่ ว้ ย นอกจากนี้ ยงั ต้องการศึกษาว่ามี
ความขัดแย้งกับข้อมูลที่ได้รับ ทัศนคติเดิมของบุคคลมีผลทาให้ทศั นคติเปลี่ยนหรื อไม่เปลี่ยน และเปลี่ยนไป
ในทิศทางใด
ในเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติน้ นั เชอรี ฟและฮอพแลนด์ กล่าวว่า การเปลี่ยนทัศนคติเกิดขึ้น
เมื่อมีความขัดแย้งระหว่างทัศนคติเดิมกับข้อมูลที่ได้รับ บุคคลจะเปรี ยบเทียบทัศนคติเดิมกับข้อมูลที่ได้รับ
ก่อน ถ้าทัศนคติเดิมตรงกับปทัสถานของกลุ่ม (Group Norm) และข้อมูลใหม่มาจากแหล่งข้อมูลที่เป็ น

ตัวแทนของกลุ่มเช่นกัน ก็จะทาให้บุคคลสงสัยว่า ทัศนคติของเขาคลาดเคลื่อนไปจากปทัสถานของกลุ่ม ซึ่ง
มีผลทาให้บุคคลนั้นหันไปหาข้อมูลใหม่ คือการเปลี่ยนทัศนคตินนั่ เองแม้ว่าทัศนคติจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่
ก็ยงั มีความคงที่แน่นอนพอที่จะกาหนดท่าทีและพฤติกรรมของบุคคลที่ได้จากการศึกษาเรื่ องความคงที่ของ
ทัศนคติ (Stability of Attitude) ซึ่งแรม
เมอร์ส (Remmers. 1945 : 6-7) ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ในบางกรณี ก็มี
การเปลี่ยนแปลงน้อยมากหรื อเปลี่ยนได้ยากมาก นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติยงั ขึ้นอยู่กบั สิ่ ง
ต่อไปนี้ คือ คุณลักษณะของข้อมูล เพศ อายุ สติปัญญา สิ่ งแวดล้อมและประสบการณ์เดิมของบุคคล
อีกด้วย (Harry C. Traindis. 1971 : 161-163)
ดังนั้น ทฤษฎีการตัดสิ นทางสังคม (Social Judgment Theory) จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยทางด้านเพศ อายุ สติปัญญา สภาพแวดล้อมเดิมของบุคคล เช่นโรงเรี ยน ครู เพื่อนบ้าน
และประสบการณ์ที่บุคคลนั้นเคยได้รับจากแหล่งต่าง ๆ
4. ทฤษฎีการมีส่วนร่ วม (Active Participatory Theory) ผลการวิจยั ทางจิตวิทยาสังคมได้เสนอแนะ
ไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทาให้เกิดขึ้นได้โดยการสร้างสถานการณ์ให้
เกิ ดการมี ส่วนร่ วมในกลุ่มบุคคลอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ เพราะกลุ่มที่บุคคลมีส่วนร่ วมและกลุ่มที่เขา
ต้องการร่ วมด้วย มีผลต่อทัศนคติของบุคคลเป็ นอย่างมาก การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและการตัดสิ นใจ
ของกลุ่ม จะช่วยแก้ไขการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหม่ ถ้ากลุ่มตัดสิ นใจที่จะยอมรับทัศนคติใหม่
สมาชิ ก ในกลุ่มก็จ ะยอมรั บทัศนคติ น้ ันด้ว ย และถ้าบุคคลเปลี่ ยนกลุ่มอ้างอิ งทัศนคติ ของบุ คคลนั้น ก็จ ะ
เปลี่ยนแปลงตามกลุ่มไปด้วย
5. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคม (Social Learning Theory) พฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใดหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การเรี ยนรู ้ที่เขาได้รับจากสังคมแวดล้อม สังคมจะเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรม
ของบุคคล และจะมีปฏิกิริยาซึ่ งกันและกันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องเสมอ ระหว่างพฤติกรรมของบุคคล สิ่ งที่
เกิดขึ้นในตัวบุคคล (ความคิด อารมณ์ ความคาดหวัง ฯลฯ) และผลสื บเนื่องที่เกิดขึ้นหลังจากบุคคลได้กระทา
พฤติกรรมนั้น พฤติกรรมที่จะแสดงออกต่อไปขึ้นกับการประเมินผลย้อนกลับของพฤติกรรมที่ได้แสดง
ออกไปแล้ว
การวัดทัศนคติ
เนื่ องจากทัศนคติเป็ นพฤติกรรมภายใน มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมซึ่ งเจ้าตัวเท่านั้นที่ทราบการวัด
ทัศนคติโดยตรงจึงทาไม่ได้ แต่โดยที่ทศั นคติมีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการดังกล่าวมาข้างต้น ดังนั้น
การวัดทัศนคติจึงต้องวัดทั้ง 3 องค์ประกอบของทัศนคติและต้องวัดเป็ นภาพรวม ๆ
โดยพิจารณาจากกิริยาท่าทีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าในหลายด้านหลายประการรวมกัน มิใช่วดั จาก
การ
กระทาหรื อพฤติกรรมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์. 2523 : 113)
เชิดศักดิ์ โฆวาสิ นธุ์ (2522 : 94-96) กล่าวไว้วา่ ข้อตกลงเบื้องต้นในการวัดทัศนคติ มักจะ

มีขอ้ ตกลง (Assumption) ดังนี้
1. การศึกษาทัศนคติเป็ นการศึกษาความคิดเห็น ความรู ้สึกของบุคคลที่มีลกั ษณะคงเส้นคง
วา หรื ออย่างน้อยเป็ นความคิดเห็นหรื อความรู ้สึกที่ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ง
2. ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถวัดได้หรื อสังเกตได้โดยตรง ฉะนั้น การวัดทัศนคติจึงเป็ นการวัด
ทางอ้อ มจากแนวโน้ม ที่ บุ ค คลจะแสดงออกหรื อ ประพฤติ ป ฏิ บ ัติ อ ย่า งมี ร ะเบี ย บแบบแผนคงที่ ไ ม่ ใ ช่
พฤติกรรมโดยตรงของมนุษย์
3. การศึกษาทัศนคติของบุคคลนั้นไม่ใช่เป็ นการศึกษาแต่เฉพาะทิศทางทัศนคติของบุคคลเท่านั้น
แต่ตอ้ งศึกษาถึงระดับความมากน้อยหรื อความเข้มของทัศนคติน้ นั ๆ ด้วย
หลักการวัดทัศนคติ
บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ (2527 : 222) กล่าวไว้วา่ การวัดทัศนคติมีหลักการเบื้องต้น 3
ประการ ดังนี้
1. เนื้ อหา (Content) การวัดทัศนคติตอ้ งมีสิ่งเร้าไปกระตุน้ ให้มีกิริยาท่าทีออกมา โดยสิ่ งเร้าทัว่ ไป
ได้แก่ เนื้ อหาที่ตอ้ งการวัด เช่ น ต้องการวัดทัศนคติต่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับชี วิตครอบครัว ซึ่ งได้แก่ การ
เลือกคู่ครอง อายุแรกสมรส ระยะการมีบุตรคนแรกและคนต่อไป ขนาดครอบครัว และความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว
2. ทิศทาง (Direction) การวัดทัศนคติโดยทัว่ ไปกาหนดให้ทศั นคติมีทิศทางเป็ นเส้นตรงและ
ต่อเนื่ องกันในลักษณะ ซ้าย-ขวา หรื อ บวก-ลบ กล่าวคือ เริ่ มจากเห็นด้วยอย่างยิ่ง และลดความเห็นด้วยลง
เรื่ อย ๆ จนถึงมีความรู ้สึกเฉย ๆ และลดต่อไปเป็ นไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ เป็ นไปในเส้นตรงเดียวกันและต่อเนื่อง
3. ความเข้ม กิริยาท่าทีหรื อความรู ้สึกที่แสดงออกต่อสิ่ งเร้านั้นๆ มีปริ มาณมากน้อยแตกต่างกัน ถ้ามี
ความเข้มสู งไม่ว่าจะไปในทิศทางใดก็ตามจะมีความรู ้สึกหรื อกิ ริยาท่าทีรุนแรงมากกว่าที่มีความเข้มเป็ น
กลางมาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale) เครื่ องมือสาหรับใช้วดั ทัศนคติ เรี ยกว่า มาตรวัดทัศนคติซ่ ึงเป็ นระบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) นักจิตวิทยาสังคม นิ ยมที่จะใช้เครื่ องมือวัดทัศนคติใน 2ลักษณะ คือ วัดทิศทาง
(Direction) คือการประเมินทัศนคติในทิศทางบวกหรื อลบ ซึ่ งหมายถึงดีกบั เลวเช่น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ชอบ ไม่ชอบ เป็ นต้น และวัดเพื่อให้ได้ปริ มาณของทัศนคติ (Magnitude)หมายถึง ความเข้มข้นรุ นแรงของ
ทัศนคติที่มีต่อสิ่ งนั้น ๆ ว่ามากน้อยเพียงไร เช่น มาก ปานกลางน้อย เกลียด เฉย ๆ รัก
มาตรวัดทัศนคติที่นิยมใช้และรู ้จกั แพร่ หลายมี 3 ชนิด ได้แก่ มาตรวัดแบบเทอร์สโตน(Thurstone’s
Type Scale) มาตรวัดแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) และมาตรวัดของออสกูด (OsgoodScale) ซึ่งมาตรวัด
ทัศนคติแต่ละแบบมีท้ งั ข้อดีและข้อจากัด และเหมาะสาหรับการวัดทัศนคติในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้น
การเลือกใช้มาตรวัดทัศนคติประเภทใดก็ข้ ึนอยู่กบั สถานการณ์และความจากัดของการวิจยั (พวงรัตน์ ทวี
รัตน์. 2540 : 106-108)
ซึ่งมาตรวัดทัศนคติแต่ละลักษณะมีรายละเอียดดังนี้

1) มาตรวัดแบบของเทอร์สโตน (Thurstone’s Type Scale) เป็ นการกาหนดช่วงความรู ้สึกของคนที่
มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง 11 ช่วง จากน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุด แต่ละช่วงมีระยะห่างเท่า ๆกัน ข้อความที่บรรจุลงใน
มาตรวัดจะต้องนาไปให้ผตู ้ ดั สิ นใจเลือกว่าควรอยู่ในตาแหน่ งใดของมาตรวัดแต่ละข้อความ อาจจะต้องมี
ข้อความประมาณ 20 ข้อความหรื อมากกว่าเล็กน้อย
2) มาตรวัดแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็ นการวัดระดับความคิดเห็นของคน แบ่งออกเป็ น 5
ช่วง หรื อ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งข้อความที่บรรจุใน
มาตรวัดจะเป็ นการวัดความรู ้สึกต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในทางที่ดี (บวก) และในทางที่ไม่ดี(ลบ) และมีจานวนพอ
ๆ กัน ข้อความเหล่านี้อาจมีประมาณ 18-20 ข้อความ
3) มาตรวัดของออสกูด (Osgood Scale) เป็ นมาตรวัดที่ใช้คาคุณศัพท์มาอธิบายความหมายของสิ่ ง
เร้า โดยมีคุณสมบัติตรงข้ามกันเป็ นขั้วของมาตรวัด คาคุณศัพท์ที่ใช้ในการอธิ บายคุณลักษณะของสิ่ งเร้านี้
สามารถอธิบายได้ 3 องค์ประกอบ คือ
3.1 องค์ประกอบด้านประเมินค่า เป็ นองค์ประกอบที่แสดงออกด้านคุณค่าคาคุณศัพท์ที่ใช้อธิ บาย
เช่น ชัว่ -ดี จริ ง-เท็จ ฉลาด-โง่ สวย-น่าเกลียด เป็ นต้น
3.2 องค์ประกอบด้านศักยภาพ เป็ นองค์ประกอบที่แสดงถึง กาลัง อานาจ เช่ นแข็งแรง-อ่อนแอ
หนัก-เบา หนา-บาง หยาบ-ละเอียด เป็ นต้น
3.3 องค์ประกอบด้านกิจกรรม เป็ นคุณศัพท์ที่แสดงถึงลักษณะกิจกรรมต่าง ๆ เช่นช้า-เร็ ว เฉื่ อยชากระตือรื อร้น เป็ นต้น
ประโยชน์ ของการวัดทัศนคติ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2523 : 1-4) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวัดทัศนคติเอาไว้ดงั ต่อไปนี้
1. วัดเพื่อทานายพฤติกรรม เนื่ องจากทัศนคติต่อสิ่ งใด ๆ ของบุคคล ย่อมเป็ นเครื่ องแสดงว่าเขามี
ความรู ้ สึกด้านที่ ดีหรื อไม่ดีเกี่ ยวกับสิ่ งนั้นมากน้อยเพียงใด และเขามี ความรู ้ สึกชอบหรื อไม่ชอบสิ่ งนั้น
เพียงใด ทัศนคติของบุคคลต่อสิ่ งนั้นจึงเป็ นเครื่ องหมายทานายว่า บุคคลนั้น จะมีการกระทาต่อสิ่ งนั้น ๆ ไป
ในทานองใดด้วย ฉะนั้น การทราบทัศนคติของบุคคลย่อมจะช่วยให้สามารถทานายการกระทาของบุคคลนั้น
ได้ แม้จะไม่ถูกต้องเสมอไป
2. วัดเพื่อหาทางป้ องกัน การที่บุคคลจะมีทศั นคติอย่างไรนั้นเป็ นสิ ทธิส่วนบุคคล แต่การอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสงบสุ ขในสังคมย่อมจะเป็ นไปได้เมื่อพลเมืองมีทศั นคติต่อสิ่ งต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน ซึ่ งเป็ นทางให้เกิด
ความร่ วมมือร่ วมใจกันและไม่เกิ ดความแตกแยกขึ้นในสังคม ในการประกอบอาชี พบางประเภทมีความ
จาเป็ นจะต้องได้บุคคลที่มีทศั นคติที่เหมาะสมมาเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและเกิดความเป็ น
ธรรมแก่สังคม เช่ น แพทย์ ครู ตารวจ เป็ นต้น การทราบทัศนคติของบุคคลล่วงหน้าจะสามารถเลือกสรร
บุคคลได้ตามต้องการและยังเป็ นการป้ องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ดว้ ย
3. วัดเพื่อการแก้ไข การวัดทัศนคติในบางเรื่ อง เช่น การวัดทัศนคติของประชากรเกี่ยวกับนโยบาย
ของชาติที่รัฐบาลกาหนดขึ้นมาว่า ประชากรมีทศั นคติสอดคล้องหรื อเห็นด้วยหรื อไม่ ถ้าไม่สอดคล้องกับ

นโยบายที่กาหนดขึ้นมา ประเทศชาติอาจเกิดความเสี ยหายขึ้นได้ เมื่อทราบทัศนคติน้ นั ก่อนก็สามารถหา
แนวทางแก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหา
4. วัดเพื่อให้เข้าใจสาเหตุและผล ทัศนคติต่อสิ่ งต่าง ๆ นั้นเปรี ยบเหมือนสาเหตุภายใน ซึ่ งมีกาลัง
ผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรมต่าง ๆ กัน สาเหตุภายในหรื อทัศนคติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งของบุคคลนั้นอาจได้รับ
ผลกระทบมาจากสาเหตุภายนอกด้วยส่ วนหนึ่ง และทัศนคติของบุคคลอาจเป็ นเครื่ องกรองหรื อเครื่ องหันเห
อิทธิ พลของสาเหตุภายนอกที่ มีต่อการกระทาของบุคคลนั้นได้ ฉะนั้น การจะเข้าใจอิ ทธิ พลของสาเหตุ
ภายนอกที่มีต่อการกระทาของบุคคลต่าง ๆ ให้ชดั เจน บางกรณี อาจจาเป็ นต้องวัดทัศนคติของบุคคลต่าง ๆ
ต่อสาเหตุภายนอกนั้นด้วย
ประภาเพ็ญ สุ วรรณ (2526 : 5-6) กล่าวถึง ประโยชน์ของทัศนคติไว้ดงั นี้
1. ช่วยทาให้เข้าใจสิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว โดยการจัดรู ปหรื อจัดระบบสิ่ งของต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวเขา
2. ช่วยให้มีการเข้าข้างตัวเอง (Self-Esteem) โดยช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ไม่ดีหรื อปกปิ ดความ
จริ งบางอย่าง ซึ่งนาความไม่พอใจมาสู่ตวั เอง
3. ช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมที่สลับซับซ้อน ซึ่งการมีปฏิกิริยาตอบโต้หรื อการกระทา
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งออกไปนั้น ส่ วนมากจะทาในสิ่ งตนนาความพอใจมาให้หรื อเป็ นบาเหน็จรางวัลจากสิ่ งแวดล้อม
4. ช่วยให้บุคคลสามารถแสดงออกถึงค่านิยมของตนเอง ซึ่งแสดงว่าทัศนคติน้ นั นาความพอใจมาให้
บุคคลนั้น
จะเห็ นได้ว่า การวัดทัศนคติ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทัศนคติเป็ นเรื่ องที่นกั จิตวิทยาและนักการศึกษาต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจอย่างยิง่ เพราะทัศนคติมีอิทธิพลต่อ
การแสดงออกของพฤติกรรม

2.5 การสร้ างเครือข่ ายประชาสั มพันธ์
1. ความหมาย ความสาคัญ และองค์ ประกอบของเครือข่ ายสื่ อบุคคล
1.1 ความหมายของเครือข่ ายสื่ อบุคคลเพือ่ การประชาสั มพันธ์
ก่อนที่จะทาความเข้าใจเรื่ องเครื อข่ายสื่ อบุคคลควรเข้าใจความหมายของคาว่า “เครื อข่าย” ซึ่งมี
ความหมายดังนี้
เครื อข่าย หมายถึง มโนภาพที่เห็นว่าสามารถสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นได้โดยง่าย คือภาพข่ายใย
แมงมุม ซึ่งแสดงให้เห็นการถักทอโยงใยกันของเส้นใยที่พาดผ่านกันไปมาหลายเส้น หลากทิศทาง คาว่า
“เครื อข่าย” จึงหมายถึง การเชื่อมโยงอย่างมีเป้ าหมาย อาจเป็ นการเชื่อมโยงระหว่างบทบาทของ
บุคคลหรื อองค์กรต่างๆ ภายใต้วตั ถุประสงค์ของภาคีสมาชิก ซึ่งหากพิจารณาลึกลงไปอีกในความเป็ นบุคคล
หรื อองค์กรก็จะพบความแตกต่างของระบบการทางาน (ของบุคคล) และความแตกต่างของระบบ การทางาน
(ขององค์กร) ที่ปรากฏออกมาตามการปฏิบตั ิตวั และตามบทบาทภารกิจที่มีลกั ษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล/
องค์กร การเชื่อมโยงของเครื อข่ายจึงเท่ากับการเชื่อมโยงหลายๆ ระบบย่อยให้รวมกันขึ้นมาใหม่เป็ นอีกหนึ่ง
ระบบของหน่วยสมาชิกทุกหน่วยที่เข้ามารวมกัน (ธนา ประมุขกุล อ้างใน www.anamai.moph.go.th)

เครื อข่าย หมายถึง กระบวนการทางานที่มีการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างบุคคล องค์กร
หน่วยงานต่างๆ ที่มีฐานที่ต้ งั อยูบ่ นวัตถุประสงค์ หรื อเป้ าหมายเดียวกัน และด้วยปรัชญาการอยูร่ ่ วมกัน โดย
เห็นคุณค่าทุกคนทุกหน่วยเสมอกัน (http: www.Thaicivicnet.com/movement-network.htm)
โดยสรุ ปแล้ว “เครื อข่าย” จึงหมายถึง ความร่ วมมืออย่างเป็ นระบบอันเกิดจากการรวมตัวกันของ
บุคคล กลุ่ม องค์กร หรื อสถาบันทางสังคมต่างๆ เพื่อการประสานเชื่อมโยงนาไป สู่ การเพิ่มพลัง สรรพปั จจัย
และการบรรลุผลสาเร็ จในเป้ าหมายสู งสุ ดร่ วมกัน โดยต้องมีการแสดงออกเป็ นการลงมือกระทากิจกรรม
ร่ วมกัน โดยอาจเป็ นการร่ วมมือกันระหว่างปั จเจก/องค์กร ประเภทเดียวกัน เช่น ผูน้ าชุมชนกับผูน้ าชุมชน
ด้วยกัน หรื ออาจจะเป็ นการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม หรื อองค์กรต่างประเภทกัน เช่น หน่วยงานราชการกับ
หน่วยงานเอกชน ดังนั้นเครื อข่ายจึงมีได้หลายระดับ ตั้งแต่การเชื่อมโยงระหว่างปั จเจกต่อปั จเจก ปั จเจกกับ
กลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม หรื อแม้กระทัง่ การเชื่อมโยงระหว่าง เครื อข่ายย่อยภายใต้เครื อข่ายใหญ่
เมื่อกล่าวถึงสื่ อบุคคลโดยทัว่ ไปจะให้ความสนใจไปที่องค์ประกอบที่เป็ นตัวบุคคล แต่เมื่อบุคคล
หลายคนเข้ามามีความสัมพันธ์ทางสังคมต่อกันและกัน สื บโยงสายใยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นเราเรี ยกว่า
เครื อข่าย ซึ่ งหากเป็ นความสัมพันธ์ในด้านการสื่ อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เราเรี ยกว่า เครื อข่ายการ
สื่ อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเมื่อเครื อข่ายการสื่ อสารฯ นั้นใช้สื่อบุคคลเป็ นหลักใน การปฏิบตั ิงาน
สื่ อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในที่น้ ีจึงเรี ยกว่า เครื อข่ายสื่ อบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์
ดังนั้น เครื อข่ายสื่ อบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ หมายถึง เครื อข่ายการสื่ อสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ที่ใช้สื่อบุคคลเป็ นหลักในการสื่ อสารเพื่อสนองวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ นัน่ เอง
1.2 ความสาคัญของเครื อข่ ายสื่ อบุคคลเพื่อการประชาสั มพันธ์ เครื อข่ายสื่ อบุคคลเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ เป็ นเครื อข่ายการสื่ อสารที่สนองวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ได้มากกว่า การส่ งผ่าน
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจแต่ผลยังสามารถสร้างและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรื อสร้าง
ภาพลักษณ์ ที่ดี รวมทั้งสร้ างและเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมหรื อความร่ ว มมื อสนับสนุ นให้เกิ ด ขึ้น ใน
กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ
อย่างไรก็ตาม เครื อข่ายสื่ อบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์มีความสาคัญหรื อก่อให้เกิดผลดีหลาย
ประการดังนี้
1. เป็ นช่ องทางการประสานงานร่ วมกันในหลายระดับ เครื อข่ายสื่ อบุคคลฯ เป็ นช่องทางที่จะช่วยให้
เกิดการประสานงานระหว่างฝ่ ายต่างๆ ทั้งการประสานในส่ วนของความรู ้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์
ขอบข่าย แผนงาน วิธีการทางาน แนวทางปฏิบตั ิ ฯลฯ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ประสานการดาเนินงาน
ระหว่างสื่ อบุคคลที่เป็ นสมาชิกภายในเครื อข่าย และระหว่างเครื อข่ายกับเครื อข่ายภายนอก แต่เครื อข่ายจะ
เป็ นศูนย์กลางประสานงานระหว่างกันได้กต็ ่อเมื่อมีการจัดระบบการสื่ อสารที่ดี
2. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และสารสนเทศ หากเครื อข่ายสื่ อบุคคลฯ ได้จดั ให้มีการพบปะกัน
ระหว่า งสมาชิ ก ในเครื อข่ ายมากเพีย งใดก็จ ะทาให้เ กิ ด การหมุ น เวีย นแลกเปลี่ ย นความคิ ด
ความรู ้

ประสบการณ์ และสารสนเทศมากขึ้นเท่านั้น การแลกเปลี่ยนบทเรี ยนและประสบการณ์ใหม่ๆ ระหว่างกัน
จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิด และความรู ้มากขึ้น
3. เกิดการแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากร สมาชิกของเครื อข่ายสื่ อบุคคลฯ อาจจะมีการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรระหว่างกัน หรื อนาทรัพยากรที่มีอยูม่ าใช้ร่วมกันไม่วา่ จะเป็ นบุคลากร เงินทุน สถานที่ ความรู ้หรื อ
วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดการผสมผสานกันอย่างลงตัว แต่ทรัพยากรที่สาคัญและเป็ นปั ญหาต่อการดาเนินงาน
ของกลุ่ม คือ เงินทุน การระดมทุนจากสมาชิกภายในกลุ่มมีความจากัดในหลายกรณี เมื่อเกิดการรวมตัวเป็ น
เครื อข่าย อาจจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อใช้ในการดาเนินงานเพื่อเป็ นแหล่งเงินกู้ หรื ออาจทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลาง
ข้อมูลข่าวสารเรื่ องแหล่งเงินทุน วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรเพื่อให้เครื อข่ายเข้ามาสื บค้นนาไปใช้ประโยชน์
ได้
4. เกิดการสร้ างสรรค์ และพัฒนาความรู้ ใหม่ ๆ การแลกเปลี่ยนความรู ้และการศึกษาค้นคว้าร่ วมกัน
ของสมาชิกจะทาให้เกิดองค์ความรู ้ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมไทย หากทาให้สมาชิกของ
เครื อข่ายแต่ละคนมีความรู ้ มีทกั ษะในการศึกษาค้นคว้าหาคาตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การ
ใช้เหตุผลในการค้นคว้าหาความจริ งมากกว่าการหาข้อสรุ ปโดยไม่มีการพิสูจน์ เขาก็จะสามารถคิดค้นและ
แสวงหาความรู ้ใหม่ๆ ได้มากขึ้น มีการพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ๆ ให้เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
5. เกิดช่ องทางสร้ างกระแสผลักดันประเด็นใหม่ ๆ เครื อข่ายสามารถสร้างกระแสเพื่อปลุกหรื อเตือน
ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดในวงกว้างได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความเข้มแข็งและความกว้างขวาง
ของเครื อข่าย ความสามารถของเครื อข่ายในการครอบคลุมกลุ่มคนหลักๆ ในสังคม ความต่อเนื่ องของ
เครื อข่ายที่ดาเนินกิจกรรมมายาวนานจนมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับของสังคม
อย่างไรก็ตาม เพื่อพัฒนาถึงความสาคัญของเครื อข่ายสื่ อบุคคลฯ จะเป็ นประโยชน์ของเครื อข่ายสื่ อ
บุคคลในด้านการเป็ นกลไกสาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การถ่ายทอดความรู ้ของสื่ อบุคคล ได้แก่
เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานประชาสัมพันธ์ ผูน้ าความคิดหรื อกลุ่มอื่นๆ อีกทั้งยังส่ งเสริ มและสร้างประสิ ทธิภาพ
การเรี ยนรู ้ของกลุ่มเป้ าหมายของการประชาสัมพันธ์ นอกจากนั้นเครื อข่ายที่เข้มแข็งสามารถสร้างพันธมิตร
และแนวร่ วมในการทางานที่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ได้ทนั เหตุการณ์ เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันตลอดเวลา
1.3 องค์ ประกอบของเครือข่ าย
การที่จะทาให้เครื อข่ายสื่ อบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ประสบความสาเร็ จต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1. การรับรู้ร่วมกัน (Common Perception)
การรับรู ้ร่วมกันถือเป็ นหัวใจของความเป็ นเครื อข่าย เป็ นจุดเริ่ มต้นที่จะทาให้เครื อข่ายขับเคลื่อนได้
อย่างต่อเนื่ อง การรับรู ้ร่วมกันที่สาคัญ เช่น เหตุผลของการเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่าย ปั ญหาและวัตถุประสงค์
หลักของเครื อข่าย ฯลฯ การรับรู ้ร่วมกันของสมาชิกในเครื อข่ายจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการสื่ อสารที่ดีใน
เครื อข่าย เช่น มีการประชุมร่ วมกันเพื่อพูดคุยระดมความคิดให้สมาชิกมีความเข้าใจในปั ญหาและสานึกใน

การแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ส่ งผลให้เครื อข่ายเกิดความรู ้สึกในการดาเนินกิจกรรมสาคัญๆ ร่ วมกัน เพื่อป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
2. การมีวิสัยทัศน์ ร่วมกัน (Common Vision)
การมีวิสยั ทัศน์ร่วมกันเป็ นการมองเห็นภาพของจุดมุ่งหมายของเครื อข่ายในอนาคตร่ วมกันระหว่าง
สมาชิกในเครื อข่าย จะช่วยทาให้ขบวนการขับเคลื่อนของเครื อข่ายมีพลังเกิดเอกภาพ ช่วยบรรเทาความ
ขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองหรื อความคิดที่แตกต่างกันลงไปได้ ดังนั้น แม้ว่าวิสัยทัศน์ร่วมจะเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งใช้
เวลาในการสร้างให้เกิดขึ้น แต่กจ็ าเป็ นต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้
3. การมีผลประโยชน์ ร่วมกัน (Mutual Benefits)
การรวมเป็ นเครื อข่ายต้องตั้งอยู่บนฐานของผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน ซึ่ งผลประโยชน์ในที่น้ ี
ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็ นตัวเงินและผลประโยชน์ที่ไม่เป็ นตัวเงินด้วย อาทิ เกียรติยศ ชื่อเสี ยง การ
ยอมรับโอกาสในความก้าวหน้า ความภาคภูมิใจ ความสุ ขความพึงพอใจ เช่น เครื อข่ายกลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรผลิตสิ นค้าแปรรู ปการเกษตร เครื อข่ายส่ งเสริ มสุ ขภาพ เครื อข่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด เป็ นต้น
ในทางปฏิบตั ิพบว่า ผลประโยชน์น้ นั จะต้องมากเพียงพอที่จะจูงใจให้สมาชิกในเครื อข่ายมีส่วนร่ วมทั้งด้าน
การระดมความคิด และการปฏิบตั ิ
4. การมีส่วนร่ วมของสมาชิกเครือข่ ายอย่ างกว้ างขวาง (All Stakeholders Participation)
การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในเครื อข่ายนับเป็ นกระบวนการที่สาคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของเครื อข่าย เพราะกระบวนการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ ายในเครื อข่าย (all stakeholders in network) ย่อมเป็ น
เงื่อนไขที่ทาให้เกิดการร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ และร่ วมลงมือกระทาอย่างแข็งขัน ดังนั้น สถานะของ
สมาชิกในเครื อข่ายจึงควรเป็ นไปในลักษณะของความเท่าเทียมกัน (equal status) ในฐานะของ "หุ น้ ส่ วน
(partner)” ของเครื อข่าย ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ในแนวราบ (horizontal relationship) ที่เท่าเทียมกันแทน
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ ง (vertical relationship) เช่ น การรวมตัวเป็ นเครื อข่ายสื่ อบุคคลเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เกิ ดขึ้นระหว่างรั ฐกับชุ มชนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐก็ตอ้ งวาง
สถานภาพของตนเองเทียบเท่ากับประชาชนในฐานะของสมาชิกเครื อข่าย อย่างไรก็ตาม แม้สิ่งนี้ จะยาก
ในทางปฏิบตั ิในหลาย ๆ กรณี เพราะต้องอาศัยการเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครื อข่ายและการ
สร้างบริ บทแวดล้อมอื่นๆ เข้ามาประกอบด้วย แต่ก็ยงั เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต้องกระทาหากต้องการสร้างเครื อข่าย
ที่เข้มแข็ง
5. การเสริมสร้ างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship)
องค์ประกอบที่จะทาให้เครื อข่ายสื่ อบุคคลดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่องก็คือ การที่สมาชิกของเครื อข่าย
ต่างก็ตอ้ งเสริ มสร้างซึ่งกันและกัน โดยที่จุดแข็งของฝ่ ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ ายหนึ่ง ซึ่งจะทา
ให้ผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายมีมากขึ้น เกื้อหนุนกันมากขึ้น หาก
คุณสมบัติของสมาชิ กไม่เพียงพอในการเสริ มสร้างกันก็ตอ้ งมีการขยายเครื อข่ายต่อไปอีก เพื่อแสวงหา
สมาชิกใหม่เข้ามาเสริ มเครื อข่ายให้เกิดความพอเพียง (Sufficiency) มากขึ้น เช่น เครื อข่ายแกนนาการ

ส่ งเสริ มสุ ขภาพ สมาชิกที่เป็ นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ กับ อสม. และผูน้ าความคิดที่สนใจจะต้องมีจานวนเพียง
พอที่จะเสริ มจุดแข็ง และกาจัดจุดอ่อนซึ่ งกันและกัน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มสุ ขภาพในชุมชนบัง
เกิดผล
6. การพึง่ พิงร่ วมกัน (Interdependence)
การจะทาให้เป้ าหมายร่ วมสาเร็ จได้น้ นั สมาชิกต่างจาเป็ นต้องพึ่งพากันระหว่างสมาชิกในเครื อข่าย
เพื่อให้เกิดการเสริ มสร้างซึ่งกันและกัน การจะทาให้สมาชิกหรื อหุน้ ส่ วนของเครื อข่ายยึดโยงกันให้แน่นหนา
จาเป็ นต้องทาให้หุน้ ส่ วนแต่ละคนรู ้สึกว่า หากเอาหุ น้ ส่ วนคนใดคนหนึ่ งออกไปจะทาให้เครื อข่ายล้มลงไป
ได้ การดารงอยูข่ องหุ น้ ส่ วนแต่ละคนจึงจาเป็ นต่อการดารงอยูข่ องเครื อข่าย ซึ่งการพึ่งพิงร่ วมกันนี้จะส่ งผล
ทาให้สมาชิ กต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ เช่น ในเครื อข่ายสื่ อบุคคลด้านส่ งเสริ ม
การเกษตรจะต้องมีการจัดการความรู ้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึงกันและกัน พึ่งพากัน มีทกั ษะด้านการส่ งเสริ ม
การเกษตรร่ วมกัน จึงจะทาให้เครื อข่ายนั้นเข้มแข็ง
7. การปฏิสัมพันธ์ เชิงแลกเปลีย่ น (Interaction)
หากสมาชิกในเครื อข่ายไม่มีการปฏิสมั พันธ์กนั แล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ต่างคนต่างอยูไ่ ม่มีทางที่
จะเกิดความร่ วมมือกันได้ และจะไม่เกิดเครื อข่ายความร่ วมมืออย่างแท้จริ ง หากปฏิสัมพันธ์ดงั กล่าว จะเป็ น
ลักษณะความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ยิ่งสมาชิกมีการปฏิสัมพันธ์กนั มากเท่าใด ก็ยิ่งทาให้เกิด
ความผูกพันและการเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น เกิดการเรี ยนรู ้ระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็ง
ของเครื อข่ายด้วย
ดังนั้น สมาชิกในเครื อข่ายสื่ อบุคคลต้องทากิจกรรมร่ วมกัน เช่น มีกิจกรรมการสื่ อสารระหว่างกัน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน เช่น มีการติดต่อสื่ อสารกันผ่านทางการเขียน
หรื อการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรื อมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่ วมกัน เป็ นต้น
ซึ่งผลของการปฏิสมั พันธ์น้ ี ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครื อข่ายตามมาด้วย
2. การสร้ างเครื อข่ ายสื่ อบุคคล การเกิดขึ้นของเครื อข่ายสื่ อบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์น้ นั มี
ขั้นตอนเช่นเดียวกับการเกิดขึ้นของเครื อข่ายทัว่ ไป ดังนี้
2.1 การก่ อรู ปเครือข่ าย การก่อตัวของเครื อข่าย หรื อการก่อรู ปเครื อข่าย (Network forming) นั้นอาจ
เกิดได้สองแนวทางใหญ่ๆ แนวทางแรก คือ
2.1.1 เครื อข่ายที่เกิดจากองค์กรภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ หรื อเอกชนเข้าไปมีส่วน
เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม (state initiative) เป็ นผูร้ ิ เริ่ มเข้าไปกระตุน้ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในปั ญหา สร้างความ
ตื่นตัวให้เกิดความสนใจรวมตัวกัน และผลักดันให้เกิดการรวมตัวของประชาชน ตัวอย่างเช่น การที่ภาครัฐ
พยายามผลักดันการสร้างเครื อข่ายการสร้างความสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้น
2.1.2 เครื อข่ายที่ประชาชนเป็ นแกนนาจัดตั้ง โดยเกิดจากการริ เริ่ มสร้างสรรค์ของกลุ่ม
ประชาชนเอง (citizen initiative) กล่าวคือ ประชาชนเกิดความตระหนักและตื่นตัวในปั ญหาใดปั ญหาหนึ่งที่
เกิดขึ้น แล้วลงมือริ เริ่ มในการรวมตัวกันเข้าเป็ นกลุ่มเพื่อดาเนินการแก้ไขปั ญหาให้ลุล่วงหรื อบรรเทาไปโดย

ที่องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรวิชาการ หรื อสื่ อมวลชน อาจมีส่วนเข้ามาช่วยสนับสนุ นก็ได้ แต่ภาค
ประชาชนเป็ นแกนหลักในการดาเนิ นงาน ซึ่ งปั จจุบนั แนวทางแรกเป็ นแนวทางหลักที่ประเทศไทยมักใช้
ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั ขณะที่ปัจจุบนั มีความพยายามผลักดันการก่อรู ปของเครื อข่ายตามแนวทางที่สอง
ให้เพิม่ มากขึ้น
การสร้างหรื อจัดตั้งเครื อข่าย ควรดาเนิ นการไปทั้งสองแนวทางควบคู่กนั โดยพิจารณาถึง
ความสามารถในการรวมตัวของประชาชนเป็ นหลัก หากประชาชนกลุ่มใดมีความสามารถในการรวมตัวเป็ น
เครื อข่ายได้เอง หน่วยงานภาครัฐ องค์การพัฒนาเอกชนก็ไม่สมควรเข้าไปครอบงา (manipulate) ในการก่อ
ตัวของเครื อข่าย แต่หากกลุ่มใดที่ยงั ขาดสมรรถนะเพียงพอในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเอง หน่วยงานภาครัฐหรื อ
องค์กรอื่นๆ ก็อาจเข้าไปช่วยในฐานะของผูส้ นับสนุน (supporter) และผูอ้ านวยความสะดวก (facilitator) ให้
การจัดตั้งเครื อข่ายทาได้ง่ายขึ้นโดยนัยนี้จึงอาจสื่ อความหมายได้ว่า หน่วยงานราชการหรื อองค์กรเอกชนจา
เป็ นต้องลดบทบาทในการคิดแทนประชาชนให้นอ้ ยลง แต่เปิ ดช่องทางและโอกาสให้ภาคประชาชน เช่น
กลุ่มองค์กรชุมชน ประชาคม ได้ทางานและมีอานาจในการตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆ มากขึ้น โดยภาครัฐควรปรับ
รู ปแบบบทบาทเป็ นผูส้ ่ งเสริ ม เอื้ออานวย สนับสนุนให้กลุ่มองค์กรประชาชนมีอิสระมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
และร่ วมสร้างสรรค์สงั คมในการทางานร่ วมกันเป็ นเครื อข่าย
2.2 ขั้นตอนการจัดตั้งเครือข่ าย
การสร้างเครื อข่ายสื่ อบุคคลมีข้นั ตอนสาคัญอยู่ 5 ขั้นตอน ดังนี้
2.2.1 ขั้นการตระหนักถึงความจาเป็ นในการสร้างเครื อข่ายสื่ อบุคคล เป็ นขั้นตอนแรกที่
ผูร้ ับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ดา้ นนั้นๆ จะต้องพิจารณาถึงความจาเป็ นในการสร้างเครื อข่าย เพื่อที่จะทา
งานให้บรรลุเป้ าหมายรวมทั้งพิจารณากลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมเข้าเป็ นเครื อข่ายในการทางาน
ร่ วมกัน คาถามสาคัญที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้คือ
1) จะเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายกับกลุ่มหรื อองค์กรใดบ้าง
2) จะได้ประโยชน์หรื อจะต้องสละประโยชน์ดา้ นใดบ้างในการเข้าร่ วมเป็ น เครื อข่าย
2.2.2 ขั้นการติดต่อกับกลุ่มองค์กรที่จะเป็ นเครื อข่ายสื่ อบุคคล หลังจากตัดสิ นใจที่จะเข้า
ร่ วมเครื อข่ายกับองค์กรใดที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว ก็จะเป็ นขั้นตอนการติดต่อสัมพันธ์เพื่อชักชวนให้เข้าร่ วม
เป็ นเครื อข่ายในการทางาน โดยการรวมเป็ นเครื อข่ายจะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มองค์กรมีความต้องการเหมือนกัน
และต้องการกระทากิจกรรมตอบสนองความต้องการเหมือนกัน ดังนั้น จะต้องสร้างความคุน้ เคยและการ
ยอมรับ รวมทั้งความไว้วางใจระหว่างกันเป็ นขั้นตอนของการสร้างจิตสานึก โดยการให้ขอ้ มูลแลก เปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและกระตุน้ ให้ตอ้ งการแก้ปัญหาร่ วมกัน
2.2.3 ขั้นตอนการสร้างพันธกรณี ร่วมกัน เป็ นขั้นตอนการสร้างความผูกพันร่ วมกันซึ่ ง
หมายถึงการตกลงในความสัมพันธ์ต่อกัน ในขั้นตอนนี้กลุ่มองค์กรเข้าสู่ การตกลงที่จะทางานร่ วมกันซึ่งใน
การที่จะทากิจกรรมร่ วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการหรื อแก้ปัญหา กลุ่ม/องค์กรจะต้องมีความรู ้เพียง
พอที่จะทากิจกรรมได้ ดังนั้น จึงต้องเสริ มความรู ้ที่จาเป็ นซึ่งอาจกระทาได้โดยแลกเปลี่ยนความรู ้ภายในกลุ่ม

หรื อแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่ม/องค์กร เช่น ศึกษาดูงาน ขอคาปรึ กษาแนะนา เชิญวิทยากรมาถ่ายทอด
เพิ่มพูนความรู ้ และทักษะ เป็ นต้น
2.2.4 ขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์เป็ นขั้นตอนที่สร้างเครื อข่ายปรากฏผลงานเป็ น
รู ปธรรมเป็ นขั้นตอนของการเริ่ มทากิจกรรม โดยใช้ทรัพยากรร่ วมกันขณะเดียวกันมีการตกลงกันในเรื่ อง
การบริ หารจัดการกลุ่มซึ่งเริ่ มต้นด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่ม กาหนดแผนงานและข้อตกลงในการ
ทางาน กาหนดบทบาทสมาชิก รวมทั้งสิ ทธิและหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่ม
2.2.5 ขั้นตอนการทากิจกรรมร่ วมกันเมื่อร่ วมกันดาเนิ นกิจกรรมผลงานเป็ นที่ปรากฏชัด
กลุ่ม/องค์กรในเครื อข่ายรู ้สึกว่าตนได้รับประโยชน์จากการเข้าเป็ นเครื อข่ายความสัมพันธ์ของเครื อข่ายจะ
แน่นแฟ้ นขึ้นพร้อมกับการเรี ยนรู ้ร่วมกัน การเรี ยนรู ้ร่วมกัน นอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อการทางานของฝ่ าย
ปฏิบตั ิการแล้วยังเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ ด้วยความสัมพันธ์ที่แน่ นแฟ้ นอาจนาไปสู่ การ
ขยายตัว ซึ่งอาจปรากฏในรู ปของการขยายกิจกรรม หรื อการขยายกลุ่มตามพื้นที่หรื อตามลักษณะกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
2.3 วงจรชีวติ ของเครือข่ าย
แนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเครื อข่ายมาจากแนวคิดวงจรชีวิตของสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ในทาง
ธุรกิจ ซึ่งวงจรชีวิตของเครื อข่ายมีลกั ษณะดังนี้

2.3.1 ระยะก่อตัว
ช่วงนี้เป็ นระยะเริ่ มต้นของเครื อข่าย เริ่ มจากการมีแกนนาเป็ นผูร้ ิ เริ่ มเครื อข่าย ซึ่งแกนนาอาจ
เป็ นปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลในท้องถิ่น หรื อสังกัดหน่วยงานภาครัฐ หรื อภาคเอกชน แกนนาเหล่านี้จะ
กาหนดประเด็น (Issue) ที่ตนเองสนใจต้องการเข้าไปมีส่วนจัดการ เช่น ประเด็นความไม่ปลอดภัยอันเกิด
จากสถานการณ์ความไม่สงบ การแตกแยกทางความคิดและการขาดความสามัคคีของคนในชาติ ความเสื่ อม

โทรมของป่ าไม้ การระบาดของโรคไข้หวัดนก เป็ นต้น แกนนาเหล่านี้จะเป็ นผูจ้ ุดประกายให้คนอื่นๆ เริ่ ม
รับรู ้ในปัญหาร่ วมกัน จนเกิดความตระหนักถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งรวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย แต่สมาชิกยังมีจาน
วนน้อยอยู่ และจากัดเฉพาะคนเพียงบางกลุ่มหรื อบางพื้นที่
วัตถุประสงค์ของเครื อข่ายอาจจะยังไม่ชดั เจนนักในช่วงระยะแรกนี้ ระบบบริ หารภายในเครื อข่ายก็
มีลกั ษณะที่ไม่เป็ นทางการ อีกทั้งคนภายนอกเครื อข่ายยังไม่กระจายตัวออกไปในวงกว้างจึงเป็ นที่รู้จกั เพียง
ในวงแคบเฉพาะกลุ่มเท่านั้น หากไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขายความคิดออกไปแล้ว การขยายตัวของ
เครื อข่ายจะเป็ นไปอย่างยากลาบากอีกทั้งเงินทุนในการดาเนิ นการส่ วนใหญ่จะเป็ นเงินทุนจากสมาชิกเอง
การระดมทุนมีความจากัดเพราะเครื อข่ายยังไม่กว้างขวาง ดังนั้น จึงอาจมีบางเครื อข่ายที่ปิดตัวลงไปในช่วงนี้
เพราะไม่สามารถก่อรู ปได้สาเร็ จ
2.3.2 ระยะขยายตัว
เครื อข่ายที่สามารถประคองตัวให้ผา่ นระยะแรกเข้าสู่ ระยะสองได้ ก็จะผ่านเข้าสู่ ระยะ
ขยายตัว โดยที่แนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินการของเครื อข่ายเริ่ มคมชัดมากขึ้น วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
เครื อข่ายเริ่ มชัดเจนมีผลประโยชน์ เป้ าหมายและรู ปแบบการทางานที่ชดั เจนช่วยดึงดูดให้คนที่สนใจเข้าร่ วม
เป็ นสมาชิกเครื อข่ายเพิ่มจานวนขึ้นส่ งผลให้เครื อข่ายดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ สมาชิกรู ้สึกว่า
ตนเองได้รับประโยชน์จากการเข้าร่ วมเครื อข่ายได้ผลประโยชน์โดยตรงที่เป็ นรู ปธรรม ทาให้สมาชิกเริ่ มเกิด
การผูกพันตัว (Commit) กับเครื อข่าย ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็ นปัจจัยที่ทาให้เครื อข่ายเริ่ มมีการจัดระบบและ
พัฒนาคุณภาพภายใน โดยมีการจัดสรรหน้าที่ระหว่างสมาชิกของเครื อข่าย มีการจัดโครงสร้างการทางานที่
ชัดเจน มีการกาหนดผูน้ าของเครื อข่ายอย่างเป็ นทางการ เริ่ มมีการวางแผนขยายเครื อข่ายอย่างเป็ นระบบ การ
ระดมทุนเปลี่ยนจากการระดมทุนจากภายในเป็ นการระดมทุนจากภายนอก เนื่องจากชื่อเสี ยงของเครื อข่าย
เริ่ มเป็ นที่รู้จกั ของสังคม สังคมเริ่ มรับรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เครื อข่ายทา รับรู ้ถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์
ของเครื อข่ายทาให้การระดมทุนจากภายนอกกระทาได้ง่าย นอกจากนี้ การขอความร่ วมมือหรื อการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นก็กระทาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเหตุผลดังกล่าว
ปั จจัยสาคัญที่จะทาให้เครื อข่ายพัฒนาสู่ ระยะต่อไปขึ้นอยู่กบั ภาวะผูน้ า ความเป็ นประโยชน์และ
ความต่อเนื่ องของกิจกรรม ตลอดจนการจัดระบบบริ หารภายใน หากผูน้ าสามารถรวมใจสมาชิกเครื อข่าย
และผลักดันให้เกิดการร่ วมใจกันตามเป้ าหมาย เครื อข่ายก็มีโอกาสประสบความสาเร็ จสู ง นอกจากนี้การดา
เนิ นกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่ อง ก็จะทาให้สมาชิกเกิดการมีส่วนร่ วมและผูกพันกับ
เครื อข่ายมากขึ้นด้วย การจัดระบบเครื อข่ายที่ดีจะช่วยลดความสับสนวุ่นวายในการดาเนิ นงาน และช่วย
สนับสนุนให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิ ทธิภาพ
2.3.3 ระยะรุ่งเรือง
ระยะรุ่ งเรื องนี้อาจแบ่งได้เป็ น 3 ช่วงย่อยๆ ได้แก่ ระยะรุ่ งเรื องช่วงต้น ระยะรุ่ งเรื องช่วง
คงที่ และระยะรุ่ งเรื องช่วงถดถอย โดยระยะเวลาในแต่ละช่วงจะมากน้อยเพียงใดก็ข้ ึนอยูก่ บั ความ สามารถ

ในการบริ หารจัดการเครื อข่าย บางเครื อข่ายอาจอยู่ในระยะรุ่ งเรื องช่วงต้นยาวนานหลายปี ขณะที่บาง
เครื อข่ายอาจอยูใ่ นช่วงนี้เพียงไม่กี่ปีแล้วเข้าสู่ระยะถดถอยอย่างรวดเร็ วก็ได้
- ระยะรุ่ งเรืองช่ วงต้ น ระยะนี้จานวนสมาชิกในเครื อข่ายยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง แต่เพิ่มในอัตราที่
ลดลง จนการเพิ่มขึ้นเริ่ มอิ่มตัวเนื่ องจากผูม้ ีใจได้ร่วมเป็ นสมาชิกจนเกือบหมด ความยัง่ ยืนของเครื อข่าย
ในช่วงนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความสามารถในการบริ หารจัดการ หากเครื อข่ายมีการบริ หารที่ดีก็มีแนวโน้มที่ระยะ
รุ่ งเรื องช่วงต้นจะต่อเนื่องยาวนาน เนื่องจากปริ มาณสมาชิกเครื อข่ายที่มีจานวนมากทาให้จาเป็ นต้องมีระบบ
การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเชื่อมโยงสมาชิกเข้าหากันตลอดจนมีความยืดหยุน่ สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
- ระยะรุ่ งเรืองช่ วงเสถียร ระยะนี้การเพิ่มของสมาชิกมีนอ้ ยมาก เพราะคนส่ วนใหญ่ที่สนใจได้เข้า
เป็ นสมาชิกเครื อข่ายเกือบหมดแล้ว จึงไม่เกิดการคิดค้นรู ปแบบกิจกรรมที่แปลกใหม่ไปจากเดิม ส่ งผลทาให้
สมาชิกเริ่ มเข้าร่ วมกิจกรรมน้อยลง อีกทั้งสมาชิกบางส่ วนก็อาจจะได้รับการตอบสนองความต้องการจาก
เครื อข่ายแล้ว ทาให้ไม่เกิดแรงจูงใจที่จะมีส่วนสนับสนุนเครื อข่ายต่อไป ซึ่ งจะนาไปสู่ ระยะรุ่ งเรื องช่วง
ถดถอย
- ระยะรุ่งเรืองช่ วงถดถอย ระยะนี้ สมาชิกเริ่ มห่างออกไปจากเครื อข่ายด้วยหลายสาเหตุ เช่น เกิดจาก
การที่เป้ าหมายส่ วนตัวได้บรรลุผลแล้ว จึงรู ้สึกว่าไม่จาเป็ นต้องอาศัยเครื อข่ายอีกต่อไป อัตราการเข้าร่ วม
กิจกรรมของเครื อข่ายเริ่ มน้อยลง ระดับความผูกพันกับเครื อข่ายก็เริ่ มลดลง จานวนสมาชิกจึงเริ่ มลดลงตาม
ไปด้วย ส่ งผลทาให้การดาเนิ นกิจกรรมของเครื อข่ายไม่ค่อยบรรลุผล กิจกรรมขาดความต่อเนื่ องส่ งผลให้
เงินทุนสนับสนุนจากภายนอกเริ่ มลดลง
- ระยะถดถอย ความถดถอยของเครื อข่ายส่ วนหนึ่งเกิดจากการที่เป้ าหมายของเครื อข่ายได้บรรลุผล
แล้วทาให้มีการเตรี ยมตัวสลายเครื อข่าย แต่อีกส่ วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เครื อข่ายไม่มีพลังเพียงพอและขาด
สิ่ งจูงใจที่จะดึงดูดสมาชิกให้อยูร่ ่ วมต่อไปได้ ความถดถอยของเครื อข่ายจึงเห็นได้ชดั เจนจากการที่จานวน
สมาชิกลดลงอย่างต่อเนื่อง สมาชิกที่เหลืออยูก่ ็ไม่ค่อยตื่นตัว (nonnative) ในการมีส่วนร่ วมทากิจกรรมกับ
เครื อข่ายส่ งผลทาให้เงินทุนสนับสนุนการทางานทั้งจากภายในและภายนอกเครื อข่ายลดลง กิจกรรมของ
เครื อข่ายก็เริ่ มลดน้อยลงจนอาจถึงขนาดที่ไม่มีกิจกรรมเลย สมาชิกของเครื อข่ายต่างกระจัดกระจายออกไป
และต่างไม่สนใจจะร่ วมมือกับเครื อข่ายอีกหลังจากที่ตนเองได้รับการตอบสนองความต้องการเรี ยบร้อยแล้ว
หรื ออาจเกิดจากความขัดแย้งในเครื อข่ายที่ไม่ได้รับการแก้ไข
- ระยะฟื้ นตัว การพยายามรื้ อฟื้ นเครื อข่ายหลังจากที่เข้าสู่ ระยะถดถอยแล้วอาจพอกระทาได้ แต่
กระนั้นก็ดี การฟื้ นตัวกระทาได้ค่อนข้างยาก เพราะเกิดจากสถานการณ์ถดถอยดังที่กล่าวแล้วข้างต้นแนวทาง
ในการรื้ อฟื้ นเครื อข่ายนั้น แทบจะไม่แตกต่างอะไรจากการพยายามก่อตัวเครื อข่ายขึ้นใหม่ซ่ ึ งควรเริ่ มด้วย
การทบทวนวัตถุประสงค์ และการกาหนดเป้ าหมายของเครื อข่ายใหม่ เพื่อนาไปสู่ การแสวงหาแนวร่ วม
พันธมิตรกลุ่มใหม่ๆ นอกจากสมาชิกเดิมที่เคยมีอยูด่ ว้ ย อย่างไรก็ดี ไม่ควรปล่อยให้เครื อข่ายก้าวมาจนถึงจุด
นี้ แต่ควรพยายามปรับปรุ งแก้ไขตั้งแต่เครื อข่ายเข้าสู่ระยะรุ่ งเรื องช่วงเสถียร

อย่างไรก็ตาม เวลาที่แต่ละเครื อข่ายใช้ในการพัฒนาจากวงจรชีวิต ระยะหนึ่งไปสู่ อีกระยะหนึ่งย่อมแตกต่าง
กันไปตามศักยภาพแต่ละเครื อข่าย บางเครื อข่ายอาจไม่สามารถพัฒนาไปได้ครบทั้ง 4 ระยะ เช่น เพียงที่ระยะ
ก่อตัว หรื ออาจจะเกิดปัญหาในระยะขยายตัวจนต้องปิ ดเครื อข่ายไป เป็ นต้น
3. การจัดการเครือข่ ายสื่ อบุคคล
เมื่อสร้างเครื อข่ายสื่ อบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้ นั ต้นมาได้แล้ว การพัฒนาเครื อข่ายให้สามารถ
ดาเนินงานไปได้จะต้องมีการจัดการเครื อข่ายที่สามารถประสานงาน ประสานประโยชน์ระหว่างสมาชิกใน
เครื อข่ายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ การจัดการเครื อข่ายจะต้องคานึ งถึง
องค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
3.1 การจัดผังกลุ่มเครือข่ าย
การจัดทาแผนผังของเครื อข่าย (network mapping) จะต้องเริ่ มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื อข่ายสื่ อบุคคล เพื่อการประชาสัมพันธ์ว่าประกอบด้วยสื่ อบุคคลกลุ่มหรื อเครื อข่ายย่อยใดบ้างที่มี
เป้ าหมายการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน การกระจายตัวของเครื อข่ายสื่ อบุคคลตาม
เป้ าหมายการประชาสัมพันธ์เป็ นอย่างไร มีเป้ าหมายใดที่ยงั ขาดเครื อข่ายช่วยจัดการ
หากได้แผนผังของเครื อข่ายที่ครบถ้วน ทันสมัย ทันเหตุการณ์ จะช่วยในการขยายเครื อข่ายสื่ อบุคคลเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ได้เป็ นอย่างดี
3.2 การจัดบทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของสมาชิกในเครือข่ าย
องค์ประกอบสาคัญของการจัดระบบเครื อข่าย คือ การแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
กัน โดยการพยายามชี้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนให้ชดั เจนว่า แต่ละคนรับผิดชอบ
ส่ วนใดของเครื อข่าย และแต่ละฝ่ ายจะสัมพันธ์เชื่อมโยงกับฝ่ ายอื่นๆ อย่างไร
หลักการสาคัญของการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ น้ ี ก็คือ การรวมเป็ นเครื อข่ายจะต้องนาเอาความสนใจ
ประสบการณ์ และความเสี่ ยงของสมาชิกแต่ละคนที่ต่างกันมาเสริ มกัน ซึ่งการจะทาเช่นนั้นได้จาเป็ นต้องมี
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละคนไปตามศักยภาพและความสนใจของเขา แต่ประเด็นสาคัญ
ที่ตอ้ งคานึงถึงก็คือ โดยปกติสมาชิกเครื อข่ายมักจะมีงานประจาที่ตอ้ งรับผิดชอบอยูแ่ ล้วมีเพียงส่ วนน้อยที่จะ
สามารถทางานให้เครื อข่ายแบบเต็มเวลา ส่ งผลให้เวลาที่จะอุทิศให้กบั เครื อข่ายมักให้ได้ไม่เต็มที่และไม่เต็ม
เวลา ดังนั้น การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบควรพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ภายใต้เวลาที่จากัด
ในโครงสร้างการจัดการของเครื อข่ายสื่ อบุคคล หรื อเครื อข่ายการสื่ อสารโดยใช้สื่อบุคคล เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์มีหลากหลายรู ปแบบขึ้นอยูก่ บั การกาหนดของเครื อข่ายนั้นๆ อย่างไรก็ตาม สามารถกาหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกของเครื อข่ายได้ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้ (ปรับจาก กิตติ กันภัย,
2548)

1) ศูนย์กลางของเครื อข่าย (Hub) ในที่น้ ี คือ ผูน้ าเครื อข่าย ซึ่งอาจจะเป็ นบุคคลเดียวหรื อคณะบุคคล
(collective Leader) ที่อยูต่ รงกลางของเครื อข่าย และรู ้เรื่ องเกี่ยวกับเครื อข่ายทั้งหมด เช่น รู ้ว่าเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ของเครื อข่ายคืออะไร มีกลุ่มย่อยภายใต้เครื อข่ายอย่างไรบ้างตลอดจนมีความสามารถในการ
สื่ อสารและการบริ หารจัดการทั้งภายในและภายนอกเครื อข่าย
ตามปกติผนู ้ าเครื อข่าย มีผลต่อความสาเร็ จ และความล้มเหลวของเครื อข่าย ดังนั้นการกาหนดผูน้ า
จึงต้องกระทาอย่างรอบคอบ หลักการของการกาหนดผูน้ าคือ ความเหมือน (Homophily) กับสมาชิก
เครื อข่าย หรื อกลุ่มเป้ าหมายในพื้นที่ นัน่ คือจะต้องเลือกผูน้ าที่เป็ นสมาชิกของพื้นที่น้ นั เนื่องจากจะได้รับ
ความไว้วางใจจากสมาชิกของเครื อข่ายและประชาชนในพื้นที่มากที่สุด
2) จุดเชื่อมต่อ (Node) จะเป็ นผูท้ ี่เชื่อมต่อระหว่างเครื อข่ายกับสมาชิกทุกทิศทาง โดยมีผทู ้ ี่เชื่อมต่อ
ระหว่าง Node กับ Hub ทั้งที่มีสังกัด เช่น นักประชาสัมพันธ์จากหน่วยราชการ และบุคคลที่ไม่สังกัด
หน่วยงานใด

นอกจากนั้นยังมีผทู ้ ี่ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์เครื อข่าย (star) ผูท้ าหน้าที่ขยายเครื อข่าย และผูท้ ี่รับผิดชอบ
สารสนเทศ (gatekeeper) เป็ นต้น
3.3 การจัดระบบการสื่ อสารภายในและระหว่ างเครือข่ าย
จุดมุ่งหมายหลักของการจัดระบบการสื่ อสารของเครื อข่าย (Communication System) คือ การสร้าง
ความเข้าใจร่ วมกัน (common understanding) บทบาทของระบบการสื่ อสาร แบ่งได้เป็ น 2 มิติ คือ

- มิติของการสื่ อสารเพื่อการจัดการภายในเครื อข่าย การสื่ อสารเป็ นกลไก หรื อสายใยที่เชื่อมสมาชิก
ของเครื อข่ายทุกกลุ่มทุกคนให้รวมกันเป็ นหนึ่งเดียวหรื อเป็ นเอกภาพ นอกจากนั้นการสื่ อสารยังช่วยเพิ่มพูน
ความรู ้ ทุกด้านโดยเฉพาะเรื่ องการสื่ อสารหรื อการประชาสัมพันธ์ให้รับรู ้ ประเด็นปั ญหา นโยบาย/
วัตถุประสงค์ ทิศทาง แนวทางของการปฏิบตั ิการให้ไปสู่ จุดหมายร่ วมกัน และยกระดับความตระหนักใน
ปัญหาของสมาชิก ตลอดจนสร้างจิตสานึก อุดมการณ์ในลักษณะของการสื่ อสารสองทางที่มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มหรื ออาจรวมไปถึงระหว่างเครื อข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กัน ซึ่งจะมีผลต่อการขยายและธารงรักษาเครื อข่าย รู ปแบบของการสื่ อสารในมิติน้ ีได้แก่ การประชุม การ
พบปะพูดคุย และใช้ช่องทางต่างๆ ภายในเครื อข่าย
- มิติของการสื่ อสารเพื่อการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อบุคคลของเครื อข่ายตามวัตถุประสงค์ของการ
ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น เครื อข่ายเยาวชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ได้จดั กิจกรรมการ
บรรยายโดยแกนนาเยาวชนของเครื อข่ายแก่นกั เรี ยนตามโรงเรี ยนต่างๆ ในเขตต่างๆ ของกรุ งเทพมหานคร
เป็ นต้น
รู ปแบบการสื่ อสารของกิจกรรมของเครื อข่ายสามารถกระทาได้ท้ งั แบบที่เป็ นทางการ อาทิ การจัด
เวทีประชาคม การบรรยาย การประชุม ฯลฯ และแบบไม่เป็ นทางการ เช่น การพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคคล
3.4 การจัดระบบการเรียนรู้ร่วมกัน
เครื อข่ายสื่ อบุคคลจะพัฒนาให้กา้ วหน้าไปได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบั ระดับความรู ้ ความสามารถของ
สมาชิกของเครื อข่ายด้วย การทาให้เครื อข่ายแข็งแรงจึงต้องอาศัยระบบการพัฒนาสมาชิกของเครื อข่ายอย่าง
ต่อเนื่องจะต้องมีวฒั นธรรมการเรี ยนรู ้ (learning culture) ผ่านการจัดการความรู ้ (knowledge management)
ระบบการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทั้งในรู ปแบบของการฝึ กอบรม การสัมมนาและที่สาคัญคือการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิร่วมกัน (Interactive action learning)
3.5 การจัดระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ (information system) เป็ นการจัดการฐานข้อมูลที่สาคัญของเครื อข่าย เช่น เป้ าหมาย กลุ่ม
ต่างๆ ภายใต้เครื อข่าย รู ปแบบและวิธีการไปสู่ ความสาเร็ จ สมาชิกของเครื อข่าย และข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็ น
เกี่ยวกับการจัดการเครื อข่ายสื่ อบุคคล เช่น แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจยั โครงการ ประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ
ตัวอย่างจากเครื อข่ายในต่างประเทศ ฯลฯ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูล
หลักในการดาเนินงาน
ระบบสารสนเทศดังกล่าว ควรยึดหลักการใช้งานได้ง่าย (user friendly) เป็ นข้อมูลที่ง่ายต่อการ
เข้าถึงของทุกคน (accessible) และเผยแพร่ ให้กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง ฐานข้อมูลนี้ ตอ้ งมิได้เป็ น
ข้อมูลสาหรับคนในแวดวงการสื่ อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากแต่เปิ ดกว้างให้สาธารณชนมาใช้
ร่ วมกันได้
เครื อข่ายฐานข้อมูลที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพของการแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้ระหว่าง กัน เพราะจะช่วยให้
ทราบว่าปั จจุบนั ใครทาอะไรไปเท่าใดแล้ว หากกลุ่มที่จงั หวัดนี้อยากรู ้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ก็สามารถสื บค้นได้

ว่ามีกลุ่มอื่นใดที่ได้ดาเนิ นการเรื่ องนี้ ไปแล้ว ผลการดาเนิ นการเป็ นอย่างไรสามารถติดต่อขอข้อมูลได้
อย่างไร การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเช่นนี้ จะช่วยสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้ และการต่อยอดทาง
ปั ญญาระหว่างเครื อข่าย ช่วยลดความสู ญเสี ยสิ้ นเปลืองทรัพยากรและเวลาจากการทางานซ้าซ้อนและการ
ลองผิดลองถูก
4. การธารงรักษาเครือข่ ายสื่ อบุคคล
มีอยูห่ ลายเครื อข่ายที่ได้จดั ตั้งขึ้นแล้วดูคล้ายกับจะมัน่ คงในช่วงแรก แต่กลับปรากฏ ผลว่าไม่สามารถดาเนิน
การให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้ หลายเครื อข่ายได้ปิดตัวเองหลังจากเริ่ มดาเนินไปได้ไม่นาน สาเหตุสาคัญ
มาจากการที่เครื อข่ายเหล่านั้นขาดความเข้าใจในเรื่ องของการธารงรักษาเครื อข่าย ทั้งนี้ ตราบใดที่ภารกิจ
เครื อข่ายยังไม่สาเร็ จ ก็ย่อมมีความจาเป็ นที่จะต้องรักษาเครื อข่ายไว้ และประคับประคองให้เครื อข่าย
สามารถดาเนิ นการต่อไปได้ ในหลายกรณี ที่จาเป็ นต้องรักษาความสาเร็ จของเครื อข่ายไว้ ถึงแม้ว่าได้
บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายแล้ว โดยเหตุน้ ี การรักษาเครื อข่ายจึงเป็ นองค์ประกอบสุ ดท้ายที่จาเป็ นต้องมีเพื่อ
การรักษาความสาเร็ จของเครื อข่าย ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
4.1 การจัดกิจกรรมร่ วมอย่ างต่ อเนื่อง
เครื อข่ายจะก้าวไปสู่ วงจรชีวิตช่วงถดถอย หากไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่สมาชิกของเครื อข่ายสามารถกระทา
ร่ วมกัน ทั้งนี้ ก็เนื่องจากเมื่อไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกที่จะดึงสมาชิกเข้าหากัน สมาชิกของเครื อข่ายก็จะไม่มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กนั เมื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกลดลง ก็ส่งผลให้เครื อข่ายเริ่ มอ่อนแอ สมาชิกจะ
เริ่ มสงสัยในการคงอยูข่ องเครื อข่าย บางคนอาจพาลคิดไปว่าเครื อข่ายได้ลม้ เลิกไปแล้ว เพราะไม่มีการดาเนิน
กิจกรรมใดๆ ซึ่งจะนาไปสู่ ความเสื่ อมสลายของเครื อข่ายในที่สุด ดังนั้น ความยัง่ ยืนของเครื อข่ายจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมที่ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง จนกระทัง่ กิจกรรมดังกล่าวกลาย เป็ นแบบแผน
(Pattern) ของการกระทาที่สมาชิกของเครื อข่ายยอมรับโดยทัว่ กัน ตัวอย่าง เช่น กลุ่ม สโมสรโรตารี่ (rotary)
ที่สามารถรักษากลุ่มได้ยงั่ ยืนยาวนานหลายทศวรรษก็เพราะมีการจัดโครงสร้างเวลา ที่กาหนดให้สมาชิกของ
กลุ่มมาพบปะ เพื่อทากิจกรรมร่ วมกันทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบให้สมาชิกทุกคนจะต้องเข้า
ร่ วมกิจกรรมอย่างสม่าเสมอทุกสัปดาห์ดว้ ย
โดยเหตุน้ ี การจะธารงรักษาเครื อข่ายเอาไว้สามารถกระทาได้ ด้วยการกาหนดโครงสร้างของ
กิจกรรมอย่างชัดเจน ทั้งในแง่ของเวลา ความถี่และการจัดกิจกรรมที่มีความน่ าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูด
สมาชิกให้เข้าร่ วม โครงสร้างของกิจกรรมดังกล่าว อาจจะมิได้เป็ นกิจกรรมเดียวสาหรับสมาชิกทุกคน
โดยรวม แต่น่าจะต้องพิจารณาถึงความต้องการเฉพาะของสมาชิกในระดับย่อยลงไปแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม
ย่อยด้วย นัน่ หมายความว่า ควรจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอจะช่วยตอบสนองความสนใจของ
สมาชิกกลุ่มย่อยต่างๆ ในเครื อข่าย โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยงั ต้องสนับสนุนการบรรลุเป้ าหมายภาพรวมของ
เครื อข่ายด้วย กิจกรรมเหล่านี้ อาจออกมาทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการ อาทิ การวางแผนงานร่ วมกัน การ
พบปะเพื่อประเมินผลร่ วมกันประจาทุกเดือน ฯลฯ หรื อรู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการ อาทิ การจัดกีฬาสันทนา

การระหว่างสมาชิก การจัดงานประเพณี ของท้องถิ่นร่ วมกัน เป็ นต้น ในกรณี ที่เครื อข่ายครอบคลุมพื้นที่
กว้างขวางมาก ก็ไม่ควรรวมศูนย์อยูแ่ ต่เฉพาะที่ส่วนกลาง แต่ควรมีการกระจายจุดพบปะสังสรรค์ลงสู่ ระดับ
ท้องถิ่นให้เป็ นจุดพบปะในชุมชนนั้นๆ เพื่อให้สมาชิกเข้าร่ วมได้โดยสะดวก
4.2 การรักษาสั มพันธภาพทีด่ ีระหว่ างสมาชิกเครือข่ าย
สัมพันธภาพที่ดีเป็ นองค์ประกอบสาคัญยิ่งในการช่วยรักษาเครื อข่ายให้ยงั่ ยืนต่อไป ความสัมพันธ์ที่ดีเป็ น
เสมือนน้ามันที่คอยหล่อลื่นการทางานร่ วมกันให้ดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น เมื่อใดที่สมาชิกของเครื อข่ายเกิด
ความขัดแย้งระหว่างกัน โดยหาข้อยุติไม่ได้ ถ้าหากไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที ก็จะนาไปสู่ ความเสื่ อมถอย
และความสิ้ นสุ ดลงของเครื อข่ายได้
ดังนั้น จึงควรมีการจัดกิจกรรมบางอย่างที่มีจุดประสงค์เพื่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอย่างสม่าเสมอ มิใช่เฉพาะช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น
นอกจากนี้ สมาชิ กของเครื อข่ายพึงตระหนักถึงความสาคัญในประเด็นนี้ เพื่อระมัดระวังและ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรื อความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้นได้ สมาชิกแต่ละคนควรแสดงความเป็ นมิตรต่อกัน
เมื่อใดที่เกิดความขัดแย้งระหว่างกันขึ้น ก็ตอ้ งรี บแก้ไขและดาเนิ นการไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจกันใหม่
ไม่เพียงเท่านั้นควรมีมาตรการป้ องกันปั ญหาก่อนเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน อาทิ การจัดโครงสร้าง
องค์การและอานาจหน้าที่ให้ชดั เจน ไม่ซ้ าซ้อน การกาหนดเป้ าหมายการทางานที่สมาชิกยอมรับร่ วมกัน การ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ การกาหนดผูน้ าที่เหมาะสม การกาหนดกติการ่ วมกันเป็ นที่ยอมรับร่ วมกัน
เป็ นต้น
4.3 การกาหนดกลไกสร้ างระบบจูงใจ
สมาชิกจะยังเข้าร่ วมกิจกรรมของเครื อข่ายตราบเท่าที่ยงั มีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะดึงดูดให้มีส่วนร่ วม ในการ
รักษาเครื อข่ายและรวมไปถึงการขยายเครื อข่าย ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องมีการกาหนดกลไกบางประการที่จะช่วย
จูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจอยากเข้ามามีส่วนร่ วม ซึ่ งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปั จเจกบุคคลต่างก็มี
สิ่ งจูงใจต่างกัน ดังนั้น จึงควรทาการวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึงแรงจูงใจที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แล้ว
ทาการจัดกลุ่มของสิ่ งจูงใจที่ใกล้เคียงกันออกเป็ นกลุ่มๆ อาทิ ค่าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสี ยง การยอมรับ
ฯลฯ อันจะนาไปสู่ มาตรการสร้างแรงจูงใจสาหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น การให้
ค่าตอบแทนเป็ นสิ่ งจูงใจ ในบางกรณี อาจจาเป็ นต้องใช้ค่าตอบแทนเป็ นสิ่ งจูงใจให้คนเข้าร่ วมเป็ นสมาชิก
เครื อข่าย ตลอดจนเข้าร่ วมดาเนินกิจกรรมของเครื อข่ายด้วย ซึ่งในกรณี น้ ีควรเป็ นการแลกเปลี่ยนกับผลงานที่
ได้รับมากกว่าการให้ผลตอบแทนแก่ผรู ้ ับเพียงฝ่ ายเดียว การให้เกียรติยศและชื่อเสี ยงเป็ นสิ่ งจูงใจ ในกรณี ที่มี
งบประมาณจากัดจาเป็ น ต้องหาสิ่ ง จูงใจอื่นมาชดเชยสิ่ งตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ซึ่ งตามทฤษฎี แรงจูงใจ
(Theory of human motivation) ของ Maslow แล้ว ความต้องการการยกย่องจากผูอ้ ื่น (esteem needs) ซึ่ง
มักจะอยูใ่ นรู ปของอานาจ เกียรติยศ ชื่อเสี ยง หรื อสถานะทางสังคม นับเป็ นอีกปั จจัยที่นามาใช้จูงใจได้
โดยเฉพาะ สาหรับคนที่สิ่งตอบแทนทางกายภาพหรื อค่าตอบแทนไม่เพียงพอที่จะจูงใจเขาได้อีก
4.4 การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่ างพอเพียง

หลายเครื อข่ายต้องหยุดดาเนิ นการลงไป เนื่ องจากการขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการดาเนิ นงานอย่าง
เพียงพอ ทั้งทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆ ปริ มาณและคุณภาพของบุคลากร และที่
สาคัญคือเงินทุนดาเนินการ ซึ่งเปรี ยบเสมือนเลือดที่ไหลวนไปหล่อเลี้ยงเครื อข่ายให้ดาเนินการต่อไปได้ เมื่อ
ขาดเงินทุนเพียงพอที่จะจุนเจือ เครื อข่ายก็ตอ้ งปิ ดตัวเองลง ควรมีการผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง "กองทุน
สนับสนุนเครื อข่ายสื่ อบุคคล" โดยสนับสนุนเงินงบประมาณขั้นต้นในรู ปแบบของกองทุนแต่ละเครื อข่าย
แหล่งเงินทุนของกองทุนอาจมาจากภาครัฐ และภาคเอกชน
4.5 การให้ ความช่ วยเหลือและช่ วยแก้ไขปัญหา แต่ละเครื อข่ายอาจเกิดปั ญหาระหว่างการดาเนินงาน
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เครื อข่าย ที่เพิ่งเริ่ มต้นดาเนินการใหม่ๆ การมีที่ปรึ กษาที่ดีคอยให้คาแนะนาและความ
ช่วยเหลือจะช่วยให้เครื อข่ายสามารถดาเนินการต่อไปได้ และจะช่วยหนุนเสริ มให้เครื อข่ายเกิดความเข้มแข็ง
ยิง่ ขึ้น แนวทางที่ควรทาคือ การจัดตั้งหน่วยงาน ซึ่งอาจจะเป็ นหน่วยงานใหม่ที่เกิดจากความร่ วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยหน่วยงานนี้ควรทาหน้าที่หลักๆ 3 ประการ ได้แก่
1) ทาหน้าที่เป็ น "ศูนย์ช่วยเหลือ" ช่วยติดตามประเมินผลความคืบหน้าของ เครื อข่ายแต่ละเครื อข่าย
ที่ดาเนินการอยู่ โดยช่วยให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะด้านองค์ความรู ้ในการจัดการบริ หารเครื อข่าย ด้าน
การบริ หารการเงิน และด้านการระดมทุน รวมทั้งอาจลงมือช่วยเหลือในบางกรณี หากเครื อข่ายประสบ
ปัญหารุ นแรง อย่างไรก็ดี หน่วยงานนี้ควรมีฐานะเป็ นเพียงพี่เลี้ยงที่ให้การสนับสนุน ไม่ควรมีบทบาทเข้าไป
แทรกแซงหรื อครอบงา การดาเนินการของเครื อข่าย
2) ทาหน้าที่เป็ น “ศูนย์ความรู ้” โดยทาหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจยั องค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการ
เครื อข่าย โดยศึกษาจากตัวอย่างเชิงประจักษ์ของผลสาเร็ จ และความล้มเหลวที่ เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานจริ ง
ในพื้นที่ เพื่อจะสร้างองค์ความรู ้เฉพาะการบริ หารเครื อข่าย
3) ทาหน้าที่เป็ น "ศูนย์สร้างผูน้ า" โดยทาการฝึ กอบรม และให้ความรู ้แก่ผนู ้ าเครื อข่ายในหัวข้อต่างๆ
ที่จาเป็ น เช่น การสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ การบริ หารการเงิน การจัดการบัญชี การติดตามประเมินผล
กิจกรรม การสร้างแรงจูงใจ การระดมความร่ วมมือ ฯลฯ ทั้งนี้ ก็เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ และความเข้าใจใน
การบริ หารเครื อข่าย อันจะเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการทางานของเครื อข่ายด้วย
4.6 การสร้ างผู้นารุ่นใหม่ อย่ างต่ อเนื่อง
ข้อค้นพบประการหนึ่งก็คือ ความสาเร็ จที่คนรุ่ นก่อนได้สร้างขึ้นมาอย่างยากลาบากนั้น ไม่อาจถูกรักษาไว้ได้
ก็เพราะคนรุ่ นต่อมาไม่สามารถสานต่อและรองรับความสาเร็ จที่คนรุ่ นก่อนได้ทาไว้ และสาเหตุที่สาคัญที่สุด
ก็คือ องค์การเหล่านั้นมิได้ "สร้างคน" ขึ้นมารับไม้ผลัดต่อจากคนรุ่ นก่อนเพื่อสานต่อให้เป็ นองค์การแห่ ง
ความสาเร็ จนัน่ เอง โดยเหตุน้ ี การจะรักษาเครื อข่ายใดให้คงอยูแ่ ละดาเนินต่อไปอย่างยัง่ ยืนได้ จักต้องมีการ
สร้างผูน้ ารุ่ นใหม่อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูน้ าหรื อผูบ้ ุกเบิกเครื อข่าย เครื อข่ายแต่ละแห่ งก็
จะยังคงดาเนินการต่อไปได้ แต่ละเครื อข่ายจึงต้องมีการคัดเลือก ฝึ กฝน และส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาผูน้ า
รุ่ นใหม่ข้ ึนมาอยู่เสมอ โดยแต่ละเครื อข่ายต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้านความรู ้
ความสามารถการมีประสบการณ์ร่วมกับเครื อข่าย และที่สาคัญคือ เป็ นที่ยอมรับนับถือและสามารถเป็ นศูนย์

รวมใจของคนในเครื อข่ายได้ แล้วดาเนิ นการนาคนเหล่านี้ มารับการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอ โดยจัดการ
อบรมตามความสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละเครื อข่าย
4.7 การเพิม่ ศักยภาพของสมาชิก เครื่องมือ/อุปกรณ์ และสื่ อที่ใช้ ในเครือข่ ายอย่ างสม่าเสมอ
การที่จะทาให้เครื อข่ายแต่ละเครื อข่ายดารงอยูไ่ ด้ดว้ ยดีน้ นั ต้องมีการเพิ่มสมรรถภาพ ประสิ ทธิภาพให้ท้ งั คน
เครื่ องมือ/อุปกรณ์ และสื่ อที่ใช้อย่างสม่าเสมอ ทั้งด้วยการฝึ กอบรม ดูงานและ การศึกษาเพิ่มเติมในส่ วน
บุคลากร ในส่ วนของเครื่ องมือ/อุปกรณ์และสื่ อ ได้แก่ สื่ อบุคคล และสื่ อที่ใช้ประกอบกับสื่ อบุคคลนั้นก็ตอ้ ง
มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพอยู่เสมอเพื่อให้ทนั ต่อความต้องการของสมาชิ กเครื อข่าย ที่อาจมีเพิ่มมากและ
หลากหลาย รวมทั้งทันต่อสถานการณ์การสื่ อสารที่มกั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพให้กบั สมาชิก เครื่ องมือ/อุปกรณ์ตลอดจนสื่ อที่ใช้ในเครื อข่ายสื่ อบุคคล จึง
เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะทาให้เครื อข่ายธารงอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน

นโยบายของการประชาสั มพันธ์
ในการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต้องคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดขององค์กรและของ
งานประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งดาเนินการประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของท่าอากาศยานหาดใหญ่
ดังนี้
1. ผนึกกาลังบุคลากรหรื อกลุ่มเป้ าหมายภายในท่าอากาศยานให้ทุกคนสานึกว่าการประชาสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็ นหน้าที่ของทุกคน
2. ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก เพื่อสร้างการรับรู ้ว่า “ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็ นท่าอากาศยาน
ที่เปิ ดที่ใช้โดยสารโดยมีการเชื่อมต่อระหว่างประเทศอาเซี ยน ให้การโดยสารที่สะดวก สบายและความ
ปลอดภัยสาหรับผูโ้ ดยสาร” ซึ่งเน้นความปลอดภัยระหว่าง ท่าอากาศยานกับประชาชนที่มาใช้บริ การอย่าง
มัน่ ใจ
3. ผนึกกาลังในระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน โดยสื่ อสารและ
ตอกย้ าอย่างเข้มข้นและต่อเนื่ อง เพื่อแสดงถึงความเป็ นผูน้ าในการให้บริ การที่สะดวก สบายและความ
ปลอดภัยในการใช่บริ การในระดับของประเทศ
กลุ่มเป้าหมายของการประชาสั มพันธ์
1. กลุ่มเป้ าหมายภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบุคลากรของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทุก
ระดับ กลุ่มพนักงานทุกระดับ
2. กลุ่มเป้ าหมายภายนอกท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้แก่ กลุ่มผูน้ าชุมชน ผูน้ าเครื อข่าย นักการเมือง
นักวิชาการ สื่ อมวลชน ทั้งภาครัฐและเอกชน พระภิกษุ สามเณร นักบวช หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
และประชาชนทัว่ ไป

บทที่ 4
สั มมนาหัวข้ อเรื่อง "สื่ อและการบริหารท่ าอากาศยาน"
โดยวิทยากร นางพัชรา พรยุทธพงศ์ ตาแหน่ง ชญภ. กับ สื่ อมวลชนจังหวัดสงขลา
1. การดาเนินการเพือ่ ให้ สื่อประชาสั มพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้จดั บุคคลที่ติดต่อเพื่อการประสานงานกับสื่ อมวลชน เพื่อเป็ นตัวกลางในการส่ งข้อมูลข่าวสาร
ได้ทวั่ ถึงถูกต้องแม่นยาและรวดเร็ ว
ในกรณีภาวะฉุกเฉิน
เมื่อมีการประชุมเกี่ยวกับข่าวท่าอากาศยานทางท่าจะมีการแจกจ่ายข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ วและส่ วนเรื่ องการ
พิมพ์ข่าว ทางท่าจะมีขอ้ มูลข่าวทั้งหมด เพื่อให้สื่อทุกฉบับเป็ นมาตรฐานในการลงข่าว และเป็ นข้อเท็จจริ งเพื่อการเผยแพร่
ข่าวต่อไป
เมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉิน (ให้ ท่านปฏิบัตติ ามคาแนะนา เพือ่ ความปลอดภัย และข้ อมูลข่ าวเป็ นข้ อเท็จจริง)
-

-

-

ให้สื่อรวมตัวกันที่จุดรวมพลสื่ อมวลชน ที่ท่าอากาศยานจัดให้ มีการรับรองทั้งในเรื่ องอุปกรณ์
การติดต่อสื่ อสารที่ครบวงจรและมีอาหารว่างเตรี ยมต้อนรับสื่ อมวลชน ในขณะที่รอทาข่าวอยูท่ ี่
ท่าอากาศยาน
จะมีการแจ้งข่าวข้อมูลเกี่ยวกับการแถลงข่าวและแจ้งเวลาและสถานที่ต่อไป
มีการแจกจ่ายข้อมูลให้กบั สื่ อมวลชน โดยข้อมูลนั้นทางท่าจะมีการอัพเดทข้อมูลและความ
คืบหน้าของข่าวที่เกิดขึ้น
ท่าอากาศยานเตรี ยมสิ่ งอานวยความสะดวก และอุปกรณ์ให้ในการสื่ อสาร เช่น WIFI
ทางท่ าจัด เตรี ย มเจ้าหน้าที่ เ พื่ออานวยความสะดวกให้กับสื่ อ และประสานงานกับ สื่ อเป็ น
ระยะๆ5

ภาวะปกติ
ข้อมูลข่าสาร เช่นกิจกรรมต่างๆ (ข่าวสารทัว่ ไป และข่าวสารที่ท่าอากาศยานอยากให้สื่อมวลชนประชาสัมพันธ์)
ทางท่าจะจัดข้อมูลเพื่อให้สื่อมวลชนนาไปประชาสัมพันธ์
2. ช่ วงแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่ างผู้บริหารท่ าอากาศยานหาดใหญ่ กบั สื่ อมวลชน
1. ทาไมเวลาสื่ อเข้ าไปทาข่ าว ทาไมต้ องตรวจเข้ ม (ภาวะปกติ)
ตอบ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม และมาตรฐานที่ เราต้องทาการตรวจ เพื่อความปลอดภัยของท่ านและ
ผูโ้ ดยสารท่านอื่น
2. ถ้ ามีการเปลีย่ น ผู้บริหารแต่ ละหนึ่งครั้งมีการเปลีย่ นนโยบายหรือไม่
ตอบ นโยบายและหลักการทางานยังเปลี่ยนเหมือนเดิม ทั้ง 6 ท่าอากาศยานเรามีนโยบายเหมือนกัน จะแตกต่าง
กันตรงท่าอากาศยานที่ใหญ่กว่า และท่าอากาศยานที่เล็กกว่า
3. การโยนสั มภาระผู้โดยสาร จนให้ เกิดความเสี ยหาย
ตอบ การให้บริ การท่าอากาศยานเราแบ่งส่ วนรับผิดชอบเป็ นหลายส่ วน ในส่ วนของสายการบินจะรับผิดชอบใน
ส่ วนของผูโ้ ดยสาร และกระเป่ าสัมภาระ มีหน้าที่รับผิดชอบในการลาเลียงสัมภาระขึ้นเครื่ อง ซึ่ งทางท่าอากาศยานเราจะมี
การประชุมคณะกรรมการอานวยความสะดวก ข้อขัดข้องต่าง เป็ นประจา

“ เราจะเป็ นส่ วนกลางในการสื่ อสาร
-

เพื่อลดการเกิดเหตุซ้ า ”

ผู้โดยสารสามารถเรียกร้ อง เป็ นชดเชยค่ าเยหายได้ จากทีไ่ หนบ้ าง

ตอบ ทางสายการบินจะมีการรับเรื่ อง ผูโ้ ดยสารสามารถขอชดเชยค่าเสี ยหายจากสายการบินที่ท่าน
เดินทางได้ที่เคาน์เตอร์สายการบิน
4. การแถลงข่ าว และข้ อมูลข้ อเท็จจริง จากข้ อมูลทางหนังสื อพิมพ์ และทางสื่ ออินเตอร์ เน็ต (เว็บพันทิป)
ตอบ เราจะมี ห น่ ว ยงานที่ เ รี ย กว่ า สื่ อ สารองค์ก รเค้า จะมี ห น้า ที่ ใ นการเช็ ค ข้อ มู ล ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต และ
หนังสื อพิมพ์ทุกฉบับ และการหาข้อมูลและแจ้งให้สื่อทราบ มีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง
5. ทาไมพนักงานถึงหน้ าตาไม่ ค่อยยิม้ แย้มแจ่ มใส
ตอบ ทางท่าอากาศยานจะมีโครงการ “ บริ การ และรวยยิ้ม” เป็ นวัฒนธรรมองค์กร ทางท่าจะเริ่ มจากค่านิ ยม
องค์กร และและในขณะนี้ท่าบริ ษทั เตรี ยมดาเนินการโครงการดังกล่าว
6. ถ้ ามีการขู่วางระเบิดเครื่ องบิน ทาไมต้ องสั่ งห้ ามเอาเครื่ องขึน้ ต้ องรอการตรวจสอบ ในเมื่อท่ าอากาศยานมี
ระบบและมาตรการความปลอดภัยทีเ่ ข้ มงวด
ตอบ การขู่วางระเบิดมีหลายประเภท ขู่วางระเบิดที่ตน้ ทาง (อธิ เช่น เครื่ องมาจากสิ งค์โปร นักบินต้องทาตาม
Procedure ขั้นตอนการปฏิบตั ิของนักบิน ต้องนาเครื่ องลงยังสนามบินที่ใกล้ที่สุด เพื่อทาการตรวจสอบ ซึ่ ง การขู่วางระเบิด มี
หลายกรณี เช่น การขู่วางระเบิดแบบสร้างกระแส
-

-

การแอบแฝงระเบิดไปกับ Catering โภชนาการ อาหารต่างๆ ที่นาเอาขึ้นเครื่ องของสายการบิน
การแอบแฝงไปกับหมอน ผ้าห่ ม ขวดน้ า (ซึ่งมาบางอาจจะขนมาจากนอกท่าอากาศยาน) เช่น
่ อกท่าอากาศยานเค้ามีหน้าที่ขนส่ ง Catering ให้กบั สายการ
Cargo ของท่าอากาศยานภูเกต ซึ่ งอยูน
บิน
การระเบิดพรี ชีพฆ่าตัวตาย ในเขต Public

สรุ ป การวางระเบิดท่ าอากาศยานเป็ นไปได้ ยาก กว่ าการวางระเบิด อากาศยาน เพราะความปลอดภัยของท่ า
อากาศยานมีมาตรการในการตรวจหนาแน่ น มีอุปกรณ์ ทที่ นั สมัย และชุ ดตรวจวัตถุระเบิดมีความชานาญ
7. เมือ่ มีการขู่และวางระเบิดอากาศยานสิ่ งทีเ่ รี ยกความเชื่อมัน
่ ของผู้โดยสารคืออะไร
ตอบ 1. “สื่ อ” การสื่ อข่าวให้ขอ้ มูลข้อเท็จจริ งเบื้องต้น ข้อมูลเท็จจริ ง การให้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นกับ
สื่ อ
2. การสื บหาข้อเท็จจริ ง และนาผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษ และจะจัดแถลงข่าวให้ทุกท่านทราบ
มาตรฐานที่เรามี 2 มาตรฐาน คือมาตรฐานการป้ องกัน และมาตรฐานที่เกิดขึ้นแล้ว หรื อการแก้ไขปั ญหา เราจะ
ให้ขอ้ มูลกับสื่ อ เพื่อประชาสัมพันธ์เรี ยกความเชื่อมัน่ ความมัน่ ใจกลับมา
8. สู บบุหรี่หน้ าอาคารผู้โดยสาร
ตอบ ทางท่ าอากาศยานหาดใหญ่ ตอ้ งปฏิ บ ัติตามมาตรฐานของ กระทรวงสารธารณสุ ข ซึ่ งห้ามสู บ บุ หรี่ ในเขตพื้ นที่
สาธารณะ ซึ่ งท่าอากาศยานหาดใหญ่ยงั ไม่มีพ้ืนที่ นอกท่าอากาศยานที่เป็ นโซนสู บบุหรี่ แต่การแก้ปัญหา เราจะจัดให้มี
โซนสู บบุหรี่ ในแผนพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปี 2560
- ทาไมเราต้องทาตามกฎกระทรวงสารธารณสุ ขเรื่ องการสู บบุหรี่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้บริ การอากาศยาน
ซึ่ งต้อง มีกฎระเบียบของรัฐบาล และกฎระเบียบ ข้อบังคับของกรมการบินพลเรื อน หรื อ ICAIO เพื่อความปลอดภัยรอบ
ด้าน

9. ทาไมต้ องมีการตรวจร่ างกาย และสั มภาระติดตัวของผู้โดยสาร อย่างเคร่ งครัดก่อนขึน้ เครื่อง
ตอบ ท่ าอากาศยานเป็ นที่ ให้บริ การ อากาศยาน และผูโ้ ดยสาร เพื่อความปลอดภัย เราจะใช้กฎระเบี ยบและ
ข้อบังคับของกรมการบินพลเรื อหรื อ ICAIO ซึ่ งเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ โลก
10. ทาไมตัว๋ เครื่องบินถึงราคาไม่ เท่ ากันในแต่ ละวัน/เทีย่ วบิน ใช่ หลักเกณฑ์ อะไรในการตั้งราคาตัว๋
ตอบ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หรื อ AOT เราให้บริ การในเรื่ องโครงสร้ างพื้นฐาน เราแยกส่ วนการให้บริ การ
พื้นฐาน ณ.ท่าอากาศยาน ส่ วนการกาหนดราคา บริ การผูโ้ ดยสารสัมภาระ จะอยูใ่ นความรับผิดชอบของสายการบิน เรื่ อง
ราคาทางท่าอากาศยานไม่สามารถให้คาตอบท่านได้ แต่จะมีราคาพื้นฐาน โดยที่เรี ยกว่า AOC Airline operator's certificate หรื อที่
เรี ยกว่า สมาคมสายการบินจะเป็ นหน่วยงานที่ติดต่อกันระหว่างประเทศ หรื อ สายการบินมีการกาหนดราคาเองตามช่วง
เทศกาล และการแข่งขัน
11. ท่ าอากาศยานหาดใหญ่ มีนโยบายในการส่ งเสริ ม หรือช่ วยเหลือประชาชนในพืน
้ ที่อย่างไรบ้ าง
ตอบ นอกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่จะทา CSR กับสื่ อมวลชนแล้ว เรายังมีโครงการต่างๆที่เราสามารถตอบแทน
และดูแลประชาชนเราอีก ด้วยโครงการต่างๆ เช่น โครงการส่ งเสริ มผูส้ ู งอายุ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป โดยไม่มี
ข้อกาหนดใดๆ มาเป็ นเกณฑ์การตัดสิ นผูส้ ู งอายุเข้าร่ วมโครงการของเรา เนื่ องเราเป็ นผูป้ ระกอบการณ์ เราจะเป็ นส่ วน
ช่วยเหลือและดูแลชุมชนอย่างใกล้ชิด
การสร้ างเครื อข่ ายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคัดกรองข้ อมูลข้ อแท็จจริ งก่ อนจะนาข่ าวออกไปเผยแพร่ ผ่าน
ทาง Social Network โดยใช้ โปรแกรมไลน์ (Line) ผ่ านชื่อกลุ่มว่ า Happy Together

การดาเนิ นการอย่างต่ อ เนื่ อ งเพื่อ การสร้ างสั ม พันธภาพและการรั กษาสัม พันธภาพระหว่างท่ าอากาศยานกับ
สื่ อมวลชนสงขลาโดยผลออกมาเป็ นรู ปธรรม

เหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ ภายในท่ าอากาศยาน
ข่าวที่ 1 ข่าววันที่17 เมษายน 2558 อ้างอิงข่าวจาก www.kapook.com เรื่ อง ควันคลุง้ ห้องผูโ้ ดยสารสนามบินหาดใหญ่-ไม่ใช่ไฟ
ไหม้

เกิดกลุ่มควันภายในห้ องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ สนามบินหาดใหญ่ พบเกิดจากอุปกรณ์ อ่ ุนอาหาร ล่ าสุ ดควบคุม
สถานการณ์ ได้ แล้ว
เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันนี้ (17 เมษายน 2558) มีรายงานว่า ได้มีกลุ่มควันจานวนมากในห้องผูโ้ ดยสารขาออก
ภายในประเทศ ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทาให้ประชาชนตื่นตะหนักว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งทางนายเจษฎา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ผู้อานวยการท่ าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ เปิ ดเผยว่ า จากกรณีที่เกิดควันใน
ห้ องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนั้น ตรวจสอบสาเหตุแล้ วพบว่ า เกิดจากอุปกรณ์ อ่ ุนอาหารของร้ านแดรี่ ควีน (Dairy
Queen)
เ กิ ด ไ ฟ ฟ้ า ลั ด ว ง จ ร
ทั้งนี้ ขณะเกิดกลุ่มควันมีผโู ้ ดยสารจานวน 1 เที่ยวบินอยูภ่ ายในห้องดังกล่าว ซึ่ งทางเจ้าหน้าที่ได้ขอให้ผโู ้ ดยสารออกจาก
บริ เวณที่เกิดเหตุ เพื่อป้ องกันการสาลักควัน และล่าสุ ดทางสนามบินสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และกลับเข้าสู่ ภาวะปกติ
แล้ว

ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ภัทราพร ตัน๊ งาม ผูส้ ื่ อข่าว ไทยพีบีเอส

ข่าววันที่17 เมษายน 2558 อ้างอิงข่าวจาก www.kapook.com
ข่าวที่ 2 ข่าววันที่ 2 พ.ค. 2558 อ้างอิงข่าวจาก โดย ไทยรัฐออนไลน์ เรื่ อง ล้อเครื่ องบินไลออนแอร์ ตกร่ องรันเวย์ หาดใหญ่

สายการบินไทยไลออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL8531 หาดใหญ่-ดอนเมือง ไถลตกร่ องรันเวย์ เคราะห์ดีไม่มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บ โดย
ล่าสุ ดการเคลื่อนย้ายเครื่ องบินเรี ยบร้อย ท่าอากาศยานหาดใหญ่เปิ ดดาเนินการได้ตามปกติแล้ว...
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 2 พ.ค.58 ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า ที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เกิดอุบตั ิเหตุมีเครื่ องบินไลออนแอร์
เที่ยวบินที่ SL8531 โดยมีผโู้ ดยสารบนเครื่ องจานวน 182 คน ซึ่ งกาลังจะนาเครื่ องบินขึ้นจากรันเวย์สนามบินหาดใหญ่
ปลายทางสนามบินดอนเมือง บนไหล่ทางวิ่ง (รันเวย์) ซึ่ งเป็ นพื้นลาดยางมะตอยไว้เกิดทรุ ดแตกร้าวทาให้ลอ้ เครื่ องบินจมไม่
สามารถนาเครื่ องขึ้นได้ ส่ วนผูโ้ ดยสารบนเครื่ องปลอดภัย

จนท.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กาลังตรวจสอบสภาพทางวิ่งและเตรี ยมย้ายเครื่ องบิน

ล้อเครื่ องบินที่จมไปในพื้นยางมะตอยที่แตก
นายเจษฎา เพชรเม็ดใหญ่ ผอ.ท่าอากาศยานสนามบินหาดใหญ่ เปิ ดเผยว่า เบื้องต้นได้สั่งปิ ดสนามบิน เพื่อทาการเคลื่อนย้าย
เครื่ องบินไลออนแอร์ ออกจากบนถนนรันเวย์ก่อน ส่ วนสาเหตุยงั ไม่ทราบแน่ชดั ขณะนี้ กาลังส่ งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไป
เร่ งนาเครื่ องบินออกจากรันเวย์ และนาผูโ้ ดยสารทั้งหมดมาพักที่หอ้ งรับรองเพื่อรอการเดินทางใหม่อีกครั้ง คาดว่าใช้เวลาไม่

ต่ากว่าสองชัว่ โมงในการกูเ้ ครื่ องบินออกจากรันเวย์และประสานให้ผเู ้ ชี่ยวชาญมาตรวจสอบรันเวย์และสาเหตุอีกครั้ง
ล่าสุ ดเมื่อเวลา 13.35 น.สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ สามารถกับมาเปิ ดให้บริ การใช้งานได้ตามปกติแล้ว หลังเจ้าหน้าที่ได้เร่ ง
เคลียร์เส้นทางรันเวย์ลากเครื่ องบินที่ตกหลุมยาง มะตอยออกจากรันเวย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วซึ่ งใช้เวลาไปรวม 2 ชม.จึงแล้ว
เสร็ จ
นายเจษฎา เพชรเม็ดใหญ่ ผอ.ท่าอากาศยานสนามบินหาดใหญ่ เปิ ดเผยว่า ขณะนี้ สนามบินเข้าสู่ ภาวะปกติแล้ว โดยสามารถ
เปิ ดใช้งานได้ตามปกติเมื่อช่วง 13.35 น.ที่ผา่ นมา ส่ วนสาเหตุเบื้องต้น จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่บริ เวณดังกล่าวไม่ใช่พ้นื
คอนกรี ตของรันเวย์สาหรับใช้งาน เป็ นรอยต่อติดกับรันเวย์คอนกรี ตที่ใช้งานจริ ง และสาเหตุที่ทาให้เกิดขึ้นเนื่องจาก
เครื่ องบินลาดังกล่าวเลี้ยวตีวงกว้างเกินไป จนทาให้ลอ้ หลังของเครื่ องวิง่ เลยออกจากพื้นรันเวย์คอนกรี ต เพราะพื้นที่ที่ลอ้
เครื่ องตกหลุมเป็ นส่ วนที่เหลือจากพื้นรันเวย์คอนกรี ต และเครื่ องไม่ได้รับความเสี ยหายแต่อย่างใด.
http://www.thairath.co.th/content/496527

สรุ ปผลจากการจัดสั มมนาเพือ่ นสร้ างความสั มพันธ์ ระหว่ างท่ าอากาศยานกับสื่ อมวลชนจังหวัดสงขลา
ผลของการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่แล้วผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาการสร้างสัมพันธภาพ และรักษาสัมพันธภาพระหว่างท่าอากาศยาน
หาดใหญ่กบั สื่ อมวลชน มีทศั นคติต่อท่าอากาศยานที่ ดีมากขึ้น โดยวัดจากการติดต่อสื่ อสารทางโซลเชี ยวเน็ตเวอร์ โดยมี
โปรแกรม (Line) เป็ นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างท่าอากาศยานหาดใหญ่กบั สื่ อมวลชนในกลุ่มเครื อข่าย Happy Together ใน
กลุ่มนี้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ สาคัญมี การแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและหาข้อเท็จจริ งของข่าวก่อนนาไปสู่ การ
เผยแพร่ ต่อประชาชนต่อไป นับจากที่มีการสัมมนาเกิดขึ้นผลของข่าวที่สื่อมวลชนเผยแพร่ น้ นั เป็ นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น
ส่ งผลต่อภาพลักษ์องค์กรที่เป็ นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น

บทที่ 5
ข้อเสนอแนะ
การสร้างสัมพันธภาพ และรักษาสัมพันธภาพระหว่างองค์กร กับสื่อมวลชน
การสร้างสัมพันธภาพ และรักษาสัมพันธภาพระหว่างองค์กร กับสื่อมวลชลที่ดีนั้น สื่อมวลชนมีอิทธิพล
ต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน หน่วยงานต่างๆ ควรสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสื่อมวลชน ดังนี้
1) หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และพยายามยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ไม่ว่าจะด้วยการเจรจาหรือมีการ
ทาหนังสือเป็นทางการ
2) มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง และผู้อื่น การมองโลกในแง่ดี คิดในทางบวก
3) ยอมรับความแตกต่างทางความคิดเห็นของสื่อมวลชน แต่ละแขนงซึ่งอาจจะมีความเห็นของบางมุม
ที่คิดต่าง
4) รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น เปิดใจให้กว้าง และรับรู้ทุกความคิดเห็น นามาวิเคราะห์ด้วยเหตุ
และผล
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต้องมีทัศนคติเชิงบวก นักสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ก่อนการสื่อสารโดยการ
เข้าใจ ความต้องการของผู้ฟังวิทยุกระจายเสียง ผู้ชมโทรทัศน์ , ผู้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือแม้แต่ในสังคม
Social Network
การสร้างสัมพันธภาพ และรักษาสัมพันธภาพระหว่างองค์กร กับสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ ดาเนินการเพื่อ
สนับสนุนกระแสความนิยม และภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในสื่อกระแสหลักได้ดังนี้
1) ควรรักษาจุดเด่นภาพลักษณ์ในด้านบวกของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนผ่านสื่อ คือ “การ
เป็นผู้ทางาน รวดเร็ว ตรงประเด็น ได้ผล เห็นเป็นรูปธรรม รวมทั้งไม่มีแนวโน้มไปในทางเจรจาต่อรองเพื่อเรียก
รับผลประโยชน์
2) การนาเสนอผลงาน ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไปยังสาธารณะ การทาอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
3) ควรดารงรักษาสัมพันธภาพ และความเข้าใจที่ดีต่อสื่อมวลชนต่อไป หากสื่อมีข้อเรียกร้อง หรือ
สร้างแรงกดดัน ควรพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปจากแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่
1. ในยุทธศาสตร์
2 .การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารมุ่งเน้นให้เกิดการ
เข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง และเสมอภาค เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการกระทาการใดๆ อันเป็นการขัดขวาง
หรือ แทรกแซงการเสนอข่าว หรือการแสดงความคิดเห็น หรือเป็นการขัดขวางเสรีภาพ ในการรับรู้ข่าวสาร
หรือปิดกั้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน ดังนั้น ยุทธศาสตร์จึงกาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสิ ทธิเสรีภาพในการเข้าถึง และรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายส่งเสริมให้คนพิการ
คนสูงอายุ หรือ คนด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงรับรู้ และใช้ประโยชน์ จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม กับ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนและสื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ภายใต้ขอบเขตที่

กฎหมายกาหนด และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เพิ่มความสามารถของประชาชน ในการรู้เท่าทันสื่ออีกด้วย
หลักการบริหารสื่ อมวลชนสั ม พันธ์ โดย Dr.phot.comการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน คือเป็ น
รากฐานสาคัญของการทางานประชาสัมพันธ์ ในการทางานประชาสัมพันธ์เพื่ อที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
องค์กร หรือ สินค้านั้นสัมพันธภาพที่ดีของ CEO ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนควรมีการสื่อสารระหว่างกัน
อยู่ เ สมอเพราะต่ า งฝ่ า ยต่ า งก็ ต้ อ งกระท า หน้ า ที่ ข องตนเอง ฝ่ า ยบริ ห ารเองก็ อ ยากให้ มี ก ารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กร โดยมีประชาสัมพันธ์เป็นสื่อกลาง ภายใต้การจัดการที่จะทาให้สื่อมวลชนไม่รู้สึกว่า
โดนยัดเยียดจนเกินไป ดังนี้
การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อที่ดี คือ จริงใจ สม่าเสมอ นั่นคือการบริหารสถานการณ์แบบ Win Win
Situation : การสื่อสารเพื่อให้ได้ใจกลุ่มเป้าหมาย หากว่าเราต้องการสื่อสารให้ครองใจคนอื่นก็ต้องเอาหัวใจ
ของคนอื่นมาใส่ใจเรา คิดแบบเขา/ลองจาลองการใช้ชีวิตแบบเขาไม่ใช่แบบเรา กลุ่มเป้าหมายสื่อกลุ่มภายใน
และภายนอกแยกออกเป็นกลุ่ม ย่อยๆมากมาย ช่องทางทั้งสื่อแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยสื่อที่
เป็นทางการตามเรื่องที่มีโจทย์อยู่ในใจแล้วมากกว่า การที่สื่อแบบไม่เป็นทางการกลับมีเวลาได้อธิบายมากขึ้นได้
ประเด็นและรายละเอียดมากกว่า มีเทคนิคที่แตกต่างออกไป การใช้สื่อทั้ง 2 แบบ ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการ การสื่อสารจะประสบความสาเร็จในที่สุด

บทที่ 6
“นโยบายสาธารณะ” เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางกิจกรรม การกระทา หรือการเลือกตัดสินใจ
ขององค์กร ซึ่งองค์ได้ทาการตัดสินใจและกาหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อชี้นาให้มีกิจกรรมหรือการกระทาต่าง ๆ
เกิ ดขึ้ น เพื่ อให้บ รรลุ เ ป้า หมายที่ ได้ กาหนดไว้ โดยมี ก ารวางแผน การจัด ทาโครงการ วิ ธีก ารบริ หารหรื อ
กระบวนการดาเนินงาน ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และความต้องการของผู้ใช้บริการในแต่ละเรื่อง ซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจ
จากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการนาความรู้ไปใช้ในส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การด้ า นนโยบายองค์ ก ร รวมทั้ ง ในด้ า นของการศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ภาควิชานโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสาคัญของการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและการพัฒนาให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลกปัจจุบันจึงเปิดรายวิชา 196-429 สหกิจ
ศึกษาทางรัฐศาสตร์ เป็นวิชาบังคับของนักศึกษาวิชาเอกนโยบายสาธารณะชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานทางนโยบายสาธารณะโดยใช้วิชาความรู้ท่ีได้ศึกษามาเป็นพื้นฐาน
ในการปฏิบัติงาน
2) สร้างประสบการณ์ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการ
ฝึกงาน
3) เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
ทั้งนี้นโยบายสาธารณะ ได้กาหนดให้นักศึกษาเลือกไปฝึกงานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ

ประวัติความเป็นมาของบริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
จากสนามม้าสระปทุม สู่สนามบินดอนเมือง
กิจการ การบินของประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อปี 2454 โดยระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2454 นักบิน
ชาวเบลเยี่ยมชื่อ ฟัน เดน บอร์น (Van den Born) ได้นาเครื่องบินออร์วิลล์ ไรท์ (Orville Wright) มาบิน
แสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่สนามม้าราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน
หลังจากนั้น ประเทศไทยก็ได้มีพัฒนาการด้านการบิน เช่น การส่งนายทหารไปศึกษาด้านการบิน ณ
ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2454 การสั่งเครื่องบินชุดแรกของประเทศไทย ในปี 2456 ทั้งนี้ กิจการด้านการบินใน
ระยะแรกอยู่ในความรับผิดชอบของกรมจราจรการช่างทหารบก โดยใช้สนามม้าราชกรีฑาสโมสร เป็นส่วนหนึ่ง
ของสนามบิน และเรียกชื่อว่า สนามบินสระปทุม อย่างไรก็ตามเนื่องจากในระยะต่อมา สนามบินสระปทุมคับ
แคบ มีที่ตั้งไม่เหมาะสม จึงมีการเลือกพื้นที่สนามบินใหม่ ซึ่งในที่สุดได้เลือกพื้นที่ "ดอนเมือง” และจึงเป็น
สนามบินดอนเมือง โดยมีเครื่องบินลงปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2457 ซึ่งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2457 ได้มี
การตั้งกรมการบินทหารบกมาดูแล ซึ่งรากฐานมั่นคงของกิจการการบินของไทย ได้เริ่มต้น ณ ที่นี่

ทอท.เริ่มดาเนินกิจการ

ในปี พ.ศ.2483 กองทั พ อากาศได้ จั ดตั้ ง กองการบิ น พลเรื อ นขึ้ น เพื่ อ ด าเนิ น งานเกี่ ยวกั บ การบิ น
ระหว่างประเทศ และอีก 8 ปีต่อมาก็ได้ยกฐานะจากกองเป็นกรม และได้ปรับปรุงสนามบินดอนเมืองเป็ นท่า
อากาศยานสากลเรียกว่า "ท่าอากาศยานดอนเมือง” ก่อนเปลี่ยนมาใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า " ท่าอากาศ
ยานกรุงเทพ ” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2498 ต่อมา รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการท่าอากาศ
ยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 โดยกาหนดให้จัดตั้งการท่าอากาศยานขึ้นเรี ยกว่า การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย หรือ ทอท. และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Airports Authority of Thailand ย่อว่า AATโดยมี
พนักงาน ทอท.ได้เข้าปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2522 จึงได้ถือเอาวันนี้เป็น
วันสถาปนา ทอท.

ขยายกิจการ
นั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ด าเนิ น กิ จ การท่ า อากาศยานกรุ ง เทพ เมื่ อ วั น ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2522 ทอท.ได้
ปรั บ เปลี่ ย นแนวการบริ ห ารงานเป็ น เชิ ง ธุ ร กิ จ มากยิ่ ง ขึ้ น การบริ ห ารงานท่ า อากาศยานกรุ ง เทพมี ก าร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างมาก จนทาให้ ทอท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะที่มั่นคง และมีศัก ยภาพที่จะ
พัฒนาท่าอากาศยานของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก ซึ่งต่อมา ทอท.ได้รับโอนท่าอากาศยานสากลในส่วนภูมิภาค
อีก 4 แห่งจากกรมการบินพาณิชย์มาดาเนินการตามลาดับ ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (รับโอนเมื่อวันที่ 1
มีนาคม พ.ศ.2531) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (รับโอน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2531) ท่าอากาศยานภูเก็ต
(รับโอนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2531) และท่าอากาศยานเชียงราย (รับโอนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2541
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ท่าอากาศยานเชียงราย ใช้ชื่อใหม่ว่า
"ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2553) และเข้าบริหารท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2546 โดย ทอท.ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ของท่า
อากาศยานเหล่านั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทุก ๆ ด้าน และได้จัดทาแผนพัฒนาท่าอากาศยานให้
สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของการขนส่งทาง อากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชน
กิจการของ ทอท.เจริญรุดหน้าจนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญคือ การแปลงสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจากัด และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545 โดยใช้ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด (มหาชน) และยังคงเรียกชื่อย่อว่า ทอท.เช่นเดิม ส่วนภาษาอังกฤษให้ใช้ว่า Airports of Thailand
Public Company Limited เรียกโดยย่อว่า AOT

ทสภ.เริ่มให้บริการ
เมื่อ ทอท.ได้เปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549 ท่าอากาศยานกรุงเทพ จึง
เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2550 โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ ซึ่งให้การต้อนรับผู้เดินทางทั่วโลกปีละกว่า 40 ล้านคน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทอท. มีรายได้มาจาก (ก) รายได้จากกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) ซึ่งประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมในการขึ้น ลงของอากาศยาน (Landing Charge) ค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน(Parking
Charge) ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (Passenger Service Charge) และค่าเครื่องอานวยความสะดวก
(Aircraft Service Charge) (ข) รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน(Non Aeronautical Revenue)
ซึ่งประกอบด้วยรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Concession Revenue) ค่าเช่าสานักงานและค่าเช่า
อสังหาริมทรัพย์ (Office and Real Property Rents) และ รายได้จากการให้บริการ (Service Revenue)
ทั้งนี้ ในการดาเนินงาน ท่ าอากาศยาน ทอท. ยังมี ผู้ประกอบการภายนอกเป็นผู้ด าเนินการเกี่ย วกับการ
ให้บริการที่จาเป็นบาง ส่วน เช่น บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์
เซอร์วิสเซส จากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการภาคพื้นดิน รวมทั้งการให้บริการผู้โดยสารตามสัญญาอนุญาตให้ดาเนิน
กิจการภายในท่า อากาศยานซึ่งทากับบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการรายอื่นที่ให้บริการร้านค้า
ปลีก สิ่งอานวยความสะดวกในการเก็บสินค้า รถลีมูซีน บริการที่จอดรถ และสิ่งอานวยความสะดวกประเภท
ต่าง ๆ โดยผู้ประกอบการต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องชาระค่าตอบแทนส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Concession Fees)
ค่าเช่าพื้นที่ (Rent) และค่าบริการ(Service Charges) ส่วนผู้เช่าพื้นที่บางรายที่ไม่ได้เข้าทาสัญญาอนุญาตให้
ดาเนินกิจการนั้นจะ ชาระเพียงค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการให้ ทอท. เท่านั้น

ทอท. มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
คณะผู้บริหารของ ทอท. มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการท่าอากาศยานเป็น
อย่างดี รวมถึงมีการวางแผนพัฒนาท่าอากาศยาน และปรับปรุงท่าอากาศยาน ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
และมีศักยภาพสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของ ทอท. สามารถ
แข่งขันในระดับสากล และเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทอท. จึงได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ในการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย

(ก) การพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อการแข่งขัน
การเปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นยุทธศาสตร์สาคัญของชาติในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิๆได้เปิดให้บริการในเชิง
พาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ เป็นท่าอากาศยานหลักที่เป็นศูนย์กลางการบิน (Hub) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รองรับเส้นทางการบินจากทุกมุมโลก เป็นประตูสู่ประเทศในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Gateway to the Golden Land) ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ที่มีความทันสมัย เพียบพร้ อมไปด้วยสิ่งอานวยความสะดวก
ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง การรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล และสามารถ
ให้บริการสายการบิน และผู้โดยสารอย่างมีคุณภาพในระดับสากล โดยในเบื้องต้นจะมีศักยภาพในการรองรับ

ผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี และเมื่อพัฒนาเต็มพื้นที่แล้วจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึง 100 ล้านคนต่อ
ปี พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพและการบริการของท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารสูงติด อันดับ 1 ใน 10 ของโลกโดย
จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ น าไปสู่ ก ารจั ด อั น ดั บ ท่ า อากาศยานและคุ ณ ภาพการ ให้ บ ริ ก ารในระดั บ สากล
ปีงบประมาณ 2549 – 2551 เพื่อให้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถแข่งขันกับท่าอากาศยานอื่น ๆ ในระดับ
สากลได้

(ข) บทบาทของท่าอากาศยานในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
การ เปิดให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ที่
สาคัญของประเทศ โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าเป็นแบบ เขต
ปลอดอากร (Free zone) เพื่ออานวยความสะดวกในการขนส่งและการบริหารจัดการสินค้า มีความรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณของสินค้าที่ขนส่งผ่านท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิมากยิ่ง ขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการแข่ง ขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
ในส่วนบทบาทของท่าอากาศยานภูมิภาค ทอท. จะเร่งพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และ
การท่องเที่ยว ขยายเครือข่ายเส้นทางบินให้ครอบคลุมทั่วโลก เป็นศูนย์กลางโลจิสติก ส์ของสินค้าในกลุ่มของ
ประเทศจีเอ็มเอสและเอเชียใต้ รวมทั้งพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่และภูเก็ตเป็นประตูสู่ภูมิภาค
นอกจากนี้ ทอท.ยังถือหุ้นใน 9 บริษัท ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าอากาศยานของ
ทอท.

> วิสัยทัศน์และภารกิจ
> วิสัยทัศน์ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)(ทอท.) คือ ผู้นาธุรกิจท่าอากาศยานในภูมิภาคเอเชีย
˃ พันธกิจ : ดาเนิน ธุรกิจท่าอากาศยานด้วยมาตรฐานเหนือระดับ ให้บริการด้วยใจรัก พร้อมเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
> ค่านิยม "ปลอดภัย คือ มาตรฐาน บริการ คือ หัวใจ” จิตสานึกในการให้บริการให้บริการด้วยความเข้าใจ
ความหมายของการให้บริการ การร่วมกันทางานความสามัคคี ทางานเป็นทีม ให้ความสาคัญกับเป้าหมายของ
องค์กรมากกว่าเป้าหมายส่ วนตัว การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ศึกษาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท. และคู่เทียบ เพื่อให้สามารถที่จะแข่งขันกับคู่เทียบได้ และมีความตั้งใจที่จะศึกษา
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นไป ความโปร่งใสและสานึกในความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบ ได้ และสานึกในความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อผู้ถือหุ้น ต่อคู่
ค้า ต่อสังคมและ ประเทศชาติแผนวิสาหกิจ ทอท. ฉบับที่ 3

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าอากาศยานหาดใหญ่

สภาพโดยทั่วไป
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นหนึ่งในท่าอากาศยานสาคัญที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ท่า
อากาศยานไทย จากัด มหาชน โดย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ตั้งอยู่ในโซนธุรกิจการค้าทางภาคใต้ เป็นเสมือน
ประตูทางเข้าสาหรับผู้ที่ต้องการติดต่อธุรกิจการค้า หรือท่องเที่ยว ทางตอนใต้ของประเทศไทย รวมถึงเป็น
เสมือนช่องทางการเดินทางสาหรับชาวมุสลิมในการเดินทางไปเเสวงบุญ ที่ นครเมกกะ ปัจจุบันมี 6 สายการ
บินให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 1,283,194 คน เที่ยวบิน 9,050 เที่ยว เเละบริการขนถ่ายสินค้ามากกว่า 10,
891 ตัน ต่อปี
ตาเเหน่งที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ ลองจิจูด 100° 23' 42" เเละ ละติจูด 06° 55' 58" อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเล
90 ฟุต ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ 9 กิโลเมตร

การบริหารจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยท่าอากาศยาน
การบริหารจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการบิน ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)
ความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกที่ต้องคานึงถึงในการดาเนินงานของท่าอากาศยานโดยเฉพาะการปฏิบัติงาน
ในเขตการบิน (Airside) เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานซึ่งมีการดาเนินงานที่ซับซ้อนและ
หลากหลาย จึงมีความเสี่ยงที่จะนาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและนาไปสู่ความสูญเสียมหาศาลตามมา ดังนั้น บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารงานท่ าอากาศยาน
ระหว่างประเทศทั้ง 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่า
อากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงราย ให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) ภาคผนวกที่ 14 ที่กาหนดให้ ท่าอากาศยานทุกแห่ง โดยเฉพาะท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศจะต้องจัดทาคู่มือการดาเนินงานสนามบิน และจัดให้มีระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน
(Safety Management System-SMS) เพื่อใช้ประกอบการขอใบรับรองการดาเนินงานสนามบินสาธารณะ
(Aerodrome Certificate) จากหน่วยงานกากับของรัฐ ซึ่งหน่วยงานกากับด้านการบินของประเทศไทย คือ
กรมการบินพลเรือน (บพ.)
คู่มือการดาเนินงานสนามบินและระบบ SMS คืออะไร คู่มือการดาเนินงานสนามบิน (Aerodrome
Manual)
เป็นเอกสารสาคัญที่ท่าอากาศยานต้องจัดทาขึ้น เพื่อแสดงถึงกายภาพและวิธีการดาเนินงานของ
สนามบิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการดาเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัย (Aerodrome Standards
and Safety) เป็นหลักสาคัญ โดยคู่มือการดาเนินงานสนามบินมีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เรื่องทั่วไป
ของสนามบิน ส่วนที่ 2 เรือ่ งรายละเอียดของสถานที่ตั้งสนามบิน ส่วนที่ 3 เรื่องรายละเอียดของสนามบินที่ต้อง
รายงานต่อบริการข่าวการบิน ส่วนที่ 4 เรื่องรายละเอียดของวิธีการดาเนินงานสนามบินและมาตรการความ
ปลอดภัย และส่วนที่ 5 เรื่องการบริหารสนามบินและระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน Aerodrome

Safety Management System - (SMS) คือ ระบบที่ใช้ในการจัดการความปลอดภัยของสนามบิน
ประกอบด้วยโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) ความรับผิดชอบ (Responsibilities) ระเบียบการ
ปฏิบัติ (Rule & Regulation) กระบวนการทางาน (Procedure) และบทบัญญัติต่างๆ (Provisions) ซึ่ง
ผู้ดาเนินการสนามบินจะต้องจัดให้มีเพื่อการควบคุมความปลอดภัยที่สนามบินและจัดให้มีการใช้สนามบินอย่าง
ปลอดภัย

โครงสร้างหน่วยงานของ ทอท. ด้านความปลอดภัย
ทอท. มีการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายของรัฐดังกล่าวข้างต้น โดยได้ปรับโครงสร้างองค์กร
ใหม่เมื่อ 1 ส.ค.50 จัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานความปลอดภัยระดับบริษัทและระดับท่า
อากาศยาน รวมทั้งมีคณะกรรมการความปลอดภัยเป็น 2 ระดับเช่นกัน เพื่อให้การดาเนินการด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกันทั้งองค์การ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารความปลอดภัยท่าอากาศยาน ทอท. (ระดับองค์การ) มีกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ เป็นประธานคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. ในสายงานที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการ โดยมี หน้าที่ รับผิ ดชอบในการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดาเนินงานด้าน
มาตรฐานและความปลอดภัยของ ทอท.
2. สานักมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน (สมป.) เป็นหัวหน้าสายวิชาการด้าน
มาตรฐาน ความปลอดภัยท่าอากาศยานรับผิดชอบในการบริหารจัดการภาพรวมของ ทอท. มีหน้าที่ในการ
กากับ ดูแล และควบคุม ให้ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. ดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย โดยมี หน่วยงานมาตรฐานและความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ทอท. ทั้ง 6 แห่ง นาระบบ SMS
ไปดาเนินการปฏิบัติ
3. คณะกรรมการความปลอดภัยของท่าอากาศยาน เป็นคณะกรรมการระดับท่าอากาศยาน
ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ของท่าอากาศยานเป็นกรรมการ และส่วน/งานมาตรฐานและความ
ปลอดภัยท่าอากาศยานเป็นเลขานุการ ทาหน้าที่ดาเนินการตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ดาเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยของ ทอท.
4. หน่วยงานมาตรฐานและความปลอดภัยของท่าอากาศยานมีหน้าที่นานโยบายความปลอดภัย
ของ ทอท. ไปสู่การปฏิบัติในระดับท่าอากาศยาน รวมทั้งกากับดูแลและตรวจสอบการดาเนินงานของท่า
อากาศยาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
การดาเนินงานของ ทอท. ที่จะให้ได้รับใบรับรองการดาเนินงานสนามบิน และสามารถดารงรักษา
ระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน ทอท. ได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการดาเนินงานสนามบิน และจัดให้มีระบบการจัดการด้าน
นิรภัยของสนามบิน รวมทั้งมีกระบวนการกากับดูแลและตรวจประเมินด้านมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งการ
ประเมินตนเอง (Self Audit) ของท่าอากาศยานและการตรวจประเมิน (Internal Audit) โดย สมป. ในทุกปี

ทั้งนี้เพื่อให้ท่าอากาศยานมีความพร้อมรับการตรวจสอบ (Audit) จากกรมการบินพลเรือน (บพ.) ซึ่งในปี 2553
กาหนดระหว่างเดือน ม.ค. – ก.ค. และเมื่อได้ใบรับรองสนามบินแล้ว ทอท. จะต้องรักษามาตรฐานความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อการปฏิบัติการบินและสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน

นโยบายความปลอดภัยของท่าอากาศยาน (Aerodrome Safety Policy)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เป็นองค์ กรหนึ่งในธุรกิจการขนส่งทางอากาศที่ต้อง
ดาเนินกิจการบนข้อมาตรฐานแห่งชาติและระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้บริการมี
ความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยสูงสุด จึงกาหนดนโยบายความปลอดภัยของท่าอากาศยาน (Aerodrome
Safety Policy) ดังนี้
1. มุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะพัฒนามาตรฐานและการจัดการความปลอดภัยของท่าอากาศยานให้
ก้ า วหน้ า ควบคู่ ไ ปกั บ การเติ บ โตของกิ จ การขนส่ ง ทางอากาศ ภายใต้ ก ฎหมายและข้ อ ก าหนด รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
2. ความปลอดภัยของท่าอากาศยานเป็นหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างทุกคน พนักงานและ
ลูกจ้างจะต้องตระหนัก และให้ความร่วมมือในเรื่องความปลอดภัยของท่าอากาศยานอย่างเคร่งครัด
3. ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่กากับดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
โดยบังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานแห่งความปลอดภัยโดยสม่าเสมอ
4. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้มีความมั่นใจว่ามีบุคลากรที่มีความชานาญอย่างต่อเนื่องเพียง
พอที่จะดาเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และนโยบายความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
5. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และจูงใจผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐาน
แห่งความปลอดภัยด้วยการยอมรับและมีจิตสานึกจนกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
6. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในทาง
ปฏิบัติและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. ให้การสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณอย่างเพียงพอต่อการดาเนินการเกี่ยวกับระบบการ
จัดการความปลอดภัยให้มีความเหมาะสมตลอดเวลา
8. ส่งเสริมให้บุคลากรทารายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างอิสระ และปราศจากการลงโทษ

ผังโครงสร้างองค์กร

ตาแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
1. ได้รับมอบหมายงานในส่วนของเอกสาร
- หนังสือเวียน รับเรื่องที่เข้ามาในระบบและปริ้นออกมาในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สกศ.ทหญ.
(ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์) และน้าเอกสารที่ปริ้นนาเรียน ผู้อานวยการส่วนกิจการพิเศษและ
มวลชนสัมพันธ์ รับเรื่องและลงนามเซ็น แล้วนาเอกสารที่เซ็นแล้วนั้นนาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนงานรับเรื่อง
อีกครั้ง
- สร้างหมายเลขเอกสารและส่งตามส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สร้างหมายเลขตามระบบส่วนงาน
- นาส่งเอกสารให้แต่ละส่วนงาน
2. ได้รับมอบหมายงานในส่วนงานกิจกรรมที่จัดภายในท่าอากาศยานและกับหน่วยงานภายนอกที่ได้รับเชิญเข้า
ร่วนกิจกรรม
- กิจกรรมที่จัดภายในท่าอากาศยาน
กิจกรรมนานักเรียนโรงเรียนท่าใหญ่เยี่ยมชมบริเวณสนามบิน , ต้อนรับทีมงานดูแลคนถ่ายทาวิดีโอถ่ายทา
โปรโมทท่าอากาศยานหาดใหญ่ , กิจกรรมงานวันวาเลนไทน์ "รักสุดใจ ไปสุดฟ้า" , กิจกรรมวันตรุษจีน ,
กิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างท่าอากาศยานหาดใหญ่กับท่าภูเก็ต , กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- กับหน่วยงานภายนอกที่ได้รับเชิญเข้าร่วนกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กองบิน 56 ณ.กองบิน 56 , สารวจพื้นที่จัดทาโครงการสัมมนาสื่อมวลชน อาเภอ ขน
อม จังหวัด นครศรีธรรมราช , กิจกรรมสร้างถังน้าให้กับโรงเรียนบ้านควนกบกับกองบิน 56 , ร่วมกิจกรรม
สัมมนาสื่อมวลชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ได้รับมอบหมายเป็นช่างถ่ายภาพในทุกกิจกรรม

พนักงานที่ปรึกษา

นางธนวรรณ ทองสุพรรณ์ ตาแหน่ง: จทบ.7 สกศ.ทหญ. แผนก: กิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์
074-227050,22740

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม- 30 เมษายน 2558 รวมเป็นเวลา 4 เดือน

สรุปผลการปฎิบัติงาน
สิ่งที่คาดหวัง
ประโยนช์ที่ได้รับจาการปฎิบัติงาน
-ประโยชน์ต่อตนเอง
-ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
-ประโยชน์ต่อมหาลัย
ประสบการณ์ที่ประทับใจ /ประสบการณ์พิเศษ

สรุปผลการปฎิบัติงาน
สิ่งที่คาดหวัง
1.ได้รับความรู้และประสบการณ์การทางาน เพื่อใช้ในการทางานจริง
2.พัฒนาตนเองและสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองมากยิ่งขึ้น
3.ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
 ประโยชน์ต่อตนเอง
1.ได้รับความรู้ใหม่และประสบการณ์ในสภาวะการทางานจริง
2.ฝึกให้มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
3.พัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมั่นใจในการทางาน การกล้าแสดงออก และการแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น
4.ได้เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น วัฒนธรรมองค์ที่ทางานอยู่
5.มีโอกาสได้รับการเสนองาน
6.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ เช่น การจัดเอกสารลงแฟ้มต่างๆ
 ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
1.พนักงานประจาจะมีเวลาในการที่จะทางานอื่นที่สาคัญกว่ามากขึ้น
2.เป็นช่องทางการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจา
3.เป็นกลไกสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเป็นสื่อกลาง
4.ทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรผู้ใช่บัณฑิตในด้านการส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนาบัณฑิตที่
มีคุณภาพและสอดคล้องกับคามต้องการของตลาดแรงงาน
 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
1.เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ
2. ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน
3.ได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน

ประสบการณ์ที่ประทับใจ/ประสบการณ์พิเศษ
ประสบการณ์ที่ประทับใจ คือ การได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนเป็นกิจกรรมที่สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างท่าอากาศยานกับสื่อมวลชน มีการสัมมนาเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทาอย่างไร
ให้ข้อมูลข่าวสารที่ออกมาเป็นข่าวสารที่เป็นจริงเพื่อไม่ให้องค์กรเกิดความเสียหาย การได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการ

สัมมนาครั้งทาให้ได้รู้ถึงบทบาทและความสาคัญของสื่อมวลชนที่มีต่อองค์กร และการเผยแพร่ข่าวสารแก่
ประชาชนเพื่อให้ประชาชนบริโภคข่าวที่ถูกต้อง

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
สถานประกอบการ
ปัญหา
1.พนักงานที่ปรึกษาไม่ค่อยมีเวลาสอนงานเกี่ยวกับเอกสาร และไม่ค่อยมีเวลาให้คาปรึกษาในการทา
วิจัย
2.ไม่ได้อยู่ในส่วนงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน เนื่องด้วยมีนักศึกษาฝึกงานจานวนมาก
ข้อเสนอแนะ
1.อยากให้สอนงานด้านเอกสารให้มากกว่านี้
2.จัดนักศึกษาให้ฝึกตรงตามสาขาวิชา

มหาวิทยาลัย
ปัญหา
1.ไม่มีความชัดเจนในการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
2.ความล่าช้าในการจัดส่งเอกสารและการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาไม่เท่าเทียมกัน
ข้อเสนอแนะ
1.อยากให้มีความชัดเจนในการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาโดยให้สถานประกอบการหนึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษา
คนเดียวกัน
2..ให้มีความรอบคอบและรวดเร็วในด้านเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นการส่งเอกสารเกี่ยวกับการส่งนักศึกษา
ฝึกสหกิจ หรือหนังสือขอเก็บข้อมูลวิจัยให้กับสถานประกอบการ

นักศึกษา
ปัญหา
1. นักศึกษามีทักษะด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับเบื้องต้น ในขณะที่สถานประกอบการต้องใช้ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ที่สูงกว่า
2.
ข้อเสนอแนะ
1.นักศึกษาต้องเรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับที่สามารถที่ใช้งานได้ได้คล่องแคล่ว

ภาคผนวก

ภาพนอกอาคารท่าอากาศยานหาดใหญ่

ฝ่ ายบริหารเปิ ดพิธีกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชน

ฝ่ ายบริหารร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับสื่อมวลชน

ฝ่ ายบริหารร่วมกันถ่ายรูปกับสื่อมวลชน

ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นฝ่ ายต้ อนรับและเป็ นชังถ่ายภาพตลอดทังโครงการ
้

ได้ มีโอกาสร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะนักศึกษาฝึ กงานกับสื่อมวลชน
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