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บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการการสื่อความหมายของศิลปะ
ไทยในสนามบินสุวรรณภูมิ ส�ำหรับพื้นที่ศึกษาคืออาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยศึกษาการจัดการ
การสื่อความหมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิ
ทั้ง 3ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการข้อมูล ด้านการจัดการ
การน�ำเสนอและด้านการจัดการประสบการณ์   ส�ำหรับ
ศิลปะไทยที่ศึกษามี 4 ศิลปะได้แก่ ประติมากรรมยักษ์
12 ตน บุษบกทอง ประติมากรรมเทวต�ำนานกวนเกษียร
สมุทร และศาลาไทย กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาคือผูโ้ ดยสารชาว
ต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย
ใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจงและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั
คือแบบสอบถาม จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 410
คน การก�ำหนดขนาดกลุม่ จ�ำนวนประชากรได้คำ� นวณจาก
ทฤษฎีของ (Yamane, 1973) ใช้มาตรวัดแบบลิเคอร์ทโดย
มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดไประดับความเห็นมากทีส่ ุด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า 1. ด้านการจัดการข้อมูลความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย ( X = 2.26), 2. ด้านการจัดการ
น�ำเสนอความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.67)
และ 3.ด้านการจัดการประสบการณ์ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 2.97) จากผลการวิเคราะห์ดัง
กล่าวสะท้อนว่าการจัดการการด้านข้อมูลมีประสิทธิผล
น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอีก 2 ด้านและจ�ำเป็นที่จะ
ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้การจัดการการสื่อความหมาย
เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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Abstract

The objective of this article research was to
evaluate the effectiveness of the management of
interpretation of Thai art established in Suvarnabhumi
Airport. The area where the research was conducted
was the departure terminal of Suvarnabhumi
Airport. The researcher studied the management of
interpretation of Thai art in Suvarnabhumi Airport in
3 aspects: information management, presentation
management, and experience management. The art
studied includes 12 guardian giants, the sculpture of
the churning of the ocean of milk, the golden busabok,
and Thai pavilions. The sample group is the foreign
passengers who use the services at Suvarnabhumi
Airport. The group was obtained through specific
sampling method. The research instrument was a
questionnaire, with 410 respondents. Population size
was determined by calculation according to the theory
of (Yamane, 1973), and a Likert scale, representing
opinions of the lowest to the highest levels, was also
employed. The results of data analysis found that:
1. Information management, the opinions were at a
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low level ( X = 2.26), 2. Presentation management,
the opinions were at a moderate level ( X = 2.67),
and 3. Experience management, the opinions were at
a moderate level ( X = 2.97). Regarding the data
analysis results, it can be reflected that Information
management is the least effective, compared with
other two aspects of management, and requires
improvement in order to create the most efficient
management of interpretation.
Keywords : Interpretation management / Information
management / Presentation management / Experience
management

บทนำ�

สนามบินสุวรรณภูมิเปรียบเสมือนประตูต้อนรับผู้
โดยสารทัว่ โลกทีเ่ ดินทางมาใช้บริการตลอดจนอ�ำนวยความ
สะดวกต่างๆและในขณะเดียวกันก็เป็นจุดทีส่ ง่ ผูโ้ ดยสารให้
เดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ และเมื่อ
กล่าวถึงสนามบินนัน้ ไม่เพียงแต่จะมีงานบริการของภาคพืน้
เข้ามาเกี่ยวข้อง หากแต่งานด้านสถาปัตยกรรมอาคารที่มี
การสอดแทรกความเป็นไทยก็ยงั เป็นส่วนหนึง่ ของการสร้าง
ความประทับใจให้กับผู้โดยสารให้กลับมาใช้สนามบินอีก
หรือเป็นการบอกต่อถึงความประทับใจทีเ่ กิดขึน้ ของการใช้
บริการสนามบิน หนึ่งในกลวิธีการสร้างความประทับใจดัง
กล่าวคือการน�ำเสนอศิลปกรรมทั้ง 4 ประเภทได้แก่ งาน
สถาปัตยกรรมไทย งานประติมากรรมไทย งานจิตรกรรมฝา
ผนังไทยและภาพส�ำเนางานจิตรกรรมและภาพถ่ายโบราณ
อย่างไรก็ตามในบทความวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาการสื่อความ
หมายของศิลปะไทยเพียง 4 ศิลปะ ได้แก่ ประติมากรรม
ยักษ์ 12 ตน บุษบกทอง ประติมากรรมเทวต�ำนานกวน
เกษียรสมุทร และศาลาไทย ซึ่งทั้ง 4 งานศิลปะได้ตั้งอวด
โฉมต่อสายตาผูโ้ ดยสารนับล้านๆคน เป็นการโชว์งานศิลปะ
ไทย ความประณีต วิจิตรและบรรจงในการสรรสร้างงาน
ศิลปะเพื่อเชิดชูความเป็นไทยสู่สากล และด้วยจ�ำนวนผู้
โดยสารทีม่ าใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมมิ มี ากขึน้ กว่า 90
ล้านคนในปี 2016 จากการรายงานประจ�ำปี 2017 โดย
Airports of Thailand Public Company Limited (AOT)
และจะมีการสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 เพื่อเป็นการ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
หากการจัดการการสือ่ ความหมายของสนามบินสุวรรณภูมิ
สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล สร้างความความ
26 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ประทับใจให้กับนักผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่นี่แล้ว ย่อม
เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถช่วยท�ำให้สนามบินสุวรรณภูมิ
สามารถเพิ่มขีดการแข่งขันและติดอันดับอยู่ในระดับแถว
หน้าของสนามบินทั่วโลกได้ ดังที่เคยติดอันดับ 1 ใน 10
สนามบินทีด่ ที สี่ ดุ ของโลกในปี 2553 ซึง่ จัดโดยบริษทั สกา
ยแทร็กซ์ (Skytrax) อีกทั้งผลลัพธ์ทางอ้อมอาจจะเป็นตัว
กระตุน้ ตัวเลขเศรษฐกิจให้กบั การประเทศไทยได้ผา่ นการที่
ผูโ้ ดยสารกลับมาประเทศไทยแล้วมีโอกาสไปเยีย่ มชมแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีม่ กี ารจัดการการสือ่ ความหมายทีค่ ล้ายคลึงกัน
หรือเป็นการบอกต่อในหมู่เพื่อนฝูงหรือคนที่รู้จักก็นับว่า
เป็นกลวิธีที่สนามบินสามารถใช้จ�ำนวนผู้โดยสารที่มาใช้
บริการสนามบินในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สนามบิน
สุวรรณภูมิไปอีกทาง เป็นการสร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนบ่ง
บอกให้นักท่องเที่ยวทราบว่าสนามบินสุวรรณภูมิมีการน�ำ
เสนอศิลปะไทยและวัฒนธรรมไทยสู่สากลให้สมกับความ
หมายของสนามบินสุวรรณภูมิที่ว่า “แผ่นดินทอง” (Art
in Suvarnabhumi, 2007)

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ ประเมินประสิทธิผลของการจัดการการสือ่ ความ
หมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิ

ทบทวนวรรณกรรม

การสือ่ ความหมายเป็นการสือ่ สารเพือ่ อธิบายสิง่ ทีน่ ำ�
เสนอและเป็นการให้ข้อมูลหรือถ่ายทอดสิ่งที่จัดแสดงให้
กับผู้รับฟัง โดยการสื่อความหมายสามารถแบ่งได้เป็น 2
ประเภทคือ  (Munro, Morrison-Saunders, & Hughes,
2007) คือ การสือ่ ความหมายแบบไร้บคุ คลและแบบระหว่าง
บุคคลหรือการสื่อความหมายผ่านวาจาและไม่ผ่านวาจา
(Zeppel & Muloin, 2008) กล่าวว่าการสื่อความหมาย
แบบไร้บุคคลเป็นการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวผ่านอุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น วัสดุสิ่งพิมพ์และคอมพิวเตอร์ ในขณะที่การ
สือ่ ความหมายระหว่างบุคคลเป็นการสือ่ สารระหว่างบุคคล
ต่าง ๆ เช่น ระหว่างนักท่องเที่ยวและไกด์น�ำเที่ยว Tilden
(2008) นักทฤษฎีชื่อดังด้านการสื่อความหมายให้นิยาม
การสื่อความหมายว่าเป็นกิจกรรมการให้ความรู้ที่อธิบาย
และให้ความหมายของสิง่ หนึง่ โดยมีการใช้สอื่ ประกอบ เช่น
วัตถุรูปภาพ หรือผ่านการสัมผัสด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
Ablett และ Dyer (2009)ทีก่ ล่าวว่าการสือ่ ความหมายเป็น
วิธที เี่ ข้าใจได้งา่ ยในการถ่ายทอดความหมายของบางสิง่ บาง

อย่าง อีกทั้ง Wolf และคณะ (2013) เห็นว่าการสื่อความ
หมายจะช่วยให้ผชู้ มพัฒนาความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับสถานที่
เข้าชม Malcolm-Davies (2004) ได้เสนอแนวทางในการ
สื่อความความหมายไว้อย่างสร้างสรรค์ โดยได้แนะน�ำว่า
สถานที่ท่องเที่ยวสามารถจัดให้มีนักแสดงสดเข้ามาช่วย
สื่อความหมายของสถานที่ทางประวัติศาสตร์นั้น ๆ ได้สิ่ง
นี้ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่าง
ดีแต่สามารถท�ำให้นักท่องเที่ยวได้ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นมาของสถานที่มาก Carr (2004) กล่าวว่าการ
สื่อความหมายคือการที่ข้อมูลมีการถ่ายโอนไปยังนักท่อง
เทีย่ วซึง่ มีสว่ นช่วยให้พวกเขาได้รบั ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับ
สถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ มากขึ้น
ปัจจุบนั การสือ่ ความหมายไม่เพียงแต่เป็นการให้ความ
รู้หรือข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวๆ เดินทางไป
ตามแหล่งท่องเทีย่ วยังต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ทีไ่ ด้รบั
จากสถานทีเ่ ช่นกัน นักท่องเทีย่ วไม่เพียงแต่สามารถสัมผัส
ประสบการณ์ของสถานที่ที่เข้าเยี่ยมชมผ่านการสื่อความ
หมายที่มีแล้ว การสื่อความหมายยังรวมลักษณะที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรมของสถานที่ไว้ด้วย Frew (2012)
เสนอว่าการสื่อความหมายเป็นการให้ข้อมูลแก่นักท่อง
เทีย่ วในขณะเดียวกันกับการทีช่ ว่ ยให้พวกเขาเป็นส่วนหนึง่
ของข้อมูลนัน้ ๆได้และสามารถมอบประสบการณ์ทมี่ คี วาม
หมายแก่นกั ท่องเทีย่ วได้ดว้ ย Pike (2009) ชีใ้ ห้เห็นว่าการ
มอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวสามารถช่วย
ให้สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสร้างจุดขายทีไ่ ม่ซำ�้ ใครของตนเองและ
เพือ่ ให้สามารถคงความเป็นสถานทีอ่ งเทีย่ วยอดเยีย่ มใช้จดุ
ขายทีไ่ ม่เหมือนใครนีเ้ พือ่ สร้างเอกลักษณ์ของสถานทีน่ นั้ ๆ
Prentice (2006) ยังกล่าวเพิม่ เติมอีกว่าจุดเด่นนีส้ ามารถ
ท�ำให้สถานที่ท่องเที่ยวสามารถให้ประสบการณ์และความ
คุ้นเคยทางวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
นักวิจัยบางท่านเช่น Pearce (2009) และ Tung &
Ritchie (2011) มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันว่าการเสนอ
ประสบการณ์ที่ประทับใจและน่าจดจ�ำแก่นักท่องเที่ยว
สามารถน�ำมาซึ่งข้อดีต่าง ๆ หลายประการ เพราะนักท่อง
เที่ยวสามารถรู้สึกพอใจกับสถานที่ที่เข้าเยี่ยมชม ทั้งยังมี
ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวและเวลาที่
อยูใ่ นสถานทีท่ เี่ ข้าชม จากการศึกษาของ Pearce (2009)
เมื่อนักท่องเที่ยวรู้สึกมีความสุขกับการเดินทางของพวก
เขา ในทางจิตใจพวกเขามักจะแสดงอารมณ์ในเชิงบวก
เช่น ความรู้สึกพึงพอใจ Tung & Ritchie (2011) กล่าว
ว่าความคาดหวังและความประหลาดใจของนักท่องเที่ยวมี

อิทธิพลต่อประสบการณ์ทางอารมณ์ของพวกเขา ตัวอย่าง
เช่น พวกเขาจะมีความรู้สึกว่าพวกเขาได้รับประสบการณ์
ทางอารมณ์มากขึน้ เมือ่ พวกเขาได้รบั สิง่ ใดก็ตามทีเ่ หนือกว่า
ความคาดหมายของพวกเขา Manthiou, Kang, Chiang
และ Tang (2016) ได้ให้ข้อมูลว่า ในปัจจุบัน งานวิจัยที่
มีความเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วได้มงุ่ เน้นในเรือ่ งความจ�ำเป็น
ของการสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้แก่นักท่อง
เทีย่ วและการท�ำความเข้าใจว่าความทรงจ�ำสามารถก�ำเนิด
ขึ้นในความคิดของนักท่องเที่ยวได้อย่างไรรวมถึงหนทางที่
พวกเขาใช้จดจ�ำความทรงจ�ำเหล่านั้น สามารถเผยให้เห็น
ถึงความปรารถนาของพวกเขาได้วา่ พวกเขามีความต้องการ
ที่จะเดินทางกลับไปสถานที่นั้นๆ หรือไม่ รวมไปถึงความ
พึงพอใจและการทีพ่ วกเขาจะเอาเรือ่ งราวเกีย่ วกับการเยีย่ ม
เยือนสถานที่นั้น ๆ ไปบอกต่อ
จากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การสือ่ ความหมาย การลงพืน้ ทีว่ จิ ยั และสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ ความหมายนัน้ สามารถน�ำตัวแปรด้าน
การสือ่ ความหมายสรุปและแบ่งเป็นด้านการจัดการการสือ่
ความหมายได้ 3 ด้านหลักคือ ด้านการจัดการข้อมูล ด้าน
การจัดการการน�ำเสนอและด้านการจัดการประสบการณ์
กล่าวโดยสรุปได้วา่ การสือ่ ความหมายไม่เพียงแต่เป็นการมุง่
เน้นให้ขอ้ มูล รายละเอียดเกีย่ วกับสถานทีห่ รือสิง่ ทีจ่ ดั แสดง
การค�ำนึงถึงการจัดวาง รูปแบบการน�ำเสนอให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว การค�ำนึงถึงความเหมาะสมของ
สถานทีจ่ ดั แสดงแต่ยงั รวมถึงการมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้
กับนักท่องเทีย่ ว ประสบการณ์เป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ผคู้ น
ได้รับการผลักดันให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพวกเขาเองก็จะ
พัฒนาทักษะและความรู้ของพวกเขาผ่านการเดินทาง ยิ่ง
ไปกว่านัน้ การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการท่องเทีย่ วสามารถ
เป็นตัวส่งความสุขและความสนุกสนานให้แก่พวกเขาอีก
ด้วย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการช่วยให้ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักท่อง
เที่ยวไปในทางบวก ไม่ท�ำลายวัตถุที่จัดแสดงและเป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เครื่องมือวิจัยและวิธีดำ�เนินการวิจัย

งานวิจยั ชิน้ นีไ้ ด้ใช้พนื้ ทีท่ จี่ ดั แสดงศิลปะไทยในอาคาร
ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 และชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ
เป็นพื้นที่เก็บข้อมูล ศิลปะไทยที่ศึกษาในงานชิ้นนี้มี 4
ศิลปะด้วยกันได้แก่ ยักษ์ บุษบก กวนเกษียรสมุทร และ
ศาลาไทย ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาคือระเบียบวิธี
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วิจยั เชิงปริมาณ กลุม่ ตัวอย่างคือผูโ้ ดยสารชาวต่างประเทศ
จ�ำนวน 410 คนที่มาใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส�ำหรับการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามประกอบได้ด้วย 4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ
ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานะ ประเทศ
ศาสนา การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อปี วัตถุประสงค์ของ
การเดินทาง จ�ำนวนครั้งที่มาประเทศไทย จ�ำนวนครั้งที่มา
ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ และประเภทศิลปะที่สนใจ
ส่วนที่ 2 คือการประเมินประสิทธิผลของการจัดการการสือ่
ความหมายทั้ง 3ด้าน ได้แก่ การจัดการข้อมูล การจัดการ
การน�ำเสนอและการจัดการประสบการณ์ โดยใช้มาตรวัด
ระดับความเห็น 5 ระดับ (Linkert Scale) และส่วนที่ 3
คือข้อเสนอแนะ หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามเสร็จ
ผู้วิจัยได้ท�ำการแบ่งเป็นรายทวีปตามที่กรมการท่องเที่ยว
ก�ำหนดทวีปของนักท่องเที่ยวไว้เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูล
เห็นภาพชัดมากขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 7 ทวีป
ได้แก่ ทวีปอเมริกา โอชีเนีย แอฟริกาใต้ เอเชีย เอเชียใต้
เอเชียกลาง และยุโรป การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วประเทศไทยโดยใช้สนาม
บินสุวรรณภูมิ สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ และร้อยละ  ส�ำหรับ
การวิเคราะห์เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยว
กับการประเมินประสิทธิผลของการจัดการการสื่อความ
หมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิ สถิติที่ใช้ คือ
จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ จ�ำนวน 410 ตัวอย่าง จ�ำนวนแยกตาม
เพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 246 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 ส่วนเพศหญิงมีจ�ำนวน 164 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 จ�ำนวนแยกตามอายุพบว่าส่วนใหญ่มีอายุ
31-40 ปี จ�ำนวน 128คน คิดเป็นร้อยละ 31.22 รองลงมา
คือ อายุ 41-50 ปี จ�ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 20.73
อายุ 21-30 ปี จ�ำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51
อายุ 51-60 ปี จ�ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 15.61อายุ
ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จ�ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ
6.59 และอายุ 61 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.34 ตามล�ำดับ จ�ำนวนแยกตามสถานภาพพบว่าส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรส จ�ำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ
48.78 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จ�ำนวน 167 คน คิด
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เป็นร้อยละ 40.73 และมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยก
กันอยู่ จ�ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.49 ตามล�ำดับ
จ�ำนวนแยกตามทวีปพบว่าส่วนใหญ่มาจากยุโรป จ�ำนวน
163 คน คิดเป็นร้อยละ 39.76 รองลงมา คือ อเมริกา
จ�ำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.22 โอชีเนีย จ�ำนวน
63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.36 เอเชีย จ�ำนวน 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.27 เอเชียใต้ จ�ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ
6.58 เอเชียกลาง จ�ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.37
และแอฟริกาใต้ จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 ตาม
ล�ำดับ จ�ำนวนแยกตามศาสนาทีน่ บั ถือพบว่าส่วนใหญ่นบั ถือ
ศาสนาคริสต์ จ�ำนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 47.32 รอง
ลงมา คือ ไม่นับถือศาสนา จ�ำนวน 132 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32. 19 ศาสนาอิสลาม จ�ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.00 ศาสนาอื่น ๆ (จ�ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.10 และศาสนาพุทธ จ�ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ
4.39 ตามล�ำดับ จ�ำนวนแยกตามระดับการศึกษา พบว่า
ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 241 คน
คิดเป็นร้อยละ 58.78 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี
จ�ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 26.83 และระดับต�่ำกว่า
ปริญญาตรี จ�ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.39 ตาม
ล�ำดับ  จ�ำนวนแยกตามจุดประสงค์ของการเดินทางพบว่า
ส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อพักผ่อน จ�ำนวน 311 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.85 เยี่ยมญาติ จ�ำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ
14.88 ประชุม/สัมมนา จ�ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ
3.90 ธุรกิจ จ�ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.42 และการ
ศึกษา จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.95 จ�ำนวนแยก
ตามจ�ำนวนครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย พบว่า
ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 2 ครั้ง จ�ำนวน
149 คน คิดเป็นร้อยละ 36.34 รองลงมา คือ เดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทย 1 ครั้ง จ�ำนวน 117 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.54 เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 5 ครั้งขึ้นไป
จ�ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63 เดินทางมาท่องเทีย่ ว
ประเทศไทย 4 ครั้ง จ�ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 11.95
และเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 3 ครั้ง จ�ำนวน 35
คน คิดเป็นร้อยละ 8.54 ตามล�ำดับ และจ�ำนวนแยกตาม
จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ คยใช้สนามบินสุวรรณภูมิ พบว่าส่วนใหญ่เคย
ใช้สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง จ�ำนวน 160 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.02 รองลงมา คือ เคยใช้สนามบินสุวรรณภูมิ
1 ครั้ง จ�ำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71 เคยใช้สนาม
บินสุวรรณภูมิ 5 ครั้งขึ้นไป จ�ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.81 เคยใช้สนามบินสุวรรณภูมิ 4 ครั้ง จ�ำนวน 49

ประเมินประสิทธิผลของการจัดการการสื่อความหมาย
ของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิทั้ง 3 ด้าน สามารถ
สรุปได้ดังนี้

คน คิดเป็นร้อยละ 11.95 และเคยใช้สนามบินสุวรรณภูมิ
3 ครั้ง มีจ�ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.51 ตามล�ำดับ
ผลวิจยั เกีย่ วกับความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วเกีย่ วกับการ

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการประเมิน

ประสิทธิผลของการจัดการการสื่อความหมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิด้านการจัดการข้อมูล จ�ำแนกตาม
ศิลปะไทยที่จัดแสดงภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
S.D

1. ประติมากรรมยักษ์ 12 ตน
2. ประติมากรรมกวนเกษียรสมุทร
3. ศาลาไทย
4. บุษบก

X
2.30
2.32
2.19
2.22

0.61
0.62
0.69
0.58

ระดับ
ความคิดเห็น
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

รวม

2.26

0.56

น้อย

การประเมินประสิทธิผล

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของการจัดการการสื่อ
ความหมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิด้าน
การจัดการข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.26,
S.D = 0.56) เมื่อพิจารณางานศิลปะไทยแต่ละอย่างที่

ลำ�ดับที่
2
1
4
3

จัดแสดงภายในสนามบินสุวรรณภูมิ พบว่า งานศิลปะที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประติมากรรมกวนเกษียรสมุทร
( X = 2.32, S.D = 0.62) รองลงมา คือ ประติมากรรม
ยักษ์ 12 ตน ( X = 2.30, S.D = 0.61) และบุษบก
( X = 2.22, S.D = 0.58) ตามล�ำดับ  

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการประเมิน

ประสิทธิผลของการจัดการการสื่อความหมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิด้านการจัดการการน�ำเสนอ
จ�ำแนกตามศิลปะไทยที่จัดแสดงภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
การประเมินประสิทธิผล
1. ประติมากรรมยักษ์ 12 ตน
2. ประติมากรรมกวนเกษียรสมุทร
3. ศาลาไทย
4. บุษบก
รวม

X
2.91
2.73
2.45
2.59
2.67

จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
เกีย่ วกับการประเมินประสิทธิผลของการจัดการการสือ่ ความ
หมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมดิ า้ นการจัดการ
การน�ำเสนอโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.67,
S.D = 0.45) เมื่อพิจารณางานศิลปะไทยแต่ละอย่างที่

S.D
0.47
0.47
0.55
0.48
0.45

ระดับ
ความคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
ปานกลาง

ลำ�ดับที่
1
2
4
3

จัดแสดงภายในสนามบินสุวรรณภูมิ พบว่า งานศิลปะที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประติมากรรมยักษ์ 12 ตน ( X
= 2.91, S.D = 0.47) รองลงมา คือ ประติมากรรมกวน
เกษียรสมุทร ( X = 2.73, S.D = 0.47) และบุษบก (
X = 2.59, S.D = 0.48) ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการประเมิน

ประสิทธิผลของการจัดการการสื่อความหมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิด้านการจัดการประสบการณ์
จ�ำแนกตามศิลปะไทยที่จัดแสดงภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
การประเมินประสิทธิผล
1. ประติมากรรมยักษ์ 12 ตน
2. ประติมากรรมกวนเกษียรสมุทร
3. ศาลาไทย
4. บุษบก
รวม

X
3.15
2.95
2.89
2.88
2.97

จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของการจัดการการสื่อ
ความหมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิด้านการ
จัดการประสบการณ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =
2.97, S.D = 0.42) เมือ่ พิจารณางานศิลปะไทยแต่ละอย่าง
ที่จัดแสดงภายในสนามบินสุวรรณภูมิ พบว่า งานศิลปะที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประติมากรรมยักษ์ 12 ตน ( X
= 3.15, S.D = 0.41) รองลงมา คือ ประติมากรรมกวน
เกษียรสมุทร ( X = 2.95, S.D = 0.45) และศาลาไทย
( X = 2.89, S.D = 0.49) ตามล�ำดับ  

ด้านการจัดการข้อมูล

ด้านการจัดการข้อมูลนัน้ เน้นเรือ่ งการให้ความส�ำคัญ
กับค�ำอธิบายที่ปรากฏในป้ายสื่อความหมาย การให้ความ
หมาย การใช้จำ� นวนค�ำในการอธิบายและการน�ำเสนอเรือ่ ง
ของข้อมูล ประเด็นนี้พบว่าค่าเฉลี่ยที่ผู้โดยสารประเมินให้
อยูโ่ ดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย ค่าเฉลีย่ ของแต่ละประเภท
ของศิลปะไม่ตา่ งกันมากนักโดยเฉพาะค่าเฉลีย่ ระดับความ
คิดเห็นของยักษ์และกวนเกษียรสมุทร กระบวนการที่จะ
สื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจได้จ�ำเป็นที่จะต้องมีการปรับและ
พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้โดยสารเนื่องมาจากภูมิหลัง
ของนักท่องเที่ยวแต่ละทวีปมีความต่างกัน ความสนใจ
ต่างกัน และเวลาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส�ำคัญมากที่นักท่อง
เทีย่ วไม่สามารถอ่านได้ครบและทันเวลาทีม่ จี ำ� กัดของแต่ละ
บุคคลเนือ่ งด้วยสนามบินมิใช่แหล่งท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
สามารถใช้เวลาหยุดอ่านเพื่อความเข้าใจได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับ Frew (2012) ที่ได้เสนอว่าการสื่อความหมายนั้นนัก
ท่องเทีย่ วจ�ำเป็นต้องทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลอีกทัง้ ยังเป็นการสร้าง
ความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ให้กับนักท่องเที่ยว  
30 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

S.D
0.41
0.45
0.49
0.49
0.42

ระดับ
ความคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ลำ�ดับที่
1
2
3
4

อีกทัง้ สนามบินเป็นสถานทีๆ่ มีความเคลือ่ นไหวตลอดเวลา
จุดประสงค์หลักของผู้โดยสารคือเรื่องการเดินทางกลับ
ประเทศมากกว่าที่จะสนใจรายละเอียดของค�ำอธิบายที่จัด
ไว้ให้ ส�ำหรับค�ำอธิบายของศิลปะที่น�ำเสนอพบว่าข้อมูลมี
ไม่มากพอที่จะท�ำให้ผู้โดยสารเข้าใจได้โดยเฉพาะจุดที่จัด
แสดงบุษบกและศาลาไทยเป็นเหตุให้ผู้โดยสารผู้โดยสาร
ไม่สามารถเห็นภาพได้ชดั เจนหรือเข้าใจได้ ตลอดจนความ
สัมพันธ์ของสิ่งที่จัดแสดงกับค�ำอธิบายนั้น ผู้โดยสารไม่
สามารถบอกได้ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่เนื่องจากพื้น
ความรู้และประสบการณ์ของผู้โดยสารที่มีต่อศิลปะที่จัด
แสดงอยู่ในระดับต่างกันอย่างไรก็ตามจุดที่แสดงยักษ์และ
กวนเกษียรสมุทรมีการอธิบายได้คลอบคลุมมากกว่าเมื่อ
เทียบกับจุดอืน่ ๆแม้วา่ ภาพรวมระดับความคิดเห็นจะอยูใ่ น
ระดับน้อยก็ตามซึง่ สอดคล้องกับ Poria และคณะ (2009)
กล่าวไว้วา่ การสือ่ ความหมายมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องท�ำความ
เข้าใจกับความชอบของผู้เข้าชมในแง่ของรูปแบบการแปล
ความหมายเนื่องจากผู้เข้าชมอาจมีความสนใจในเนื้อหา
ที่แตกต่างกันไป ส�ำหรับจ�ำนวนค�ำที่ใช้อธิบายศิลปะที่จัด
แสดงมีความเหมาะสมในจุดของกวนเกษียรสมุทรหากผู้
โดยสารมีเวลาได้อา่ นโดยทีไ่ ม่ตอ้ งเร่งรีบมากนักก็จะท�ำให้
เข้าใจสิ่งที่จัดแสดงมากขึ้น แต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่มองว่า
เป็นศิลปะที่มีแค่ความสวยงามน�ำมาใช้ตกแต่งสนามบิน
อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้โดยสารที่เข้าใจเรื่องยักษ์โดยเฉพาะ
ผู้โดยสารที่มาจากเอเชียใต้
โดยภาพรวมด้านการจัดการข้อมูลนั้นผู้โดยสารส่วน
ใหญ่ไม่สามารถเข้าใจศิลปะที่จัดแสดงได้แม้ว่าจะมีการให้
ค�ำอธิบายบนป้ายสื่อความหมายแล้วก็ตาม อันเนื่องมา
จากปัจจัยเรือ่ งของความรูท้ มี่ มี าก่อนและเรือ่ งของเวลาทีไ่ ม่
ได้มมี ากนักส�ำหรับผูโ้ ดยสาร อย่างไรก็ตามหากผูโ้ ดยสาร

ที่มีความคุ้นชิน มีความรู้เรื่องศิลปะไทยมาบ้างและมีเวลา
ทีจ่ ะอ่านป้ายสือ่ ความหมายก็จะมีโอกาสเข้าใจมากกว่าอีก
กลุ่มที่ไม่มีพื้นฐานหรือเวลาเพียงพอ

ด้านการจัดการการนำ�เสนอ

ในส่วนของเรื่องการจัดการการน�ำเสนอนั้นเน้นเรื่อง
การน�ำเสนอที่มองเห็นชัดศิลปะได้ชัด กลวิธีการน�ำเสนอ
กับผูโ้ ดยสารต่างๆ การใช้อปุ กรณ์ชว่ ยเหลือต่างๆในการสือ่
ความหมาย การจัดวางของศิลปะที่น�ำเสนอภายในอาคาร
ผู้โดยสารขาออก การจัดวางป้าย ขนาดตัวอักษร และการ
อ�ำนวยความสะดวกต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ ความหมาย
ประเด็นนีพ้ บว่าค่าเฉลีย่ ทีผ่ โู้ ดยสารประเมินให้อยูโ่ ดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง แม้ว่าค่าเฉลี่ยของศาลาไทย
และบุษบกอยู่ในระดับน้อยก็ตาม ส�ำหรับการจัดวางยักษ์
สามารถมองเห็นได้ชัดเช่นเดียวกับกวนเกษียรสมุทร แต่
บุษบกแม้ว่าจะมีความสวยงามและศาลาไทยไม่สามารถ
มองเห็นได้ชดั มากนัก เนือ่ งจากจัดแสดงใกล้กบั จุดเช็คอิน
ของสายการบินและมีคนพลุกพล่านเดินผ่านไปมาและศาลา
ไทยก็เช่นกันจัดแสดงในบริเวณทีไ่ กลออกไปท�ำให้ผโู้ ดยสาร
บางส่วนไม่ได้ชมความงามของศาลาไทย อีกทั้งพบว่าไม่มี
ป้ายบอกทางเกี่ยวกับการจัดแสดงของศิลปะไทยในแต่ละ
จุด ของการอาจจะด้วยข้อจ�ำกัดของสนามบินสุวรรณภูมิ
ในแง่ของประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ ส�ำหรับการสื่อความ
หมายของแต่ละวัยนัน้ พบว่า นักท่องเทีย่ ววัยต่างกันย่อมมี
ความสนใจในวิธกี ารสือ่ ความหมายต่างกัน การเลือกใช้วธิ ี
การทีเ่ หมาะสมจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผูโ้ ดยสารอีกด้วยเพือ่ ความมีประสิทธิผล กลุม่ ผูโ้ ดยสารวัย
รุน่ และเด็กชอบการสือ่ ความหมายผ่านภาพเคลือ่ นไหว หาก
มีการน�ำบทบาทของเทคโนโลยีเช่น จอภาพแบบเคลือ่ นไหว
และคอมพิวเตอร์มาช่วยจะสามารถท�ำให้ดนู า่ สนใจมากขึน้
เช่นการท�ำ QR Code ตามจุดต่างๆ และต้องแน่ใจว่าระบบ
อินเตอร์เน็ตมีความเสถียรแต่จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงข้อจ�ำจัด
ของสนามบินอีกด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับ Taylor และคณะ
(2006) ได้เสนอว่าวิธกี ารสือ่ ความหมายทีน่ า่ สนใจ คือการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้ง Willisและคณะ(2009) ได้ระบุ
ว่าการใช้เสียงมีส่วนในการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับ
นักท่องเทีย่ วเป็นอย่างยิง่ เพราะเป็นการสร้างจินตนาการได้
ในขณะเดียวกัน Bath (2006) กล่าวว่าความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีชว่ ยขยายกรอบแนวคิดในวิธกี ารสือ่ ความหมาย
ตัวอย่างเช่น หน้าจอโต้ตอบ มีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักท่อง
เที่ยวเลือกส่วนของข้อมูลที่ตนสนใจเพื่อรับข้อมูลได้ แต่

ในขณะที่ผู้โดยสารบางส่วนต้องการการแผ่นพับเพื่ออ่าน
ประกอบเมื่อมีเวลาพียงพอขณะนั่งรอระหว่างเครื่องออก
หรือนัง่ บนเครือ่ งแล้วสามารถน�ำออกมาอ่านได้ ในส่วนของ
ป้ายและขนาดตัวอักษรพบว่าป้ายมีขนาดเล็กไป ตัวอักษร
ไม่เด่นชัดและอ่านได้ยาก จึงท�ำให้ผโู้ ดยสารไม่ได้สนใจป้าย
สือ่ ความหมายมากนัก อีกทัง้ สีของตัวอักษรบนป้ายและพืน้
หลังมีความกลืนกันท�ำให้ขาดความน่าสนใจทีจ่ ะอ่านป้ายจึง
ส่งผลให้ผู้โดยสารไม่เข้าใจศิลปะที่น�ำเสนอ ภาษาที่ใช้ใน
การสื่อความหมายบนป้ายก็พบแค่เพียงภาษาอังกฤษและ
จีนในบางจุดเท่านัน้ ท�ำให้ผโู้ ดยสารทีไ่ ม่เข้าใจภาษาทีใ่ ช้กจ็ ะ
ไม่อ่านป้ายสื่อความหมาย ตลอดจนป้ายที่สื่อความหมาย
ก็ไม่ได้วางในระดับสายตา บางจุดป้ายสื่อความหมายวาง
ด้านข้างหากไม่สังเกตก็ไม่สามารถมองเห็นได้ อีกทั้งต้อง
ศึกษาดูพฤติกรรมผูโ้ ดยสารด้วยว่ามีความสนใจกลวิธไี หน
สามารถเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการการสื่อความหมาย
ซึ่งสอดคล้องกับ Moscardo (2003) ได้กล่าวว่าผู้คนที่มา
จากหลากหลายวัฒนธรรมอาจมีการตอบสนองต่อเนือ้ หาที่
ได้รบั การตีความได้แตกต่างกันและพวกเขาอาจต้องการวิธี
การสื่อความหมายที่แตกต่างกัน นักวิจัยต้องมีการสังเกต
ผลกระทบของความแตกต่างในทางวัฒนธรรมทีม่ ตี อ่ ความ
ต้องการของนักท่องเทีย่ วเพือ่ ทีจ่ ะได้ออกแบบวิธกี ารสือ่ ความ
หมายที่มีความเหมาะสมและในขณะเดียวกัน Moscardo
(2003) ยังได้เสนออีกว่านักวิจยั ควรค้นหาความคล้ายคลึง
กันระหว่างวัฒนธรรมเพือ่ ก�ำหนดหลักการในการสร้างการ
แปลความหมายที่มีประสิทธิผลเช่นกัน   อีกทั้งการจัด
แสดงและแสงสว่างเพียงพอนั้นพบว่าพื้นที่ยังมีความคับ
แคบ แออัด พื้นที่รับชมไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้โดยสาร
เดินผ่านมาโดยเฉพาะที่จุดแสดงบุษบกซึ่งตั้งในบริเวณจุด
เช็คอินของสายการบินท�ำให้ไม่สะดวกในการรับชม
ดังนัน้ ในแง่ของการจัดการการน�ำเสนอโดยเฉพาะประเด็น
ด้านการจัดการพื้นที่เป็นสิ่งส�ำคัญเพราะมีพ้ืนที่เพียงพอ
สัดส่วนพอเหมาะกับศิลปะทีจ่ ดั แสดงจะท�ำให้ศลิ ปะมีคณ
ุ ค่า
มากขึ้น ศิลปะที่จัดแสดงจะไม่เป็นเพียงแค่จุดถ่ายรูปหรือ
มองว่าเป็นเพียงศิลปะที่ใช้ตกแต่งอาคารเท่านั้น แต่จะผู้
โดยสารมีโอการในการเสพศิลปะไทยมากขึน้ และแสงสว่าง
จะต้องเพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน

ด้านการจัดการประสบการณ์

ในด้านการจัดการประสบการณ์เน้นเรื่องการสร้าง
ความเพลินตาในการรับชม การมีส่วนร่วม เกิดการเปิด
มุมมองใหม่ๆ กระตุน้ ให้อยากไปตามแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ
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ทีจ่ ดั แสดงศิลปะทีม่ คี วามเหมือนหรือคล้ายกัน การโน้นน้าว
ใจบอกต่อให้กบั ผูอ้ นื่ และการสร้างความประทับใจประเด็น
นีพ้ บว่าค่าเฉลีย่ ทีผ่ โู้ ดยสารประเมินให้อยูโ่ ดยภาพรวมและ
แต่ละประเภทของศิลปะอยู่ในระดับปานกลาง ศิลปะไทย
ที่จัดแสดงภายในอาคารผู้โดยสารขาออกมีความสวยงาม
ดึงดูดให้ผู้โดยสารรับชมตลอดจนสร้างความเพลิดเพลิน
ให้ในขณะรับชมดังจะเห็นได้จากการที่ผู้โดยสารได้มีการ
ถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึกตามจุดแสดงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิง่
จุดแสดงยักษ์และกวนเกษียรสมุทร อย่างไรก็ตามศิลปะ
ที่จัดแสดงยังขาดสื่อที่จะมาช่วยท�ำให้ศิลปะมีความโดด
เด่นขึ้น อีกทั้งการมีส่วนร่วมขณะรับชมหรือผ่านกิจกรรม
ต่างๆยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมมากนัก ส�ำหรับการสร้างความ
ประทับใจกับศิลปะทีน่ ำ� เสนอนัน้ ผูโ้ ดยสารมีความประทับ
ใจกับศิลปะที่จัดแสดงแม้ว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมจะ
ไม่ได้อยู่ในระดับมากก็ตาม ศิลปะที่จัดแสดงสามารถเปิด
มุมมองให้กับผู้โดยสารในเรื่องของความเป็นไทยมากขึ้น
และเป็นโอกาสทีด่ ที ที่ ำ� ให้ผโู้ ดยสารได้เรียนรูศ้ ลิ ปะไทย แต่
การได้รบั มุมมองใหม่ๆจ�ำเป็นต้องมีการจัดการการสือ่ ความ
หมายทีด่ เี ช่นกัน การสร้างแรงจูงใจทีอ่ ยากจะไปชมสถานที่
ทีม่ กี ารจัดแสดงศิลปะไทยในรูปแบบเดียวกันหรือการบอก
ต่อให้กบั ผูอ้ นื่ พบว่าเมือ่ ผูโ้ ดยสารได้เห็นหรือมีประสบการณ์
กับสิ่งใหม่ๆ ผู้โดยสารมีโอกาสที่จะไปตามแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆ  ซึ่งสอดคล้องกับ  Oh, Fiore, & Jeoun (2007)
กล่าวว่านักท่องเทีย่ วสามารถได้รบั ประสบการณ์ทงั้ ทางตรง
และทางอ้อมจากองค์ประกอบทีร่ ายล้อมจุดหมายปลายทาง
ทีพ่ วกเขาเข้าไปเยีย่ มชม ทัง้ นีป้ ระสบการณ์ของพวกเขาอาจ
เป็นพฤติกรรม การรับรู้ และอารมณ์ที่มีต่อสถานที่นั้น ๆ  
อีกทั้งจากการศึกษาของ Larsen (2550) ประสบการณ์
ใด ๆ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วได้รบั ถือเป็นส่วนหนึง่ ของความทรงจ�ำ
ของพวกเขา ซึง่ สิง่ นีส้ ามารถมีอทิ ธิพลเพียงพอทีจ่ ะถูกเก็บ
ไว้ในหน่วยความจ�ำระยะยาว Oh, Fiore, & Jeoun (2007)
ประสบการณ์ทนี่ า่ จดจ�ำถือเป็นจุดสนใจหลักเพราะนับเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ในการที่จะกลับมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งอีกครั้ง
รวมถึงในการตัดสินใจทีจ่ ะแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา
กับผู้อื่นผ่านค�ำพูด แต่หากกรณีที่ผู้โดยสารมาเป็นประจ�ำ
หรือมีประสบการณ์มากกว่าอีกกลุ่มก็จะท�ำให้ความอยาก
ลดลง สนามบินสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมได้การ
ท่องเที่ยวได้โดยการท�ำสื่อที่มีการบอกถึงสถานที่ที่มีการ
จัดแสดงศิลปะในลักษณะเดียวกันผ่านตามแผ่นป้ายเพื่อ
ให้ผู้โดยสารได้ทราบ
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เพือ่ ให้การจัดการข้อมูลมีประสิทธิผลเพิม่ ขึน้ นัน้ ข้อมูล
ที่ปรากฏบนป้ายสื่อความหมายต้องมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเวลาในการอ่านเนื่องจากผู้โดยสารแต่ละคน
มีเวลาที่จ�ำกัด กลวิธีการน�ำเสนอข้อมูลอาจจะต้องใช้ภาพ
เป็นส่วนประกอบพร้อมค�ำอธิบายสั้นๆถึงสิ่งที่น�ำเสนอ ค�ำ
อธิบายต้องสอดคล้องกับศิลปะที่จัดแสดง กระชับ ตลอด
จนข้อมูลครบถ้วน ตรงประเด็นเพื่อท�ำให้ผู้โดยสารเข้าใจ
เพราะผู้โดยสารแต่ละคนมีภูมิหลังเกี่ยวกับศิลปะไทยต่าง
กัน ค�ำที่อธิบายไม่จ�ำเป็นต้องลงรายละเอียดมากนักหาก
ผูโ้ ดยสารสนใจเพิม่ เติมควรระบุวา่ สามารถค้นคว้าเพิม่ เติม
ได้ทไี่ หนบ้างและค�ำอธิบายข้างล่าง ภาษาทีใ่ ช้ตอ้ งเข้าใจง่าย
ไม่เน้นการใช้ค�ำที่ทับศัพท์หรือเฉพาะจนเกินไป
ส�ำหรับด้านการจัดการการน�ำเสนอนัน้ การทีจ่ ะให้นกั ท่องเทีย่ ว
มองเห็นได้ชัดรับรูว้ า่ มีการจัดแสดงนัน้ ควรประชาสัมพันธ์
ให้มากขึ้นเพราะมีผู้โดยสารที่มาใช้สนามบินไม่ทราบว่ามี
การจัดแสดงศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิด้วย ในแง่
ของพื้นที่จัดแสดงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�ำคัญสถานที่จัด
แสดงควรมีบริเวณเพียงพอต่อการรับชม สะดวกและเข้า
ถึงได้ง่าย มีแสงสว่างเพียงพอในขณะรับชมไม่ว่าจะเป็น
เวลากลางวันหรือกลางคืน การท�ำให้ป้ายสื่อความหมาย
มีขนาดที่ใหญ่ เหมาะสม สูงได้ระดับสายตาที่มองเห็น
เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญ อีกทั้งต้องค�ำนึงถึงขนาดตัว
อักษร สีตวั อักษรและพืน้ หลังด้วย การทีจ่ ะท�ำให้ผโู้ ดยสาร
ชาวต่างชาติรบั รูแ้ ละเข้าใจศิลปะไทยเรือ่ งของป้ายสือ่ ความ
หมายที่มีการใช้ภาษาที่เป็นสากลเป็นเรื่องส�ำคัญ จ�ำเป็น
จะต้องมีการเพิ่มภาษาที่เป็นสากลมากขึ้นเช่น ภาษา
รัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาจีน ให้คลอบคลุมทุกจุด
ที่จัดแสดงศิลปะไทยและส�ำหรับการอ�ำนวยความสะดวก
จากเจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้บทบาทของเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
เพือ่ ลดต้นทุนเรือ่ งทรัพยากรบุคคล เช่น การน�ำจอแบบปุม่
สัมผัสได้คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องช่วงฟัง เนื่องจากการน�ำ
เสนอนอกจากภาพหรือข้อความนั้นการน�ำเสียงประกอบ
เป็นอีกทางเลือกที่สร้างความแปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจได้
อีกด้วยแต่ตอ้ งค�ำนึงถึงความปลอดภัยในทรัพย์สนิ หรือการ
บ�ำรุงรักษาด้วย อีกทั้ง
ในแง่ของการจัดการประสบการณ์น้ันเพื่อให้นักท่อง
เที่ยวเกิดความประทับใจ เห็นคุณค่าในศิลปะไทย กระตุ้น
ให้อยากไปแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดแสดงศิลปะหรือการ
บอกต่อและเกิดความทรงจ�ำที่ดีนั้น ต้องอาศัยการจัดการ
ที่ดีทุกด้าน เมื่อจัดการได้ดีมีประสิทธิภาพในเรืองของ

ประสบการณ์ผลของระดับประสิทธิผลย่อมเปลี่ยนจาก
ระดับปานกลางไประดับมากหรือมากทีส่ ดุ ก็ยอ่ มเป็นไปได้
การสร้างความมีส่วนร่วมนอกจากที่จะมีการน�ำปุ่มสัมผัส
การแจกโบว์ชัวร์แล้วนั้น สามารถท�ำได้โดยการการสร้าง
กิจกรรมต่างๆเช่น การประกวดภาพถ่าย การเขียน review
เป็นต้น โดยเป็นเรือ่ งราวประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากสนามบิน
สุวรรณภูมเิ ป็นอีกวิธหี นึง่ ของการสาร้างการมีสว่ นร่วมทีเ่ กิด
ขึ้นได้ การเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั้นจ�ำเป็น
ต้องบอกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวใดบ้างที่มีการน�ำเสนอศิลปะ
ในลักษะเดียวกัน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สนามบิน
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้
กับสนามบินได้ นอกจากนี้ศิลปะที่น�ำมาจัดแสดงนั้นควร
เลือกศิลปะที่มีครบทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย โดย
เลือกสถานที่ๆส�ำคัญๆของจังหวัดนั้นและจ�ำเป็นที่จะต้อง
ขอความร่วมมือกับจังหวัดต่างๆมาจัดแสดงเพื่อลดการใช้
จ่ายของหน่วยงานหลักในสนามบิน
โดยสรุปบทความวิจยั ชิน้ นีก้ ล่าวถึงการจัดการการสือ่
ความหมายของศิลปะไทยโดยมีสนามบินสุวรรณภูมิเป็น
พืน้ ทีข่ องการศึกษาแม้วา่ สนามบินอาจจะถูกมองเป็นเพียง
ส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผโู้ ดยสารเดินทางถึงยังจุดหมายปลายทาง
มิใช่แหล่งท่องเที่ยวก็ตาม หากแต่สนามบินสุวรรณภูมิได้

มีการน�ำศิลปะไทยมาตกแต่งและสื่อความหมาย กล่าวได้
ว่าเป็นจุดหนึง่ ทีส่ ามารถดึงดูดความสนใจให้กบั ผูโ้ ดยสารได้
การสือ่ ความหมายและการจัดการทีด่ มี สี ว่ นช่วยท�ำให้นกั ท่อง
เทีย่ วมีความเข้าใจ สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน สร้าง
ความประทับใจให้กบั ผูม้ าเยือน อีกทัง้ เป็นการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ กี ารจัดแสดงศิลปะไทยในลักษณะเดียวกัน
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปมากขึ้นซึ่งก่อให้เกิดการก
ระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นและที่ส�ำคัญเป็นการสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีให้กับสนามบิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เดิน
ทาง ตลอดจนก่อให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมการ
บินให้กับประเทศซึ่งจะน�ำมาซึ่งการสร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับคนในชาติและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
เช่นกันอีกด้วย อีกทั้งในวงวิชาการสามารถน�ำองค์ความรู้
ได้พัฒนาต่อยอดศึกษาวิจัยค้นคว้าเพิ่มเติม ตลอดจนการ
พัฒนาองค์ประกอบการจัดการการสือ่ ความหมายให้เหมาะ
สมกับกลุม่ นักท่องเทีย่ วทีม่ ลี กั ษณะทางประชาการทีต่ า่ งกัน
อีกทั้งยังสามารถน�ำไปปรับใช้ในบริบทที่ใกล้เคียงหรือต่าง
กัน โดยเลือกใช้องค์ประกอบย่อยในด้านต่างๆ ตามความ
เหมาะสมกับพื้นที่ นักท่องเที่ยว งบประมาณและที่ส�ำคัญ
ให้เหมาะสมกับทุนมนุษย์ที่มีอยู่
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