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งานวิ จ ัย นี้ วัตถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) เพื่ อศึ ก ษาภาพลัก ษณ์ ของท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิจ าก
ประสบการณ์สนามบินของผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติ 2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อภาพลักษณ์
ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจากประสบการณ์สนามบินของชาวต่างชาติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
ครั้งนี้ คือ ผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติที่มาเดิ นทางและใช้บริ การสนามบิ นในอาคารผูโ้ ดยสารของท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ จํานวน 30 ท่าน โดยแบ่งเป็ น 15 ท่านที่เคยใช้บริ การผ่านกระบวนการเดิน
ทางเข้าและออก 4 ครั้ง และ อีก 15 ท่าน ที่ใช้บริ การผ่านกระบวนการเดินทางเข้าและออก 2 ครั้ง
(โดยกํา หนดการผ่า นกระบวนการเข้า หรื อ ออกเท่ า กับหนึ่ ง ครั้ ง) ภายใต้ก รอบจํา นวนครั้ งของ
ผูใ้ ช้บริ การ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวที่เดิ นทาง ณ อาคารผูโ้ ดยสารท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ โดยสํารวจความคิดเห็นผ่านแบบสัมภาษณ์ กับ
ผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติ (ผูร้ ับสาร) และสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ สายงาน
ปฏิบตั ิการ (ผูส้ ่ งสาร)
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ น้ ั นมี ภ าพลัก ษณ์ จ ากประสบการณ์ ข อง
ผูใ้ ช้บริ การออกมาได้อย่างน่ าพอใจและสามารถสร้างรอยยิม้ ได้ แต่ถึงแม้มีความน่าพึงพอใจก็แฝง
ไปด้ว ยข้อ บ่ ง พร่ อ งปั ญ หาเรื้ อรั ง ที่ เ ป็ นมาอย่ า งยาวนาน และมี 4 ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ ผ ลสํา คัญ ต่ อ
ภาพลักษณ์ ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ คือ การบริ การ, พนัก งาน/เจ้าหน้าที่ , สิ่ งอํานวยความ
สะดวก และสื่ อประชาสัมพัน ธ์ น้ ัน เกิ ดจากท่ าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ (ผูส้ ่ งสาร) ที่ สื่อสาร
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริ การ (ผูร้ ับสาร)
ข้อเสนอแนะแสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี แต่มี
สิ่ งต้องต้องปรับปรุ งอีกหลายประเด็น และสิ่ งเหล่ามีโอกาสทําให้ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ

(4)
ลดลงได้เรื่ อยๆ ซึ่งส่ งผลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยตรง จากประเด็นที่จาํ เป็ นที่ตอ้ ง
ปรับปรุ งแก้ไข และระบบโครงสร้างการดําเนิ นงานของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ มีปัญหามาอย่าง
ยาวนานแล้ว ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิทราบถึงปั ญหาที่เกิ ดขึ้นมาบ้างแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถที่จะ
ปรับปรุ งแก้ไขได้ หรื อสามารถปรับปรุ งแก้ไขได้เพียงชัว่ คราวเท่านั้น
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Foreign Passengers’Airport Experience towards the Image of the
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Mr. Asawin Srithongpim
Master of Arts (Communication Arts and Innovation)
2015

This research aims are 1) to study the image of Suvarnabhumi Airport toward Foreign
Passengers’ Airport Check-in Experiences and 2) to study the factors that influence the image of
Suvarnabhumi Airport. The sample are Foreign Passengers in Passenger Terminal Complex of
Suvarnabhumi Airport. In total 30 participants are interviewed. The first group including 15
participants are Foreign Passengers who arrive or depart at Suvarnbhumi Airport equal or more
than four times. The other are Oversea Passengers who arrived or departed at Suvarnbhumi
Airport equal or less than two times (one time is one disembarkation or one embarkation). The
research coducted is survey an in-depth interview with by using questionnaires. For interview in
the sample and then conduted Executive Vice President, Deputy General Manager of
Suvarnabhumi Airport (Operation Group).
This research found that most Foreign Passengers who arrived or departed at
Suvarnbhumi airport satisfied the image of Suvarnbhumi Airport. However, the obstacles for
developing the image of Suvarnbhumi Airport are bureaucratic management and top-down
communication that obstruct Lateral Thinking. The result showed that the first, second, third and
fourth influential factors for the image of Suvarnbhumi Airport are service, staff, facility and
public relations respectively.
In spite of the fact that the image of Suvarnbhumi Airport is satisfied, there are two
issues including bureaucratic management and top-down communication should be improved in

(6)
order to increase passengers’ satisfaction. Nevertheless, Suvarnbhumi Airport management team
realizes and tries to solve these problems.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเปิ ดให้บริ การผูโ้ ดยสารและสายการบินมายาวนานกว่า 8 ปี ตั้งแต่
วันที่ 28 กันยายน 2549 จวบจนถึงปั จจุบนั โดยสามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี มีสาย
การบิ น ชั้นนําทัว่ โลกใช้บริ ก ารถึ ง 110 สายการบิ น โดยแบ่ ง เป็ นสายการบิ น ที่ ขนส่ งผูโ้ ดยสาร
จํานวน 98 สายการบิน และสายการบินที่ขนสิ นค้าอีกจํานวน 12 สายการบิน (บริ ษทั ท่าอากาศยาน
แห่ งประเทศไทย จํากัด (มหาชน). ฝ่ ายท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ, 2557)
ในปัจจุบนั ธุรกิจการบินมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงสนับสนุนจากการเติบโตของ
เศรษฐกิ จโลกและการท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยเป็ นหลัก ทําให้มีการเดิ นทางเพื่อติดต่อธุ รกิ จ
การค้าและการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะประชาคมอาเซียน AEC (Association of South East Asia
Nations: ASEAN) หรื อสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในปี พ.ศ. 2558 (ธนิ ฎฐา
เศวตศิลามณี โชติ, 2553) อีกทั้งนโยบายการเปิ ดเสรี ดา้ นสิ ทธิ การบินของรัฐบาล ทําให้สายการบิน
ต่างๆ ได้ทาํ การเพิ่มเที่ยวบินเข้าสู่ ประเทศไทยมากขึ้น จากสถิติล่าสุ ดของการเดินทางประจําเดือน
กันยายน 2557 มีเที่ยวบิน เข้า-ออกทั้งหมด 22,120 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 737 เที่ยวบิน และมีจาํ นวน
ผูโ้ ดยสารทั้งหมด 3,388,035 คน เฉลี่ยวันละ 112,935 คน (บริ ษทั ท่าอากาศยานแห่ งประเทศไทย
จํากัด (มหาชน). ฝ่ ายท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ, 2557) แม้ว่าบริ ษทั ท่าอากาศยานแห่ งประเทศไทย
จํากัด (มหาชน) ได้อนุ มตั ิโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโครงการที่ 2 ไปเรี ยบร้อยแล้ว
แต่ข้ นั ตอนการก่ อสร้ างก็ยงั ไม่แ ล้วเสร็ จ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิจึงต้องรองรั บผูโ้ ดยสารด้ว ย
ศักยภาพเท่าเดิม ดังนั้นจากสถานการณ์ดงั กล่าว บริ ษทั ท่าอากาศยานแห่ งประเทศไทย จํากัด
(มหาชน)โดยเฉพาะท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิมีการวางแผนจัดการในการพัฒนาการให้บริ การเพื่อ
ทําให้ผโู ้ ดยสารเกิดความประทับใจ และเกิดความพึงพอใจจนต้องให้กลับมาใช้บริ การท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิอีก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยอีกด้วย
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ตามที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นสถานที่ที่จะให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้วย
บริ การที่พร้อมสรรพให้กบั ผูใ้ ช้บริ การด้านการขนส่ งทางอากาศ ทั้งด้านการขนส่ งผูโ้ ดยสารสิ นค้า
และพัสดุภณ
ั ฑ์ หากผูใ้ ช้บริ การได้รับความประทับใจในบริ การของท่าอากาศยานสากล ก็กล่าวไป
ยังบุคคลอื่นๆ ให้ได้รับทราบต่อไป อันจะนําซึ่งชื่อเสี ยง และภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กรที่บริ หาร
ท่าอากาศยานและประเทศชาติ อีกทั้งยังส่ งผลในการเสริ มสร้างพลังเศรษฐกิ จให้แก่ประเทศ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
Skytrax หรื อ ที่ปรึ กษาและหน่ วยงานด้านธุรกิจการบินที่ได้ยอมรับจากสากล ได้เก็บผล
สํารวจนํามาจัด อันดับสนามบิ น 410 แห่ งทัว่ โลกจากลูกค้ากว่า 12.85 ล้านคน หลากหลาย 110
สัญชาติ โดยผลสํารวจครอบคลุมประเด็นเช่น การบริ การ, การช้อปปิ้ ง, การรักษาความปลอดภัย,
การเดินทาง ฯลฯ ได้ประกาศผลการจัดอันดับท่าอากาศยานที่ยอดเยีย่ มที่สุดของโลก Skytrax World
Airport Award 2014 ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิติดอันดับที่ 38 ซึ่ งครอบคลุม 410 ท่าอากาศยานทัว่
โลก (Miller, 2014)ในส่ วนของสภาท่าอากาศยานสากล (Airport Council International:ACI) ได้จดั
อันดับคุณภาพการให้บริ การของท่าอากาศยานทัว่ โลก (Airport Service Quality:ASQ) โดย
สอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริ การต่างๆ ของท่าอากาศยาน จากผูโ้ ดยสารกว่า 400,000 คน
เช่ น การเข้า-ออกท่าอากาศยาน การตรวจค้นสัมภาระผูโ้ ดยสาร การตรวจหนังสื อเดินทาง ความ
ชัดเจนในการบอกทิศทาง การบริ การของเจ้าหน้าที่ บรรยากาศและความสะอาดของท่าอากาศยาน
เป็ นต้น โดยจัดให้ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นท่าอากาศยานอันดับ 23 ของโลก ประจําปี 2557 จาก
จํานวนท่ าอากาศยานที่ เ ข้าร่ ว มโครงการ 199 ท่าอากาศยานทัว่ โลก (บริ ษทั ท่ าอากาศยานแห่ ง
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน). ฝ่ ายท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ, 2557) ในขณะที่ท่าอากาศยานชางงี
(Changi Airport) ประเทศสิ งคโปร์ เป็ นอันดับ 1 ในเรื่ องสิ่ งอํานวยความสะดวกและกิ จกรรม
ระหว่างรอเที่ยวบินมากมาย ส่ วนอันดับ 2 ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง (Beijing Capital
International Airport) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็ นอันดับ 1 ในการผ่านเข้า-ออก ของประเทศ
จีน รองรับ 5,600 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยในปี 2558 จํานวนผูโ้ ดยสารอาจเพิ่มสู งขึ้นถึง 81 ล้านคน
ต่อปี และในอันดับ 3 คงที่จากปี ที่แล้วคือ ท่าอากาศยานฮ่องกง (Hong Kong International Airport)
จากการวิจยั ข้างต้นจะเห็นได้ว่าท่าอากาศยานที่ติดอันดับโลกนั้น อยูใ่ นภูมิภาคเอเชียทั้งสิ้ นทั้งนี้ ผล
จากการสอบถามข้อมูลของแต่ละ Airport ทางสภาท่าอากาศยานสากลได้เก็บตัวอย่างผูท้ ี่มาใช้
บริ การท่าอากาศยานสากลนั้นๆ ไม่ได้ระบุถึงคําถามสาเหตุวา่ พึงพอใจ หรื อไม่พึงพอใจ เพียงถามว่า
พึงพอใจมากน้อยเพียงใด ในแต่ละด้านของท่าอากาศยานนั้นๆ ทําให้วิจยั นี้ สามารถล่วงรู ้ทราบ
สาเหตุของความพึงพอใจ หรื อไม่พึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การท่าอากาศยานสากลได้ และยังทราบสิ่ ง
ต้องการที่ขาดหายไปที่ผใู ้ ช้บริ การปรารถนาได้อีกด้วย

3
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรณภูมิ หรื อสนามบินสุ วรรณภูมิ (ชื่อเดิม: สนามบินหนองงูเห่ า)
เป็ นสนามบินที่ต้ งั อยูท่ ี่ ถนนบางนา-ตราด ในตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เปิ ดใช้งานวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยใช้งานแทนท่าอากาศยานดอนเมือง นโยบายรัฐบาลได้
กําหนดท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นท่าอากาศยานหลักของประเทศ และจะเป็ นศูนย์กลางการบิน
ในภู มิภ าคเอเชี ย อาคเนย์ ชื่ อสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ มี ค วามหมายว่า “แผ่น ดิ น ทอง”
เป็ นชื่ อ
พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2543 และเสด็จพระราชดําเนิ นทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผูโ้ ดยสารท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2545 ชื่อสากลของสนามบินสะกดตามการถ่ายตัวสะกดภาษา
สันสกฤตว่า “Suvarnabhumi” แทนการเขียนทับศัพท์ตามระบบราชบัณฑิตยสถาน ซึ่ งสะกดว่า
“Suvarnnaphum” และประวัติความเป็ นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลทหารของจอมพลถนอม กิตติขจร ได้
ซื้อที่ดินหนองนํ้า 20,000 ไร่ บริ เวณหนองงูเห่ า จังหวัดสมุทรปราการในปี พ.ศ. 2516 สําหรับสร้าง
สนามบินใหม่ ล่วงเวลาเกือบ 30 ปี ต่อมา รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้เห็นว่า สนามบินมี
ความสําคัญต่อการส่ งเสริ มและพัฒนาความเจริ ญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และด้าน
อื่นของประเทศเป็ นอย่างมาก รัฐบาลจึงกําหนดให้ การก่อสร้างท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นวาระ
แห่ งชาติ ซึ่ งทุกหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง จะต้องร่ วมกันดําเนิ นการแบบบูรณาการ เพื่อให้สําเร็ จตาม
เป้ าหมาย จึงได้เร่ งการก่องสร้างตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2545 จนมาถึงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2549 สนามบินได้เปิ ดทดลองใช้โดยมีสายการบินภายในประเทศ 6 สายการบินร่ วมทดลอง ได้แก่
การบิ นไทย นกแอร์ ไทยแอร์ เ อเชี ย บงกอกแอร์ เ วย์ พีบีแ อร์ และโอเรี ย นท์ไ ทย โดยมี จ าํ นวน
ผูโ้ ดยสาร 4,800 คน จาก 24 เที่ยวบิน โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ได้
เดินทางจากสนามบินดอนเมืองมายังสนามบินสุ วรรณภูมิ นอกจากนี้ ได้มีกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งรวมถึง
การแจกประกาศนี ยบัตรและบัตรโดยสารที่ระลึกแก่ผรู ้ ่ วมเที่ยวบิน การนําผูส้ นใจเยี่ยมชมบริ เวณ
สนามบินโดยมัคคุเทศก์อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่ วมกับการท่าอากาศยาน และรถโดยสาร
ขสมก.ได้จดั เส้นทางพิเศษเพื่อเข้าชมสนามบินและสถานที่ท่องเที่ยวในบริ เวณใกล้เคียงนอกจากนี้
รัฐบาลคาดว่าจะได้รับการรับรองจากกรมขนส่ งทางอากาศ ภายใต้มาตรฐานนานาชาติที่ออกโดย
องค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO) และสมาคมการขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ
(IATA) เพื่อเปิ ดใช้ทางพาณิ ชย์อย่างเป็ นทางการ ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 (เริ่ มย้ายและให้บิน
ขึ้นลงได้ต้ งั แต่ 15 กันยายน) และกําหนดให้วนั ที่ 1 กันยายน เป็ นวันแรกของการทดลองบินของสาย
การบิ นจากต่างประเทศ การก่ อสร้ างสถาปนิ กผูอ้ อกแบบอาคารคือ เฮลมุตยาห์ น ชาวอเมริ กนั เยอรมัน และบริ ษทั เมอร์ฟียาห์น สํานักงานใหญ่ที่ชิคาโก ซึ่งแบบอาคารสนามบินได้ถูกปรับเปลี่ยน
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ขนาดอาคาร และวัสดุจากแบบเดิมไปในหลายส่ วน เช่น เพิ่มการประดับยักษ์ และสถาปั ตยกรรม
ไทยเพิ่มเข้าโดยสถาปนิกชาวไทย
ดังนั้นท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็ น “ความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ”
และยังเป็ นที่กล่าวขวัญถึง “ความเป็ นที่สุด” ในหลายๆด้านดังนี้ 1) หอบังคับการบินที่สูงที่สุดใน
โลก ด้วยความสู ง 132.2 เมตร พร้ อมระบบการนําร่ องอากาศยานที่ทนั สมัย 2) โรงซ่ อมซ่ อม
เครื่ องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดพื้นที่จอดเครื่ องบินรวม 27,000 เมตร สามารถรองรับเครื่ องบิน
ขนาดยักษ์แอร์ บสั 380ได้พร้อมกัน 3 ลํา โรงซ่ อมเป็ นอาคารสู ง 35 เมตร กว้าง 90 เมตร ยาว 270
เมตร โดยไม่มีเสากี ดขวาง โครงหลังคาใช้วสั ดุ เหล็กที่มีลกั ษณะเป็ นซู เปอร์ สตรักเจอร์ ที่ใช้คาน
เหล็ก มีน้ าํ หนักรวม 10,000 ตัน ใช้เงินลงทุนก่อสร้างกว่า 1,200 ล้านบาท 3) ล็อบบี้ของโรงแรมท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ ซึ่ งอยูด่ า้ นหน้าอาคารผูโ้ ดยสาร มีห้องพักถึง 600 กว่าห้อง เป็ นบริ เวณล็อบบี้
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4) อาคารผูโ้ ดยสาร เป็ นอาคารผูโ้ ดยสารเดี่ยว (มิใช่กลุ่มอาคาร) ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก ในการก่อสร้างครั้งเดียว โดยมีพ้ืนที่ใช้สอยถึงประมาณ 563,000 ตร.ม. ซึ่ งต่อมาทาง
สนามบินนานาชาติฮ่องกงได้ต่อเติมอาคารผูโ้ ดยสารที่ 1 ออกไป จนมีขนาด 570,000 ตร.ม. ใหญ่
กว่าของสุ วรรณภูมิสนามบินที่ใหญ่ที่สุดทันสมัยที่สุดในโลก 5) ภายในอาคารเทียบเครื่ องบิน ถือ
เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ทนั สมัยที่สุดในโลก ระบบการบริ หารจัดการท่าอากาศยานทุกกิ จกรรมที่ใช้
ระบบไอทีติดอันดับโลก โดยถูกเชื่อมโยงด้วยระบบเทคโนโลยีทนั สมัยที่เรี ยกว่า AIM (Airport
Information Management System) อัตราค่าธรรมเนี ยม หรื อ Landing Fee ที่ต่าํ ที่สุด เทียบกับ
สนามบินทั้งหมดในแถบภูมิภาคเดียวกัน (บริ ษทั ท่าอากาศยานแห่ งประเทศไทย จํากัด (มหาชน).
ฝ่ ายท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ, 2557)
ปั จจุบนั ท่าอากาศยานทัว่ โลกและท่าอากาศยานสากลภูมิภาครอบๆ ประเทศไทยมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ องในทุกๆ ด้าน เพื่อแข่งขันความเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมการบิน สังเกตได้ว่าท่า
อากาศยานที่มีความทันสมัย มักจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่พร้อมด้วยคุณภาพ ความสวยงาม และ
จะต้องสามารถรองรับผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การได้อย่างทัว่ ถึง และทําให้ผทู ้ ี่มาใช้บริ การมีความรู ้สึก
ประทับใจในท่าอากาศยานนั้นๆ และจะทําให้ท่าอากาศยานนั้นมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผูม้ าใช้
บริ ก าร ส่ ง ผลต่ อ การค้า การลงทุ น ระหว่า งประเทศในทางที่ ดี ยิ่งขึ้ น (บริ ษ ทั ท่ า อากาศยานแห่ ง
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน). ฝ่ ายท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ, 2557)
เพื่ อให้ท่า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ มีภ าพลัก ษณ์ ที่ดี ใ นสายตาผูใ้ ช้บ ริ ก าร และได้ก าํ หนด
เป้ าหมายดําเนินงานของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิให้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของท่าอากาศยานระดับโลก
ในรู ปแบบเอกลักษณ์ความเป็ นไทย พร้อมด้วยการบริ การที่หลากหลายสามารถตอบสนองความพึง
พอใจสู งสุ ดของผูใ้ ช้บริ การ และเป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจ และโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

5
เฉียงใต้ (ระวีวรรณ เนตระคเวสนะ, 2557) ดังนั้น ผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การเป็ นส่ วนหนึ่ งของคะแนน
เสี ยง เพื่อให้ไปถึงเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ โดยจะส่ งผลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ทําให้ผูว้ ิจยั ต้องการทราบถึ งปั ญหาต่างๆ ว่ามี ปัจจัยใดที่
ส่ งผลต่อภาพลักษณ์ ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิในสายตาของชาวต่างชาติ เพื่อนําข้อมูลไปใช้
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง และพัฒนาท่าอากาศยานให้มีคุณภาพมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มความพึง
พอใจของผูเ้ ข้ามาใช้บริ การเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

1.2 ปัญหานําวิจยั
1) ภาพลักษณ์ ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจากประสบการณ์ สนามบินของผูใ้ ช้บริ การ
ชาวต่างชาติเป็ นอย่างไร
2) ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข องท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ จ ากประสบการณ์
สนามบินของผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิคืออะไร

1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) เพื่อศึ กษาภาพลักษณ์ ของท่าอากาศยานสุ วรรณภู มิจากประสบการณ์ สนามบิ นของ
ผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติ
2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข องท่ า อากาศยานสุ วรรณภู มิ จ าก
ประสบการณ์สนามบินของชาวต่างชาติ

1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ผลการศึกษานี้ จะเป็ นประโยชน์และได้องค์ความรู ้ใหม่ในการสร้างภาพลักษณ์ของท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ
2) ทําให้ทราบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้บริ การการเดินทางมีผลต่อภาพลักษณ์ของ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาพลักษณ์ต่อท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
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1.5 ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั จากกกลุ่มตัวอย่างของผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติ ที่มาเดิ นทางและใช้
บริ การสนามบินในอาคารผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํานวน 30 ท่าน โดยแบ่งเป็ น 15
ท่านที่เคยใช้บริ การผ่านกระบวนการเดินทางเข้าและออก 4 ครั้ง และ อีก 15 ท่าน ที่ใช้บริ การผ่าน
กระบวนการเดินทางเข้าและออก 2 ครั้ง ครั้ง (โดยกําหนดการผ่านกระบวนการเข้าหรื อออกเท่ากับ
หนึ่งครั้ง) ภายใต้กรอบจํานวนครั้งของผูใ้ ช้บริ การ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวที่เดินทาง
ณ อาคารผูโ้ ดยสาร ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ โ ดยสํา รวจความคิ ด เห็ น ผ่า นแบบสั ม ภาษณ์ กับ
ผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติ (ผูร้ ับสาร) โดยใช้เวลาเป็ นตัวกําหนดขอบเขตการวิจยั ในช่วงสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือนธันวาคม (ทุกวันของสัปดาห์สุดท้ายในเดือนธันวาคม) และแบ่งเป็ นสองช่วงที่มีเครื่ องขึ้น
ลงมากที่สุด คือ เวลา 06.00 น. - 08.00 น. และเวลา 21.00 น. – 01.00 น. เนื่ องจากเป็ นช่วงเทศกาล
ส่ ง ท้า ยปี เก่ า ต้อ นรั บ ปี ใหม่ ซ่ ึ ง เป็ นช่ ว งหนึ่ ง ในรอบปี ที่ มี ค วามหนาแน่ น ของปริ ม าณผูโ้ ดยสาร
ชาวต่างชาติมากที่สุด ซึ่ งความบกพร่ องในการให้บริ การของท่าอากาศยานอาจจะเกิ ดขึ้นได้จาก
ความหนาแน่นดังกล่าว ที่อาจจะเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ผโู ้ ดยสารชาวต่างชาติ เกิดทัศนคติที่บวก
หรื อ ลบต่อท่ าอากาศยานได้ เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากผูโ้ ดยสาร
ชาวต่างชาติที่ได้ผา่ นกระบวนการเดินทางเรี ยบร้อยแล้วในระหว่างรอขึ้นเครื่ องและสัมภาษณ์รองผู ้
อํานวยท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ สายงานปฏิบตั ิการ (ผูส้ ่ งสาร)

1.6 นิยามศัพท์
นิยามศัพท์ในการวิจยั นี้มีดงั ต่อไปนี้
The Airport Council International (ACI) หรื อ สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
เป็ นสภาสมาคมซึ่ ง เกิ ด จากการรวมตัว ของผูด้ าํ เนิ น งานท่ า อากาศยานระหว่ า งประเทศ โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์คื อ สร้ า งแรงสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ กัน ทั้ง ภาครั ฐ บาลและเอกชนใน
อุ ตสาหกรรมการขนส่ งทางอากาศเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภ าพ ความปลอดภัย และสอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อม
Airport Service Quality (ASQ) หรื อ โครงการจัดอันดับคุณภาพการบริ การท่าอากาศยาน
ซึ่ งเป็ นโครงการของ ACI ที่มุ่งเน้นในการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การในท่าอากาศยานของ
ประเทศสมาชิกโดยการสํารวจความพึงพอใจ
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ภาพลัก ษณ์ หมายถึ ง ภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจิ ต ใจหรื อ ความรู ้ สึก นึ ก คิ ด ที่ มี ต่อ ท่ า อากาศยาน
สุ วรรณภูมิจากการได้มีประสบการณ์การใช้บริ การและการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อต่างๆ บวกกับ
ความคาดหวังที่เกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่ งภาพลักษณ์เป็ นศัพท์ที่ราชบัณฑิตยสถานใช้ แต่ในวงการและ
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่ งประเทศไทยยังนิ ยมใช้ว่า “ภาพพจน์” ซึ่ งถือว่าเป็ นคําๆ เดียวกัน
ขึ้นอยูก่ บั ความนิยมของผูใ้ ช้ (เกษม จันทร์นอ้ ย, 2537)
ปั จจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ หมายถึง สิ่ งที่มีอิทธิ พลทําให้เกิด
ทัศ นคติ แ ละปฏิ กิ ริ ยาทางบวกหรื อลบต่ อ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ กับ ภู มิ ห ลัง
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่เคยได้รับมา
กระบวนการเดินทาง หมายถึง ขั้นตอนเดินทางของผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การที่ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ โดยมีข้ นั ตอนหลักๆ คือ 1) ขั้นตอนการเช็คอิน 2) ขั้นตอนตรวจค้น 3) ขั้นตอนตรวจ
หนังสื อเดินทาง และ 4) ขั้นตอนตรวจศุลกากร หลังจากนั้นเป็ นช่วงเวลาที่ผโู ้ ดยสารพักคอยระหว่าง
รอขึ้นเครื่ อง หรื อเดินทางไปที่ประตูข้ ึนเครื่ อง
ประสบการณ์ ส นามบิ น หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ผูโ้ ดยสารได้สัม ผัส รั บ รู ้ การบริ ก าร หรื อ ผ่า น
กระบวนการเดินทางภายในสนามบิน ทําให้เกิดความรู ้ที่ดีหรื อไม่ดีแล้วแต่ สิ่ งที่ผไู ้ ด้ไปสัมผัส รับรู ้
มาด้วยตัวเอง

บทที่ 2
กรอบแนวความคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจยั เรื่ อง “ประสบการณ์สนามบินของผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ” ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวข้องมาใช้เป็ นกรอบใน
การวิจยั ดังนี้
2.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและการรับรู ้
2.3 บริ บทของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

2.1 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นัทลี ดารานันทน์ (2538)ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ภาพพจน์ของการท่าอากาศยานแห่ ง
ประเทศไทย ในทรรศนะของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ใช้บริ การ ณ ท่าอากาศยานกรุ งเทพ : ศึกษาเฉพาะ
กรณี ผูโ้ ดยสารภายในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2538 โดยศึ กษาจากกลุ่ มตัวอย่างที่ อยู่ในห้องพัก
ผูโ้ ดยสารขาออกอาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ จํานวน 394 ตัวอย่าง ผลการดําเนิ นงาน ผูโ้ ดยสาร
ส่ วนใหญ่จะทราบดีวา่ ทอท. เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลสนามบินและมีความรู ้ความเข้าใจดี แต่เคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ คนคิดว่าเป็ นของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ถึงครึ่ งหนึ่ง ข่าวสารจาก ทอท.
จะได้รับจากหนังสื อพิมพ์มากที่สุด บริ การที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ จํานวนเก้าอี้พกั รอและระบบ
ปรับอากาศ ตํ่าสุ ดคือการบริ การแท็กซี่ ภาพพจน์ทศั นคติโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี แต่ภาพพจน์เกี่ยวกับ
ความซื่ อตรงในการดําเนิ นงานตํ่าสุ ด นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้สรุ ปว่า ควรปรับปรุ งการให้บริ การ และ
มารยาทของพนักงานประจําเคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์เห็ นสมควรประชาสัมพันธ์องค์กรทางสื่ อ
โทรทัศน์มากที่สุด จะได้สร้างความรู ้เข้าใจและทัศนะคติภาพพจน์ของ ทอท.
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ลศินา เพ่งพินิจ (2553)ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ และปรั บปรุ งคุ ณภาพการ
ให้บริ การผูโ้ ดยสารในท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาและวิเคราะห์หาแนว
ทางการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการให้บริ การผูโ้ ดยสารให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายในการทําให้ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิติด 1 ใน 10 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพบริ การที่ดีที่สุด
ในโลก โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือผูใ้ ช้บริ การ ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กลุ่มผูท้ ี่ทาํ งานอยู่ในระดับ
ปฏิ บ ั ติ ก าร และกลุ่ ม ผู ้บ ริ หารงานของ ทอท. ศึ ก ษาในช่ ว งระหว่ า งปี 2551-2553 โดยใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตการณ์ ผลการดําเนิ นงาน มี 3 หัวข้อหลัก
ของกระบวนการให้บริ การผูโ้ ดยสารที่ทาํ ให้คะแนนความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารลดลงและต้อง
ได้รับการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การเป็ นอันดับต้นๆ ได้แก่ 1) ระยะเวลาการรอตรวจหนังสื อ
เดินทาง 2) ความคุม้ ค่าสําหรับการจอดรถ 3) การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ซึ่งจากการวิเคราะห์
สาเหตุของปั ญหาส่ วนใหญ่เกิดจากด้านกระบวนการทํางาน วัสดุอุปกรณ์ และเรื่ องบุคลากรที่ขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ผู ว้ ิ จ ัย สรุ ป ได้ว่ า การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพบริ ก ารตามปั ญ หา โดยอาศัย
องค์ประกอบหลายส่ วน ทั้งด้านกลยุทธ์หรื อทรัพยากรในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคลากรซึ่ งถือ
เป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนา
จิตตรา วันชัย (2550) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยที่มีต่อ
สนามบินสุ วรรณภูมิ การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยและ
ศึกษาความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยที่มีต่อสนามบินสุ วรรณภูมิ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการ
นําผลการวิจยั มาใช้กาํ หนดวางแผนและปรับปรุ งการให้บริ การสนามบินให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้สนามบินต่อไป โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือผูใ้ ช้บริ การสนามบินชาว
ไทยที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปจํานวน 400 คน ส่ วนข้อมูลทัว่ ไปเป็ นเพศหญิงส่ วนใหญ่ อายุระหว่าง 26-33
ปี การศึกษาส่ วนใหญ่ระดับปริ ญญาตรี ผูใ้ ช้บริ การมีความคาดหวังมากที่สุดในด้านการเดินทาง มี
ความคาดหวังมากด้านความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ ด้านสิ่ งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ด้านสภาพภูมิทศั น์ และมีความคาดหวังด้านค่าใช้จ่ายปานกลาง นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั สรุ ป
ได้ว่ า ความคาดหวัง ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารชาวไทยต่ อ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ใ นด้า นเดิ น ทางมากที่ สุ ด
ผูบ้ ริ หารควรบริ หารจัดการด้านระบบขนส่ งมวลชนอย่างรวดเร็ ว ทางเดิ นควรมี สิ่งอํานวยความ
สะดวก เช่ น ทางเลื่ อ น มี ป้ ายบอกสถานที่ แ ละระยะทางให้เ หมาะสม มี เ จ้า หน้า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภัยอย่างเพีย งพอ มี ระบบลําเลี ย งกระเป๋ าให้รวดเร็ วถูก ต้อง และพิ จารณาเพิ่มที่ นั่งรอพัก
ผูโ้ ดยสารให้เพียงพอ รวมถึงเพิ่มจํานวนห้องนํ้าและจัดพื้นที่สูบบุหรี่ ให้เป็ นสัดส่ วนมีระเบียบมาก
ขึ้น
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ตารางที่ 2.1 สรุ ปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ชื่องานวิจัย
วัตถุประสงค์
กลุ่มตัวอย่ าง
1. ภาพพจน์ ของการ พฤติกรรมการเปิ ดรับ ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่
ท่ าอากาศยานกรุ งเทพ ข่าวสารทัศนคติที่มีต่อ เดินทาง
ภาพพจน์ทอท.
ภายในประเทศ
2. การวิเคราะห์
ปรับปรุงคุณภาพ
บริการท่ าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ
3. ความคาดหวัง
ผู้ใช้ บริการต่ อ
สนามบินสุ วรรณภูมิ

วิเคราะห์ปัจจัยชี้วดั
ความพึงพอใจแนว
ทางการแก้ปัญหา
ศึกษาความคาดหวัง
ของผูใ้ ช้บริ การชาว
ไทย

แนวคิดทฤษฎีหลัก
แนวคิดภาพพจน์ การ
สื่ อสารประชาสัมพันธ์
ทัศนคติ การโฆษณา
สถาบัน การบริ การ
ผูโ้ ดยสารในท่าอากาศ แนวคิดคุณภาพบริ การ
ยานสุ วรรณภูมิ

ผูใ้ ช้บริ การสนามบิน
ชาวไทย

ความคาดหวังจากงาน
บริ การทฤษฎีมาสโลว์

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 แนวคิดเกีย่ วกับภาพลักษณ์
การสร้ างภาพลักษณ์ (Image) ในงานประชาสัมพันธ์เป็ นสิ่ งที่ ไปด้วยกันเสมอ เมื่ องาน
ประชาสัมพันธ์เป็ นงานที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ และเป็ นงานที่มีส่วนเสริ มภาพลักษณ์ของหน่ วยงาน
สถาบันหรื อองค์กรให้มีภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อความรู ้สึกนึ กคิดของประชาชนเพื่อผล
แห่ง ชื่อเสี ยง ความเชื่อถือ ศรัทรา จากประชาชนที่มีต่อตัวองค์การ สถาบันนัน่ เอง (วิรัช ลภิรัตนกุล,
2544) ในด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์จึงหมายถึงภาพที่เกิดขึ้นในใจ (Mental Picture)
ของคนเรา อาจเป็ นภาพที่ มี ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต หรื อ สิ่ ง ไม่ มี ชี วิ ต ก็ ไ ด้ เช่ น ภาพที่ มี ต่ อ บุ ค คล (Person)
องค์ก าร (Organization) สถาบัน (Institution) ฯลฯ ภาพลัก ษณ์ ห รื อ บางครั้ งใช้ค าํ ว่ า ภาพพจน์
(Image) ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เลือกใช้คาํ ว่า “ภาพลักษณ์”ซึ่ งมีการจําแนกภาพลักษณ์ได้ 2
รู ปแบบ คือ องค์ประกอบของภาพลักษณ์ และประเภทของภาพลักษณ์ ดังนี้
1) องค์ประกอบของภาพลักษณ์
Boulding (1975) นักวิชาการชาวตะวันตกได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ว่า “ภาพลักษณ์เป็ น
ความรู ้ เป็ นความรู ้สึกของคนเราที่มีต่อสิ่ งต่างๆ เป็ นการรับรู ้สะสมเกี่ยวกับสิ่ งในโลกรอบๆ ตัวเราที่
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ได้ประสบการณ์ ความรู ้เชิ งอัตวิสัยของบุคคลจึงเป็ นที่รวมของสิ่ งต่างๆ ที่เราเชื่ อว่าเป็ นความจริ ง
เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะรับรู ้และทําความเข้าใจกับสิ่ งต่างๆ นั้นได้อย่างถี่ถว้ นเสมอไป เรามักจะ
ได้เฉพาะภาพบางส่ วนหรื อลักษณะกว้างๆ ของสิ่ งเหล่านั้น ซึ่ งมีความไม่แน่ นอนชัดเจนอยู่ เราจึง
มักต้องตีความหมาย (Interpret) หรื อให้ความหมายแก่สิ่งต่างๆ เหล่านั้นด้วยตัวเราเอง ความรู ้เชิงอัต
วิสัยนี้ จะประกอบกันเข้าเป็ นภาพลักษณ์ของเราที่มีต่อสิ่ งต่างๆ ในโลก และพฤติกรรมของเราจะ
ขึ้นอยูก่ บั ภาพลักษณ์ที่เรามีอยูใ่ นสมองด้วย” ซึ่ งสอดคล้องกับ (Jefkins, 1982) ที่มองว่าภาพลักษณ์
นั้นเกิดขึ้นจากความประทับใจซึ่งได้มาจากการได้มีความรู ้ความเข้าใจในข้อเท็จจริ งนั้นๆ
จากข้างต้นสามารถอธิ บายได้ว่า ภาพลักษณ์จึงเป็ นมุมมองความคิดเห็ นของบุคคล
ด้วยเพียงประสบการณ์โดยตรงต่อรอบตัว ซึ่งเราได้สมั ผัส รส ดม ฟัง และเห็นด้วยตนเอง แต่เรายังมี
ประสบการณ์ โดยทางอ้อมอื่นๆ ด้วย ซึ่ งประสบการณ์เหล่านี้ ตอ้ งอาศัยการตีความและการให้
ความหมายสําหรับตนเองดังนั้นท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจึงต้องให้สาํ คัญภาพลักษณ์ที่เกิดจากการ
รับรู ้ ด้วยประสบการณ์ทางตรง และประสบการณ์ทางอ้อม
2) ประเภทของภาพลักษณ์
Jefkins (1977) นักประชาสัมพันธ์ผทู ้ ี่มีชื่อเสี ยงชาวอังกฤษได้จาํ แนก ประเภทของ
ภาพลัก ษณ์ ใ นเชิ ง ประชาสั ม พัน ธ์ ไ ว้ 10 ประเภท คื อ ภาพลัก ษณ์ ซ้อ น, ภาพลัก ษณ์ ปั จ จุ บ ัน ,
ภาพลักษณ์กระจกเงา, ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา, ภาพลักษณ์สูงสุ ดที่ทาํ ได้, ภาพลักษณ์ที่ถูกต้อง
และไม่ถูกต้อง, ภาพลักษณ์สินค้าบริ การ, ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า, ภาพลักษณ์องค์การและภาพลักษณ์
สถาบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรกนก วิโรจศรี สกุล, 2546)
(1) ภาพลักษณ์ซ้อน (Multiple Image) เป็ นภาพลักษณ์ ของหน่ วยงานใน
สายตาของคนทัว่ ๆไป ซึ่ งจะแตกต่างกันออกไป หรื ออาจเป็ นภาพลักษณ์ที่ตวั แทนขององค์การหรื อ
สถาบันทําให้เกิดขึ้น เช่น พนักงานขายของบริ ษทั แต่ละแห่ ง ก็ทาํ ให้ภาพลักษณ์ของบริ ษทั เหล่านั้น
แตกต่างกันออกไป มีท้ งั ภาพลักษณ์ ที่ดีและไม่ดีต่อหน่ วยงานแห่ งเดี ยวกันนั้น ซึ่ งขึ้นอยู่กบั การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน เป็ นต้น
(2) ภาพลักษณ์ปัจจุบนั (Current Image) เป็ นภาพลักษณ์ตามความเป็ นจริ งใน
ปั จ จุ บ ัน ที่ ก ลุ่ ม ชนมี ต่ อ หน่ ว ยงาน ที่ เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เป็ นส่ ว นใหญ่ เป็ นทัศ นคติ ที่
เหมือนๆกันของคนส่ วนใหญ่ที่มีต่อหน่วยงาน เช่น ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของกรุ งเทพมหานคร เมื่อเกิด
นํ้าท่วมกรุ งเทพฯ ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของคนมีสี หรื อคนในเครื่ องแบบ เป็ นต้น ภาพลักษณ์ปัจจุบนั
เป็ นภาพลักษณ์ที่สาํ คัญมากเพราะเป็ นภาพลักษณ์ที่สะท้อนจุดยืนของหน่วยงานขณะนั้น
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(3) ภาพลักษณ์กระจกเงา (Mirror Image) เปรี ยบได้กบั เวลาที่เราส่ องกระจก ก็
จะเห็นภาพตนเองในกระจก ในภาพนั้นเขาอาจจะมองว่าสวยงาม สง่า หรื อตรงกับลักษณะใดก็ได้
ตามความนึ กคิดของเขา เช่ น ภาพลักษณ์ที่ฝ่ายบริ หารเชื่ อเอาเองว่า เป็ นที่ยอมรั บของประชาชน
ทัว่ ๆไป ซึ่ งโดยแท้จริ งอาจเป็ นการปั กใจเชื่อที่ผิดก็ได้ หรื อเป็ นข้อผิดพลาดของฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ที่ไม่รายงานสถานะของภาพลักษณ์ ที่แท้จริ งให้ฝ่ายบริ หารทราบ หรื อเป็ นข้อผิดพลาดของฝ่ าย
บริ หารเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์รายงานให้ทราบแล้ว แต่ไม่สนใจหรื อไม่ยอมเชื่อ
(4) ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา (Wish Image) เป็ นภาพลักษณ์ที่ฝ่ายบริ หาร
ต้องการให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน กับสิ นค้า หรื อบริ การ และพยายามทุกอย่างเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่
ปรารถนานี้ข้ ึน
(5) ภาพลักษณ์สูงสุ ดที่ทาํ ได้ (Optimum Image) เป็ นภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นโดย
ตระหนักในความเป็ นจริ งและการมีความเข้าใจ การรับรู ้ของผูร้ ับข่าวสาร อุปสรรคของการใช้สื่อ
ต่างๆ และสื่ อมวลชน รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ยากต่อการควบคุม และอื่นๆ ที่เป็ นอุปสรรคต่อการ
สร้ างภาพลักษณ์ ที่พึงปรารถนาได้ ดังนั้นภาพลักษณ์ ชนิ ดนี้ จึงเป็ นภาพลักษณ์ ที่ผูเ้ กี่ ยวข้องรู ้ จ ัก
ประมาณตนและตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จนไม่ทาํ ให้การกําหนดภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนามีความ
สูงส่ งมากเกินความเป็ นจริ ง
(6) ภาพลักษณ์ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง (Correct and Incorrect Image) เป็ น
ภาพลักษณ์อีกชนิ ดหนึ่ งซึ่ งเกิดขึ้นไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง อาจเป็ นเพราะเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นโดย
ธรรมชาติ (ข่าวลือ อุบตั ิเหตุ ฯลฯ) และหรื อกระบวนการสื่ อสาร และหรื อการรับรู ้ของผูร้ ับสารซึ่ ง
เมื่อเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องแล้วก็จาํ เป็ นต้องมีการแก้ไขภาพลักษณ์ให้ถูกต้องต่อไป ภาพลักษณ์
ที่ถูกต้องนี้คล้ายกับภาพลักษณ์ปัจจุบนั แต่จะต่างกันที่ภาพลักษณ์ที่ถูกต้อง ได้มีการปรับเปลี่ยนจาก
ภาพลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องมาก่อนระยะหนึ่งแล้ว
(7) ภาพลักษณ์สินค้า / บริ การ (Product/Service Image) สิ นค้าหรื อบริ การก็มี
ภาพลักษณ์ของตนเองเช่นเดียวกับองค์การ สิ นค้าหรื อบริ การบางอย่างอาจมีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดี
เช่นบุหรี่ สถานอาบอบนวด แต่สินค้าหรื อบริ การบางอย่างกลับมีภาพลักษณ์ในทางตรงกันข้าม เช่น
ยาสี ฟัน โรงพยาบาล ซึ่ งสิ นค้าหรื อบริ การที่องค์การมี ไว้จะมีภาพลักษณ์ เชิ งบวก หรื อลบ หรื อ
กลางๆ ก็ยงั มีความจําเป็ นที่จะต้องปรุ งแต่งให้เป็ นภาพลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ เป็ นที่ยอมรับมากขึ้น
จากสังคม นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ขององค์การจะเป็ นเช่นไร ภาพลักษณ์สินค้านี้ก็จะมีความเกี่ยวพัน
เป็ นอย่างมาก
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(8) ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image) เป็ นภาพลักษณ์ที่มีลกั ษณะคล้ายกับ
ภาพลักษณ์สินค้า
(9) ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image) เป็ นภาพลักษณ์ขององค์การใด
องค์การหนึ่ ง โดยเน้นภาพรวมทั้งหมดขององค์การ โดยรวมถึงสิ นค้า ยี่หอ้ สิ นค้า ระบบการบริ หาร
บริ ษทั ความมัน่ คง บุคลากรมีคุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ
(10) ภาพลักษณ์สถาบัน (Institution Image) ซึ่งคล้ายกับภาพลักษณ์องค์การ
อํานวย วีรวรรณ (2533) ให้ทศั นะว่า เครื่ องมื อในการสร้ างภาพลักษณ์ ก็คือ วิธีการ
ประชาสัม พัน ธ์ ภาพลัก ษณ์ ที่ ป ล่ อ ยให้เ กิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ อาจทํา ให้ไ ด้ภ าพลัก ษณ์ ที่ ไ ม่
ครบถ้วน ไม่เป็ นระบบ และอาจผิดพลาด ภาพลักษณ์ขององค์การจึงจําเป็ นต้องมีการบริ หาร ซึ่ ง
เครื่ องมือที่สาํ คัญในการบริ หารภาพลักษณ์ก็คือ การประชาสัมพันธ์ ซึ่ งลักษณะงานประชาสัมพันธ์
จําเป็ นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั สื่ อมวลชน
สําหรับการเกิดภาพลักษณ์ขององค์การสามารถเกิดขึ้นได้ 2 ทาง คือภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นเอง
โดยธรรมชาติ และภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการปรุ งแต่ง มีรายละเอียดดังนี้
1) ภาพลัก ษณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองโดยธรรมชาติ คื อ การปล่ อ ยให้ เ ป็ นไปตามสภาวะ
แวดล้อมที่มากระทบภาพที่ออกมาอาจจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็ นจริ ง เพราะอิทธิ พลของทัศนคติ
ในแต่ละสังคมที่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น คนที่ชอบควงสาวก็เลยเหมาเอาว่าเป็ นคนเจ้าชูห้ ลายใจ
ซึ่ งความจริ งอาจจะเป็ นเพราะเขาเป็ นคนสนุ กสนาน ชอบช่ วยเหลือคนอื่นและน่ าไว้ใจ จึงทําให้
สาวๆ ชอบไปไหนมาไหนด้วยก็ได้ การที่เขาปล่อยให้คนมองว่าเป็ นคนเจ้าชู ้ เพราะเขาปล่อยให้
ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินนั่ เอง (กรกนก วิโรจศรี สกุล, 2546)
2) ภาพลัก ษณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปรุ ง แต่ ง คื อ การใช้ก ระบวนการในการสร้ า ง
ภาพลัก ษณ์ ใ ห้ เ กิ ด ตามที่ เ ขาต้อ งการให้ เ กิ ด ออกมา ไม่ ว่ า จะเป็ นภาพจริ ง หรื อ ภาพลวงก็ ต าม
ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีภาพลักษณ์ใจบุญสุ นทาน อาจจะเป็ นคนหรื อบริ ษทั หนีภาษีช้ นั ยอดก็ได้ ทั้งนี้
เพราะเขาแสดงพฤติ กรรมในด้านที่ เกี่ ยวกับการทําบุ ญอย่างซํ้าๆ ต่ อเนื่ อง แล้วเปิ ดเผยที่เรี ยกว่า
ทําบุญเอาหน้า ทําให้ภาพนี้ เด่นขึ้นมา จนทําให้คนไม่นึกว่าเบื้องหลังของเงินที่ได้มาเพื่อใช้ในการ
บริ จาคนั้นเกิดจากการหลบเลี่ยงภาษี หรื อในกรณี ที่ภาพออกไปผิดเพี้ยนจากความเป็ นจริ ง ก็อาจจะ
วิเคราะห์ว่า เป็ นเพราะอะไร และพยายามแก้ไขโดยการแสดงภาพที่ถูกต้องออกไปซํ้าและเด่นชัด
เพื่อกลบภาพที่ไม่จริ งนั้นเสี ย ก็ถือเป็ นการปรุ งแต่งภาพลักษณ์เช่นกัน
กล่าวโดยสรุ ป ภาพลักษณ์สามารถแสดงออกมาได้ทุกส่ วนทุกมุมมองความคิดของแต่ละ
บุคคล ไม่วา่ จะได้บวกหรื อลบ ขึ้นอยูก่ บั องค์การที่บริ หารกํากับดูแลองค์การของตัวเองได้ดีเพียงใด
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ดังนั้นท่าอากกาศยานสุ วรรรณภูมิมีความมตระหนักในกการที่จะสร้างภาพลั
ง
กษณ์ใในเชิงบวก และจําเป็ น
อย่างยิ่งที่ตอ้ งใช้เครื่ องมือการสื
อ ่ อสารปประชาสัมพันธ์
น เพื่อที่สามาารถบริ หารภาาพลักษณ์ขององค์การ
ได้อย่างครบถถ้วน
ภาพพพจน์ขององคค์กร (พงษ์เทพ วรกิจโภคาาทร, 2537) ภาพพจน์ที่บบุุ คคล หรื อปรระชาชนมี
ต่อองค์กรจะะเป็ นอย่างไรร ย่อมขึ้นอยู่ กับประสบกการณ์ และข้อมูลข่าวสารทีที่ ประชาชนไได้รับ สิ่ ง
เหล่านี้ ย่อมก่ก่อตัวขึ้นเป็ นความประทับบใจ ซึ่ งอาจจะเป็ นความปประทับใจที่ดี หรื อไม่ดีก็ได้ด แล้วแต่
พฤติกรรม หรื
ห อการกระทําขององค์กร หน้าที่สาํ คัญของประชาสััมพันธ์คือ กาารสร้างสรรค์ภ์ าพพจน์
ที่ ดี ใ ห้ กับ องงค์ก ร ซึ่ งต้องทํา อย่ า งต่ ออเนื่ อ งสมํ่า เ สมอ โดยต้องให้
อ ข ้อ มู ล ขข่ า วสารควาามรู ้ และ
ประสบการณ
ณ์แก่ประชาชนนอย่างเพียงพพอ
นอกกจากนั้น พงษ์ษ์เทพ วรกิจโภภคาทร ได้กาํ หนดภาพพจน
ห
น์ที่พึงปรารถถนาขององค์กร
ก ควรคุม
เนื้ อหา (Conntent) ไว้ 8 ข้อ คือ ความสัสัมพันธ์กบั กลุลุ่มเป้ าหมายทีที่เกี่ยวข้อง, สิ นค้าหรื อตราสิ นค้า,
ความปลอดภภัย มลภาวะแและเทคโนโลลยี,การมีส่วนเสริ
น มสร้างเศศรษฐกิจสังคมม, พนักงานน, ความ
รับผิดชอบต่อสั
อ งคม, การจจัดการและกฎฎหมาย ระเบียบข้
ย อบังคับ มีรายละเอียดดและแผนภาพพด้านล่าง
ดังนี้

ภาพที่ 2.1 แผนผั
แ งภาพพจจน์กบั การประะชาสัมพันธ์
แหล่งทีม่ า: พงษ์
พ เทพ วรกิกิจโภคาทร, 2537.
1) ความสัสัมพันธ์กบั กลลุ่มเป้ าหมายทีที่เกี่ยวข้อง (RRelated witth Target Publics)
ก างภาพพพจน์ในการเป็ นเพื่อนที่ดีดี ไม่ว่าจะเป็ นในฐานะผูขาย
ข้ หรื อ
กล่าวคือ องคค์กรน่ าจะมีการสร้
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เพื่อนร่ วมดําเนินธุรกิจเดียวกัน โดยอาจเน้นภาพของการซื่อสัตย์สุจริ ต การให้ความร่ วมมือ และการ
มีส่วนพัฒนาความเจริ ญรุ่ งเรื องให้แก่ธุรกิจประเภทนั้น
2) สิ นค้าหรื อตราสิ นค้า (Product or Band) ทุกองค์กรย่อมมีธุรกิจไม่ว่าขายสิ นค้า
หรื อขายบริ การ โดยหลายกรณี ก็เชื่ อว่า ถ้าหากต้องการจะสร้างภาพพจน์ให้แก่สินค้าหรื อบริ การ
นั้นๆแล้ว ก็ควรพิจารณาถึงตราสิ นค้าของบริ ษทั ด้วย ตัวอย่างภาพพจน์ของสิ นค้าอาจเป็ นสิ นค้าของ
แม่บา้ นสมัยใหม่ สิ นค้าที่ให้ความสะดวกรวดเร็ ว หรื อในกรณี ของตราสิ นค้า/ยีห่ อ้ อาจเป็ นการสร้าง
ภาพพจน์ที่มีคุณภาพคงทน ภาพพจน์ของสิ นค้าที่ทาํ ด้วยมือ เป็ นต้น
3) ความปลอดภัย มลภาวะ และเทคโนโลยี (Safety, Pollution and Technology) ใน
ส่ วนนี้จะเป็ นคุณลักษณะที่จาํ เป็ นสําหรับองค์การทัว่ ไปว่า ในปั จจุบนั อาจมีการเน้นแตกต่างกัน แต่
ที่มกั จะพูดกันมากในปั จจุบนั คือ ความปลอดภัย การไม่มีมลภาวะ และควรนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
มาใช้ในระบบการทํางาน หรื อใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้า
4) การมีส่วนเสริ มสร้างเศรษฐกิจสังคม (Socio-Economics Contribution) การที่
องค์กรเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม ก็ยอ่ มมีหน้าที่สร้างความเจริ ญรุ่ งเรื องให้แก่สังคม ส่ วนภาพพจน์ที่
นิ ยมสร้างกันมักเป็ นเรื่ องของการสร้างงานพัฒนาสภาพความเป็ นอยูใ่ ห้ดีข้ ึน การมีส่วนร่ วมในการ
เสริ มสร้างความมัน่ คงและความเจริ ญก้าวหน้าของเศรษฐกิจประกอบกัน
5) พนักงาน (Employee) ภาพพจน์ที่เกี่ยวกับพนักงานค่อนข้างจะมีความสําคัญมาก
เพราะองค์กรจะไม่สามารถดําเนิ นธุ รกิ จได้ถา้ ไม่มีพนักงาน และก็ไม่สามารถเจริ ญเติ บโตได้ถา้
ปราศจากพนักงาน ส่ วนภาพพจน์ที่สร้างมักเป็ นเรื่ องของค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรม การมีสวัสดิการที่ดี
ฯลฯ
6) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) เป็ นการสร้างภาพพจน์ที่ว่า
องค์กรนี้ เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม นัน่ คือ การมีความรับผิดชอบช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย หรื อ
เข้าร่ วมโครงการรณรงค์ของชมรมสร้างสรรค์ไทย “ตาวิเศษ” หรื อ “รักแม่น้ าํ เจ้าพระยา” เป็ นต้น
7) การจั ด การ (Management) การจั ด การนี้ ถื อ ว่ า เป็ นระบบที่ จ ะให้ อ งค์ ก ร
เจริ ญรุ่ งเรื องก้าวหน้า และหรื อทําให้องค์กรมีผลผลิตที่มีท้ งั คุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น หาก
องค์กรใดมีการบริ หารที่มีคุณภาพ แน่นอนว่าองค์กรนั้นก็ยอ่ มมีภาพพจน์ที่ดี
8) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Laws and Regulation) องค์กรที่จะเป็ นที่ยอมรับแก่
สมาชิกของสังคมได้ องค์กรนั้นจะต้องมีความประพฤติในกรอบของกฎหมาย หรื อขนบธรรมเนียม
ที่ดีของสังคมนั้น ดังนั้น ภาพพจน์ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องนี้จึงมีความจําเป็ นเช่นกัน
สามารถสรุ ปได้ว่า ภาพลักษณ์ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ข้ ึนอยูก่ บั ความประทับใจของประสบการณ์
และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ แผนภูมิภาพพจน์ดงั กล่าวล้วนมีความสําคัญต่อท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
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ทั้งสิ้ นซึ่ งเป็ นตัวชี้วดั สําคัญที่จะสามารถสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กบั องค์การได้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพนักงานและความปลอดภัยที่ส่งผลสําคัญที่สุดต่อท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ที่ตอ้ งมีปฏิสัมพันธ์
สร้างประสบการณ์กบั ผูโ้ ดยสารโดยตรงมากที่สุด
การสร้างภาพพจน์ที่ดีทาํ ได้อย่างไร (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2529)
1) ค้นหาข้อดี และข้อเสี ย หรื อจุดอ่อนของหน่ วยงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั เพื่อศึกษา
วิเคราะห์และหาทางวางแผนดําเนิ นงานในขั้นต่อไป การค้นหาอาจทําได้โดยการรวบรวมทัศนคติ
ท่ า ที และความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของประชาชน กลุ่ ม เป้ าหมาย รวมถึ ง อาจใช้ก ารสํ า รวจวิ จ ัย เข้า
ประกอบด้วย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง
2) วางแผนและกําหนดขอบเขตของภาพพจน์ที่องค์ก ร หรื อสถาบันต้องการให้
เกิดขึ้นในใจของประชาชน เช่น อาจถามตนเองว่า สถาบันคือใคร ทําอะไร จุดยืนของสถาบันคือ
อะไร และหน่วยงาน หรื อสถาบันต้องการจะให้ประชาชนมีภาพพจน์ไปในด้านใด หรื อต้องการให้
รู ้สึกนึกคิด และมีท่าทีต่อหน่วยงาน หรื อสถาบันของเราอย่างไรบ้าง เป็ นต้น จากนั้นก็นาํ มาพิจารณา
ประกอบการวางแผนเพื่อดําเนินงานต่อไป
3) คิดหัวข้อ (Theme) ต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้ างภาพพจน์แก่ ประชาชน ซึ่ งหัวข้อ
เหล่านี้ คือเนื้อหา ข่าวสารที่เราใช้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มประชาชน อาจใช้คาํ ขวัญ (Slogan)
หรื อข้อความสั้นๆที่ได้ใจความกินใจ และชวนให้จดจําได้ง่าย สิ่ งที่สาํ คัญคือ หัวข้อเหล่านี้ จะต้องมี
อิทธิพลโน้มน้าว ชักจูงใจประชาชนให้เกิดภาพพจน์ตามที่เราต้องการ
4) ใช้เครื่ องมือสื่ อสารต่างๆ เข้าช่วยในการดําเนินงานสร้างภาพพจน์ให้เป็ นไปอย่าง
มี ประสิ ทธิ ภาพ เข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างกว้างขวาง เช่ น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ
สิ่ งพิมพ์ต่างๆ เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้น้ นั
จึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งศึกษาตนเอง เกี่ยวกับข้อดีขอ้ ด้อยของตนเองเสี ยก่อน ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ใน
การดึงจุดเด่นของตนเองเพื่อแข่งขันกับท่าอากาศยานอื่นๆ ด้วยการสํารวจวิจยั เพื่อกําหนดแนวทาง
ปรับปรุ งแก้ไขสร้างภาพลักษณ์ที่ดีน้ นั เอง
2.2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการประชาสั มพันธ์
สมาคมการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (The International Public Relation
Association) ซึ่ งเป็ นสมาคมของนักประชาสัมพันธ์ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ไว้ว่า
“การประชาสัมพันธ์” คือ ภาระ หน้าที่ของฝ่ ายบริ หารซึ่ งต้องอาศัยการวางแผนที่ดี มีกระทําอย่าง
ต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ เพื่อสร้างสรรค์และธํารงรักษาความเข้าใจอันดีกบั กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดย
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องค์การจะต้องใช้วิธีการวัด ประเมินผลถึงประชามติ แล้วนํามาใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณา
กําหนดเป็ นแผน และนโยบายขององค์การ เพื่อให้สอดคล้องกับความเห็นและความต้องการของ
ประชาชน พร้อมทั้งใช้วิธีเผยแพร่ กระจายข่าวสารสู่ ประชาชน เพื่อให้เกิดความร่ วมมือ และบรรจุ
ถึงผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ าย (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2529)
“การประชาสัม พัน ธ์ ” เป็ นความพยายามที่ มี ก ารวางแผน ในการที่ จ ะมี อิ ทธิ เ หนื อกว่า
ความคิดจิ ตใจ ของสาธารณชนที่ เกี่ ยวข้อง โดยกระทําต่อสิ่ งที่มีคุณค่าต่อสังคมเพื่อสาธารณชน
เหล่านั้น มีทศั นคติท่ีดีต่อหน่ วยงานองค์การ ห้างร้าน หรื อสมาคม ตลอดจนภาพพจน์ที่เกี่ ยวกับ
หน่ ว ยงานต่ า งๆเหล่ า นั้ น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานได้รั บ การสนั บ สนุ น และความร่ วมมื อ ที่ ดี จ าก
สาธารณชนที่เกี่ยวข้องในระยะยาวต่อเนื่องกันไปเรื่ อยๆ (เสรี วงษ์มณฑา, 2517)
วัตถุประสงค์ทวั่ ไปของการประชาสัมพันธ์ วิรัช ลภิรัตนกุล กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์
โดยทัว่ ไป มีวตั ถุประสงค์และความมุ่งหมายที่สาํ คัญพอสรุ ปได้ 3 ประการดังต่อไปนี้คือ
1) เพื่อสร้างความนิ ยมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน (Positive Steps to Achieve
Goodwill) ความนิ ยม (Good Will) จากประชาชนเป็ นสิ่ งสําคัญซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ ม สนับสนุนการ
ดําเนิ นงานและความอยูร่ อดขององค์การสถาบัน วัตถุประสงค์หรื อความมุ่งหมายประการหนึ่ งของ
การประชาสั ม พัน ธ์ สถาบัน จึ ง เป็ นเพื่ อ สร้ า งความนิ ย มให้ เ กิ ด ขึ้ น ในหมู่ ป ระชาชนหรื อ กลุ่ ม
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อปกป้ องและรักษาชื่ อเสี ยงสถาบันมิให้เสื่ อมเสี ย (Action to Saveguard
Reputation) ชื่อเสี ยงขององค์การสถาบันนับว่าเป็ นสิ่ งสําคัญมาก หน่ วยงานสถาบันบางแห่ งถึงกับ
ยอมเสี ยสละผลประโยชน์สาํ คัญต่างๆ บางประการ เพื่อแลกกับการรักษาชื่อเสี ยงของสถาบัน ทั้งนี้
เพราะชื่ อเสี ยงของสถาบันย่อมมี ส่วนเกี่ ยวพันเชื่ อมโยงไปถึ งภาพลักษณ์ (Image) ขององค์การ
สถาบันด้วย หากองค์การสถาบันมีชื่อเสี ยงเป็ นไปในทางลบหรื อเสื่ อมเสี ย ภาพลักษณ์ที่ประชาชนมี
ต่อสถาบันแห่ งนั้นย่อมเป็ นไปในทางลบหรื อทางไม่ดีเช่นกัน ประชาชนอาจมีความรังเกียจ ชิงชัง
ไม่อยากคบค้าสมาคมด้วย หรื ออาจไม่ให้ความร่ วมมือแก่ องค์การสถาบันแห่ งนั้นได้ เพราะตนมี
ความไม่ไว้วางใจหรื อเคลือบแคลงระแวงสงสัยในชื่อเสี ยง พฤติกรรมขององค์การสถาบันนั้นๆ
3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน (Internal Relations) ความสัมพันธ์ภายใน ในที่น้ ี
หมายถึ งความสัมพันธ์ของกลุ่มประชาชนภายในหน่ วยงาน หรื อบุคลากรขององค์การสถาบัน
นัน่ เอง โดยทัว่ ไปการประชาสัมพันธ์อาจแบ่งตามลักษณะงานกว้างๆ ได้ 2 ประเภท คือ
(1) การประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations) คือการสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดี กลุ่มบุคคลภายในของสถาบันเอง อันได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ เสมียน
พนักงาน ลูกจ้าง รวมตลอดจนถึงนักการ ภารโรง คนขับรถ ภายในองค์การสถาบัน ให้เกิดความรัก
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ใคร่ กลมเกลียว สามัคคีกนั ในหมู่เพื่อนร่ วมงาน รวมทั้งด้านการสร้างเสริ มขวัญ และความรักใคร่
ผูกพัน จงรักภักดี (Royalty) ต่อหน่วยงาน
การประชาสัมพัน ธ์ภ ายในจึ งมี ความสําคัญมาก การประชาสัมพัน ธ์ภายนอก
องค์การสถาบันจะดีไปไม่ได้เลย หากการประชาสัมพันธ์ภายใยองค์การสถาบันยังไร้ประสิ ทธิภาพ
เพราะความสัมพันธ์อนั ดีภายในหน่ วยงาน จะมีผลสะท้อนไปกับการสร้างความสัมพันธ์ภายนอก
ด้ว ย และการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ภ ายในหน่ ว ยงานยัง เอื้ อ อํา นวยให้ ก ารบริ ห ารและการ
ดําเนินงานขององค์การสถาบันเป็ นไปด้วยความราบรื่ น คล่องตัว และมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งการที่
พนักงานลูกจ้างภายในสถาบันมีความเข้าใจในนโยบายและการดําเนินงานของสถาบันเป็ นอย่างดี ก็
จะเป็ นกําลังสําคัญในการสร้างประสิ ทธิภาพแก่การประชาสัมพันธ์ภายนอกด้วย
(2) การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations) คือการสร้างความ
เข้าใจและความสัมพัน ธ์อนั ดี กับประชาชนภายนอกกลุ่มต่ างๆ อัน ได้แ ก่ ประชาชนทัว่ ไป และ
ประชานที่องค์การสถาบันเกี่ ยวข้อง เช่ น ผูน้ าํ ความคิดเห็ น ผูน้ าํ ท้องถิ่น ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค รวมทั้ง
ชุมชนละแวกใกล้เคียง ฯลฯ เพื่อให้กลุ่มประชาชนเหล่านี้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในตัวสถาบันและ
ให้ค วามร่ ว มมื อ แก่ ส ถาบัน ด้ว ยดี และโดยที่ ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ภ ายนอกจํา ต้อ งเกี่ ย วข้อ งกับ
ประชาชนที่มีกลุ่มขนาดใหญ่หรื อจํานวนมาก จึงอาจใช้เครื่ องมือสื่ อสารต่างๆ เข้ามาช่วยเผยแพร่
กระจายสู่ สาธารณชน อันได้แก่ สื่ อมวลชน (Mass Media) เช่ นหนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
ภาพยนตร์ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นปั จจุบนั องค์การสถาบันต่างๆ ก็นิยมใช้เครื่ องมือสื่ อสารมวลชนเหล่านี้
มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ภายนอกอย่างแพร่ หลาย
กล่ า วโดยสรุ ปท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ จึ ง ต้อ งให้ค วามสํา คัญ อย่า งยิ่ง ที่ ตอ้ งพยายาม
ปกป้ องและรั กษาชื่ อเสี ยงของตนไว้ให้ดีเสมอ เพื่อสร้ างและรั กษาภาพลักษณ์ของท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิในทางที่ดี และคงอยูย่ นื ยาว ทั้งนี้การสร้างความเข้าใจในพันธกิจขององค์กรต่อพนักงาน
ทุ ก ๆฝ่ าย คื อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการประชาสั ม พัน ธ์ ภ ายใน ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านที่ ส ะท้อ น
ภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาของคนภายนอกองค์กร เช่น การมีจิตบริ การให้ความช่วยเหลือผูม้ า
ใช้บริ การสนามบินอย่างเต็มกําลังความสามารถอย่างเต็มใจ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ภายในจึงมี
ความสําคัญมากที่ สุด เพราะพนักงาน หรื อผูป้ ฏิ บตั ิ งานในท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิตอ้ งพบเจอ
ผูโ้ ดยสารตลอดทั้งวัน จึงส่ งผลต่อภาพลักษณ์แบบประสบการณ์ทางตรงมากที่สุด จึงควรสร้างความ
เข้า ใจ อบรมพนัก งานหรื อ ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านในท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถสะท้อ น
ภาพลักษณ์ออกมาได้ในทางที่ดี
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2.2.3 แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติและการรับรู้
1) ความหมายของทัศนคติ
ความหมายของคําว่า “ทัศนคติ” หรื อในภาษาอังกฤษที่เรี ยกว่า “Attitude” (Webster,
1960) มาจากภาษาลาตินว่า “Aptus” แปลว่า โน้มเอียงและเหมาะสม นํามาใช้ในความหมายของคํา
ว่า “Attitude” หรื อ “ทัศนคติ” หมายถึงท่าทีที่แสดงออกมาของคนเรา ซึ่ งบ่งบอกถึงสภาพจิตใจอัน
ได้แก่ ความรู ้สึกหรื อารมณ์ที่มีต่อสิ่ งหนึ่ ง นอกจากนี้ มีนกั จิตวิทยา และนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของทัศนคติไว้มากมาย อาทิ
เป็ นแนวโน้มในการที่จะแสดงหรื อมีปฏิกิริยาในทางบวกหรื อในทางลบต่อสิ่ งหนึ่ ง
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ค่านิยมของบุคคลและประสบการณ์ทางสังคมที่ฝังรากลึกอยู่ (พัชนี เชยจรรยา, เมตตา
วิวฒั นานุกลู และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2538)
Newcomb (1954) ได้ อ ธิ บายว่ า ทั ศ นคติ เ ป็ นความโน้ ม เอี ย งของจิ ต ใจที่ มี
ประสบการณ์ที่ได้รับ อาจเป็ นความพึงพอใจ หรื อความไม่พึงพอใจ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อรู ้สึก
เฉยๆ ไม่ชอบ ไม่เกลียด
2) การเกิดทัศนคติ
Likert (1967) ได้ศึกษาการเกิดทัศนคติของตนเอง ซึ่ งเป็ นผลการศึกษาที่เน้นถึงการ
เกิดทัศนคติตามหลักวิชาการด้านการสื่ อสารโดยเฉพาะ โดยได้สรุ ปข้อศึกษาไว้ว่า ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่
เกิดจากความรู ้ (Learning) จากแหล่งทัศนคติ (Source of Attitude) ต่างๆ มีอยูม่ ากมาย และแหล่งที่
ทําให้เกิดทัศนคติที่สาํ คัญคือ
(1) ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Special Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์
เฉพาะอย่างต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งในทางที่ดีหรื อไม่ดีต่อสิ่ งนั้นไปตามทิศทางที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
(2) การติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่น (Communication with Others) ทําให้เกิด
ทัศนคติจากการรับรู ้ข่าวสารต่างๆ จากผูอ้ ื่นได้ เช่น เด็กได้รับการเลี้ยงดูสงั่ สอนสิ่ งต่างๆมาว่าสิ่ งใดดี
หรื อไม่ดี ทําให้เด็กเหล่านั้นมีทศั นคติต่อการสัง่ สอนดังกล่าวตามที่ทราบมา
(3) สิ่ งที่เป็ นแบบอย่าง (Models) การเลียนแบบผูอ้ ื่น ทําให้เกิดทัศนคติได้ เช่น
ลูกที่เคารพเชื่อฟั งพ่อแม่จะเลียนแบบการแสดงท่าทางการชอบหรื อไม่ชอบต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดตามพ่อ
แม่ของตนไปด้วย นอกจากนั้น ก็อาจจะมีการเลียนแบบผูอ้ ื่นอีกได้ เช่นการแสดงพฤติกรรม หรื อ
การแต่งตัวเลียนแบบดารา นักร้อง ผ่านสื่ อการรับรู ้ต่างๆ
(4) ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติของบุคคลหลาย
อย่างเกิ ด ขึ้นเนื่ องจากความเกี่ ยวข้องกับสถาบัน เช่ น สถาบันศึ กษา หน่ วยงานต่างๆ ทําให้เกิ ด
ทัศนคติตามสภาพแวดล้อมตามสถานที่เหล่านั้น
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3) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
จุมพล รอดคําดี (2533) กล่าวว่า ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งของ
มนุษย์น้ นั มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยู่ 3 ระดับ คือ
(1) การเปลี่ยนแปลงความคิด สิ่ งที่จะทําให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ มา
จากข้อมูลข่าวสารใหม่ ซึ่งอาจมาจากสื่ อมวลชนและสื่ อบุคคลอื่น
(2) การเปลี่ ย นแปลงความรู ้ สึ ก การเปลี่ ย นแปลงในระดั บ นี้ มากจาก
ประสบการณ์หรื อความประทับใจหรื อสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดความสะเทือนใจ
(3) การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม เป็ นการเปลี่ ย นแปลงวิธีก ารดํา เนิ น ชี วิตใน
สังคมซึ่งไม่มีผลต่อบุคคลทําให้ตอ้ งเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมเสี ยใหม่
การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วมี ค วามเกี่ ย วข้อ งโดยตรง ถ้า ความคิ ด ความรู ้ สึ ก และ
พฤติ ก รรมถู ก กระทบในระดับ ใดก็ตาม จะมี ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ ท้ งั สิ้ น นอกจากนี้
องค์ประกอบต่ า งๆ ในกระบวนการสื่ อสาร อาทิ เ ช่ น คุ ณ สมบัติผูส้ ่ ง สาร ลัก ษณะของข่า วสาร
คุณสมบัติของช่องทางการสื่ อสาร ล้วนมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้
สามารถอธิ บายได้ว่า การที่จะให้เกิดทัศนคติที่ดีหรื อเปลี่ยนแปลงทัศนคติขอ้ เสี ยให้
เป็ นดี ได้น้ ัน ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ต้องให้ความสําคัญของระบบการสื่ อสาร ที่ส่งผลต่อ
ผูโ้ ดยสารทั้งในประสบการณ์ ตรง และประสบการณ์ ทางอ้อม เพราะเป็ นหัวใจหลักที่ ส่งผลต่อ
ความคิด ความรู ้สึก ของผูโ้ ดยสาร คือผูป้ ฏิบตั ิงาน สิ่ งอํานวยความสะดวก และสิ่ งแวดล้อมของท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ
4) ทฤษฎีการรับรู ้
(1) ความหมายของการรับรู ้
New Webster’s Dictionary (1972) ได้ให้ความหมายของการรับรู ้ไว้ว่า การรับรู ้
หมายถึง การแสดงออกถึงความรู ้ ความเข้าใจ ตามความรู ้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง
Garrison and Magoon (1972) ได้ให้ความหมายการรับรู ้ไว้ว่าการรับรู ้หมายถึง
กระบวนการซึ่ งสมองตีความ หรื อแปลข้อความที่ได้จากการสัมผัส (Sensation) ของร่ างกาย
(ประสาทสัมผัสต่างๆ) กับสิ่ งแวดล้อมซึ่ งเป็ นสิ่ งเร้า ทําให้เราทราบว่าสิ่ งเร้า หรื อสิ่ งแวดล้อมที่เรา
สัมผัสนั้นเป็ นอะไร มีความหมายอย่างไร มีลกั ษณะอย่างไร ฯลฯ การที่เราจะรับรู ้สิ่งเร้าสัมผัสได้
นั้น จะต้องอาศัยประสบการณ์ของเราเป็ นเครื่ องช่วยในการตีความหมาย หรื อแปลความ
จากความหมายของการรับรู ้ขา้ งต้นสามารถกล่าวสรุ ปได้ว่า การรับรู ้ คือ การได้ซึม
ซับ ในสิ่ งที่ได้สัมผัส เช่น การฟั ง การเห็น ไม่ว่าจะได้รับการสัมผัสโดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจ จะส่ งผล
ต่อในจิ ตใจของแต่ละบุคคลผ่านกระบวนการตีความ ด้วยความรู ้ ความเข้าใจของผูร้ ับสารแต่ละ
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บุคคล ซึ่ ง Schramm (1973) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบด้านต่างๆในการเลือกรับข่าวสารของผูร้ ับสาร
ดังนี้
(1.1) ประสบการณ์ซ่ ึ งเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้ผสู ้ ารแสวงหาข่าวสารที่แตกต่าง
กัน
(1.2) การประเมินประโยชน์ของข่าวสาร ผูร้ ับสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อ
สนองจุดประสงค์ของตนอย่างใดอย่างหนึ่ง
(1.3) ภูมิหลังแตกต่างกัน จึงทําให้มีความสนใจแตกต่างกัน
(1.4) การศึกษาสภาพแวดล้อม ซึ่ งทําให้มีความแตกต่างกันในระดับการ
เลือกรับสื่ อและเนื้อหาของข่าวสาร
(1.5) ความสามารถในการรับสาร เกี่ยวกับสภาพร่ างกายและจิตใจที่เป็ นตัว
(1.6) บุ ค ลิ ก ภาพ ซึ่ งมี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ ก ารโน้ม น้า วใจ
ตลอดจนระดับของผูร้ ับสาร
(1.7) อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูร้ ับสารจะทําให้ผรู ้ ับสารเข้าใจ หรื อ
อาจจะเป็ นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายของข่าวสารก็ได้
(1.8) ทัศ นคติ จ ะเป็ นตัว กํา หนดท่ า ที ข องการรั บ ข่ า วสารและสนองต่ อ
ข่าวสารที่ได้พบ
จากข้างต้นสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่า การเปิ ดรับข่าวสารหรื อการรับรู ้ การ
แสวงหาข้อ มู ล ของทุ ก คนมี ค วามแตกต่ า งกัน โดยเฉพาะเมื่ อ เป็ นชาวต่ า งชาติ ที่ม าจากหลายๆ
ประเทศ ที่มาใช้บริ การสนามบินสุ วรรณภูมิ ซึ่งจะทําให้มีความคิด พฤติกรรมการรับรู ้ที่แตกต่างกัน
ไปด้วย
(2) ทฤษฎีของMaslow
ทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการของ Maslow’s Needs Hierarchy Theory (พิภพ
วชังเงิน, 2547, น. 161-164) Abramham Maslow เป็ นคนแรกที่ศึกษาพบว่า ความต้องการมี
ความสําคัญต่อพฤติกรรมองค์การ ความต้องการทําให้เกิดพลัง เป็ นสิ่ งเร้าแรงจูงใจ
(2.1) ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physical Needs) เป็ นความต้องการ
เบื้องต้นขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) ซึ่ งจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตเป็ นความต้องการเพื่อบําบัดความหิ ว
ความกระหาย เช่น อาหาร ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค อากาศ นํ้า การขับถ่าย ความต้องการทางเพศ มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของคน เช่น เมื่อผูใ้ ช้บริ การเข้ามาที่สนามบิน ต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ตอบสนองความต้องการทุกที่ ไม่วา่ จะเป็ นห้องนํ้า รถเข็น หรื อแม้กระทั้งร้านขายยา
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(2.2) ความต้องการทางด้านความมัน่ คงหรื อความปลอดภัย (Security or
Safety Needs) หลังจากความต้องการทางกายได้รับการตอบสนองแล้ว จะสนใจความปลอดภัยใน
ชี วิ ต ร่ า งกาย ทรั พ ย์สิ น หน้า ที่ ก ารงาน การคุ ก คาม เสี่ ย งภัย อัน ตราย ต้อ งมี ห ลัก ประกัน เช่ น
ผูใ้ ช้บริ การท่านหนึ่ งที่บินด้วยสายการบินอิสราเอลซึ่ งเป็ นสายการบินที่มีมาตรการความปลอดภัย
สู งที่สุดสายการบินหนึ่ ง ทําให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้สึกอุ่นใจในความร่ วมมือระหว่างท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิกบั สายการบินดังกล่าว
(2.3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) จะเริ่ มเป็ นสิ่ งจูงใจที่
สําคัญต่อพฤติกรรมของคนที่มีนิสยั ชอบอยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุ่ม การได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและ
ความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มของสังคมอยู่เสมอจะภูมิใจ ทุกคนต้องการเพื่อนไม่ว่า
เพื่อนร่ วมงาน เพื่อนบ้าน ต้องการความรักมิตรภาพจากผูอ้ ื่น จึงแสดงออกในรู ปของการเป็ นผูม้ ี
มนุษย์สมั พันธ์ที่ดี เช่น ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เมื่อผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว มักจะมีเวลา
ว่างระหว่างรอขึ้นเครื่ อง จึงต้องสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูบ้ ริ การอย่างมีโรงหนัง เกม อินเตอร์ เน็ท
Airlines Lounge เป็ นต้น
(2.4) ความต้องการที่จะรับการยกย่อง ให้เกียรติ์ (Self Esteem Needs) เป็ น
ความต้องการระดับสู ง เกี่ยวกับความต้องการระดับสู ง เกี่ยวกับความมัน่ ใจในตนเองในเรื่ องของ
ความรู ้ ความสามารถ ต้อ งการให้ ค นอื่ น ยกย่ อ งสรรเสริ ญ ความต้อ งการทางสถานภาพ
(Status)ต้องการได้รับความนับถื อ ความมี ชื่อเสี ยง เป็ นที่ยอมรั บของผูอ้ ื่น เพื่อความเชื่ อมัน่ และ
ความรู ้สึกภูมิใจในตนเองเช่น ผูใ้ ช้บริ การทุกท่านไม่วา่ จะถือตัว๋ ระดับใด ย่อมมีความต้องการยกย่อง
ให้เกียรติ์ กับการบริ การต่างๆ อย่างการทักทาย เป็ นต้น
(2.5) ความต้อ งการความสํา เร็ จ สมหวัง ในชี วิ ต หรื อ ความต้อ งการที่ จ ะ
ตระหนักถึงความเป็ นจริ งในตัวเอง (Self Actualization Needs) เป็ นความต้องการระดับสู งสุ ด
ต้องการพัฒนาตนเองให้สูงสุ ด ต้องการให้เกิดความสําเร็ จในทุกสิ่ งทุกอย่าง ตามความนึ กคิดของ
ตนเอง ต้องการเป็ นอะไรจะเป็ นให้ได้ มีความต้องการความสมหวังในชี วิต จะใช้ความสามารถ
อย่างเต็มที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จากข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า จากทฤษฎีของมาสโลว์ดงั กล่าว เพื่อให้ท่าอากาศ
ยานสุ วรรณภูมิ เข้าใจลําดับขั้นตอนของการตอบสนองต่อความต้องการของผูโ้ ดยสารที่มีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละระดับ โดยเฉพาะในเรื่ องของการบริ การและความปลอดภัยแล้วยังต้อง
ตระหนักถึงความต้องการด้านอื่นๆ เช่ น การสร้างประสบการณ์ภายในท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
เป็ นต้น ทั้งนี้ เป็ นสิ่ งทําให้เกิ ดแรงจูงใจของผูโ้ ดยสารเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อท่าอากาศสากล
สุ วรรณภูมิน้ นั เอง
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ทั้งนี้ สามารถอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดประชาสัมพันธ์, การรับรู ้, ทัศนคติ,
ภาพลักษณ์ และMaslow ได้ดงั ภาพที่ 2.1 และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
1) วัตถุประสงค์การวิจยั และ 2) แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้ดงั ภาพที่ 2.2
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แนวคิดและ

ภาพลักษณ์ที่ตอ้ งการ

ทฤษฎีการ

(Wish Image)

ประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

ภาพลักษณ์ที่

ท่ าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ

เกิดจาก
ผูใ้ ช้บริ การ

แนวคิดและทฤษฎี
ทัศนคติและการรับรู ้

ผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติ
24

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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2.3 บริบทของท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ชินะ รอดศิริ (2553) ประวัติความเป็ นมาของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นท่าอากาศยานที่
ตั้งอยูใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ มีพ้นื ที่ประมาณ 20,000ไร่ โดยมีประวัติความเป็ นมาดังต่อไปนี้
รัฐบาลมีความคิดริ เริ่ มในการสร้างท่าอากาศยานนานาชาติแห่ งใหม่ในปี พ.ศ. 2503 จึงได้
ทํา การว่ า จ้า งบริ ษ ทั ลิ ชฟิ ลด์ ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ใ นการก่ อ สร้ า ง โดยเสนอให้ต้ งั อยู่ท างทิ ศ
ตะวันออกเพื่อให้มีระยะห่ างและทิศทางที่เหมาะสมกับท่าอากาศยานสากลกรุ งเทพ (ดอนเมือง) ซึ่ ง
สอดคล้องกับรายงานการศึกษาขององค์การบิหารการบินพลเรื อนแห่ งชาติของสหรัฐอเมริ กา และ
ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเปิ ดให้บริ การเชิงพาณิ ชย์เต็มรู ปแบบอย่าง
เป็ นทางการ โดยวิ สั ย ทัศ น์ นโยบาย กรอบแนวทางปฏิ บ ัติ การกํา หนดแนวคิ ด ในการจัด การ
สิ่ งแวดล้อมดังนี้
1) วิสยั ทัศน์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นท่าอากาศยานนานาชาติช้ นั นํา ด้วยมาตรฐาน
การให้บริ การระดับสากลในรู ปแบบเอกลักษณ์ความเป็ นไทย พร้อมด้วยการบริ การที่หลากหลาย
สมารถตอบสนองความพึงพอใจสู งสุ ดของผูใ้ ช้บริ การ เพื่อนําไปสู่ การเป็ นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดใน
10 อันดับแรกของโลก พร้อมทั้งขยายความเป็ นศูนย์กลางทางธุ รกิจและโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็ นส่ วนสําคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศไทย
2) นโยบายการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมของท่าอากาศยานมีการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมของ
ท่ า อากาศยานให้ไ ด้ม าตรฐาน ถื อ เป็ นสิ่ งหนึ่ ง ที่ จ าํ เป็ นและสําคัญ ในการดํา เนิ น ธุ รกิ จ ด้า นการ
ให้บริ การท่าอากาศยาน ดังนั้น ทอท.ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการจัดการและการรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มมาโดยตลอด โดยเน้น การใช้ท รั พ ยากรอย่า งยัง่ ยืน และเกิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงได้กาํ หนดนโยบายการจัดการสิ่ งแวดล้อมในท่าอากาศยาน ดังนี้
(1) ทอท.ดําเนิ นกิจการท่าอากาศยานด้วยความห่ วงใยต่อสิ่ งแวดล้อมและตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในการรักษา แก้ไข และป้ องกันผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
(2) ทอท.จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มและ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดําเนินกิจการของ ทอท.อย่างเคร่ งครัด
(3) ทอท.มุ่ ง มั่น ที่ จ ะรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มป้ องกัน ภาวะมลพิ ษ ละติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานในทุกท่าอากาศยานที่อยู่ในความรั บผิดชอบของ
ทอท.
(4) ทอท.มุ่งมัน่ ที่จะเสริ มสร้างจิตสํานึกต่อสิ่ งแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงส่ ง
เริ มกิจการด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับหน่วยงาน ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
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(5) ทอท.มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ในการพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมของ ทอท.ให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่า วสาร และมี ส่ว นร่ วมในการกําหนดแนวทางการทํากิ จกรรมส่ ง เสริ มและรั ก ษา
สิ่ งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมร่ วมกันกับชุมชน องค์กรส่ วนท้องถิ่น หน่ วยงานภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน
3) กรอบแนวทางการปฏิบตั ิในการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้การดําเนิ นการจัดการ
รวมทั้งการรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมเป็ นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และได้มาตรฐาน ตลอดจน
ถูก ต้องตามกฎหมาย ทอท.จึ งได้ก าํ หนดกรอบแนวทางในการปฏิ บตั ิ ในการจัดการ และรั ก ษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม เป็ น 2 แนวทางหลัก ดังนี้
(1) เป็ นการดําเนิ นการตามข้อเสนอแนะขององค์กรการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization : ICAO) ใน Annex 16:Environmental Protection
Volume 1, 2 และเอกสารหรื อคู่มือที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบตั ิตามแนวทางด้าน Hygiene and
Sanitation in Aviation ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
(2) เป็ นการปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) การกําหนดแนวคิดปั จจัยภายนอกที่มีความสําคัญต่อการดําเนิ นงานของท่าอากาศยาน
ได้แก่ นโยบายการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาทางด้านการคมนาคมขนส่ ง ซึ่ งมีนโยบายการ
พัฒนาประเทศไปในทิศทางการพึ่งพาตนเองและการสร้างภูมิคุม้ กัน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมและ
การเมือง โดยมีวิสัยทัศน์ของการมุ่งพัฒนาสู่ สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน (Green and Happiness
Society) โดยมี ป ระเด็นด้านการดู แลสิ่ งแวดล้อ มให้มีคุณ ภาพ และทรั พยากรธรรมชาติ ที่ย งั่ ยืน
สําหรับนโยบายการพัฒนาด้านการขนส่ ง มีกรอบแนวทางในการพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางการคมนาคม
ขนส่ งในระดับภูมิภาค โดยมีกรอบแนวคิดที่จะนําไปสู่การเป็ นท่าอากาศยานสี เขียว ประกอบด้วย
(1) การเป็ นท่าอากาศยานที่ปลอดภัย (Safety Airport) หมายถึ งการมีการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมจากการดําเนิ นงานของท่าอากาศยาน ให้มีความปลอดภัยต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ชุมชนที่อยูโ่ ดยรอบ และผูเ้ กี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน
(2) การเป็ นท่าอากาศยานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและชุมชน (Friendly Airport)
หมายถึง มีการจัดการผลกระทบจากการดําเนินงานของท่าอากาศยานที่ดี ไม่ทาํ ให้สิ่งแวดล้อมเสื่ อม
โทรมหรื อเสี ยหาย มีการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ยูอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบ ซึ่งนําไปสู่ การ
สนับสนุ น และการร่ วมมือกับชุมชน รวมทั้งเป็ นมิตรกับผูใ้ ช้บริ การ และผูท้ ี่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับท่าอากาศยาน

27
(3) การเป็ นท่ าอากาศยานที่ ด าํ เนิ นการตามปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Sufficiency
Airport) หมายถึง การดําเนิ นงานและการพัฒนาท่าอากาศยานจะต้องควบคุมผลกระทบให้อยู่ใน
มาตรฐานหรื อเกณฑ์กาํ หนดด้านสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้และความเข้าใจ และให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นในการพัฒนาท่าอากาศยาน
ตารางที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์การวิจยั กับแนวคิดต่างๆ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาภาพลักษณ์ ของ
อากาศยานสุ วรรณภูมิ
ผู้ใช้ บริการชาวต่ างชาติ

ทฤษฎีและแนวคิด
1.1 ภาพลักษณ์
1.2 ประชาสัมพันธ์

2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพล
ต่ อการสร้ างภาพลักษณ์ ให้ เกิด
ขึน้ กับผู้ใช้ บริการชาวต่ างชาติ
ของท่ าอากาศยานสากล
สุ วรรณภูมิ

2.1 ประชาสัมพันธ์
2.2 การรับรู ้
2.3 ทัศนคติ

คําอธิบาย
ศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ที่พึง
ประสงค์ (ผูส้ ่ งสารและ
ภาพลักษณ์ที่ในสายตาเกิดจาก
การรับรู ้) ของท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ
1. ศึกษาปั จจัยและอิทธิพลที่ส่ง
ผลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ
2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติ

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ประสบการณ์สนามบินของผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ทําการศึกษาภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิ และปั จจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ผ่านทางผูใ้ ช้บริ การที่เป็ นชาวต่างชาติ รวมไปถึงการวิเคราะห์
หาระบบการรับรู ้และทัศนคติ ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

3.1 ระเบียบวิจยั
ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเลือกกรณี ศึกษาเฉพาะผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติ (ผูร้ ับสาร) ณ ท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ ผ่านแบบสอบถาม (Survey) จากกกลุ่มตัวอย่างของผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติ
ที่มาเดิ นทางและใช้บริ การสนามบินในอาคารผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํานวน 30
ท่าน โดยแบ่งเป็ น 15 ท่านที่เคยใช้บริ การผ่านกระบวนการเดินทางเข้าและออก 4 ครั้ง และ อีก 15
ท่าน ที่ใช้บริ การผ่านกระบวนการเดินทางเข้าและออก 2 ครั้ง (โดยกําหนดการผ่านกระบวนการเข้า
หรื อออกเท่ากับหนึ่ งครั้ง) ภายใต้กรอบจํานวนครั้งของผูใ้ ช้บริ การใช้เวลาเป็ นตัวกําหนดขอบเขต
การวิจยั ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม และแบ่งเป็ นสองช่วงเวลา 06.00 น. - 08.00 น.
และเวลา 21.00 น. - 01.00 น.เนื่องจากเป็ นช่วงเทศกาลส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ซ่ ึงเป็ นช่วงหนึ่งใน
รอบปี ที่ มีความหนาแน่ นของปริ มาณผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติ มากที่ สุด ซึ่ งความบกพร่ องในการ
ให้บริ การท่าอากาศยานอาจจะเกิดขึ้นได้จากความหนาแน่นดังกล่าว ที่อาจจะเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผล
ให้ผโู ้ ดยสารชาวต่างชาติเกิดทัศนคติที่บวก หรื อ ลบต่อท่าอากาศยานได้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกใน
การเก็บข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลจากผูโ้ ดยสารชาวต่างชาติที่ได้ผา่ นกระบวนการเดินทาง
เรี ยบร้ อยแล้ว ในระหว่างรอขึ้นเครื่ องบินโดยสาร และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมในการตอบ
คําถามวิจยั ผูว้ ิจยั ยังได้เก็บข้อมูลสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากรองผูอ้ าํ นวยท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ สาย
งานปฏิบตั ิการ (ผูส้ ่ งสาร)
วิธีวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 วิธีดงั ต่อไปนี้
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3.1.1 การวิจัยเอกสาร
การวิจยั เอกสาร หมายถึง การแสวงหาคําตอบหรื อการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยการใช้หนังสื อ
(Text) และเอกสาร (Document) ต่างๆ นอกจากนี้ ยังรวมถึงสื่ อในรู ปแบบอื่นๆ เช่น ภาพยนตร์ วีดิ
ทัศน์ ภาพวาดสมุดบันทึก ทั้งที่เป็ นสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (Scott, 2006)ดังนั้นการวิจยั
เอกสาร ตามหลักแนวคิดและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ (ผูส้ ่ งสาร) เป็ นวิธีการวิจยั เสริ มเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล และทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเพื่อทําความเข้าใจ
พื้นฐานกระบวนการเดินทาง ความสะดวก ความปลอดภัย และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้ง
บทบาทเจ้าหน้าที่พนักงานท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิหรื อเจ้าหน้าที่สายการบินที่ปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งเป็ น
ปั จจัยที่อาจส่ งผลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
3.1.2 การสั มภาษณ์ เชิงลึก
เป็ นการสัมภาษณ์ในรู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการ โดยการใช้ประเด็น/แนวคําถามกว้างๆเพื่อ
กระตุน้ ให้คู่สนทนาเล่าเรื่ องราวอย่างมีเป้ าหมาย ผูส้ ัมภาษณ์มกั มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ใน
ลักษณะเป็ นคู่สนทนา ใช้ทกั ษะการสื่ อสาร สร้างการสนทนาอย่างมีเป้ าหมาย (อรนริ นทร์ ขจรวงศ์
วัฒนา, 2552) ดังนั้นการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ 1) การสํารวจความคิ ดเห็ น
ผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติผ่านแบบสัมภาษณ์จากมุมมองของกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาตามหลักแนวคิด
และทฤษฎีการรับรู ้และทัศนคติ (ของผูร้ ับสาร) วิธีวิจยั นี้ทาํ หน้าที่เก็บรวบรวมรายละเอียดเพื่อทราบ
ประเด็นถึงภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ และปั จจัยทางลบและบวกที่ส่งผลต่อทัศนคติ
นั้นๆ ทั้งนี้ ใช้รูปแบบคําถามแบบปิ ดร่ วมกับปลายเปิ ดเพื่อป้ องกันการถามชี้นาํ 2) การสัมภาษณ์ นาย
เพชร ชั้นเจริ ญ รองผูอ้ าํ นวยท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ สายงานปฏิบตั ิการ (ผูส้ ่ งสาร) วิธีวิจยั นี้ ทาํ
หน้าที่เก็บรวบรวมรายละเอียดเพื่อทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งการส่ งออกไปว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับ
หรื อไม่ และส่ งผลต่อทัศนคติเพียงใด
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การชาวต่างชาติ ดังที่แสดงด้านล่างนี้
1. Before coming to the Suvarnabhumi Airport. What is your opinion toward the airport?
1.1 Why you think like that?
2. How do you know about the Suvarnahumi Airport? Please specific sources.
3. After you got services at the Suvarnabhumi Airport, how would you rate the airport
from 1 to 10?
3.1 Why?
4. Do you know that the Suvarnabhumi Airport has been awarded?
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5. If compare the Suvarnabhumi Airport to other airports, What do you think of?
6. Could you please give one word to describe about the Suvarnabhumi Airport?
6.1 Why?
7. What make you feel good and like most of the Suvarnabhumi Airport?
7.1 Why?
8. What make you feel uncomfortable about the Suvarnabhumi Airport?
8.1 Why?
9. Need any facilities or services that you want from the Suvarnabhumi Airport?
10. If you a port of the management of airport what three things you will provide for the
airport to have a good image?
11. What do you think the airport should improve?
12. Recommendations for the airport to get a better image in a better way?
ความสําคัญและเหตุผลในการเลือกใช้เครื่ องมือต่างๆ ข้างต้นในการศึ กษาวิจยั สามารถ
อธิบายเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1) การศึกษาตัวสารในรู ปแบบต่างๆ ที่ถูกผลิตและส่ งออกโดยท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (ผู ้
ส่ งสาร) ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยใช้การวิจยั ข้อมูลเอกสารในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อ เป็ นข้อมูลอ้างอิง และสรุ ปข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากการ
สัมภาษณ์ อีกทั้งวิเคราะห์และแจกแจงเนื้อหาที่อาจส่ งผลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
2) การศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ทางลบและบวกของท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ
สามารถศึกษาวิเคราะห์ได้จากข้อมูลที่เก็บจากแบบสํารวจกับการรับรู ้ (ผูร้ ับสาร) ที่มีผลต่อทัศนคติ
ของชาวต่างชาติที่ใช้บริ การท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ผลการวิจยั ในวัตถุประสงค์ท้ งั 2 ข้อ เป็ นข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน ที่จะสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อมาตอบปัญหานําวิจยั ได้อย่างชัดเจน
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3.2 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยข้อมูล 3 ประเภท คือ บุคคล เอกสาร และสื่ อดิจิทลั
3.2.1 ข้ อมูลประเภทบุคคล
ได้แก่
1) ผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยวิเคราะห์ทศั นคติต่อท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ และปั จจัยที่ส่งผลต่อความคิดนั้นๆ โดยผ่านการสัมภาษณ์
2) รองผูอ้ าํ นวยท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ สายงานปฏิบตั ิการโดยวิเคราะห์รูปแบบ
สารต่างๆที่ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ต่อท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยผ่านการสัมภาษณ์
3.2.2 ข้ อมูลประเภทเอกสารและวีดีทศั น์ ทที่ ่ าอากาศยาน
ได้แก่ เอกสารหรื อแผ่นผับประชาสัมพันธ์ ป้ ายต่างๆ ในท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
1) เอกสารหรื อ แผ่น ผับ ประชาสั ม พัน ธ์ ที่ มี แ จกเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ในท่ า อากาศยาน
สุ วรรณภูมิ ที่อาจเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
2) วีดิทศั น์และป้ ายต่างๆ ที่ติดตั้งไม่ว่าจะเป็ นแผนผัง ซึ่ งเป็ นข้อมูลในท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ
3.2.3 ข้ อมูลประเภทสื่ อดิจิทลั
ได้แก่ ข้อมูลบทความบนเว็บไซด์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ซึ่ งเป็ นแหล่งข้อมูลหลักที่
ผูใ้ ช้บริ การสะดวกต่อการหาข้อมูลได้ง่ายในยุคสมัยนี้
แหล่งข้อมูลดังกล่าว สามารถนํามาวิเคราะห์การวิจยั ในการศึกษาความหลากหลายของช่อง
ทางการสื่ อสารที่ส่งไปที่ทาํ ให้เกิดภาพลักษณ์ต่อท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิได้

3.3 การดําเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ประสบการณ์สนามบินของผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ” มีข้นั ตอนในการศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้
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3.3.1 ช่ วงพัฒนางานวิจัย
1) ศึกษางานวิจยั ต่างๆ เพื่อหาประเด็นและวิธีการที่สนใจศึกษา คัดเลือกกรณี ศึกษา
กําหนดวัตถุประสงค์ และค้นหาข้อมูลที่ใช้ประกอบงานวิจยั ได้แก่ ข้อมูลประเภทบุคคล ข้อมูล
เอกสาร และข้อมูลประเภทสื่ อดิจิทลั
2) รวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ที่ตอ้ งใช้ในการพัฒนางานวิจยั โดยเริ่ มจากข้อมูล
ทุติยภูมิ อันได้แก่ ข้อมูลประเภทเอกสารและสื่ อดิจิทลั ทั้งในของงานส่ วนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ของท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ
3) ออกแบบเครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย อัน ได้แ ก่ การวิ จ ัย เอกสาร และการ
สํารวจความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม (ดังรายละเอียดในข้อที่ 3.1)
3.3.2 ช่ วงดําเนินการวิจัย
1) ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมู ล โดยการศึ กษาจากการสํารวจความคิ ดเห็ นผ่าน
แบบสอบถาม และนําข้อมูลมาสอดคล้องกับข้อมูลประเภทเอกสาร และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์
2) ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทําการรวบรวมข้อมูลและสรุ ปผล โดยนําผลที่ได้จาก
การวิจยั เอกสาร และการสัมภาษณ์โดยตรง มาหาข้อสรุ ปร่ วมกัน โดยสรุ ปข้อมูลจากทั้งหมดจากการ
วิจยั โดยการตอบคําถามที่เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ได้แก่ ภาพลักษณ์ของท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเพื่อให้ผลการวิจยั มีความสมบูรณ์ที่มาก
สุ ดภายใต้ขอบเขตและกรอบของระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั ครั้งนี้
3) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุ ปผลการศึกษาวิจยั ทั้งหมด

3.4 การวิเคราะห์ และนําเสนอข้ อมูล
การนําเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจยั จะใช้รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ โดย
ทําการรวบรวมผลการศึกษาวิจยั จากแหล่งข้อมูลทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลประเภทเอกสาร ข้อมูล
ประเภทบุคคล และข้อมูลประเภทสื่ อดิ จิทลั ให้รวมอยู่ในรู ปของการบรรยาย และเขียนรายงาน
ผลการวิจยั โดยแบ่งเนื้ อหาออกเป็ นนําเสนอผลการวิจยั ด้วยข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มและสามารถ
นําผลวิจยั นําไปวิเคราะห์ได้ 2 ส่ วนดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1: การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (ผูส้ ่ งสาร)
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ส่ วนที่ 2: การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (การรับรู ้
และทัศนคติของผูร้ ับสาร)
ทั้งนี้ขอกําหนดการใช้โค้ดของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ที่ใช้บริ การท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ดีตรงไปตรงมาที่สุด และเกิดความสะดวกใจของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ดงั นี้ 1) เพศ 2) สัญชาติ
3) อายุ 4) จํานวนครั้งที่เคยมาใช้บริ การท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ และ 5) ลําดับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ตัวอย่างโค้ดของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ MHK26[1] No.2
สามารถแยกได้เป็ นM HK 26 [1] No.2
M = Male
F = Female
HK = HONG KONG
AGE = 26
[1] = 1 time
NO.2 = second person interview
AU = Austria
TK = Turkish
DE = German
CN = Chinese
UK = British
JP = Japanese
FR = French
PH = Philippines

KE = Korean
CA = Canadian
US = American

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้เป็ นการวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาภาพลักษณ์ และปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิในสายตาผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติโดยบทนี้ จะเป็ นการ
นํา เสนอผลการวิ เ คราะห์ ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก โดยแบ่ ง กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เ ป็ นผูใ้ ช้บ ริ ก าร
ชาวต่างชาติออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) ผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติที่ใช้บริ การผ่านกระบวนการเดินทางเข้า
และออก 2 ครั้ง และ 2) ผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติที่เคยใช้บริ การผ่านกระบวนการเดินทางเข้าและออก
มากกว่า 4 ครั้ง
ในแต่ละกลุ่มจะนําเสนอผลการวิจยั ด้วยข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มและ
สามารถนํามาวิเคราะห์ผลการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้ ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจากการใช้บริ การและข้อมูลเกี่ยวกับท่าอากาศยานของผูส้ ่ งสาร และ ส่ วนที่
2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจากการรับรู ้และทัศนคติ
ของผูร้ ับสาร
ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลการวิเคราะห์ตามลําดับได้ดงั นี้
4.1 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
4.2 การเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่าง
4.3 ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจากการใช้บริ การและข้อมูล
เกี่ยวกับท่าอากาศยานของผูส้ ่ งสาร
4.4 ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจากการ
รับรู ้และทัศนคติของผูร้ ับสาร
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4.1 ข้ อมูลกลุ่มตัวอย่ าง
4.1.1 กลุ่มที่ 1 ชาวต่ างชาติทใี่ ช้ บริการผ่ านกระบวนการเดินทางเข้ าและออก 2 ครั้ง
1) ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ 1
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ไ ด้ท ํา การสั ม ภาษณ์ ได้แ ก่ เพศ อายุ และ
ภูมิลาํ เนา ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ 1
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จํานวน (คน)

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

9
6
15

2. อายุ
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
รวม
3. สั ญชาติ (แบ่ งตามทวีป)
ยุโรป
เอเชีย
อเมริ กา
รวม

10
3
2
15
7
6
2
15

จากตารางที่ 4.1 สามารถอธิบายลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้
จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 15 คน เป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชาย จํานวน 9 คน
เป็ นเพศหญิงจํานวน 6 คน โดยส่ วนใหญ่มีอายุช่วง 20 – 29 ปี จํานวน 10 คน, 30 – 39 ปี จํานวน 3
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คน และ 40 – 49 ปี จํานวน 2 คน ในส่ วนของสัญชาติของกลุ่มตัวอย่างนั้น ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมี
สัญชาติในแถบประเทศในโซนยุโรป 7 คน, โซนเอเชีย 6 คน และอเมริ กา 2
2) ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มที่ 1
ความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่ างทีม่ ีต่อสนามบินสุ วรรณภูมิก่อนทีจ่ ะเดินทางมา
โดยเกือบทั้งหมดมีความรู ้สึกในด้านบวกกับสนามบินสุ วรรณภูมิก่อนที่จะเดินทาง
มา โดยมีความคิดว่าเป็ นสนามบินที่มีขนาดใหญ่ ทันสมัย และมีความสวยงามในด้านสถาปั ตยกรรม
โดยรับทราบจากอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ และได้รับทราบจากครอบครัวที่เคยเดินทางมาก่อน
“I think all of image of this airport is beautiful, my family told me before we are
arriving at the airport that it is so beautiful." “ก่อนที่จะเดินทางมาที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ครอบครัว
ของฉันได้บอกกับฉันว่า สนามบินแห่งนี้มีความสวยงาม” (FUK22[1]No.13),(MUK45[1]No.8)
“I think it is a modern airport. They are all beautiful designs, I have seen on the
internet and felt very modern." “คิดว่าเป็ นสนามบินที่ทนั สมัย มีการออกแบบที่สวยงาม ดูจาก
อินเตอร์เน็ตแล้วรู ้สึกว่าทันสมัยมาก” (MFR36[1]No.7)
“I think it might be good, I have seen that Suvarnabhumi airport has ever won the
awards.” “คิดว่าน่าจะดี เพราะเคยเห็นข่าวว่าสนามบินนี้เคยได้รับรางวัล” (MUK25[1]No.2)
“Beautiful airport, nice, smile airport. I have searched on the Bangkok Airport
Website and found an architectural design that's why I like it very much." “เคยเข้าเว็บไซต์ของ
สนามบินดูแล้วสวยงามมาก การออกแบบสถาปั ตยกรรมสวยงาม ดูแล้วชอบมาก” (FUK16[1]No.4)
ความรู้สึกหลังจากได้ ใช้ บริการสนามบินสุ วรรณภูมิ
ความรู ้ สึกของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่หลังจากได้ใช้บริ การของสนามบินก็ยงั คงมี
ความรู ้สึกที่ดีอยู่ แต่คิดว่าการบริ การบางอย่างที่ตอ้ งปรับปรุ งให้ดีข้ ึน เช่น เจ้าหน้าที่ยงั ให้การบริ การ
ที่ไม่ดีพอ ,ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆที่ยงั ต้องปรับปรุ ง และที่นงั่ ในสนามบินยังไม่เพียงพอต่อ
นักท่องเที่ยว
“I think services are good but not excellent, something should be improved such
as their hospitalities.” “ดีใช้ได้ แต่ยงั ไม่ดีเยี่ยมผูใ้ ห้บริ การควรได้รับการฝึ กฝนพัฒนาด้านการ
ให้บริ การ” (FUK22[1]No.13)
“Sometime they don’t help me a good service, they don't provide us a good
service.” “ผูใ้ ห้บริ การยังให้การบริ การที่ไม่ดี” (MUF45[1]No.8)
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“Very disappoint there is a serious lack of seating around gate D1-D8 at
1am.,seeing a whole family sitting on the floor.” “ผิดหวังมาก มีที่นงั่ รอขึ้นเครื่ องไม่เพียงพอที่
ประตู D1-D8 ในช่วงเวลา 01.00 น.เห็นได้จากมีครอบครัวหนึ่งนัง่ รอกันที่พ้นื ” (MKE37[1]No.5)
“Clean, Systematic, Organized“ The service is good, airport looks clean also the
operation system is satisfied." “มีการบริ การที่ดี ความสะอาดของสนามบินก็ดี รวมถึงการจัดการ
ระบบต่างๆของสนามบินก็เป็ นที่น่าพอใจ” (MPH27[1]No.10)
การเปรียบเทียบสนามบินสุ วรรณภูมิกบั สนามบินทีอ่ นื่
ผูส้ มั ภาษณ์ให้กลุ่มตัวอย่างสนามบินสุ วรรณภูมิกบั สนามบินประเทศอื่นมีความรู ้สึก
อย่า งไรบ้าง กลุ่ มตัว อย่างทั้งหมดให้ความเห็ น ว่า สนามบิ น สุ ว รรณภู มิดี ก ว่า สนามบิ น หลายๆ
ประเทศ ไม่วา่ ในเรื่ องการบริ การ หรื อความสะอาด
“Services of Suvarnabhumi airport are better than other airports.” “การให้บริ การ
ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิดีกว่าท่าอากาศยานอื่นๆ” (FHK22[1]No.3)
“Better than many other airports.” “ถ้าเทียบกับท่าอากาศยานอื่นก็ดีกว่า”
(MPH27[1]No.10)
คําจํากัดความของสนามบินสุ วรรณภูมิ
เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างช่วยหาคําจํากัดความของสนามบินสุ วรรณภูมิน้ นั กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ตอบว่า “เป็ นสนามบินที่ดี” โดยดูจากประสบการณ์ในการใช้สนามบิน อีกทั้งมีกลุ่ม
ตัวอย่างบางคนตอบว่า เป็ น “สนามบินแห่ งรอยยิม้ ”
“Smile airport.I always see smile of people in this airport is the signature of your
airport.” “ที่ตอบว่าเป็ นสนามบินแห่งรอยยิม้ เพราะว่าไปที่ไหนก็เจอแต่คนยิม้ ” (FUK22[1]No.13)
“Smile,All staff are always smile.” “เจ้าหน้าที่ยมิ้ ตลอดเวลา ดูแล้วรู ้สึกดีเลยตั้งชื่อ
นี้”” (FHK22[1]No.3)
สิ่ งทีก่ ลุ่มตัวอย่ างชื่นชอบ และรู้สึกดีทสี่ ุ ดของสนามบินสุ วรรณภูมิ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ชื่นชอบการบริ การของเจ้าหน้าที่ที่สุด เพราะเจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่บริ การ และให้ความช่วยเหลือดี
“Services, It’s good and have a good support from staffs.” “การบริ การของ
เจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือดี” (MFR36[1]No.7)
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“The staffs provide good services,they are always smiling and willing to serve."
“เจ้าหน้าที่ให้บริ การดี และยิม้ แย้มแจ่มใส” (MUK25[1]No.2)
เมื่อสอบถามเรื่ องสิ่ งที่ทําให้ กลุ่มตัวอย่ างรู้ สึกไม่ สะดวกสบายนั้ น ส่ วนใหญ่ กลุ่ม
ตัวอย่ างไม่ มีประเด็นอะไรเป็ นพิเศษ และคิดว่ าสะดวกสบายดีแล้ว
“Nothing,It’s very good.”“ไม่มีอะไร ทุกอย่างก็ถือว่าดีอยูแ่ ล้ว” (MUF45[1]No.8)
“Nothing.” “โอเคนะ ไม่มีอะไร” (FHK22[1]No.3)
แต่ ก็มีกลุ่มตัวอย่ างบางคนที่คิดว่ าน่ าจะต้ องปรั บปรุ งให้ ดีขึน้ เช่ นในเรื่ องจํานวนที่
นั่ง, การรอสั มภาระทีใ่ ช้ เวลานาน, ราคาอาหารทีแ่ พงเกินไป และการเข้ าคิวรอตรวจคนเข้ าเมือง
“Lack of seating, the number of seats is not enough, should there be more seats
around the airport especially at the gates.” “จํานวนที่นงั่ ไม่เพียงพอ ควรปรับปรุ งเรื่ องเพิ่มจํานวนที่
นัง่ แถวทางขึ้นเครื่ อง” (MKE37[1]No.5)
“Waiting baggages for a long time.” “การรอรับกระเป๋ าสัมภาระใช้เวลานาน”
(MKE24[1]No.1)
“About price of foods here are so expensive.” “อาหารในสนามบินราคาแพง
เกินไป” (MFR36[1]No.7)
“Long queue in immigration, There are few officials counter that. More counter
spacse but no staff. Should add staff for a flight from overseas to give more. Now take a wait of
nearly an hour.” “ตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองรอนานมาก มีเจ้าหน้าที่อยูไ่ ม่กี่เคาน์เตอร์เอง เคาน์เตอร์
อื่นว่างๆแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ ในช่ วงเวลาที่ มีเครื่ องบิ นจากต่างประเทศมาถึ งให้
มากกว่านี้ ตอนนี้ใช้เวลารอเกือบชัว่ โมง” (FUK16[1]No.4)
ผู้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ ถ ามเพิ่ ม เติ ม ว่ า ต้ อ งการสิ่ ง อํา นวยความสะดวกอะไรเพิ่ ม เติ ม ใน
สนามบินสุ วรรณภูมิหรือไม่ โดยส่ วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่ างพอใจอยู่แล้ ว ไม่ มีอะไรเพิม่ เติม จะมีบางคน
ทีอ่ ยากให้ มีอนิ เทอร์ เน็ตฟรีให้
“If the airport has given free WIFI like other countries, it is very good. It is
available with some travelers. Also much better even for a limited time.” “ถ้ามีอินเทอร์เน็ตฟรี ให้
เหมื อ นสนามบิ น ประเทศอื่ น ก็ จ ะดี ม าก ให้ บ ริ การกั บ นั ก เดิ น ทางแบบจํา กั ด เวลาก็ ย ัง ดี ”
(FHK22[1]No.3)
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ถ้ าสมมติให้ กลุ่มตัวอย่ างเป็ นผู้บริหารจัดการสนามบิน 3 สิ่ งที่กลุ่มตัวอย่ างจะจัดการ
เพื่อให้ สนามบินสุ วรรณภูมิมีภาพลักษณ์ ที่ดีขึน้ จะจัดการอะไรบ้ าง 3 สิ่ งที่กลุ่มตัวอย่ างส่ วนใหญ่
เสนอมาจะเป็ น การบริการอินเทอร์ เน็ต ,เรื่องการบริการของแท็กซี่ และเรื่องการรอคิวรับสั มภาระ
“Free WIFI, I usually contact my family when I arrived and departed so they could
know where exactly am I. This is very necessary for the foreigners. The airports from the other
countries allow the travelers use a free high speed WIFI.” “ให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี บางทีอยากจะ
ติดต่อที่บา้ นว่ากําลังกลับ หรื อมาถึงแล้ว จะได้ติดต่อกันได้ มันเป็ นเรื่ องสําคัญนะ สนามบินใหญ่ๆ
ของประเทศอื่นเค้าก็ให้ใช้ฟรี ท้ งั นั้น” (FUS17[1]No.12)
“Free WIFI is a must, I don't even understand why we need to buy it, they should
provide the WIFI for free.” “เรื่ องให้ใช้อินเตอร์ เน็ตฟรี ก่อนเลย ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องซื้อ น่าจะให้
ใช้บริ การฟรี นะ” (FUK16[1]No.4)
“Be fair for take a taxi driver always cheat, Taxis at the airport here always have a
very long queue. Some vehicles do not get hit by the meter. Before coming to Thailand, I am
advised by seeing the meter turn on or not for the first thing. I think that airport management
measures required. I do not understand why management did not. It should not be difficult at all.
Must be more strict.” “แท็กซี่ที่สนามบินที่นี่คิวยาวมาก แถมบางคันไม่ยอมกดมิเตอร์ดว้ ย ก่อนที่จะ
มาเมืองไทยเพื่อนแนะนําเลยว่าต้องดูว่ากดมิเตอร์หรื อเปล่า คิดว่าสนามบินต้องมาตรการจัดการนะ
ไม่ เ ข้า ใจเหมื อ นกัน ว่ า ทํา ไมจัด การไม่ ไ ด้ มัน ไม่ น่ า จะยากอะไรเลย ต้อ งเข้ม งวดกัน หน่ อ ย”
(FUK22[1]No.13)
“Wating baggage times, I would recommend the airport to improve the luggage
time organized. It is going to be perfect if they can do a baggage claim system. So I won't be
upset." “อยากจะปรับปรุ งเรื่ องระยะเวลาในการรอกระเป๋ าสัมภาระให้ใช้เวลาน้อยกว่านี้ จะได้ไม่
อารมณ์เสี ย” (FUK22[1]No.13)
“EnglishEnglish. Just improve an ability to communicate in English by all the
staff. Both the authorities and the signs are clear. Simplification." “ความสามารถในการสื่ อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งเจ้าหน้าที่และป้ ายบอกทางต่างๆที่ชดั เจน เข้าใจง่าย” (MKE24[1]No.1)
“Have more see view and the observation desk.” ”มีจุดชมวิวทิวทัศน์และจุดชม
เครื่ องบินมากกว่านี้” (MFR36[1]No.7)
“Long distance in terminal Bangkok airport.” ”ระยะทางทางเดินที่ไกลใน
terminal” (FUS17[1]No.12)
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4.1.2 กลุ่มที่ 2 ชาวต่ างชาติทใี่ ช้ บริการผ่ านกระบวนการเดินทางเข้ าและออกมากกว่ า 4
ครั้ง
1) ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ 2
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ไ ด้ท ํา การสั ม ภาษณ์ ได้แ ก่ เพศ อายุ และ
ภูมิลาํ เนา ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ 2
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จํานวน (คน)

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

8
7
15

2. อายุ
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม
3. สั ญชาติ (แบ่ งตามทวีป)
ยุโรป
เอเชีย
รวม

7
4
2
2
15
10
5
15

จากตารางที่ 4.2 สามารถอธิบายลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้
จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 15 คน เป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพศชาย จํานวน 8 คน
เป็ นเพศหญิงจํานวน 7 คน โดยส่ วนใหญ่มีอายุช่วง 20 – 29 ปี จํานวน 7 คน, 30 – 39 ปี จํานวน 4
คน, 40 – 49 ปี จํานวน 2 คน และมากกว่า 60 ปี จํานวน 2 คน ในส่ วนของสัญชาติของกลุ่มตัวอย่าง
นั้น ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีสญ
ั ชาติในแถบประเทศในโซนเอเชีย 10 คน, และโซนยุโรป 5 คน
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2) ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มที่ 2
ความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่ างทีม่ ีต่อสนามบินสุ วรรณภูมิก่อนทีจ่ ะเดินทางมา
กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้สึกในด้านบวกกับสนามบินสุ วรรณภูมิก่อนที่จะเดิ นทางมา
โดยมีความคิดว่าเป็ นสนามบินที่มีขนาดใหญ่ และมีความสวยงาม โดยรับทราบจากอินเตอร์ เน็ต
เว็บไซต์ และได้รับทราบจากครอบครัวที่เคยเดินทางมาก่อน
“Nice, Good, In my opinion this is a satisfactory airport and unique design." “คิด
ว่าเป็ นสนามบินที่ดี และดูสวยงาม” (MJP19[2]No.22)
“Big,because Bangkok is a big city.” “น่าจะมีขนาดใหญ่ เพราะกรุ งเทพฯเป็ นเมือง
ใหญ่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาท่ อ งเที่ ย วเยอะ เพราะฉะนั้ นสนามบิ น น่ า จะมี ข นาดใหญ่ ที่ ร องรั บ
นักท่องเที่ยวได้” (MDE19[2]No.27)
กลุ่มตัวอย่างบางคนคิดว่าไม่ได้รู้สึกอะไร คิดว่าสนามบินก็คือสนามบิน
“Nothing,because airport is just the airport.” “ไม่ได้รู้สึกอะไร สนามบินก็คือ
สนามบิน ไม่รู้วา่ จะรู ้สึกอะไร” (MKE25[2]No.15)
ความรู้สึกหลังจากได้ ใช้ บริการสนามบินสุ วรรณภูมิ
ความรู ้สึกของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่หลังจากได้ใช้บริ การของสนามบินก็ยงั คงมี
ความรู ้สึกที่ดีอยู่ สิ่ งที่ชอบจะเป็ นเรื่ องความสะอาด และการบริ การของเจ้าหน้าที่ แต่ถา้ เป็ นช่วงที่
เครื่ องบินเข้าหนาแน่น จะดูอึดอัดไปบ้าง เจ้าหน้าที่จะให้บริ การไม่ทนั รวมถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง
ที่คิวยาวมาก
“Clean,Good,Nice. I am so satisfied about the hygiene, I have seen many
housekeeping doing their job actively."“ชอบในเรื่ องของความสะอาด มีเจ้าหน้าที่เยอะ คอยทํา
ความสะอาด” (MDE19[2]No.27)
“Crowded, Slightly disorganized but pleasing ambience.”“ ผูโ้ ดยสารเยอะทําให้ดู
แออัดการจัดการไม่ดีพอ ควรให้ความใส่ ใจ” (MAU67[2]No.23)
“Very good comfortable but sometimes slow at passport control.” “มีความ
สะดวกสบายมากแต่บางครั้งช้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง” (MUK63[2]No.14)
“Some service is not okay, security.””ระบบรักษาความปลอดภัยยังไม่มี
ประสิ ทธิภาพพอ” (FDE27[2]No.20

42
“Sometime when people know I’m Chinese they will get a worst service for me.” ”
บางครั้ งเมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ท ราบว่ า ผู ้โ ดยสารเป็ นคนจี น จะให้ บ ริ การไม่ ดี ตํ่า กว่ า มาตรฐาน”
(FCN32[2]No.18)
การเปรียบเทียบสนามบินสุ วรรณภูมิกบั สนามบินทีอ่ นื่
ผูส้ ัมภาษณ์ให้กลุ่มตัวอย่างชอบสนามบินสุ วรรณภูมิมากกว่าสนามบินประเทศอื่น
ชอบในการบริ การ และความสุ ภาพ รอยยิม้ ของพนักงาน
“I think Suvarnabhumi Airport have a good service more than other airports.” “คิด
ว่าการให้บริ การสนามบินที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิดีกว่าท่าอากาศยานอื่นๆ” (FCN32[2]No.18)
“Staff only smile” “พนักงานดูสุภาพดี ยิม้ แย้มตลอดเวลา” (MJP19[2]No.22)
คําจํากัดความของสนามบินสุ วรรณภูมิ
เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างช่วยหาคําจํากัดความของสนามบินสุ วรรณภูมิน้ นั ในกลุ่มนี้กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ก็ยงั คงตอบว่า “เป็ นสนามบินที่ดีและสะอาดสวยงาม” โดยดูจากประสบการณ์ใน
การใช้สนามบิน อีกทั้งมีกลุ่มตัวอย่างบางคนตอบว่า เป็ น “สนามบินแห่งรอยยิม้ ”
“Smileairport, Thai people are always smile with everything." “คนไทยยิม้ ได้กบั
ทุกสิ่ ง” (FAU38[2]No.28)
“Beautiful airport.” “สนามบินที่สวยงาม ดูสวยไปทุกที่” (FHK26[2]No.21)
“Clean,No rubbish, many cleaner.” ”สะอาด ไม่สกปรก และมีเจ้าหน้าที่ทาํ ความ
สะอาดเยอะมาก” (MAU67[2]No.23)
สิ่ งทีก่ ลุ่มตัวอย่ างชื่นชอบ และรู้สึกดีทสี่ ุ ดของสนามบินสุ วรรณภูมิ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ชื่นชอบความเป็ นมิตร และการบริ การของพนักงาน รวมถึง
อาหารภายในสนามบินที่ถูกปากกลุ่มตัวอย่าง
“Services staff I like polite words.” “เจ้าหน้าที่เป็ นมิตรดี คอยช่วยเหลือตามที่
ขอร้องดี” (FHK26[2]No.21)
“Good food court.,Delicious.” “ชอบที่สุดคงเป็ นอาหารในสนามบิน รสชาติดี อร่ อย
มาก” (MCN26[2]No.26)
“Good services,Airport Rail Link,comfortable.” ”บริ การรถไฟฟ้ าแอร์พอร์ตเรลลิงค์
ทําให้สะดวกในการเดินทางมากขึ้น” (MCN43[2]No.25)
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“Beautiful toilets and traditional decoration.” “ห้องนํ้าสวยงามและการประดับ
ตกแต่งภายในสนามบินด้วยสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงาม” (MJP19[2]No.22)
“Transportation, all the public transportation system such as Airport Rail Link,
shuttle buses or Taxi."”ระบบขนส่ งมวลชนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ นรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ตเรลลิงค์
shuttle bus หรื อแท็กซี่” (FAU38[2]No.28)
เมื่อสอบถามเรื่ องสิ่ งที่ทําให้ กลุ่มตัวอย่ างรู้ สึกไม่ สะดวกสบายนั้น ส่ วนใหญ่ กลุ่ม
ตัวอย่ างบอกว่ าเรื่องป้ายบอกทางต่ างๆ อยากจะให้ ชัดเจนมากกว่ านี้ รวมถึงให้ มีภาษาอังกฤษทุกป้าย
และที่ นั่ ง ภายในสนามบิ น น่ า จะมี ใ ห้ เ พี ย งพอกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และห้ อ งนํ้ า ที่ ส กปรกเวลาที่
นักท่ องเทีย่ วใช้ บริการเยอะและทีส่ ํ าคัญคือเรื่องการบริการของแท็กซี่
“Mostly everything is good enough, but the sign and directory should be more
clear.”
“ส่ ว นใหญ่ ต ้อ งถื อ ว่ า ดี แต่ อ ยากให้ป รั บ ปรุ ง เรื่ อ งป้ ายบอกทางให้ ชัด เจนกว่ า นี้ ”
(MJP19[2]No.22)
“Some signs are no English, so please add the international language each label.”
“ป้ ายบอกทางบางป้ ายก็ ไ ม่ มี ภ าษาอั ง กฤษนะ ช่ ว ยทํ า ให้ มี ภ าษาอั ง กฤษทุ ก ป้ ายด้ ว ย”
(MDE19[2]No.27)
“Seats are not enough for many tourists. When waiting for the departure areas,
some people have to sit on the floor or having seat quite far from the gate. It’s not comfy at all.”
“ที่นงั่ ไม่พอเวลารอที่จะเดินทางก็ไม่มีที่นงั่ ต้องไปนัง่ ไกลๆ มันไม่สะดวก” (FDE27[2]No.20)
“Bathrooms are quite good but sometimes they are so terrible due to some peak
hours in the airport.” “ห้องนํ้าส่ วนใหญ่ดีนะ แต่บางทีก็สกปรก นักท่องเที่ยวใช้เยอะ”
(FHK26[2]No.21)
“Taxi services, I usually come to Suvarnabhumi but I have never seen the drivers
hit the meter. I have no ideas why they always ask us to make a package, not meters. Even report
to the airport operator but seems does not work.” “มาสนามบินสุ วรรณภูมิหลายครั้ง แต่ไม่เคยเจอ
แท็กซี่ ที่กดมิ เตอร์ เลย ไม่รู้ทาํ ไม จะเรี ยกให้เหมารถอย่างเดี ยว แจ้งเจ้าหน้าที่ ก็ไม่มีอะไรดี ข้ ึน”
(MCN43[2]No.25)
“Free WIFI, free of charge on the internet service is required.” “บริ การสัญญาณ
อินเตอร์เนต Wifi ฟรี ไม่คิดค่าบริ การ” (FHK21[2]No.11)
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“Not good to move from floors to another floor.” ”ความไม่สะดวกในการเดินทาง
ระหว่างชั้นในสนามบิน” (MKE25[2]No.15)
ผู้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ ถ ามเพิ่ม เติ ม ว่ า ต้ อ งการสิ่ ง อํา นวยความสะดวกอะไรเพิ่ม เติ ม ใน
สนามบินสุ วรรณภูมิหรื อไม่ กลุ่มตัวอย่ างให้ ความเห็นว่ าควรปรั บปรุ งในเรื่ องของแท็กซี่ ,ความ
สะอาดของห้ องนํา้ และอินเตอร์ เน็ตฟรี
“It might be about Taxi services, should make the price clear and the service is the
same standard.” “ก็คงเป็ นเรื่ องแท็กซี่นี่แหละ ต้องปรับปรุ งให้ดีข้ ึน” (MTK40[2]No.19)
“Improve toilets, should have more housekeeping staff at the area whereas a lot of
passengers.” “ควรจะเพิม่ พนักงานทําความสะอาดในห้องนํ้าให้มากขึ้นในบริ เวณที่มีผใู ้ ช้บริ การ
เยอะ” (FHK26[2]No.21)
“Free WIFI, If the Internet provides for free, it would be great. Airport should
offer to tourists to be convenient.” “ถ้ามีอินเตอร์เน็ตให้ใช้ฟรี กจ็ ะดีมาก น่าจะมีบริ การให้
นักท่องเที่ยวนะ” (MCN43[2]No.25)
“Free of car park for all the passengers.” “มีบริ การที่จอดรถฟรี สาํ หรับผูม้ าใช้
บริ การสนามบิน” (FHK26[2]No.21)
“More services to the city.” ”ควรเพิ่มบริ การขนส่ งมวลชนเข้าสู่ ตวั เมือง
กรุ งเทพมหานครให้สะดวกสบายมากขึ้น” (MTK40[2]No.19)
“I need some small libraly to read books when I’m waiting a flight.” “ควรมี
ห้องสมุดขนาดเล็กให้บริ การผูโ้ ดยสารระหว่างรอขึ้นเครื่ อง” (FAU38[2]No.28)
ถ้ าสมมติให้ กลุ่มตัวอย่ างเป็ นผู้บริหารจัดการสนามบิน 3สิ่ งที่กลุ่มตัวอย่ างจะจัดการ
เพื่อให้ สนามบินสุ วรรณภูมิมีภาพลักษณ์ ที่ดีขึ้น จะจัดการอะไรบ้ าง 3สิ่ งที่กลุ่มตัวอย่ างส่ วนใหญ่
เสนอมาจะเป็ นเรื่ องเดียวกันกับกลุ่มที่เดินทางมาสนามบินสุ วรรณภูมิเป็ นครั้ งแรกคือเรื่ อง การ
บริ การอินเตอร์ เน็ต ,เรื่ องการบริ การของแท็กซี่ และเพิ่มเติมเรื่ องของความสะอาดบริ เวณห้ องนํ้า
ด้ วย
“Free WIFI don’t have password” “น่าจะจัดให้ใช้อินเตอร์ เน็ตฟรี ที่บริ การให้
นักท่องเที่ยวนั้นไม่ตอ้ งกรอกพาสเวิร์ด” (FHK21[2]No.11)
"Public buses and taxi cabs at the airport should be controlled to follow the rules
and regulations. It is really remarkable. How the airport is organized.” “แท็กซี่ที่สนามบินควรจะ
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ควบคุมให้แท็กซี่ ทาํ ตามกฎ จริ งๆมันเป็ นหน้าเป็ นตาของสนามบินเลยนะน่ าจะจัดให้เป็ นระเบียบ
มากกว่านี้”(MAU67[2]No.23)
“Restrooms should be always clean even the airport is in a busy time and too many
passengers.” “ห้องนํ้าควรทําความสะอาดบ่ อยๆ เวลาที่ มีนักท่ องเที่ ยวใช้บริ การเยอะ”
(FHK26[2]No.21)
“More operations of immigration and customs, extra rooms landside.” ”การเปิ ด
ให้บริ การด่านตรวจคนเข้าเมืองให้มากกว่านี้”(MAU67[2]No.23)
“Prices of food too expensive.” “ราคาอาหารในสนามบินแพงเกิ นไป”
(MCN26[2]No.26)
“The aircraft Viewpoint and some attractive terminal areas” “ควรมีพ้ืนที่ที่สวยงาม
ในสนามบิน” (MDE19[2]No.27)

4.2 การเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ าง
เพื่อให้เห็นภาพที่ชดั เจนยิง่ ขึ้นจึงทําตารางเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่มที่เดิน
ทางเข้าและออกสนามบินสุ วรรณภูมิ 2 ครั้ ง กับกลุ่มที่เดิ นทางเข้าและออกสนามบิ นสุ วรรณภูมิ
มากกว่า 4 ครั้ง
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงข้อมูลส่ วนบุคคลเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

กลุ่มเดินทางเข้ า-ออก 2 ครั้ง กลุ่มเดินทางเข้ า-ออก มากกว่ า 4 ครั้ง
จํานวน (คน)
จํานวน (คน)

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

9
6
15

8
7
15

20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี

10
3
2

7
4
2

2. อายุ
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
มากกว่า 60 ปี
รวม
3. สั ญชาติ (แบ่ งตามทวีป)
ยุโรป
เอเชีย
อเมริ กา
รวม

กลุ่มเดินทางเข้ า-ออก 2 ครั้ง กลุ่มเดินทางเข้ า-ออก มากกว่ า 4 ครั้ง
จํานวน (คน)
จํานวน (คน)
0
2
15
15
7
6
2
15

5
10
0
15

ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงข้อมูลการสัมภาษณ์เปรี ยบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม
ประเด็น
1. ความรู้สึกของกลุ่ม
ตัวอย่ างทีม่ ีต่อสนามบิน
สุ วรรณภูมิก่อนทีจ่ ะ
เดินทางมา

กลุ่มเดินทางเข้ า-ออก 2 ครั้ง
โดยเกือบทั้งหมดมี
ความรู ้สึกในด้านบวกกับ
สนามบินสุ วรรณภูมิก่อนที่
จะเดินทางมา โดยมี
ความคิดว่าเป็ นสนามบินที่
มีขนาดใหญ่ ทันสมัย และมี
ความสวยงามในด้าน
สถาปัตยกรรม โดย
รับทราบจากอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์ และได้รับทราบ
จากครอบครัวที่เคยเดินทาง
มาก่อน

กลุ่มเดินทางเข้ า-ออก มากกว่ า 4 ครั้ง
กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้สึกในด้านบวก
กับสนามบินสุวรรณภูมิก่อนที่จะ
เดินทางมา โดยมีความคิดว่าเป็ น
สนามบินที่มีขนาดใหญ่ และมีความ
สวยงาม โดยรับทราบจากอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์ และได้รับทราบจาก
ครอบครัวที่เคยเดินทางมาก่อน
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ประเด็น
กลุ่มเดินทางเข้ า-ออก 2 ครั้ง
2. ความรู้สึกหลังจากได้ ใช้ ความรู ้สึกของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่หลังจากได้ใช้
บริการสนามบินสุ วรรณ
บริ การของสนามบินก็ยงั คง
ภูมิ
มีความรู ้สึกที่ดีอยู่ แต่คิดว่า
การบริ การบางอย่างที่ตอ้ ง
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน เช่น
เจ้าหน้าที่ยงั ให้การบริ การที่
ไม่ดีพอ ,ระบบรักษาความ
ปลอดภัยต่างๆที่ยงั ต้อง
ปรับปรุ ง และที่นงั่ ใน
สนามบินยังไม่เพียงพอต่อ
นักท่องเที่ยว
ผูส้ มั ภาษณ์ให้กลุ่มตัวอย่าง
3. การเปรียบเทียบ
สนามบินสุ วรรณภูมิกบั
สนามบินสุ วรรณภูมิกบั
สนามบินประเทศอื่นมี
สนามบินทีอ่ นื่
ความรู ้สึกอย่างไรบ้าง กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดให้
ความเห็นว่า สนามบิน
สุ วรรณภูมิดีกว่าสนามบิน
หลายๆประเทศ ไม่วา่ ใน
เรื่ องการบริ การ หรื อความ
สะอาด
เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างช่วยหา
4. คําจํากัดความของ
คําจํากัดความของสนามบิน
สนามบินสุ วรรณภูมิ
สุ วรรณภูมิน้ นั กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ตอบว่า “เป็ น
สนามบินที่ดี” โดยดูจาก

กลุ่มเดินทางเข้ า-ออก มากกว่ า 4 ครั้ง
ความรู ้สึกของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
หลังจากได้ใช้บริ การของสนามบินก็
ยังคงมีความรู ้สึกที่ดีอยูแ่ ละการบริ การ
ของเจ้าหน้าที่ แต่ถา้ เป็ นช่วงที่
เครื่ องบินเข้าหนาแน่น จะดูอึดอัดไป
บ้าง เจ้าหน้าที่จะให้บริ การไม่ทนั
รวมถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองที่คิวยาว
มาก

ผูส้ มั ภาษณ์ให้กลุ่มตัวอย่างชอบ
สนามบินสุ วรรณภูมิมากกว่าสนามบิน
ประเทศอื่น ชอบในการบริ การ และ
ความสุ ภาพ รอยยิม้ ของพนักงาน

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างช่วยหาคําจํากัด
ความของสนามบินสุ วรรณภูมิน้ นั ใน
กลุ่มนี้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่กย็ งั คง
ตอบว่า “เป็ นสนามบินที่ดีและสะอาด
สวยงาม” โดยดูจากประสบการณ์ใน
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ประเด็น

5. สิ่ งทีก่ ลุ่มตัวอย่ างชื่น
ชอบ และรู้สึกดีทสี่ ุ ดของ
สนามบินสุ วรรณภูมิ

6. สิ่ งทีท่ าํ ให้ กลุ่มตัวอย่ าง
รู้สึกไม่ สะดวกสบาย

7. ความต้ องการต่ อสิ่ ง
อํานวยความสะดวกอะไร
เพิม่ เติมในสนามบิน
สุ วรรณภูมิ

กลุ่มเดินทางเข้ า-ออก 2 ครั้ง
ประสบการณ์ในการใช้
สนามบิน อีกทั้งมีกลุ่ม
ตัวอย่างบางคนตอบว่า เป็ น
“สนามบินแห่งรอยยิม้ ”
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชื่น
ชอบการบริ การของ
เจ้าหน้าที่ที่สุด เพราะ
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่บริ การ
และให้ความช่วยเหลือดี
ในเรื่ องสิ่ งที่ทาํ ให้กลุ่ม
ตัวอย่างรู ้สึกไม่
สะดวกสบายนั้น ส่ วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างไม่มีประเด็น
อะไรเป็ นพิเศษ และคิดว่า
สะดวกสบายดีแล้วแต่กม็ ี
กลุ่มตัวอย่างบางคนที่คิดว่า
น่าจะต้องปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
เช่นในเรื่ องจํานวนที่นงั่ ,
การรอสัมภาระที่ใช้
เวลานาน, ราคาอาหารที่
แพงเกินไป และการเข้าคิว
รอตรวจคนเข้าเมือง
ผูส้ มั ภาษณ์ได้ถามเพิ่มเติม
ว่าต้องการสิ่ งอํานวยความ
สะดวกอะไรเพิ่มเติมใน
สนามบินสุ วรรณภูมิ
หรื อไม่ โดยส่วนใหญ่กลุ่ม

กลุ่มเดินทางเข้ า-ออก มากกว่ า 4 ครั้ง
การใช้สนามบิน อีกทั้งมีกลุ่มตัวอย่าง
บางคนตอบว่า เป็ น “สนามบินแห่ ง
รอยยิม้ ”
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ช่ืนชอบความ
เป็ นมิตร และการบริ การของพนักงาน
รวมถึงอาหารภายในสนามบินที่ถูก
ปากกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างบอกว่าเรื่ องป้ าย
บอกทางต่างๆ อยากจะให้ชดั เจน
มากกว่านี้ รวมถึงให้มีภาษาอังกฤษทุก
ป้ าย และที่นงั่ ภายในสนามบินน่าจะมี
ให้เพียงพอกับนักท่องเที่ยว และ
ห้องนํ้าที่สกปรกเวลาที่นกั ท่องเที่ยวใช้
บริ การเยอะและที่สาํ คัญคือเรื่ องการ
บริ การของแท็กซี่

กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าควร
ปรับปรุ งในเรื่ องของแท็กซี่ ,ความ
สะอาดของห้องนํ้า และอินเทอร์เน็ต
ฟรี
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ประเด็น

8. สมมติให้ กลุ่มตัวอย่ าง
เป็ นผู้บริหารจัดการ
สนามบิน 3สิ่ งทีก่ ลุ่ม
ตัวอย่ างจะจัดการเพือ่ ให้
สนามบินสุ วรรณภูมิมี
ภาพลักษณ์ ทดี่ ขี นึ้ จะ
จัดการอะไรบ้ าง

กลุ่มเดินทางเข้ า-ออก 2 ครั้ง
ตัวอย่างพอใจอยูแ่ ล้ว ไม่มี
อะไรเพิม่ เติม จะมีบางคนที่
อยากให้มีอินเตอร์เน็ตฟรี
ให้
3สิ่ งที่กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เสนอมาจะเป็ น การ
บริ การอินเทอร์เน็ต ,เรื่ อง
การบริ การของแท็กซี่ และ
เรื่ องการรอคิวรับสัมภาระ

กลุ่มเดินทางเข้ า-ออก มากกว่ า 4 ครั้ง

เรื่ องการบริ การอินเทอร์เน็ต, เรื่ องการ
บริ การของแท็กซี่ และเรื่ องของความ
สะอาดบริ เวณห้องนํ้าด้วย

จากตารางที่ 4.3 และตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นทางด้านประสบการณ์ใน
การใช้บริ การสนามบินสุ วรรณภูมิของทั้ง 2 กลุ่มคล้ายคลึงกันซึ่ งหมายความว่า จํานวนครั้งในการมี
ประสบการณ์สนามบินที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิไม่มีผลที่แตกต่างที่มีต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศ
ยานสุ วรรณภูมิ เพราะความปลอดภัยในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่สนามบินที่มีอธั ยาศัยที่ดี ยิ้ม
แย้ม แต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้อีกหนึ่งประเด็น คือ ทั้ง 2 กลุ่ม ชี้ให้เห็นถึงข้อบ่งพร่ องในการจัดการการ
ให้บริ การสาธารณู ปโภคต่างๆ ที่ควรแก้ไข เช่น ห้องนํ้า อินเตอร์ เน็ทคิวตรวจคนเข้าเมือง เป็ นต้น
ด้วยประเด็นต่างๆ ที่มีกลุ่มตัวอย่างได้ช้ ีให้เห็นถึงความบ่งพร่ องต่างๆ ด้วยข้อบกพร่ องดังกล่าวย่อม
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิไม่มากก็นอ้ ย
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4.3 ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ภาพลักษณ์ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจากการใช้ บริ การและ
ข้ อมูลเกีย่ วกับท่ าอากาศยานของผู้ส่งสาร
จากการสัมภาษณ์ นายเพ็ชร ชั้นเจริ ญ รองผูอ้ าํ นวยการการท่าอากาศยาน สามารถสรุ ป
ประเด็นได้ดงั นี้
4.3.1 ภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิที่พึงประสงค์คือ การให้บริ การอากาศยาน
ผูโ้ ดยสาร และไปรษณี ย ภัณ ฑ์ ให้เ ป็ นไปด้ว ยความปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ ว ภายใต้ก าร
ดําเนินการแบบมืออาชีพโดยคํานึ งถึงสิ่ งแวดล้อมและชุมชน ทางท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเองนั้นจะ
มุ่งเน้นการให้บริ การด้วยความปลอดภัย เนื่ องจากเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดในการให้บริ การท่าอากาศ
ยาน หากให้บริ การดี ส ะดวกรวดเร็ ว มากแต่ ไ ม่ มีความปลอดภัย ภาพลัก ษณ์ ของท่ า อากาศยาน
สุ วรรณภูมิก็อาจจะไม่ได้รับการส่ งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์องค์กร จากภาพลักษณ์พึงประสงค์ที่รอง
ผูอ้ าํ นวยการได้ให้ความหมายมานั้น
ถือเป็ นภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา (Wish Image) (Jefkins, 1977) เป็ นภาพลักษณ์ที่ฝ่าย
บริ หารต้องการให้เกิ ดขึ้ นในหน่ วยงาน กับสิ นค้า หรื อบริ การ และพยายามทุกอย่างเพื่อให้เกิ ด
ภาพลักษณ์ที่ปรารถนานี้ข้ ึน (กรกนก วิโรจศรี สกุล, 2546) และสอดคล้องกับภาพพจน์ขององค์กร
(พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร, 2537) ที่ให้ความหมายไว้ว่า ภาพพจน์ที่บุคคล หรื อประชาชนมีต่อองค์กร
จะเป็ นอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับ สิ่ งเหล่านี้ ย่อมก่อ
ตัวขึ้นเป็ นความประทับใจ ซึ่ งอาจจะเป็ นความประทับใจที่ดีหรื อไม่ดีก็ได้ แล้วแต่พฤติกรรม หรื อ
การกระทําขององค์กร หน้าที่ สําคัญของประชาสัมพัน ธ์คือ การสร้ างสรรค์ภ าพพจน์ที่ดีใ ห้กับ
องค์กร ซึ่ งต้องทําอย่างต่อเนื่ องสมํ่าเสมอ โดยต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารความรู ้ และประสบการณ์แก่
ประชาชนอย่างเพียงพอ
4.3.2 การบริ การมีผลอย่างยิง่ ต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานเนื่ องจากการให้บริ การเป็ น
สิ่ งที่เกิดขึ้นกับผูโ้ ดยสารโดยตรง เป็ นประสบการณ์ที่ผโู ้ ดยสารจะบอกกันต่อๆ ไปรวมทั้งการให้
ความคิดเห็นหรื อการวิจารณ์การให้บริ การของท่าอากาศยานซึ่ งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อท่า
อากาศยานต่อไป แต่จะมี ปัญหาอุปสรรคอยู่บา้ งคือการขาดความเข้าใจในงานบริ การและความ
ร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน งานให้บริ การเป็ นงานที่ทุกหน่ วยงานต้องให้ความร่ วมมือกัน เนื่ องจาก
หากผูโ้ ดยสารได้รับบริ การที่ไม่ดีจากส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของท่าอากาศยาน จะส่ งผลต่อภาพลักษณ์ใน
การให้บริ การอย่างยิ่งซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ตอ้ งเร่ งแก้ไขเป็ นอันดับแรกคือความใส่ ใจในการให้บริ การ
ผูโ้ ดยสารและการให้ค วามร่ ว มมื อ ของทุ ก หน่ ว ยงานที่ จ ะให้บริ ก ารผูโ้ ดยสารแบบเหนื อ ความ
คาดหมาย ซึ่ งทางท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิการเร่ งแก้ปัญหาอยู่แต่จะเกิดความล่าช้าบ้าง ซึ่ งปั ญหา
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เกิดขึ้นจากหลายปั จจัย สาเหตุหลักเกิดจากลักษณะการบริ หารงานแบบกิ่ งราชการ ทําให้ประสบ
ปั ญหาในหลายขั้นตอน บางอย่างต้องการแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ วแต่ไม่สามารถทําได้เนื่องจากติด
กระบวนการทางราชการ และมีผลปั จจัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งจะส่ งผลต่อภาพลักษณ์
ที่ดีของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยตรง
จากข้า งต้นสามารถนํา แผนผัง “ภาพพจน์ กับ การประชาสัม พัน ธ์”
ของ พงษ์เ ทพ
วรกิจโภคาทร มาอธิ บายไว้ 8 ข้อ คือ ความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายที่เกี่ยวข้อง, สิ นค้าหรื อตรา
สิ นค้า, ความปลอดภัย มลภาวะและเทคโนโลยี, การมีส่วนเสริ มสร้างเศรษฐกิจสังคม, พนักงาน,
ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการและกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร,
2537) นั้น องค์กรต้องเพื่อนที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นผูโ้ ดยสาร สายการบิน หรื อหน่ วยงานข้างเคียงต้องมี
การร่ วมมือและพัฒนาไปด้วยกัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีออกไป
มีการวัดผลของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสามารถวัดได้จากผลการดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผูโ้ ดยสาร ทัศนคติ ของผูใ้ ช้บริ การ ผูป้ ระกอบการและชุ มชนโดยรอบท่ าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ ซึ่ งจากการสํารวจของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเองนั้นผลสํารวจด้านภาพลักษณ์ของท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิในสายตาชาวต่างชาติคือ เป็ นท่าอากาศยานที่ให้บริ การผูโ้ ดยสารด้วยรอยยิม้
และมิตรภาพแบบไทย มีความสุ ภาพอ่อนโยนและมีน้ าํ ใจในการให้บริ การ
การวางแผนและกําหนดขอบเขต คิดหัวข้อ (Theme) เพื่อการสร้างภาพลักษณ์เผยแพร่
ประชาสั ม พัน ธ์ อ อกไปตามแนวคิ ด การประชาสั ม พัน ธ์ เพื่ อ ธํา รงรั ก ษาความเข้า ใจอัน ดี กับ
กลุ่มเป้ าหมาย (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2529) จากการสํารวจสามารถให้ประชาชนคนทัว่ ไปหรื อผูโ้ ดยสาร
สามารถเข้าใจ ภาพลักษณ์ดา้ นรอยยิม้ ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดดังกล่าว
4.3.3 คํา สํา คัญ 5 คํา สํา หรั บ การสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ น้ ัน
ทางด้าน รองผูอ้ าํ นวยการได้อธิ บายการให้บริ การของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ที่มีความสําคัญ
ได้แก่ค่านิยม (Core Value) ขององค์กร “5 ใจ” ดังนี้ 1) ให้ใจ (Service Minded) ให้บริ การด้วยใจ
เหนือความคาดหมาย 2) มัน่ ใจ (Safety & Security) เป็ นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย 3) ร่ วมใจ
(Teamwork) รวมพลังให้เกียรติทุกความเห็น 4) เปิ ดใจ (Innovation) พัฒนาไม่หยุดยั้ง และ 5) ภูมิใจ
(Integrity) ยึดมัน่ ผลประโยชน์ขององค์กร
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเชื่ อมัน่ ว่าค่านิ ยมหลัก “5 ใจ” จะเป็ นส่ วนสําคัญที่นาํ องค์กรสู่
ความสําเร็ จ และมีการบริ การที่เป็ นเลิศ ซึ่งจะส่ งผลต่อชื่อเสี ยงของประเทศชาติ และความพึงพอใจ
ของผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การท่าอากาศยาน
ซึ่ งประเด็นข้างต้นสามารถอธิบายสอดคล้องกับของวิรัช ลภิรัตนกุล ที่ได้กล่าวถึงหลักการ
การสร้างภาพพจน์ที่ดี โดยการค้นหาข้อดี และข้อเสี ย หรื อจุดอ่อนของหน่วยงานที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
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และภาพพจน์ที่องค์การที่ ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้ นในใจของประชาชนมี ภาพพจน์ไปให้ด้านใด หรื อ
ต้อ งการให้ รู้ สึ ก นึ ก คิ ด และมี ท่ า ที ต่ อ หน่ ว ยงานของเราอย่ า งไรบ้า ง แล้ว จึ ง นํา มาพิ จ ารณา
ประกอบการวางแผนดําเนินการพัฒนาต่อไป (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2529)
แนวคิ ด การประชาสั ม พัน ธ์ ข องสมาคมการประชาสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ (The
International Public Relation Association) ได้กล่าวไว้ว่า “การประชาสัมพันธ์” คือภาระหน้าที่ของ
ฝ่ ายบริ หารซึ่ งต้องอาศัยการวางแผนที่ดี มีการกระทําอย่างต่อเนื่ อง สมํ่าเสมอ เพื่อสร้างสรรค์และ
ธํารงรักษาความเข้าใจอันดีกบั กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยองค์กรจะต้องใช้วิธีการวัด ประเมินผล
ถึงประชามติ แล้วนํามาใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณากําหนดแผน และนโยบายองค์กร เพื่อให้
สอดคล้องกับความเห็นและความติองการของประชาชน พร้อมทั้งการใช้วิธีการเผยแพร่ กระจาย
ข่ า วสารสู่ ป ระชาชนเพื่ อ ให้เ กิ ด ความร่ ว มมื อ และบรรจุ ถึ ง ประโยชน์ ร่ ว มกัน ทั้ง 2 ฝ่ าย (วิ รั ช
ลภิรัตนกุล, 2529)
วิรัช ลภิรัตนกุล (2529) ยังได้กล่าวอีกว่า การประชาสัมพันธ์โดยทัว่ ไป มีวตั ถุประสงค์และ
ความมุ่งหมายที่ สําคัญ พอสรุ ปได้ 3 ประการดังต่อไปนี้ คือ เพื่อสร้างความนิ ยมให้เกิ ดขึ้นในหมู่
ประชาชน เพื่อปกป้ องและรักษาชื่อเสี ยงสถาบันมิให้เสื่ อมเสี ย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายใน
ในที่น้ ี หมายถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคลากรขององค์การสถาบันนั่นเอง ซึ่ งการประชาสัมพันธ์
แบ่งตามลักษณะงานกว้างๆ ได้ 2 ประเภท คือการประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations)
คือการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีกลุ่มบุคลภายในของสถาบันเองให้เกิดความรักใคร่
กลมเกลี ย ว สามัคคี ใ นหมู่ เ พื่ อ นร่ ว มงาน การประชาสัมพัน ธ์ภ ายในจึ งมี ความสําคัญ มาก การ
ประชาสั ม พัน ธ์ ภ ายนอกจะดี ไ ม่ ไ ด้ เ ลย หากการประชาสั ม พัน ธ์ ใ นองค์ ก ารสถาบัน ยัง ไร้
ประสิ ทธิภาพ และการประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations) คือการสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์อนั ดี กบั ประชาชนกลุ่มภายนอกต่ างๆ คือประชาชนทัว่ ไปที่ องค์การสถาบัน
เกี่ ย วข้อง เพื่อ ให้เ กิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจในตัวสถาบัน และให้ความร่ ว มมื อ แก่ สถาบัน ด้ว ยดี ซ่ ึ ง
ประชาชนที่มีจาํ นวนมากจึงอาจใช้เครื่ องมือสื่ อสารต่างๆเข้ามาช่วยเผยแร่ กระจายสู่ สาธารณะชนอัน
ได้แก่ สื่ อมวลชน เช่น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็ นต้น
จากข้างต้นวิเคราะห์สรุ ปได้ว่าการบริ หารภาพลักษณ์ในองค์กรโดยใช้หลักค่านิ ยม (Core
Value) ขององค์กร “5 ใจ” โดยรองผูอ้ าํ นวยการท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจะเห็นได้วา่ การจะวางแผน
พัฒนาการทํางานขององค์กรให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นนั้น จากต้องวางรากฐานภายในองค์กรของตน
ให้เข็มแข็งมัน่ คงเสี ยก่อน โดยสร้างสัมพันธภาพของบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เกิ ดความรัก
ใคร่ กลมเกลียว สร้างขวัญและกําลังใจ ความสมานสามัคคี และจงรักภักดีในองค์การของตน รวมถึง
จําเป็ นต้องทราบนโยบายวัตถุประสงค์และภาพลักษณ์ขององค์กรที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้นในสายตา
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ประชาชน จุดเด่น จุดด้อย และสิ่ งที่ตอ้ งพัฒนาภายในองค์กรเสี ยก่อน ซึ่งการจะทราบข้อมูลต่างๆได้
นั้นต้องมาจากการสํารวจปั ญหาที่แท้จริ ง การรับฟังความคิดเห็นจากผูร้ ่ วมงานและพนักงานผูไ้ ด้รับ
ทราบปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งในการให้บริ การภายในท่าอากาศยาน รวมไปถึงข้อติชมจากผูม้ าใช้บริ การ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ และนําข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนพัฒนาการให้บริ การให้ได้มาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้น และพัฒนาอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่ อง โดยใช้เครื่ องมือการสื่ อสารต่างๆ ที่ทนั สมัย รวดเร็ ว
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น ป้ าย Presentation แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตูค้ ีออส (ตูป้ ระชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
อิเลคทรอนิ กส์) วีดีทศั น์ (Cooperate Video Presentation) เป็ นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูม้ าใช้บริ การ และสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ าใช้บริ การ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเชื่ อมัน่ ว่าค่านิ ยมหลัก “5 ใจ” จะเป็ นส่ วนสําคัญที่นาํ องค์กรสู่
ความสําเร็ จ และมีการบริ การที่เป็ นเลิศ ซึ่งจะส่ งผลต่อชื่อเสี ยงของประเทศชาติ และความพึงพอใจ
ของผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การท่าอากาศยาน
4.3.4 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิคือการสร้าง
ความมี ส่วนร่ วมในทุกภาคส่ วน การประชาสัมพันธ์ให้ได้ผลจะต้องลงไปถึงทุกระดับ เพื่อให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อกัน และมองไปในทิศทางเดี ยวกัน (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2529) ซึ่ งอุปสรรคในการ
ดําเนินการที่สาํ คัญคือการขาดความมีส่วนร่ วมในการทํางานของแต่หน่วยงาน กล่าวคือการแยกงาน
กันทําในแต่ละหน่ วยงาน ทําให้งานที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่ องกันเกิดความไม่ราบรื่ นและไม่สามรถ
ตอบสนองความต้องการขอผูม้ าใช้บริ การได้ ซึ่ งจะทําให้ภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
เป็ นไปในทิ ศ ทางไม่ ดี ยกตัว อย่ า งเช่ น การให้ บ ริ ก ารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ที่ มี
กระบวนการหลายกระบวนการต่อเนื่ องกันจากหลายหน่วยงาน หากไม่มีการประสานงานที่ดีแล้ว
การให้บริ การผูโ้ ดยสารก็จะเกิ ดความไม่ปลอดภัย ล่าช้า และไม่ได้รับความสะดวก เริ่ มตั้งแต่การ
ตรวจบัตรโดยสาร ตรวจหนังสื อเดินทางและการตรวจค้นร่ างกายและสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ อง หาก
ไม่มีการประสานงานที่ดีต่อกันแล้วจะทําให้ผโู ้ ดยสารรอคิวเป็ นระยะเวลานาน รวมทั้งกระบวนการ
ต่างๆ อาจจะไม่เกิดความปลอดภัยหากแต่ละหน่วยงานไม่ได้มีการส่ งสารหรื อข้อความต่างๆ ถึงกัน
งบประมาณในการประชาสั ม พัน ธ์ มี จ าํ นวนไม่ ม ากพอที่ จ ะทํา ให้ก ารประชาสั ม พัน ธ์
ประสบความสําเร็ จในวงกว้าง เนื่ องจากการประชาสัมพันธ์จาํ เป็ นที่จะต้องใช้สื่อที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถตอบสนองต่ อ การรั บ รู ้ ไ ด้เ ร็ ว และต่ อเนื่ อ ง ซึ่ งทําให้ก ารประชาสัม พัน ธ์ จึ ง ต้อ งใช้
งบประมาณสู ง ปั จจุบนั สื่ อสังคมออนไลน์เป็ นสื่ อที่เข้าถึงผูใ้ ช้บริ การและประชาชนในวงกว้างมาก
ที่สุด จึงควรจะมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อประเภทนี้ให้มากขึ้น
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4.4 ส่ วนที่ 2 การวิเคราาะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ต่ อภาพลักษณ์ ท่าอากาศศยานสุ วรรณ
ณภูมิจาก
การรับรู้ และทัศนคคติของผู้รับสสาร
จากกการสัมภาษณ์
ณ์ของกลุ่มตัวออย่างสามารถวิเคราะห์ปัจจัจยที่มีอิทธิพลลต่อภาพลักษณ์
ษ ของท่า
อากาศยานสุ วรรณภู
ว
มิในสสายตาผูใ้ ช้บริรการชาวต่างชชาติ ดังนี้

ภาพที่ 4.1 ภาพลั
ภ กษณ์ท่าอากาศยานสุ
อ
ววรรณภูมิ
จาก ภาพอธิ บ ายปั จ จัย ที่ มี อิ ททธิ พ ลต่ อ ภาพพลัก ษณ์ ข องท่ า อากาศยาานสุ ว รรณภูมิ ข ้า งต้น
บ ดงั นี้
สามารถอธิบายได้
จากการสัมภาษณ
ณ์ กลุ่มตัวอย่ าง สามารถบบอกได้ว่าปั จจัยที่ มีผลต่ออภาพลักษณ์ มาจาก 2
ช่องทางคือ
1) การประชาสั
ก
มพั
ม นธ์
่ป
โดยวัตถุประสงค์ข์ องการประชาสัมพันธ์คอื เพื่อสร้างคววามนิยมให้เกิ ดขึ้นในหมูประชาชน
(Positive Steeps to Achievve Good Willl) ความนิยม (Good Will)) จากประชาชชนเป็ นสิ่ งสําคั
า ญซึ่งจะ
ช่ วยส่ งเสริ ม สนับสนุ นการดํ
ก าเนิ นงา นและความออยู่รอดของอองค์การสถาบบัน วัตถุประสงค์หรื อ
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ความมุ่งหมายประการหนึ่ งของการประชาสัมพันธ์ สถาบันจึงเป็ นเพื่อสร้างความนิ ยมให้เกิดขึ้นใน
หมู่ประชาชนหรื อกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง (วิรัช ลภิรัตนกุลม, 2544)โดยแหล่งข้อมูลของการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ที่ ก ารท่ า อากาศยานใช้น้ ัน มาจาก เว็บ ไซต์ข องสนามบิ น ที่ ใ ห้ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ
สนามบิน เนื่ องจากเป็ นแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจแรกให้กบั
ผูท้ ี่มาใช้บริ การสนามบินได้ ถ้าในเว็บไซต์น้ ันมีขอ้ มูลตอบสนองความต้องการ รวมทั้งสามารถ
สร้างความประทับใจให้กบั ผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์โดยใช้รูปภาพที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
2) ประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่สุดการได้ซึมซับ ในสิ่ งที่ได้สัมผัส เช่ น
การฟั ง การเห็ น ไม่ว่าจะได้รับการสัมผัสโดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจ จะส่ งผลต่อในจิ ตใจของแต่ละ
บุคคลผ่านกระบวนการตีความ ด้วยความรู ้ ความเข้าใจของผูร้ ับสารแต่ละบุคคล (Garrison and
Magoon,
1972) โดยจะเห็ น ได้จ ากการสัม ภาษณ์ ข องกลุ่ ม ตัว อย่าง จากการให้เ หตุ ผ ลของ
นักท่องเที่ยวที่พอใจกับการใช้บริ การสนามบินสุ วรรณภูมิ ล้วนแล้วแต่มาจากประสบการณ์จากการ
ที่ได้สมั ผัสมาแล้วทั้งสิ้ น โดยสามารถแยกประสบการณ์ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) ประสบการณ์ จ ากการได้รั บ บริ การจากการใช้ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ พ บว่ า
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ชื่นชอบการบริ การและความเป็ นมิตรของเจ้าหน้าที่ ซึ่ งให้บริ การด้วยความ
เต็มใจและยังให้ความช่ วยเหลือเป็ นอย่างดี ทําให้รู้สึกปลอดภัย และเป็ นมิตร ซึ่ งตรงกับ ทฤษฎี
ลําดับขั้นความต้องการของ Maslow’s needs hierarchy theory (พิภพ วชังเงิน, 2547, น. 161-164)
ด้านความต้องการทางด้านความมัน่ คงหรื อความปลอดภัย (Security or Safety Needs) จนกระทัง่ มี
กลุ่มตัวอย่างบางรายกล่าวเอาไว้ว่า สนามบินสุ วรรณภูมิ คือ “สนามบิ นแห่ งรอยยิ้ม” ซึ่ งถือเป็ น
ประเด็นสําคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสนามบินสุ วรรณภูมิ
(2) สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่มีในสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยส่ วนใหญ่แล้วกลุ่ม
ตัวอย่างถือว่าพอใจกับสิ่ งอํานวยความสะดวกที่มีอยู่ แต่มีสิ่งอํานวยความสะดวกบางอย่างที่กลุ่ม
ตัวอย่างต้องการให้ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน ดังนี้
(2.1) การบริ การของแท็กซี่ เป็ นสิ่ งที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ปรับปรุ งมากที่สุด
ทั้งในเรื่ องการบริ การ การไม่คิดค่าโดยสารตามมิเตอร์ หรื อจํานวนแท็กซี่ ที่ไม่เพียงพอ ซึ่ งถือเป็ น
ประเด็นสําคัญที่ตอ้ งการการปรับปรุ งอย่างเร่ งด่วน และเป็ นประเด็นข่าวจนถึงทุกวันนี้
(2.2) ป้ ายบอกทางต่างๆ ในสนามบินสุ วรรณภูมิ กลุ่มตัวอย่างมองว่าป้ ายบอกทาง
ในสนามบินยังไม่ชดั เจนเท่าที่ควร และอยากให้ปรับปรุ งให้มีภาษาอังกฤษทุกป้ ายด้วย
(2.3) จํานวนที่ นั่งในสนามบิ น กลุ่มตัว อย่างแจ้งว่าจํานวนที่ นั่งรอระหว่างขึ้ น
เครื่ อง ยังมีจาํ นวนไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว บางเที่ยวบินที่มีผโู ้ ดยสารจํานวนมาก ผูโ้ ดยสารต้อง
นัง่ รอที่พ้นื ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคิดว่าเป็ นภาพที่ไม่น่าดูนกั
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(2.4) การรอคิวตรวจคนเข้า-ออกเมือง กลุ่มตัวอย่างคิดว่าน่ าจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้
มากกว่านี้ บางช่วงเวลาใช้เวลานานมากกว่าจะผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า-ออกเมืองได้ ทั้งๆที่มี
เคาน์เตอร์วา่ งอยู่ แต่เจ้าหน้าที่ไม่มี น่าจะปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
(2.5) ความสะอาดภายในห้องนํ้า โดยส่ วนใหญ่พอใจกับความสะอาด แต่มีบางจุด
ที่นกั ท่องเที่ยวใช้บริ การเยอะ ซึ่งน่าจะเพิ่มพนักงานทําความสะอาดให้มากขึ้นกว่านี้
(2.6) ราคาอาหารในสนามบินที่มีราคาแพง กลุ่มตัวอย่างคิดว่าราคาอาหารมีราคา
แพงกว่าข้างนอกสนามบินเยอะมาก
(2.7) อิ น เตอร์ เ น็ ต ในสนามบิ น กลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ ค วามเห็ น ว่ า น่ า จะมี บ ริ ก าร
อินเตอร์ เน็ต ไวไฟ ฟรี เพื่อให้บริ การกับนักท่องเที่ยว โดยยกตัวอย่างสนามบินของประเทศอื่นที่
ให้บริ การฟรี สนามบินสุ วรรณภูมิกน็ ่าจะให้บริ การฟรี เช่นกัน
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ภาพที่ 4.2 ภาพแสดงสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่มีในสนามบินสุ วรรณภูมิ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตตรา วันชัย (2550) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคาดหวัง
ของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยที่มีต่อสนามบินสุ วรรณภูมิ ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ปรับปรุ ง ทางเดินควร
มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ทางเลื่อน มีป้ายบอกสถานที่และระยะทางให้เหมาะสม มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ มีระบบลําเลียงกระเป๋ าให้รวดเร็ วถูกต้อง และพิจารณาเพิ่มที่นงั่
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รอพักผูโ้ ดยสารให้เพียงพอ รวมถึงเพิ่มจํานวนห้องนํ้าและจัดพื้นที่สูบบุหรี่ ให้เป็ นสัดส่ วนมีระเบียบ
มากขึ้น
จากข้างต้นยังสอดคล้องกับ จุมพล รอดคําดี (2533) เรื่ องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ งของมนุษย์น้ นั มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงความคิด การ
เปลี่ยนแปลงความรู ้ สึก และการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงความคิดมาจากการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นการได้รับข้อมูลจากป้ าย Presentation ภายในสนามบิน หรื อ
เว็บไซต์ของสนามบินสุ วรรณภูมิเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการบริ การของสนามบินให้เข้าถึงง่าย
ข้อมูลตอบสนองความต้องการของผูร้ ั บบริ การได้อย่างครบถ้วนมี รูปภาพสวยงามสามารถสร้ าง
ความประทับใจให้กบั ผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และดึ งดูดนักท่องเที่ยวมาใช้บริ การเพิ่มขึ้น ส่ วนการ
เปลี่ยนแปลงความรู ้สึกนั้น เกิดจากประสบการณ์ของผูใ้ ช้บริ การที่มาใช้บริ การที่สนามบินจริ ง และ
ได้รับการบริ การที่ดีมีมาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ ว มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสนามบินอย่างครบ
ครั น ทํา ให้เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ความประทับ ใจ ประสบการณ์ แ ละ ทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการมาใช้บ ริ ก าร
สนามบิน นํามาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้บริ การสนามบินสุ วรรณภูมิไปในทางที่ดียงิ่ ขึ้น
จากทฤษฎีของ Garrison and Magoon (1972) สามารถอธิ บายได้ว่าการรับรู ้คือการที่สนอง
ตีความที่ได้จากการสัมผัสของร่ างกายกับสิ่ งแวดล้อมซึ่ งเป็ นสิ่ งเร้า การตีความหมายจะต้องอาศัย
ประสบการณ์ของบุคคลเป็ นเครื่ องช่ วยตีความ นั้นคือการที่ผูโ้ ดยสารได้สัมผัสจากการใช้บริ การ
ประสบการณ์ โ ดยตรงและทฤษฎี ของ Schramn (1973) แสดงให้เ ห็ น ว่า ภู มิห ลัง การศึ ก ษา
ความสามารถในการรับสาร บุคลิกภาพ อารมณ์ และทัศนคติ ของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะมาจากชนชาติ
ใดเมื่อได้รับประสบการณ์ตรงจากท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ทั้งการบริ การและพบปะเจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงานในท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิลว้ นเป็ นอิทธิพลก่อให้เกิดภาพลักษณ์ต่อท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิ แม้ความต้องการของแต่ละบุคคล ประสบการณ์การใช้บริ การสนามบินจะต่างกัน แต่ผโู ้ ดยสาร
ทุกคนก็จะอยูภ่ ายใต้พ้ืนฐานของทฤษฎี Maslow’s needs hierarchy theory (พิภพ วชังเงิน, 2547, น.
161-164) ดังนั้นท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ Maslow ได้แล้วไม่ว่า
จะเป็ นเพศใด ชาติใด หรื อผูโ้ ดยสารท่านใดจะใช้บริ การมาน้อยครั้งหรื อบ่อยครั้ง ก็จะตอบสนอง
ความพึงพอใจต่อท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ และส่ งต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิน้ นั เอง

บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “ประสบการณ์สนามบินของผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ” ได้ทาํ การวิจยั และสามารถแบ่งผลการศึกษาเป็ น 1) สรุ ปผลการศึกษา
2) อภิปรายผลและให้ และ 3) ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้หรื อเพื่อการวิจยั ในอนาคต ได้
ดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษา “ประสบการณ์สนามบินของผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ” มีเป้ าหมายสําคัญในการศึกษาครั้งนี้คือ
1) เพื่ อ ศึ ก ษาภาพลัก ษณ์ ข องท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ จ ากประสบการณ์ ส นามบิ น ของ
ผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติ
2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจากประสบการณ์
สนามบินของชาวต่างชาติ
สนามบินสุ วรรณภูมิ จําเป็ นต้องทราบถึงผลการศึกษาของความสําคัญทั้ง 2 ข้างต้น เพื่อรู ้ถึง
ข้อดีขอ้ เสี ยและความสําคัญในมุมมองของผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติ เพราะผูใ้ ห้บริ การไม่สามารถที่จะ
เห็ นมุ มมองเกี่ ยวกับภาพลักษณ์ และปั จจัยที่ มีอิทธิ ผลต่อภาพลักษณ์ สนามบิ นสุ วรรณภู มิได้เท่ า
ผูใ้ ช้บริ การได้
5.1.1 ภาพลักษณ์ ของท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิจากประสบการณ์ สนามบินของผู้ใช้ บริ การ
ชาวต่ างชาติ
ส่ วนมากของผูโ้ ดยสารที่เดินทางทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีประสบการณ์การเดินทางเข้าออก 2
ครั้งและ กลุ่มที่มีประสบการณ์การเดินทางเข้าออก 4 ครั้งขึ้นไป ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิน้ นั มี
ความพึงพอใจกับภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นอย่างดี ตามตรงจุดประสงค์ของรอง
ผูอ้ าํ นวยการท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิที่มีความคาดหวังว่า “อยากให้ท่าอากาศยานที่ให้บริ การ
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ผูโ้ ดยสารด้วยรอยยิม้ และมิตรภาพแบบไทย มีความสุ ภาพอ่อนโยนและมีน้ าํ ใจในการให้บริ การ” ซึ่ง
อยู่ภายใต้การบริ หารแบบการให้บริ การด้วยความปลอดภัย เนื่ องจากเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดในการ
ให้บริ การท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ หากให้บริ การดี มากเกิ นไปแต่ อย่างไรไม่ มีความปลอดภัย
เพียงพอ ภาพลักษณ์ ของท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิก็อาจจะไม่ ไ ด้รับการส่ งผลที่ ดี นักเพราะการ
ให้บริ การที่รวดเร็ วเกิ นไปย่อมทําให้เกิ ดข้อบกพร่ องของเรื่ องความปลอดภัยนั้นเองภาพพจน์ที่
ผูใ้ ช้บริ การมี ต่อท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจะเป็ นอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และข้อมูล
ข่าวสารที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับ สิ่ งเหล่านี้ยอ่ มก่อให้เกิดความประทับใจ ซึ่งอาจจะเป็ นความประทับใจที่
ดีหรื อไม่ดีก็ได้ นอกจากนั้น พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร ได้กาํ หนดภาพพจน์ที่พึงปรารถนาขององค์กร
ควรคุ มเนื้ อหา (Content) ไว้ 8 ข้อ คือ ความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายที่เกี่ ยวข้อง,สิ นค้าหรื อตรา
สิ นค้า, ความปลอดภัย มลภาวะและเทคโนโลยี, การมีส่วนเสริ มสร้างเศรษฐกิจสังคม, พนักงาน,
ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการและกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับซึ่งล้วนเป็ นสิ่ งที่ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิเล็งเห็นอย่างเด่นชัด
รองผูอ้ าํ นวยการท่าอากาศยานสุ วรรณให้ความสําคัญในการพัฒนาภาพลักษณ์ ที่ดีต่อท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสร้างหัวใจสําคัญของการประชมสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิคือการสร้างความมีส่วนร่ วมในทุกภาคส่ วน ทุกหน่วยงาน ที่ปฏิบตั ิงานในท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ ได้ระบุการประชาสัมพันธ์ให้ได้ผลจะต้องลงไปถึงทุกระดับ ทุกส่ วนงาน ไว้
ว่าจะเป็ น แม่บา้ นทําความสะอาด พนักงานเข็นรถเข็นกระเป๋ า เพื่อให้มีทศั นคติที่ดีต่อกัน และมอง
ไปในทิศทางเดียวกันดังที่ วิรัช ลภิรัตนกุล (2544) กล่าวไว้ การสร้างภาพลักษณ์ (Image) ในงาน
ประชาสัมพันธ์เป็ นที่สิ่งทีไปด้วยกันเสมอ และการประชาสัมพันธ์มีส่วนส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานดังนั้นทุกระดับ ทุกหน่วยงาน เปรี ยบเสมือนภาพลักษณ์องค์การ (Corporate Image) เป็ น
ภาพลักษณ์ขององค์การ โดยเน้นภาพรวมทั้งหมดขององค์การ โดยรวมถึงสิ นค้า ยี่หอ้ สิ นค้า ระบบ
การบริ หาร บริ ษทั ความมัน่ คง บุคลากรมีคุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ (กรกนก วิโรจศรี
สกุล, 2546) ถึงแม้ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิมีความมุ่งมัน่ ที่ดีในบางครั้งย่อมมีอุปสรรคในการ
ดําเนินการที่สาํ คัญคือการขาดความมีส่วนร่ วมในการทํางานของแต่หน่วยงาน กล่าวคือการแยกงาน
กันทําในแต่ละหน่วยงาน ทําให้งานที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่ องกันเกิดความไม่ราบรื่ นและไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการขอผูม้ าใช้บริ การได้ ซึ่ งจะทําให้ภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
เป็ นไปในทิ ศ ทางไม่ ดี ยกตัว อย่ า งเช่ น การให้ บ ริ ก ารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ที่ มี
กระบวนการหลายกระบวนการต่อเนื่ องกันจากหลายหน่วยงาน หากไม่มีการประสานงานที่ดีแล้ว
การให้บริ การผูโ้ ดยสารก็จะเกิ ดความไม่ปลอดภัย ล่าช้า และไม่ได้รับความสะดวก เริ่ มตั้งแต่การ
ตรวจบัตรโดยสาร ตรวจหนังสื อเดินทางและการตรวจค้นร่ างกายและสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ อง หาก
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ไม่มีการประสานงานที่ดีต่อกันแล้วจะทําให้ผโู ้ ดยสารรอคิวเป็ นระยะเวลานาน รวมถึงกระบวนการ
ต่างๆ อาจจะไม่เกิดความปลอดภัยหากแต่ละหน่วยงานไม่ได้มีการส่ งสารหรื อข้อความต่างๆ ถึงกัน
ดังที่ วิรัช ลภิรัตนกุล (2529) ได้กล่าวถึงแนวคิดการสร้ างความสัมพันธ์ (Internal Relations)
ความสัมพัน ธ์ ภ ายใน ในที่ น้ ี หมายถึ ง ความสั มพัน ธ์ข องกลุ่ ม ประชาชนภายในหน่ ว ยงาน หรื อ
บุคลากรขององค์การสถาบันนัน่ เอง การประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations) คือการ
สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีกลุ่มบุคคลภายในของสถาบันเอง อันได้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่
เสมียน พนักงาน ลูกจ้าง รวมตลอดจนถึงนักการ ภารโรง คนขับรถ ภายในองค์การสถาบัน ให้เกิด
ความรักใคร่ กลมเกลียว สามัคคีกนั ในหมู่เพื่อนร่ วมงาน รวมทั้งด้านการสร้างเสริ มขวัญ และความ
รักใคร่ ผกู พัน จงรักภักดี (Royalty) ต่อหน่วยงาน ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ภายในจึงมีความสําคัญ
มาก การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์การสถาบันจะดีไปไม่ได้เลย หากการประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์การสถาบันยังไร้ประสิ ทธิ ภาพ เพราะความสัมพันธ์อนั ดีภายในหน่ วยงาน จะมีผลสะท้อนไป
กับ การสร้ างความสัมพัน ธ์ ภ ายนอกด้ว ย และการสร้ า งความสัมพัน ธ์ อ ัน ดี ภ ายในหน่ ว ยงานยัง
เอื้ออํานวยให้การบริ หารและการดําเนิ นงานขององค์การสถาบันเป็ นไปด้วยความราบรื่ น คล่องตัว
และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการที่พนักงานลูกจ้างภายในสถาบันมีความเข้าใจในนโยบายและการ
ดํา เนิ น งานของสถาบัน เป็ นอย่ า งดี ก็ จ ะเป็ นกํา ลัง สํ า คัญ ในการสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพแก่ ก าร
ประชาสัมพันธ์ภายนอกด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้นท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิหรื อรองผูอ้ าํ นวยท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จึง
จัดอบรมปลูกฝังให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ภายในเป็ นอย่างดี โดยได้มีการสร้างค่านิ ยม
(Core Value) ขององค์กร “5 ใจ” ประกอบด้วย
1) ให้ใจ (Service Minded) ให้บริ การด้วยใจเหนือความคาดหมาย
2) มัน่ ใจ (Safety & Security) เป็ นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย
3) ร่ วมใจ (Teamwork) รวมพลังให้เกียรติทุกความเห็น
4) เปิ ดใจ (Innovation) พัฒนาไม่หยุดยั้ง
5) ภูมิใจ (Integrity) ยึดมัน่ ผลประโยชน์ขององค์กร
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิมีความเชื่ อมัน่ ว่าค่านิ ยมหลัก “5 ใจ” จะเป็ นส่ วนสําคัญที่นาํ
สนามบิ น ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ สู่ ค วามสํา เร็ จ และมี ก ารบริ ก ารที่ เ ป็ นเลิ ศ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ
ภาพลักษณ์ ชื่อเสี ยงของประเทศชาติ และความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิต่อไป
อุปสรรคที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิที่พบปัญหามากที่สุดคือปั ญหาความล่าช้าของการแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นได้จากหลายปั จจัย โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากลักษณะการบริ หารงานแบบกิ่งราชการ
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ที่ทาํ ให้ประสบปัญหาในหลายขั้นตอน บางอย่างต้องการแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ วแต่ไม่สามารถทํา
ได้เนื่องจากติดกระบวนการทางราชการ และมีผลปั จจัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ถึงอย่างไร
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิไม่นิ่งนอนใจและไม่ละเลยต่อปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นงานของ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิที่มีผลต่อการให้บริ การคือ การขาดความเข้าใจในงานบริ การและความ
ร่ วมมือระหว่างหน่ วยงาน งานให้บริ การเป็ นงานที่ทุกหน่ วยงานต้องให้ความร่ วมมือกัน เนื่ องจาก
หากผูโ้ ดยสารได้รับบริ การที่ไม่ดีจากส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิแล้ว จะส่ งผล
ต่อภาพลักษณ์ในการให้บริ การอย่างยิ่งเพราะทางท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิทราบถึงปั ญหาดังกล่าว
เป็ นอย่างดี ว่าปั จจัยใดที่ตอ้ งเร่ งแก้ไขเป็ นอันดับแรกคือ ความใส่ ใจในการให้บริ การผูโ้ ดยสารและ
การให้ความร่ วมมื อของทุกหน่ วยงานที่จะให้บริ การผูโ้ ดยสารแบบเหนื อความคาดหมาย ซึ่ งจะ
ส่ งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยตรง
5.1.2 ปั จจั ยที่มีอิทธิ พลต่ อภาพลักษณ์ ของท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิจากประสบการณ์
สนามบินของชาวต่ างชาติ
สามารถแบ่งปัจจัยออกมาได้ เป็ น 4 ปัจจัยหลักๆ คือ
1) การบริ การ
2) พนักงาน/เจ้าหน้าที่
3) สิ่ งอํานวยความสะดวก
4) สื่ อประชาสัมพันธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิมากที่สุดและล้วนเป็ นสิ่ งที่เกิดจาก
ประสบการณ์ของผูใ้ ช้บริ การทั้งสิ้ นไม่ว่าจะเป็ นประสบการณ์ทางตรงหรื อประสบการณ์ทางอ้อม
สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดทัศนคติตามที่ Newcomb (1954) อธิบายว่าทัศนคติเป็ นความโน้มเอียง
ของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่ได้รับ อาจเป็ นความพึงพอใจ หรื อความไม่พึงพอใจก็ได้และการรับรู ้
Garrison and Magoon (1972) ได้ให้ความหมายการรับรู ้ไว้ว่าการรับรู ้หมายถึง การะบวนการซึ่ ง
สมองตีความ หรื อแปลข้อความที่ได้จากการสัมผัส (Sensation) ของร่ างกาย (ประสาทสัมผัสต่างๆ)
กับสิ่ งแวดล้อมซึ่ งเป็ นสิ่ งเร้า ทําให้เราทราบว่าสิ่ งเร้า หรื อสิ่ งแวดล้อมที่เราสัมผัสนั้นเป็ นอะไร มี
ความหมายอย่า งไร มี ล ัก ษณะอย่า งไร ฯลฯ การที่ เ ราจะรั บ รู ้ สิ่ ง เร้ า สั ม ผัส ได้น้ ัน จะต้อ งอาศัย
ประสบการณ์ของเราเป็ นเครื่ องช่วยในการตีความหมาย หรื อแปลความดังนั้นด้วยเหตุน้ ี 4 ปั จจัย
หลักข้างต้นจึงมีอิทธิผลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิมากที่สุด และสิ่ งต่างๆ ภายในอาคาร
ผูโ้ ดยท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิที่ผใู ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ได้รับประสบการณ์มาแล้วเกิดทัศนคติและ
การรับรู ้ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิสามารถจําแนกได้ดงั นี้
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1) ด้านการบริ การ
ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิได้ให้ความสําคัญด้านการบริ การและความปลอดภัย
ระดับต้นๆ โดยเฉพาะทางด้านการบริ การ ต้องยอมรับว่าเป็ นเรื่ องที่ทรงอิทธิ ผลต่อภาพลักษณ์ของ
ท่าอากาศยานสุ วรรณมากที่สุด และส่ วนใหญ่ถึงแม้ผใู ้ ช้บริ การพึงพอใจกับท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
แต่ยงั มีปัญหาที่ผใู ้ ช้บริ การพบเจอและส่ งผลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ คือ การบริ การ
ของแท็กซี่ และการรอคิวตรวจคนเข้า-ออกเมือง เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การพบผูข้ บั แท็กซี่ คิดราคาเหมา
จ่าย โดยไม่คิดค่าโดยสารตามมิเตอร์ และบางกรณี คิวรอยาวซึ่งอาจเกิดจากจํานวนแท็กซี่ ไม่เพียงพอ
และการรอคิวตรวจคนเข้า-ออกเมืองมีคิวที่ยาวมากและใช้เวลานานเกินไปกว่าจะผ่านมาได้ซ่ ึ งทําให้
ผูใ้ ช้บริ การอาจตกเครื่ องได้
2) พนักงาน/เจ้าหน้าที่
ตามนโยบายของรองผูอ้ าํ นวยการท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิน้ ัน ที่สร้างรอยยิ้มเป็ น
ภาพลักษณ์ให้กบั ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ส่ งผลอย่างยิ่งต่อประสบการณ์โดยตรงของผูใ้ ช้บริ การ
พบว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับบริ การจากพนักงานและเจ้าหน้าที่อย่างเป็ นมิตรด้วยรอยยิ้ม ไม่ว่าจะเป็ น
พนักงานระดับล่างที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ และเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ได้รับคํา
ชื่นชมมากที่สุด ถึงแม้จะมีบางกลุ่มตัวอย่างที่ติถึงปั ญหาของพนักงานและเจ้าหน้าที่ทางด้านเรื่ อง
ภาษา แต่ผใู ้ ช้บริ การยังได้รับความจริ งใจในการช่วยเหลือเป็ นอย่างดี
3) สิ่ งอํานวยความสะดวก
สิ่ งอํานวยความสะดวกนับว่าเป็ นสิ่ งที่ขาดมิได้หากต้องให้การบริ การที่ดีและเกิ ด
ความพึงพอใจเพื่อส่ งผลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ไม่วา่ จะเป็ น ห้องนํ้า รถเข็นกระเป๋ า
ร้านอาหาร หรื อสิ่ งต่างๆที่สามารถอํานวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้บริ การภายในอาคารผูโ้ ดยสารของท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิได้น้ นั เพื่อสร้างความเพลิดเพลินสะดวกสบายแก่ผใู ้ ช้บริ การ แต่นับว่าเป็ น
ปั ญหาปั จจัยหนึ่ งของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
เพราะผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ได้รับประสบการณ์ จากส่ วนนี้ ได้ไม่ดีนักสามารถจําแนกปั ญหาส่ วน
ใหญ่ได้ดงั นี้ 1) โดยเฉพาะการบริ การอินเตอร์เน็ต WIFI ภายในท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิได้รับการติ
มากที่สุด เนื่องจากผูใ้ ช้บริ การไม่ทราบว่ามีบริ การอินเทอร์ เน็ตฟรี WIFI เพราะไม่มีป้ายหรื อสิ่ งใด
ชี้บอกได้ชดั เจนพอ และถึงแม้ผใู ้ ช้บริ การบางท่านจะทราบเรื่ องการใช้บริ การอินเทอร์เน็ต ฟรี WIFI
แล้ว จากการสอบถามพนัก งานหรื อ เจ้า หน้า ที่ แ ล้ว ก็ ต าม ก็ พ บปั ญ หาของความยุ่ ง ยากในการ
ลงทะเบียนใช้บริ การที่ยงุ่ ยากเกินไปและมีเวลาที่จาํ กัด 2) ป้ ายบอกทางที่ไม่ชดั เจนโดยเฉพาะการหา
ห้องนํ้าอีกทั้งห้องนํ้าไม่เพียงพอต่อการให้บริ การและความสะอาดของห้องนํ้าอีกเช่นกัน 3) พื้นที่
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รองรับที่นงั่ ในอาคารผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิที่ไม่เพียงพอจนทําให้ผใู ้ ช้บริ การบาง
ท่านจําเป็ นต้องนัง่ พื้นเพื่อรอขึ้นเครื่ อง
4) สื่ อประชาสัมพันธ์
สื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ นับ ว่ า เป็ นช่ อ งทางการสื่ อ สารหนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสบการณ์
ทางอ้อมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ไม่ว่าจะเป็ นวีดิทศั น์ เอกสาร และสื่ อ
ดิ จิทลั จากผูใ้ ช้บริ การของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีเพียงผูใ้ ช้บริ การบางท่านเท่านั้นที่ ได้รับข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อดิจิทลั และพบว่าผูใ้ ช้บริ การไม่ได้พบเห็นเอกสาร วีดิทศั น์ ภายในท่าอากาศ
ยานสุ ว รรณภู มิ อาจเป็ นข้อ บกพร่ อ งของท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ที่ ไ ม่ ส ามารถส่ ง สารไปถึ ง
ผูใ้ ช้บริ การได้ดีนกั ทําให้ปัจจัยของสื่ อประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
น้อยที่สุด ซึ่งอาจเป็ นไปได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่สมั ผัสได้จากประสบการณ์ทางตรงภายในอาคาร
ผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิมากกว่าเพราะผูใ้ ช้บริ การมีจุดหมายในการหาทางเดินเข้าออกท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ หรื ออาจวางจุดสื่ อประชาสัมพันธ์ได้ไม่เข้าถึงพอ
จากทั้ง 4 ปั จจัยที่กล่าวมานั้นล้วนเป็ นปั จจัยสําคัญที่มีอิทธิ ผลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศ
ยานสุ วรรณภูมิท้ งั สิ้ น และทําให้เห็นถึงความสําคัญของแต่ละปั จจัยที่มีอิทธิ ผลด้านใดเพียงใด จาก
ทฤษฎี ของ Schramn (1973) แสดงให้เห็ นว่า ภูมิหลัง การศึกษา ความสามารถในการรั บสาร
บุคลิกภาพ อารมณ์ และทัศนคติ ของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะมาจากชนชาติใดเมื่อได้รับประสบการณ์
ตรงและประสบการณ์ทางอ้อมจากท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ทั้ง 4 ปั จจัยไม่ว่าจะเป็ น การบริ การ,
พนักงาน/เจ้าหน้าที่, สิ่ งอํานวยความสะดวก และสื่ อประชาสัมพันธ์ในท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิลว้ น
เป็ นอิทธิ พลก่ อให้เกิ ดภาพลักษณ์ ต่อท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ แม้ความต้องการของแต่ละบุคคล
ประสบการณ์ การใช้บริ การสนามบินจะต่างกัน แต่ผูใ้ ช้บริ การทุกคนก็จะอยู่ภายใต้พ้ืนฐาน ของ
ทฤษฎี Maslow’ s needs hierarchy theory (พิภพ วชังเงิน, 2547, น. 161-164) คือ
1) ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physical Needs) เป็ นความต้องการเบื้องต้นขั้น
พื้นฐาน (Basic Needs) ซึ่ งจําเป็ นต่อการดํารงชี วิตเป็ นความต้องการเพื่อบําบัดความหิ ว ความ
กระหาย เช่น อาหาร ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค อากาศ นํ้า การขับถ่าย ความต้องการทางเพศ มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของคน เช่น เมื่อผูใ้ ช้บริ การเข้ามาที่สนามบิน ต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกตอบสนอง
ความต้องการทุกที่ ไม่วา่ จะเป็ นห้องนํ้า รถเข็น หรื อแม้กระทั้งร้านขายยา
2) ความต้องการทางด้านความมัน่ คงหรื อความปลอดภัย (Security or Safety Needs)
หลังจากความต้องการทางกายได้รับการตอบสนองแล้ว จะสนใจความปลอดภัยในชี วิต ร่ างกาย
ทรัพย์สิน หน้าที่การงาน การคุกคาม เสี่ ยงภัยอันตราย ต้องมีหลักประกัน เช่น ผูใ้ ช้บริ การท่านหนึ่ ง
ที่บินด้วยสายการบินอิสราเอลซึ่ งเป็ นสายการบินที่มีมาตรการความปลอดภัยสู งที่สุดสายการบิน
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หนึ่ ง ทําให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้สึกอุ่นใจในความร่ วมมือระหว่างท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิกบั สายการบิน
ดังกล่าว
3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) จะเริ่ มเป็ นสิ่ งจูงใจที่สําคัญต่อ
พฤติ ก รรมของคนที่ มี นิ สั ย ชอบอยู่ร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ ม การได้รั บ การยอมรั บ จากบุ ค คลอื่ น และ
ความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มของสังคมอยู่เสมอจะภูมิใจ ทุกคนต้องการเพื่อนไม่ว่า
เพื่อนร่ วมงาน เพื่อนบ้าน ต้องการความรักมิตรภาพจากผูอ้ ื่น จึงแสดงออกในรู ปของการเป็ นผูม้ ี
มนุษย์สมั พันธ์ที่ดี เช่น ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เมื่อผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว มักจะมีเวลา
ว่างระหว่างรอขึ้นเครื่ อง จึงต้องสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูบ้ ริ การอย่างมีโรงหนัง เกม อินเตอร์เน็ท
Airlines Lounge เป็ นต้น
4) ความต้องการที่จะรับการยกย่อง ให้เกียรติ์ (Self Esteem Needs) เป็ นความ
ต้องการระดับสู ง เกี่ยวกับความต้องการระดับสู ง เกี่ยวกับความมัน่ ใจในตนเองในเรื่ องของความรู ้
ความสามารถ ต้องการให้คนอื่นยกย่องสรรเสริ ญ ความต้องการทางสถานภาพ (Status) ต้องการ
ได้รับความนับถือ ความมีชื่อเสี ยง เป็ นที่ยอมรับของผูอ้ ื่น เพื่อความเชื่ อมัน่ และความรู ้สึกภูมิใจใน
ตนเองเช่น ผูใ้ ช้บริ การทุกท่านไม่ว่าจะถือตัว๋ ระดับใด ย่อมมีความต้องการยกย่อง ให้เกียรติ์ กับการ
บริ การต่างๆ อย่างการทักทายอย่างเท่าเทียมกัน (เสมอภาคกัน) เป็ นต้น
5) ความต้องการความสําเร็ จสมหวังในชี วิตหรื อความต้องการที่ จะตระหนักถึ ง
ความเป็ นจริ งในตัวเอง (Self Actualization Needs) เป็ นความต้องการระดับสู งสุ ด ต้องการพัฒนา
ตนเองให้สูงสุ ด ต้องการให้เกิดความสําเร็ จในทุกสิ่ งทุกอย่าง ตามความนึ กคิดของตนเอง ต้องการ
เป็ นอะไรจะเป็ นให้ได้ มีความต้องการความสมหวังในชี วิต จะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดังนั้นท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ Maslow ได้แล้วไม่ว่า
จะเป็ นเพศใด ชาติใด หรื อผูโ้ ดยสารท่านใดจะใช้บริ การมาน้อยครั้งหรื อบ่อยครั้ง มีทศั นคติและการ
รั บรู ้ จากการใช้บริ การไม่ ว่าจะเป็ นประสบการณ์ ทางตรงและประสบการณ์ ทางอ้อมก็ตาม ก็จ ะ
ตอบสนองความพึงพอใจต่อท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิภายใต้ทฤษฎีของ Maslow และสิ่ งเหล่านี้ เกิด
อิทธิผลที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิน้ นั เอง
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5.2 อภิปรายผล
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิน้ นั มีภาพลักษณ์จากประสบการณ์ของผูใ้ ช้บริ การออกมาได้อย่าง
น่ าพอใจแต่ถึงแม้มีความน่ าพึงพอใจก็แฝงไปด้วยข้อบ่งพร่ องปั ญหาเรื้ อรังที่เป็ นมาอย่างยาวนาน
ตามที่ได้สรุ ปผลการวิจยั มานั้น โดยยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่ งผูว้ ิจยั คิดว่าปั ญหาข้อขัดข้องของท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นรู ปแบบการดําเนินงานที่เรี ยกว่า ระบบ
“รัฐวิสาหกิจ” แต่ยงั คงมีกลิ่นไอของความเป็ นระบบ “ราชการ” เป็ นอย่างมาก ดังนั้นการ
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิน้ นั น่าจะมาจากรู ปแบบขององค์กรที่
ยากต่อการตอบสนองการคิดแบบนอกกรอบ ส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบในกรอบเพราะองค์กร บริ ษทั
ท่าอากาศยานแห่ งประเทศไทยจํากัด มหาชน ที่กาํ กับดูแลท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นรู ปแบบรัฐวิ
สากิ จขึ้นตรงกับรั ฐบาลซึ่ งรั ฐบาลมี อาํ นาจโดยตรงในการจัดตั้งคณะกรรมการเข้ามาบริ หารท่า
อากาศยานและทําตามนโยบาย การสั่งการของรัฐนั้นย่อมเป็ นการสื่ อสารแบบ Top-down คือเป็ น
การทํางานแบบควบคุม ศูนย์กลางสั่งมาอย่างไร ต้องปฏิบตั ิตามนั้น ไม่สามารถทํานอกเหนื อคําสั่ง
ได้และไม่อาจโต้เถียงหรื อออกความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้ น
องค์กรที่มีกลไกระเบียบบังคับหรื อราชการ เป็ นการจัดโดยการศูนย์อาํ นาจเป็ นหลัก มีการ
ใช้กฎหมายกฎระเบี ยบในหน่ วยงานที่เคร่ งมาก โดยการควบคุมและจะไม่มีตวั ตนในการเสนอ
ข้อคิดเห็นอย่างเป็ นทางการและขั้นตอนการประสานงานเป็ นไปตามกฎ
ดังนั้นการขจัดปั ญหาข้อขัดข้องในการขับเคลื่อนของบริ ษทั ท่าอากาศยานแห่ งประเทศไทย
จํากัด มหาชน จําเป็ นต้องปฏิรูปให้เป็ นเอกชนเต็มตัวเพื่อให้บุคคลากรสามารถแสดงศักยภาพได้
อย่างเต็มที่โดยไม่ข้ ึนกับนโยบายเป็ นหลัก มีการระดมความคิดช่ วยการแก้ไขปรับปรุ งบริ ษทั ได้
อย่างถูกจุด เพราะบุคลากร พนักงาน เป็ นผูอ้ ยู่หน้างานปฏิบตั ิงาน เห็นรู ้แจ้งปั ญหาจริ ง ซึ่ งต่างจาก
รัฐทําตามนโยบายของผูบ้ ริ หารไม่รับฟั งความเห็นที่ไม่ทราบถึงความเป็ นจริ งเพียงแค่อ่านรายงาน
เท่านั้นแล้วมีความเป็ นไปได้สูงที่สามารถพัฒนา นวัตกรรมการสื่ อสารการบริ การของสนามบินท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ ไปในรู ปแบบ การคิดนอกกรอบไม่ทาํ ซํ้าแบบเดิมๆ สิ่ งที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่
เคยเกิดมาก่อน
จาก 4 ปั จจัยที่มีอิทธิ ผลสําคัญต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ คือ การบริ การ,
พนักงาน/เจ้าหน้าที่, สิ่ งอํานวยความสะดวก และสื่ อประชาสัมพันธ์น้ นั เกิดจากท่าอากาศยานสุ วรรณ
(ผูร้ ั บ สาร) จึ ง จํา เป็ นต้อ งมี
ภู มิ (ผูส้ ่ งสาร) ไม่ ส ามารถสื่ อสารความสัม พัน ธ์กับผูใ้ ช้บ ริ ก าร
องค์ประกอบหลักที่สาํ คัญในกระบวนการสื่ อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์คือ ผลสะท้อนกลับ (Feedback)
หรื อการตอบสนองต่อสารแต่ท้ งั นี้ ขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลหรื อแต่ละวัฒนธรรม
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(West & Turner, 2007) นั้นคือต้องนึกถึงความรู ้ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการสื่ อสารของผูส้ ่ ง
สารและผูร้ ับสารและเนื่ องจากสนามบินมีหลายเชื้อชาติย่อมต่างวัฒนธรรม แต่เมื่อมีเทคโนโลยีมา
เกี่ ย วข้อ งย่อ มมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ พัฒ นานวัต กรรมการสื่ อ สาร ด้ว ยหลากหลายวัฒ นธรรม
นวัตกรรมความหมายที่ใช้ร่วมกันแล้วในสัญลักษณ์เชิงสัญญะก็จะเป็ นความหมายที่รู้จกั โดยทัว่ กันที่
เรี ยกกันว่า “Mainstream”
จุมพล รอดคําดี (2533) กล่าวว่า ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งของมนุษย์น้ นั
มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยู่ 3 ระดับ คือ
1) การเปลี่ยนแปลงความคิด สิ่ งที่จะทําให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ มาจาก
ข้อมูลข่าวสารใหม่ ซึ่งอาจมาจากสื่ อมวลชนและสื่ อบุคคลอื่น
2) การเปลี่ยนแปลงความรู ้สึก การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้ มากจากประสบการณ์
หรื อความประทับใจหรื อสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดความสะเทือนใจ
3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็ นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนิ นชีวิตในสังคมซึ่ ง
ไม่มีผลต่อบุคคลทําให้ตอ้ งเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมเสี ยใหม่
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องโดยตรง ถ้าความคิดความรู ้สึก และพฤติกรรมถูก
กระทบในระดับใดก็ตาม จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติท้ งั สิ้ น นอกจากนี้ องค์ประกอบต่างๆ
ในกระบวนการสื่ อ สาร อาทิ เ ช่ น คุ ณ สมบัติผูส้ ่ ง สาร ลัก ษณะของข่า วสาร คุ ณ สมบัติ ข องช่ อ ง
ทางการสื่ อสาร ล้วนมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ดงั นั้นการที่จะให้เกิดทัศนคติที่ดี
หรื อเปลี่ยนแปลงทัศนคติขอ้ เสี ยให้เป็ นดีได้น้ นั ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ต้องให้ความสําคัญ 4
ปั จจัยได้แก่ การบริ การ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ สิ่ งอํานวยความสะดวก และสื่ อประชาสัมพันธ์ของ
ระบบการสื่ อสาร ที่ส่งผลต่อผูใ้ ช้บริ การทั้งในประสบการณ์ทางตรง และประสบการณ์ทางอ้อม
เพราะเป็ นหัวใจหลักที่ส่งผลต่อความคิด ความรู ้สึกของผูใ้ ช้บริ การซึ่ งอยูภ่ ายใต้ทฤษฎี Maslow’ s
needs hierarchy theory (พิภพ วชังเงิน, 2547, น. 161-164) คือ 1) ความต้องการทางด้านร่ างกาย
(Physical Needs) เป็ นความต้องการเบื้องต้นขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) 2) ความต้องการทางด้าน
ความมัน่ คงหรื อความปลอดภัย (Security or Safety Needs) 3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social
Needs) 4) ความต้องการที่จะรับการยกย่อง ให้เกียรติ์ (Self Esteem Needs) 5) ความต้องการ
ความสํา เร็ จ สมหวัง ในชี วิ ต หรื อ ความต้อ งการที่ จ ะตระหนัก ถึ ง ความเป็ นจริ ง ในตัว เอง (Self
Actualization Needs)ดังนั้นท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเพียงสามารถบริ หารจัดการด้วยทฤษฎี
Maslow’ ได้เ ป็ นอย่างดี แล้ว ก็เ พียงพอที่ จ ะสามารถสร้ างความพึ่งพอใจให้กับผูใ้ ช้บริ การ และ
แน่นอนว่าจะส่ งผลภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิอย่างไม่มีที่ติ
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แต่อย่างไรก็ดีท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิมีความต้องการที่จะเป็ นหนึ่ งเหนื อท่าอากาศยาน
อื่นๆจึงต้องเห็นควรให้ความสําคัญภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเพราะเป็ นภาพลักษณ์ที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อมของผูใ้ ช้บริ การ ดังนั้นภาพลักษณ์ของ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาชาวต่างชาติ ถึงแม้ผใู ้ ช้บริ การติเตียนบางอย่าง
ต้องปรับปรุ งบ้าง แต่ยงั เกิ ดความพึงพอใจที่ดีตอ้ งผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติ แต่เนื่ องจากปั จจุบนั ท่า
อากาศยานต่ า งๆโดยเฉพาะในเอเชี ย มี ก ารพัฒ นาท่ า อากาศยานอย่า งไม่ ห ยุด หย่อ นและมี ก าร
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ อง ทําให้ภาพลักษณ์ ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิอนั ดับตกลงไปบ้าง
หากท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ บริ ห ารการจัด การกับ 4 ปั จ จัย ที่ ก ล่ า วมาแล้ว นั้น ย่อมส่ ง ผลดี ต่ อ
ภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิในอนาคตการสังเกตของการบริ การที่ดีเข้าถึงเข้าใจสิ่ งที่
ผูบ้ ริ โภคว่าต้องการสิ่ งใดขาดสิ่ งใดเพื่อให้ตอบสนองเกิดความพึงพอใจอยูเ่ สมอ
ดังนั้นท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิมีความตระหนักถึงความสําคัญ 4 ปั จจัย ได้แก่ การบริ การ
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ สิ่ งอํานวยความสะดวก และสื่ อประชาสัมพันธ์ ในการบริ หารภาพลักษณ์ของท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ เพราะถึงแม้ภาพลักษณ์โดยรวมของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นไปทางบวก
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิก็มิอาจละเลยในการรักษาภาพลักษณ์ไว้ให้ยงั่ ยืนแล้วก้าวขึ้นอันดับสู งขึ้น
ในทางที่ดี ด้วยการให้บริ การโดยการสร้ างประสบการณ์ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การด้วยความรวดเร็ วและ
ปลอดภัยอย่างดียงิ่ ให้มากที่สุด โดยเฉพาะ 4 ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิผลที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็ นสิ่ งที่สร้าง
ภาพลักษณ์ให้กบั ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิท้ งั ยังเป็ นหน้าตาให้กบั ประเทศชาติต่อไป
ผูว้ ิจยั มีความคิดสุ ดท้ายในกรณี มองอีกมุมมองหนึ่ งคือ ภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
นั้น ไม่ ป ระสบความสํา เร็ จ ในเรื่ อ งการรั ก ษาภาพลัก ษณ์ ที่ดี ไ ด้จ ากประสบการณ์ ก ารใช้บริ ก าร
ชาวต่างชาติ เพราะบทสัมภาษณ์ในช่วงแรกนั้น อาจทําให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล มีความเกรงใจในการตอบบท
สัมภาษณ์ ในเรื่ องของความพึงพอใจที่มีต่อภาพลักษณ์ ท่าอากาศยานสุ วรรณภู มิ จนผูใ้ ห้ขอ้ มูลมี
ความคุน้ เคยจึงสามารถมองหาข้อดีขอ้ เสี ยหรื อปั จจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิออกมาได้ แต่ถึงอย่างไรนั้นผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติตอบความพึงพอใจที่ดีต่อภาพลักษณ์ของท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นอย่างดีแล้วถือว่าเป็ นที่สุด

5.3 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลวิจยั ไปใช้
แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
และ 2) ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในอนาคต
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5.3.1 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
1) ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิอยูใ่ นเกณฑ์ที่
ดี แต่ มี สิ่ ง ต้อ งต้อ งปรั บ ปรุ ง อี ก หลายประเด็ น และสิ่ ง เหล่ า มี โ อกาสทํา ให้ ค วามพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การลดลงได้เรื่ อยๆ ซึ่ งส่ งผลต่อภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยตรง จากประเด็นที่
จําเป็ นที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขดังกล่าว สามารถนําไปบริ หารจัดการได้อย่างตรงจุด เพื่อสร้างความพึง
พอใจกับผูใ้ ช้บริ การและภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
2) ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นถึง ระบบโครงสร้ างการดําเนิ นงานของท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ มีปัญหามาอย่างยาวนานแล้วท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิทราบถึงปั ญหาที่เกิ ดขึ้นมาบ้าง
แล้ว แต่ยงั ไม่สามารถที่จะปรับปรุ งแก้ไขได้ หรื อสามารถปรับปรุ งแก้ไขได้เพียงชัว่ คราวเท่านั้น ผล
วิจยั นี้จึงเชื่อว่า คณะผูบ้ ริ หารบริ ษทั ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จํากัด มหาชน จะสามารถพัฒนา
ระบบโครงสร้างการดําเนินงานของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและพัฒนาปรับปรุ งสร้างประสบการณ์
ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อมที่แปลกใหม่ ดึงดูดความน่าสนใจ เปิ ดกว้างรับฟั งความคิดเห็น
จากพนักงานหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน แล้ววิเคราะห์ผใู ้ ช้บริ การ (ผูร้ ับสาร) ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของท่าอากาศยานภูมิโดยตรงไปในทางที่ดีข้ ึนเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิต่อไป
3) ผลการวิจ ัยนี้ แสดงให้เ ห็ น ว่า ภาพลัก ษณ์ ของท่ าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ ยังคง
สามารถสร้างรอยยิม้ ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การได้เป็ นอย่างดี อย่างสยามเมืองยิม้ ทําให้ทราบว่าพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ มีภาพรวมที่มีมิตรภาพ เป็ นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานภูมิเป็ น
อย่างดี
5.3.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยในอนาคต
การศึกษาเรื่ อง “ประสบการณ์สนามบินของผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ” ใช้วิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพในการศึ ก ษา โดยมุ่ ง ศึ ก ษากรณี ศึ ก ษาเพี ย ง
ภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ และอิทธิผลที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ดงั กล่าว ทําให้ผลวิจยั ที่
ออกมามีลกั ษณะของข้อมูลเชิงลึกมากกว่าข้อมูลในภาพกว้าง โดยเฉพาะเป็ นการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ผลการวิจยั ที่ได้จึงยังจํากัดอยู่ในเรื่ องของภาพลักษณ์ใน
มุมมองชาวต่างชาติ ในการศึกษาครั้งต่อไปถ้าสามารถศึกษาสิ่ งที่ทาํ ให้ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ น
อันดับต้นๆ ของท่าอากาศยานระดับโลกได้ เช่นการศึกษาพนักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ ณ ท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิหรื อศึกษาการบริ หารจัดการการทํางานในองค์การท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
แบบเจาะลึกถึงปั ญหาและแนวทางแก้ไขในอนาคตได้
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การวิจ ัยในอนาคต จึ งควรให้ความสนใจในการศึ กษาเพิ่มเติ ม ซึ่ งสามารถกระทําได้ 3
แนวทาง ได้แก่
1) การศึ กษาภาพลักษณ์ ของท่าอากาศยานสุ วรรณภู มิของผูใ้ ห้บริ การในมุมมอง
พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อใช้ผลการวิจยั ดังกล่าวในการตรวจสอบผลการวิจยั ครั้งนี้
ว่ า ระบบความคิ ด ในการบริ หารจัด การของท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ น้ ั น สามารถส่ ง ผลต่ อ
ภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิได้เพียงใด
2) การศึกษาระบบโครงสร้างการบริ หารจัดการของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เพื่อ
ให้ผลวิจยั ที่ได้ทราบถึงปัญหาเชิงลึกในองค์การ ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
และเพิม่ ความแม่นยําของข้อมูลให้ดีข้ ึน
3) การศึ ก ษาประสบการณ์ ส นามบิ น ของผู ้ใ ช้บ ริ การชาวต่ า งชาติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเปรี ยบเทียบกับผูใ้ ช้บริ การชาวไทย โดยเปรี ยบเทียบกับ
ประสบการณ์ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานภูมิ เพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือนและแตกต่าง
ในปัจจัยด้านต่างๆ
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่มีลกั ษณะครอบคลุมรอบด้าน สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการ
ตรวจสอบผลการวิจยั ที่เกิดขึ้นในงานวิจยั ชิ้นนี้ หรื อนําเอาผลวิจยั ซึ่ งเป็ นมุมมองภายนอกไปใช้ใน
การพัฒนาภาพลักษณ์ท่าอากาศยานภูมิหรื อองค์การต่างๆ ในประเทศต่อไป
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ภาคผนวก ก
แบบสั มภาษณ์ ผ้ ูใช้ บริการชาวต่ างชาติ

Perception of Foreign Passengers towards the Appearance of Suvarnabhumi Airport
แบบสอบถามเรื่อง การรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การชาวต่างชาติต่อภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

You have been randomly selected to take part in a survey which is part of the Master
Thesis Research entitled The Impact Factors towards the Image of Suvarnabhumi Airport in the
Context of Foreign Passengers. This research is conducted by Mr. Asawin Srithongpim
Postgraduate student at Graduate School of Communication Arts and Management Innovation,
National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand
Your opinion of your airport experience today is essential to this research project. Please
take a few minutes to complete this questionnaire and hand it back to the interviewer before your
departure.
.....................................................................................................................................................
Personal Information
1. Sex

( ) Male

2. Nationality .................................................
3. Age ..........................
4. Educationlevel .......................................
5. Occupation ......................

( ) Female
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6. IncomeSalary(in your currency).....................
7. This is your.........................time(s) to visit the Suvarnnabhumi International
1. Before coming to the Suvarnabhumi Airport. What is your opinion toward the airport?
1.1 Why you think like that?
2. How do you know about the Suvarnahumi Airport? Please specific sources.
3. After you got services at the Suvarnabhumi Airport, how would you rate the airport from 1 to
10?
3.1 Why?
4. Do you know that the Suvarnabhumi Airport has been awarded?
5. If compare the Suvarnabhumi Airport to other airport. What do you think of?
6. Could you please give one word to describe about the Suvarnabhumi Airport?
6.1 Why?
7. What make you feel good and like most of the Suvarnabhumi Airport?
7.1 Why?
8. What make you feel uncomfortable about Suvarnabhumi Airport?
8.1 Why?
9. Need any facilities or services that you want from Suvarnabhumi Airport?
10. If you a port of the management of airport what three things you will provide for the airport to
have a good image?
11. What do you think the airport should improve?
12. Recommendations for the airport to get a better image in a better way?

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นายอัศวิน ศรี ทองพิมพ์

ประวัตกิ ารศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา พ.ศ. 2552

ประสบการณ์การทํางาน

พ.ศ. 2553-ปั จจุบนั
เจ้าหน้าที่บริ การท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

