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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ความสําเร็จของวิทยานิพนธฉบับนี้เกิดข้ึนจากความกรุณาของคณาจารยและบุคคลอีก
หลายทานท่ีใหความอนุเคราะหชวยเหลือและใหกําลังใจขาพเจามาโดยตลอด 
 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.อัศวิน เนตรโพธ์ิแกว อาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธเปนอยางสูงท่ีกรุณาแนะนํา ชวยเหลือ แสดงความรูสึกหวงใย เมตตากรุณา            
ซ่ึงทําใหขาพเจารูสึกซาบซ้ึงในพระคุณอาจารยอยางท่ีสุด ขอกราบขอบพระคุณอาจารยอรุณ  งามดี 
ท่ีกรุณารับเปนประธานคณะกรรมการวิทยานิพนธ  และรองศาสตราจารย ดร.จิตราภรณ  สุทธิวร
เศรษฐ  รองศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ  ศุภดิลก ท่ีกรุณารับเปนกรรมการวิทยานิพนธในคร้ังนี้ 
นอกจากนี้แลวขาพเจาขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลทิพย  ศาสตระรุจิ กรรมการ
วิทยานิพนธผูซ่ึงใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ ใหคําแนะนํา เฝาติดตามและใหกําลังใจขาพเจา
ตลอดเวลา  
 ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีใหความอนุเคราะหดานขอมูล
และคําแนะนําตางๆ แกขาพเจาอยางดียิ่ง ขอขอบคุณกลุมเพื่อนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีมา
ชวยทุมเทแรงกายแรงใจ ใหความชวยเหลือทําใหขาพเจาสามารถทําวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวง
ไปดวยดี  และท่ีสําคัญอยางยิ่งขอกราบขอบพระคุณคุณแมสุนันทา  เครือวรรณ  ผูซ่ึงคอยชวยเหลือ 
หวงใยดูแลขาพเจามาโดยตลอด และพ่ีชาย นองชายท่ีคอยเปนกําลังใจใหเสมอ  
 ขาพเจารูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาและความเสียสละของทุกๆ ทานท่ีใหแกขาพเจาเปน
อยางมาก ความดีอันใดท่ีเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ใหสงผลดีตอทุกๆ ทานท่ีไดเอยนามและไมได
ระบุนามมา ณ ท่ีนี้  
 
 

คณัสมน  เครือวรรณ 
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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในภาวะวิกฤตท่ีมีตอทัศนะของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ปญหาและอุปสรรค
ของการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงศึกษากลยุทธการ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณในภาวะวิกฤตของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยยกประเด็น
ปญหาท่ีจะทําการศึกษากรณีกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิทําใหตองหยุดใหบริการช่ัวคราว ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการโดยการใชหลักวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research)  
 กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาแบงออกเปน 3 กลุม คือ (1) ผูบริหารระดับสูงท่ีมี
บทบาทในการกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธและควบคุมการดําเนินงานประชาสัมพันธของทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ  จํานวน  5  คน (2) ผูรับผิดชอบงานดานการประชาสัมพันธ  เจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธท่ีเปนผูปฏิบัติงานตามกลยุทธการประชาสัมพันธของผูบริหารระดับสูง ซ่ึงจะ
สามารถทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  จํานวน 10  คน และ (3) กลุมบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภมิู  ไดแก  
ตัวแทนสายการบิน และส่ือมวลชน  ซ่ึงจะทําใหทราบถึงความคิดเห็นและทัศนะท่ีหลากหลายท่ีมี
ตอภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  จํานวน  5  คน  โดยอาศัยขอมูลจากการสัมภาษณเชิง
ลึก (In-depth  Interview)   
 วิธีการเก็บขอมูลใชวิธีแบบสัมภาษณเชิงลึก  (In-depth Interview) ดวยการสอบถาม
จากบุคลากรดังกลาวท่ีเกี่ยวของ และจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ  (Documentary  Source) เพื่อนําขอมูล
ท้ังหมดมาวิเคราะหและอธิบาย   แลวนํามาเสนอขอมูลแบบพรรณนาวิเคราะห  (Analysis  
Description)  
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 ผลการศึกษาในสวนของภาพลักษณท่ีเกิดข้ึนเม่ือเกิดกรณีกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิทําใหตองหยุดใหบริการชั่วคราวน้ัน เหตุการณ
ดังกลาวสงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศชาติและทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนอยางมาก          
ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความไมมีประสิทธิของการรักษาความปลอดภัยท่ีเขมงวดของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และความไมมีประสิทธิภาพของการใชแผนการฉุกเฉิน (Aerodrome Emergency Plan) 
เม่ือเกิดเหตุการณข้ึน  
 ในสวนของกลยุทธประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตเม่ือเกิดเหตุการณกลุมพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภู มิ  พบวา  มีการดํา เนินงาน
ประชาสัมพันธอยางเปนข้ันตอน แตยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เนื่องจากเหตุการณดังกลาวไม
เคยเกิดข้ึนมากอนจึงทําใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานการประชาสัมพันธไมทันเตรียมพรอม
รับมือกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น  
 จากการศึกษาในขางตนพบวา ภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีพบในการ
วิจัยคร้ังนี้เปนประโยชนอยางยิ่ง ในการกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ และสามารถนําขอมูลท่ี
ไดมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในการกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสราง
ภาพลักษณในภาวะวิกฤติของทาอากาศยานสุวรรณภูมิตอไป ซ่ึงจะทําใหภาพลักษณของทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิเปนท่ีปรากฏแกสายตาประชาชน และเปนท่ียอมรับตอผูมาใชบริการ อันจะเปนสวน
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาประเทศไปสูความเจริญกาวหนาในระดับโลกตอไป 
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ABSTRACT 

 
The primary purpose of the qualitative research was aimed to examine the effect of 

the Suvarnabhumi Airport’s image resulted from the blockade event on concerned personnel at 
Suvarnabhumi Airport, and to investigate the problems and difficulties in relation to public 
relations activity, and to explore the appropriate public relations strategy to build the image of the 
airport following the time of crisis. In this study, the proposition raised was the People’s Alliance 
for Democracy (PAD) in blockades of the airport, resulting in the aerodrome service suspension 
at Suvarnabhumi Airport. 

The sample group was classified into three groups; (1) five top executives whose role 
have involved designing the public relations strategy and regulated the public relation activities at 
the Suvarnabhumi Airport, (2) ten public relations personnel and staffs whose functions and duty 
were subjected to the top executives and were close to acknowledge the problems and difficulties 
for pubic relations activity in time of crisis, and lastly (3) airport-related persons which included 
five airport agents and mass media. This would be expected to allow us understand the diverse 
opinion and comments on the Suvarnabhumi Airport’s image. The in-dept interview was 
instrumental to gather data.  

For data collection, the respondents were asked to express their opinion and 
comments through the in-dept interview instrument. In addition, other informative source such as 
related literatures and document were analyzed and delineated through descriptive analysis 
method.  
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The results have shown that the event of airport blockades by the People’s Alliance 
for Democracy (PAD) that leaded to the aerodrome service suspension had extremely negative 
impact on the country and Suvarnabhumi Airport’s image as it reflected the ineffectiveness of 
security guard system and the failure of the implementation of the aerodrome emergency plan.  

Regarding to public relations strategy in time of crisis when Suvarnabhumi Airport 
was sealed up by the People’s Alliance for Democracy (PAD), the public relations activity was 
carried out stepwise, but remained inadequate efficacy. As it was an unexpected event; the 
responsible personnel failed to cope with the situation timely.  

In short, it’s suggested that the airport’s image would be likely beneficial in 
designing the appropriate public relation strategy, and the data obtained could be used as useful 
guidelines for further improvement on public relations strategy and airport’s image building. This 
results in positive consequences; beneficial image and recognition by passengers, and moving the 
country toward progress and advancement internationally.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเติบโตอยางตอเนื่องของธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ ตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน     อันเนื่องมาจากการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจและความตองการเดินทางสะดวก รวดเร็ว 
สงผลใหหลายประเทศกําหนดกลยุทธเพื่อรองรับการแขงขันการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูโดยสาร 
อากาศยาน และสินคา โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทาอากาศยานท่ีทันสมัย พัฒนาระบบการ
บริการใหตรงกับความตองการของผูใชบริการ และนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชอํานวยความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง ท้ังนี้ ก็เพื่อใหผูใชบริการมีความพึง
พอใจสูงสุด มีความประทับใจ และเช่ือม่ันในบริการท่ีมีคุณภาพในระดับสากล ตลอดจนมีความ
ตองการกลับมาใชบริการซํ้าอีก 

 ดังนั้นการแขงขันของทาอากาศยานท่ัวโลกในปจจุบันจึงมีมากข้ึน จะเห็นไดวาหลาย ๆ  
ประเทศอยูในระหวางเรงสรางทาอากาศยานแหงใหมข้ึน ใหมีความทันสมัย ใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ในการใหบริการ  โดยมีเปาหมายท่ีจะรักษาหรือมุงไปสูความเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศ 
ดวยการดึงดูดสายการบินใหมาใชบริการมากข้ึน  มีผูโดยสารมาใชบริการเปนจํานวนมาก ประเทศ
ไทยจึงมีความจําเปนตองสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิข้ึน  เพื่อความเปนศูนยกลางการขนสงทาง
อากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมินับเปนโครงการกอสรางท่ียาวนานท่ีสุด
ของประเทศ  โดยใชระยะเวลาถึง 46 ป  ถึงจะแลวเสร็จสมบูรณและสามารถเปดใหบริการได 
โครงการนี้มีการริเร่ิมต้ังแตป 2503  โดยรัฐบาลในสมัยจอมพลสฤษฎด์ิ ธนะรัชต ไดมีแนวคิดท่ีจะ
สรางสนามบินแหงใหม  และไดมีการวาจาง  บริษัท ลิชฟลด (Litchfield Whiting Boune and 
Associate)  ใหทําการศึกษาและวางผังเมืองสําหรับกรุงเทพฯ ในป 2533 ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาว 
ไดระบุถึงทาอากาศยานไววา “กรุงเทพฯ ควรจะมีสนามบินพาณิชยใหมอีกแหงหนึ่ง เพื่อแยก
เคร่ืองบินพลเรือนออกจากเคร่ืองบินทหาร และเพ่ือใหสอดคลองกับความเจริญเติบโตของเมือง
ดวย ”  หลังจากนั้น โครงการน้ีไดมีการศึกษาและทบทวนการกอสรางโครงการหลายคร้ัง 
จนกระท่ังในป 2534  กระทรวงคมนาคมไดเสนอใหมีการกอสรางโครงการทาอากาศยานสากล
กรุงเทพ แหงท่ี 2  บริเวณพ้ืนท่ีตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะ และตําบลหนองปรือ อําเภอบางพลี  
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จังหวัดสมุทรปราการ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยใหมีกระทรวงคมนาคมเปน
ผูรับผิดชอบโครงการ และมี การทาอากาศยานแหงประเทศ  (บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) หรือ ทอท. ปจจุบัน) เปนผูลงทุนในโครงการ ซ่ึงตอมาในป 2534  ทอท.ไดมีการวาจาง 
บริษัทท่ีปรึกษา Louis Berger International, INC. ใหทําการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนแมบทระบบทา
อากาศยานในประเทศไทย (Airport System Master Plan Study in Thailand : ASMPS) เพื่อใชเปน
แนวทางการพัฒนาสนามบินขนาดใหญของประเทศในระยะยาว ซ่ึงผลการศึกษาระบุวา ทาอากาศ
ยานกรุงเทพ  (ดอนเมือง) จะสามารถขยายตัวเพื่อรองรับการจราจรทางอากาศไดอยางมี
ประสิทธิภาพจนถึงป 2543 เนื่องจากมีขอจํากัดในเร่ืองขนาดพื้นท่ี และไดมีการประมาณการ
ปริมาณผูโดยสาร (ไมรวมผูโดยสารผาน) วา จะเพิ่มข้ึนจาก 14.33 ลานคน เปน 35.02 ลานคน และ 
55.95 ลานคน ในป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553 ตามลําดับ ในขณะท่ีทาอากาศยานดอนเมืองเม่ือ
พัฒนาเต็มศักยภาพแลวสามารถรองรับไดเพียง 36.5 ลานคนตอปเทานั้น และหากไมมีทาอากาศ
ยานแหงใหม จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยในดานการทองเที่ยว ธุรกิจเชิงพาณิช
ยกรรม และอุตสาหกรรม ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปนจะตองกอสรางสนามบินแหงใหมท่ีมีความ
ทันสมัยสมบูรณแบบสําหรับใชในการพาณิชยโดยเฉพาะ เพื่อรองรับการขยายตัวของการขนสงทาง
อากาศในอนาคต  

ภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหมีการริเร่ิมโครงการในป พ.ศ. 2534 จึง
ไดมีการประกาศใช “ระเบียบสํานักคณะรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ 
แหงท่ี 2 พ.ศ. 2535” ซ่ึงใหมีคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 
เปนผูกํากับดูแลการพัฒนา กําหนดแผนงานหรือโครงการและวงเงินคาใชจายของโครงการพัฒนา
ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงท่ี 2 ” และไดมีการจดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท ทาอากาศยานสากล
กรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) เพ่ือทําหนาท่ีบริหารโครงการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ 
แหงท่ี 2 ในป พ.ศ. 2539 โดยมี ทอท. และกระทรวงการคลัง เปนผูถือหุน โดยใชวงเงินลงทุนท้ัง
ภาครัฐและเอกชนรวมกันท้ังส้ินกวา 120,000 ลานบาท  ตั้งอยูบนพื้นท่ี 20,000 ไร  ในเขตอําเภอ
บางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  

 โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดถูกโอนการบริหารจาก บทม. ใหเขามา
อยูในความรับผิดชอบของบริษัทแม บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เม่ือเดือนธันวาคม 
2547  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเขาบริหารงานสนามบินเม่ือเปดใหบริการตอไป  

แมวาโครงการกอสรางสนามบินแหงใหมนี้จะเผชิญปญหาอุปสรรคดานตางๆ และมี
การเปล่ียนแปลงนโยบายในการกอสรางหลายครั้ง จนมาถึงรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึง
ไดมีการกําหนดใหการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปน  “วาระแหงชาติ”  และไดมีการเรงรัด
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การกอสรางโครงการอยางตอเนื่อง  โดยมีกําหนดแลวเสร็จในป  2547  แตอยางไรก็ตามการ
กอสรางโครงการยังประสบกับปญหาและอุปสรรคในหลาย ๆ ดาน  และมีการเล่ือนกําหนดเปด
ใหบริการออกไปอีกหลายคร้ัง จนทายท่ีสุดไดมีการกําหนดเปดใหบริการในเชิงพาณิชยในวันท่ี  28 
กันยายน 2549  

เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2549  ไดมีการยึดอํานาจการปกครองโดยคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ซ่ึงมี พลเอกสนธิ  
บุญยรัตกลิน เปนหัวหนาคณะ ตอมาเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2549 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับช่ัวคราว พ.ศ. 
2549 ทําใหคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(คปค.) จะแปรสภาพเปนคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ (คมช.) โดยหัวหนา คปค. จะดํารง
ตําแหนงประธาน  คมช .  ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี  เปนผู รับสนองพระบรมราชโองการ  แตงต้ัง
นายกรัฐมนตรี  ประธานสภา  และรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  สมาชิกสมัชชาแหงชาติ  และ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  และทรงแตงต้ัง พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี 
แตอยางไรก็ตาม ยังคงยืนยันตามนโยบายของรัฐบาลชุดเดิมท่ีใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปด
ใหบริการเชิงพาณิชยในวันท่ี 28 กันยายน 2549 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนทาอากาศยานนานาชาติท่ีอยูภายใตการบริหารของ 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ  ทอท.  ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีภารกิจและสงเสริมกิจการ
ทาอากาศยานรวมท้ังดําเนินกิจการอื่นท่ีเกี่ยวกับ หรือตอเนื่องกับการประกอบกิจการทาอากาศยาน 
ภารกิจดานการบริการเปนภารกิจสําคัญอยางยิ่งสําหรับการดําเนินกิจการทาอากาศยาน ซ่ึงเปน
หัวใจสําคัญของการบริการที่ ทอท. ยึดถือมาโดยตลอด คือ ความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศ
ยาน นอกจากนี้ ทอท. ยังเปนผูบริหารทาอากาศยานนานาชาติอีก 5 แหง ไดแก  ทาอากาศยานดอน
เมือง ทาอากาศยานเชียงใหม  ทาอากาศยานเชียงราย  ทาอากาศยานภูเก็ต  และทาอากาศยาน
หาดใหญ 

แนวคิดการออกแบบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตองการใหทาอากาศยานแหงนี้เปน 
ทาอากาศยานท่ีมีความเพียบพรอมสมบูรณในทุก ๆ ดาน เพื่อใหสามารถแขงขันกับทาอากาศยาน
นานาชาติระดับโลกได โดยจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานพรอมส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไว
รองรับอยางครบครัน มีการบริการท่ีเปนเลิศ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยไดมาตรฐานสากล โดยมีการ
นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหม มีประสิทธิภาพสูงมาใชบริหารงานในดานตาง ๆ โดยมีการนําระบบ
บริหารสารสนเทศทาอากาศยาน (Airport Information Management System : AIMS) ระบบ 100 % 
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Inline Baggage Screening System ระบบตรวจสอบผูโดยสารลวงหนา (Advance Passenger 
Information System : APPS)  เปนตน  
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดใหบริการเชิงพาณิชยเม่ือวนัท่ี 28 กันยายน 2549 ซ่ึงเปน  
ทาอากาศยานที่มีความทันสมัยและมีศักยภาพในการรองรับผูโดยสารไดถึงปละ  45  ลานคนตอป 
รองรับเท่ียวบินได  76  เท่ียวบินตอช่ัวโมง  และใหบริการขนสงสินคาทางอากาศได  3  ลานตันตอ
ป และเม่ือขยายเต็มศักยภาพจะมีความสามารถในการรองรับผูโดยสารเพ่ิมข้ึนอีกเทาตัว  ท้ังนี้ถือ
เปนทาอากาศยานใหญอันดับ  1 ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย อีกท้ังยังเปนทาอากาศยานท่ีมีการกอสราง
ท่ีโดดเดน ท้ังในดานการออกแบบนวัตกรรมการกอสราง และเทคโนโลยีตางๆ ท่ีนํามาใช ตลอดจน 
การจัดการดานส่ิงแวดลอมท่ีดี  

จากการที่โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  เปนโครงการขนาดใหญ ดังนั้น 
ตั้งแตการเร่ิมตนลงมือกอสรางโครงการตั้งแตป 2541  เปนตนมา  โครงการน้ีมักจะถูกจับตามอง
จากประชาชนและส่ือมวลชนท่ัว ๆ ไปวา เปนโครงการที่มีการทุจริตคอรัปช่ันมาโดยตลอด  เร่ิม
ตั้งแตส่ือมวลชนไดเสนอขาวกรณีความไมโปรงใสในการประกวดราคาในโครงการปรับปรุง
คุณภาพดินทางวิ่ง ทางขับ  หรือกรณี การฮ้ัวถมทราย ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของการเสนอขาวโครงการ
กอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิในแงลบ  หลังจากนั้นมีขาวทุจริตตาง ๆ  เผยแพรออกมาอยาง
ตอเนื่องเปนระยะ ๆ  ไมวาจะเปนกรณีการประมูลโครงการกอสรางอาคารท่ีพักผูโดยสาร การ
ประกวดราคาทอรอยสาย  จนมาถึงโครงการลาสุดท่ีเปนท่ีสนใจตอประชาชนเปนอยางมาก  คือการ
ทุจริตการจัดซ้ือเคร่ืองเอ็กซเรย  CTX9000  ซ่ึงจะเห็นไดวาภาพลักษณของโครงการจะถูกเช่ือมโยง
กับการทุจริตคอรัปช่ันโดยนักการเมืองท่ีมีอํานาจในคณะรัฐบาลมาโดยตลอด  ถึงแมวาในการ
สอบสวนจะยังไมมีการสรุปผลการทุจริตออกมาอยางชัดเจน  แตโครงการนี้ถูกมองวาเปนโครงการ
ท่ีมีการทุจริตคอรัปช่ันอยางมโหฬาร  
 ถึงแมวาทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะสามารถเปดใหบริการเชิงพาณิชย  แตโครงการน้ี
ยังคงถูกจับตามองและถูกดึงเขาไปเช่ือมโยงใหเห็นวา ภายใตการบริหารงานของรัฐบาลชุด                  
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร มีการทุจริตและบริหารงานอยางไมโปรงใส  โดยมองวารัฐบาล                 
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร  มีการเรงรัดงานกอสราง  ทําใหการกอสรางไมไดมาตรฐาน  มีการใช
วัสดุอุปกรณท่ีไมมีคุณภาพและไมไดมาตรฐาน  การจัดซ้ือจัดจางราคาแพงกวาท่ีกําหนด  จึงทําให
รัฐบาลชุดท่ีมี พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี  (1 ตุลาคม 2549)  ไดเขามาทําการ
ตรวจสอบอยางใกลชิด  อีกท้ังยังมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของ  ทอท.  
จากเดิมท่ีมี นายศรีสุข  จันทรางศุ  เปนประธานกรรมการ ทอท. มาเปน พลเอกสพร่ัง กัลยาณมิตร  
และมีการเปล่ียนแปลงผูบริหารระดับสูงตามมาลําดับ  นอกจากนั้น  พลเอกสุรยุทธ    จุลานนท  
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นายกรัฐมนตรี  ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแกไขปญหาทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี พลเรือเอกบรรณวิทย  เกงเรียน  เปนประธาน  เขามาเรงรัด  ตรวจสอบ
ปญหาตางๆ ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ซ่ึงส่ือมวลชนไดใหความสนใจ  มีการนําเสนอขาวในแง
ลบเก่ียวกับความไมพรอมในการเปดใหบริการและปญหาตางๆ ของสนามบินอยางกวางขวาง  อาทิ  
ปญหาทางวิ่ง - ทางขับชํารุดเสียหาย  ปญหาเร่ืองเคร่ืองตรวจจับวัตถุระเบิด CTX9000  ปญหาเร่ือง
หองน้ําไมเพียงพอ  ปญหาเร่ืองรถเข็นกระเปา เปนตน  ซ่ึงสงผลใหภาพลักษณของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิเส่ือมเสียอยางมาก  ไมเพียงแตจะสงผลเสียหายถึงภาพลักษณในทางลบของสนามบิน
เทานั้นแตยังสงผลถึงภาพลักษณ ของประเทศดวย 
 จะเห็นวาบริบททางดานการเมือง  การทุจริตประพฤติมิชอบ มีความเกี่ยวโยงกับ
ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแตกอนเปดใหบริการ จนถึงเปดใหบริการ
เรียบรอยแลว ซ่ึงปญหาตางๆ มีผลกระทบตอผูโดยสารและผูใชบริการทั้งทางตรงและทางออม  ไม
วาจะเปนปญหาเร่ืองเคร่ืองตรวจจับวัตถุระเบิด CTX9000  ปญหาเร่ืองทางวิ่ง – ทางขับชํารุด
เสียหาย  และปญหาเร่ืองหองน้ําท่ีไมเพียงพอ  ปญหาตางๆ เหลานี้ เปนผลพวงมาจากการทุจริต
คอรัปช่ัน ของเหลานักการเมืองท่ีหมุนเวียนผลัดเปล่ียนกันบริหารประเทศ  อยางประเด็นปญหา
เร่ือง  
 1) เคร่ืองตรวจจับวัตถุระเบิด CTX9000 จะเห็นไดจากขาวท่ีเผยแพรผานทาง
ส่ือมวลชน ตั้งแตกอนท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะเปดใหบริการ วามีการจัดซ้ือเคร่ืองตรวจจับวัตถุ
ระเบิด CTX9000  ท่ีไมโปรงใส ตอมาเม่ือทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดใหบริการ ในวันท่ี 28 
กันยายน 2548 แลว เร่ืองนี้ก็ยังคงไดรับความสนใจจากประชาชนและส่ือมวลชนทุกแขนง วา
เคร่ืองตรวจจับวัตถุระเบิด CTX9000  ดังกลาวนั้นสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสมราคา
หรือไม  ปญหาตางๆ เกี่ยวกับเคร่ืองตรวจจับวัตถุระเบิด CTX9000 จึงนับวาเปนวิกฤตหนึ่งของ         
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีสงผลกระทบอยางกวางขวาง   
 2) ประเด็นปญหาเร่ืองทางวิ่ง – ทางขับชํารุดเสียหาย  เร่ืองนี้เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ี
สรางความสงสัยใหกับส่ือมวลชนและประชาชนเปนอยางมาก  วาปญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการทุจริต
คอรัปช่ันทําใหการกอสรางไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว เพราะปญหาเร่ืองทางวิ่ง – ทางขับ
ชํารุดเสียหายนั้น  ไดมีการตรวจพบต้ังแตเม่ือเดือนตุลาคม 2549 ขณะท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิได
เปดใหบริการเชิงพาณิชยเพียงแคเดือนเดียว  จึงเปนประเด็นท่ีถูกจับตามอง 
 3) และอีกประเด็นปญหาหนึ่งคือ ปญหาเร่ืองหองน้ําท่ีไมเพียงพอตอความตองการของ
ผูใชบริการ  ซ่ึงเปนปญหาท่ีมีความสําคัญและสงผลกระทบตอผูใชบริการโดยตรง ปญหาเร่ือง
หองน้ําท่ีไมเพียงพอในสนามบินสุวรรณภูมินั้นไมเปนไปอยางท่ีเคยประชาสัมพันธไว วาเปนทา
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อากาศยานท่ีมีความสวยงาม โดดเดน มีความทันสมัย และเปนทาอากาศยานท่ีมีความเพียบพรอม
สมบูรณในทุก ๆ ดาน หรือปญหาท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจากการปรับเปล่ียนแบบการกอสรางทําให
หองน้ํามีจํานวนลดลง   
 ซ่ึงปญหาตางๆ เหลานี้ทําใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิตองตกอยูในสถานการณวิกฤต
เร่ือยมาต้ังแตเปดใหบริการ ปญหาตางๆที่เกิดข้ึน สงผลใหภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เปนลบในสายตาประชาชนคนท่ัวไป 
  ในขณะเดียวกันสถานการณทางดานการเมืองไดมีการเปล่ียนแปลงอยางมาก อีกท้ังยัง
ทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ หลังจากท่ีมีการยึดอํานาจการปกครอง เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2549
โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) 
ตอมาเปลี่ยนช่ือเปน คณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ (คมช.) ท่ีนําโดย พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน 
ครบวาระ 1 ป  จึงไดมีการเลือกต้ังนายกรัฐมนตรีคนใหม พรรคพลังประชาชนไดเสียงขางมาก 
ตอมาเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2551 สภาผูแทนราษฎรประชุมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีโดยท่ีประชุม
เห็นชอบใหนายสมัคร  สุนทรเวช หัวหนาพรรคพลังประชาชนเปนนายกรัฐมนตรี และในวันท่ี 29 
มกราคม 2551 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหนายสมัคร  สุนทรเวช เปน
นายกรัฐมนตรี คนท่ี 25 โดยมีนายสันติ  พรอมพัฒน ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม และ นายอนุรักษ  จุรีมาศ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ซ่ึงใน
ขณะเดียวกันไดมีกลุมท่ีเรียกวากลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยออกมาเคล่ือนไหวชุมนมุ
ขับไลรัฐบาลอยางตอเนื่อง เพื่อกดดันใหคณะรัฐบาลลาออก แตรัฐบาลยังคงปฏิบัติหนาท่ี โดยให
เหตุผลวา เปนรัฐบาลท่ีไดรับการเลือกต้ังจากประชาชน และมีความชอบธรรมในการบริหาร
ประเทศตามครรลองประชาธิปไตย จนเม่ือเหตุการณเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 กลุมพันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยใชนโยบายเชิงรุกบุกยึดสถานท่ีราชการ อาทิ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงการพาณิชย ทาอากาศยานภูเก็ต ทาอากาศยานหาดใหญ ฯลฯ พรอมกันนี้ไดปดสะพาน
มัฆวานยึดทําเนียบรัฐบาลเพ่ือใชเปนท่ีชุมนุมหลักของกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย  

สืบเนื่องจากสถานการณดังกลาว มีผลใหรัฐบาลประกาศสถานการณฉุกเฉินในเขต
กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2551 แตกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ยังคง
ปกหลักยืนยันใหนายสมัคร  สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีลาออก  

การดําเนินคัดคานนายสมัคร  สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรีของกลุมพันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยกระทําตอเนื่องมาตลอดและรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ จนวันท่ี 17 กันยายน 
2551 นายสมัคร  สุนทรเวช ประกาศถอนตัวจากการเปนหัวหนาพรรคพลังประชาชน ตอมาพรรค
เพื่อไทยมีประชามติเปนเอกฉันทใหนายสมชาย วงศสวัสดิ์ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนท่ี 26 
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เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2551 อยางไรก็ตามกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังคงคัดคาน
ตอไป และทําการทุกวิถีทางเพ่ือใหนายสมชาย  วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีลาออก  

เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2551 กลุมผูชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเคล่ือน
ขบวนปดลอมรัฐสภาจนเกิดการปะทะกับเจาหนาท่ีตํารวจจนเกิดการจลาจล กลุมพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และตํารวจไดรับบาดเจ็บจํานวนมาก  

ตอมาเม่ือวันท่ี 24 – 25 พฤศจิกายน 2551 กลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย
ยังคงกดดันใหนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลลาออก โดยใชมาตรการอาริยะขัดขืนโดยการบุกยึด
ทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีเปนทาอากาศยานนานาชาติอีกท้ังยังเปน
ศูนยกลางการบินในภูมิภาค โดยทางแกนนําของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ประกาศไมออกจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิจนกวานายกรัฐมนตรีลาออกและยุบสภา 

จากการท่ีกลุมผูชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยบุกยึดทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ทําใหตองหยุดใหบริการชั่วคราว เพ่ือความปลอดภัยของผูโดยสารและผูใชบริการ ทํา
ใหทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกิจการการบิน การขนสงทางอากาศ และการทองเท่ียวตองหยุดชะงัก 
เท่ียวบินไมสามารถทําการบินข้ึน-ลงได ผูโดยสาร นักทองเท่ียวไมสามารถเดินทางเขา-ออก
ประเทศได ความเสียหายที่เกิดข้ึนไมเพียงแตจะสงผลกระทบตอผูโดยสารท่ีจะเดินทางเขา-ออก
เทานั้น ผูประกอบการและสายการบินตางๆ ท่ีใหบริการอยู ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและดอน
เมืองไดรับความเสียหายกันถวนหนา และยังรวมไปถึงการไมสามารถนําเขาและสงออกสินคาท่ี
ตองใชบริการขนสงสินคาทางอากาศได 

จากเดิมทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีปริมาณเท่ียวบินข้ึน-ลงวันละกวา 770 เท่ียวบินตอ
วัน แบงเปนเท่ียวบินระหวางประเทศ 620 เท่ียวบิน และเท่ียวบินภายในประเทศ 150 เท่ียวบิน และ
มีปริมาณผูโดยสารวันละกวา 120,000 คน และในชวงท่ีเปนฤดูกาลทองเท่ียวหรือชวงไฮซีซ่ันนี้อาจ
มากถึง 150,000 คนตอวัน ซ่ึงสวนใหญเปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ  การปดสนามบินทําให
ผูโดยสารและนักทองเท่ียวลดลงอยางเห็นไดชัด  

การปดสนามบินไมเพียงแตจะสงผลกระทบถึงธุรกิจและเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศแลว แตยังเปนการทําลายภาพลักษณของสนามบินและประเทศชาติอยางมากมายอีกดวย 
เหตุการณการปดลอมสนามบินในคร้ังนี้ ถือเปนภาวะวิฤตท่ีสุดของทาอากาศยานสุวรรณภูมิเลยก็วา
ได เพราะทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  เปนทาอากาศยานนานาชาติท่ีมีความสําคัญตอการสงเสริมและ
พัฒนาความเจริญดานเศรษฐกิจ  สังคม  การทองเท่ียว  และดานอ่ืนๆ ของประเทศเปนอยางมาก  ซ่ึง
จะเปนแมเหล็กดึงดูด นักลงทุนเพื่อการพาณิชยและกลุมอุตสาหกรรม  ตลอดจนธุรกิจท่ีมีความ
เกี่ยวเนื่องกับสนามบิน  และจะทําใหพื้นท่ีบริเวณโดยรอบสนามบินเกิดการขยายตัวเปนเมืองขนาด
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ใหญแหงใหม และท่ีสําคัญทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนกุญแจสําคัญสูการพัฒนาประเทศไทยสูการ
เปนศูนยกลางธุรกิจที่หลากหลายโดยเฉพาะศูนยกลางดานการทองเท่ียว  ซ่ึงจะเปนประตูไปสู
ประเทศอินโดจีนและอาเซียน  ไปจนถึงศูนยกลางดานอุตสาหกรรม   

ดังนั้น จึงจําเปนตองกูภาพลักษณท่ีดีของทาอากาศยานสุวรรณภูมิใหกลับคืนมา ให
เปนท่ีนาเช่ือถือวาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนทาอากาศยานท่ีดี ไดมาตรฐานระดับโลก   

ฉะนั้น การประชาสัมพันธ เปนงานที่เกี่ยวของกับการสรางภาพลักษณในทางท่ีดีให
เกิดแกองคกร คือ นักประชาสัมพันธตองดําเนินการเพื่อใหกลุมชนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับองคกรเกิด
ความรูสึกดี มีความเช่ือถือและศรัทธาในองคกร นอกจากพยายามสรางภาพลักษณท่ีดีแลว ยังตอง
คอยติดตามตรวจสอบภาพลักษณท่ีดีใหคงอยูตลอดไปดวยและหากพบวากลุมชนที่เกี่ยวของกับ
องคกรเกิดความรูสึกที่ไมดีแลว ตองพยายามดําเนินการดวยวิธีตางๆ เพื่อแกไขภาพลักษณท่ีไมดีนั้น
ใหหมดไปดวย  

ดังท่ีไดกลาวในขางตนวา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิถือเปนประตูสูเอเชีย  เปนหนาตาง
ของประเทศท่ีนําประเทศไปสูความเปนศูนยกลางการบินแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการดําเนินการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหประชาชนเปาหมาย
เกิดความรู  ความเขาใจ  และใหการสนับสนุน  แตท่ีปรากฏในปจจุบันนับวาการประชาสัมพันธนั้น
ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร ภาพลักษณท่ีเกิดข้ึนตามส่ือตางๆ หรือแมแตในทัศนะคติของ
ประชาชนท่ัวไป ท้ังคนไทยและตางชาตินั้นเปนภาพลักษณในเชิงลบ และในฐานะนัก
ประชาสัมพันธขององคกร จึงถือวาเปนงานท่ีทาทายและนาสนใจเพราะการประชาสัมพันธของทา
อากาศยานสุวรรณภูมิมีความจําเปนตองเรงกอบกูภาพลักษณขององคกรโดยเร็วท่ีสุด 

ดังนั้น การวิจัยคร้ังนี้จึงมีข้ึนเพื่อมุงศึกษาถึงกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสราง
ภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤต  ผูวิจัยจะทําการศึกษาถึงภาพลักษณของ           
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤตท่ีมีตอทัศนะของกลุมบุคคลที่ มีสวนเกี่ยวของกับ                         
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชวงเวลาท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดใหบริการเชิงพาณิชยในวันท่ี     
28 กันยายน 2549 แลว โดยตองการศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต กรณีกลุม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ภาพลักษณของทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤต และศึกษาปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต
ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  เพื่อนําผลวิจัยท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใน
การกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิตอไป 
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1.2  ปญหานําวิจัย 
 1.  กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิใน 
ภาวะวกิฤตเปนอยางไร 
 2.  ภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภมิูในภาวะวกิฤตในทัศนะของกลุมบุคคล 
ท่ีมีสวนเกีย่วของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนอยางไร 
  3.  ปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธในภาวะวกิฤตของทาอากาศยาน- 
สุวรรณภูมิมีอะไรบาง  
 
1.3  วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของทาอากาศยาน- 
สุวรรณภูมิในภาวะวกิฤติ   
 2.  เพื่อศึกษาภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤตในทัศนะของกลุม
บุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 3.  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ 
 
1.4  ขอบเขตการวิจัย  
 การศึกษาคร้ังนี้มีขอบเขตการวิจัยดังนี ้
 1.  ทําการศึกษาเฉพาะกลยุทธการประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณในภาวะวิกฤต
ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  รวมท้ังศึกษาภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤตท่ี
มีตอทัศนะของกลุมบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอดจนศึกษาปญหาและ
อุปสรรคในการประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤต 
 2.  ประเด็นปญหาท่ีผูวิจัยศึกษาคือ กรณีกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปด
ลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทําใหตองหยุดใหบริการชั่วคราว  
 3.  ระยะเวลาการศึกษา  เร่ิมต้ังแตทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดใหบริการเชิงพาณิชยใน
วันท่ี 28 กันยายน 2549 จนถึงส้ินป 2552 

4.  ศึกษาเฉพาะผูบริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวของท่ีมีบทบาทในการกําหนดกลยุทธการ
ประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤต และเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ  รวมท้ัง 
กลุมบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ซ่ึงไดแก  ผูประกอบการ   ตัวแทนสาย
การบิน  ผูใชบริการและส่ือมวลชน  เปนตน 
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1.5  นิยามศัพท 
1. ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   หมายถึง ทาอากาศยานนานาชาติท่ีอยูภายใตการบริหาร 

ของ  บริษัท  ทาอากาศยานไทย  จํากัด  (มหาชน)  หรือ  ทอท. ตั้งอยูในเขตบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ มีเนื้อท่ีท้ังหมด 20,000 ไร  เปนทาอากาศยานท่ีมีความทันสมัยและมีศักยภาพในการ
รองรับผูโดยสารไดถึงปละ  45  ลานคนตอป  รองรับเท่ียวบินได 76 เท่ียวบินตอช่ัวโมง  และ
ใหบริการขนสงสินคาทางอากาศได  3  ลานตันตอป   อีกท้ังยังเปนทาอากาศยานที่มีการกอสรางท่ี
โดดเดน  ท้ังในดานการออกแบบนวัตกรรมการกอสราง และเทคโนโลยีตางๆ ท่ีนํามาใช ตลอดจน 
การจัดการดานส่ิงแวดลอมท่ีดี  

2.  กลยุทธการประชาสัมพันธ  หมายถึง  กระบวนการประชาสัมพันธ รูปแบบและวิธี 
การตางๆ  ท่ีถูกกําหนดข้ึนไมวาจะเปนกลยุทธการใชส่ือประชาสัมพันธ  กลยุทธการนําเสนอ
ขาวสารประชาสัมพันธตางๆ  รวมท้ัง กลยุทธตางๆ ท่ีชวยสรางภาพลักษณท่ีดีของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิใหเกิดข้ึนท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  

3.  ภาพลักษณ หมายถึง  ทัศนะของกลุมบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิท่ีมีตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ซ่ึงอาจมีท้ังภาพลักษณเชิงบวก และภาพลักษณเชิงลบ   
ข้ึนอยูกับการไดรับขอมูลขาวสารหรือจากประสบการณโดยตรงหรือจากประสบการณทางออมท่ี
แตกตางกัน  
 4.  ภาวะวิกฤติ หมายถึง  กรณีกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปดลอม               
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทําใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิตองหยุดใหบริการช่ัวคราว ซ่ึงท่ีกอใหเกิด
ผลเสียตอภาพลักษณและความเชื่อม่ันศรัทธาท่ีสาธารณชนมีตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อีกท้ังยัง
สงผลกระทบโดยตรงตอผูโดยสารและผูใชบริการ  
 5.  การบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤต  หมายถึง การบริหารจัดการขอมูลขาวสาร 
และการดําเนินงานส่ือสารประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต ซ่ึงถือเปนเพียงสวนหนึ่งของการบริหาร
วิกฤตการณ แตเปนองคประกอบสําคัญ ท่ีมีผลกระทบตอช่ือเสียง ภาพลักษณ และความนาเช่ือถือ
ศรัทธาขององคกร 
 5.  ปญหาและอุปสรรค  หมายถึง ส่ิงท่ีสงผลตอการดําเนินงานประชาสัมพันธเพื่อสราง
ภาพลักษณใหไมบรรลุวัตถุประสงค เชน การส่ือสาร การบริหารงาน  
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  ทราบถึงภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  วาเปนไปในดานลบหรือบวก
มากนอยเพียงไร  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสราง
ภาพลักษณตอไป 
 2.  ผลการศึกษาสามารถนํามาเปนสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาในการ
กําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณในภาวะวิกฤติของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
และหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 3.  ผลการศึกษาทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อ
สรางภาพลักษณในภาวะวิกฤตท้ังทฤษฎี และการปฏิบัติของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   
 4.  ผลการศึกษาสามารถใชประโยชนในการเปนองคความรูในการกําหนดกลยุทธการ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณในภาวะวิกฤต ตลอดจนเปนประโยชนแกหนวยงานอื่นๆ ใน
การกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 
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บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาวจิัยเร่ือง “กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของทาอากาศยาน-
สุวรรณภูมิในภาวะวกิฤต” ไดทําการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเกีย่วของ  เพื่อนํามาใชเปน
แนวทางในการวิจัยดังนี ้
 1.  แนวคิดทฤษฎีการประชาสัมพันธ 
 2.  แนวคิดทฤษฎีการส่ือสาร 
 3.  แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับภาพลักษณและการสรางภาพลักษณ 
 4.  แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับภาวะวิกฤต 
 5.  แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับการบริหารการส่ือสารและการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
ในภาวะวกิฤต 
 6.  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
  
2.1  แนวคิดทฤษฎีประชาสมัพันธ    
  “การประชาสัมพันธ”  เปนคําท่ีมีรากศัพทมาจากภาษาอังกฤษวา Public  Relations ซ่ึง
หมายถึง  การเกี่ยวของสัมพันธกับหมูคน  
  Scott  M. Cutlip,  Allen H. Center และ  Glen M. Broom (1999)  นักวิชาการแหง
มหาวิทยาลัยจอรเจียและมหาวิทยาลัยซาน ดิเอโก ผูซ่ึงมีบทบาทตอวิชาการประชาสัมพันธอยางยิ่ง  
ไดใหความหมายของการประชาสัมพันธไววา การประชาสัมพันธเปนหนาท่ีทางการบริหารท่ีจะ
สรางและรักษาความสัมพันธอันดีรวมกันระหวางหนวยงานและประชาชนกลุมตางๆซ่ึงมีอิทธิพล
ตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของหนวยงาน 
วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ 
  จําแนกตามเปาหมายของงาน สามารถจัดลักษณะของวตัถุประสงคในการประชา- 
สัมพันธ ได 3  ประเภทใหญๆ  ดังนี้  
  1.  การประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางและรักษาภาพลักษณ ตลอดจนช่ือเสียงท่ีด ี
ขององคกร 
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      ในการดําเนินการประชาสัมพันธขององคการสถาบันใดๆ จะสําเร็จลุลวงไปไดโดย
ดีนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับความรวมมือจากประชาชน ซ่ึงความรวมมือและการสนับสนุน
จากประชาชนจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ ประชาชนมีความศรัทธาและมีทัศนคติในทางบวกตอตัวองคกร 
อันจะนํามาซ่ึงความนิยมช่ืนชมและช่ือเสียงขององคกรในสายตาและความรูสึกนึกคิดของ
ประชาชน 
   การสรางภาพลักษณใหเกิดแกองคการนั้น เปนหนาท่ีหรือเปนหัวใจหลักของการ
ประชาสัมพันธซ่ึงสามารถทําไดโดยการบอกกลาวเผยแพรใหประชาชนเขาใจในเร่ืองราวตางๆ ของ
องคกร เชน นโยบาย เปาหมาย การดําเนินงาน ตลอดจนผลงานดีเดนตางๆ แตท้ังนี้ ตองต้ังอยูบน
พื้นฐานความจริงและความถูกตอง 
  2.  การประชาสัมพันธเพื่อแกไขวกิฤตการณหรือช่ือเสียงท่ีไมด ี
    เม่ือเกิดเหตุการณซ่ึงอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดหรืออาจมีผลกระทบกระเทือนตอ
ช่ือเสียงและความม่ันคงขององคกรสถาบัน นักประชาสัมพันธจําเปนตองเรงดําเนินการเพื่อแกไข
วิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนอยางเรงดวนท่ีสุดเพ่ือคล่ีคลายปญหาท่ีเกิดข้ึนและนําช่ือเสียงท่ีดีกลับคืนมา
โดยเร็ว พรอมท้ังปองกันมิใหเกิดภาพลักษณในเชิงลบตอองคกร 
  3.  การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการตลาด 
             เปนการนําความรูดานการประชาสัมพันธมาประยุกตใชกับความรูเร่ืองหลักการ
ตลาด โดยมุงใหเกิดความรวมมือและการสนับสนุนจากกลุมเปาหมายในเชิงธุรกิจ โดยจะเนนการ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ ใหผูบริโภคเปาหมายไดรับทราบและชักชวน 
โนมนาวใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม 
การประชาสัมพันธรัฐวิสาหกิจ 
  รัฐวิสาหกิจเปนกิจการที่จัดตังข้ึนเพื่อดําเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวกับสวัสดิการของ
ประชาชน  ซ่ึงเอกชนไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก รัฐวิสาหกิจมี
ความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานของรัฐบาล  เพราะเปนเคร่ืองมือในการหารายได  รักษา
เสถียรภาพของราคาและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  การประชาสัมพันธของรัฐวสิาหกิจสามารถจําแนกตามประเภทของรัฐวิสาหกจิไดดังนี้ 
  1.  การประชาสัมพันธของรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเก่ียวของกับประชาชน
ตลอดเวลา  จึงตองกําหนดวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธใหชัดเจนและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวยงาน  รัฐวิสาหกิจประเภทนี้ไดแก  บริษัท  ทาอากาศยานไทย  จํากัด 
(มหาชน)  (ทอท.)  ซ่ึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  เปนทาอากาศยานท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของ  

DPU



  
14

ทอท.  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  การส่ือสารแหงประเทศไทย  เปนตน  
      อยางไรก็ตาม  แมวัตถุประสงคยอยของการประชาสัมพันธจะแตกตางกันไปตาม
วัตถุประสงคของหนวยงาน แตหลักการประชาสัมพันธของรัฐวิสาหกิจประเภทนี้จะมีวัตถุประสงค
สอดคลองกัน  คือ 
   1.  เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีกับประชาชนกลุมเปาหมายและมวลชน 
   2.  เพื่อสงเสริมช่ือเสียงและภาพลักษณท่ีดขีองหนวยงาน 
   3.  เพื่อสงเสริมกิจการของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
   4.  เพื่อประสานงานรวมมือกับหนวยงานของรัฐบาล และเอกชน เพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติ 
  2.  การประชาสัมพันธของรัฐวิสาหกิจประเภทสงเสริมและบริการ 
       การประชาสัมพันธของรัฐวิสาหกิจประเภทนี้ มีความแตกตางกันระหวาง
รัฐวิสาหกิจสงเสริมกับรัฐวิสาหกิจบริการ  กลาวคือ  รัฐวิสาหกิจสงเสริมจะมุงสงเสริมกิจการดาน
ตางๆ  โดยการเผยแพรขาวสารในลักษณะเชิญชวน  บอกกลาว  เผยแพรความรู  สวนรัฐวิสาหกิจ
บริการบางแหงมีลักษณะพาณิชย  เชน  บริษัทเดินอากาศไทย  และบริษัทการบินไทย  ซ่ึงจะมุงการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธในลักษณะสงเสริมการขายหรือสรางภาพลักษณท่ีดี 
      วัตถุประสงคในการประชาสัมพันธของรัฐวิสาหกิจประเภทสงเสริมและบริการ  
แตกตางกันตามวัตถุประสงคของหนวยงาน  แตวัตถุประสงคหลักคลายกัน  คือ 
   1.  เพื่อสรางความเขาใจอันดกีับกลุมประชาชน 
   2.  เพื่อสรางภาพลักษณท่ีด ี
   3.  เพื่อสงเสริมและสนับสนนุกิจการท่ีเกี่ยวของ ใหพัฒนาไปในแนวทางท่ีถูกตอง  
และเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  เชน  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  การกฬีาแหงประเทศไทย  
เปนตน 
   4.  เพื่อเผยแพรความรูในสวนท่ีเกี่ยวของ เชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย  เปนตน 
   5.  เพื่อสงเสริมการขายและการบริการ  เชน  บริษัทเดนิอากาศไทย  และบริษัทการ
บินไทย  เปนตน 
  3.  การประชาสัมพันธของรัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
     รัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมีลักษณะเปนธุรกิจ  มีการ
แขงขันกับเอกชน  จึงตองอาศัยกลไกการตลาดชวยสงเสริมการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
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     วัตถุประสงคในการประชาสัมพันธของรัฐวิสาหกิจประเภทนี้ก็ เพื่อเผยแพร
กิจกรรมใหประชาชนทราบ  สรางภาพลักษณท่ีดี  สงเสริมการขาย  โดยเฉพาะการปโตรเลียม 
แหงประเทศไทย 
  4.  การประชาสัมพันธของรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน 
     รัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินเกี่ยวของกับประชาชน เพราะมีการใหบริการจึง
มีระบบการประชาสัมพันธท่ีคอนขางมีประสิทธิภาพ  มีนโยบายท่ีชัดเจน  และมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง 
    วัตถุประสงคในการประชาสัมพันธของรัฐวิสาหกจิประเภทนี้  คือ 
    1.  เพื่อสรางความเขาใจในธุรกิจการเงินและการดําเนินการ 
    2.  เพื่อสรางภาพลักษณใหเปนท่ียอมรับ 
    3.  เพื่อสรางความม่ันใจในการบริการ 
    4.  เพื่อเชิญชวนใหใชบริการ     
 
2.2  แนวคิดทฤษฎีการส่ือสาร 
   การสื่อสาร”  คือ  กระบวนการของการถายทอดสาร  (Message)  จากบุคคลฝายหน่ึง 
ซ่ึงเรียกวา  ผูสงสาร  (Source)  ไปยังบุคคลอีกฝายหน่ึงซ่ึงเรียกวา  ผูรับสาร  (Receiver)  โดยผาน
ส่ือ  (Channel)  
ประเภทของการติดตอส่ือสาร  
   การติดตอส่ือสารขององคการแบงออกเปน   2  ประเภท  คือ 
  1.  การติดตอส่ือสารภายใน (Internal  Communication)  หมายถึงการติดตอส่ือสาร
ภายในองคการสถาบัน  ซ่ึงเปนการติดตอส่ือสารกับบุคคลภายในองคการ  บริษัท อันไดแก  
พนักงานลูกจางภายในบริษัท  ซ่ึงนับวาเปนหลักสําคัญแหงโครงการดําเนินงานประชาสัมพันธ
สมัยใหม 
  2.  การติดตอส่ือสารภายนอก (External  Communication)  ฝายบริหารของบริษัท
ตองเผชิญปญหายุงยากในการติดตอส่ือสารกับประชาชนภายนอก  ความสลับซับซอนของสังคม  
ไดกอใหเกิดปญหาตางๆ  ในดานการส่ือสารเพิ่มมากข้ึน  จึงเปนอุปสรรคสกัดกั้น  ใหการ
ติดตอส่ือสารภายนอกองคกรดําเนินไปไดไมเต็มท่ี 
รูปแบบของการติดตอส่ือสาร  การติดตอส่ือสารแบงออกเปน  2  รูปแบบ 
  1.  การติดตอส่ือสารแบบไมเปนทางการ (Informal  Communication)   
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   การติดตอส่ือสารกับบุคคลสวนมาก มักเปนไปในรูปแบบของการส่ือสารแบบไม
เปนทางการใชสําหรับการสรางความเขาใจท่ีดี  หรือการแกไขความเขาใจผิดท่ีเกิดข้ึนในกลุม
ประชาชนตางๆ  การติดตอส่ือสารแบบไมเปนทางการอีกประการหนึ่ง  คือ  การแพรกระจายขาว
จากปากตอปาก  ซ่ึงประกอบดวยการซุบซิบ  ขาวลือ  บอยคร้ังท่ีการติดตอส่ือสารแบบไมเปน
ทางการแพรกระจายขาวจากปากตอปากกอใหเกิดการเขาใจผิด  หากผูปลอยขาวเจตนามุงหวังราย
หรือเจตนาไมดี 
  2.  การติดตอส่ือสารแบบเปนทางการ (Formal)   
   การติดตอส่ือสารแบบน้ีเปนการติดตอส่ือสารท่ีเปนระเบียบ  แบบแผน จะตอง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  อาจจะกระทําเปนลายลักษณอักษร 
ส่ือท่ีใชในการประชาสัมพนัธ 
  การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย  และการดําเนินงานขององคการใหกลุมชนที่มี
ความสัมพันธกับองคการ ไดทราบตองอาศัยส่ือเปนเคร่ืองมือในการติดตอ  เสนอขาวสาร  
ขอเท็จจริงไปสูกลุมเปาหมาย  โดยที่นักประชาสัมพันธเปนผูท่ีจะตัดสินใจเลือกใชส่ือมวลชนชนิด
ใด  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก  เพราะส่ือแตละอยางมีความแตกตางกัน  ท้ังดานความรวดเร็ว  และ
นโยบายของการเสนอขาว  การเขาถึง  ใชส่ือใหถูกตองกับลักษณะของกิจการ  หรือของขาว  
มิฉะนั้น  อาจจะมีผลทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคไดเทาท่ีควร 
  งานประชาสัมพันธ  เปนงานท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสารกับกลุมเปาหมายตางๆ  และใน
การทําประชาสัมพันธนั้น  ตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน  องคการบางแหงมุงประชาสัมพันธโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางภาพพจน  บางแหงอยูในสถานการณท่ีตองแกไข  ภาพพจนความเขาใจผิดท่ี
กลุมเปาหมายมีตอองคการ  หรือบางองคการก็ทําประชาสัมพันธเพียงเพ่ือรักษาชื่อเสียงภาพพจนท่ี
ดีอยูแลวใหดํารงอยูตลอดไป  แตไมวาจะเปนการประชาสัมพันธเพื่อวัตถุประสงคใดก็ตาม  นัก
ประชาสัมพันธจะตองส่ือความตองการของส่ือ  หรือผานส่ือเคร่ืองมือเพื่อการประชาสัมพันธ  
ไดแก  ส่ือบุคคล  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือมวลชน  ส่ือโสตทัศน  ส่ือโทรทัศน  หรือแมแตการใชกิจกรรม
เปนส่ือ  ในการเผยแพรขาวสารความตองการไปสูกลุมเปาหมาย 
  ส่ือหรือเคร่ืองมือทางการประชาสัมพันธมีหลายประเภท  ซ่ึงแตละประเภทตางมี
คุณสมบัติในการถายทอดขาวสารไปสูกลุมเปาหมายตางกัน  และในการส่ือสารสองทางระหวาง
องคการกับกลุมเปาหมาย  ส่ือมวลชนทําใหเกิดการส่ือสารสองทาง  ซ่ึงเปนการสรางความสัมพันธ
ใหใกลชิด  ระหวางองคการกับชุมชน  และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการส่ือสารเพื่องานประชาสัมพันธ  
เชน  ความตองการแรงจูงใจ  ทัศนคติ  การรับรู  การเรียนรู  ซ่ึงองคประกอบเหลานี้ลวนเปน
ส่ือกลางในการทํางานดานประชาสัมพันธ 
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  “ส่ือท่ีจะใชในการวางแผนงานประชาสัมพันธ  มีอยู  2  ประเภท  คือส่ือท่ีสถาบัน
ควบคุมได  และส่ือมวลชน”  (พรทิพย,  2530) 
  ส่ือท่ีสถาบันควบคุมไดนั้น  สถาบันสามารถผลิตและควบคุมการเผยแพรได  แบงเปน  
2  ประเภทใหญๆ  คือ 
  1.  ส่ือเบ้ืองตน  ไดแก  ส่ือบุคคล  ส่ือเอกสารและส่ิงพิมพ  ส่ือโสตทัศน  และการ
โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ 
  2.  ส่ือประเภทกิจกรรม  ซ่ึงตองมีการใชความคิดสรางสรรค  ใชกลยุทธและเทคนิคสูง
กวาส่ือเบ้ืองตน 
  ส่ือบุคคล  หมายถึง  บุคคลท่ีสถาบันไดใชเปนพาหะในการนําขาวสารไปสูประชาชน
เพ่ือใหทราบ  ไดรูจัก  ไดเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง  และเกิดความนิยมตอสถาบัน  ซ่ึงไดแก  
การสนทนาอยางเปนทางการ  และไมเปนทางการ  การประชุม  การบรรยาย  การอภิปราย  และการ
สนทนาในท่ีชุมชน  เปนตน 
  ส่ือเอกสารและส่ิงพิมพ  เปนส่ือท่ีอาศัยตัวอักษร  และหรือภาพเรียบเรียง  เปนเอกสาร
หรือส่ิงพิมพตางๆ  ซ่ึงปกติจะผานกระบวนการพิมพ  ซ่ึงไดแก  จดหมาย  ประกาศ  โปสเตอร  แผน
พับ  จดหมายขาว  วารสารภายในหรือลูกคา  และรายงานประจําป  เปนตน 
  ส่ือโสตทัศน  หมายถึง  ส่ือท่ีสามารถใหท้ังเสียงและภาพเพื่อใชในการนําขาวสารไปสู
ประชาชน  ซ่ึงไดแก  สไลด  แผนใส  เทปภาพทัศน  แผนภูมิ  แผนภาพ  การแสดงสาธิต  การจัด
นิทรรศการ  เปนตน 
  การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ  ซ่ึงมีลักษณะคลายกับการโฆษณาท่ัวไป  แทนท่ีจะ
เปนการโฆษณาสินคาหรือบริการ  แตกลับเปนการโฆษณาสถาบันโดยผานส่ือมวลชน  ซ่ึงเปนเร่ือง
ของการสรางสรรคหรือรับผิดชอบตอสังคม  โดยมีจุดมุงหมายใหประชาชนไดเกิดความรูจัก
สถาบัน  และเกิดความนิยมตอสถาบัน  นอกจากนี้ยังอาจเปนในรูปของการจัดทําของท่ีระลึก  เชน  
ปฏิทิน  พวงกุญแจ  ปากกา  กระเปา  แฟมใสเอกสาร  หรือการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ  โดยจัดให
มีช่ือ  ตรา  หรือสัญลักษณของหนวยงาน  เปนตน 
  ส่ือประเภทกิจกรรม  เปนส่ือท่ีมีระดับของการใชความคิดสรางสรรค  ใชกลยุทธและ
เทคนิคสูงกวาส่ือท้ังส่ีท่ีกลาวขางตน  โดยตัวส่ือเอกมีลักษณะพิเศษ  คือ  เปนการนําหรือการดึงดูด
ใหประชาชนเปาหมายเขามารวมกิจกรรม  ซ่ึงผูเขารวมกิจกรรม  จะเกิดความรู  ความเขาใจ  ความ
บันเทิง  และท่ีสําคัญก็คือ  ส่ือประเภทกิจกรรมนี้จะทําใหเกิดความรูจักสถาบัน  รูจักการดําเนิน
ธุรกิจ  รูจักสินคามากข้ึน  ทายสุดจะเกิดความรูสึกท่ีดีตอสถาบัน 
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  ส่ือมวลชน  เปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ  ท่ีนําขาวสารของหนวยงาน  ไปสู
มวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เม่ือกลาวถึงประเภทส่ือมวลชน  สามารถจําแนกตาม
คุณลักษณะของส่ือได  5  ประเภท  คือ   
  1.  หนังสือพิมพ  เปนส่ือท่ีเขาถึงประชาชนไดมากกวาส่ือชนิดอ่ืนๆ  เปนส่ือในการ
ติดตอท่ีเรียกวา  Two-way communication  เปนการติดตอส่ือสารสองทาง  นอกจากจะเปนส่ือใน
การถายทอดความคิดเห็น  และนโยบายในการดําเนินงานของกิจการแลว  “หนังสือพิมพยังเปนส่ือ
แสดงความรูสึกนึกคิดของประชาชนท่ีมีตอหนวยงาน  และเปนส่ือสําคัญในการสรางความเขาใจ
อันดีระหวางรัฐบาลกับประชาชน  และระหวางประชาชนดวยกันเอง”   
   หนังสือพิมพ  เปนส่ือท่ีมีขอดีคือ  มีการนําเสนอขาวและเร่ืองราวหลายประเภท  
สามารถเขาถึงประชาชนไดหลายระดับ  ราคาไมสูงมาก  สะดวกในการซ้ืออาน  แตหนังสือพิมพจัด
วาเปนส่ือท่ีไมมีสีสวยงาม  ไมมีส่ิงสะดุดตา  นอกจากหัวขาว  ไมนิยมเก็บไวนานๆ  ไมเหมาะท่ีจะ
ลงเร่ืองราวขนาดยาว 
  2.  ส่ิงพิมพ 
        -  นิตยสาร   นิตยสารเก็บไดนาน  และสะดวกกวาหนังสือพิมพ  มีสีและรูปภาพ
สวย  ซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจของผูอานได  นิตยสารเหมาะที่จะใชเผยแพรเร่ืองท่ีตองใช
รายละเอียดในการอธิบาย  เหมาะสําหรับประชาสัมพันธเกี่ยวกับสินคาขององคการ  เพราะมีภาพสี
สวยดูเหมือนของจริง  จึงเหมาะท่ีจะใชในการเผยแพรท่ีตองใชภาพเปนส่ิงประกอบ  และสามารถ
กําหนดกลุมเปาหมายไดดีกวาส่ือชนิดอ่ืน  มีเนื้อหาสาระมากกวาหนังสือพิมพ 
       -  วารสาร   วารสารประชาสัมพันธเปนส่ือสําคัญท่ีใชในการติดตอกับบุคคลหลาย
ฝาย  เชน  พนักงานของบริษัท  ผูถือหุน  สาธารณชนทั่วไป  ฯลฯ  วารสารประชาสัมพันธภายใน  
จัดทําข้ึนสําหรับพนักงานของบริษัท  มีวัตถุประสงคท่ีจะรายงานใหพนักงานของบริษัทไดทราบถึง
นโยบายและการดําเนินงานของบริษัท  และเพื่อกระตุนใหมีการเพ่ิมผลผลิต  โดยการใหคําชมเชย
แกผูที่ปฏิบัติงานดี  ขจัดความเขาใจผิด  ท่ีจะเกิดผลเสียแกกิจการ  และสรางความนิยมแกบริษัท  
สําหรับวารสารภายนอก   เปนวารสารท่ีจัดทํา ข้ึนเพื่อเผยแพรขาวสารของกิจการไปยัง
บุคคลภายนอก  รวมท้ังสาธารณชนท่ัวไป  ลูกคา ผูนําความคิดเห็น ผูถือหุน  ผูขายสงและผูขายปลีก 
          วารสารประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกเปนวารสารประชาสัมพันธท่ี
หนวยงานพิมพแจกจายไปยังบุคคลท่ัวไป รวมท้ังพนักงาน ลูกคา ผูถือหุน ผูนําความคิดเห็น เปนตน 
  3.  วิทยุ  ส่ือวทิยุเปนส่ือการประชาสัมพันธท่ีสงขาวไดรวดเร็ว  และเผยแพรขาวไปได
ไกลมาก ใกลชิดกับผูรับขาวสารไดมาก  จะตองเลือกออกอากาศในเวลาท่ีเหมาะสม  และเขาสู
เปาหมายไดดท่ีีสุด  แตเปนส่ือท่ีไมมีความคงทน  ถาผิดพลาดแกไขไดยาก  เปนการส่ือสารทางเดียว 
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  4.  โทรทัศน  ส่ือโทรทัศนเปนส่ือท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว  สามารถถายทอดไดท้ังคําพูด  
ขอเขียนและรูปภาพ  มีท้ังสีและขาวดํา  ถายทอดขาวสารไดเร็วมากและสงภาพไดในระยะไกล
มากๆ  เปนส่ือการเผยแพรท่ีไดรับความนิยมมาก  สามารถดึงดูดความสนใจไดมากกวาส่ืออยางอ่ืน
แตโทรทัศฯเปนส่ือทางเดียวและมีราคาแพงกวาส่ืออ่ืนๆ 
  5.  ส่ือประเภทภาพ 
       -   สไลด    ภาพนิ่งแบบสไลด  เปนโสตทัศนูปกรณท่ีชวยประกอบการบรรยาย  ให
เขาใจไดงายและเร็วข้ึน  เปนท่ีนิยมมากในวงการธุรกิจ  สามารถหยุดภาพไวไดนานตามท่ีตองการ  
และยอนกลับไปมา  และคาใชจายในการจัดทําถูกกวาภาพยนตร 
       -  ภาพยนตร   สามารถเผยแพรขาวสารไดท้ังทางเสียง  ตัวหนังสือ  ภาพ  ไดอยาง
รวดเร็ว  เปนท่ีนิยมกันมาในวงการธุรกิจ  เปนส่ือท่ีระบุกลุมเปาหมายได  วัดผลความสําเร็จไดจาก
จํานวนผูเขาชม  ปฏิกิริยาท่ีมีตอภาพยนตร  แตตองเสียคาใชจายสูง 
  ส่ือทุกชนิดจะมีคุณลักษณะตางๆ  เฉพาะตัว  ผูท่ีเปนเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ  ตอง
รูจักเลือกใชส่ือใหถูกตองกับลักษณะของกิจกรรม  และตองใชใหตรงกับกลุมเปาหมาย  จึงจะทําให
การดําเนินงานประชาสัมพันธมีประสิทธิผลเต็มท่ี 
  การใชส่ือในการประชาสัมพันธ  จะตองใชอยางมีความมุงหมาย  หรือมีวัตถุประสงค  
คือ  เม่ือใชแลวจะตองใหเกิดผล  ไดรับการสนับสนุน  หรือสรางเสริมวัตถุประสงคของการ
ประชาสัมพันธดวย 
  การประชาสัมพันธนั้น มีความเกี่ยวของ  หรือผูกพันกับประชาชน  การประชาสัมพันธ
นั้นจะตองทําอยางตอเนื่อง  ท่ีตองมีการวางแผนไวอยางละเอียดรอบคอบ  เพื่อสรางและคงไวซ่ึง
ความเขาใจอันดีระหวางองคการ   และกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของ   ประสิทธิภาพของงาน
ประชาสัมพันธจะเกิดข้ึนได เพราะการใชส่ือไดอยางถูกตองกับกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธ  
และการเลือกใชส่ือท่ีถูกตองน้ันจะชวยประหยัดเวลา  และคาใชจาย  และในการติดตอส่ือสารเพื่อ
การประชาสัมพันธนั้น  ไมใชการใหขาวสาร หรือแจงใหทราบเทานั้น  แตในการแจงขาวสารนั้น
จะตองสราง  หรือเปล่ียนความคิดเห็นของกลุมประชาชนใหเปนไปในทางที่ดีตอองคการ 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดนําเอาทฤษฎีการสื่อสารมาใชเพ่ือใหทราบถึงความหมายของการ
ส่ือสาร   ทําใหทราบถึงประเภทและรูปแบบของการส่ือสาร  อีกท้ังยังทําใหทราบถึงส่ือ
ประชาสัมพันธประเภทตางๆ เพราะส่ือแตละประเภทมีความแตกตางกัน จึงจําเปนตองเลือกใชส่ือ
ใหถูกตองและเหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ เพื่อใหการประชาสัมพันธเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ทาอากาศยานสุวรรณภู มิได มีวางแผนการประชาสัมพันธ  และเ ลือกใช ส่ือ
ประชาสัมพันธในลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับกิจกรรมนั้นๆ สําหรับใชในการ
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ประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤต ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เลือกใชส่ือหลากหลายประเภท ซ่ึงไดแก การใชส่ือมวลชนประเภทตางๆ ไมวาจะเปน 
ส่ือหนังสือพิมพ  ส่ือโทรทัศน  ส่ือวิทยุ หรือแมแตส่ือส่ิงพิมพ  เปนตน เพ่ือใหการประชาสัมพันธ
เขาถึงกลุมเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 
2.3  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณและการสรางภาพลักษณ 
  คําวา  “Image”  ตามพจนานุกรมจะหมายถึง  ภาพท่ีเห็นในกระจกเงาภาพท่ีผานจาก
กลองสอง  หรือภาพท่ีอยูในความนึกคิด  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดใหใช  คํา
วา  “ภาพลักษณ”  หรือ  “จินตภาพ” 
  สวนคําวา  “ภาพพจน”  เปนคําในภาษาไทยท่ีตรงกับคําภาษาอังกฤษวา  “Figure  of  
Speech”  ซ่ึงหมายถึง  การพูดท่ีเปนสํานวนโวหารทําใหนึกเห็นเปนภาพ   
  เพื่อใหตรงกับความหมายในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดเลือกใชคําวา  “ภาพลักษณ”   
ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  
  พรทิพย  วรกิจโภคาทร  (2540) ไดอธิบายเกี่ยวกับเร่ืองนี้วา  ภาพลักษณเปนส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในจิตใจของคนท่ีเห็นหนวยงานเปนภาพในลักษณะท่ีไดรับอิทธิพลจากส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือ
หลายส่ิงท่ีเกี่ยวพันกับหนวยงานนั้น  ท้ังท่ีประจักษและไมประจักษ 
  จากใหความหมายขางตนพบวา  ภาพลักษณ  เปนภาพทางความรูสึกนึกคิดท่ีเกิดข้ึน
ภายในจิตใจของบุคคลหรือประชาชน  ในลักษณะของความประทับใจท่ีมีตอสินคา  บริการหรือ
องคกร  จากการไดรับขอมูลขาวสาร  หรือจากประสบการณโดยตรงและประสบการณทางออม  
การสรางภาพลักษณ 
  Boorstin  (1973)  ไดใหความเห็นวา  ภาพลักษณของบุคคลหรือองคกรเปนเร่ืองของ
การปรุงแตงข้ึนท้ังนั้น  เปนเร่ืองท่ีอยูในโลกของคานิยมที่ไดรับแรงเสริมจากความเจริญกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีสมัยใหมในปจจุบัน  โดยไดวางเง่ือนไขและลักษณะของการเกิดภาพลักษณ
ตางๆ ไว  6  ประการ  ดังนี้คือ 
  1.  ภาพลักษณ  สามารถสังเคราะหหรือสรางข้ึนไดอยางมีแผนงาน  (An  image  is  
synthetic)  นั่นคือมีการสรางข้ึนเพื่อตอบสนองตอความตองการหรือใชเพื่อจุดมุงหมายบางประการ  
จุดใหญก็เพ่ือสรางใหเกิดความประทับใจตอบุคคล  หนวยงานหรือองคกรอยางใดอยางหนึ่งใหกับ
สาธารณชนท่ัวไป 
       ภาพลักษณ  ตามความหมายนี้  แยกใหเห็นความแตกตางระหวาง  “ส่ิงท่ีปรากฏให
เห็น”  กับ  “ส่ิงท่ีมีอยูจริงๆ”  เชน ภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีตองการใหปรากฏแก

DPU



  
21

สาธารณชนหรือส่ือมวลชนทั่วไป  คือ “ภาพลักษณของทาอากาศยานมุงไปสูความเปนศูนยกลาง
การขนสงทางอากาศแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีโครงสรางพื้นฐานรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศท่ีเพียงพอ ไดมาตรฐานสากล มีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีไดมาตรฐาน
ไววางใจได มีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอและมีบริการท่ีมีประสิทธิภาพ”ซ่ึงอาจแตกตางจาก
ภาพความเปนจริง ซ่ึงภาพลักษณดังกลาวนี้สามารถถูกสราง  ปรับ  แกหรือสงเสริมใหเกิดข้ึนใหม  
ผิดแผกออกไปจากตัวท่ีมีอยูจริงๆ  หรือบางคร้ังแตกตางออกไปจากภาพลักษณเดิมโดยส้ินเชิง 
  2.  ภาพลักษณท่ีสรางข้ึนนี้ควรตองเนนใหเช่ือถือได  (An  image  is  beliveable)  คือ
ตองไมเกินจริงอยูในวิสัยท่ีบุคคลท่ัวไปยอมรับได  ถาสรางข้ึนมาแลวประชาชนท่ัวไปไมเช่ือ  ก็ถือ
วาเอาไปใชประโยชนอะไรไมได  ดังนั้น  ผูสงสารตองสรางใหมันเปนตัวแทนขององคกรหรือ
บุคคลท่ีตองการใหมีภาพลักษณนั้นดวยความเช่ือม่ันจริงๆ  ยิ่งถา  “ภาพลักษณ”  นั้นดูสมจริงสมจัง  
ก็จะประสบความสําเร็จอยางกวางขวาง  ชวยบดบังความเปนมาดั้งเดิมของภาพลักษณจริง  วิธีการที่
นาเช่ือท่ีสุดก็คือ  สาธยายสรรพคุณใหนอยวาความเปนจริง 
  3.  ภาพลักษณนั้นควรตองคงท่ีพอสมควร  (The  image  is passive)  มิใชปรับ
เปล่ียนไปมาจนเกิดความสับสน  และยิ่งกวานั้น  “ภาพลักษณ”  ควรสอดคลองกับความเปนจริง  ผู
ท่ีไดรับการสราง  “ภาพลักษณ”  จะถูกคาดหวังวาไปกันไดกับภาพลักษณท่ีสรางให  ไมใชวา
จะตองพยายามอยางหนักเพื่อไปใหถึงหรือรักษาภาพลักษณเกี่ยวกับตัวเองท่ีไดสรางไวในสายตา
ประชาชน  สวนผูท่ีเปดรับภาพลักษณนั้นก็ควรที่จะยอมรับหรือไปกันไดดีกับภาพลักษณอยางเสมอ
ตนเสมอปลาย 
  4.  ภาพลักษณตองมีความเดนชัดและปรากฏในเชิงรูปธรรม  (The  image  is  vivid  
and  concrete)  นั่นคือชวยตอบสนองตอวัตถุประสงคไดดีท่ีสุดดวยการเราอารมณหรือดึงดูดความ
สนใจอยางมาก  
  5.  ภาพลักษณ  ควรมีความเรียบงายมากกวาส่ิงท่ีมันเปนตัวแทน  (The image  is  
simplified)  โดยตองไมรวมเอาแงมุมท่ีไมพึงประสงคหรือซับซอนมาพูดถึง  อาจจะใชสัญลักษณมา
เปนตัวอยางช้ีความหมายของลักษณะส่ิงท่ีตองการสรางภาพลักษณ  เพื่อชวยใหการนําเสนองาย
และสามารถจดจําไดงาย  ภาพลักษณท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ตองมีลักษณะพ้ืนๆ  แตมี
เอกลักษณพอท่ีจะชวยใหจดจําไดดี 
  6.  ภาพลักษณ  ควรใหความหมายเปนนัยหรือบงบอกความหมายโดยนัย  (The  image  
is  ambiguous)  เปนอะไรก็ตามท่ีอยูระหวางจินตนาการ  และประสาทสัมผัสระหวางความคาดหวัง
กับความเปนจริง  หรืออีกนัยหนึ่งควรมีความคลุมเครือเหลือใหเปนสวนของการตีความหมายของ
บุคคลผูรับสารดวย  มิใชโจงแจงเกินไปจนลดความนาสนใจ 
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  พรทิพย  วรกิจโภคาทร  (2540) ไดกลาวถึงการเกิดภาพลักษณพิจารณาในแงของ
ปจเจกบุคคลท่ีเหตุการณไดมาถึงตัวเองแลว  และจะพัฒนาเปนภาพลักษณในท่ีสุดไดอยางไร 
  1.  เม่ือปจเจกบุคคลไดรับเหตุการณภายนอกมายังตัวเองนั้น  เหตุการณยังไมสามารถ
สรางใหเปนภาพไดทันทีแตกลับตองมีข้ันตอนซ่ึงพอจัดแบงไดดังนี้ 
   1.1  เหตุการณและส่ิงแวดลอม  (Event  and  Environment)   
    คนเรานั้นเปนสมาชิกของสังคม  ซ่ึงในสังคมน้ีก็จะมีเหตุการณท้ังทางดาน
การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  และอ่ืนๆ เกิดข้ึนมากมาย  แตมีเพียงบางสวน
ของเหตุการณ  หรือบางเหตุการณเทานั้นท่ีคนจะรับเขามาสูตัวเองได  และในบรรดาเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนท้ังหลายนี้อาจจะมีคุณคาดานดีหรือเลว  จะสําคัญหรือไมจะมีความหมายอะไร  คงจะไม
เกิดข้ึนจากตัวขิงบุคคลเพียงอยางเดียว  แตสภาพแวดลอมท่ีอยูกับเหตุการณและอยูโดยรอบเรากลับ
มีอิทธิพล  ในการกําหนดคุณคาเหลานั้น  ท้ังกอนและหลังการรับรูคลอดจนมีอิทธิพลตอความ
สมบูรณหรือการหดหาย  และระยะเวลาของความจําในเหตุการณนั้นๆ ดวย 

1.2 ชองทางการส่ือสาร  (Communication  Channel)   
ในบรรดาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นท้ังหลาย  จะสามารถเขามาสูตัวบุคคลได  โดย 

ชองทางการส่ือสาร  ซ่ึงไดแก  การไดยิน  ไดเห็น  ไดสัมผัสไดล้ิมรส  และไดกล่ิน  ซ่ึงแตละ
ชองทางเหลานี้ก็ยังมีประสิทธิภาพทางดานการรับความสมบูรณของเหตุการณแตกตางกันยิ่งไปกวา
นี้  ตัวเนื้อหาสาระ  วิธีการจัดการขาวสาร  และโครงสรางของเหตุการณ  ซ่ึงมีผูจัดสงมาน้ีก็มี
ความสัมพันธกับชองทางการส่ือสารดวย  กลาวโดยสรุป  ชองทางการส่ือสารจะเปนประตูดานแรก
ของการรับรูเหตุการณ  ซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในข้ันตอนนี้  คุณสมบัติของ  “ขาวสาร”  
และตัว  “ส่ือ”  ยอมมีความสําคัญสุด 

1.3 องคประกอบเฉพาะบุคคล  (Personal  Elements)   
เกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพของการส่ือสารโดยเฉพาะการรับรูสารนั้น   

องคประกอบท้ัง 5  ของแตละบุคคล  คือ  ทักษะของการส่ือสาร  ทัศนคติ  ความรูระบบสังคม  และ
วัฒนธรรมตางก็มีอิทธิพลตอการส่ือสาร  เราจะมองเห็นภาพเปนรูปเปนรางเชนไร  จะเปนภาพท่ีมี
ความหมายไมเหมือนคนอ่ืน  หรือมีความนิยมชมชอบหรือไมสนใจหรืออะไรก็ตามข้ึนอยูกับ
องคประกอบท้ัง  5  นี้เปนสําคัญ  ดังนั้นถึงแมวาเหตุการณจากภายนอกจะผานชองทางการส่ือสาร
และเขามาสูตัวเราแลวก็ตามจะมีความหมายอะไรหรือไม  องคประกอบเหลานี้จะเปนคําตอบท่ีดี
มากกวาอยางอ่ืน 

1.4 การรับรูและความประทับใจ  (Perception  and  Impression)   
ภาพลักษณจะไมสามารถเกิดข้ึนไดทันที  เม่ือเหตุการณไดผานเขามาทางชอง 
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ทางการส่ือสาร  และองคประกอบเฉพาะบุคคลท้ัง  5  จะเปนตัวท่ีพินิจพิจารณาเหตุการณนั้นกอน  
โดย  “การรับรู”  (Perception)  ซ่ึงเปนตัวแปลงเหตุการณใหเปนไปในความหมายตามความคิดของ
บุคคลนั้น (หรือเรียกวาเปนไปตามความลําเอียงเฉพาะบุคคล)  สวนความประทับใจ  (Impression)  
มีความสําคัญในการรับรูอีกลักษณะหนึ่ง  โดยจะเกี่ยวพันกับคุณภาพและปริมาณของความทรงจํา  
ถาประทับใจมาก  (ไมวาจะเปนบวกหรือลบ)  ก็จะมีความทรงจํา – จดจําไดมากและนาน  และเม่ือ
สรางเปนภาพลักษณอะไรข้ึนไดแลว  ก็จะเปนภาพลักษณท่ีเจือจางไดชาวาการท่ีมีความประทับใจ
นอยหรือไมมีความประทับใจเลย 
  ภาพลักษณเกิดข้ึนจากกระบวนการท่ีกลาวมานี้  จะมีการผันแปรเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา  ท้ังนี้เนื่องมาจากการไดรับขอมูลใหมเกี่ยวกับองคกรนั้นๆ  และ/หรือไมไดรับขอมูล
ขาวสารเลยนอกจากนี้ท้ังกระบวนการ  อันไดแก  ชองทางการส่ือสารองคประกอบเฉพาะบุคคล  
การรับรูและความประทับใจ  และสภาพแวดลอมเปนตัวแปรท่ีสําคัญของการปรับเปล่ียนและปรุง
แตงภาพลักษณในอนาคตตอไปเร่ือยๆ 
   2. การประชาสัมพันธกับการสรางภาพลักษณ  จากการอธิบายในสวนกอนนั้น  
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นในสังคมสามารถวิเคราะหได  2  ประเด็น  คือ 
   2.1  ผลของเหตุการณ 
    2.1.1   เหตุการณท่ีสงผลบวกแกองคกร  ไดแก  การมีผูบริหารที่มีความรู
ความสามารถ  มีพนักงานท่ีมีคุณภาพ  ท่ีทํางานปลอดภัยและม่ันคง  องคการมีความรับผิดชอบตอ
สังคม  ฯลฯ 
    2.1.2  เหตุการณท่ีสงผลทางลบแกองคกร  ไดแก  การนัดหยุดงาน  พนักงาน
เกิดอุบัติเหตุในท่ีทํางาน  สรางปญหาส่ิงแวดลอมเปนพิษ  ฯลฯ 
    2.1.3   เหตุการณท่ีไมสงผลทางบวกหรือลบอยางชัดเจน  ไดแก  การปรับ 
เปล่ียนผูบริหารฝายตางๆ  การออกสินคาใหม  การทําโฆษณา  ฯลฯ 
   2.2  การควบคุมเหตุการณ 
    2.2.1    เหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยเจตนาน้ันคือ  องคการมีเจตนาที่จะจัดใหมี
กิจกรรมข้ึน  เพื่อแสดงวา  องคการนี้เปนองคการท่ีมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการ
ผลิต  หรือมีความรับผิดชอบตอสังคม  หรือเปนองคการท่ีม่ันคงและเจริญกาวหนา  ฯลฯ 
    2.2.2  เหตุการณท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ  นั่นคือ  ไมมีใคร  (ในนามของ
องคกร)  ตั้งใจจะใหเหตุการณนั้นเกิดข้ึน  เชน  เกิดการผันผวนทางการคา  จนมีผลกระทบตอธุรกิจ
ขององคกร  เกิดขาวลือ  ความเปล่ียนแปลงของบริษัทคูแขง  เปนตน 
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  ดวยลักษณะของเหตุการณท่ีกลาวขางตน  ท่ีอาจเปนไดท้ังคุณและโทษแกองคกร  
ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีขององคกรท่ีจะควบคุมดูแลเหตุการณท้ังหลายใหเปนไปในทิศทางท่ีเปนบวก
และไปในทิศทางเดียวกันกับภาพลักษณท่ีไดกําหนดไวใหมากท่ีสุด 
  งานประชาสัมพันธแตเดิมเปนเร่ืองของการสรางความสัมพันธท่ีดีใหเกิดข้ึนระหวาง
องคกรกับประชาชน  โดยใชการส่ือสารสองทางท่ีมีการวางแผน  เปนงานตอเนื่องและผลระยะยาว  
ปจจุบันงานประชาสัมพันธไดปรับเปล่ียนบทบาทท่ีเปนหนาท่ีหนึ่งของฝายบริหาร  (The  
Management  Function)  และถือเปนกลยุทธในการทํางานมากข้ึน  โดยเขาไปมีสวนรวมในการ
ริเร่ิม  สงเสริม  สนับสนุน  และผลักดันกิจกรรมท่ีจะนํามาซึ่งภาพลักษณพึงปรารถนาขององคการ
ใหเกิดมากข้ึน  ซ่ึงก็หมายความวา งานประชาสัมพันธไดมีโอกาสในการควบคุมเหตุการณท่ี
เกี่ยวของกับองคกรใหเกิดข้ึนในทิศทางท่ีตองการได 
  ภาพลักษณจะเปล่ียนแปลงไดยากหากภาพลักษณนั้นอยูบนพื้นฐานของความจริง และ
เปนภาพท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ นักประชาสัมพันธทําหนาท่ีเพียงแตยกใหเปนภาพท่ีเดนชัดข้ึนและ
เผยแพรใหเปนท่ีรับทราบเทานั้น เชน องคกรหนึ่งประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน เปนท่ี
ยอมรับท้ังในและตางประเทศ เจาของและผูบริหารงานลวนเปนคนไทย ซ่ึงเม่ือผูใดไดรับทราบ
ขอมูลนี้มักจะเกิดความรูสึกช่ืนชม นักประชาสัมพันธสามารถนําลักษณะเดนนี้ออกเผยแพร และ
ดวยเทคนิคการส่ือสารท่ีดีจะทําใหกลายเปนภาพลักษณขององคกรได ภาพนี้จะคงทนตราบใดท่ี
องคกรนี้ยังเปนของคนไทย และบริหารงานดวยคนไทย  
        การสรางสรรคภาพลักษณบนความไมจริง จะไมเกิดเปนภาพลักษณท่ีคงทนถาวร
โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมในปจจุบัน ดวยเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมาก คนสามารถรับ
ขอมูลจากส่ือไดหลายชองทาง โอกาสท่ีจะเปรียบเทียบและคัดเลือกขอมูลมีมาก การปกปดภาพท่ี
แทจริงเปนไปดวยความลําบาก หากผูบริโภคทราบวามีการสรางภาพบนขอมูลท่ีปรุงแตงข้ึนจะเกิด
ความรูสึกไมไววางใจ ไมม่ันใจ ไมพึงพอใจ และอาจข้ันเปนปฏิปกษกับองคกรนั้นได ซ่ึงทําใหนัก
ประชาสัมพันธตองทํางานหนักข้ึนเพื่อตามแกไขภาพลักษณเชิงลบนี้  
บทบาทของการประชาสัมพนัธในการสรางภาพลักษณ  
        จุดมุงหมายและประโยชนท่ีสําคัญของการประชาสัมพันธ คือ การสรางใหเกิดการรับรู 
และเกดิทัศนคติท่ีดีกับองคกร ซ่ึงเปนส่ิงท่ีฝงใจผูบริโภคเปนภาพลักษณขององคการ ธรรมชาติและ
บทบาทของการประชาสัมพันธในการสรางภาพลักษณ มี 7  ข้ันตอน ดังนี้ 
        1.  การทําวิจยัสาธารณมติ เปนการหาขอมูลเพื่อการวางแผน 
        2.  การวางนโยบายวาจะสรางภาพลักษณในแนวทางใดบาง เปนการกาํหนดแผนใน
การทํางาน 
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        3.  การวางแผนจัดโปรแกรมตางๆ เพื่อสรางภาพลักษณ เปนการวางกลยุทธในการ
สรางภาพลักษณ 
 4.  การเผยแพรส่ิงท่ีทําออกไป เปนการทําใหกลุมเปาหมายรับรูความดีขององคกร 
เบ้ืองหนาเบ้ืองหลังกิจกรรมขององคกร 
       5.  การติดตามดูปฏิกิริยาตอบรับของสาธารณชนวา ช่ืนชม ยินดี พอใจ ไมพอใจ ไม
แนใจในองคกรอยางไรซ่ึงถือวาเปนการวดัผล 
        6.  นําผลท่ีสาธารณชนมีปฏิกิริยาตอบรับมาประเมิน เพื่อพิจารณาวาส่ิงท่ีองคกรทําไป
นั้นถูกตอง เหมาะสมหรือไมเพียงใด บรรลุเปาหมายในการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกบัองคกร
หรือไม สมควรจะมีอะไรปรับปรุงแกไขหรือไม การทํางานของผูบริหารกับเร่ืองของการสราง
ภาพลักษณจะดําเนินตามข้ันตอนเปนวงจรตอไปไมส้ินสุด  
  จะเห็นไดวาภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีปรากฏตอสาธารณะชนน้ัน เปน
ภาพลักษณในเชิงลบ ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  จะใชแนวคิดการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณ
ดังกลาวขางตนมาเปนกรอบในการอธิบายถึงภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในลักษณะ
ตางๆ ท่ีไดจากการสัมภาษณมาประเมินวา  กลยุทธการประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณของทา
อากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤต นั้นเปนกลยุทธท่ีเหมาะสมและถูกตองหรือไม  เพื่อนําไป
ปรับปรุงแกไขและพัฒนากลยุทธการประชาสัมพันธใหถูกตองและเหมาะสมตอไป 
  
2.4  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะวิกฤต 
  นักวิชาการดานส่ือสารมวลชนหลายทานใหนิยามของภาวะวิกฤต  หรือเหตุวิกฤต หรือ
วิกฤตการณ ไวดังตอไปนี้ 
  ดวงทิพย  วรพันธุ  (2545) อธิบายความหมายไววา  ภาวะวิกฤต  หมายถึง  เหตุการณ
ไมปกติท่ีเกิดข้ึนอาจจะครั้งเดียว  วันเดียว  หรือหลายคร้ัง  และหรือกินเวลานานหลายวันติดตอกัน
ทําใหเกิดผลเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวนมาก รวมถึงกอใหเกิดผลเสียหายตอ
ภาพลักษณและความเช่ือม่ันศรัทธาท่ีสาธารณชนมีตอรัฐบาล  บุคคลในรัฐบาล  และประเทศชาติ
โดยสวนรวมดวย 
  เสรี  วงษมณฑา (2540)  กลาววาวิกฤต  หมายถึงปรากฏการณเชิงลบอันรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนโดยไมคาดคิด  แตอาจสงผลเสียในระยะยาวกับภาพพจนของบริษัท  
กระบวนการเกิดวิกฤตการณ 
  Newsom, Dong July vanslyke Turk Dean Kruckberg (2000)  ไดกลาวถึงกระบวนการ
ในการเกิดวิกฤตการณวาดําเนินตามลําดับข้ันตอน  ดังนี้ 
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  1.   โดยเร่ิมจากประเด็นปญหา  (Issue)  คือประเด็นปญหาที่เกี่ยวของระหวางองคกร
กับประชาชนกลุมเปาหมายขององคกร  ไดแก  ในดานเศรษฐกิจและสังคม  เหตุการณทางการเมือง  
ซ่ึงสามารถท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน  องคกรจะตองคาดการณประเด็นปญหาตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับองคกรกอนท่ีจะกลายเปนวิกฤตการณ  ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อเกิดประเด็นปญหาอาจเปน
ปญหาในลักษณะท่ีซอนเรน (Latent  Issue) 
  2.   หากองคกรละเลยเม่ือเกิดเปนการกอตัวของประชามติ (Public  Opinion) ซ่ึงเปน
สภาพแวดลอมท่ีมีความสําคัญ  ท่ีตองคํานึงถึงและรักษาประชามติในดานบวกใหคงอยูกับองคกร  
โดยจํากัดของเขตของการเกิดประชามติในดานลบใหมีความเหมาะสม 
  3.   ดังนั้นหากองคกรขาดการคาดการณหรือการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ  จะนําไปสู
การเกิดวิกฤตการณ  (Crisis)  และกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอองคกรและไมสามารถ
ควบคุมได 
  
2.5  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการส่ือสารและการดําเนินงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 

 การส่ือสารในภาวะวกิฤติ  คือ  การดําเนินการส่ือสารขณะเกิดวิกฤตการณขององคกร
โดยยดึหลักของการระดมทรัพยากรบุคคล  การใชส่ือ  การใชรูปแบบส่ือมวลชนสัมพันธ  การแสดง
ขอมูลขาวสาร  และการติดตอกับผูท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณ 

 ดังนั้น  การส่ือสารในภาวะวิกฤตจึงมีบทบาทท่ีสําคัญตอองคกรในการที่จะดําเนินงาน
ตามนโยบายบริหารจัดการในข้ันตอนตาง ๆ  โดยใชการส่ือสารเปนกลไกลท่ีสําคัญเพื่อใหสามารถ
รอดพนจากวกิฤตการณ  และเกิดผลกระทบตอองคกรนอยท่ีสุด  โดยนักวิชาการไดกําหนดกรอบ
แนวทางการส่ือสารในภาวะวิกฤตเปน 3 ชวง ดังนี ้

 ชวงท่ี 1  การเตรียมการกอนเกิดภาวะวกิฤต 
 ชวงท่ี 2  การปฏิบัติงานเม่ือเกิดภาวะวกิฤต 
 ชวงท่ี 3  การปฏิบัติงานเม่ือภาวะวิกฤตส้ินสุดลง 

ซ่ึงมีแนวคิดและขอควรพิจารณาในแตละชวงดังน้ี 
 ชวงท่ี 1 : การเตรียมการกอนเกิดภาวะวิกฤต 
 ในการเตรียมการกอนเกิดภาวะวิกฤต  เปนการคาดการณลวงหนา  คือ  ภาวะวิกฤตท่ีจะ
เกิดข้ึน  โดย  ไมเคิล  แบลนด (Michael Bland, 1998)  ไดเสนอแนะใหตรวจตราดูวามีเหตุการณ
วิกฤตอะไรที่เกิดข้ึนในขาวบาง  และใหลองถามตัวเองวาเหตุการณนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนกับเรา
หรือไม  และคอยดูวามีสัญญาณเตือนภัยอะไรเกิดข้ึนบาง อะไรท่ีเปนความเส่ียงขององคกร ภาวะ
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วิกฤตสวนมากเกิดจากไมใสใจในสัญญาณเตือนไมวิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยแบลนด
ไดคํานึงถึงการวิเคราะหกลุมเปาหมาย  ซ่ึงกําหนดไว 4 กลุม คือ 

1. กลุมท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต 
2. กลุมท่ีมีผลกระทบกับองคกร / หนวยงาน 
3. กลุมท่ีเกี่ยวของ 
4. กลุมท่ีตองการ 

โดยแตละกลุมเปาหมายมีความตองการการติดตอส่ือสารในประเด็นท่ีแตกตางกัน  ข้ึนอยูท่ีวาเราจะ
ติดตอส่ือสารกับเขาไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพียงใด  และกลุมเปาหมายแตละกลุมจะมี
ความคิดเห็น  ทัศนคติของตนเองและตองใชหลักจิตวิทยาในการส่ือสารแตละกลุมอยางไร 
 นอกจากนี้ แบลนด ยังไดเสนอแนวทางการนําเสนอขอมูลขาวสารวา  ข้ึนอยูกับ
ลักษณะและข้ันตอนของภาวะวิกฤตในเวลานั้น  โดยไดกําหนดแนวทางการนําเสนอขอมูลขาวสาร
ท่ีสําคัญไว 3 ประการ คือ 

1.   หลักการเผชิญหนา  โดยบทบาทสําคัญขององคกรท่ีตองแสดงออก  คือ  การ
แสดงออกซ่ึงความจริงใจ  และความเห็นอกเห็นใจ  การหลบหลีก  หรือปกปองตนเองมากเกินไป  
อาจสามารถทําลายช่ือเสียงขององคกรได 

2.   การสรางความมั่นใจ เนื่องจากผูคนในภาวะวิกฤตจะมีความวิกฤตกังวลวา  
เหตุการณท่ีเกิดขึ้น  จะมีความเสียหายหรือกินเวลายาวนานหรือไม  เหตุการณรายแรงจะกลับเกดิข้ึน
อีกหรือไม  องคกรจะสามารถควบคุมสถานการณไวไดหรือไม  ดังนั้น  องคกรจะตองทําใหเกิด
ความม่ันใจอีกคร้ังวา  ทุกส่ิงทุกอยางสามารถจัดการได โดยยึดหลัก 

- ทําใหถูกตอง 
- การชดใชในส่ิงท่ีเสียหาย 
- พยายามทําใหเกิดความมั่นใจวา  เหตุการณนั้นจะไมเกิดข้ึนอีก 

3.   การเตรียมขอมูลสรุปยอ  ควรจัดเตรียมขอมูลสรุปยอขององคกรไวใหพรอม  ใน
กรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤต  ส่ือมวลชนจะตองการรายละเอียดตางๆ  ท่ีเปนขอมูลขององคกร  และควร
เปนขอมูลท่ีถูกตอง  ไมเชนนั้นส่ือมวลชนอาจจะไปแสวงหาขอมูลจากแหลงอ่ืน  ซ่ึงอาจจะไมใช
ขอมูลท่ีถูกตองก็ได  ซ่ึงในชวงแรกของการเตรียมการกอนเกิดภาวะวิกฤตินี้  ดวงทิพย  วรพันธุ  ได
เสนอแนะในสวนของการคาดคะเนวิกฤตการณท่ีอาจเกิดข้ึนได ไวดังนี้ 

  1.   คาดการณลวงหนาวาอาจเกิดเหตุวิกฤตชนิดใดแกองคกร  หนวยงาน  หรือ
เกิดข้ึนในพื้นท่ี  หรือในจังหวัดท่ีรับผิดชอบไดบาง  โดยดูจาก 

 1.1  เหตุการณหรือเร่ืองราวในปจจุบันท่ีอาจประทุกลายเปนเหตุวิกฤต 
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 1.2  เหตุการณท่ีเกิดขึ้นมาแลวในอดีต 
 1.3  แผนงานในอนาคตท่ีอาจไดรับการคัดคานหรือไมเห็นดวยจากกลุมบุคคล

บางกลุม 
 2.  ประเมินความเส่ียงและความรุนแรงของเหตุวิกฤตท่ีอาจเกิดข้ึน 
 3.  ตรวจสอบวาจังหวัด / หนวยงาน / องคกร / รัฐบาล  เตรียมมาตรการปองกันมิ

ใหประเด็นความเส่ียงขางตนเปล่ียนสถานภาพไปเปนภาวะวิกฤตหรือไม 
 4.   หากมีเหตุวิกฤตเกิดข้ึนดังท่ีคาด  หนวยงาน / องคกร / รัฐบาลมีแผนหรือ

มาตรการรับมือเตรียมพรอมอยูแลวหรือไม 
 5.  ใครจะเปนผูไดรับความเดือนรอนเสียหายจากเหตุการณดังกลาวมากท่ีสุด 
 6.ในแผนหรือมาตรการรองรับท่ีมีอยูไดกําหนดวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายหรือไม 
 7.  ถามีเคยมีการฝกซอมการปฏิบัติตามแผนท่ีมีอยูหรือไม  ถาไมมีทานตองจัดทํา

แผนเผชิญเหตุดานการส่ือสารข้ึนเพื่อรับมือตอบโตวิกฤตการณท่ีอาจเกิดข้ึน 
 เม่ือคาดการณลวงหนาถึงภาวะวิกฤตท่ีจะเกิดข้ึนแลว  ส่ิงท่ีจะตองคํานึงถึงตามมาก็

ขอพิจารณาเกี่ยวกับการแตงต้ังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไวดังนี้ 
1.   ทําความตกลงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในจังหวัดเสียกอนวาใครทําอะไร 
2.   กําหนดบทบาทของเจาหนาท่ีประชาสัมพันธจังหวัด หรือเจาหนาท่ีสารนิเทศ  

คือ อยางไร 
3.   การเขียนกระบวนการปฏิบัติงานออกมาใหชัดเจน ใหทุกฝายยอมรับรวมกัน 
4.  จัดทําคําส่ังแตงต้ังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเมื่อมีวิกฤตการณเกิดข้ึน  และแจกจาย

ใหทุกคนไดทราบ  กําหนดตัวผูมีความสามารถและมีทักษะความชํานาญในแตละดาน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากในทีมงานตองมีผูปฏิบัติงานจากหนวยงานอ่ืน  การทําคําส่ังไวกอนเกิดเหตุ  จะชวยให
สามารถทีมผูปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วทันทีเหตุการณเกิดข้ึน  และทุกคนทราบหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ
อยางชัดเจน 

5.   แตงต้ังเจาหนาท่ีท่ีจะปฏิบัติงานในชวงภาวะวิกฤต โดยพิจารณาจากความรู
สามารถ  ความชํานาญ  ประสบการณในแตละหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ  ควรเปนผูท่ีมีทัศนคติ
กวางไกล  ควบคุมอารมณได  แสดงความคิดเห็นไดเขาใจงายและชัดเจน  ปฏิบัติงานภายใตความ
กดดันในเร่ืองเวลาไดดี  มีความรอบรูในเร่ืองตาง ๆ  มีมนุษยสัมพันธดี  เขากับคนไดหลายกลุม  
หลายระดับ 
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ในสวนท่ีเกี่ยวกับเจาหนาท่ีท่ีจะปฏิบัติงานในชวงภาวะวิกฤต  หรือ  เรียวกวา  “ทีม
ภาวะวิกฤต”  นั้น  ไมเคิล  แบลนด (Michael Bland)  ไดใหแนวทางในการจัดต้ังทีมภาวะวิกฤตได
ดังนี้ 

ทีมงานภาวะวิกฤตจะตองสามารถรวมตัวกันไดในเวลาส้ัน  และรูหนาท่ีตนเองวาตอง
ทําอะไร โดยท่ัวไปทีมภาวะวิกฤตแบงเปนทีมหลัก  และทีมรอง / ทีมภูมิภาค 

 - ทีมหลัก  ควรประกอบดวย  หัวหนาทีม  โฆษก  ผูกรองขาว  ผูประสานงานส่ือ
ฝายเลขาหรือฝายบริหาร  นอกจากนี้อาจจะรวมถึงเจาหนาท่ีจากฝายบุคคล  เทคนิค สินคา ความ
ปลอดภัย ฯลฯ 

 - ทีมโฆษก  ควรประกอบดวย  โฆษกอาวุโส  ผูซ่ึงเปนท่ียอมรับขององคกร  และ
ทีมงานโฆษก 

 - ผูกรองขาว  ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางและควบคุมขอมูลขาวสารท่ีสําคัญจําเปน
ท่ีสุด  ทําหนาท่ีวิเคราะหขอมูล  สรุปยอ  เตรียมขอมูลสัมภาษณ และอ่ืน ๆ 

 - หัวหนาทีมและโฆษกไมควรเปนคนเดียวกัน  เพราะจะไมสามารถบริหารงานท้ัง 
2 ดานไดอยางเต็มท่ี  แตผูทําหนาท่ีโฆษกความสามารถส่ือสารกับส่ือไดอยางมีประสิทธิภาพ  มี
อํานาจตัดสินใจและรูในเร่ืองท่ีพูดจริง ๆ  อยางไรก็ตาม   กรณีวิกฤตท่ีสําคัญมาก ๆ  ผูบริหารสูงสุด
ก็สามารถเปนโฆษกไดโดยตองเตรียมตัวใหพรอม 

 -  ทีมภูมิภาค  บางกรณีควรจะมีทีมงานสวนภูมิภาค  ซ่ึงสามารถทํางานกับ
กลุมเปาหมายในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถส่ือสารไดอยางรวดเร็วทันเหตุการณ 

 นอกจากนี้   แบลนดยังเสนอแนะลักษณะท่ีสําคัญของทีมงานภาวะวิกฤตและการ
ประสานงานระหวางทีมไวดังนี้ 
ลักษณะท่ีสําคัญของทีมงานภาวะวิกฤต 

1. ตองมีอํานาจในการบริหารการส่ือสารภาวะวิกฤตเต็มท่ี  ไดรับการสนับสนุนดาน
ขอมูล  มีสวนรวมในการบริหารภาวะวิกฤต และมีอํานาจในการตัดสินใจ 

2. โฆษกจะตองเปนผูท่ีมีทักษะในการสื่อสารในการใหสัมภาษณ  มีความชัดเจนและ
มีบุคลิกภาพท่ีจริงใจ 

3. ทีมงานภาวะวิกฤตตองมีอารมณท่ีม่ังคง  สามารถทํางานหนักไดทามกลางสภาวะ
กดดันจากกลุมเปาหมายตาง ๆ  อีกท้ังตองแสดงความจริงใจและเขาใจและเขาในกรณีวิกฤตท่ี
รายแรงหรือความเจ็บปวยของผูคน  ทีมงานท่ีรับโทรศัพท  หรือพบปะกับสาธารณชนตองทําหนาท่ี
ประชาสัมพันธองคกรดวย  โดยจะตองฝกฝน  และตองไดรับฟงการสรุปสถานการณทําความเขาใจ
ใหถูกตอง  นอกจากนี้แลว  การทํางานในทีมควรยืดหยุนไดบางในกรณีท่ีตองทํางานแทนกัน 
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การประสานงานระหวางทีม 
โดยท่ัวไป  ทีมจัดการภาวะวิกฤตและทีมส่ือสารภาวะวิกฤตควรจะเปนคนละทีม  แต

คนๆ เดียวกันอาจปฏิบัติงานท้ัง 2 กลุมได  โครงสรางการทํางานท้ังสองทีมควรใกลชิดกัน  ผู
ประสานระหวางกลุมตองทํางานประจํา  บางกรณีผูบริหารสูงสุด  หัวหนาฝายประชาสัมพันธ  ฝาย
บริหารอาจอยูท้ัง 2 ทีม  เพื่อใหการประสานงานและการบริการขอมูลขาวสารทีประสิทธิภาพ  ใน
กรณีท่ีมีทีมภาวะวิกฤตหลายทีม  เชน ทีมภูมิภาค  ใหประยุกตใชรูปแบบเดียวกัน  และมีการ
ประสานงานกับทีมในสวนกลาง 

กรณีท่ีภาวะวิกฤตมีผลกระทบมากกวา  1 ประเทศ  การทํางานรวมกันของทีมงานจะมี
ความยุงยาก  เชน  ประเทศที่มีทัศนคติตอภาวะวิกฤตตางกันและมีวิธีการดําเนินการตางกัน  
โครงสรางการส่ือสารท่ีทุกคนตองส่ือสารถึงกันได  และรูภารกิจหนาท่ี  การสงผานขอความไปยัง
กลุมเปาหมายเปนส่ิงท่ีทําไดยาก  ในการทํางานระหวางประเทศท่ีมักมีความโกลาหลมากกวาท่ี
บุคคลภายนอกจะรู  วิธีท่ีดีท่ีสุด  คือ  ควรมีการฝกอบรมรวมกัน  อยางนอย  เมื่อทีมท่ีมีความ
แตกตางกันไดรับการอบรมแบบเดียวกัน โดยเฉพาะเร่ืองภาวะวิกฤต  จะไดทํางานไดงายข้ึน 

 การดําเนินการส่ือสารตามแผนงานในภาวะวิกฤต โดย ดวงทิพย วรพันธุ (2545)  ไดให
องคประกอบของแผนดานการส่ือสารประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตไวดังนี้ 

1. วัตถุประสงคของแผน 
2. ปรัชญาและหลักปฏิบัติ 
3. ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับลักษณะและธรรมชาติของวิกฤตการณแตละชนิด 
4. ขอบเขตและการกําหนดระดับความรุนแรงของวิกฤตการณ 
5. ทีมปฏิบัติการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต รายช่ือสมาชิกของทีมทุกคน ตําแหนง

หมายเลขโทรศัพทท้ังท่ีทํางานและท่ีบาน รายช่ือบุคคลสนับสนุน 
6. อธิบายหนาท่ีความรับผิดชอบเฉพาะของสมาชิกในทีมแตละคนอยางชัดเจน 
7.  รายการเคร่ืองมืออุปกรณสําหรับการติดตอส่ือสารและอุปกรณประจําสํานักงานท่ี

สามารถเคล่ือนยายมาติดต้ังใชงาน ณ  ศูนยปฏิบัติการประชาสัมพันธไดทันทีเม่ือมีเหตุการณเกิดข้ึน  
รายช่ือเคร่ืองมือ  อุปกรณท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน  แหลงท่ีจะเคล่ือนยายมาใชในการปฏิบัติงาน 

8. รายช่ือกลุมเปาหมาย 
9. รายช่ือบุคลากรของหนวยงานบรรเทาสาธารณภัยทุกคน  เจาหนาท่ีทองถ่ิน  

ผูอํานวยการฝายวัตถุอันตราย  และเจาหนาท่ีดานอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงสามารถใหขอมูลขาวสารใน
แตละดานไดเปนอยางดี 
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10.  รายช่ือส่ือมวลชน  ท้ังผูส่ือขาว  บรรณาธิการขาว  พรอมหมายเลขโทรศัพทติดตอ
เพ่ือแจงใหทราบการจัดต้ังศูนย  การใหบริการขอมูลขาวการ  แนวทางการปฏิบัติ  และการอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานแกส่ือมวลชน 

11. รายช่ืออาสาสมัครเครือขายการประชาสัมพันธในทองถ่ินเพื่อการติดตอส่ือสารกับ
ประชาชนในชุมชน 
  เม่ือมีแผนดานการส่ือสารประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตแลว   เพื่อเปนการแนใจวาการ
ดําเนินงานตาง ๆ  จะเปนไปตามแผนท่ีไดกําหนดไว ก็ควรจะมีการฝกซอมการปฏิบัติงานตามแผน  
ซ่ึง  ดวงทิพย  วรพันธ ไดใหรายละเอียดของการฝกซอมปฏิบัติงานตามแผนไวดังนี้ 
  การฝกซอมปฏิบัติงานตามแผนเปนส่ิงสําคัญและมีประโยชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก
ไดมีการทดสอบจับเวลาต้ังแตรับแจงเหตุ  ทานใชเวลาในการระดมทีมเจาหนาท่ีปฏิบัติงานมากนอย
เพียงใด  ใชเวลาเทาใดในการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการประชาสัมพันธ  การเคล่ือนยายอุปกรณมาติดต้ัง
ใชงาน  การเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารจากหนวยงานตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของจนกระท่ังการใหสัมภาษณ  
หรือการจัดทําขาวแจกฉบับแรกหรือจัดการแถลงขาวคร้ังแรก  ตองใชเวลานานเทาใดการติดตอแจง
ขาวแกส่ือมวลชน  การสงขาวผานโทรศัพท  โทรสาร  มีปญหาขัดของอยางใดหรือไมเจาหนาท่ีแต
ละคนเขาใจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติชัดเจนมากนอยเพียงใด  การประสานการปฏิบัติกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของมีอุปสรรคขอขัดของอยางใด  ส่ิงเหลานี้จะปรากฏเม่ือมีการฝกซอมแผน  และเม่ือเสร็จส้ิน
การซอม  ควรมีการประเมินผลการซอมและปรับปรุงแกไขส่ิงท่ีเปนขอขัดของท้ังหลายและควร
นําไปสูการปรับแผนใหมีความเหมาะสมคลองตัวและสอดคลองกับความเปนจริงท่ีปฏิบัติไดใน
ท่ีสุด 
  ในสวนของการฝกซอมปฏิบัติงานตามแผนน้ี  ไมเคิล แบลนด  (Michael Bland)  ได
กลาวถึงประเด็นการฝกอบรม  คูมือ  และการทดสอบประสิทธิภาพของแผนดังนี้ 
  การฝกอบรม 
  การฝกอบรมที่ถูกตอง  มีคุณคามากกวาเอกสารท่ีอธิบายกระบวนการทํางาน  เพราะ
สามารถรับรูถึงภาวะวิกฤตไดมากกวาและสามารถทํางานเปนทีมไดดีกวา  ขอบเขตของการ
ฝกอบรม  ตองเรียนรูหลักการตอไปนี้ 

1. เขาใจธรรมชาติของภาวะวิกฤต  และหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของ 
2. รูสภาวะแวดลอมและกระบวนการเกิดภาวะวิกฤต 
3. ฝกฝนเหตุการณจําลอง / ฝกการทํางานเปนทีม 
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 คูมือ 
 เนื้อหาควรประกอบดวย  คํานําเปนขอความอธิบายส้ัน ๆ ในส่ิงท่ีทีมงานจะตองทําใน

ภาวะวิกฤต  อธิบายส้ัน ๆ  ถึงภาวะวิกฤตขององคกร  รายช่ือทีมภาวะวิกฤต  พรอมท่ีอยู  หมายเลข
โทรศัพท ของทีมงาน  และหมายเลขโทรศัพทอ่ืนๆ  ท่ีจําเปน  รายช่ือกลุมเปาหมายและวิธีการ
ติดตอรายการอุปกรณท่ีตองใชในการส่ือสารภาวะวิกฤต  วิธีการติดตอกับส่ือมวลชน  วิธีการในการ
สัมภาษณ  สรุปยอเร่ืองราวขององคกร  ขอมูลอ่ืน ๆ  ท่ีเปนประโยชน  เชน  รายช่ือรายการวิทยุ/
โทรทัศนท่ีเปนท่ีนิยม  เปนตน 

 การทดสอบประสิทธิภาพของแผน 
 ควรมีการตรวจดูสายการบังคับบัญชา  กระบวนการรวบรวมทีมงานอยางรวดเร็ว  ถา

เปนไปไดควรมีฝกซอมดูบาง  ซ่ึงจะเปนประโยชนในดานการเกิดความตระหนักถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน
และฝกการทํางานเปนทีม 

 การวางแผนดานการสื่อสารมวลชนและชุมชนสัมพันธ  เปนอีกส่ิงหนึ่งท่ีองคกรควร
ดําเนินการ  โดยจัดโปรแกรมการส่ือสารเชิงรุกเอาไว  การสํารวจทัศนคติของกลุมเปาหมายตาง ๆ  
ก็เปนส่ิงท่ีมีประโยชนเชนกัน 

 สรุปข้ันตอนท่ีมีประสิทธิภาพในการเตรียมการกอนเกิดภาวะวิกฤต  มีดังนี้ 
1. การจัดฝกอบรมดานรับรูเกี่ยวกับภาวะวิกฤต  ส่ิงนี้จะทําใหทีมงานมรแนวคิด

เกี่ยวกับภาวะวิกฤตและจิตวิทยาที่เกี่ยวของ  เขาใจความหมายและคําจํากัดความของภาวะวิกฤต 
2. การวางแผน  แผนท่ีเขียนอยูในรูปของแบบฟอรมบรรจุอยูในคูมือภาวะวิกฤต 
3. ฝกอบรมดานส่ือ  โฆษกท่ีตองทํางานกับส่ือจะตองฝกเทคนิคการใหสัมภาษณ 
4. เหตุการณจําลอง  การฝกซอมจะชวยประเมิน  จุดออน  จุดแข็ง  ของทีมและเกิด

การรับรูในเร่ืองภาวะวิกฤตดีข้ึน 
5. การตรวจสอบ  การตรวจสอบการทํางานดานการส่ือสารในภาวะวิกฤต   เชนการ

ประกาศใหสมาชิกในทีมรับรู  ตรวจสอบการประสานงานกับผูบริหาร  ตรวจสอบขอมูลท่ี
เปล่ียนแปลงไปในคูมือ  และปรับใหเปนปจจุบัน 
  ชวงท่ี 2 : การปฏิบัติงานเม่ือเกิดภาวะวิกฤต 
  ส่ิงสําคัญท่ีสุดเม่ือมีเหตุวิกฤตเกิดข้ึน  คือ ความรวดเร็วในการจัดการ  หรือเขาควบคุม
สถานการณอยางมีประสิทธิภาพ  ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตประสาน
ผลสําเร็จ  คือ  การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  ตรงไปตรงมา  และ
อยางตอเนื่อง  ดวงทิพย   วรพันธุ  ไดวางแนวทางการปฏิบัติงานเม่ือเกิดภาวะวิกฤตไวดังนี้ 
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   1.  แนวทางการปฏิบัติงาน 
1.1 แจงเจาหนาท่ีทุกคนท่ีมีช่ือในแผนเผชิญเหตุดานส่ือสารประชาสัมพันธ  ให

ไปรายงานตัว  ณ  ท่ีตั้ง  หรือท่ีจุดกําหนดตามแผน 
1.2 แจงศูนยอํานวยการเตรียมพรอมดานการประชาสัมพันธ  และการจัดการ

ขอมูลขาวสารทราบ 
1.3 รายงานผูมีอํานาจส่ังการ  หรือหัวหนาเวรติดตามสถานการณ  และเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีไดมีการแตงต้ังไวลวงหนาแลว 
          2.  การปฏิบัติงาน  ณ  ท่ีเกิดเหตุ 
  2.1  จัดสงทีมรวบรวมขอมูลขาวสารเบ้ืองตน (initial Response Information 
Officer)  เขาไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีเกิดเหตุ  เพื่อหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนใน
ข้ันตน  แจงกลับมาท่ีศูนยปฏิบัติการประชาสัมพันธท่ีจะจัดข้ึนข้ึนตอไป 
  2.2  ประสานกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีทําหนาท่ีจํากัดวงรอบของสถานท่ีเกิดเหตุ  เพื่อ
กําหนดสถานที่รวม  หรือจุดท่ีอนุญาตใหส่ือมวลชนเขาไปรายงานขาวและถายภาพได  จุดท่ีใกล
ท่ีสุดและปลอดภัยท่ีสุด  และไมมีส่ิงกีดขวางการทํางานของเจาหนาท่ี  เพื่อสงผูส่ือขาว  และ
ชางภาพไปรวมปฏิบัติงาน ณ จุดนั้น 
          3.  การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการประชาสัมพันธ 
     3.1  ดําเนินการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการประชาสัมพันธและจัดการดานขอมูลขาวสาร
ข้ึนโดยเร็วท่ีสุด  เพื่ออํานวยความสะดวกและจัดระเบียบการทํางานของส่ือมวลชนเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการทํางานรวมกัน  ระหวางเจาหนาท่ีบริหารเหตุการณวิกฤตและส่ือมวลชน  โดยจุดแรก
อาจจัดต้ังศูนยขอมูลชั่วคราว  เพื่อประสานการใหขอมูลขาวสารเบ้ืองตนแกผูเกี่ยวของตามท่ีกําหนด
ไวในแผนเผชิญเหตุดานส่ือสารประชาสัมพันธ(ประชาชน/กลุมเส่ียง/ผูบริหาร/หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ) 
  3.2  โดยปกติเม่ือมีการต้ังกองบัญชาการเหตุการณ  หรือท่ีตามแผนปองกันภัยฝาย
พลเรือน  เรียกวา  ศูนยอํานวยการรวมของจัดหวัด  ควรมีการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการประชาสัมพันธ
ข้ึนภายในกองบัญชาการเหตุการณ 1 แหง  นอกจากน้ันใหพิจารณาจัดต้ังศูนยปฏิบัติการฯ หรือหาก
สถานท่ีไมอํานวยอาจจัดเปนบริเวณหรือพื้นท่ีปฏิบัติงาน  ณ  สถานท่ีเกิดเหตุ  ซ่ึงจะจัดกี่แหงให
พิจารณาตามความเหมาะสม 
 3.3  สําหรับการจัดต้ังศูนยแถลงขาวแกส่ือมวลชน  หรือศูนยปฏิบัติงานสําหรับ
ส่ือมวลชนควรอยูคนละท่ีกับศูนยปฏิบัติการประชาสัมพันธของกองบัญชาการเหตุการณ  สําหรับ
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กรณีการกอการรายสากล  ศูนยแถลงขาวจะจัดต้ังข้ึนนอกพ้ืนท่ีกองบัญชาการเหตุการณและอยูใน
บริเวณวงลอมภายนอกท่ีเจาหนาท่ีตํารวจกั้นพื้นท่ีเกิดเหตุ (Outer Perimeter)  
           4.  การประชุมชี้แจงสรุปเหตุการณ 
      เม่ือมีวิกฤตการณเกิดข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในช่ัวโมงแรกของเหตุการณ  จะมี
ความสับสนวุนวายเกิดข้ึนมากมาย  ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดเม่ือทีมเฉพาะกิจประชาสัมพันธมารายงานตัว  
ณ  ท่ีเกิดเหตุ  หรือจุดปฏิบัติงาน  ตองมีการประชุมช้ีแจงสรุปสถานการณท่ีเปนปจจุบันท่ีสุดให
ทราบเพ่ือเขาใจตรงกันเสียกอน  อยาทึกทักวาคนคงทราบเร่ืองราวมากอนแลว  โดยปกติ  เมื่อมีการ
จัดต้ังกองบัญชีการเหตุการณหรือศูนยอํานวยการรวม  ผูบัญชาเหตุการณ  หรือผูวาราชการจังหวัด
ในฐานะหัวหนาศูนยอํานวยการรวมจะเรียกประชุมหัวหนาฝายตางๆเพื่อช้ีแจงสถานการณการให
ทีมงานไดทราบเปนอันดับแรกเพ่ือประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณ  และวางแผนจัดทีม  
แบงมอบหนาท่ีเพื่อปฏิบัติงานตอไป 
         5.  การแบงมอบหนาท่ีและการจัดชุดปฏิบัติงาน 

 เม่ือทราบสถานการณท่ีเกิดข้ึน  และความเปนไปไดของเหตุการณท่ีจะดําเนิน
ตอไป  เจาหนาท่ีสารนิเทศหรือหัวหนาชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธจะตองวางแผนจัดทีม
ปฏิบัติงานซ่ึงท่ีสําคัญจะประกอบดวยทีมตางๆ  ดังนี้ 

5.1 ชุดรวบรวมขอมูลขาวสารเบ้ืองตน ณ ท่ีเกิดเหตุ 
5.2 ชุดปฏิบัติงาน ณ ศูนยปฏิบัติการประชาสัมพันธ  ประจํากองบัญชาการ

เหตุการณ 
5.3 ชุดปฏิบัติงาน ณ ศูนยแถลงขาว  หรือศูนยส่ือมวลชน 
5.4 ในสถานการณท่ีตอเนื่องยาวนานเกินเวลาหลายวันติดตอกัน  จําเปนตองจัด

ชุดปฏิบัติงานเปนผลัด  โดยปกติแตละผลัดจะทํางานประมาณ  8 – 12  ช่ัวโมง  การจัดผลัดควรจะ
ดําเนินการใหสอดคลองกับฝายอ่ืน ๆ ดวย 

5.5 หนาท่ีมีความสําคัญและตองจัดเจาหนาท่ีประจําปฏิบัติงาน  คือ  เจาหนาท่ี
ตอบขอชักถามทางโทรศัพทจากกลุมเปาหมายตาง ๆ  ไดแก  ญาติผูเสียชีวิตหรือผูไดรับบาดเจ็บจาก
หนวยงานหรือองคกรในตางประเทศท่ีมีชาวตางประเทศประสบเหตุ  จากผูส่ือขาว  ส่ือมวลชนหรือ
จากประชาชนผูสนใจขาวสารทั่วไป  เจาหนาท่ีสวนนี้  อาจใชอาสาสมัครหรือเจาหนาท่ี/พนักงาน
ของหนวยงานท่ีไมใชชุดปฏิบัติงานในภาวะไมปกติ  ซ่ึงตองมีการชี้แจงวิธีการปฏิบัติงาน เชน  การ
จดบันทึกขอมูลคําถาม  แนวทางคําตอบท่ีให  และตองไดรับการช้ีแจงขอมูลรวมท้ังสถานการณให
ทราบและเขาใจตรงกันอยางเปนระยะโดยสมํ่าเสมอ  เพื่อจะไดใหขอมูลขาวสารทิศทางเดียวกันไม
ขัดแยงกัน  และถูกตองตรงกัน 
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เคร่ืองมืออุปกรณท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
- โทรศัพท โทรสาร 
-  เคร่ืองคอมพิวเตอร พรอมปร้ินเตอร  และการเช่ือมโยงระบบอินเตอรเน็ต 
-  เคร่ืองถายเอกสาร 
-  วิทยุส่ือสารสําหรับติดตอกับหนวยอ่ืนในกองบัญชาการ 
-  เคร่ืองรับโทรทัศนฯ เคร่ืองรับวิทยุ  และหนังสือพิมพ  สําหรับตรวจติดตามเฝา

ฟงและประเมินทิศทางการรายงานขาวของส่ือมวลชน 
-  กลองโทรทัศน  กลองถายภาพนิ่ง  อุปกรณใหแสง-ไฟ  เคร่ืองตัดตอเทป

โทรทัศนกระเปาหิ้ว  ปล๊ักไฟฟาเสียบไดหลายเตา 
 -  กระดานไวทบอรด  สําหรับจดบันทึกเหตุการณสําคัญ ๆ  หัวขอขาวแจก

ประเด็นการแถลงขาวแตละคร้ัง  และขอมูลการประเมินสถานการณ  ตอลดจนการประมินการรับรู/
ทัศนคติของสาธารณชน  และส่ือมวลชน 

 -   ในการปฏิบัติงาน ณ  พื้นท่ีเกิดเหตุข้ึนอยูนอกอาคารสถานท่ี  ควรเตรียมการ
จัดทําเคร่ืองมืออุปกรณในลักษณะท่ีเคล่ือนยายได(Mobile Kits) ไวลวงหนา  เม่ือเกิดเหตุจะไดนํา
ติดตัวไปใชไดโดยสะดวก  รวมถึงการจัดเตรียมเคร่ืองมือติดตอส่ือสารเคล่ือนท่ี  เชน  วิทยุส่ือสาร
โทรศัพทมือถือ  คอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว (lap top)  ท่ีสามารถสงโทรสารไดดวย  เพ่ือใชประโยชน
ในการสงขอมูลขาวสารจากพื้นท่ีเกิดเหตุ 
              6.  การกําหนดกลุมเปาหมายและความตองการดานขาวสาร 
        ในสถานการณวิกฤตแตละชนิด  จะมีผูเกี่ยวของหรือกลุมเปาหมายสําหรับการ
ส่ือสารประชาสัมพันธหลายกลุม  และมีความตองการขอมูลขาวสารแตกตางกัน  มีความสําคัญ
เรงดวนท่ีจะตองไดรับขอมูลขาวสารท่ีจําเปนมากนอยไมเทากัน  บางกลุมจําเปนตองไดรับขอมูล
ขาวสารโดยเร็วท่ีสุด  เพื่อมิใหเกิดอันตราย  เจาหนาท่ีสารนิเทศหรือหัวหนาชุดปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธจะตองประเมินสถานการณและกําหนดกลุมเปาหมายที่ตองการขาวสารชนิดตาง ๆ  
โดยเร็วท่ีสุด 
   กลุมเปาหมายสําคัญในเหตุการณวิกฤตสวนใหญ  ไดแก 

- ประชาชนผูประสบภัย  เชน  ผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีน้ําทวม 
- ญาติผูเสียชีวิต  ผูไดรับบาดเจ็บ  ผูติดอยูในอันตราย  หรือญาติของตัวประกัน 
- ประชาชนผูอยูในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย  ตองไดรับการอพยพ 
- ส่ือมวลชน 
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- ผูตองสงสัยวาไดรับเช้ือโรคในกรณีกอการรายและมีการใชอาวุธชีวภาพ
รวมถึงผูสัมผัสใกลชิด  กลุมเส่ียงตอการเปนเปาหมายโจมตี 

- ผูแทนชุมชน 
-  ผูบริหารระดับสูง 
- เจาหนาท่ีของฝายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของในการแกไขวิกฤตการณ 
- ผูแทนองคกร/หนวยงานระหวางประเทศ 
- ผูแทนฝายคาน กรรมาธิการสภา 
- นักกฎหมาย 
       ฯลฯ 

   7.   การอํานวยความสะดวกแกส่ือมวลชน 
         7.1  จัดใหมีการลงทะเบียนส่ือมวลชน  เพื่อใหไดทราบขอมูลท่ีจําเปนตอการ
วางแผนอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแกส่ือมวลชนเพื่อรักษาความปลอดภัยในบริเวณท่ี
เกิดเหตุ 
   7.2  ขอมูลท่ีตองการในการลงทะเบียนส่ือมวลชน  ไดแก  ช่ือ  จํานวน  และสังกัด
ของผูส่ือขาวท่ีรายงานขาว  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท โทรสาร  สําหรับการสงและแจงขาว  มีส่ือ
ทองถ่ินจํานวนเทาใด  ส่ือตางประเทศจํานวนเทาใด  จําเปนตองจัดลามแปลหรือไมในการแถลงขาว
ถาจําเปนตองใชลามกี่ภาษา  เปนตน 
   7.3 บัตรแสดงตัวส่ือมวลชน  อาจใชบัตรประจําตัวส่ือมวลชนท่ีออกใหโดยกรม
ประชาสัมพันธ  หรือหากจําเปน  อาจตองใชปลอกแขนหรือเคร่ืองหมายแถสีอ่ืนใดเปนเคร่ืองหมาย
แสดงตัวเพื่อเขาไปในพื้นท่ีหวงหาม  โดยประสานกับเจาหนาท่ีฝายตางๆท่ีเกี่ยวของ  โดยเฉพาะ
เจาหนาท่ีตํารวจท่ีทําหนาคอยควบคุมเสนทางเขาออกพื้นท่ีเขาออกทุกจุด  เพ่ือใหเขาตรงกัน  ทาน
ตองคํานึงวาชางภาพหรือชางกลองทีวียอมตองการจะไดภาพสวย ๆของเหตุการณ  ไดฉากของ
เหตุการณ  เจาหนาท่ีตํารวจจะกั้นพื้นท่ีเปน  สองวง  วงนอกสําหรับฝูงชนท่ัวไป  และวงในพ้ืนท่ีเกดิ
เหตุเขามาคือ  สําหรับส่ือมวลชน  ประสานเจาหนาท่ีตํารวจใหส่ือมวลชนจํากัดอยูในบริเวณน้ี
เทานั้น  ถาทานไมสามารถจํากัดการเคล่ือนไหวของส่ือมวลชนใหอยูในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว  เขาอาจ
กอปญหาใหกับเจาหนาท่ี  หรือกอใหเกิดอันตรายแกตัวเองหรือประชาชนรอบขางได  ทานตอง
พยายามใหผูส่ือขาวเหตุการณได  และเตือนเขาบอยๆวาเขาจะไดรับรูขอมูลและขาวสารทันท่ี ณ 
บริเวณซ่ึงทานไดกําหนดไวให 
   7.4  ทันทีท่ีผูบัญชีเหตุการณไปถึงยังท่ีเกิดเหตุ  ทานตองกําหนดบริเวณซ่ึงจะใช
เปนท่ีปฏิบัติงานแถลงขาว  และแจงใหเจาหนาท่ีทุกคนในเขตปริมณฑลรอบนอก(Outer Perimeter) 
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และพ้ืนท่ีรอบใน (Inner Perimeter) ใหทราบวาบริเวณนั้นอยูท่ีใด  เพื่อพวกเขาจะไดสงผูส่ือขาวไป  
ท่ีนั้น 
   7.5  กําหนดจุดรถถายทอดและรถขาว  เพื่อมิใหกีดขวางเสนทางจราจร  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับรถดับเพลิง  หรือรถปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ  ขณะเดียวกันก็ตองเปน
จุดท่ีผูส่ือขาวสามารถเคล่ือนยายรถไดสะดวกพอสมควร  เพื่อความรวดเร็วในการนําขอมูลไป
อากาศ 
   7.6  การนําผูส่ือขาวเขาไปยังสถานท่ีเกิดเหตุ  ตองประสานกับเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยเพ่ือกําหนดวิธีปฏิบัติ  การติดเคร่ืองหมายแสดงตัว และจํานวนผูส่ือขาวท่ีสามารถเขา
ไปปฏิบัติหนาท่ีไดในแตละคร้ัง 
   8. การกําหนดเนื้อหาขอมูลขาวสารท่ีจะเผยแพร 
     8.1  เม่ือทราบกลุมเปาหมายและความตองการขอมูลขาวสารของกลุมเปาหมายแตละ
กลุมแลว จะตองพิจารณากําหนดเนื้อหาของขอมูลขาวสารที่จะเผยแพรเพื่อตอบสนองความตองการ
ของกลุมเปาหมายขณะเดียวกันก็เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีรัฐบาลหรือกองบัญชาการ
เหตุการณตองการส่ือสารกับกลุมเปาหมายดวย 
     8.2  ในขณะท่ีเกิดเหตุวิกฤต  ตองคิดตอเนื่องทุกวันวา  ประเด็นท่ีทานจะส่ือสารไป
ยังกลุมเปาหมายในแตละวัน  ในแตละชวงเวลา  และในแตละสถานท่ีเปล่ียนไป  คืออะไร 
     8.3  จะตองพบปะพูดคุยกับเจาหนาท่ีท่ีรูดีและเช่ียวชาญชํานาญในประเด็นเหลานั้น  
เพื่อทําความเขาใจเร่ืองราวและเรียบเรียงใหอยูในรูปแบบของภาษาท่ีเขาใจงาย 
     8.4  ตองพิจารณาวาในแตละประเด็นของเร่ืองราว  จะใหขอมูลขาวสารไดมาก
เพียงใด  จึงจะเกิดประโยชนแกทุกฝาย 
     8.5  กลุมเปาหมายแตละกลุมมีความสนใจในประเด็นของเร่ืองราวแตกตางกัน
ออกไป  ตองหาวิธีเรียบเรียงเน้ือหาของขาวสารใหเหมาะสมกับความตองการของแตละกลุม  เชน
ประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีตองอพยพ  ตองการทราบวามีความจําเปนมากนอยเพียงไรท่ีจะตองละท้ิง
บานเรือน  และอพยพไปอยูท่ีอ่ืน  จะตองอยูนานแคไหน  ใครจะดูแลรักษาความปลอดภัยของ
บานเรือน  ขาวของ  การอพยพจะตองทําอยางไร ขาวของการอพยพจะตองทําอยางไร จะนําส่ิงของ
อะไรติดตัวไปไดบาง 
     8.6  รวบรวมขอมูลขาวสารใหมากท่ีสุด  จากการพูดคุยกับผูส่ือขาว คนหาใน
อินเตอรเน็ต  คาดคะเนความตองการของกลมเปาหมาย สํารวจความคิดเห็นของผูคนในชุมชนท่ี
ไดรับผลกระทบ  แลวนํามากําหนดเนื้อหาของขาวสารที่จะเผยแพร 

DPU



  
38

     8.7  ในบางสถานการณ  ตองเขาในมารยาทและจิตวิทยาในการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร  เชน ส่ือมวลชนในวัฒนธรรมตะวันตก  จะไมมรการเปดเผยช่ือของผูประสบอุบัติเหตุแก
ส่ือมวลชน  จนกวาจะแนใจวาญาติของผูเสียชีวิต  หรือบาดเจ็บไดรับการแจงเหตุแลว  เนื่องจากเปน
มารยาทในทางปฏิบัติท่ีใหเกียรติแกญาติผูเคราะหราย  นอกจากนั้น  ส่ือมวลชนตะวันตกจะไม
เผยแพรภาพของผูเสียชีวิตเพราะถือเปนการไมใหเกียรติแกผูตาย 
    9.  การกําหนดกลยุทธและสื่อท่ีใชในการส่ือสารประชาสัมพันธ 
      9.1  กําหนดส่ือประชาสัมพันธและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับแตละกลุม  เชน  การจัดแถลงขาว  การใหสัมภาษณ  การรายงานขาว
เรงดวนการเผยแพรขาวผานเว็บไซตทางอินเตอรเน็ต  การประชุมผูแทนชุมชน/อาสาสมัครเพ่ือแจง
ขาว เปนตน 
      9.2  สําหรับบางสถานการณ  อาจจําเปนตองใชจิตวิทยาในการส่ือสารเน่ืองจากมี
ความละเอียดออนของประเด็นปญหาและลักษณะเฉพาะของกลุมเปาหมายแตกตางกันไป  เชน การ
ส่ือสารกับชาวบานท่ีจําเปนตองถูกอพยพออกจากพื้นท่ีอันตรายแตไมเต็มใจ  เพราะไมเห็นความ
จําเปน  หรือกรณีท่ีตองเปล่ียนการประกอบอาชีพใหม  แตชาวบานไมยอมปฏิบัติตาม 
      9.3  กลุมเปาหมายบางกลุมจําเปนตองส่ือสารโดยใชภาษาถ่ิน  หรือตองส่ือสารผาน
ผูนําทองถ่ิน  ผูนําชุมชน  หรือกลุมอ่ืนท่ีเขาไววางใจ  เปนตน 
      9.4  ในบางสถานการณ  เคร่ืองมือส่ือสารประชาสัมพันธปกติไมสามารถใชการได  
เชน  ในเหตุการณน้ําทวม  สายโทรศัพทถูกตัดขาด  อาจจําเปนตองใชโทรโขง  หรือตองใช
เฮลิคอปเตอรในการเขาถึงกลุมเปาหมาย  หรือจะใชสัญญาณติดตอส่ือสารอยางอ่ืน  เชน  แสงไฟ  
หรืออยางเหตุการณตึกถลมท่ีผูถูกฝงอยูใตซากปรักหักพัง  อาจจําเปนตองหยอนเคร่ืองรับวิทยุ  วิทยุ
ทรานซิสเตอรลงไปในรองเพื่อพูดคุยกับผูท่ีติดอยูใตซากผานรายการวิทยุ  เปนตน 
      9.5  ปฏิบัติงานแบบเครือขาย  บางคร้ังอาจจําเปนตองใชส่ือบุคคล  ซ่ึงบุคลากรทาง
ราชการไมมีเพียงพอ  สามารถใชอาสาสมัครท่ีมีอยูในทองถ่ินท่ีผานการอบรมแลว  หรือใช
อาสาสมัครขององคกรภาคเอกชนเขาชวย  การใชส่ือประชาสัมพันธเจาหนาท่ีภาครัฐสวนใหญจะ
นึกถึงแตส่ือท่ีรัฐเปนจาของ  โดยลืมนึกถึงส่ือในภาคเอกชนซ่ึงพรอมท่ีจะใหความรวมมือเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่สําคัญและจําเปน 
      9.6  ส่ือประชาสัมพันธเครือขายในพื้นท่ีประกอบดวย 
    -  สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด 
    -  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
    -  สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
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    -  หนังสือพิมพทองถ่ิน 
    -  สถานีวิทยุทองถ่ิน 
    -  สถานีโทรทัศนทองถ่ิน 
    -  สถานีวิทยุทหาร 
    -  สถานีวิทยุตํารวจ 
    -  เครือขายอาสาสมัครประชาสัมพันธหมูบานของกรมประชาสัมพันธ 
    -  ชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดนของกระทรวงการตางประเทศ 
    -  คณะกรรมการรวมระดับทองถ่ิน 
    -  หอกระจายขาว 
       9.7  บางสถานการณสถานท่ีไมอํานวยใหส่ือขาวเขาไปทําขาวพรอมกันเปนจํานวน
มากได  จําเปนตองใชระบบ Media Pool โดยใชส่ือมวลชนแตละแขนงสงผูแทนจํานวนหนึ่งมา
ปฏิบัติงานภายใตการอํานวยความสะดวกและการจัดระเบียบของเจาหนาท่ี 
       9.8  ในกรณีท่ีไมสามารถอนุญาตใหส่ือมวลชนเขาถายภาพหรือรายงานขาวในพื้นท่ี
เกิดเหตุการณได  เนื่องจากเหตุผลดานความปลอดภัย ศูนยปฏิบัติการประชาสัมพันธ  จะตองจัดทํา
ขาวแจก  รวมท้ังภาพขาว  ท้ังภาพนิ่งและวิดีโอใหแกส่ือมวลชน 
       9.9  ใชส่ืออิเล็กทรอนิกสชวยในการเผยแพรขอมูลขาวสาร  เชน  ทางระบบ
อินเตอรเน็ต 
    10.  การแตงตั้งโฆษกเหตุการณ 
         ตองมีการแตงต้ังโฆษกของเหตุการณอยางนอย 1 คน  เพื่อทําหนาท่ีแถลงขาว  
สัมภาษณและตอบคําถามของส่ือมวลชน  ท้ังนี้เพื่อใหการใหขอมูลขาวสารเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน  ปองกันความสับสน  โฆษกยังทําหนาท่ีเปนกันชนใหแกผูบังคับบัญชาระดับสูง  และเปด
โอกาสใหผูบัญชาเหตุการณมีเวลาบริหารวิกฤตไดอยางเต็มท่ี  อยางไรก็ตาม  ผูมีอํานาจตัดสินใจ  
เชน  ผูบัญชาการเหตุการณ  หรือผูบริหารระดับสูง  จําเปนตองใหขอมูลขาวารแกส่ือมวลชนและ
สาธารณชนบางเปนคร้ังคราวเพื่อใหความม่ันใจแกสาธารณชน  รวมท้ังเพื่อขอความรวมมือในส่ิงท่ี
สําคัญและจําเปน  ดังนั้น  จาหนาท่ีฝายจัดการแถลงขาวควรจัดการแถลงขาวเปนชวงๆ  ตลอดเวลาท่ี
มีวิกฤตการณ  จนกระท่ังเหตุการณจบลง  พรอมกําหนดตัวผูแถลงขาว  ประเด็นท่ีจะแถลงกําหนด
กฎเกณฑของการแถลงและทําขาว  เปนตนวา  แจงใหผูส่ือขาวรูวาเขาจะทําอะไรไดบางหรือไมได
บาง  เขาจะตองปฏิบัติอยางไร  เขาจะไปท่ีจุดใดไดหรือไมได  แลวแจงใหส่ือมวลชนทราบลวงหนา
โดยท่ัวกัน 
 

DPU



  
40

    11.  การควบคุมแหลงขาว 
              11.1  ชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธ  หรือเจาหนาท่ีสานิเทศ  ควรเสนอแนะผู
บัญชาการเหตุการณใหมีการควบคุมแหลงขาว  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับสูง  กอนท่ีจะให
ขาวแกส่ือมวลชน  ควรไดมีการประสานกับชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธหรือโฆษกเหตุการณใน
เร่ืองขอมูล  และประเด็นขาวสารกอน  เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการใหขอมูลขาวแก
ส่ือมวลชนและสาธารณชน  จะไดไมสรางความสับสนวุนวาย  หรือความเขาใจผิดอันจะเปนผล
เสียหายตอการแกไขปญหาวิกฤตการณ 
             11.2  ขณะเดียวกัน  เจาหนาท่ีชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธ  เม่ือไดจัดทําประเด็น
ขอมูลขาวสาร  สําหรับการแถลงขาวหรือจัดทําขาวแจกเสร็จเรียบรอยแลว  นอกจากจะสงเผยแพร
แกส่ือมวลชน  จะตองสงใหแกเจาหนาท่ีฝายตางๆใหทราบท่ัวกัน  และใชเปนแนวทางการให
ขาวสารแกกลุมเปาหมายอ่ืนๆ  ดวย 
    12.  การติดตามและประเมินกระแสส่ือมวลชนและสาธารณมติ 
              12.1   รวบรวมขอมูลขีดความสามารถของส่ือแตละแขนง  ผูส่ือขาวท่ีมารายงาน
ขาวมีใครบาง  ระดับไหน  ใครเปนหัวหนานําทีมมา  มีทีมขามาปฏิบัติงานก่ีทีม  มีรถมาถายทอด
ดาวเทียมกี่คัน  ขอมูลเหลานี้จะบงบอกความสําคัญของเหตุการณ  และความสนใจของส่ือมวลชนท่ี
มีตอเหตุการณนั้นๆ  เจาหนาท่ีชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธจะนําขอมูลดังกลาวมาวางแผนการดูแล
อํานวยความสะดวกแกผูส่ือขาว  และจัดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานประจําศูนยฯ ใหสอดคลองกัน 
                               12.2 ใชระบบการทํางานของกองบรรณาธิการขาว  (สําหรับเจาหนาท่ีของกรม
ประชาสัมพันธ)  ประเมินทิศทางการทํางานขาวของแตละส่ือ  เพื่อประเมิน  กําหนดและจัดทํา
ประเด็นขอมูลขาวสาร  เตรียมใหโฆษกเหตุการณใชแถลงขาว  รวมถึงการจัดทําขาวแจก  และการ
จัดทําขอมูลประกอบ  และขอมูลสนับสนุนตางๆ  ท่ีสอดคลองกับความตองการของส่ือมวลชน 
                12.3  ติดตามการนําเสนอขาวของส่ือมวลชน  วิธีท่ีนิยมกันมากคือ  การวิเคราะห
เนื้อหา  (Content  Analysis)  ซ่ึงเปนการวิเคราะหการรายงานขาวของส่ือมวลชน  หรือขอคิดเห็นท่ี
ผูอานผูชมรายการมีตอการปฏิบัติการของทางราชการ  ประเด็นท่ีวิเคราะหไดแก  ภาพขาว  ขอมูล
ขาวสาร  ขอเท็จจริง  และประเด็นสําคัญท่ีส่ือมวลชนนําเสนอ  สวนวิธีการวิเคราะหจะวิเคราะหจาก
ความยาวของรายการขาวท่ีออกอากาศ  ความยาวของรายงานขาวท่ีนําเสนอในหนาหนังสือพิมพ
เปนขาวท่ีปรากฏในหนา  1  หรือหนาใน  เปนขาวนําหัวเร่ืองตัวใหญ  หรือเปนขาวเล็ก  ๆ 
แหลงขาวท่ีอางในตัวขาวเปนใคร  ภาพประกอบ  และการใชคําท่ีมีความหมายในทางลบ  เปนตน 
        12.4  การประเมินทัศนคติของสาธารณชน  ทําไดหลายวิธี  เชน  การสัมภาษณ
สมาชิกในชุมชนท่ีไดรับผลกระทบ  การสังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชน  การใชแบบสอบถาม   
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 13.  การจัดบันทึกสถานการณ  (Situation Board)  และการบันทึกการปฏิบัติงาน 
(Public  Affairs Log) 
  13.1  การจดบันทึกสถานการณ  เปนส่ิงจําเปนในการปฏิบัติงาน   ทานควรบันทึก
วันเวลาและเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  หมายเลขโทรศัพทท่ีสําคัญ  ช่ือเจาหนาท่ีติดตอประสานงาน  
บันทึกสถานการณ  จะชวยใหเจาหนาท่ีท่ีเปล่ียนผลัดเขามาปฏิบัติหนาท่ีใหมสามารถติดตาม
สถานการณไดอยางตอเนื่อง 
  13.2  การบันทึกการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธหรือฝาย
สารนิเทศ (Public  Affairs  Log)  คือ  การบันทึกการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในเร่ืองตาง ๆ  เชน  
รายการคําถามท่ีผูส่ือขาวถามเขามา  ช่ือผูส่ือขาวท่ีถาม  ช่ือสํานักขาว  คําถาม  คําตอบท่ีตอบไป
รายการขาวแจกท่ีผลิตและเผยแพรไปแลว  พรอมหัวขอขาวและประเด็นสําคัญในขาว  วันเวลาท่ี
เผยแพรขอมูลเหลานี้  จะชวยใหเจาหนาท่ีท่ีเปล่ียนผลัดเขามาปฏิบัติงานใหมสามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่องและใหขอมูลขาวสารไดในแนวทางเดียวกัน 
  13.3  กระดานดําหรือกระดานไวทบอรด  หรือหากอยูนอกสถานท่ีอาจใชแผน
พลาสติก  กระดาษ  ประยุกตใชตามสถานการณ 
  13.4  เก็บขอมูลทุกอยางใหแกส่ือมวลชน  เขาแฟม  พรอมบันทึก  วันท่ี  เวลา
สถานท่ีท่ีทําใหขาวกํากับไว  เพื่อปองกันการใหขาวซํ้า  หรือเกิดขอขัดแยงในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงวันอาจทําใหขอเท็จจริงเปล่ียนไป 
 อยางไรก็ตาม  ในชวงท่ี  2  ท่ีเปนการปฏิบัติงานเม่ือเกิดภาวะวิกฤตนี้  มีบาง
ประเด็นท่ีนาสนใจ  ท่ี ไมเคิล  แบลนด  (Michael  Bland)  ไดนําเสนอไวในเร่ืองของการแสดงทาที  
การกําหนด  กลยุทธ  และการเผยแพรขอมูลขาวสารดังนี้ 
 การแสดงทาที  โดยพิจารณาไปที่กลุมเปาหมายวาตองการใหองคกรทําอะไร  
กลุมเปาหมายเกิดข้ึนหลายกลุม  เชน  ผูคนท่ัวไปท่ีรูสึกตระหนกตกใจ  ผูบริโภคหรือลูกคา  นักขาว  
นักการเมือง  กลุมกดดันตาง ๆ  ในขณะน้ันถึงแมวาองคกรจะทําอะไรไมไดมาก  แตก็พยายามแสดง
ใหเห็นวาไดลงมือดําเนินการบางสิ่งบางอยางออกไป  เชน  การหยุดการผลิต  การเรียกคืนสินคา  
การออกประกาศ  การสืบสวน  หรือการหยุดการจางช่ัวคราว  เปนตน  ท้ังนี้เพื่อใหกลุมเปาหมาย
เห็นวา  องคกรมีความใสใจ  ไมไดละเลยตอเหตุการณ 
 การกําหนดกลยุทธ  ในภาวะวิกฤตมีความกดดันหลายดาน  เชน  ความตองการ
ขอมูลขาวสารจากประชาชน  และจากส่ือมวลชน  ความกดดันดานเวลา  แตอยางไรก็ตาม  
ส่ิงจําเปนท่ีตองทําก็คือ  ทีมผูบริหาร  ทีมภาวะวิกฤต  และผูบริหารสูงสุดตองระดมสมองโดยเร็ว
ท่ีสุด  เพื่อวางกลยุทธจากสถานการณท่ีเกิดขึ้น  โดยพิจารณาจากส่ิงตอไปนี้ 
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1. ทําความเขาใจใหชัดเจนวาภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนคืออะไร  และสงผลตอองคกร
อยางไร  เพราะสมาชิกในทีมอาจมีความเขาใจไมตรงกัน 

2. ตั้งคําถามวา  ภาวะวิกฤตที่เกิดข้ึนเปนตัวบงช้ีถึงมูลเหตุของปญหาอ่ืนอีก
หรือไมและจะกลายเปนประเด็นท่ีแผขยายออกไปอีกหรือไม  จะมีส่ิงใดเกิดข้ึนอีกหรือไม 

3. วิเคราะหแนวทาง  2 ดาน  คือหนึ่ง  คาดการณถึงสถานการณท่ีรายแรงที่สุดท่ี
จะเกิดข้ึน  และ  สอง  บางทีสถานการณอาจจะไมรุนแรงก็ได  แตใหเร่ิมคิดวาความรายแรงที่เกิดข้ึน
เปนอยางไรและองคกรจะจัดการกับมันอยางไร 

4. การวิเคราะหกลุมเปาหมาย  ไมเคิล  แบรนดกลาววา  “ ภาวะวิกฤตไมได
ข้ึนอยูกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน  แตข้ึนอยูกับส่ิงท่ีผูคนคิดวาเกิดอะไร”  ช่ือเสียงขององคกรข้ึนอยูกับส่ิงท่ี
ประชาชนตัดสินวา  เราเปนองคกรประเภทใด  ดังนั้นจึงตองติดตามความคิดเห็นของสาธารณชนวา
มีทิศทางอยางไรจากผลการกระทําขององคกร 

 ส่ิงท่ีควรดําเนินการ  คือ  ติดตอส่ือสารมวลชนในแตละแขนงและบอกกลาววาเกิด
อะไรข้ึนถาทําไดควรติดตอผูส่ือขาวท่ีเปนท่ียอมรับในวงการเปนการเฉพาะ  เพื่อกําหนดทิศทาง
ขาวสารนอกจากนี้ยังตองสํารวจทัศนคติกลุมเปาหมายตาง ๆ  ในระหวางเกิดภาวะวิกฤต 
 5.  จัดตารางเวลาในการปฏิบัติงาน  ตองดูรายละเอียดวา  ส่ือแตละแขนงมี
กําหนดการผลิตส่ือชวงเวลาใดบาง  เชน  โทรทัศนเสนอขาวกี่ชวง  หนังสือพิมพปดตนฉบับเวลาใด  
ขาววิทยุมีผังเวลาออกอากาศชวงใดบาง  เปนตน  จากนั้นกําหนดแหลงขาวและประเด็นสําคัญท่ีตอง
นําเสนอแกส่ือมวลชน  โดยติดตอสอบถามบุคลากรหรือองคกรท่ีเกี่ยวของ 
 6.  การหาพันธมิตร  เวลาท่ีเกิดภาวะวิกฤตองคกรจะตองถูกจับตามองวาเปนผูกอ
ปญหาหรือตองรับผิดชอบปญหาท่ีเกิดข้ึน  ดังนั้นองคกรควรหาพันธกิจมาพูดแทนบาง  เชน  บุคคล
ท่ีนาเช่ือถือ  ซ่ึงจะทําใหขาวสารขององคกรมีน้ําหนักมากข้ึนและนาเช่ือถือมากข้ึน 
 7.  ในกรณีท่ีภาวะวิกฤตไดรับความสนใจอยางมาก  องคกรตองพยายามปรับ
รูปการของภาวะวิกฤตใหเปนไปในทางบวก  หลักการอยูท่ีวา  องคกรตองใหขอมูลขาวสารหรือ
กําหนดมาตรการรองรับอยางเพียงพอและรวดเร็ว  ภาวะวิกฤตจะถูกจํากัดใหแคบลงได 
 8.  ทบทวนกลยุทธเม่ือภาวะวิกฤตเปล่ียนไป  เพื่อกําหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมตอไป 

  การเผยแพรขอมูลขาวสาร  ใหพิจารณาท่ีวา  “ยิ่งใหขอมูลผูคนนอยเทาใดเขาก็ยิ่ง
คิดวามีอะไรแอบแฝงอยู  แตถายิ่งบอกกลาวผูคนมากเทาไร  ไมนานเขาก็สนใจนองลง”  ในชวง
เวลาท่ีเกิดภาวะวิกฤต  กลุมเปาหมายตาง ๆ  จะมาความตองการขาวสารมากข้ึน  และตองมีมาสนอง
ความตองการ  ถาเกิดภาวะสุญญากาศในการเผยแพรขาวสาร  กลุมหรือฝายตรงขามจะเขามาให
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ขาวสารแทนทันที  และถาประชาชนหรือกลุมเปาหมายคนพบบางส่ิงท่ีองคกรไมยอดเปดเผย  ความ
นาเช่ือถือขององคกรจะถูกทําลายลงทันที 

 การเผยแพรขอมูลขาวสารควรดําเนินการทุกรูปแบบ  เชน  การผลิตขาวแจก  การ
สรุปสถานการณ  ใบปลิว  แผนพับ  วิดีโอ  และอื่น  ๆ  ควรตรวจตราขาวสารบนอินเตอรเน็ตใน
เว็บไซตตาง ๆ  ดวยวามีการวิพากษวิจารณสถานการณอยางไร 

 ขอควรระวังในการจัดการภาวะวิกฤต  แนะนําวามีดังน้ี 
1. การไมสามารถรับรูไดทันเวลาถึงการขยายตัวไปของภาวะวิกฤต 
2. เปนการยากท่ีจะแยกแยะวาบุคคลใดหรือกลุมใดไดรับผลกระทบจากภาวะ

วิกฤตบาง 
3. ไมสามารถวิเคราะหสาเหตุของภาวะวิกฤตออกมาไดชัดเจนหรือรับรูไมได

ท้ังหมด 
4. ภาวะวิกฤตนั้นสงผลกระทบอยางรุนแรงกับผูท่ีเกี่ยวของ 
5. มีการคาดหวังวาจะไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตองเหมาะสม  โดยเฉพาะจาก

กลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง 
6. การตัดสินในดานขอมูลขาวสารกระทําภายใตภาวะกดดัน 
7. การเกิดความไมไววางใจ  หรือไมเช่ือถือในการดําเนินงานขององคกรจากผูท่ี

ไดรับผลกระทบทางตรงและทางออม 
8. ภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนสงผลใหมีการแสดงพฤติกรรมหรืออารมณออกมา  ซ่ึงมี

ผลกระทบตอบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
 องคประกอบในการส่ือสารภาวะวิกฤตท่ีสําคัญ  5 ประการ  คือ 

1. ในกรณีท่ีภาวะวิกฤตมีความสัมพันธหรือใกลชิดกับผูท่ีเกี่ยวของโดยตรง  
บุคคลเหลานี้มักจะรับรูเร่ืองราวในระยะเร่ิมแรกจากบุคคลใกลชิด 

2. ผูคนมักจะตีความของภาวะวิกฤตตามความรูสึกของตนเองมากกวาสภาพ
ความเปนจริง  ซ่ึงทําใหการรับรูและการพิจารณาภาวะวิกฤตของผูคนแตกตางจากดานขององคกร 

3. แหลงขอมูลของรัฐบาลข้ึนอยูกับผูมีอํานาจสูงสุด 
4. จํานวนของส่ือมวลชนท่ีใหความสนใจเหตุการณวิกฤต  ช้ีใหเห็นนัยสําคัญ

ของวิกฤตนั้น 
5. การจัดเตรียมขอมูลขาวสารในลักษณะการส่ือสารแบบเปด  จะชวยลดขาวลือ

และทําใหสถานการณถูกประเมินไดอยางถูกตองมากข้ึน 
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 ในสวนของความสําเร็จในการควบคุมภาวะวิกฤตขึ้นอยูกับองคประกอบ  2  
ประการ  คือ หนึ่ง  ความสามารถในการจัดการกับการแกปญหาอยางแทจริง  และ   สอง  
ความสามารถในการส่ือสารท่ีดีขององคกร 

 ผูเช่ียวชาญดานการส่ือสารไดเสนอแนวทางไว  10  ประการ  คือ 
1. องคกรตองแสดงความรับผิดชอบ 
2. ตระหนักถึงความแตกตางระหวางกลุมคนท่ีมีทัศนคติท่ีไมดี  กับเหตุการณท่ี

เกิดข้ึนจริงและพยายามปรับการแสดงความรับผิดชอบใหเหมาะสม 
3. ใชการสํารวจวิจัยในการตัดสินวาจะทําอยางไรกับเหตุการณ  โดยตองคํานึงถึง

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวของกับสถานการณ 
4. ใหหาบุคคลท่ีสามท่ีเช่ือถือไดมาพูดแทนองคกร 
5. ใหขอมูลแกส่ือสารมวลชนอยางเต็มท่ีดวยทาทีท่ีเปนมิตร 
6. การเปดเผยขอมูลจะเปนผลดีตอองคกร  ในกรณีท่ีมีการฟองรองเกิดข้ึน 
7. ติดตามขาวสารทางอินเตอรเน็ตอยางใกลชิด  เพื่อจะไดรับรูวาเปนอยางไร 
8. แสดงออกถึงความหวงใยและจริงใจ 
9. ใน  24  ช่ัวโมง แรกใหดําเนินการอยางจริงจังมาก  ๆ  เพราะเปนชวงท่ีองคกร

ถูกจับตามอง  และถูกตัดสินจากการแสดงความรับผิดชอบ 
10. ใหรักษาช่ือเสียงขององคกรไวเสมอ 

 การประเมินภาวะวิกฤตไมไดข้ึนอยูกับภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึน  แตข้ึนอยูภาวะกับการ
ส่ือสารในขณะน้ัน  และยังข้ึนอยูกับวาผูคนจะตีความหมายภาวะวิกฤตนั้นอยางไร  ดังนั้นองคกรจึง
ตองพยายามใหขอมูลท่ีถูกตองท่ีสุดแกส่ือมวลชน  ซ่ึงจะชวยระงับขาวลือท่ีเกินจริง  หนาท่ีของนัก
ประชาสัมพันธ  คือ การคาดการณภาวะวิกฤต  โดยจับตามองประเด็นขาวสารอยางใกลชิด  และ
ติดตามกระแสความคิดเห็นสาธารณชนอยางตอเนื่อง  เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยเกิดข้ึนก็ไมควร
ดําเนินการเอง  เพราะนักประชาสัมพันธเปนเพียงสวนหนึ่งของทีมบริหารจัดการเทานั้น  แตอยางไร
ก็ตามสาเหตุท่ีการจัดการภาวะวิกฤตไมประสบความสําเร็จมักเกิดจากการท่ีฝายบริหารไมใหความ
สนใจตอการคาดการณ  และละเลยความคิดเห็นของสาธารณชน 
 ชวงท่ี  3  :  การปฏิบัติงานเมื่อภาวะวิกฤตส้ินสุดลง 
 เม่ือภาวะวิกฤตส้ินสุดลง  ไมเคิล  แบลนด  (Michael  Bland)  ไดใหขอเสนอแนะวา  
ทีมงานควรประชุม  อภิปรายวา  ไดเรียนรูอะไรจากเหตุการณนั้น  พรอมท้ังจัดทํารายงานสรุป
สถานการณ  และปรับปรุงกระบวนงานจากส่ิงท่ีไดเรียนรู  ควรใหความสนใจกลุมเปาหมายบาง
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กลุมท่ีไดรอบรู  ควรใหความสนใจกลุมเปาหมายบางกลุมท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง  เพราะภาวะ
วิกฤตอาจหวนกลับมาอีกคร้ัง  ในขณะท่ีหลายคนคิดวามันจบไปแลว 
 ขณะท่ี  ดวงทิพย  วรพันธุ  ไดนําเสนอภารกิจเม่ือภาวะวิกฤตส้ินสุดลง  ดังนี้ 

1. จัดทําคําแถลงสรุปเหตุการณ  เม่ือเหตุการณจบลง 
2. ใหขอมูลในภาพรวม   ยอดผู เสียชีวิต  ผูได รับบาดเจ็บ  การชวยเหลือท่ีได

ดําเนินการไปแลว  และท่ีจะดําเนินการโดยเรงดวนตอไป 
3. แจงกําหนดการปดศูนยขอมูลขาวสารรวม  หรือศูนยปฏิบัติการประชาสัมพันธ

และแจงสถานท่ีติดตอ  รวมท้ังหมายเลขโทรศัพทติดตอในดานขอมูลขาวสารหลังการปดศูนยแลว 
4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  รวมทั้งการประเมินผลการ

ปฏิบัติการ  ปญหาอุปสรรคขอขัดของ  และแนวทางการปรับปรุงแผน / วิธีการปฏิบัติงานในอนาคต 
5. เจาหนาท่ีประชาสัมพันธหรือเจาหนาท่ีสารนิเทศยังคงตองติดตามประเด็นขอมูล

ขาวสารและเผยแพรแกกลุมเปาหมายท่ีสําคัญอยางตอเนื่องตอไป  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในเรื่องผล
การสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุวิกฤต  การใหความชวยเหลือในระยะยาวแก
ผูเคราะหราย  การอพยพราษฎรกลับสูถ่ินฐานบานเรือน  การจัดหาท่ีทํากินและอาชีพใหแกผูท่ีตอง
ยายถ่ินฐาน  รวมถึงการปรับปรุงมาตรการปองกันและรักษาความปลอดภัยสําหรับเหตุการณใน
อนาคต ฯลฯ 
แนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธภาวะวิกฤต  (ดวงทิพย  วรพันธุ ,2545) 
  ขอคิดควรจําสําหรับการประชาสัมพันธภาวะวิกฤต  13  ประการ  คือ 
  1.  ไมมีองคกรใดจะสามารถหลีกเล่ียงภาวะวิกฤตได  ดังนั้นองคกรตางๆ ควรจะมี
แผนการในการรับมือกับภาวะวิกฤตท่ีจะเกิดข้ึน  ดวยการศึกษาพื้นท่ีท่ีเปนจุดออนของตนเอง 
  2.  ภาวะวิกฤตตางๆ  มีหลายรูปแบบและหลายประเภท  ซ่ึงอาจจะเปนแบบรุนแรง 
(Violent)  หรือไมรุนแรง (Nonviolent)  โดยมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม  ดังนั้นจึงควรทําการวางแผนภาวะวิกฤตตางๆ ใหตรงตามรูปแบบ
และประเภทของปญหาท่ีเกิดข้ึน  
  3.  ภาวะวิกฤตมีลักษณะเหมือนปญหาอ่ืนๆ ท่ีมักจะมีปญหาท่ีจะตองตามแกไขเสมอ 
 
  4.  ควรจะทําการพัฒนาแผนการรับมือภาวะวิฤตรวมกับแผนกตางๆ ภายในองคกร   
ทําการทดสอบแผน  ฝกซอมและใหการส่ือสารในแผนดังกลาวอยางตอเนื่อง 
  5.  เก็บรักษาอุปกรณท่ีจําเปนใหพรอมท่ีจะใชการไดเสมอ 
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  6.  การติดตอส่ือสารภายในและภายนอกองคกรมีความสําคัญเทาเทียมกัน  ควรมีการ
แจงขอมูลตางๆ ใหบุคคลท่ัวไปทราบ  โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานภายในองคกร 
  7.  ภาวะวิกฤตจะทําใหบุคคลเกิดความสงสัยในขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน  ตั้งสมมติฐาน
ภายในใจ  กระทําการเผยแพรขาวสารตามความเช่ือหรือความคิดเห็นของตนเอง  จนอาจทําใหเรื่อง
ท่ีไมเปนจริงแพรหลายเสมือนเร่ืองเหลานั้นเกิดข้ึนจริง  ดังนั้นองคกรควรจะมีการแกขาวสาร  หรือ
ความเขาใจท่ีไมถูกตองดวยการใหขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริง 
  8.  องคกรท่ีมีนโยบายส่ือสารกับสาธารณะ  มีการสรางภาพพจนช่ือเสียงจนไดรับการ
เช่ือถือและการยอมรับจากสาธารณะมาเปนเวลายาวนาน  จะไดเปรียบในสถานการณวิกฤต 
  9.  การปดบังขาวสาร  หรือการเคล่ือนไหวทางการสื่อสารท่ีผิดพลาด  อาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอช่ือเสียงและความนาเช่ือถือขององคกรได 
  10.  จงซ่ือสัตยและเสนอความจริง  เพราะในสถานการณวิกฤต  การแกตัวและนําเสนอ
ความจริงหลังจากถูกจับไดวาเคยโกหกมากอนจะไมไดรับความเช่ือถือ  แตการนําเสนอแตความจรงิ
จะทําใหองคกรไมตองจดจําวาไดเคยพูดหรือใหขาวอยางไรมากอน 
  11.  ควรเตรียมพรอมสําหรับความตองการขาวสาร  และการสอดแทรกของสื่อมวลชน
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีอาจจะสงผลกระทบตอภาวะวิกฤตขององคกร 
  12.  จงใหขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนตอหนวยงานท่ีจะเปนแหลงขาวของรัฐ  เนื่องจาก
หนวยงานของรัฐเปนแหลงขาวท่ีนาเช่ือถือในการอางอิง  หรือขอความคิดเห็นของบุคคลหรือ
ส่ือมวลชนในภาวะวิกฤต 
  13.  จงอยาคิดแตเร่ืองของตนเอง  ควรจะแสดงความเปนหวงอยางจริงใจตอผูท่ีจะได 
รับผลกระทบของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
  นอกจากท่ีกลาวมาน้ี  องคประกอบท่ีสําคัญและควรคํานึงถึงในการประชาสัมพันธใน
ภาวะวิกฤต  ก็คือ  การใชรูปแบบส่ือมวลชนสัมพันธเพื่อส่ือสารระหวางการเกิดภาวะวิกฤต (Media  
Relations)   
  ภาวะวิกฤตไมจําเปนตองเกิดข้ึนในทันทีทันใดเสมอไป  บางอยางอาจเกิดข้ึนโดยอาศัย
ชวงเวลา  อยางไรก็ตาม  เหตุการณท่ีเกิดขึ้นเปนภาวะวิกฤตจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  ซ่ึงตองอาศัยการ
ส่ือสารท่ีนาเช่ือถือ  เพื่อไมทําใหเหตุการณรุนแรงมากข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนจะคาดหวัง
ใหผูบริหารขององคกรแสดงออกซ่ึงความซ่ือสัตย  และคุณสมบัติซ่ึงไวตอความรูสึกในระหวาง  
และหลังการเกิดวิกฤตการณ 
  การใชรูปแบบส่ือมวลชนสัมพันธเพื่อส่ือสารระหวางการเกิดภาวะวิกฤต  จึงเปน
ชองทางหนึ่งในการส่ือสารท่ีไดรับความนิยม  และประสบผลสําเร็จมากท่ีสุดในการส่ือสารในภาวะ
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วิกฤต  กลาวคือ  สัมพันธภาพในการทํางานขององคกรกับส่ือ สามารถท่ีจะทดสอบไดเปนอยางดีใน
ชวงเวลาท่ีเกิดภาวะวิกฤต  ในระหวางการเกิดภาวะวิกฤต  ส่ือสามารถท่ีจะเปนไดท้ังศัตรูหรือมิตร  
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวาองคกรจะมีวิธีการอยางไรในการท่ีจะจัดการกับภาวะวิกฤตและมีความเขาใจ
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของส่ือแตละประเภท 
  ส่ือมวลชนสัมพันธเปรียบเสมือนกับองคประกอบหนึ่งของการส่ือสารระหวางการเกิด
ภาวะวิกฤต  ซ่ึงแนวความคิดเกี่ยวกับการดําเนินการส่ือสารระหวางการเกิดภาวะวิกฤตประกอบดวย 

1. แผนการส่ือสาร 
2. คณะทํางานในภาวะวิกฤต 
3. ผูแถลงขาว 

ซ่ึงไดกลาวถึงองคประกอบของการส่ือสารในภาวะวิกฤต  ไดแก 
1. เครือขายของบุคคลท่ีถายทอดการเกิดภาวะวิกฤต 
2. แนวโนมและการตีความของภาวะวิกฤตท่ีแตกตางกัน 
3. แหลงขาวสารที่นาเช่ือถือ 
4. การเผยแพรขาวสารของส่ือมวลชนเกี่ยวกับภาวะวิกฤตไปยังประชาชน 
5. ขอมูลขาวสารที่เปดเผย   

  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  จะใชแนวคิดการดําเนินงานประชาสัมพันธในภาวะวฤิตมาเปน
กรอบในการวิเคราะหถึงแนวทางในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิวาเปนอยางไร  มีรูปแบบการส่ือสารในภาวะวิกฤตอยางไรบาง เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
และพัฒนากลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตใหถูกตองและเหมาะสมตอไป 
 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  “การวิเคราะหสถานภาพการดําเนินงานประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณทางธุรกิจ
ของการส่ือสารแหงประเทศไทย”  (สุเทพ  วงษบุญธรรม, 2539)  พบวา  ปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนด
นโยบาย  วัตถุประสงคและกลยุทธการดําเนินงานประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณทางธุรกิจ  
ไดแก  การเมือง  การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  และสังคม  รูปแบบในการติดตอส่ือสาร
เพื่อท่ีจะชวยลดปญหาความขัดแยงท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานเปนนัยสําคัญ  คือ  ใหมีการ
สัมมนาระหวางผูบริหารกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา  อุปสรรค  
และการดําเนินงานเพื่อสรางภาพลักษณทางธุรกิจของ กสท. ตอไป 

 “กระบวนการประชาสัมพันธโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ” (ชลันทิพย  ประดับ
พงษา, 2543)  พบวา   
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  1. กระบวนการประชาสัมพันธโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิในชวงที่อยู 
ภายใตการบริหารงานของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย และบริษัท ทาอากาศยาน สากล
กรุงเทพแหงใหม จํากัด ประกอบ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันการวิจัย-รับฟง ซ่ึงเปน การเก็บรวบรวมขอมูล
จากการประสานกับหนวยเกี่ยวของอ่ืน ๆ ข้ันการวางแผน ข้ันตอนปฏิบัติงานสวนใหญทําตามแผน
จริงทุกคร้ัง สวนข้ันการประเมินผลนั้น ยังขาดการประเมินผลที่เปนทางการ  

  2. กลยุทธการใชส่ือประชาสัมพันธโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิภาย ใตการ 
บริหารงานของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ประกอบดวย (1) การ กําหนดส่ือหลักและส่ือ
รอง โดยส่ือมวลชนเปนส่ือหลัก, (2) การใชส่ือหลายประเภท รวมกัน, (3) การใชส่ือสําหรับ
กลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจง, (4) การใชบุคคลที่ มีช่ือเสียง และ (5) การใชส่ือของหนวยงาน
พันธมิตร สวนกลยุทธการใชส่ือประชา สัมพันธโครงการฯ ของบริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพ
แหงใหม จํากัด ประกอบดวย (1) การกําหนดส่ือหลักและส่ือรอง โดยส่ือส่ิงพิมพเปนส่ือหลัก, (2) 
การใชกลยุทธ การใชส่ือหลายประเภทรวมกัน และ (3) กลยุทธการประชาสัมพันธโดยตรงกับกลุม  
เปาหมาย  
  3. กลยุทธการนําเสนอสารประชาสัมพันธโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ภายใตการบริหารงานของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ประกอบดวย (1) กลยุทธการสราง
ความรูจัก, (2) การสรางสารสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจง และ (3) การสรางความจดจําช่ือ 
"SBIA" สวนกลยุทธการนําเสนอสารประชาสัมพันธ ของบริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหง
ใหม จํากัด ประกอบดวย (1) การสรางความ รูจัก, (2) การนําเสนอชื่อทาอากาศยาน และ (3) การ
นําเสนอแนวคิดหลัก  
  4. ปจจัยที่มีผลตอการประชาสัมพันธโครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ประกอบดวย ปจจัยภายนอกไดแก (1) ปจจัยทางการเมือง คือ เสถียรภาพของ รัฐบาล และ
ภาพลักษณในการดําเนินโครงการของผูบริหาร(2) ปจจัยทางเศรษฐกิจ คือ ความผกผันของ
เศรษฐกิจไทย และ (3) ปจจัยทางสังคม คือ การต่ืนตัวในเร่ือง ขอมูลขาวสารของประชาชน การมี
สวนรวมในการบริหารประเทศของภาคประชาชน และอิทธิพลของส่ือมวลชน สวนปจจัยภายใน 
ไดแก (1) ทรัพยากรในการดําเนินงาน ประชาสัมพันธของสวนงานประชาสัมพันธ และ (2) การ
ประสานงานภายในหนวยงาน โดยปจจัยภายนอกเปนปจจัยท่ีสงผลในเชิงลบตอการประชาสัมพันธ
โครงการสวนปจจัย ภายใน เปนปจจัยท่ีสงผลในเชิงบวกตอการทาอากาศยานแหงประเทศไทย แต
กลับเปน ปจจัยท่ีสงผลเชิงลบตอ บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด  
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  “กลยุทธการสื่อสารเพ่ือสรางภาพลักษณเก่ียวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมของแอมเวย” 
(จารุวรรณ เทพธานี, 2541) พบวา  การใชกลยุทธการส่ือสาร และลักษณะส่ือและขาวสารของ
องคกรมีผลตอการรับรูภาพลักษณนี้ขององคกรในหมู ผูรับสารดังนี้  
  1)  การเปดรับขาวสารขององคกรผูสงสารมีความสัมพันธกับระดับความรูและ และ
พฤติกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมของผูรับสาร โดยส่ือท่ีผูจําหนายเปดรับและ ใหความรูมากท่ีสุด
คือ “นิตยสารอามาแกรม” ซ่ึงเปนส่ือประชาสัมพันธประจําองคกร  
  2)  ผูรับสารท่ีเปดรับขาวสารส่ิงแวดลอมจากส่ือขององคกรผูสงสารมีความ ตองการ
เปดรับขาวสารนี้จากส่ือท่ัวไปมากข้ึน  
  3)  การที่องคกรผูสงสารมีปณิธานและนโยบายท่ีชัดเจนในการอนุรักษ ส่ิงแวดลอมมี
ผลตอการเพิ่มความรูและพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของผูรับสาร  
  4)  ผูรับสารสวนใหญมีความเห็นวาองคกรผูสงสารใชส่ือและกิจกรรม หลากหลาย
ประเภทเพื่อกระตุนใหผูรับสารมีความรูและพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  
  5)  ผูรับสารมีความเห็นวา ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของผูสงสารมากท่ีสุดคือ การมีจิตสํานึกและรูวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม
มากข้ึน  
  6)  รอยละ 98.7 ของผูจําหนายซ่ึงเปนส่ือบุคคลขององคกรระบุวามีการเชิญชวนให
ลูกคามีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอมซ่ึงมีผลตอยอดขายสินคาดวย 
  งานวิจัยท่ีกลาวมาแลวขางตน เปนงานวิจัยท่ีมุงศึกษาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเพื่อ
สรางภาพลักษณ  ซ่ึงสามารถนํามาเปนแนวทางการศึกษาวิจัยเร่ือง “กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อ
สรางภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤต” ไดเปนอยางดี 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ในการศึกษาวจิัยเร่ือง “กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิในภาวะวกิฤต”  ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยมุงศึกษา 
กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณในภาวะวิกฤตของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ภาพลักษณ
ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤตในทัศนะของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
รวมถึงศึกษา ปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
  
3.1  การกําหนดกลุมเปาหมาย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยเนนการศึกษาเฉพาะทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยอาศัยขอมูล
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth  Interview)  และจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ  (Documentary  Source)  
ไดแก  เอกสารท่ีเกี่ยวกับดําเนินการประชาสัมพันธ  ขาวแจก (Press Release) และขาวจาก
หนังสือพิมพ และบทความท่ีเกี่ยวของ  ตลอดจนภาพถาย  เพ่ือนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหตีความ
โดยอาศัย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการส่ือสารและการดําเนินงานในภาวะวิกฤต และ
แนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ  แลวนํามาเสนอขอมูลแบบพรรณนาวิ เคราะห   (Analysis  
Description) 
 กลุมเปาหมายท่ีผูวิจัยไดเลือกสัมภาษณ โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive  
Sampling)  แบงออกเปน 3  กลุม  คือ 
 กลุมท่ี  1 : ผูบริหารระดับสูงท่ีมีบทบาทในการกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธและ
ควบคุมการดําเนินงานประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 5  คน ไดแก 
         -   นายเสรีรัตน ประสุตานนท  
             ตําแหนง   ผูอํานวยการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
   -  นางสาวสุวรรณี   สําโรงวัฒนา 
      ตําแหนง   รองผูอํานวยการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายอํานวยการ) 
   -   นางสาวบุษบา  ภูสกุล 
              ตําแหนง   ผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ  
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   -   นางตุมเพชร บุญญฤทธ์ิ  
              ตําแหนง   ผูอํานวยการสํานักส่ือสารองคกร 
   -   นางสาวพิชาจรัส  เพงพินิจ 
        ตําแหนง   รองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษ 
 กลุมท่ี  2  :  ผูรับผิดชอบงานดานการประชาสัมพันธ  เจาหนาท่ีประชาสัมพันธท่ีเปน
ผูปฏิบัติงานตามกลยุทธการประชาสัมพันธของผูบริหารระดับสูง ซ่ึงจะสามารถทราบถึงปญหาและ
อุปสรรคของการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  จํานวน 10  คน  ไดแก 
   2.1  สวนประชาสัมพันธ  จํานวน  7  คน 
      -   นางอโนชา   พลินสุต  
             ตําแหนง   ผูอํานวยการสวนประชาสัมพันธ  
    -   นางประหน่ึงนุช   บําเพ็ญสมัย 
             ตําแหนง   เจาหนาท่ีบริหาร 7 
    -  นายเอกภาพ  บริสุทธ์ิ 
             ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหาร 7 
        -   นางสาวฐิติพร   เศรษฐลักษณ 
      ตําแหนง   เจาหนาท่ีประชาสัมพันธอาวุโส 6 
                                                    -  นางณัฐยา  ชางเช้ือวงษ 
             ตําแหนง  เจาหนาท่ีประชาสัมพันธอาวุโส 6 
                                                    -  นายธนพงษ  สิริหงส 
            ตําแหนง  เจาหนาท่ีประชาสัมพันธอาวุโส 5 
                                                    -  นางพิชชญา  ศิริธรรม 
        ตําแหนง  เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 4  
   2.2    สวนชุมชนสัมพันธ  จํานวน  3  คน 
      -   นายฐานวัฒน  สุระพิพิธ 
              ตําแหนง   ผูอํานวยงานสวนชุมชนสัมพันธ 
         -   นางอมรรัตน   ฝายอุประ 
                 ตําแหนง   เจาหนาท่ีบริหาร 8 
         -   นางสาวอัมพวัน  บูรณพรชัย 
              ตําแหนง   เจาหนาท่ีประชาสัมพันธอาวุโส 6 
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 กลุมท่ี  3  :   กลุมบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ไดแก  ตัวแทน
สายการบิน และส่ือมวลชน  ซ่ึงจะทําใหทราบถึงความคิดเห็นและทัศนะท่ีหลากหลายท่ีมีตอ
ภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  จํานวน  5  คน  โดยแบงเปน 
   3.1  ผูแทนจากบริษัทสายการบินท้ังในและตางประเทศ  จํานวน  3  คน  
ไดแก 
     -  สายการบินภายในประเทศ จํานวน 1 สายการบิน คือ นางจุฑารัตน   
อุทัศน  จากสายการบินไทย  
     -  สายการบินตางประเทศ  จํานวน 2  สายการบิน  คือ นายชัยวัฒน              
นวราช จากสายการบินออสเตรียนแอรไลน  และ นายไพรัตน  ปทมา จากนิปปอน คารโก แอรไลน   
   3.2  ส่ือมวลชน ในสังกัดกระทรวงคมนาคมและสายเศรษฐกิจท่ีใหความ
สนใจมาทําขาวและนําเสนอขาวของทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนประจําและตอเนื่อง จํานวน 2 คน  
ไดแก 
       -  ผูส่ือขาววิทยุและโทรทัศนสถานีโทรทัศนโมเดิรน 9 ทีวี คือ                      
นาย กฤษณะพงศ วรุณันต  
       -  ผูส่ือขาวหนังสือพิมพบางกอกโพสต คือ นางสาวอมรรัตน  มหิทธิรุกข  
 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ    
 1.  แบบสัมภาษณเจาะลึก  (In-depth  Interview) ใชลักษณะการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการ  (Informal  Interview)  เพื่อใหกลุมเปาหมายท่ีศึกษามีอิสระในการตอบคําถาม  แสดงความ
คิดเห็น  และใหขอมูลอยางเต็มท่ี  และในขณะเดียวกันผูวิจัยจะมีการกําหนดแนวทางของคําถามท่ี
ตองการสัมภาษณ  (Interview  Guide)  ไวลวงหนา  เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นขอมูลท่ี
ตองการ  โดยมีประเด็นคําถามหลักในการสัมภาษณ  ดังนี้ 
ประเด็นคําถามหลักสําหรับผูบริหารระดับสูงของหนวยงานและผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธ  
(กลุมท่ี 1 และ 2) 
 1.  กลยุทธการประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 2.  เหตุการณท่ีเปนถือวาภาวะวิกฤตสําหรับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิมีแผนรองรับอยางไรบาง 
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 3.  จากกรณีกลุมพันธมิตรปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กลยุทธการประชาสัมพันธหรือ
แผนฉุกเฉินตางๆ ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับสถานการณตางๆ ไดหรือไม มาก
นอยเพียงไร 
 4.  แนวทางปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นเม่ือเกิดภาวะวิกฤต 
 5.  ปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณในภาวะวิกฤต  
 6.  ปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณในภาวะวิกฤต 
 7.  ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงานประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 8.  การประเมินผลความสําเร็จของการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ   
ประเด็นคําถามหลักสําหรับกลุมบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  (กลุมท่ี 3) 
 1.  สถานการณโดยรวม  ปญหาและวิกฤตตางๆ ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 2.  การรับรูขาวสารเกี่ยวกับภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 3.  เนื้อหาของขาวสารที่ไดรับทราบจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเกิดภาวะวิกฤต  
 4.  ความตองการในขอมูลขาวสารหากเกิดภาวะวิกฤต 
 5.  เนื้อหาของขาวสารที่ตองการเพิ่มเติม 
 6.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณท่ีมีตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 7.  ขอเสนอแนะตางๆ 
 2. แบบบันทึกภาคสนามของผูวิจัย  ซ่ึงผูวิจัยใชในการบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสังเกต  
สัมภาษณ  ตลอดจนการพูดคุยกับกลุมเปาหมายท่ีใหขอมูลตลอดระยะเวลาในการทําวิจัย 
 3. เทปบันทึกเสียง  ผูวิจัยจะทําการบันทึกเสียงการสัมภาษณและการพูดคุยกับ
กลุมเปาหมายทุกคน  เพื่อสามารถนํามาใชวิเคราะหไดภายหลัง  ซ่ึงจะทําใหการรวบรวมขอมูลของ
การวิจัยในคร้ังนี้มีความสมบูรณและครบถวน 
 4. กลองบันทึกภาพ  ซ่ึงผูวิจัยใชในการบันทึกภาพในการสัมภาษณ  ตลอดจนการ
ลําดับเหตุการณจากภาพที่รวบรวม  เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการวิจัยคร้ังนี้   
 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้  เปนการศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของ         
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวกิฤต  ผูวิจัยจะดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล   
2  ประเภท  ดงัน้ี 
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 1.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary  Data)  ไดแก  ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-depth  Interview)  โดยใชเทปบันทึกเสียงและจดบันทึกขอมูลในระหวางท่ีดําเนินการ
สัมภาษณ  เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัย   
 2.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  ไดแก  ขอมูลท่ีไดจากการคนควารวบรวม
มาจากแหลงตางๆ  ไดแก  เอกสาร  แผนงาน  รายงาน ขาวประชาสัมพันธ หนังสือพิมพ  
วิทยานิพนธ  งานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังส่ือประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  เพื่อ
ประกอบการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  “กลยุทธการประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณของทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤต”  ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth  Interview)  
ผูบริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบท่ีมีบทบาทในการกําหนดกลยุทธประชาสัมพันธ  
และควบคุมการดําเนินงานประชาสัมพันธทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  เจาหนาท่ีประชาสัมพันธท่ีเปน
ผูปฏิบัติงาน รวมท้ังบุคคลที่มีสวนเก่ียวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  และ ขอมูลจากขาว
ประชาสัมพันธ หนังสือพิมพ เอกสารการวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ (Documentary  Research)  และมา
ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีคนพบ ออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณในภาวะวิกฤต โดยแบงการ
วิเคราะหออกเปน 3 ชวงเวลา คือ  
  ชวงที่ 1 กอนเกิดเหตุการณ (กอนวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2551) : การเตรียมการ
กอนเกิดภาวะวิกฤต กรณีกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ  
  ชวงท่ี 2 วันท่ี 26 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2551 : การดําเนินการเม่ือเกิดภาวะ
วิกฤต กรณีกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  ชวงท่ี 3 วันท่ี 4 – 5 ธันวาคม 2551 : การดําเนินการเม่ือภาวะวิกฤต กรณีกลุม
พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิส้ินสุดลง  
 ตอนท่ี 2  ภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤตในทัศนะของกลุม
บุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 ตอนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของทาอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ 
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 ดวยวิธีการวิเคราะหตีความโดยอาศัย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการส่ือสารและ
การดําเนินงานในภาวะวิกฤต และแนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังงานวิจัยและเอกสารตางๆ                  
ท่ีเกี่ยวของประกอบ  เพื่อเปนขอสรุปของการตอบปญหานําวิจัย 
 
3.5  การนําเสนอขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาวิเคราะห (Analysis Description)  
โดยนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะหแบงเปนหัวขอตางๆตามท่ีไดกําหนดไวใน
วัตถุประสงคของการวิจัย  ดังนี้ 

1. กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิใน 
ภาวะวิกฤต   

2. ภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤตในทัศนะของกลุมบุคคลท่ีมี 
สวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

3. ปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของทาอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ  

4. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  ท่ีคาดวาจะเปนประโยชนตอการกําหนดกลยุทธการ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณในภาวะวิกฤตและการดําเนินงานประชาสัมพันธของทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิและหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมท้ังการศึกษาในคร้ังตอไป 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการวิจัยเร่ือง “กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิในภาวะวิกฤต”   ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอขอมูลเปนตอนดังตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1  กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในภาวะวิกฤต โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 3 ชวงเวลา คือ  
  ชวงที่ 1 กอนเกิดเหตุการณ (กอนวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2551) : การเตรียมการ
กอนเกิดภาวะวิกฤต กลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  ชวงท่ี 2 วันท่ี 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2551 : การดําเนินการเม่ือเกิดภาวะ
วิกฤต กลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  ชวงท่ี 3 วันท่ี 4 – 5 ธันวาคม 2551 : การดําเนินการเมื่อภาวะวิกฤตส้ินกลุม
พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิสุดลง  
 ตอนท่ี 2  ภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤตในทัศนะของกลุม
บุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 ตอนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของทาอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ 
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
ตอนท่ี 1  กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะ
วิกฤต โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 3 ชวงเวลา คือ  
 ชวงท่ี 1  กอนเกิดเหตุการณ (กอนวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2551) : การเตรียมการกอนเกิด
ภาวะวิกฤต กลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ผลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหารและนักประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จากการสัมภาษณ (Interview) ผูบริหารและนักประชาสัมพันธของทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิท่ีไดคัดเลือกมาทําการวิจัยคร้ังนี้พบวา ผูบริหารและนักประชาสัมพันธของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิมีทัศนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคําถามท่ีผูวิจัยไดตั้งข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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จากคําถามท่ีวา “ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีกลยุทธการประชาสัมพันธอยางไรบาง” 
ผูวิจัยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง และสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี้ 
 “โดยฐานะผูบริหารระดับสูงของทาอากาศยานสุวรรณภู มิ  เห็นวา  แผนการ
ประชาสัมพันธและกลยุทธการประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีใชอยูก็ถือวาเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพระดับหนึ่ง และเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึนส่ิงสําคัญคือ การดําเนินงาน
ประชาสัมพันธจะตองเปนไปและสอดคลองกับแผนฉุกเฉินทาอากาศยานท่ีมีอยู” (เสรีรัตน  ประสุ
ตานนท, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2552) 

“ปจจุบันการแขงขันการใหบริการทาอากาศยานนานาชาติรุนแรงข้ึนตามลําดับ  การมี
ภาพลักษณท่ีดีท้ังในเร่ืองของความมั่นคงปลอดภัยและการใหบริการท่ีเปนเลิศถือเปนเร่ืองท่ีสําคัญ  
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิจึงจําเปนตองมีกลยุทธในการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจและ
ความสัมพันธอันดีกับกลุมเปาหมาย ซ่ึงเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับทาอากาศยาน  ไดแก  ผูโดยสาร  
ผูประกอบการ  สายการบิน  หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีใหบริการในทาอากาศยาน  ประชาชนผู
อาศัยโดยรอบทาอากาศยาน ส่ือมวลชน และพนักงานองคกร  เปนตน 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีแผนดําเนินการประชาสัมพันธ โดยอาศัยกลยุทธการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก  
 1. เผยแพรขอมูลความคืบหนาในการใหบริการของทาอากาศยานอยางรวดเร็ว 
ถูกตอง และตอเนื่อง เปนระยะ โดยผลิตและแจกจายส่ิงพิมพท่ีนาสนใจ เชน คูมือ แผนพับท่ีมีขอมูล
เกี่ยวกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีประชาชนตองการทราบ ซ่ึงจะแจกจายใหกับประชาชนท่ัวไป 
และส่ือมวลชน  
 2. เผยแพรขอมูลท่ีทันสมัยทางเว็บไซต เนื่องจากมีคนจํานวนมากท่ีใชอินเตอรเน็ท 
ดังนั้น เว็บไซตจึงกลายเปนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสําคัญในปจจุบัน และเปนเคร่ืองมือในการสงเสริม
การประชาสัมพันธท่ีดี 
 3. การจัดแถลงขาวเม่ือเห็นวาขาวนั้นจะสรางความสนใจใหกับส่ือมวลชนได หรือ
เม่ือตองการแจงขาวสําคัญ การจัดแถลงขาวถือเปนการปองกันไมใหส่ือมวลชนไดรับขาวจาก
แหลงขอมูลอ่ืนท่ีไมถูกตอง หากองคกรไมเปดเผยขอมูลและส่ือมวลชนไดขอมูลไมเพียงพอ 
ส่ือมวลชนจะหาขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ เชน กลุมตอตาน ซ่ึงกลุมเหลานี้มีแนวโนมท่ีจะใหขอมูลเชิง
ลบซ่ึงเปนการทําลายความนาเช่ือถือและช่ือเสียงองคกร 
 4. ใหความสําคัญในการเขาถึงส่ือมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธขอมูลท่ีรวดเร็ว
และสมํ่าเสมอ โดยแมจะเปนขอมูลเชิงลบ ก็ตองใชหลักประชาสัมพันธเชิงรุก คือ การใหขอมูลท่ี
ถูกตองกอนท่ีส่ือมวลชนจะไดขอมูลเอง   
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 5. การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธตางๆเพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจในเร่ืองทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ และความรับผิดชอบตอสังคมของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ” (บุษบา ภูสกุล, 
สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 2552)    

“ในสวนชุมชนสัมพันธใชหลักงายๆ “เขาใจ เขาถึง” การทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เสมือนชุมชนธุรกิจสนามบินท่ีเกิดข้ึนใหมระหวางกึ่งกลางของพื้นท่ี 2 จังหวัดคือ กรุงเทพฯและ
สมุทรปราการ ฉะนั้นการท่ีจะสรางกลยุทธในเชิงการประชาสัมพันธการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จําเปนตองเขาไปศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนและลงพื้นท่ีเพื่อพบปะพูดคุยกับชาวบาน เพื่อสราง
ความเขาใจและสรางความสัมพันธท่ีดีกับชาวชุมชน ซ่ึง ณ วันนี้ กลยุทธท่ีมีความจําเปนและควร
นํามาใชกับชุมชนคือ CSR (Corporate Social Responsibility) เชน การสงเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี, การศึกษา, ส่ิงแวดลอม, เศรษฐกิจชุมชน, ศาสนา, กีฬา และสาธารณสุข”  
(ฐานวัฒน สุระพิพิธ, สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 2552) 

“แผนการประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีท้ังแผนปฏิบัติการที่ตองทํา
เปนประจําทุกป  และแผนเชิงรุกท่ีกําหนดข้ึนทุก  3  เดือน  เพื่อใหการทําประชาสัมพันธ                           
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ัง 2 แผนจะตองทําควบคูกันไป” (ณัฐยา ชางเช้ือวงษ, สัมภาษณ, 11 
กุมภาพันธ 2552) 

“มีการเนนในสวนของการทําประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อใหส่ือมวลชนทราบขาวของ          
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิกอน และพยายามสงขาวใหทราบอยางตอเนื่อง รวมท้ังวิเคราะหแนวโนม
ของขาว วาจะเปนไปในทิศทางใด เพื่อนํามากําหนดประเด็นขาวตอไป” (อโนชา   พลินสุต, 
สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2552) 

“เนนทําประชาสัมพันธ อยางสรางสรรค จริงใจ ฉับไว และถูกตอง เนนการทํา
ประชาสัมพันธ เ ชิงรุก  โดยจัดทําแผนประชาสัมพันธ เ ชิงรุกควบคูไปกับแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีการสรางสัมพันธอันดีตอส่ือมวลชน
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง” (ฐิติพรญ เศรษฐลักษณ, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2552) 

จากการสัมภาษณในประเด็นนี้พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา การแขงขันการ
ใหบริการทาอากาศยานนานาชาติควรมีภาพลักษณท่ีดี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิจึงจําเปนตองมี      
กลยุทธในการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีกับกลุมเปาหมาย เชน
เผยแพรขอมูลความคืบหนาในการใหบริการของทาอากาศยานอยางรวดเร็ว ถูกตอง และตอเนื่อง 
เปนระยะ มีการเผยแพรขอมูลท่ีทันสมัยทางเว็บไซต การจัดแถลงขาวเม่ือเห็นวาขาวนั้นจะสราง
ความสนใจใหกับส่ือมวลชนได ใหความสําคัญในการเขาถึงส่ือมวลชนเพ่ือการประชาสัมพันธ
ขอมูลท่ีรวดเร็วและสม่ําเสมอ มีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธตางๆเพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจ
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ในเร่ืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และความรับผิดชอบตอสังคมของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการ
เตรียมแผนการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤติ รวมถึงมีการเนนการทําประชาสัมพันธในเชิงรุก อยาง
สรางสรรค และจริงใจ 

 
จากคําถามท่ีวา “เหตุการณใดบางท่ีถือวาเปนเหตุการณวิกฤตสําหรับทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิและมีแผนรองรับอยางไรบาง” ผูวิจัยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง และสรุปผลการ
สัมภาษณไดดังนี้ 

“ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีแผนฉุกเฉินทาอากาศยานครบถวน เพ่ือรองรับสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงแผนดังกลาวประกอบดวย แผนรองรับสถานการณ จํานวน 13 สถานการณ 
ไดแก 

1. อากาศยานอุบัติเหตุ 
2. อากาศยานอุบัติการณบนพื้นดิน 
3. เหตุฉุกเฉินบนเคร่ืองบิน 
4. เพลิงไหมอาคารสถานท่ีและการระเบิด 
5. สินคาอันตรายกอใหเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ 
6. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
7. การกอกวนจากฝูงชน 
8. การแทรกแซงโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
9. การขูวางระเบิดอากาศยาน 
10. การขูวางระเบิดอาคาร 
11. วัตถุท่ียังไมระเบิด 
12. การเขายึดท่ีมิชอบดวยกฎหมาย 
13. เหตุการณฉุกเฉินทางการแพทย 

ท้ังยังไดมีการฝกซอมอยางสํ่าเสมอ แตก็ยังพบวาทาอากาศยานสุวรรณภูมิยังไมสามารถนําแผน
ดังกลาวมาปฏิบัติในการรองรับสถานการณท่ีเกิดข้ึนได เนื่องจากสถานการณท่ีกลุมพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบุกยึดสนามบินท่ีเกิดข้ึนเกินขีดความสามารถในการจัดการของทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ และหนวยงานขางเคียงท่ีระบุไวในแผนฉุกเฉินและจริงๆ แลวทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิก็ไดทราบขาวจากสํานักขาวกรองวาจะมีกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมา
ชุมนุมท่ีสุวรรณภูมิ และทางสนามบินเองก็ไดมีการประชุมหารือ วางแผนเพื่อรองรับสถานการณ
ตางๆ กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตํารวจภูธรภาค 1 ศูนย
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ตอตานการกอการรายสากล สภ.ราชาเทวะ เปนตน” (เสรีรัตน  ประสุตานนท, สัมภาษณ, 25 
กุมภาพันธ 2552) 

“เหตุการณท่ีถือวาเปนเหตุการณวิกฤตสําหรับทาอากาศยานสุวรรณภูมิคือ  การบุกยึด
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิของกลุมพันธมิตรฯ   ซ่ึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยโดยจัดทํา ข้ึนตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแหงชาติ  ระเบียบ
นายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2517 รวมทั้งใหเปนไปตามมาตรฐานของ
ภาคผนวกท่ี 17 ของ ICAO เพ่ือปองกันการบินพลเรือนระหวางประเทศใหพนจากการกระทําอัน
เปนการแทรกแซงโดยมิชอบดวยกฎหมาย  ดังนั้นมาตรการท่ีจัดทําข้ึนจึงเปนมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยการบิน  รวมท้ังการปองกันการลักขโมย หรือ กอความเดือดรอนรําคาญแกผูโดยสาร  
ผูใชบริการและผูประกอบการการบินตางๆ นอกจากนี้ทาอากาศยานสุวรรณภูมิยังมีแผนฉุกเฉินทา
อากาศยาน  เพื่อรองรับเหตุการณฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนไดท้ังกรณีเหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนกับอากาศยาน
และทาอากาศยาน รวมทั้งการกอกวนจากฝูงชน  ซ่ึงการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินนั้นเปนการ
ดําเนินการในเบ้ืองตนเพื่อรองรับกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  และหนวยงานรัฐจะตองมีหนาท่ีเขามา
ดําเนินการแกไขสถานการณ  โดยสําหรับทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีหนาท่ีสนับสนุนตามท่ีไดรับ
การรองขอจนกวาเหตุฉุกเฉินจะคล่ีคลายลง  สําหรับกรณีท่ีกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยเขามาชุมนุมหนาอาคารผูโดยสาร ก็มีการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินโดยมีการประชุม
รวมกันระหวางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผูวาราชการจังหวัด และตํารวจภูธรภาค 1 ท่ีถือเปน
หนวยงานหลัก สวนทาอากาศยานสุวรรณภูมิถือเปนฝายสนับสนุนตามการรองขอ” (อัมพวัน บูรณ
พรชัย, สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 2552) 

“เหตุการณวิกฤตของสนามบิน ไดแก เหตุการณเคร่ืองบินตก อากาศยานโดนจี้ปลน 
หรือเหตุการณท่ีกระทบกับประชาชนจํานวนมากท่ีใชบริการสนามบินหรือเคร่ืองบิน โดยทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิก็ไดมีแผนฉุกเฉินไวรองรับแลว ไมวาจะเปนเหตุการณเคร่ืองบินตก เคร่ืองบินโดน
ปลนตางๆ จะมีแผนฉุกเฉินรองรับไว ซ่ึงแตละแผนก็จะกําหนดใหวา แตละหนวยงานจะตองทํา
อะไรบาง มีหนวยงานใดเกี่ยวของบาง ระบุไวอยางเปนข้ันเปนตอนอยางชัดเจน และจะมีการซอม
ตามแผนฉุกเฉินทุกป” ” (ณัฐยา ชางเช้ือวงษ, สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 2552) 

“เหตุการณวิกฤตที่ เกิดข้ึนสําหรับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และประเทศไทยคือ 
เหตุการณท่ีกลุมพันธมิตรบุกยึดสนามบินท้ังดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ซ่ึงตองถือวา เปนเร่ืองของ
การเมืองอยางยิ่ง ขณะท่ีเกิดเหตุยังไมไดมีการจัดทําแผนรองรับ แตหลังเกิดเหตุแลวมีการประชุม
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนรองรับ และควรกําหนดเปนวาระแหงชาติตอไป” 
(อโนชา   พลินสุต, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2552) 
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“นับต้ังแตสุวรรณภูมิเปดใหบริการมา มีหลายเหตุการณท่ีถือวาเปนวิกฤต แตก็ยังไมเทา
เหตุการณกลุมพันธมิตรบุกยึดสนามบิน ทําใหตองหยุดใหบริการช่ัวคราว เหตุการณนี้ถือวาเปน
เหตุการณท่ีวิกฤตที่สุด สําหรับเหตุการณอ่ืนๆเชน เม่ือตอนเกิดกรณีทางวิ่งทางขับราวหรือชํารุด 
หองน้ําไมเพียงพอ ปญหาเร่ืองเคร่ืองตรวจวัตถุระเบิด CTX9000 และอ่ืนๆ สนามบินสุวรรณภูมิก็ยัง
สามารถเปดใหบริการไดตามปกติ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีแผนรองรับของสนามบินหากเกดิดรณี
ฉุกเฉินตางๆ ซ่ึงเรียกวาแผนฉุกเฉินทาอากาศยาน ซ่ึงเปนแผนท่ีทําข้ึนมา เพื่อรองรับเหตุการณ เชน 
เคร่ืองบินตก ซ่ึงจะมีการฝกซอมแผนฉุกเฉินในสถานการณตางๆ เปนประจําทุกป” (ฐิติพรญ     
เศรษฐลักษณ, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2552) 

จากการสัมภาษณในประเด็นนี้พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตรงกันวาทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิมีแผนฉุกเฉินทาอากาศยาน เพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังกรณี
เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนกับอากาศยานและทาอากาศยาน รวมท้ังการกอกวนจากฝูงชน  ซ่ึงการปฏิบัติ
ตามแผนฉุกเฉินนั้นเปนการดําเนินการในเบื้องตนเพื่อรองรับกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นนั้นหนวยงานรัฐ
จะตองมีหนาที่เขามาสนับสนุน และดําเนินการแกไขสถานการณรวมกัน โดยจัดต้ังศูนยเฉพาะกิจท่ี
มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตั้งข้ึนมาแบบ One Stop Service เพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงาน 
เพื่อสรางความเขาใจท่ีถูกตองไดรวดเร็วชัดเจน  

 
 ชวงท่ี 2  วันท่ี 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2551 : การดําเนินการเม่ือเกิดภาวะวิกฤต 

กรณีกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
จากคําถามท่ีวา “จากกรณีกลุมพันธมิตรปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แผนการ

ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตหรือแผนฉุกเฉินตางๆ ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับ
สถานการณนี้ไดหรือไม มากนอยเพียงใด” ผูวิจัยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง และสรุปผลการ
สัมภาษณไดดังนี้ 
 “ทุกทาอากาศยานจะมีแผนฉุกเฉินทาอากาศยาน เพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉินท่ีจะ
เกิดข้ึน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิก็เชนกัน มีแผนฉุกเฉินในการรองรับเหตุการณวิกฤตตางๆ ควบคู
กับแผนการดําเนินงานประชาสัมพันธในภาวะวิฤต ซ่ึงจะเห็นวาทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีแผนการ
ประชาสัมพันธท้ังในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินหรือท่ีเรียกวา ภาวะวกิฤต แตเม่ือเกดิเหตุการณ
ฉุกเฉินข้ึนจริง อยางเหตุการณกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยมาปดลอมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เหตุการณนีเ้ปนเหตุการณท่ีไมคิดวาจะเกดิข้ึน และไมเคยเกิดข้ึนมากอน กลยุทธการ
ประชาสัมพันธหรือแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินก็มิไดเตรียมพรอมรับมือ แตก็สามารถท่ีจะ
รองรับสถานการณไดระดังหนึ่ง” (บุษบา ภูสกุล, สัมภาษณ, 11 กุมภาพนัธ 2552) 
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“แผนการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตหรือแผนฉุกเฉินจากกรณีกลุมพันธมิตรปดลอม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับสถานการณไดในระดับหนึ่ง  โดยแผนประชาสัมพันธใน
ภาวะวิกฤตทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดมีการจัดตั้งศูนยประชาสัมพันธหรือหองแถลงขาว 
เพื่อใหขอมูลขาวแจก ท่ีเปนประโยชนทันเหตุการณ เปนจริง และเช่ือถือไดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  
พรอมท้ังประสานผูบริหารระดับสูงในการใหสัมภาษณผานส่ือตางๆเพ่ือใหประชาชนท่ัวไป
โดยเฉพาะผูโดยสารไดรับแจงขอมูลและสถานการณท่ีถูกตอง  เพื่อจะไดรูวาจะตองทําอยางไรบาง
หากตองการเดินทางโดยเคร่ืองบิน” (อัมพวัน บูรณพรชัย, สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 2552) 

“จากกรณีดังกลาว ปจจุบันเจาหนาท่ีการทาอากาศยานสุวรรณภูมิไมมีอํานาจในการ
ดําเนินการอยางจริงจัง ทําใหไมสามารถรองรับสถานการณได คาดวาในอนาคตหากมีการกําหนด
พระราชบัญญัติของทาอากาศยานสุวรรณภูมิข้ึนมา นาจะมีลําดับข้ันใหเจาหนาที่สามารถกระทําการ
ไดทันที” (อโนชา   พลินสุต, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2552) 

 “ภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึน เปนสถานการณท่ีควบคุมไดยาก เนื่องจากเปนความแตกตางดาน
ความคิดของประชาชน ในเร่ืองของการบริหารที่ไมโปรงใสของนักการเมือง อันนําไปสูภาพของ
การตอตานท่ีตองการขยายผลในเชิงการประชาสัมพันธบอกกลาวสูชาวโลก ทางส่ือดานตางๆใน
การตอรองกับรัฐบาล ทาอากาศยานสุวรรณภูมิควรมีการเจรจากับผูประทวงอยางเปดเผย และมีคน
กลางในการเจรจาใหการบริการสามารถดําเนินการไปไดอยางตอเนื่อง ในฐานะหนวยงานท่ี
ใหบริการ แตหากตองรับคําส่ังจากนักการเมือง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะถือเปนเปาหมายท่ีมี
สวนผสมของความขัดแยงทางการเมืองโดยตรง ฉะนั้นหนวยงานการใหบริการควรมีอิสระในการ
บริหารและควรเปนกลางทามกลางกระแสความขัดแยง” (ฐานวัฒน สุระพิพิธ, สัมภาษณ, 11 
กุมภาพันธ 2552) 

“สามารถรองรับไดในระดับหนึ่ง เพราะเหตุการณนี้ เปนเหตุการณท่ีคนไทยหรือพวก
เราทุกคนไมคาดคิดมากอนวาจะเกิดข้ึน อีกท้ังไมเคยมีการฝกซอมแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ
กลุมผูชุมนุมบุกยึดสนามบิน แตเม่ือเกิดเหตุการณข้ึนแลว ทาอากาศยานสุวรรณภูมิก็สามารถนํา
แผนฉุกเฉินท่ีมีอยูมาปรับใชใหเขากับสถานการณไดจนระดับหนึ่งเทานั้น” (ฐิติพรญ เศรษฐลักษณ, 
สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2552) 

 “แผนฉุกเฉินตางๆ ของสนามบินมีไวรองรับสถานการณฉุกเฉินตางๆ ท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกับสนามบินหรือเคร่ืองบิน แตสําหรับกรณีพันธมิตรปดลอมสนามบินนี้ไมสามารถนํามาใชได 
เพราะยังไมเคยมีการฝกซอมรับมือกับกรณีการกอกวนจากฝูงชน จึงทําใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
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ไมสามารถทําแผนรับมือพันธมิตรไดดีเทาท่ีควร” (ณัฐยา ชางเช้ือวงษ, สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 
2552) 

จากการสัมภาษณในประเด็นนี้พบวา  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาแผนการ
ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตหรือแผนฉุกเฉินจากกรณีกลุมพันธมิตรปดลอมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิสามารถรองรับสถานการณไดในระดับหนึ่งเทานั้น เพราะเหตุการณนี้ เปนเหตุการณท่ีทุกคนไม
คาดคิดมากอนวาจะเกิดข้ึน อีกท้ังไมเคยมีการฝกซอมแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณกลุมผูชุมนุม
บุกยึดสนามบิน จึงทําใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิไมสามารถทําแผนรับมือกับกลุมพันธมิตรได 

 
จากคําถามท่ีวา “แนวทางปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นจริงเม่ือเกิดเหตุการณกลุมพันธมิตรปดลอมทา

อากาศยานสุวรรณภูมิเปนอยางไร” ผูวิจัยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง และสรุปผลการสัมภาษณได
ดังนี้ 
 “เม่ือเกิดเหตุการณกลุมพันธมิตรปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดมีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอนของแผนฉุกเฉินทาอากาศยาน รวมท้ังการทําประชาสัมพันธจะตองสอดคลองกันไปดวย 
โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

 1.  จัดเจาหนาท่ีไปประจําศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Crisis Control Center : 
CCC) 

 2.  จัดต้ัง Media Press Center เพื่ออํานวยความสะดวกแกส่ือมวลชน 
  3.  ใหความรวมมือผูอํานวยการทาอากาศยานท่ีเกิดเหตุในการผลิตและแจกจาย
ขาวประชาสัมพันธ (News Release) ตลอดจนควบคุมการนําเสนอขาวท่ีเปนลายลักษณอักษร 
  4.  จัดแถลงขาวตามความเหมาะสม โดยผูอํานวยการทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปน
ผูใหขาวเพียงผูเดียว เพื่อปองกันมิใหเกดิความสับสน 
  5.  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณท่ีเกดิข้ึนและเตรียมขาวประชาสัมพันธ (News 
Release) ไวเปนขอมูลใหกับผูบริหารระดับสูงวันตอวนั  

6.  จัดทํารายงาน โดยรวบรวมขาวประชาสัมพันธ (News Release) /เอกสารแถลง
ขาวรายงานผูอํานวยการทาอากาศยานและผูบัญชาการเหตุการณ หลังจากสถานการณฉุกเฉินเสร็จ
ส้ินแลว 
 ซ่ึงการปฏิบัติตางๆ เปนไปตามข้ันตอนของแผนฉุกเฉิน แตก็มีขอขัดของบางเนื่องจาก
เหตุการณดังกลาวเปนเหตุการณท่ีไมเคยเกดิข้ึนมากอน” (บุษบา ภูสกุล, สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 
2552) 
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“แนวทางปฏิบัติเปนการลําดับบัญชา ส่ังการจากคณะทํางานท่ีมีผูวาราชการจังหวัด
สมุทรปราการเปนประธาน ในคณะประกอบดวย เจาหนาท่ีทหารในพื้นท่ี และเจาหนาท่ีจากฝาย
บริหารของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ” (อโนชา   พลินสุต, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2552) 

 “เนื่องจากการปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิของกลุมพันธมิตรไมสามารถคาดเดา
เหตุการณขางหนาไดแนชัดเน่ืองจากเปนเร่ืองเกี่ยวกับการเมือง ทําใหการทําประชาสัมพันธมี
ลักษณะเฉพาะหนา เพราะตองติดตามและประเมินสถานการณตลอดเวลา” (อัมพวัน บูรณพรชัย, 
สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 2552) 

“ในความคิดเห็น 1. ประชาสัมพันธใหผูโดยสารรับทราบขอขัดของดวยขอมูลท่ีไมตื่น
ตระหนกตกใจภายในอาคารผูโดยสาร 2. เจรจากับผูประทวงโดยจัดพ้ืนท่ีให โดยท่ีการบริการ
ผูโดยสารสามารถดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่องในเง่ือนไขของเวลาระยะหน่ึง (ตอรองให
ความสําคัญกับผูโดยสาร) 3. เจาหนาท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิในทุกๆสวนเขาไปชวยเหลือ
ผูโดยสารใหเขาใจสถานการณและวิธีปฏิบัติตน  4. การเจรจาตอรองเพื่อใหสถานการณคล่ีคลาย” 
(ฐานวัฒน สุระพิพิธ, สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 2552) 
    “การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุการณคือ 1. เปดหอง CCC (Crisis Control Center) เพื่อเรียก
ประชุมหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของมาประเมิน มาหารือถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึน 2. จัดต้ังศูนย
ประชาสัมพันธ และหองแถลงขาว 3. จัดแถลงขาว/สัมภาษณผูบริหารระดับสูงท่ีสามารถใหขาวได 
ซ่ึงในสถานการณนี้ ผูอํานวยการทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะเปนผูใหขาวแตเพียงผูเดียว 4.จัดทําขาว
แจกสําหรับส่ือมวลชน 5. รวบรวมขอมูลท้ังหมดเพื่อรายงานผูบริหารเม่ือส้ินสุดสถานการณ 6. 
ประชุมสรุปเหตุการณ ประเมินความเสียหายหลังเหตุการณส้ินสุดลง” (ฐิติพรญ  เศรษฐลักษณ, 
สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2552)   
     “แนวทางปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามลําดับข้ันตอนของแผนฉุกเฉินท่ีสนามบินมีอยู 
นํามาปรับใชใหสอดคลองกับสถานการณ โดยมีผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการเปนประธาน” 
(ณัฐยา ชางเช้ือวงษ, สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 2552) 

จากการสัมภาษณในประเด็นนี้พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา แนวทางปฏิบัติท่ี
เกิดข้ึนเปนไปตามลําดับข้ันตอนของแผนฉุกเฉินท่ีสนามบินมีอยู นํามาปรับใชใหสอดคลองกับ
สถานการณท่ีเกิดข้ึน เรียกประชุมหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของมาประเมินถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
จัดต้ังศูนยประชาสัมพันธ และหองแถลงขาว รวมถึงเจรจากับผูประทวงโดยจัดพื้นท่ีให โดยท่ีการ
บริการผูโดยสารสามารถดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่อง 
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จากคําถามท่ีวา “เม่ือเกิดเหตุการณกลุมพันธมิตรปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ             
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีกลยุทธการประชาสัมพันธอยางไร” ผูวิจัยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
และสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี้ 

“เปนกลยุทธท่ีแจงความเคล่ือนไหว ขาวสารตางๆไปถึงส่ือมวลชนอยางสมํ่าเสมอและ
ตอเนื่องตลอดเวลา มีการติดตามความเคล่ือนไหว ขาวคราวของส่ือ ทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 
เพื่อนํามาประมวลภาพรวมของขาว  เพื่อเปนแนวทางในการนําเสนอตอไป  กลยุทธการ
ประชาสัมพันธท่ีเรานํามาใชในภาวะวิกฤต คือการแจงขาวและขอมูลตางๆท่ีเปนประโยชนตอ
สาธารณชนแกส่ือมวลชนตลอดเวลา เทาท่ีจะทําได และไมปดบังขอมูล และมีการเลือกใชส่ือให
เหมาะสม อยางเชน ขาวเรงดวนตองการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบจะใชตัววิ่งผานทางส่ือ
โทรทัศน และขาวส้ันทางวิทยุ เปนตน” (อโนชา   พลินสุต, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2552) 

“กลยุทธการประชาสัมพันธจะตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารขณะนั้น คือเม่ือ
เกิดเหตุการณ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธทุกคนจะตองเตรียมพรอมรับสถานการณคือ 1.เปดหอง
แถลงขาว  2. เขียนขาวแจก รายงานสถานการณ 3. ประสานงานกับผูบริหารท่ีสามารถจะใหขาวกับ
ส่ือได ” (ฐิติพรญ เศรษฐลักษณ, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2552) 

 “อันดับแรกคือ ทุกอยางจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนฉุกเฉินหรือแผนการ
ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต ไดแก 1. จัดต้ังศูนย Press Center 2. จัดทําขาวแจก Press Release แก
ส่ือมวลชนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 3. มีการติดตามขาวสารของส่ือตางๆทั้งทางหนังสือพิมพ 
โทรทัศน และวิทยุ เพื่อใหทราบทิศทางของขาว 4.จัดผูบริหารหรือผูมีอํานาจใหสัมภาษณแก
ส่ือมวลชนเม่ือจําเปน” (ณัฐยา ชางเช้ือวงษ, สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 2552) 

 “การประชาสัมพันธท่ีดีคือ ตองวางตัวเปนกลาง พูดถึงการพยายามชวยเหลือผูโดยสาร 
ผูใชบริการใหสามารถดําเนินการตอไปได จะดวยวิธีใดก็ได เพราะอยาลืมวา ผูใชบริการคือ นัก
ธุรกิจ นักทองเท่ียว หากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แสดงจุดยืนโนมเอียงฝกใฝฝายใดฝายหน่ึง ผลท่ี
ตามมาคือ ความนาเช่ือถือ ความไววางใจของผูใชบริการ ซ่ึงมีท้ัง 2 ฝายในขอเท็จจริงของผูมาใช
บริการ” (ฐานวัฒน สุระพิพิธ, สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 2552) 

จากการสัมภาษณในประเด็นนี้พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา กลยุทธการ
ประชาสัมพันธจะตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารขณะนั้น ทุกอยางจะตองปฏิบัติตาม
ข้ันตอนของแผนฉุกเฉินหรือแผนการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต ไดแก จัดต้ังศูนย Press Center 
จัดทําขาวแจก Press Release แกส่ือมวลชนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ติดตามขาวสารของส่ือตางๆ 
จัดผูบริหารหรือผูมีอํานาจใหสัมภาษณแกส่ือมวลชนเม่ือจําเปน 
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 ชวงท่ี 3  วันท่ี 4 – 5 ธันวาคม 2551 : การดําเนินการเม่ือภาวะวิกฤต กรณีกลุม
พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิส้ินสุดลง 

จากคําถามท่ีวา “การประเมินผลความสําเร็จของการประชาสัมพันธ เพื่อสราง
ภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ” ผูวิจัยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง และสรุปผลการ
สัมภาษณไดดังนี้ 

“ส่ือมวลชนใหความรวมมืออยางเต็มท่ีในการเสนอขาว เนื่องจากขาวของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิในขณะนั้น อยูในความสนใจของประชาชนท้ังประเทศ ตลอดจนทุกคนใหกําลังใจ
สนามบิน ใหกําลังใจพนักงาน ทําใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี การประเมินผลความสําเร็จของ
การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตนั้น ทีมงานประชาสัมพันธจะตรวจสอบจากขาวท่ีหนังสือพิมพ
นําเสนอวาเปนไปตามทิศทางท่ีกําหนดไวหรือไม ซ่ึงก็ถือวาการประชาสัมพันธอยูในข้ันท่ีนาพึง
พอใจ ส่ือมวลชนนําเสนอขาวท่ีไดจากขาวแจกที่ทีมงานประชาสัมพันธสงไปให และหลังจาก
เหตุการณจบลง สนามบินเปดใหบริการเหมือนเดิม ทาง ทอท.เองก็ไดมีการจัดประชุมรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนสายการบิน ผูประกอบการ และตํารวจ เพื่อประเมินเหตุการณ 
ความเสียหาย และสรุปปญหาขอขัดของ ตางๆ” (อโนชา   พลินสุต, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2552) 

 “ส่ิงท่ีสําคัญของกลยุทธการประชาสัมพันธคือ ตองมีการประเมินประสิทธิภาพของ
การประชาสัมพันธโดยการวิเคราะหผานการคลิปปงขาวและบทความตามคอลัมนตางๆวามีการ
รายงานเชิงลบหรือบวกอยางไรตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อยางไรก็ตามการประเมินผล
ความสําเร็จของการประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิอาจจะไดผล
ไมไดเต็มท่ี เนื่องจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิมักจะถูกหยิบเปนประเด็นการตอสูของกลุมการเมือง
มาโดยตลอด” (อัมพวัน  บูรณพรชัย, สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 2552) 

“ไดมีการประเมินจากขาวท่ีออกไปตามส่ือตางๆ จะเปนขาวท่ีออกจากขาวแจกท่ีทางทา
อากาศยานสุวรรณภูมิทําส่ือออกไป จึงถือวาประสบความสําเร็จอยูในระดับท่ีดีทีเดียว เพราะ
ส่ือมวลชนท่ีมาทําขาวท่ีสุวรรณภูมิใหความรวมมือเปนอยางดี” (ณัฐยา ชางเช้ือวงษ, สัมภาษณ, 11 
กุมภาพันธ 2552) 

จากการสัมภาษณในประเด็นนี้พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา ตองมีการประเมิน
ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธวามีการรายงานเชิงลบหรือบวกอยางไรตอทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และจากการติดตามผลท่ีไดกระจายขาวไปตามส่ือตางๆท่ีไดแจกจายออกไปก็พบวา
ประสบความสําเร็จอยูในระดับท่ีนาพอใจ เพราะส่ือมวลชนท่ีมาทําขาวท่ีสุวรรณภูมิใหความรวมมือ
เปนอยางดี และไดมีการสรุปรายงานสถานการณเม่ือสถานการณส้ินสุด 
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ตอนท่ี 2  ภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤตในทัศนะของกลุมบุคคลท่ีมีสวน
เก่ียวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ผลท่ีไดจากการสัมภาษณบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คือ                 
สายการบิน และส่ือมวลชน 

จากการสัมภาษณ (Interview) ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีได
คัดเลือกมาทําการวิจัยคร้ังนี้พบวา ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีทัศนะและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคําถามท่ีผูวิจัยไดตั้งข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จากคําถามท่ีวา “เหตุการณกลุมพันธมิตรปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีเกิดข้ึน 
สงผลตอภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในสายตาทานอยางไร” ผูวิจัยทําการสัมภาษณ
บุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิและสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี้ 
 “มีความคิดเห็นคอนขางไปในแงลบ มันสะทอนใหเห็นถึงความไมมีประสิทธิภาพของ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเอง ในการปกปองสายการบิน และผูประกอบการตางๆ จากความไม
ปลอดภัยจากการประทวง และความไมสามารถทําใหการดําเนินงานของธุรกิจการบินและการ
ทองเท่ียวดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง อีกท้ังความไมมีประสิทธิภาพของแผนการอพยพเมื่อเกิด
เหตุการณ และความไมใสใจของเจาหนาท่ีสนามบินในการชวยเหลือเจาหนาท่ีสายการบิน” 
(ชัยวัฒน  นวราช, สัมภาษณ, 5 กุมภาพันธ 2552) 
    “เหตุการณท่ีเกิดข้ึนสงผลตอภาพลักษณของประเทศชาติในทางลบอยางมาก กระทบ
กับภาพลักษณของการทองเท่ียว และท่ีสําคัญกระทบกับภาพลักษณของสนามบินสุวรรณภูมิวาไมมี
มาตรการการรักษาความปลอดภัยท่ีเขมงวด” (จุฑารัตน อุทัศน, สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2552) 
  “เปนส่ิงท่ีทุกฝายตางยอมรับวาไดสงผลกระทบตอภาพลักษณการทองเท่ียวของ
ประเทศไทยอยางรุนแรง ผลกระทบตอภาพลักษณของสนามบินสุวรรณภูมิเปนเพียงสวนหน่ึง
เทานั้น   สะทอนใหเห็นถึงความไมพรอม ของการไมมีมาตรการดานความปลอดภัยท่ีเพียงพอของ
สนามบินสุวรรณภูมิ  เปนเร่ืองท่ีปฏิเสธไดยากที่จะอางเหตุผลวาไมไดรับความรวมมือจากทางฝาย
ทหาร  แตสนามบินอยูในอํานาจความรับผิดชอบของผูบริหารสนามบินสุวรรณภูมิจะตองดูแล
รับผิดชอบ   รวมไปถึงสะทอนใหเห็นถึงความไมพรอมในการรับมือกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน  แม
สนามบินของไทยจะไมเคยเผชิญกับเหตุการณในลักษณะน้ีมากอนก็ตาม  เปนบทเรียนท่ีสําคัญท่ี
ผูบริหารจะตองตระหนักและเตรียมแผนรองรับท่ีดี  รวมไปถึงเร่ืองของสายบังคับบัญชาการส่ังการ
และผูมีอํานาจในภาวะฉุกเฉิน  ผลเสียท่ีสงผลกระทบเปนส่ิงจําเปนท่ีผูบริหารจะตองเรงเยียวยาและ
สรางภาพลักษณท่ีดีและนาประทับใจใหกับนักทองเท่ียวใหไดภายในเวลาอันส้ันท่ีสุด” (อมรรัตน  
มหิทธิรุกข, สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2552) 
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จากการสัมภาษณในประเด็นนี้พบวา ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นวาปญหาท่ีเกิดข้ึน
สงผลตอภาพลักษณของประเทศไทยอยางรุนแรง กระทบตอภาพลักษณของการทองเท่ียว และยัง
สะทอนใหเห็นถึงความไมมีประสิทธิภาพของสนามบิน รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยท่ียังขาด
ประสิทธิภาพอยางมาก  

 
จากคําถามท่ีวา “เม่ือเกิดกรณีกลุมพันธมิตรปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทานไดรับ

ขอมูลขาวสารตางๆ จากทาอากาศยานสุวรรณภูมิหรือไม อยางไร และเพียงพอกับความตองการ
หรือไม” ผูวิจัยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง และสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี้ 

“เนื่องจากเปนเหตุการณฉุกเฉิน  เปนสถานการณเรงดวนท่ีเกิดข้ึนและเปนประเด็นขาว
ใหญท่ีสงผลกระทบตอคนในวงกวาง  ชวงท่ีเกิดเหตุความวุนวาย   ชวงท่ีส่ังปดสนามบิน มีความ
สับสนในขอมูลมาก  สวนใหญจึงตองอาศัยการมอนิเตอรจากขาวทีวีเปนหลัก  เปนชวงวุนวายเขาใจ
วาฝายประชาสัมพันธก็ตองทําหนาท่ีมีคนติดตอท้ังส่ือจากในประเทศและตางประเทศติดตอจํานวน
มาก โดยเฉพาะส่ือทีวีและวิทยุตางแยงกันสัมภาษณผูบริหาร  ทําใหการติดตอขอขอมูลมีความ
วุนวาย  แตทางฝายประชาสัมพันธก็พยายามท่ีจะออกขาวเผยแพรเพื่อใหทันกับสถานการณ” 
(อมรรัตน  มหิทธิรุกข, สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2552) 

“ไดรับขอมูลจากสนามบินโดยตรง แตมีความลาชาบาง บางคร้ังไมทันเหตุการณ เพราะ
เขาใจวา กวาขอมูลตางๆ จะออกมาเปน Press Release ตองผานหลายข้ันตอน แตควรมีความรวดเร็ว
มากกวานี้” (จุฑารัตน อุทัศน, สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2552) 

“ไมเพียงพอตอความตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เร่ืองของระยะเวลาของการส่ือสารใน
เร่ืองท่ีสําคัญๆเชน การประกาศสําหรับผูปฏิบัติงานทางอากาศ ท่ีเกี่ยวกับการปดอาคารผูโดยสาร 
และวิทยุการบิน ระยะเวลาการปดสนามบิน การเปดใหบริการอีกคร้ัง ฯลฯ การกระจายขาวทาง 
SMS ควรมีการนํามาใช” (ชัยวัฒน  นวราช, สัมภาษณ, 5 กุมภาพันธ 2552) 

จากการสัมภาษณในประเด็นนี้พบวา ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นวาเปนชวงท่ีมี
สถานการณท่ีเรงดวน และมีความวุนวายสับสนเปนอยางมาก ทําใหการติดตามขอมูลเปนไปอยาง
ไมราบร่ืนและลาชา ตองติดตามขาวสารจากส่ือมวลชนเปนหลัก และยังแนะนําวาควรหาชองทาง
การกระจายขาวในรูปแบบอ่ืนเขามาใช เชน การสงขอความผานทาง SMS เปนตน 

 
จากคําถามท่ีวา “เนื้อหาของขอมูลขาวสารที่ทานไดรับจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เม่ือ

เกิดกรณีกลุมพันธมิตรปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนอยางไร” ผูวิจัยทําการสัมภาษณกลุม
ตัวอยาง และสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี้ 
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“เนื่องจากเปนเหตุการณท่ีเปนสถานการณเรงดวน  ขอมูลขาวสารจะหล่ังไหลมาจาก
หลายท่ีท่ีเกี่ยวของ ขอมูลขาวสารจาก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิก็เปนสวนหน่ึง  แตการติดตามขาว
จากส่ือทีวีวิทยุจะรวดเร็วกวามาก” (อมรรัตน  มหิทธิรุกข, สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2552) 

“เนื้อหาขาวสารท่ีไดรับ สวนใหญจะเปนรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกเท่ียวบิน การจัด
สถานท่ีพักใหนักทองเท่ียวหรือผูโดยสารท่ีตกคาง และการประกาศใหเท่ียวบินภายในประเทศหรือ
ตางประเทศยายไปลงท่ีสนามบินอ่ืนๆ” (จุฑารัตน อุทัศน, สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2552) 

“ไมสมบูรณ และไมเปนไปในรูปแบบท่ีทันทวงที” (ชัยวัฒน  นวราช, สัมภาษณ, 5 
กุมภาพันธ 2552) 

จากการสัมภาษณในประเด็นนี้พบวา เนื่องจากเปนเหตุการณท่ีเปนสถานการณเรงดวน  
เนื้อหาขาวสารที่ไดรับ สวนใหญจะไมสมบูรณ ไมตรงกับความตองการของสายการบิน เพราะขาว
ท่ีออกมาสวนใหญจะเปนรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกเท่ียวบิน  การจัดสถานท่ีพักใหนักทองเท่ียว
หรือผูโดยสารท่ีตกคาง ซ่ึงทางสายการบินจะทราบขอมูลเหลานี้อยูแลว 

 
จากคําถามท่ีวา “การประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิเม่ือเกิดกรณีกลุม

พันธมิตรปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีประสิทธิภาพมากนอยแคไหน อยางไร” ผูวิจัยทําการ
สัมภาษณกลุมตัวอยาง และสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี้ 

“ถือวาพยายามท่ีจะทําหนาท่ีอยางดีท่ีสุด  แตในชวงท่ีวุนวายก็มีความสับสนในขอมูล
อยูบาง แตนาช่ืนชมที่สามารถใหเบอรติดตอสอบถามขอมูลไดทันสถานการณ” (อมรรัตน  มหิทธิ
รุกข, สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2552) 

“การประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากเกิดเหตุการณ ก็ไดมีการ
ประชาสัมพันธออกมาเร่ือยๆอยูเปนระยะๆ แตก็ยังไมมีความชัดเจนและประสิทธิภาพเทาท่ีควร อัน
อาจจะเน่ืองมาจาก ความลําบากในการติดตอส่ือสารระหวางผูบังคับบัญชา กับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
การเขาถึงในพื้นท่ี ฯลฯ” (จุฑารัตน อุทัศน, สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2552) 

“แย โดยมาก การติดตอส่ือสารมักทําโดยกลุมผูบริหาร AOC ไมไดเกิดจาก ทอท. 
โดยตรง” (ชัยวัฒน  นวราช, สัมภาษณ, 5 กุมภาพันธ 2552) 

จากการสัมภาษณในประเด็นนี้พบวา ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นวา ในสถานการณท่ี
ไมเคยเกิดข้ึนมากอน ถือวาพยายามที่จะทําหนาท่ีอยางดีท่ีสุด การประชาสัมพันธของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ หลังจากเกิดเหตุการณ ก็ไดมีการประชาสัมพันธออกมาเรื่อยๆอยูเปนระยะๆ แตยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร  
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ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ผลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหารและนักประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จากการสัมภาษณ (Interview) ผูบริหารและนักประชาสัมพันธของทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิท่ีไดคัดเลือกมาทําการวิจัยคร้ังนี้พบวา ผูบริหารและนักประชาสัมพันธของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ มีทัศนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคําถามท่ีผูวิจัยไดตั้งข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จากคําถามท่ีวา “ปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณกรณี
กลุมพันธมิตรปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ” ผูวิจัยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง และสรุปผล
การสัมภาษณไดดังนี้ 

“ปญหาหลักคือ เจาหนาท่ีมีไมเพียงพอ ตองอยูเวรกันตลอด 24 ช่ัวโมง โดยเฉพาะ
เจาหนาท่ีท่ีดูแลงานส่ือมวลชน ซ่ึงปจจุบันมีเจาหนาท่ีท่ีดูแลงานนี้แค 3 คนเทานั้น จึงทําให
เจาหนาท่ีมีความเหนื่อยลา และปฏิบัติงานไดไมดีเทาท่ีควร อีกท้ังเจาหนาท่ีสวนประชาสัมพันธ
สวนใหญเปนเจาหนาท่ีผูหญิง ซ่ึงในสถานการณท่ีเกิดข้ึนทําใหเจาหนาท่ีไมม่ันใจในความปลอดภัย 
และไมมาทํางาน” (อโนชา   พลินสุต, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2552)  

“เนื่องจากเหตุการณแบบนี้ไมเคยเกิดข้ึนมากอน ปญหาและอุปสรรคจึงมีมาก เร่ิมต้ังแต
เ ร่ืองการเตรียมความพรอม อุปกรณตางๆ เคร่ืองมือส่ือสาร  เคร่ืองใชสํานักงานไมพรอม 
คอมพิวเตอร โนตบุค หองแถลงขาวสําหรับส่ือมวลชนเล็กเกินไป ไมเพียงพอกับจํานวนส่ือมวลชน
ท่ีมาทําขาวในเหตุการณนี้  อีกท้ังเหตุการณดังกลาวมีความยืดเยื้อ จึงยากตอการทําประชาสัมพันธ”                        
(ฐิติพรญ เศรษฐลักษณ, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2552) 

“อุปสรรค คือ 1.อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ เชน คอมพิวเตอร ปร้ินเตอร โทรสาร มีไม
เพียงพอ  2. หองแถลงขาวไมพรอม และเล็กเกินไป  3. เจาหนาท่ีประชาสัมพันธไมเพียงพอ” (ณัฐยา 
ชางเช้ือวงษ, สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 2552) 

 “ปญหาและอุปสรรคใหญ คือไมสามารถประเมินไดวาเหตุการณจะคล่ีคลายหรือจบลง
อยางไร เนื่องจากปจจัยหลักในการปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิของกลุมพันธมิตรฯเปนเร่ือง
การเมืองระดับประเทศ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิจึงไมสามารถแกไขปญหานี้ไดตัวเอง แมเหตุการณ
จะเกิดข้ึนภายในบานตัวเองก็ตาม” (อัมพวัน บูรณพรชัย, สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 2552) 

“อุปสรรค คือ นักการเมือง ซ่ึงหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลยอมหนไีมพน
คําส่ังของนักการเมือง  แตในขณะเดียวกัน  การเมืองมีการเปล่ียนข้ัวไปมาเสมอๆ ซ่ึงหาก                   
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิไมแสดงจุดยืนของหนวยงานบริการใหชัดเจน อาจเปนเคร่ืองมือขัดแยง
ทางการเมืองได” (ฐานวัฒน สุระพิพิธ, สัมภาษณ, 11 กุมภาพันธ 2552) 
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จากการสัมภาษณในประเด็นนี้พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา ปญหาและ
อุปสรรคใหญ คือไมสามารถประเมินไดวาเหตุการณจะคล่ีคลายหรือจบลงอยางไร เนื่องจากเปน
เร่ืองการเมืองระดับประเทศ และปญหาสําคัญท่ีพบคือ เจาหนาท่ีท่ีมีไมเพียงพอ อีกสวนท่ีพบมากคอื
เร่ือง อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ มีไมเพียงพอ เคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองใชสํานักงานไมพรอม  
 DPU



 
บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย ขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง “กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิในภาวะวิกฤต” ผูวิจัยไดทําการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยขอมูลจากการ 
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จาก
เอกสารท่ีเกี่ยวของ จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเรียบเรียง โดยสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตามประเด็นปญหานําวิจัย ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 3 ชวงเวลา คือ  
  ชวงท่ี 1  กอนเกิดเหตุการณ (กอนวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2551) : การเตรียมการ
กอนเกิดภาวะวิกฤต กรณีกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยาน              
สุวรรณภูมิ  
  ชวงท่ี 2  วันท่ี 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2551 : การดําเนินการเม่ือเกิดภาวะ
วิกฤต กรณีกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  ชวงท่ี 3  วันท่ี 4 – 5 ธันวาคม 2551 : การดําเนินการเม่ือภาวะวิกฤต กรณีกลุม
พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิส้ินสุดลง  

ตอนท่ี 2  ภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤตในทัศนะของบุคคลท่ีมี
สวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ตอนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของทาอากาศยาน            
สุวรรณภูมิ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1  กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ                
 ผลการศึกษาพบวา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดนําแนวคิดการบริหารการส่ือสาร
ภาวะวิกฤตมาปรับใชในการวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต โดยแบงเปนชวงการ
ดําเนินการออกเปน 3 ชวง ดังนี้ 
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  ชวงท่ี 1  กอนเกิดเหตุการณ (กอนวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2551) : การเตรียมการกอน
เกิดภาวะวิกฤต  กรณีกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยาน              
สุวรรณภูมิ  
  1.  การจัดเตรียมแผนการส่ือสารในภาวะวิกฤต  
   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีแผนฉุกเฉินทาอากาศยานรองรับไวแลว ซ่ึงใน
แผนฉุกเฉินทาอากาศยานจะระบุถึงรายละเอียด หนาท่ี ผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจนโดยแผนฉุกเฉิน
ทาอากาศยานจะถูกนํามาใชเม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉินดังตอไปนี้  
 อากาศยานอุบัติเหตุ (ภายในและนอกเขตทาอากาศยาน) 
 อากาศยานอุบัติการณบนพื้นดิน 
 เหตุฉุกเฉินบนเคร่ืองบิน 
 เพลิงไหมอาคารสถานท่ีและการระเบิด 
 สินคาอันตรายกอใหเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ (รวมถึงน้ํามันเช้ือเพลิงร่ัวไหล) 
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 การกอกวนจากฝูงชน 
 การแทรกแซงอันมิชอบดวยกฎหมาย (การกอวินาศกรรม การลอบวางเพลิง การขมขูบังคับ) 
 การขูวางระเบิดอากาศยาน 
 การขูวางระเบิดอาคาร 
 วัตถุท่ียังไมระเบิด 
 การยึดครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย (การปลนยึดอากาศยาน การ        

           ยึดอาคาร และการจับตัวประกัน) 
 เหตุการณฉุกเฉินทางการแพทย โรคติดตอและการกักกันโรค 
 2.  การคาดการณลวงหนาถึงภาวะวิกฤตท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
      ทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดมีการดําเนินการเพื่อรองรับสถานการณท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึน โดยจัดประชุมหารือหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก  เม่ือไดรับทราบขาวจาก
สํานักขาวกรองแหงชาติ วากลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะมาปดลอมชุมนุมท่ีทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ  
 
 

 3.  การเตรียมขอมูลสรุปยอ   
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  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดดําเนินการเตรียมขอมูลสรุปยอและรวบรวมขาว
จากหนังสือพิมพเกี่ยวกับเร่ืองท่ีกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะมาชุมนุมหรือปดลอม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการเตรียมพรอมรับสถานการณ และวางแผนการ
ดําเนินการในระยะตอไป  
  ชวงท่ี 2  วันท่ี 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2551 : การดําเนินการเมื่อเกิดภาวะ
วิกฤต กรณีกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 1.  แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดภาวะวิกฤต  
           พบวา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดมีการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินทาอากาศ

ยาน โดยในสวนของการบริหารการส่ือสาร ฝายกิจการพิเศษ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะเปนผูดูแล
งานดานการส่ือสารประชาสัมพันธ เม่ือเกิดเหตุไดดําเนินการ  

  1. แจงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในดานการส่ือสารประชาสัมพันธ ไปรายงาน
ตัว ณ หองศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (CCC : Crisis Control Center)   

  2.  จัดต้ัง Media Press Center เพื่ออํานวยความสะดวกแกส่ือมวลชน 
   3.  ใหความรวมมือผูอํานวยการทาอากาศยานท่ีเกิดเหตุในการผลิตและ
แจกจายขาวประชาสัมพันธ (News Release) ตลอดจนควบคุมการนําเสนอขาวท่ีเปนลายลักษณ
อักษร 
   4.  จัดแถลงขาวตามความเหมาะสม โดยผูอํานวยการทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิเปนผูใหขาวเพียงผูเดียว เพื่อปองกันมิใหเกดิความสับสน 
   5.  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณท่ีเกดิข้ึนและเตรียมขาว
ประชาสัมพันธ (News Release) ไวเปนขอมูลใหกับผูบริหารระดับสูงวนัตอวัน  

 6. จัดทํารายงาน โดยรวบรวมขาวประชาสัมพันธ (News Release) /
เอกสารแถลงขาวรายงานผูอํานวยการทาอากาศยานและผูบัญชาการเหตุการณ หลังจากสถานการณ
ฉุกเฉินเสร็จส้ินแลว 

 2.  การปฏิบัติงาน ณ ท่ีเกิดเหตุ 
   สําหรับการปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ สําหรับกรณีกลุมพันธมิตรประชาชน

เพื่อประชาธิปไตย การประชาสัมพันธไมสามารถจัดสงทีมรวบรวมขอมูลเขาไปยังพื้นท่ีเกิดเหตุได  
ทําใหการประชาสัมพันธเปนไปดวยความยากลําบาก 

 
 
 3.  การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการภาวะวิกฤต 
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   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดจัดต้ังศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (CCC : Crisis 
Control Center)  โดยมีทีมประชาสัมพันธอยูปฏิบัติงานในศูนยฯ ดวย และไดมีการเปดหองแถลง
ขาวสําหรับส่ือมวลชน เพื่ออํานวยความสะดวกและจัดระเบียบการทํางานของส่ือมวลชน 

  ขอสังเกต  ไมมีการตั้งศูนยขอมูลช่ัวคราว สําหรับการประสานการใหขอมูล
เบ้ืองตนแกส่ือมวลชน จึงทําใหขอมูลขาวสารลาชาไมทันตอความตองการ 

 4.  การกําหนดเนื้อหาขอมูลขาวสารท่ีจะเผยแพร 
  ไดมีการกําหนดแนวทางและเนื้อหาของขอมูลขาวสารท่ีจะเผยแพรออกไป

โดยดําเนินการสอดคลองกับแนวคิดการบริหารการส่ือสารภาวะวิกฤตคือ มีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารชี้แจงสถานการณ ความเคล่ือนไหวตางๆ ของเหตุการณเม่ือสถานการณเปล่ียนแปลง 
รวมท้ัง การใหความชวยเหลือผูโดยสารตางๆ เพื่อสรางความเช่ือม่ันวาทาอากาศยานไมไดทอดท้ิง
ผูโดยสาร อีกทั้งเพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึน 

 5.  การกําหนดกลยุทธและสื่อท่ีใชในการประชาสัมพันธ  
   ทาอากาศยานสุวรรณภู มิมีการกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธ ท่ี

หลากหลาย ไดแก การจัดทําขาวประชาสัมพันธ  การจัดแถลงขาว การใหสัมภาษณของผูบริหาร 
และในการกําหนดส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ ไดมีการดําเนินการหลากหลายชองทาง ท้ังส่ือวิทยุ 
โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต รวมท้ังการใหขอมูลผานทาง Call Center  

 6.  การแตงตั้งทีมโฆษก  
   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดกําหนดใหผูอํานวยการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

(นายเสรีรัตน ประสุตานนท) เปนผูทําหนาท่ีโฆษกเหตุการณ แตเพียงผูเดียว แตเหตุการณดังกลาว
เปนเหตุการณท่ีกอใหเกิดผลกระทบกับหลายหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน บางคร้ังขอมูลตางๆ 
ไมไดออกมาจากโฆษกเทานั้น แตยังมีจากแหลงขาวอ่ืนๆ ดวย 

  ขอสังเกต  ผูบัญชาการเหตุการณคือ พลตํารวจโทฉลอง  สนใจ ผูบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 1  ซ่ึงจะเปนผูบัญชาการเหตุการณเม่ือนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในเขตทองท่ีเขตดอนเมืองและเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และอําเภอ
บางพลีและอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  

 7.  การติดตามและประเมินกระแสส่ือมวลชนและสาธารณมติ  
   ทีมงานประชาสัมพันธ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีหนาท่ีรวบรวมรายช่ือ

ส่ือมวลชนที่มาทําขาว เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูส่ือขาวท่ีมาทําขาวใหเหมาะสม และไดมีการ
ประเมินทิศทางของขาวแตละส่ือ โดยวิเคราะหจากโทรทัศนและหนังสือพิมพ ซ่ึงในสวนของ
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ทิศทางประเด็นการนําเสนอขาวตามหนังสือพิมพตางๆ พบวามีทิศทางการนําเสนอขาวในแตละ
ประเด็นเปนไปในทิศทางเดียวกับขาวประชาสัมพันธท่ีเผยแพรออกไป  

  ขอสังเกต  ทีมงานประชาสัมพันธท่ีมีหนาท่ีดูแลนักขาวและส่ือมวลชน มี
จํานวนท้ังหมด 3 คน ซ่ึงเปนผูหญิงท้ังหมด 

 8.  การจดบันทึกสถานการณ 
   ทีมประชาสัมพันธทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการเก็บขอมูล รายละเอียด

เหตุการณตางๆ ไว พรอมท้ังบันทึกวันและเวลากํากับ  
 

 ชวงท่ี 3  วันท่ี 4 – 5 ธันวาคม 2551 : การดําเนินการเม่ือภาวะวิกฤต กรณีกลุม
พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิส้ินสุดลง  

 การดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแนวคิดการบริหารการส่ือสารภาวะวิกฤต คือ มีการ
จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงาน สรุปรายงานสถานการณ และการประเมินคาความเสียหาย จัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานและประกาศปดศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (CCC : Crisis Control 
Center)  เม่ือเหตุการณส้ินสุด  

 จากการวิเคราะห พบวาเม่ือสถานการณปกติทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีกลยุทธการ
ประชาสัมพันธโดยการเนนการทําประชาสัมพันธเชิงรุก โดยการเผยแพรขอมูลตางๆ ท่ีประชาชน
และส่ือมวลชนใหความสนใจอยางรวดเร็ว ถูกตอง และตอเนื่อง อีกท้ังใหความสําคัญในการเขาถึง
ส่ือมวลชนเพ่ือการประชาสัมพันธขอมูลท่ีรวดเร็วและสม่ําเสมอ โดยแมจะเปนขอมูลเชิงลบ ก็ตอง
ใชหลักประชาสัมพันธเชิงรุก คือ การใหขอมูลท่ีถูกตองออกไปกอนท่ีส่ือมวลชนจะไดขอมูลเอง  
แตเม่ือเกิดภาวะวิกฤตข้ึนอยางกรณีกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ การดําเนินงานประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนไปตามแผนฉุกเฉิน 
(Aerodrome Emergency Plan) ท่ีมีอยู โดยจัดต้ังศูนยประชาสัมพันธหรือหองแถลงขาว เพื่อให
ขอมูล ขาวแจก ท่ีเปนประโยชนทันเหตุการณ เปนจริง และเช่ือถือไดอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ แต
เนื่องจากเหตุการณดังกลาวไมเคยเกิดข้ึนมากอนจึงทําใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานการ
ประชาสัมพันธไมทันเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน การประชาสัมพันธของทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ไดมีการประชาสัมพันธออกขาวแจก (Press Release) อยูเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง 
แตยังมีความลาชาอยูบาง ทําใหไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
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ตอนท่ี 2  ภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤตในทัศนะของบุคคลท่ี
มีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เหตุการณกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยาน                 
สุวรรณภูมิท่ีเกิดข้ึนสงผลตอภาพลักษณของประเทศไทยอยางรุนแรง กระทบตอภาพลักษณของ
การทองเท่ียว และยังสะทอนใหเห็นถึงความไมมีประสิทธิภาพของสนามบิน รวมถึงระบบรักษา
ความปลอดภัยท่ียังขาดประสิทธิภาพอยางมาก อีกท้ังผูบริหารทาอากาศยานไมสามารถทําใหการ
ดําเนินงานของธุรกิจการบินและการทองเที่ยวดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง และท่ีสําคัญความไมมี
ประสิทธิภาพของการใชแผนการฉุกเฉิน (Aerodrome Emergency Plan) เม่ือเกิดเหตุการณดังกลาว  

ในทัศนะของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ท้ังสายการบิน หรือส่ือมวลชน ตางมีความเห็นวา                
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิไมมีมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยท่ีเขมงวดและเพียงพอ ถึงแมจะ
มีแผนฉุกเฉินใหปฏิบัติอยูก็ตาม ซ่ึงก็ไมสามารถปฏิบัติทุกอยางใหเปนไปตามข้ันตอน 

 
ตอนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของทาอากาศยาน             

สุวรรณภูมิ 
        1.   ในสวนของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท้ังในสวนของ

ผูแทนสายการบิน และส่ือมวลชน พบวา การดําเนินการดานประชาสัมพันธของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิในเร่ืองการสง หรือเผยแพรขอมูลตางๆ ไปยังผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ มีความลาชา ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร อีกท้ังในเรื่องของความยากลําบากในการ
ติดตอส่ือสารระหวางผูบังคับบัญชา กับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  

 2.   ในสวนของผูบริหารระดับสูงและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ
ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  พบวา ปญหาและอุปสรรคใหญ คือไมสามารถประเมินไดวา
เหตุการณจะคล่ีคลายหรือจบลงอยางไร เนื่องจากเปนเร่ืองการเมืองระดับประเทศ และเม่ือเกิด
เหตุการณเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับกระบวนการ
ดําเนินงานตามแผนฉุกเฉิน เพราะในการดําเนินงานประชาสัมพันธ จะตองเปนกระบวนการท่ีมีการ
วิเคราะหสถานการณ และสภาพแวดลอม ปญหาอีกสวนท่ีพบมากคือเร่ืองของวัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในการดําเนินงานมีปริมาณไมเพียงพอ เคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองใชสํานักงานไม
พรอม และปญหาสุดทายคือเร่ืองของบุคลากร พบวายังขาดบุคลากรทางดานนี้ ท่ีมีอยูก็เปน
เจาหนาท่ีท่ียังขาดความรู ความเขาใจ หรือไมมีประสบการณในการดําเนินงานประชาสัมพันธ หรือ
มีคุณวุฒิไมตรงกับสายงาน เปนเหตุใหขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรค และไมเสียสละอุทิศตัวใหกับ
งานเทาท่ีควร   
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5.2  อภิปรายผล  
เม่ือพิจารณาจากผลการวิจัย กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของทา

อากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤต ผูศึกษาไดนําแนวคิดการบริหารการส่ือสารภาวะวิกฤตมาเปน
กรอบในการศึกษา โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

ตอนท่ี 1  กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
โดยแบงเปน 3 ชวงดังนี้ 

  ชวงท่ี 1  ชวงการเตรียมการกอนเกิดภาวะวิกฤต  
  เ ม่ือได รับรายงานจากสํานักขาวกรองแหงชาติ  และได มีการติดตาม

สถานการณอยางตอเนื่อง  สงผลใหผูบริหารระดับสูงและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบความ
เคล่ือนไหวเกี่ยวกับสถานการณท่ีกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะมาชุมนุม ณ ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการบริหารการส่ือสารภาวะวิกฤตในชวงกอนเกิด
ภาวะวิกฤต วาองคกรควรจะมีการสํารวจตรวจตราวามีเหตุการณภาวะวิกฤตอะไรเกิดข้ึนบาง และ
อะไรบางท่ีเปนความเส่ียงขององคกร เพื่อจะสามารถประเมินความเส่ียง และแนวโนมในการ
จัดเตรียมแผนรองรับภาวะวิกฤตท่ีอาจจะเกิดข้ึน มีสวนทําใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมพรอม
ในการรับมือ  ซ่ึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีการจัดเตรียมแผนฉุกเฉินไวสําหรับรองรับสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนอยูแลว และมีการรวบรวมขาวจากหนังสือพิมพไวเพื่อเปนขอมูล ตามที่ไดมี
ระบุไวในแนวคิดการบริหารงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต  

 ชวงท่ี 2  ชวงการดําเนินงานระหวางเกิดภาวะวิกฤต 
  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดดําเนินงานตามแนวคิดการบริหารการส่ือสาร

ภาวะวิกฤต โดยจะอภิปรายในประเด็นสําคัญดังนี้ 
  1.  แนวทางปฏิบัติ เ ม่ือเกิดภาวะวิกฤต  เ ม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2551                   
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดประกาศเปดศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (CCC : Crisis Control Center) 
เพื่อประชุมหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ เชน ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานบรรเทา
ปองกันสาธารณภัย ตํารวจ สภ.ราชาเทวะ ผูแทนสายการบิน เปนตน เพื่อวิเคราะหสถานการณ และ
กําหนดกลยุทธในการดําเนินงานควบคุมสถานการณ 
    ในสวนของการทําประชาสัมพันธ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดมีการจัดทํา
ขาวประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับสถานการณผานส่ือตางๆ ท้ังสถานีโทรทัศน 
วิทยุ หนังสือพิมพ สํานักขาวท้ังภายในและตางประเทศ พรอมท้ังมีการเผยแพรตัววิ่งผานทางส่ือ
โทรทัศน เพื่อความรวดเร็วดวย ซ่ึงเปนการดําเนินการตามกลยุทธการส่ือสารในภาวะวิกฤตสามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้ 
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    -  ความรวดเร็ว  การจัดทําขาวประชาสัมพันธออกสูสาธารณชนอยาง
รวดเร็วทันตอเหตุการณเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในกระบวนการบริหารขอมูลขาวสาร ซ่ึงนอกจากจะ
เปนการปองการไมใหประชาชนเกิดความต่ืนตระหนกตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลว ยังสามารถ
ควบคุมทิศทางการนําเสนอขาวสารของส่ือตางๆ ไดระดับหนึ่งดวย เพราะเม่ือเกิดเหตุการณวิกฤต
ข้ึนส่ือมวลชนตางๆ จะตองพยายามแสวงหาขอมูลขาวสารมานําเสนอประชาชน ถาเม่ือใดท่ีองคกร
ไมสามารถใหขาวแกส่ือมวลชนหรือใหขาวไมชัดเจน ส่ือมวลชนก็จะแสวงหาขาวจากแหลงขาว
อ่ืนๆ เอง ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาการไดรับขอมูลขาวสารท่ีไมตรงความจริง และจะสงผลใหเกิด
ปญหาทําใหองคกรตองตามชี้แจงแกขาวในภายหลัง อีกท้ังทําใหเกิดความสับสนในการรับรูขอมูล
ขาวสารของประชาชนดวย อยางไรก็ตาม จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิได
ประชาสัมพันธเหตุการณเปนระยะ ซ่ึงจากการสํารวจการรายงานขอมูลขาวสารผานทางส่ือ
โทรทัศน และหนังสือพิมพพบวาขอมูลขาวสารนําเสนอขาวท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิเผยแพร
ประชาสัมพันธออกไป ซ่ึงทําใหประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารท่ีนาเช่ือถือได แตสําหรับการ
จัดทําขาวเผยแพรยังมีความลาชาอยู เนื่องจากมีข้ันตอนในการผลิตและแจกจายหลายข้ันตอน ขอมูล
ท่ีไดจึงไมทันตอเหตุการณเทาท่ีควร  
    -  ความครอบคลุมของเนื้อหาสาระ  ประเด็นขาวท่ีทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิเผยแพรประชาสัมพันธออกไปนั้น จะเห็นวายังไมมีความคลอบคลุมในเนื้อหาสาระตามหลักการ
เทาท่ีควร กลาวคือ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถกําหนดประเด็นตางๆ หรือรายงานสถานการณ
ตางๆ ไดเฉพาะในสวนของการใหบริการและการอํานวยความสะดวกผูโดยสารของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิไดเทานั้น ซ่ึงไมสามารถรายงานถึงการส้ินสุดของสถานการณได เพราะเปนเร่ืองของ
ความม่ันคง  
    -  การสรางความมั่นใจ  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดมีการแสดงใหเห็น
ทาที การเอาใจใส ความรับผิดชอบตอผูโดยสาร โดยไดมีการช้ีแจงถึงมาตรการรองรับสถานการณ
ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   

  -  การแจงชองทางติดตอส่ือสารกับประชาชน จากการวิเคราะหขอมูลใน
การเผยแพรประชาสัมพันธขาวของทาอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเกิดภาวะวิกฤตนั้น พบวา ทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิไดมีการแจงชองทางการติดตอส่ือสารระหวางองคกรกับประชาชนท่ีตองการติดตาม
สถานการณรับทราบขอมูลในทันที และไดมีการแจงหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีของเจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธในการส่ือสารไว เพื่อใหสามารถโทรมาสอบถามขอมูลได 

  2.  การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการภาวะวิกฤต  เม่ือเกิดเหตุการณไดมีการจัดต้ังศูนย
บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (CCC : Crisis Control Center)  โดยมีทีมประชาสัมพันธอยูปฏิบัติงานใน
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ศูนยฯ ดวย และไดมีการเปดหองแถลงขาวสําหรับส่ือมวลชน เพื่ออํานวยความสะดวกและจัด
ระเบียบการทํางานของส่ือมวลชน แตไมไดมีการตั้งศูนยขอมูลช่ัวคราว สําหรับการประสานการให
ขอมูลเบ้ืองตนแกส่ือมวลชน จึงทําใหขอมูลขาวสารลาชาไมทันตอความตองการ ซ่ึงตามแนวคิดการ
บริหารการส่ือสารภาวะวิกฤตนั้น ควรมีการจัดต้ังศูนยขอมูลช่ัวคราวดวย เพื่อทําหนาท่ีเปน
ศูนยกลางขอมูลขาวสาร ดังนั้น โดยความนาจะเปนทาอากาศยานสุวรรณภูมิควรมีการจัดต้ังศูนย
ขอมูลช่ัวคราวในชวงเวลาท่ีมีการจัดต้ังศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินควบคูกันไป เพ่ือใหกระบวนการ
ในการจัดการขอมูลขาวสารเปนไปอยางมีระบบ 

  การดําเนินการอีกสวนหน่ึงของกลยุทธการประชาสัมพันธ คือการใหบริการ 
Call Center เพ่ือใหบริการตอบขอซักถามแกประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงมีประชาชนโทรศัพท
เขามาสอบถามจํานวนมากน้ัน นอกจากเปนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแนวคิดการบริหารการ
ส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) มาปรับใช ทาอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถนําขอมูล
ความตองการขาวสารจากประชาชน มาปรับแผนกลยุทธการประชาสัมพันธไดอยางถูกตอง 

  3.  บทบาทของโฆษกเหตุการณ   ตามกรอบแนวคิดการบริหารการส่ือสาร
ภาวะวิกฤต โฆษกเหตุการณนับไดวาเปนผูมีบทบาทในการควบคุมทิศทางของการนําเสนอขาวสาร 
อีกทั้งตองเปนผูท่ีมีบุคลิกลักษณะท่ีมีความนาเชื่อถือ (Source Credibility) จากการดําเนินการของทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ    ผูท่ีทําหนาท่ีใหขอมูลขาวสาร คือโฆษกเหตุการณคือ ผูอํานวยการทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ (นายเสรีรัตน  ประสุตานนท) ซ่ึงนับไดวาเปนผูท่ีมีบทบาทอยางมากในการ
ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนและส่ือมวลชน  และจากการวิเคราะหพบวา ขอมูลท่ีโฆษกเหตุการณ
เปนผูใหขอมูลแกส่ือมวลชน ไดถูกนําเสนอผานส่ือตางๆ อยางถูกตอง และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน แตมีบางขอมูลหรือบางขาวท่ีถูกเผยแพรผานทางส่ือมวลชนไมไดออกมาจากโฆษก (นาย
เสรีรัตน  ประสุตานนท) เทานั้น แตยังมีจากแหลงขาวอ่ืนๆ รวมดวย เนื่องจากเหตุการณดังกลาว
เปนเหตุการณท่ีกอใหเกิดผลกระทบกับหลายหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน บางคร้ังขอมูลตางๆ 
ไมไดออกมาจากโฆษกเทานั้น  

  อยางไรก็ตาม  ตามท่ีไดมีการรวบรวมขาวหนังสือพิมพ ท่ีนําเสนอขาว
เหตุการณกลุมพันธมิตรปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมท้ังขาวท่ีนําเสนอผานส่ือโทรทัศน
และวิทยุ พบวามีทิศทางการนําเสนอขาวท่ีเปนกลาง คือสวนใหญมีการนําเสนอขอมูลขาวสารตาม
สภาพความเปนจริง แสดงใหเห็นวาส่ือสวนใหญไดตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนใน
การนําเสนอขอมูลขาวสาร เพราะเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในคร้ังนี้เปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญและสงผล
กระทบตอประเทศในวงกวาง การนําเสนอขาวจึงตองใชดุลพินิจในเร่ืองของความถูกตองของขอมูล
ขาวสารเปนอยางมาก 
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 ตอนท่ี 2  ภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤตในทัศนะของบุคคลท่ี
มีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 เหตุการณกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยปดลอมทาอากาศยาน                 
สุวรรณภูมิ ทําใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิตองหยุดใหบริการช่ัวคราวนั้น กอใหเกิดภาพลักษณใน
ทัศนะของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาทิ ผูประกอบการ เจาหนาท่ีสายการบิน
ตางๆ และส่ือมวลชน  พบวาภาพลักษณท่ีเกิดข้ึนเปนไปในทางลบ ซ่ึงความหมายของภาพลักษณ
ตามแนวทฤษฎีการสรางภาพลักษณ ไดกลาวไววา ภาพลักษณเปนเร่ืองของการปรุงแตงข้ึนท้ังนั้น 
ภาพลักษณ สามารถสังเคราะหหรือสรางข้ึนไดอยางมีแผนงาน ภาพลักษณท่ีสรางข้ึนจะตองไมเกิน
จริงอยูในวิสัยท่ีรับได เพราะฉะน้ันภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในทัศนะของบุคคลท่ีมี
สวนเก่ียวของก็ไดเปล่ียนไปจากเดิม จากท่ีภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีตองการให
ปรากฏแกสาธารณชนหรือส่ือมวลชนท่ัวไป  คือ “ภาพลักษณของทาอากาศยานท่ีมุงไปสูความเปน
ศูนยกลางการขนสงทางอากาศแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สามารถรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศไดอยางเพียงพอ ไดมาตรฐานสากล มีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีได
มาตรฐานไววางใจได มีส่ิงอํานวยความสะดวกที่เพียงพอและมีบริการท่ีมีประสิทธิภาพ แตเม่ือ
เหตุการณดังกลาวเกิดข้ึน ภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิกลายเปน ทาอากาศยานท่ีขาด
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยใหเปนไปตามมาตรฐานเพราะภาพลักษณสามารถ
ปรับเปล่ียนตามสถานการณความเปนจริงท่ีปรากฏ  
 เหตุการณดังกลาว สงผลกระทบตอ ความเชื่อม่ัน กระทบการลงทุน นักลงทุนท่ีจะ
เดินทางมากับเคร่ืองบิน เม่ือเห็นสถานการณเชนนี้ ก็อาจตัดสินใจเลือกไปลงทุนประเทศอ่ืนแทน ทํา
ใหประเทศไทยศูนยเสียรายไดมหาศาล อีกท้ังยังสงผลตอความเสียหายทางธุรกิจอยางมาก 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ สงผลใหภาพรวมการขยายตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวนอยลง ท่ีสําคัญสงผลกับธุรกิจดานการบินคอนขางมาก 
เนื่องจากชวงท่ีเกิดเหตุการณเปนชวงของฤดูการทองเที่ยว ท่ีจะมีผูโดยสารเดินทางเขา-ออกเปน
จํานวนมาก การหยุดชะงักของจํานวนผูโดยสารและนักทองเที่ยวในชวงเวลาดังกลาวจึงทําใหเกิด
การสูญเสียรายไดในชวงระยะเวลาที่สําคัญไป 
 การปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิของกลุมพันธมิตรนับเปนเหตุการณท่ีสะเทือน
ภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิมากที่สุด ท้ังในแงของจํานวนผูไดรับผลกระทบ ขนาดของ
ผลกระทบท่ีกินวงกวาง และปริมาณความเสียหายท่ีมากจนประเมินไมได  แตท่ีมากกวาตัวเงินคือ
การหมดความม่ันใจทั้งในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของสนามบิน และ
ของประเทศชาติในสายตาของคนไทยและชาวตางชาติ ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความไมมีประสิทธิภาพ 
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ความไมพรอมในการรับมือกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน ท้ังๆ ท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีแผนฉุกเฉิน 
(Aerodrome Emergency Plan) ท่ีรองรับอยู ตามท่ีองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ 
(International Civil Aviation Organization: ICAO) กําหนดใหแตละทาอากาศยานของรัฐภาคีมี
แผนฉุกเฉิน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุการณข้ึน พรอมท้ังกําหนดใหดําเนินการ
ฝกซอมรูปแบบ (Full Scale Emergency Exercise) อยางนอย 1 คร้ัง ทุกๆ 2 ป   
 ภาพลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีเกิดข้ึนอาจยากท่ีจะเยียวยา แตทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิอาจใชวิกฤตดังกลาวมาเปนโอกาสในการปรับภาพลักษณและสรางความเช่ือมั่น เพื่อ
ดึงดูดนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหกลับมาเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มข้ึนได โดยภาครัฐ 
ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ชวยกันสรางความเชื่อม่ันใหกลับคืนมา ท้ังดานความ
ปลอดภัย ความวุนวายทางการเมือง หลังจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ท่ีสําคัญทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ควรตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อกอบกูภาพลักษณท่ีเสียไปใหกลับคืนมาดังเดิม 

 
ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของทาอากาศยาน             

สุวรรณภูมิ 
 การดําเนินการดานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของทาอากาศยานสุวรรณภูมิมิไดมี

การปฏิบัติตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤตท้ังหมด ซ่ึงแนวคิดดังกลาวได
แบงข้ันตอนการปฏิบัติออกเปนชวงเวลา ท้ังกอนเกิด ระหวางเกิด และหลังเกิดเหตุการณวิกฤต แต
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิใชวิธีการปฏิบัติงานประชาสัมพันธไปตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนขณะนั้น
โดยไมมีการวางแผนงานตางๆ ใหสอดคลองกับแผนฉุกเฉิน จึงทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
ทํางาน ท้ังในเร่ืองของความลาชาในการสงหรือเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ไปยังผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของ หรือแมแตการติดตอส่ือสารระหวางผูบังคับบัญชา กับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเปนไปอยาง
ยากลําบาก และเม่ือเกิดเหตุการณเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมมีการวางแผนในการปฏิบัติงานก็ทําให
พบวา วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในการดําเนินงานมีปริมาณไมเพียงพอ เคร่ืองมือส่ือสาร 
เคร่ืองใชสํานักงานไมพรอม เพราะไมไดมีการเตรียมการลวงหนา  
 จากปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตของทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ สรุปไดวาการดําเนินงานประชาสัมพันธจะตองมีการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอน 
และมีระเบียบแบบแผน จึงจะสามารถทําใหการดําเนินงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตเปนไป
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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5.3  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจั ย  เ ร่ือง  กลยุทธการประชาสัมพันธ เพื่อสร างภาพลักษณของท า             
อากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤตของผูวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกศึกษาจากผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท้ังผูแทนสายการบิน และส่ือมวลชน พรอมท้ังผูบริหาร
ระดับสูงและผูท่ีรับผิดชอบงานดานการประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงไดนําเอา
บทสัมภาษณท้ังหมดมาทําการวิเคราะหและอธิบาย  แลวนํามาเสนอขอมูลแบบพรรณนาวิเคราะห  
(Analysis Description) โดยกลุมเปาหมายในสวนของผูบริหารระดับสูง จะไมมีเวลาในการตอบ
แบบสอบถามหรือใหเวลาในการเขาพบเพื่อสัมภาษณลงในแบบสอบถามตามวิธีการจัดเก็บขอมูล 
ซ่ึงผลของขอมูลอาจจะไมลึกซ้ึงเปนนัยที่สําคัญ อยางครบถวนตามสภาพความเปนจริง และ
กลุมเปาหมายท่ีเปนเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานการประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ท่ีเลือกมานั้น บางทานไมไดมีสวนรวมอยูในเหตุการณกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย
ปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอดจนจบเหตุการณ จึงทําใหไมสามารถตอบคําถามท่ีเปน
ข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติในการดําเนินงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตไดชัดเจนเทาท่ีควร  
 
5.4  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาภาพลักษณของธุรกิจท่ีเกี่ยวของใหหลากหลาย เนื่องจากมีผูไดรับ
ผลกระทบที่แตกตางกันออกไป เชน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สายการบินตางๆ ซ่ึงสามารถ
นํามาศึกษาอีกมากมาย 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมาเขาไปดวย 
3. ควรมีการทําวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร และขอมูล

เบ้ืองตนเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูใชบริการ เพื่อสะดวกในการคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีนาสนใจให
ไดตรงกับวัตถุประสงคในการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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กรอบภารกิจ หนาท่ีความรับผิดชอบของสวนประชาสมัพันธ 
ฝายกิจการพิเศษ ทาอากาศยานสุวรรณภมิู 

 
 1.  งานประชาสัมพันธภายนอก มีภารกิจจัดทําขาวแจก (Press Release) ใหแกส่ือมวลชน
สัมภาษณผูบริหาร จัดทําเอกสารเผยแพร จัดนําส่ือมวลชนเขาถายภาพใน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จัดทําบทความ  ลงตามส่ือตางๆ ซ่ึงแตละเดือนมีประมาณ 20 คร้ัง อีกท้ังตองดูแลตอนรับส่ือมวลชน
ท้ังในและตางประเทศ เดือนละประมาณ 20 คร้ัง จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับส่ือมวลชน จัดทํา
ขอมูลภารกิจทาอากาศยานสุวรรณภูมิใหทันสมัย ประกอบกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีนโยบาย
ประชาสัมพันธเชิงรุก ดังนั้น งานดานนี้จึงตองรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ   
 2.  งานประชาสัมพันธภายใน มีภารกิจจัดทําจุลสารภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิเผยแพร
ทุกเดือน จัดทําแผนปลิว จัดทําขาวแจกภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิบอรดประชาสัมพันธเสียงตาม
สาย ถายภาพกิจกรรมตางๆ ของ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและรวมจัดทํากิจกรรมอ่ืนๆ ภายในทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ 
 3.  งานเยี่ยมชมกิจการ มีภารกิจในการประสานกับหนวยงานท่ีเขาเยี่ยมชมกิจการ จัดทํา
รายงานในการขอเขาชมกิจการ โดยสารประสานกับหนวยงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิทําหนาท่ี
วิทยากรบรรยายเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมท้ังนําชมในพ้ืนท่ีอาคารผูโดยสารและสถานท่ี
อ่ืนๆ ในทาอากาศยานสุวรรณภูมิตามสถานการณ จัดเล้ียงรับรองและเบิกจาย รวมท้ังตอนรับผูบริหาร
ระดับสูงเดือนละ 3-4 คณะ  
 4.  งานสงเสริมการตลาดและสรางความสัมพันธกับลูกคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีนโยบาย
สรางความสัมพันธกับลูกคาและตอบแทนลูกคาโดยรวมกับรานคาในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จัด 
Promotion ตางๆ จัดกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณ เพื่อใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิติด 1 ใน 10 ของทา
อากาศยานดีเดนของโลกในป 2552 การจัดสํารวจความพึงพอใจของลูกคาและผูใชบริการ และการจัด
พบปะลูกคาและสายการบินและผูประกอบการ รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลตางๆ ใหทันสมัย 
 5.  งานผลิตส่ือ มีภารกิจจัดทําส่ือตางๆ เชน ถายรูป จัดทําวีดีทัศน จัดทําสารคดี แนะนํา
ภารกิจตางๆ ในทาอากาศยานสุวรรณภูมิจัดเก็บขอมูลใหเปนหมวดหมู จัดทําเอกสารเผยแพรภารกิจ
ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิจัดทําของท่ี ระลึก ฯลฯ   
 
 
 
 

DPU



  
89

ภาคผนวก  ข.  แผนประชาสัมพันธสถานการณฉุกเฉิน 
 
แผนประชาสัมพันธสถานการณฉุกเฉินทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ฝายกิจการพิเศษ  

 
กรณีเกิดสถานการณฉุกเฉิน พนักงานฝายกิจการพิเศษมีขอบเขตความรับผิดชอบตามแผน

ฉุกเฉินทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดงันี ้
  1.  จัดต้ัง Media Press Center 
  2.  ใหความรวมมือผูอํานวยการทาอากาศยานท่ีเกิดเหตุในการผลิตและแจกจายขาว
ประชาสัมพันธ (News Release) ตลอดจนควบคุมการนําเสนอขาวท่ีเปนลายลักษณอักษร 
 
 การปฏิบตัิของพนักงานฝายกิจการพิเศษเม่ือเกิดสถานการณฉกุเฉินในทาอากาศยาน มี
รายละเอียดดังนี้ 
  1.  ผูบริหารฝายกิจการพิเศษซ่ึงมีอํานาจในการตัดสินใจเขาประจําท่ี CCC (Crisis 
Control Center)  
  2.  ประสานสวนงานรับผิดชอบอาคารผูโดยสาร เพื่อหาพื้นท่ีจัดต้ัง Media Press 
Center 
  3.  จัดเจาหนาท่ีประจํา Media Press Center เพื่อควบคุมดแูลการนําเสนอขาวใหมี                  
ประสิทธิภาพตลอดสถานการณฉุกเฉิน 
  4.  ตอนรับนักขาวซ่ึงไดรับอนุญาตจาก ทสภ./ ทอท. ใหประจํา Media Press Center 
และเตรียมการดังนี ้
   4.1  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณท่ีเกดิข้ึนและเตรียมขาว
ประชาสัมพันธ (News Release) 
   4.2  จัดเตรียมอุปกรณส่ือสารตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการสงขาว
ของส่ือมวลชน 
  5.  ใหความรวมมือผูอํานวยการทาอากาศยานในการประสานงานกับผูแทนของสาย
การบินหรือผูประกอบการ ซ่ึงมีสวนรับผิดชอบตอสถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในการจัดทําขาว
ประชาสัมพันธ (News Release) ใหกับส่ือมวลชน 
  6.  ใหความรวมมือผูอํานวยการทาอากาศยานในการประสานงานกับผูแทนของสาย
การบินหรือผูประกอบการ ซ่ึงมีสวนรับผิดชอบตอสถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในการจัดแถลงขาว 
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  7.  นําส่ือมวลชนเขาพื้นท่ีเกดิเหตุ หลังจากการตรวจสอบของเจาหนาท่ีบานเมือง
และประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉินแลว ท้ังนี้ ตองประสานขอความรวมมือจากสวนงาน
รับผิดชอบดานการรักษาความปลอดภัย ณ ทาอากาศยานนั้นๆ ดวย 
  8.  ประสานงานกับรัฐบาลหรือหนวยรักษาความปลอดภยัในพื้นท่ีอยางใกลชิด เพื่อ
ปองกันการร่ัวไหลของขอมูลขาวสารบางประการ 
  9.  จัดทํารายงาน โดยรวบรวมขาวประชาสัมพันธ (News Release) /เอกสารแถลง
ขาวรายงานผูอํานวยการทาอากาศยานและผูบัญชาการเหตุการณ หลังจากสถานการณฉุกเฉินเสร็จส้ิน
แลว 

 
ขอจํากัดในการปฏิบัตงิานของพนักงานฝายกิจการพิเศษ เม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉิน ดังนี ้

  1.  ควบคุมดูแล หามไมใหส่ือมวลชนเขาในเขตพ้ืนที่เกิดเหตุโดยเด็ดขาด 
  2.  หามผูใดใหขาวกับส่ือมวลชน ยกเวนกรณีไดรับอนญุาตจาก กรรมการ
ผูอํานวยการใหญหรือผูอํานวยการทาอากาศยานเทานั้น 
  3.  ความท่ัวถึงของขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เพื่อลดความกังวลของผูท่ีเกี่ยวของหรือ                  
สาธารณชน 
 

------------------------------------- 
 

ฝายกิจการพเิศษ 
ณ ตุลาคม 2551 
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Emergency Plan of Special Affairs Department   
 

 Responsibilities : 
  1.  Establish media press center with personnel from the Public Relations 
Department. 
  2.  Assist the General Manager of Suvarnabhumi Airport with the development, 
writing and dissemination of press releases. 
 
 Actions : 
      Upon notification of an accident on airport property, the Special Affairs  
Department will : 
  1.  Send a Senior Officer to the Emergency Operations Center. 
  2.  Liaise with Airport Operations Department to select and set up a media press 
center. 
  3.  Staff media press center with sufficient personnel to ensure continuous 
operations during the emergency situation. 
  4.  Receive all authorized press personnel in the media press center selected by the 
Airport Operations Department where the following will be provided. 
      4.1  Briefing session(s) and press releases. 
      4.2  Communications equipment such as telephone lines, typewriters, facsimile 
and photocopier machine etc. 
  5.  Assist the General Manager of Suvarnabhumi Airport, in coordination with the 
Senior Representative of the Airline or Handling Agency involved, in the development of press 
releases to the Media. 
  6.  Assist the General Manager of Suvarnabhumi Airport, in coordination with the 
Senior Representative of the Airline or Handling Agency involved, in the setting up of press 
conference. 
  7.  After obtaining proper clearance, conduct a supervised tour of the crash site 
(with the assistance of the Security Department) for accredited member of the news media. 
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  8.  Ensure that liaison is established with all government and security agencies in 
order to prevent any breach of security. 
  9.  Submit a report with record of all releases and conferences to the General 
Manager of Suvarnabhumi Airport, as soon as possible after the accident / incident. 
 
 Note : 
  1.  Under no circumstances will the press or any other unauthorized persons be 
permitted inside security lines until authorized by the On – Scene Commander. At no time should 
the press be permitted access to the Emergency Operations Center (EOC). 
  2.  At no time should employees from the Airport and / or from the Airports of 
Thailand Public Company Limited (AOT) be allowed to speak (or speculate) to the media unless 
authorized to do so by the General Manager of Suvarnabhumi Airport, or the AOT President. 
 

------------------------ 
 

Special Affairs Department 
                        October 2008                                  
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การปฏิบตัิเม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉิน 
 ฝายกิจการพิเศษ ทาอากาศยานสุวรรณภมิู 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉิน ผูรับผดิชอบ 
1.  ผูบริหารสํานักส่ือสารองคกรซ่ึงมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ เขาประจําท่ี Crisis Control Center  
 

1. นางบุษบา ภูสกุล              โทร.08-9449-7631 
2. นางสาวพิชาจรัส               โทร.08-1852-8755 
 

2.  ผูรับผิดชอบประสานสวนงานหนวยงานตางๆ จัดต้ัง 
Media Press Center พรอมอุปกรณตางๆ  

1. นายฐานวัฒน สุระพิพิธ    โทร.08-4678-2339 
2. นางอมรรัตน ฝายอุประ    โทร.08-1929-2030 
3. น.ส.มณีนันท นิงสานนท โทร.08-6880-5076 
 

3.  ผูรับผิดชอบเปนเจาหนาท่ีประจํา Media Press 
Center  จัดทําขาวประชาสัมพันธ (News Release) การ
แถลงขาว และการจัดทํารายงานเสนอผูอํานวยการทา
อากาศยาน หลังจากสถานการณฉุกเฉินเสร็จส้ินแลว 

1. น.ส.ฐิติพร เศรษฐลักษณ  โทร.08-5045-1493 
2. น.ส.อัมพวนั บูรณพรชัย   โทร.08-1625-2695 
3. น.ส.พรยุพา ล้ิมมธุรสกุล  โทร.08-9897-9805 
  

4.  ผูรับผิดชอบในการอํานวยความสะดวกและตอนรับ    
นักขาวซ่ึงไดรับอนุญาตจาก ทอท. ใหประจํา Media 
Press Center รวมท้ังจัดเตรียมอาหาร ยานพาหนะ และ
บัตรรักษาความปลอดภัยทาอากาศยาน กรณีนําเขาพืน้ท่ี
เกิดเหตุ  หลังจากการประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉิน
แลว 
 

1. นางอโนชา พลินสุต         โทร.08-5211-9540 
2. น.ส.คณัสมน เครือวรรณ  โทร.08-1755-2525   
3. นายวีรสุ ธรรมสอน          โทร.08-1815-3608 
4. นายภูชนะ ล้ิมชัยกุล          โทร.08-6882-4222 

5.  ผูรับผิดชอบในการประสานงานกับผูอํานวยการ          
ทาอากาศยาน ผูแทนของสายการบินหรือผูประกอบการ   
ซ่ึงมีสวนรับผิดชอบตอสถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน 

1. นางประหนึง่นุช บําเพ็ญสมัย    โทร.08-6377-7857   
2. นายเอกภาพ บริสุทธ์ิ                 โทร.08-9457-3043 
3. นายธนพงษ สิริหงส                 โทร.08-9773-1662 
 

ฝายกิจการพเิศษ 
ณ ตุลาคม 2551 

 
 

DPU



  
94

ภาคผนวก  ค. ตัวอยางขาวเผยแพรประชาสัมพันธ 
ขาวเผยแพรประชาสัมพันธ ตั้งแตวนัท่ี 25 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2551  
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ภาคผนวก ง.  ตัวอยางขาวทางส่ือหนังสือพิมพ 
 
ภาพท่ี 1   ตัวอยางขาวทางส่ือหนังสือพิมพ 
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ท่ีมา :  หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  ฉบับประจําวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2551  หนา 1 
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ภาพท่ี 2   ตัวอยางขาวทางส่ือหนังสือพิมพ 
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ท่ีมา :  หนังสือพิมพขาวสด  ฉบับประจําวนัท่ี 26  พฤศจกิายน 2551  หนา 1 และ 14 
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ภาพท่ี 3   ตัวอยางขาวทางส่ือหนังสือพิมพ 
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ท่ีมา :  หนังสือพิมพสยามรัฐ  ฉบับประจําวันท่ี  27  พฤศจิกายน 2551  หนา 1,10 และ 13 
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ภาพท่ี 4   ตัวอยางขาวทางส่ือหนังสือพิมพ 
 

 
 
ท่ีมา :  หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  ฉบับประจําวนัท่ี 28  พฤศจิกายน 2551  หนา  4 
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ภาพท่ี 5   ตัวอยางขาวทางส่ือหนังสือพิมพ 
 

 
 
ท่ีมา :  หนังสือพิมพเดลินวิส  ฉบับประจําวันท่ี  28  พฤศจิกายน 2551  หนา 1 และ 15 
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ภาพท่ี 6   ตัวอยางขาวทางส่ือหนังสือพิมพ 

 
ท่ีมา :  หนังสือพิมพคมชัดลึก  ฉบับประจําวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2551  หนา  1 และ 12 
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ภาพท่ี 7   ตัวอยางขาวทางส่ือหนังสือพิมพ 
 

 
 
ท่ีมา :  หนังสือพิมพเดลินวิส  ฉบับประจําวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2551  หนา 1 
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ภาพท่ี 8   ตัวอยางขาวทางส่ือหนังสือพิมพ 
 

 
 
ท่ีมา :  หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน  ฉบับประจําวนัท่ี 2  ธันวาคม 2551  หนา 1 และ 14 
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ภาพท่ี 9  ตัวอยางขาวทางส่ือหนังสือพิมพ 

 
ท่ีมา :  หนังสือพิมพบางกอกโพสต  ฉบับประจําวนัท่ี 2 ธันวาคม 2551  หนา 2 
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ภาพท่ี 10   ตัวอยางขาวทางสื่อหนังสือพิมพ 
 

 
 
ท่ีมา :  หนังสือพิมพขาวหุน  ฉบับประจําวนัท่ี 3 ธันวาคม 2551  หนา 13 
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ภาพท่ี 11   ตัวอยางขาวทางสื่อหนังสือพิมพ 
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ท่ีมา :  หนังสือพิมพเดอะ เนช่ัน  ฉบับประจําวันท่ี 3 ธันวาคม 2551  หนา 13 
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ภาพท่ี 12   ตัวอยางขาวทางสื่อหนังสือพิมพ 

 
 
ท่ีมา :  หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  ฉบับประจําวนัท่ี 4 ธันวาคม 2551  หนา 2 
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ภาพท่ี 13   ตัวอยางขาวทางสื่อหนังสือพิมพ 
 

 
 
ท่ีมา :  หนังสือพิมพเดอะเนช่ัน  ฉบับประจําวันท่ี 4 ธันวาคม 2551  หนา 4 
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ภาพท่ี 14   ตัวอยางขาวทางสื่อหนังสือพิมพ 
 

 
 
ท่ีมา :  หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ  ฉบับประจําวนัท่ี 8-10 ธันวาคม 2551  หนา 1 
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ภาพท่ี 15  ตัวอยางขาวทางสื่อหนังสือพิมพ 
 

 
ท่ีมา :  หนังสือพิมพไทยรัฐ  ฉบับประจําวนัท่ี 6 ธันวาคม 2551  หนา 1 
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ภาพท่ี 16   ตัวอยางขาวทางสื่อหนังสือพิมพ 
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ท่ีมา :  หนังสือพิมพบานเมือง  ฉบับประจําวันท่ี 6 ธันวาคม 2551  หนา 6 
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ภาคผนวก  จ. ลําดับเหตุการณกรณกีลุมพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยมาชุมนุมท่ี 
                      ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ         
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ภาคผนวก  ฉ.  เอกสารขอกําหนดออกตามมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดบริหารราชการใน  
                        สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548                    
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ภาคผนวก ช. เอกสารคําส่ังหัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขฉุกเฉินสถานการณ ท่ีมีความรายแรง               
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ภาคผนวก  ซ. ประเด็นคําถามสําหรับผูบริหารและนกัประชาสัมพันธทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
ช่ือ-สกุล.......................................................................................................................................... 
ตําแหนง......................................................................................................................................... 
 
1.  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีกลยุทธการประชาสัมพันธอยางไรบาง 
2.  เหตุการณใดบางท่ีถือวาเปนเหตุการณวิกฤตสําหรับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และมีแผนรองรับ 
     อยางไรบาง 
3.  จากกรณีกลุมพันธมิตรปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แผนการประชาสัมพนัธในภาวะวกิฤต 
     หรือแผนฉุกเฉินตางๆ ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับสถานการณนีไ้ดหรือไม มาก 
     นอยเพยีงไร 
4.  แนวทางปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือเกิดเหตุการณกลุมพนัธมิตรปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปน 
     อยางไร 
5.  เม่ือเกิดเหตุการณกลุมพนัธมิตรปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมี        
     กลยุทธการประชาสัมพันธอยางไร 
6.  ปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณกรณีกลุมพันธมิตรปดลอม           
     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
7.  การประเมินผลความสําเร็จของการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของทาอากาศยาน- 
     สุวรรณภูมิ 
8.  ขอเสนอแนะตางๆ 
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ภาคผนวก  ฌ. ประเด็นคําถามสําหรับบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
ช่ือ-สกุล.......................................................................................................................................... 
ตําแหนง......................................................................................................................................... 
 
1.  เหตุการณกลุมพันธมิตรปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีเกดิข้ึน สงผลตอภาพลักษณของ 
     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิในสายตาทานอยางไร 
2.  เม่ือเกิดกรณีกลุมพันธมิตรปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทานไดรับขอมูลขาวสารตางๆ จาก  
     ทาอากาศยานสุวรรณภูมิหรือไม อยางไร และเพียงพอกับความตองการหรือไม  
 3.  เนื้อหาของขอมูลขาวสารที่ทานไดรับจากทาอากาศยานสุวรรณภมิู เมื่อเกิดกรณกีลุมพันธมิตร  
      ปดลอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนอยางไร  
4.  การประชาสัมพันธของทาอากาศยานสุวรรณภูมิเม่ือเกิดกรณีกลุมพนัธมิตรปดลอมทาอากาศ- 
     ยานสุวรรณภูมิมีประสิทธิภาพมากนอยแคไหน อยางไร 
5.  ขอเสนอแนะตางๆ  
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ประวัติผูเขียน 
 
ประวัติสวนตวั 

นางสาวคณัสมน  เครือวรรณ 
 
ประวัติการศึกษา 
  -  ระดับประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนอุดมศึกษา 
  -  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6     โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
  -  ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร  (เอกประชาสัมพันธ) 
                               มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ประวัติการทํางาน 

-  พ.ศ.2545 – ปจจุบัน  บริษทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  
    หนวยธุรกิจทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
-  ปจจุบัน เจาหนาท่ีประชาสัมพันธอาวุโส 5 สวนประชาสัมพันธ 
   ฝายกิจการพเิศษ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)  
   หนวยธุรกิจทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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