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บทคัดย่อ 

    การศึกษาเรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ของ

ชาวต่างชาติ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ของ

ชาวต่างชาติ และศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ของชาวต่างชาติ 

นอกจากนี้ยังศึกษาความแตกต่างทางลักษณะประชากรของชาวต่างชาติ กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของ 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับการรับรู้

ภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)ของชาวต่างชาติ 

การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการ

เชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรเป้าหมาย คือ ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งที่มา

ท่องเที่ยว อยู่ชั่วคราว หรือถาวร ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 300 คน และเก็บข้อมูลโดย

ให้ตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเอง (Self-administered Questionnaire) จากนั้นได้น าข้อมูลมา

วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
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ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีอายุ 26-35 ปี มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 701-1400USD ซึ่งประกอบอาชีพพนักงานเอกชน โดยกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์การเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว และกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การการใช้บริการของสายการบินไทย  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆของบริษัทการบินไทย จ ากัด 

(มหาชน) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมา คือ  สื่อบุคคล และสื่อนิตยสาร ตามล าดับ และ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการบินไทยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จ าแนกตาม

ข่าวสารด้านต่างๆ ดังนี้ การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ  ข่าวสารการด าเนินงานของการ

บิน และข่าวสารการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ตามล าดับ 

ในส่วนการรับรู้ภาพลักษณ์ของ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน)นั้น โดยเฉลี่ยกลุ่ม

ตัวอย่างรับรู้ภาพลักษณ์ด้านองค์กรในระดับมาก และรับรู้ภาพลักษณ์ด้านบริการการขายในระดับปาน

กลาง  โดยการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านองค์กร มีการรับรู้ว่า การบินไทยมีโลโก้ท่ีเป็นเอกลักษณ์ เมื่อนึกถึง

สายการบินสัญชาติไทย  รองลงมา การบินไทยเป็นสายการบินที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับใน

ระดับสากล และการบินไทยคือสายการบินแห่งชาติไทยที่ให้บริการด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

ตามล าดับ และการรับรู้ภาพลักษณ์ของ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน)ด้านการบริการและการ

ขาย พบว่า การบินไทยมีบริการการบินแบบครบวงจรด้วยราคาบัตรโดยสารราคาย่อมเยาว์เมื่อเทียบ

กับสายการบินสัญชาติอ่ืน รองลงมา มีกิจกรรมส่งเสริมการขายและมีการน าเสนอกิจกรรมที่มีความ

ทันสมัยและเหมาะสมกับ และการบินไทยมีช่องทางที่สามารถติดต่อหาข้อมูลได้สะดวก 24 ชั่วโมง 

ตามล าดับ ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ชาวต่างชาติที่มีลักษณะประชากร อายุ ภูมิล าเนา 

และประสบการณ์การใช้บริการสายการบินไทยแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ บริษัท 

การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน รวมถึง ประชากรชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์การใช้

บริการสายการบินไทยที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าการเปิดรับข่าวสารของชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ

รับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)ในความสมพันธ์ระดับต่ า 

ค าส าคัญ: ภาพลักษณ์, การเปิดรับข่าวสาร, บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน), ชาวต่างชาติ, การ

บินไทย 
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ABSTRACT 

 The research studies the perceived image of Thai Airways International 

Public Company Limited of foreigners. Moreover, this paper explore the differences in 

demographic characteristics of that effect the perceived image of Thai Airways. 

Including, the relationship between media exposure and brand recognition of the 

company. 

 The study used quantitative research by using survey method. The area of 

research focus on foreigner who live in Thailand. Stratified random sampling method 

selected 300 samples among foreigner collected by using self-administered 

questionnaire. Data was analyzed by descriptive analysis and inferential statistic. 

 Respondents were mostly from 26 to 56 years old, female by majority. Most 

were private company employee, and earning from 701-1400USD. Most of 

Representative sample come from Asia countries for tourism purposes and flown with 

Thai Airways experience. 

Most assimilated information about Thai Airways from Internet, followed 

by People (Family, Relative, Friends, Thai Airways employee), and magazine. On 

average, samples assimilated information about sales promotions through Thai Airways, 

then by Information about Thai Airways Business and Thai Airways Exhibition. 

Samples perceived the Thai Airways image through its Thai Airways has a 

unique and distinctive logo, followed by the Thai Airways is famous and an 

internationally acceptable airline. 

 Research found that foreigner with different ages, domicile and flown with Thai 

Airways experience had not different information exposure about Thai Airways. 

Secondly, foreigner who have different flown with Thai Airways experience had 

different perception image of Thai Airways. Finally, foreigner behavior in terms of 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 4 
 

information exposure and knowledge of Thai Airways is associated by an average 

correlation. 

Key Word: Image Exposure, Thai Airways International Public Company Limited, 

Foreigner, Thai Airways. 

Keywords: Image, Exposure, Thai Airways International Public Company Limited, 

Foreigners, Thai airways. 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ธุรกิจการบินเป็นธุรกิจที่บริการด้านการขนส่งทางอากาศที่นิยมใช้ในการเดินทางในปัจจุบัน 

เนื่องจากมีความรวดเร็ว และเหมาะสมในการเดินทางระยะไกล ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน

มีสายการบินหลากหลายสัญชาติ และองค์กรการบินเอกชนเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งสายการบินพานิชย์

เกิดขึ้นเนื่องจากประชาชนมีความต้องการในการใช้บริการมากขึ้น สายการบินใหม่ๆเพ่ิมขึ้น   ใน

ประเทศไทยสายการบินแห่งชาติสายการบินแรก คือ สายการบินไทยที่ให้บริการการบินหลากหลาย

เส้นทาง กลุ่มผู้ใช้บริการมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การบินไทยสร้างเครือข่ายกับสายการบิน

ต่างชาติมากมายท าให้ธุรกิจการบินมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยการแข่งขันด้านธุรกิจการบิน

สูงขึ้น การบินไทยจึงต้องสร้างภาพลักษณ์เพ่ือสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการสาย

การบิน เพ่ือให้เกิดความประทับใจ เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน หันมาใช้บริการสายการบินมากขึ้น ซึ่ง

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ท าให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี  การให้บริการด้านการบินของ 

บริษัท การบินไทยจ ากัด (มหาชน) ตลอด 56ปี มีเส้นทางหลากหลายเพ่ิมขึ้น จ านวนผู้โดยสาร ที่เป็น

ชาวต่างชาติเพิ่มข้ึน และมีแนวโน้มในการเปิดเส้นทางต่างประเทศท่ีหลากหลายมากขึ้น จึงท าให้ผู้วิจัย

สนใจการรับรู้ภาพลักษณ์ของชาวต่างชาติ ว่าเมื่อนึกถึงภาพลักษณ์ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด 

(มหาชน)ในความคิดของชาวต่างชาติ ผลที่ออกมาเป็นอย่างไรบ้างในด้านต่างๆ  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)ของชาวต่างชาติ 

2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)ของชาวต่างชาติ 

3.  เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางลักษณะประชากรของชาวต่างชาติ กับการเปิดรับข่าวสารของ 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางลักษณะประชากรของชาวต่างชาติ กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของ 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสารของชาวต่างชาติกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของ

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

วิธีการวิจัย 

    ในการวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการเชิงส ารวจ 

(Survey Research) ประชากรเป้าหมาย คือ ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งท่ีมาท่องเที่ยว อยู่

ชั่วคราว หรือถาวร ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 300 คน และเก็บข้อมูลโดยให้ตัวอย่าง

กรอกแบบสอบถามเอง (Self-administered Questionnaire) จากนั้นได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

 

ผลการวิจัย 

  ในการสรุปผลการศึกษาแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทางลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
1. เพศ กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีจ านวนมากกว่าเพศหญิง คือ เป็นเพศชาย จ านวน 155

คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 และเป็นเพศหญิง จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 

2. อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 

รองลงมา 18-25 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3และ 36-45 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อย

ละ 13.2 และ 46ปีขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
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               3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 701-1400USD จ านวน 132คน 

คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมา ไม่เกิน 700USD จ านวน 82คน คิดเป็นร้อยละ 27.3และ 1401-

2400USD จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 

                4. อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานเอกชน จ านวน 122คน คิดเป็นร้อย

ละ 40.7รองลงมา อาชีพอิสระ จ านวน 63คน คิดเป็นร้อยละ 21.0และ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 

42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 

                 5. เชื้อชาติ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเชื้อชาติ ญี่ปุ่น จ านวน 24คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 

รองลงมา จีน จ านวน 23คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และ อังกฤษ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 

     

         ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การเดินทางโดย

เครื่องบิน คือ ท่องเที่ยวจ านวน 227คน คิดเป็นร้อยละ 54.7รองลงมา ท างานจ านวน 101คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.3และ เยี่ยมญาติจ านวน 76คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 

ส าหรับความถี่ในการใช้บริการการบินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีความถี่การใช้บริการ6-10ครั้ง/ปีจ านวน 161คน คิดเป็นร้อยละ 53.7รองลงมา 1-5ครั้ง/ปี

จ านวน 95คน คิดเป็นร้อยละ 31.7และ มากกว่า10ครั้ง/ปีจ านวน 44คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 

และปัจจัยที่เลือกใช้บริการสายการบิน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีปัจจัยที่

เลือกใช้บริการ คือ โปรโมชั่นจ านวน 112คน คิดเป็นร้อยละ 37.3รองลงมา บริการจ านวน 95คน คิด

เป็นร้อยละ 31.7และ ความปลอดภัยจ านวน 59คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 

ส่วนที่ 3 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

        ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับข้อมูลข่าวสารของ 

บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน)จากช่องทางอินเทอร์เน็ตจ านวน 256คน คิดเป็นร้อยละ 51.5

รองลงมา สื่อบุคคลจ านวน 80คน คิดเป็นร้อยละ 16.1และ นิตยสารจ านวน 60คน คิดเป็นร้อยละ 

12.1 
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  และความถ่ีในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบินไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

มีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.84เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร

เกี่ยวกบัโปรโมชั่นต่างๆอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 รองลงมา ข่าวสารการด าเนินงาน

ของการบินไทยอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 และข่าวสารการจัดกิจกรรมโครงการ

ต่างๆ อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 การรับรู้ภาพลักษณ์ของ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

การรับรู้ภาพลักษณ์ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน) ของชาวต่างชาติ ได้

ท าการศึกษาภาพลักษณ์สองด้านด้วยกันคือ  ภาพลักษณ์องค์กร และภาพลักษณ์ด้านบริการการขาย 

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ “ภาพลักษณ์องค์กร” โดยรวมของบริษัท การบินไทย 

จ ากัด (มหาชน) ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้   

“ภาพลักษณ์การบริการการขาย”  โดยรวมของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับปาน

กลาง มีค่าเฉลี่ย 2.90 โดยการรับรู้ภาพลักษณ์สามารถแยกรายละเอียดประเด็นการรับรู้ต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านองค์กร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของ บริษัทการบินไทย 

จ ากัด (มหาชน)ด้านองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ว่า การบินไทยมีโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์ เมื่ อนึกถึงสายการบิน

สัญชาติไทยอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมา การบินไทยเป็นสายการบินที่มีชื่อเสียง 

และได้รับการยอมรับในระดับสากลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และ การบินไทยคือสาย

การบินแห่งชาติไทยที่ให้บริการด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 

2. ด้านการบริการการขาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของ บริษัท

การบินไทย จ ากัด (มหาชน)ด้านการบริการการขายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 

2.90 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า การบินไทยมีบริการการบินแบบครบวงจรด้วยราคาบัตร

โดยสารราคาย่อมเยาว์เมื่อเทียบกับสายการบินสัญชาติอ่ืนอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 

รองลงมา มีกิจกรรมส่งเสริมการขายและมีการน าเสนอกิจกรรมที่มีความทันสมัยและเหมาะสมกับ

สินค้า อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 และ การบินไทยมีช่องทางที่สามารถติดต่อหา

ข้อมูลได้สะดวก 24 ชั่วโมงอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 
   จากผลการศึกษาเรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ของชาวต่างชาติ” 
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ชาวต่างชาติที่มีลักษณะประชากรต่างกัน มีความแตกต่างในการเปิดรับ

ข่าวสารเกี่ยวกับ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

จากการศึกษาพบว่า ประชากรชาวต่างชาติที่มีอายุ ภูมิล าเนา และประสบการณ์การใช้

บริการสายการบินไทยแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ บริษัท การบินไทย จ ากัด 

(มหาชน) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์

ของการบินไทย ที่ให้ความส าคัญในการสื่อสารภาพลักษณ์ของการบินไทยไปยังต่างประเทศได้อย่าง

ทั่วถึง และอย่างต่อเนื่อง เท่าๆกัน โดยมีการจัดกิจกรรม การบินไทยออนทัวร์ ไปยังประเทศต่างๆใน

ยุโรป อาทิ สวีเดน อิตาลี เบลเยี่ยม ทวีปเอเชีย เน้นการออกบูทจัดกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ในส่วน

ของทวีปออสเตรเลีย มีการจัดกิจกรรมที่เมืองซิดนีย์ มีการออกร้านการบินไทย จัดกิจกรรมต่างๆใน

ทุกๆปี และในทวีปอเมริกาที่การบินไทยไม่ได้ท าการบินแล้ว มีการร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร 

เนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดได้เปรียบ เพราะเป็นจุดศูนย์กลางที่เชื่อมต่อไปยังประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ท าให้ชาวต่างชาติให้ความสนใจ โดยพบว่ามีผู้โดยสารชาวต่างชาติถึง 30% ของผู้โดยสารที่ใช้

บริการสายการบินไทย ในปี 2558 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับทุกๆเทศกาลส าคัญของ

แต่ละประเทศมีการออกโปรโมชั่นต่างๆ อย่างต่อเนื่องในทุกๆเส้นทาง เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับ

ชาวต่างชาติ รวมทั้งยังเพ่ิมเส้นทางบินไปยังเอเชียและยุโรป และหาพันธมิตรเพ่ิมบางเส้นทางที่ไม่ได้

ท าการบิน เช่นทวีปอเมริกา ด้วยเสน่ห์แบบไทยท าให้ชาวต่างชาติให้ความสนใจ โดยการบินไทยมีการ

ปรับกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือขยายฐานให้เป็นที่รู้จัก โดยเล็งเห็นการสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ที่

สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั่วถึง และรวดเร็ว เพื่อดึงดูดลูกค้าชาวต่างชาติ 

จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารผ่าน

อินเตอร์เน็ต ถึงร้อยละ 51.5 รองลงมาคือสื่อบุคคล และ นิตยสาร ผลการทดสอบนี้สรุปได้ว่าเพราะมี

การประชาสัมพันธ์เท่าๆกัน การรับรู้จึงเท่ากัน โดยที่ทั้งหมดมีการเปิดรับโดยเฉลี่ยปานกลาง ซึ่งพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของการบินไทยมากท่ีสุด  
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 สมมติฐานที่ 2 ชาวต่างชาติที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน  โดยแบ่งย่อยเป็น ภาพลักษณ์องค์กร และ 

ภาพลักษณ์การบริการการขาย 

สมมติฐานที่ 2.1 ชาวต่างชาติที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์

ด้านองค์กร ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

ประชากรที่มีอายุและภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านองค์กรของ 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ไม่แตกต่างกัน โดยพบว่า ชาวต่างชาติมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน

องค์กรของบริษัทการบินไทยอยู่ในระดับมาก โดยชาวต่างชาติรับรับรู้ว่าการบินไทยมีโลโก้ที่เป็น

เอกลักษณ์เมื่อนึกถึงสายการบินสัญชาติไทย ได้รับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ร้อยละ 4.04 รองลงมาคือ การบิน

ไทยเป็นสายการบินที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในระดับสากล ร้อยละ 3.92 และการบินไทยเป็น

สายการบินที่น่าเชื่อถือ ร้อยละ 3.83 ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจาก การบินไทยมีการประชาสัมพันธ์

ข่าวสารที่เหมือนกันและเท่าๆกันทุกทวีป จึงมีการรับรู้ภาพลักษณ์ที่เหมือนกัน อายุและภูมิล าเนาที่

แตกต่างกันจึงไม่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ประสบการณ์การใช้บริการสาย

การบินไทยแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน)แตกต่าง

กัน ที่นัยส าคัญ .05 โดยพบว่า ประชากรชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์การการใช้บริการสายการบิน

ไทย มีค่าเฉลี่ย 3.80 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับ การิสัน และมากูน (Garrison and 

Magoon, 1972, pp.607) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การรับรู้เกิดจากการสัมผัสของร่างกายกับ

สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้า ท าให้ทราบว่าสิ่งเร้านั้นมีลักษณะอย่างไร การรับรู้สิ่งเร้านั้นจะต้องอาศัย

ประสบการณ์ในการตีความหมาย และยังสอดคล้องกับ การเกิดภาพลักษณ์ในปัจเจคบุคคล ของ พงษ์

เทพ วรกิจโภคาทร(2537,หน้า 122) ที่กล่าวว่าเหตุการณ์ทั้งหลายจะเข้ามาสู่เราได้โดยช่องทางการ

สื่อสาร (Communication Channel ) ได้แก่ การได้ยิน เห็น สัมผัส ลิ้มรส และกลิ่น โดยการรับรู้และ

ความประทับใจ (Perception) จะเกิดขึ้นได้จากช่องทางการสื่อสาร โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 

ทักษะการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม และวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้ว่าประชากรชาวต่างชาติที่

มีประสบการณ์การใช้บริการสายการบินไทย แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร แตกต่างกัน 

เนื่องจาก ได้ใช้บริการ สัมผัสประสบการณ์จริง ได้กลิ่น และได้เห็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิดการรับรู้

ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 10 
 

สมมติฐานที่  2.2 ชาวต่างชาติที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกัน มีการการับรู้

ภาพลักษณ์ด้านบริการการขาย ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน  ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า 

ประชากรที่มีอายุ ภูมิล าเนา และประสบการณ์การใช้บริการสายการบินไทยแตกต่างกัน 

มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านบริการการขายของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ไม่แตกต่างกัน 

โดยพบว่า ชาวต่างชาติมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านบริการการขายของบริษัทการบินไทยอยู่ในระดับ

ปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามเราพบว่าถ้าดูเป็นรายข้อ ผลการศึกษาพบว่า การบินไทยมีบริการการบิน

แบบครบวงจรด้วยราคาบัตรโดยสารราคาย่อมเยาว์เมื่อเทียบกับสายการบินสัญชาติอ่ืน ได้คะแนน

สูงสุดที่เด่นชัดในสายตาชาวต่างชาติ โดยในขณะที่การแข่งขันด้านสายการบินสูง ภาพลักษณ์ด้าน

ราคาเลยเด่นชัด สอดคล้องกับ การก าหนดภาพลักษณ์ตามส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

ของ บอร์ลดิง (Boulding, 1975, p.91) ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านราคาโดยทั่วไป 

ผู้บริโภคจะเริ่มต้นจากจุดแรกคือ ค านึงถึงราคาสินค้า หรือค่าบริการที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม 

แต่ในสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง ส าหรับการตลาดสินค้าบางประเภทนั้นเป้าหมายของ

ภาพลักษณ์ด้านราคาอาจต้องปรับตัว นั่นคือ ราคาท่ีย่อมเยาว์  

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านองค์กร

ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ของชาวต่างชาติอยู่ในระดับมาก ในขณะที่การรับรู้ภาพลักษณ์

ด้านบริการการขาย อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า การรับรู้ด้านบริการการขาย ในเรื่อง การจัด

กิจกรรมการขายมีอย่างต่อเนื่องและเข้าถึงทุกพ้ืนที่ อยู่ในระดับปานกลางเกือบจะน้อย จะเห็นได้ว่า

การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของการบินไทยต้องการเน้นภาพลักษณ์องค์กรมากกว่าภาพลักษณ์ด้าน

บริการการขาย ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมและผลการด าเนินการของการบินไทย ที่เน้นภาพลักษณ์

องค์กรเป็นหลัก 

สมมติฐานที่  3 การเปิดรับข่าวสารของชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์กับการรับรู้

ภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า การเปิดรับข่าวสารของชาวต่างชาติมี

ความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านองค์กรและด้านบริการการขาย ของบริษัท การบินไทย 

จ ากัด (มหาชน) โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท การบิน

ไทย จ ากัด (มหาชน) และสอดคล้องตามที่ พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร (2537, น. 112) กล่าวไว้ใน
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กระบวนการเกิดภาพลักษณ์ ว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาพลักษณ์ คือ ช่องทางการสื่อสาร 

(Communication channel) โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายจะถึงผู้รับได้ เกิดจากช่องทางการ

สื่อสาร ได้แก่ การได้ยิน ได้เห็น และ สัมผัส โดยในแต่ละช่องทาง การรับรู้จะมีความสมบูรณ์หรือไม่

นั้น เกิดจากความสามารถในการรับรู้ของแต่ละบุคคล คือ เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีการเปิดรับข่าวสารสูงจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ใน

ระดับสูง ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

ในระต่ า ก็จะส่งผลให้การรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เกิดการรับรู้ต่ าตาม

ไปด้วย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ของ

ชาวต่างชาติ” เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสอบความกลุ่ม

ตัวอย่างชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย จากการศึกษาท าให้ผู้วิจัยทราบถึงความคิดเห็นของ

ชาวต่างชาติที่มีต่อบริษัท การบินไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้จากงานวิจัยชิ้นนี้สามารถศึกษาต่อยอดในแง่มุม

ที่ต่างออกไป ทั้งนี้จากผลการศึกษาพบว่า ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1.  กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ บริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน) 

จากช่องทางอินเทอร์เน็ต สื่อบุคคลและ นิตยสาร เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ บริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน) มากที่สุดเป็น 3 ล าดับแรก โดยสื่อ

อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่ชาวต่างชาติเข้าถึงได้ง่าย และมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง

รวดเร็ว ซึ่งการบินไทยควรให้ความส าคัญกับสื่อดังกล่าวเป็นหลัก ควรเน้นรูปแบบการบริหารและการ

สร้างภาพลักษณ์ใหม่ เพ่ือขยายตลาดการบินให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเล็งเห็นการสร้างภาพลักษณ์

ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั่วถึง และรวดเร็ว เพ่ือดึงดูดลูกค้าชาวต่างชาติ โดยมุ้ง

เน้น วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธะกิจในบทบาทของสายการบินแห่งชาติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารให้มากยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงศักยภาพของช่องทางการสื่อสารที่จะมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์

ขององค์กร รวมทั้งมีการประเมินผลช่องทางการสื่อสารที่ใช้ในแต่ละปี เพ่ือน ามาเป็นข้อมู ลในการ

ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด อย่างไรก็ตาม พบว่า 
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การบินไทยมีการเปิดรับข่าวสารจากการจัดนิทรรศการในต่างประเทศน้อยที่สุด โดยพบว่า มีเพียงร้อย

ละ 1.2 ของกลุ่มตัวอย่าง อาจจะต้องมีการจัดนิทรรศการออกอากาศ หรือเผยแพร่ออนไลน์ ให้

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมีนิทรรศการบน Internet หรือ Live facebook ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่อง

ทางการสื่อสารให้มากขึ้น  

2. จากผลการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน)ของกลุ่ม

ตัวอย่างชาวต่างชาติ พบว่า ภาพลักษณ์การบินไทยด้านองค์กรอยู่ในระดับมาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีการ

รับรู้ภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่จดจ าในเรื่องของโลโก้ของการบินไทย แต่อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์

องค์กรด้านการบริการการขายอยู่ในระดับกลาง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ชาวต่างชาติรับรู้ว่า การบิน

ไทยมีบริการการบินแบบครบวงจรด้วยราคาบัตรโดยสารราคาย่อมเยาว์เมื่อเทียบกับสายการบิน

สัญชาติอ่ืน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด จากผลการวิจัยจะเห็นว่าชาวต่างชาติมีก าลังในการซื้อบัตรโดยสาร และ

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าราคาบัตรโดยสารการบินไทยมีราคาย่อมเยาว์ การท าการตลาดกับชาวต่างชาติจึง

เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนรายได้ของบริษัทการบินไทย จ ากัด(มหาชน) ดังนั้น บริษัท การบิน

ไทย จ ากัด(มหาชน)จึงควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้เกิดการรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวได้อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และขับเคลื่อนธุรกิจการบิน

ไทยให้มีความส าเร็จมากยิ่งขึ้น  

3. จากผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและความเป็นปัจจุบันของ

ข่าวสาร ส่งผลต่อภาพลักษณ์ระดับความทันสมัย และความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัย  ข้อมูล

ข่าวสารที่มีความเคลื่อนไหว อัพเดทอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งส าคัญในด้านความน่าเชื่อถือ เช่น ควรมี

การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเที่ยวบิน เครื่องบินที่ใช้ท าการบิน เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือด้านความ

ปลอดภัย รวมถึงเนื้อหาข่าวสารที่น าเสนอออกไปควรมีหลากหลาย ครบคลุมทั้งเรื่องขององค์กรและ

บริการต่างๆของการบินไทย เพ่ือให้ชาวต่างชาติเกิดการรับรู้เนื้อหาข่าวสารมากที่สุด 

4. เนื่องจากการบินไทยให้บริการการบินหลากหลายเส้นทาง ชาวต่างชาติมีอยู่

หลากหลายทวีป ช่องทางการสื่อสารจึงเป็นส่วนส าคัญในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ช่องทางที่

หลากหลายจึงเป็นข้อได้เปรียบในการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้น การบินไทย จึงควรเพ่ิมช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น   
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รายการอ้างอิง 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ เพ่ือศึกษาภาพที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลเมื่อนึกถึงบริษัท การบิน

ไทย อันเกิดมาจากการรับรู้จากประสบการณ์ทางตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อม และมี

ความรู้สึกตอบสนองต่อ บริษัท การบินไทยในเชิงบวกหรือเชิงลบในด้านต่างๆ โดยได้ก าหนด

การศึกษาไว้ 2ด้านด้วยกัน คือ ด้านองค์กร (Corporate Image) คือ การบินไทย เป็นองค์กร

ที่มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือหรือไม่ มีบทบาทภารกิจขององค์กรที่ชัดเจน มีองค์ความรู้ที่

ทันสมัย โดยเน้นภาพรวมทุกสิ่งอย่างขององค์กร โดยรวมถึงสินค้า บริการ ระบบบริหารการ

จัดการ ความมั่นคง และภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง ( Brand Image) คือ ภาพ

ที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อตราสินค้าของการบินไทย คือมีการับรู้โลโก้และสัญลักษณ์

การบินไทยอย่างไร รวมถึงบริการต่างๆที่ได้รับ จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่าชาวต่างชาติ

รับรู้ภาพลักษณ์บริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน)อย่างไร และเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี เพ่ือให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทในอนาคต 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ หมายถึง กระบวนการทางความคิดที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่

ได้รับ เป็นกระบวนการเลือกรับข่าวสาร การจัดสารเข้าด้วยกัน และการตีความสารที่ได้รับ

ตามความเข้าใจและความรู้สึกของตนเอง โดยในที่นี้หมายถึง การรับรู้ของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ

ภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 2 ด้าน ได้แก่ ด้านประเภทของสื่อ และ

http://www.as.nida.ac.th/nithinan/511/chap10
http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/continent/06_6.html/
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ด้านความถี่ของการเปิดรับข่าสาร ซึ่งผลที่ได้ท าให้ทราบได้ว่าประชากรชาวต่างชาติมีการรับรู้

อย่างไร และเพ่ือน าผลไปพัฒนาบริษัทการบินไทยต่อไปในอนาคต 

3. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ชั่วคราว หรือ 
ตั้งรกรากถาวร ซึ่งไม่ใช่คนไทย โดยมีเชื้อชาติที่หลากหลาย โดยศึกษาการรับรู้ข้อ แต่ละ
บุคคล ในด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้ โดยศึกษาลักษณะประชากรว่าเกิดการรับรู้ภาพลักษณ์
ทั้ง 2 ด้านและมีความเก่ียวข้องหรือเชื่อมโยงกันอย่างไร 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกเปิดรับข่าวสาร  การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และการเปิดรับสื่อ ว่ามี

การเปิดรับสื่อใดบ้าง โดยผ่านช่องทางไหน รวมถึงการเปิดรับข่าวสารต่างๆของของบริษัท 

การบินไทย จ ากัด(มหาชน) ประเภทใดซึ่งกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนก็จะเปิดรับแตกต่างกัน

ออกไป รวมถึงการรับรู้ภาพลักษณ์แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรและน าผลที่ได้ไปพัฒนาช่อง

ทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทการบินไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  


