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บทคัดย่อ  
 

ปัจจัยท่ีเสริมภาพลักษณ์ของการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย             

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากพนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีว ัตถุประสงค์ คือ                  

(1) เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์กบัปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของ 

พนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เสริมความแข็งแกร่งของภาพลักษณ์องค์กรทางด้านอารมณ์ (Brand Emotional) และ       

ปัจจัยหน้าท่ีแบบเป็นรูปธรรมขององค์กร  (Brand Functional ) ของการให้บริการของ

พนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากจ านวนพนกังานรักษาความ

ปลอดภยัทั้งหมด 1,019 คน ใชห้ลกัการค านวน Taro Yamane  โดยใชวิ้ธี บงัเอิญหรือสะดวก 

(Convenience Sampling) ให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  

จากการศึกษาพบว่า ช่วงอายุ  และ ส่วนงานท่ีสังกัด ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภยั ท่ีต่างกนั มีผลต่อปัจจยัเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05  และปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยั
ทั้งด้านอารมณ(Brand Emotion)และด้านอารมณ์ความรู้สึกของผู้มาใช้บริการ(Customer 
Feeling) พบว่า ตวัแปรอิสระจ านวน 2 ตวั มีผล ต่อปัจจยัเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการ 
คือ ด้านประโยชน์ดา้นการท างาน (Brand Performance) ด้านการตดัสินใจการท างานของ
องคก์รจากผูม้าใชบ้ริการ (Customer judgment)  
ค าส าคญั :  ปัจจยัเสริมภาพลกัษณ์, ดา้นอารมณ(Brand Emotion), ดา้นอารมณ์ความรู้สึกของ
ผูม้าใชบ้ริการ(Customer Feeling),ดา้นประโยชน์ดา้นการท างาน (Brand Performance)และ 
ดา้นการตดัสินใจการท างานขององคก์รจากผูม้าใชบ้ริการ (Customer judgment) 
 

Abstract 
Factors that enhance the image of the service of security personnel  Suvarnabhumi 

Airport from security personnel  The objectives are: (1) to study the demographic 
characteristics and factors that enhance the image of the service provided by the security 
personnel  Suvarnabhumi Airport (2) to study the factors affecting the strengthening of the 
organization's emotional image (Brand Emotional) and the factors of concrete functions of 
the organization (Brand Functional) of the service of the Suvarnabhumi Airport security 



personnel.  Out of the total number of security personnel of 1,019 people, the Taro Yamane 
calculation method was used by accident or convenience (Convenience Sampling) to obtain 
a sample of 400 people. 

 From the study, it was found that the age range and the work area under  of different 
security personnel affecting the factors that enhance the image of the service  statistically 
significant 0.05 and factors that enhance the image of the service of security guards, both 
emotionally (Brand  It was found that two independent variables had an effect on the factors 
that enhance the image of the service, namely, the benefit of working (Brand Performance), 
and the decision-making process of the organization.  from customer judgment 
 Keywords: image enhancing factor, brand emotion, customer sentiment feeling), the 
benefits of working (Brand Performance) and Customer judgment 

 
บทน า 

 
ภาพลกัษณ์ท่ีดีดา้นการรักษาความปลอดภยัส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ 

และเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ อีกดา้นหน่ึง ในความคิดเห็นของ
พนกังานรักษาความปลอดภยัเป็นส่วนหน่ึงท่ีสะทอ้นมุมมองดา้นภาพลกัษณ์ท่ีมีขององคก์ร  
การปฏิบติังานรักษาความปลอดภยัจ าเป็นตอ้งใช้มาตรการ บุคลากร และ ทรัพยากรอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งผสมผสานกนัภารกิจของพนกังานรักษาความปลอดภยั ซ่ึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ไดแ้บ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

 (1)ส่วนตระเวนระงบัเหตุ  ตระเวนตรวจในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ครอบคลุม พ้ืนท่ีควบคุม 
พ้ืนท่ีหวงห้าม ในเขตพ้ืนท่ีการบิน (Airside) และนอกเขตพ้ืนท่ีการบิน (Landside)  ทั้งใน
รูปแบบสายตรวจเดินเทา้และสายตรวจรถยนต ์เพ่ือป้องกนัการบุกรุกหรือฝ่าฝืนมาตรการการ
รักษาความปลอดภยัตามแนวร้ัวในเขต Airside  

(2)ส่วนรักษาการณ์  ควบคุมช่องทางผา่นเขา้-ออกพ้ืนท่ีหวงห้ามและพ้ืนท่ีควบคุมต่าง 
ๆ และจดัรถยนตส์ายตรวจ ออกตรวจแนวร้ัวในเขต Landside  

(3)ส่วนจราจร  อ  านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภยัดา้นการจราจรบริเวณ
ชานชาลาอาคารผูโ้ดยสาร เส้นทางการจราจร และอาคารจอดรถ ตลอดจนพ้ืนท่ีส าคญั  



(4)ส่วนตรวจคน้ ประจ าจุดตรวจคน้ เพ่ือตรวจคน้บุคคลและสัมภาระตามมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยมิให้มีว ัตถุต้องห้ามหลุดรอดเข้าไปย ังพ้ืนท่ีเ พ่ือการรักษา               
ความปลอดภยั 

(5)ส่วนศูนย์รักษาความปลอดภัย ควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบการ
ติดต่อส่ือสารด้านการรักษาความปลอดภยัและระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูท่ีมีการ
ควบคุมการรักษาความปลอดภยัอตัโนมติั  

(6)ส่วนระบบและเทคนิคการรักษาความปลอดภยั จดัท าบตัรรักษาความปลอดภยั
ส าหรับผ่านเขา้พ้ืนท่ีหวงห้ามและพ้ืนท่ีควบคุมต่าง ๆ รวมถึง การออกมาตรการการรักษา
ความปลอดภยัและตรวจสอบมาตรการการรักษาความปลอดภยั ตลอดจนการฝึกอบรม
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

การศึกษาคร้ังน้ี ท าการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานรักษาความปลอดภยัจาก
ทั้งหมด 6 ส่วนงานของฝ่ายรักษาความปลอดภยั เพ่ือศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อความคิดใน
ด้านภาพลกัษณ์การให้บริการการรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือเป็น
ขอ้มูลในการเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องคก์ร 

สมมติฐานการวิจัย 
1.ปัจจัยประชากรศาสตร์แตกต่างกัน น่าจะมีปัจจัยท่ีเสริมภาพลักษณ์ของการ

ให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากพนกังานฝ่ายรักษา
ความปลอดภยั ต่างกนั 

2.ปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการและปัจจยัหน้าท่ีแบบเป็นรูปธรรมของ
องค์กรน่าจะมีผลต่อปัจจัยเสริมภาพลกัษณ์การให้บริการของพนักงานฝ่ายรักษาความ
ปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบขอ้มูลเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์กบัปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของ

การให้บริการของพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 2.เ พ่ื อ ศึ กษ า ปั จ จั ย ท่ี มี ผล ต่ อก า ร เส ริ มค ว ามแข็ ง แก ร่ ง ของภ าพลักษณ์                          
อ งค์ก รทางด้านอารมณ์  (Brand Emotional) และ ปัจจัยหน้ า ท่ี แบบ เ ป็น รูปธรรม                             
ขององค์กร (Brand Functional) ของการให้บริการของพนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภยั       
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 



การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ 

วิรัชอภิรัตนกุล 2540, (หนา้ 80) ไดส้รุปความหมายของภาพลกัษณ์ไวด้งัน้ีภาพลกัษณ์ 
“Image” ในด้านวิชาการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ภาพลกัษณ์ในใจ Mental( Picture) ของ
คนเรา อาจจะเป็นภาพท่ีมีต่อ ส่ิงไม่มีชีวิต หรือส่ิงท่ีมีชีวิต เช่นภาพท่ีมีต่อสถาบนั (Institution) 
บุคคล (Person) องคก์ร(Organization) เป็นตน้ ซ่ึงภาพเหล่านั้นอาจจะเป็นภาพท่ีส่ิง เหล่านั้น
สร้าง ข้ึนมาให้เราเห็น หรืออาจะเป็นส่ิงท่ีเรานึกคิดข้ึนเองจากจิตใจเราก็ได ้
Philip Lesty (1997) ผู้เ ช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีมีช่ือเสียงอีกผู้หน่ึงได้แสดง
ความเห็นเก่ียวกบัค าว่าภาพลกัษณ์ว่า หมายถึง ความประทบัใจของคนหน่ึงท่ีมีต่ออีกคนหน่ึง 
หรือเป็นความประทบัใจท่ีมีต่อองค์กร หรือสถาบนัต่างๆ และความประทบัใจนั้ นจะมี
ผลกระทบต่อคนๆ นั้น 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพงึพอใจ 

กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ2550)( ไดก้ล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจว่า ส่งท่ี 
ควรจะเป็นไปตามความตอ้งการความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทศันคติของ
บุคคล อีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ์ท่ีมนุษยเ์ราไดรั้บ 
มากหรือน้อยก็ไดแ้ละเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทาง
ลบ สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือทาให้บรรลุจุดมุ่งหมายไดก้็จะเกิดความรู้สึกบวก 
เป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวงั ก็จะทาให้
เกิด ความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจ ผูวิ้จยัสรุปไดว้่าความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิดหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง สามารถเป็นไปในทางท่ีดี 
หรือไม่ดีหรือในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความ 
ตอ้งการแก่บุคคลนั้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง ลักษณะการใช้บริการของ

ผูบ้ริโภค เช่น ใชบ้ริการท่ีไหน ใชบ้ริการเม่ือใด ใชบ้ริการมากนอ้ยเพียงใด ใครเป็นใชบ้ริการ
และใช ้มาตรการอะไรในการตดัสินใจใชบ้ริการ (เสรี วงษม์ณฑา,2552) 

ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ เป็นผลจากความแตกต่างกนัของ 
ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ส่งผลให้การตดัสินใจใชบ้ริการ



ของ ผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกัน นักการตลาดจึงต้องศึกษาถึงปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช ้บริการของผูบ้ริโภคอยา่งเหมาะสม (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) สามารถแบ่งปัจจยั
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ปัจจัยภายในInternal (Factors) ปัจจัยท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคลในดา้นความคิดและ              
การแสดงออก มีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความ
เช่ือถือ ทศันคติ บุคลิกภาพและแนวคิดของตวัเอง 

2.ปัจจยัภายนอกExternal (Factors) คือ ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม เป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการและไม่สามารถควบคุมไดมี้รายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมCultural (Factors) เป็นผลรวมจากการเรียนรู้ระหว่า 
ความเช่ือค่านิยมและประเพณีซ่ึงจะควบคุมพฤติกรรมผู้บริโภคของสมาชิกในสังคม
(Schiffman; & Kanuk, 2007)  

2.2 ปัจจยัดา้นสงัคม (Social Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั 
และมีอิทธิพล ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2544) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพว่าหมายถึง การวดัผลการ

ท างานขององค์กรนั้นว่าท างานไดป้ริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดีมากน้อยแค่ไหน 
ใช้เงิน ใช้ เวลา ใช้แรงงานไปมากน้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผูรั้บบริการมากน้อยแค่ไหน 
โดยรวมความมีประสิทธิภาพ จึงหมายถึงการท างานให้ไดป้ริมาณและคุณภาพมาก องคก์รมี
ความสมัครสมานสามัคคี มีสันติภาพและความสุขร่วมกัน เป็นผลดีต่อส่วนรวมและ
ผูรั้บบริการ แต่ใชเ้วลาแรงงาน และงบประมาณนอ้ย 
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับการบริการ 

พงศ์เทพ สันติพันธ์  2546 (รายงานว่า หลักของการให้บริการนั้ นต้องสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการขอบุคคลส่วนใหญ่ไดแ้ต่ขณะเดียวกนัก็ตอ้งด าเนินการไปโดยอย่าง
ต่อเน่ือง สม ่าเสมอ เท่าเทียมกนัทุกคน ทั้งยงัให้ความสะดวกสบายไม่ส้ินเปลืองทรัพยากร 
และไม่สร้าง ความยุง่ยากให้แก่ผูใ้ชบ้ริการมากจนเกินไปโดยการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการมากท่ีสุด คือ การให้บริการท่ีไม่คานึงถึงตวับุคคลหรือเป็น
การ ให้บริการท่ีปราศจาก อารมณ์หรือไม่มีความชอบใจ 

 
 

 



กรอบแนวความคิด 
ตวัแปรอิสระ(Independent Variable)                                  ตวัแปรตาม(Dependent Variable) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตวัแปรอิสระ( Independent Variable) ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ดงัต่อไปน้ี 
(1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  

1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศึกษา 
5.ส่วนงานท่ีสงักดั 
6.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

                     ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ     อาย ุ    สถานภาพ     ระดบัการศึกษา                                                  

ส่วนงานท่ีสงักดั      รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์การให้บริการ 
ของพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ปัจจยัเสริมภาพลกัษณ์องคก์รทาง      
ดา้นอารมณ์ ( Brand Emotional ) 
1.ภาพลกัษณ์องคก์ร (Brand Imagery)  
2.ดา้นอารมณ์ความรู้สึกผูม้าใชบ้ริการ   
(Customer Feeling) 

ปัจจยัหนา้ท่ีแบบเป็นรูปธรรมขององคก์ร 
 ( Brand Functional )  
1.ดา้นประโยชนดา้นการท างานขององคก์ร 
 ( Brand Performance ) 
2.ดา้นการตดัสินการท างานขององคก์รจากผูม้า
ใชบ้ริการ (Customer Judgment) 



(2) ปัจจัยด้านการเสริมความแข็งแกร่งภาพลักษณ์องค์กรทางด้านอารมณ์                                  
( Brand Emotional ) ไดแ้ก่ 1.ภาพลกัษณ์องค์กร (Brand Imagery) 2.ดา้นอารมณ์ความรู้สึก               
ผูม้าใชบ้ริการ (Customer Feeling)  

( 3 )  ปั จ จัยหน้ า ท่ี แบบ เ ป็น รูปธรรมขององค์ก ร (Brand Functional) ได้แ ก่                                             
1.ดา้นประโยชนดา้นการท างานขององค์กร (Brand Performance) 2.ดา้นการตดัสินใจการ
ท างานขององคก์รจากผูม้าใชบ้ริการ (Customer judgment) 

ตวัแปรตาม คือปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ผูวิ้จยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือการวิจยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) การทดสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือโดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยขอความอนุเคราะห์
ให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษางานวิจยัจ านวน 3 ท่าน พบว่าค่า IOC สูงสุดเท่ากบั 1 และค่า 
IOC ต ่าสุดเท่ากบั 0.66 ซ่ึงค่า IOC ของขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าขอ้ค าถาม
ทุกข้อครอบคลุมเน้ือหาท่ีต้องการวดัและน าไปทดลองใช้(try-out)กับประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาได้ค่าความเช่ือมั่น ของ
แบบสอบถามเท่ากบั 0.875 แสดงว่า ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไปเก็บ
ขอ้มูลได ้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  
    1.1 ใช้ค่าร้อยละ และค่าความถ่ี กับตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ได้แก่ 

ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล    
1.2 ใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กบัตวัแปรท่ีมีระดบั การวดัเชิง 

ปริมาณไดแ้ก่  
ปั จ จัยด้านการ เส ริมความแข็งแก ร่งภาพลักษณ์องค์กรทางด้านอารมณ์                                  

( Brand Emotional ) ไดแ้ก่ 1.ภาพลกัษณ์องคก์ร ( Brand Imagery ) 2.ดา้นอารมณ์ความรู้สึก     
ผูม้าใชบ้ริการ ( Customer Feeling )  

ปัจจัยหน้า ท่ีแบบเป็นรูปธรรมขององค์กร ( Brand Functional ) ได้แก่  1 .ด้าน                       
ประโยชนดา้นการท างานขององคก์ร ( Brand Performance ) 2.ดา้นการตดัสินใจการท างาน
ขององค์กรจากผูม้าใช้บริการ ( Customer judgment ) จ าแนกตาม เพศ จะใช้การวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ t-Test 



 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อปัจจัยท่ีเสริมภาพลักษณ์ของการให้บริการของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั 
จ าแนกตาม อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ส่วนงานท่ีสงักดั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างระหว่างตวัแปร จะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธี LSD 

 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษา
ความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากพนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภยัจะใช้การ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysisโดยในการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ ดงัน้ี  

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม มีทั้งเพศชายและ

เพศหญิง จ านวน 400 คน แบ่งเป็นเพศชาย 200 คน และเพศหญิง 200 คน โดยส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 25 - 40 ปี หรือกลุ่ม Gen Y ซ่ึงมีสถานภาพแต่งงาน มีลูกแลว้ มีระดบัการศึกษา
อยู่ในระดบัปริญญาตรีและเป็นพนักงานส่วนตรวจค้นเป็นส่วนมาก รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
40,001-55,000 บาท 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัย 
ดา้นการเสริมความแข็งแกร่งภาพลกัษณ์องค์กรทางดา้นอารมณ์( Brand Emotional) 

ท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยัท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิในส่วนดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร( Brand Imagery)   

ผลการวิเคราะห์ โดยภาพรวมดา้นภาพลกัษณ์องค์กร( Brand Imagery) อยู่ในระดบั
คะแนนมากท่ีสุด และมีผลต่อปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษา
ความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คือ ส่วนภาพลกัษณ์ดา้นการรักษาความปลอดภยั
สะทอ้นถึงความปลอดภยัในการใชบ้ริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  ปัจจัยด้านการเสริมความแข็งแกร่งภาพลกัษณ์องค์กรทางด้านอารมณ์ (Brand 
Emotional) ท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยัท่าอากาศ
ยาน สุวรรณภูมิจากพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั ในส่วนดา้นอารมณ์ความรู้สึกผูม้าใช้
บริการ (Customer Feeling) 

ผลการวิเคราะห์  โดยภาพรวมด้านอารมณ์ความรู้สึกผู้มาใช้บริการ(Customer 
Feeling) อยูใ่นระดบัคะแนนมากท่ีสุด และมีผลต่อปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการ
ของพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คือ ท่านคิดว่าภาพลกัษณ์ด้าน



การรักษาความปลอดภยัท่ีมีของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท าให้ผูม้าใชบ้ริการรู้สึกปลอดภยั 
อุ่นใจ และเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัคะแนนมากท่ีสุด 

ปัจจยัหนา้ท่ีแบบเป็นรูปธรรมขององคก์ร (Brand Functional) ท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของ
การให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุรรณภูมิจากพนกังานฝ่าย
รักษาความปลอดภยั ในส่วนดา้นประโยชน์ดา้นการท างานขององคก์ร( Brand Performance)  

ผลการวิเคราะห์ โดยภาพรวมด้านประโยชนด้านการท างานขององค์กร(Brand 
Performance ) อยู่ในระดบัคะแนนมากท่ีสุด และมีผลต่อปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการ
ให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คือ ช่ือเสียงของส่วน
งานด้านความปลอดภยัของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสะท้อนถึงความมันคงในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นตลอดการใชบ้ริการ  

ปัจจยัหนา้ท่ีแบบเป็นรูปธรรมขององคก์ร (Brand Functional) ท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของ
การให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากพนกังานฝ่าย
รักษาความปลอดภัยในส่วนด้านการตัดสินการท างานขององค์กรจากผู้มาใช้บริการ 
(Customer Judgment) 

ผลการวิเคราะห์ โดยภาพรวมดา้นการตดัสินการท างานขององคก์รจากผูม้าใชบ้ริการ                  
(Customer Judgment) อยูใ่นระดบัคะแนนมากท่ีสุด และมีผลต่อปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของ
การให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คือ ท่านคาดว่า
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดรั้บการบริการดา้นความปลอดภยัในระดบั
มาตรฐาน  

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความ
ปลอดภยัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ส่วนงานท่ีสังกดั และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกับผลต่อ
ปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ใชส้ถิติทดสอบ One-way ANOVA (t - Test) ถา้สมมติฐานแต่ละขอ้แตกต่างกนัท่ี
ระดบั .05 จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ LSD สรุปดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ของพนกังานรักษความปลอดภยัท่ีแตกต่างกนัไม่มีผล
กบัปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยัท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ 



ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายขุองพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่ีมีอายุ 25 – 40 ปี และ
พนกังาน ท่ีมีอายุ 40-56 ปี มีผลกบัปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังาน
รักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
            ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สถานภาพของพนกังานรักษความปลอดภยัไม่มีผลกบัปัจจยั
ท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาของพนกังานรักษาความปลอดภยัท่ีแตกต่าง
กนัไม่มีผลกบัปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภัย 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ส่วนงานท่ีสงักดั ของพนกังานรักษความปลอดภยัท่ีแตกต่าง
กัน มีผลกับปัจจัยท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภยั     
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่รายได้เฉล่ียต่อเดือนของพนักงานรักษความปลอดภยัท่ี
แตกต่างกนั ไม่มีผลกบัปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความ
ปลอดภยัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นอารมณ์ความรู้สึกผูม้าใชบ้ริการ 

จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) พบว่าตวั
แปร อิสระจ านวน 2 ตัวแปร ท่ีมีผลต่อปัจจัยท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเรียงลาดบัจากดา้นท่ีมีผลสูงสุด 
คือ ดา้น Customer judgment (Sig = 0.000)โดยค่าสัมประสิททธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.472 และ
ด้าน Brand Performance (Sig = 0.000)โดยค่าสัมประสิททธ์ิถดถอยเท่ากับ 0.278 อยางมี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมผลวิเคราะห์ ทั้งดา้นภาพลกัษณ์
องกรทางด้านอารมณ์( Brand Emotion) และ ด้านอารมณ์ความรู้สึกผู้มาใช้บริการ                                
( Customer Feeling )          



        
Model                                              b         Std.        Beta        t         Sig.        F        Sig.                                                     

                                                                   Error 

Constant                                            1.728 E-16     0.28                     .000     1.000     211.8   .000*                                                                      
ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร                                .031       .053        .031      .597      .551                                                       
ดา้นอารมณ์ความรู้สึกผูม้าใชบ้ริการ             .089       .062        .089     1.445     .149                                                                                                                                             
ดา้นประโยชน์ดา้นการท างานขององคก์ร      .278       .064        .278     4.362     .000*                                                                                                                                                                                                                                                        
ดา้นการตดัสินการท างานขององคก์รจาก       .472       .056        .472      8.373    .000* 
ผูม้าใชบ้ริการ     

R = 0.826, R2 =0.682, Adjusted R Square =0.679, SEE = 0.567 

*sig<0.05                                                                                                                               
จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ตวั

แปรอิสระจ านวน 2 ตัวแปร ท่ีมีผลต่อปัจจัยท่ีเสริมภาพลักษณ์ของการให้บริการของ
พนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีผลสูงสุด 
คือ ดา้น Customer judgment (Sig = 0.000) โดยค่าสัมประสิททธิ์ิถดถอยเท่ากบั 0.472 และ
ด้าน Brand Performance (Sig = 0.000) โดยค่าสัมประสิททธิ์ิถดถอยเท่ากบั 0.278 อย่างมี
ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 
0.826 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ได้ร้อยละ 68.2 สามารถน ามาแทนค่าในสมการ
พยากรณ์ไดด้งัน้ี 

 Y = 1.728(
1

1016
)+0.472 (ดา้นการตดัสินการท างานขององคก์รจากผูม้าใชบ้ริการ) 

+0.278 (ดา้นประโยชนดา้นการท างานขององคก์ร) 
จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้่า 
 หากเพ่ิม ดา้น Customer judgment 1 หน่วย ในขณะท่ีดา้นอ่ืน ๆ คงท่ี ปัจจยัท่ี

เสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ จะเพ่ิมเป็น 0.472 หน่วย 

 หากเพ่ิม ดา้น Brand Performance 1 หน่วย ในขณะท่ีดา้นอ่ืน ๆ  คงท่ี ปัจจยัท่ี
เสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ จะเพ่ิมเป็น 0.278 หน่วย  

 
 



อภิปรายผล 
ปัจจัยท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภยั ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิจากพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั จ านวน 400 คน ผลการวิเคราะห์ 
ขอ้มูลจากการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ดงัน้ีคือ  

1.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาDescriptive( Statistic) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายสุถานภาพ การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ได้แก่ความถ่ี (Frequency)  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

2.การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานInferential( Statistics) ไดแ้ก่ค่าสถิติt-test ใชใ้น การ
ทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุมตวัอย่าง่ 2 กลุ่ม เพ่ือทดสอบสมมติฐานใน 
ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของ 
พนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั 
และค่าสถิติ One Way ANOVA ใชใ้นการทดสอบคาความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม  

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นดา้นการเสริมความแขง็แกร่งภาพลกัษณ์องคก์รทางดา้น
อารมณ์ (Brand  Emotional) ท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความ
ปลอดภยัด้านภาพลกัษณ์องค์กร(Brand Imagery) คือภาพลกัษณ์ด้านความปลอดภัยของ
บริษทัสะทอ้นความปลอดภยัในการใชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีระดบัความคิดเห็น 
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ .3904 และมีค่าเบ่ียงแบน .7742   จึงมีความเหมาะสม และ เป็นปัจจยัท่ี
ตอ้งการมากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นดา้นการเสริมความแขง็แกร่งภาพลกัษณ์องคก์รทางดา้น
อารมณ์ (Brand Emotional)ท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนักงานรักษาความ
ปลอดภยั ดา้นอารมณ์ความรู้สึกผูม้าใชบ้ริการ Customer (Feeling) คือท่านคิดว่าภาพลกัษณ์
ดา้นความปลอดภยัท่ีมีท าให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรู้สึกอุ่นใจ มีระดบั
ความคิดมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยูท่่ี่ 4.405 และมีค่าเบ่ียงเบน .7599 จึงมีความเหมาะสม และ เป็น
ปัจจยัท่ีตอ้งการมากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัหนา้ท่ีแบบเป็นรูปธรรมขององค์กร 
(Brand Functional)ท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยั 
ดา้นประโยชนดา้นการท างานขององค์กร(Brand Performance ) ช่ือเสียงส่วนงานดา้นความ
ปลอดภยัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสะทอ้นถึงความมัน่คงดา้นความปลอดภยัแทจ้ริงความคิด



มากท่ีสุดค่าเฉล่ียอยูท่่ี่ 4.385 และมีค่าเบ่ียงเบน .7831 จึงมีความเหมาะสม และ เป็นปัจจยัท่ี
ตอ้งการมากท่ีสุด 

ความคิดเห็นเก่ียวกบข้อมูลปัจจัยหน้าท่ีแบบเป็นรูปธรรมขององค์กร (Brand 
Functional)ท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิจากพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั ดา้นการตดัสินการท างานขององคก์ร
จากผู้มาใช้บริการ(Customer Judgment) ท่านคาดว่าลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิได้รับบริการด้านความปลอดภัยในระดบัมาตรฐานระดบัความคิดมากท่ีสุด
ค่าเฉล่ียอยท่่ีู 4.402 และมีค่าเบ่ียงเบน .7293 จึงมีความเหมาะสมและเป็นปัจจยัท่ีตอ้งการมาก
ท่ีสุด 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการ
ให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากพนกังานฝ่ายรักษา
ความปลอดภยั จาก FACTOR ANALYSIS และค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่าความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยั 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คือ ตวัท่านมีจิตสานึกการให้บริการ ดว้ยความเขา้ใจความหมายของ
การให้บริการระดบัความคิดมากท่ีสุดคเฉล่ียอยูท่่ี 4.615 และมีค่าเบ่ียงเบน .6730 จึงมีความ
เหมาะสมและเป็นปัจจยัท่ีตอ้งการมากท่ีสุด 
           ปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยัท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิจากพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยั โดยภาพรวมอยใูนระดบัมากท่ีสุด 

(X ̅=4.615) คือ ท่านคิดว่าตัวท่าน คานึงถึงความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภยัเป็นหวัใจ หลกัของการปฏิบติังาน X ̅=( 4.615) 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความแตกต่างระหว่างอายุต่อ
ปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ พบว่าพนักงานท่ีมีอายุ 25-40 ปี มีทัศนะในเร่ืองการเสริมภาพลักษณ์การ
ให้บริการท่ีแตกต่างกบัพนกังานท่ีมีอาย ุ41-56 ปี  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของความแตกต่างระหว่างส่วนงานท่ี
สังกดัต่อปัจจยัท่ีเสริมภาพลกัษณ์ของการให้บริการของพนกังานรักษาความปลอดภยั ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ   พบว่ามีความแตกต่างกนัเพียงคู่เดียว คือ ส่วนงานตรวจคน้และส่วน
งานรักษาการณ์ มีค่า -.004* อยางมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
 



ข้อเสนอแนะ 
1.ควรรักษามาตรฐานในการให้บริการของพนกังานฝ่ายรักษาความปลอดภยัในดา้น 

จิตส านึกการให้บริการด้วยความเขา้ใจความหมายของการให้บริการ ด้านค า นึงถึงความ
ปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยัเป็นหัวใจลกัของการปฏิบติังาน ดา้นการเสริมความ
แข็งแกร่ง ภาพลกัษณ์องค์กรทางด้านอารมณ์ (Brand Emotional) ด้านภาพลกัษณ์องค์กร
(Brand Imagery) ภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัของบริษทัสะทอ้นความปลอดภยัในการใช้
บริการท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิให้มีมาตรฐานท่ีดีอยา่งต่่อเน่ือง 

2.พฒันาการให้บริการทุกดา้นให้ไดม้าตรฐานใกลเ้คียงกนั 
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