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การทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ขึน้ไป มีความผกูพนัมิวเซียมสยามมากท่ีสดุ  

5) การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมมีความสมัพนัธ์กบัความพงึใจในส่ือ
ประชาสมัพนัธ์และกิจกรรม การรับรู้ภาพลกัษณ์มิวเซียมสยาม และความผกูพนัมิวเซียมสยามของ
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This research is aimed to study public relations media exposure, satisfaction, 

image and brand engagement that visitors have to Museum Siam, and to investigate a 
correlation between those terms. This quantitative study implemented a questionnaire 
survey in a data collecting process. The sampling group included 400 Thai visitors. 

The findings were as follows: 
The majority of the respondents were female first-time visitors, including school 

students and university students aged between 11 and 20, earning an average monthly 
income of less than 5,000 baht. The sampling population reported moderate levels of 
perceptions on public relations media and activities. The most effective channel is the 
banners on fences surrounding the museum, followed by the permanent exhibition “The 
Account of Thailand”, the temporary exhibition “Gloss, Glitter, and Glamour: Lacquer as 
the Glue of ASEAN cultures” and Facebook Fanpage. 

 Additionally, the sampling group expressed high levels of satisfaction with the 
museum’s public relations media and activities.  Attractiveness was considered the most 
important factors, followed by easy-to-read patterns, understandable message and 
learning-enhancement activities. The high levels of positive image perception were also 
present, in terms of cleanliness, management and exhibitions, respectively. The visitors 
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also displayed moderate levels of brand engagement. Most of them intended to make a 
repeated visit to the museum; some would suggest it to friends and acquaintances alike 
while the other became fans on its Facebook Fanpage. 

The results of hypothesis testing are as follows: 
1) Differences in monthly incomes and visitation rates influenced levels of 

exposure to public relations media and activities at a statistically significant level. 
Visitors who earned 10,000-15,000 baht a month and had been to the museum 4 times 
at least were the most exposed group.  

2) Differences in age and occupation influenced levels of satisfaction with public 
relations media and activities at a statistically significant level. Visitors who were 
students and universities students aged between 11 and 20 were the most satisfied 
group. 

3) Visitors of different age groups had statistically significant level of their image 
perception on the museum. The group of 11to 20 years old reflected the highest level of 
perception. 

4) Visitors of different age and visitation rates had statistically significant level of 
their engagement to the museum. The group of 31 to 40 years old who had visited the 
museum 4 times at least reflected the highest level of engagement. 

5) Exposure to public relations media and activities had a low positive 
correlation with visitors’ satisfaction, image perception and engagement to the museum. 

6) Satisfaction with public relations media and activities had a high positive 
correlation with visitors’ image perception on the museum. 

7) Visitors’ image perception on the museum had a low positive correlation with 
their brand engagement.



 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ เร่ือง การรับรู้ภาพลกัษณ์มิวเซียมสยาม และความผกูพนัของผู้ เย่ียมชม  
เลม่นี ้สามารถส าเร็จลลุว่งด้วยดี เน่ืองจากบคุคลหลายท่านได้กรุณาให้ค าปรึกษา ให้ข้อมลู ความ
คดิเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือตา่งๆ เพ่ือประกอบการศกึษาในครัง้นี ้โดยผู้วิจยั
ขอกราบขอบพระคณุอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคณุ รศ.ดร.ประทมุ ฤกษ์กลาง อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีได้กรุณาสละเวลา
เพ่ือให้ค าปรึกษา พร้อมชีแ้นะแนวทางในการด าเนินการศกึษา และตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขด้วย
ความรักและเอาใจใสใ่นทกุๆ ขัน้ตอนจนวิทยานิพนธ์เลม่นีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคณุ รศ.พชันี เชยจรยยา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ  
รศ.เมตตา วิวฒันานกุลู กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค าแนะน า และข้อเสนอตา่งๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่งานวิจยัด้วยความรักและความเมตตา 

ขอกราบขอบพระคณุ คณาจารย์แหง่สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีได้ถ่ายทอด
และมอบความรู้ตา่งๆ ให้แก่ผู้วิจยัด้วยความรักและความเข้าใจ และขอขอบคณุ คณะเจ้าหน้าท่ี
คณะนิเทศศาสตร์ท่ีได้ให้ความชว่ยเหลือ และอ านวยความสะดวก อยา่งจริงใจและมีใจบริการ 

ขอขอบพระคณุ คณะเจ้าหน้าท่ีสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ (มิวเซียมสยาม) ท่ี
ได้ให้ข้อมลู ประสานงาน ตลอดจนการชว่ยเหลือตา่ง ด้วยความเตม็ใจและมีมิตรไมตรี 

ขอขอบพระคณุ ผู้ตอบแบบสอบถามทกุทา่นท่ีสละเวลาอนัมีคา่ ซึง่ท าให้การศกึษาในครัง้
นี ้สามารถน าข้อมลูมาวิเคราะห์ผลได้ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี 

 ขอกราบขอบพระคณุ บิดา มารดา ทกุคนในครอบครัว และขอบคณุเพื่อนๆ ทกุคน ท่ีร่วม
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บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

การส่ือสาร เป็นหัวใจหลักในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเช่ือ ประสบการณ์ 
วฒันธรรม และเทคโนโลยี เป็นสิ่งท่ีสามารถสร้างความเข้าใจให้เกิดขึน้ร่วมกนั ซึ่งการส่ือสารได้มี
การแบ่งออกเป็นหลายสาขาวิชา โดยมีการประชาสัมพันธ์เป็นสาขาหนึ่งของการส่ือสารท่ีมี
วิวัฒนาการมายาวนาน และในปัจจุบนัการประชาสัมพันธ์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุก
วงการ เช่น องค์การรัฐบาล องค์การธุรกิจ และการศกึษา ฯ ประทมุ ฤกษ์กลาง (2558) ได้อธิบาย
วา่ การประชาสมัพนัธ์ เป็นกระบวนการส่ือสารท่ีเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์ ซึ่งท าการส่ือสารไปยงัผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรและสาธารณชน ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ช่ือเสียงขององค์การ 
สามารถสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความเช่ือมั่น ก่อให้เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมของ
สาธารณชนท่ีมีต่อการด าเนินการต่างๆ ขององค์การให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งการประชาสมัพนัธ์มี
ระบบการด าเนินงานท่ีส าคญั 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การวิจยั การวางแผน  การส่ือสารผ่านส่ือและ
กิจกรรมขององค์การ จากส่ือมวลชนและส่ือใหม่ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ เว็บไซต์ และส่ือ
สงัคมตา่งๆ และการประเมินผล  

ภาระงานหลกัท่ีส าคญัอยา่งหนึ่งของงานประชาสมัพนัธ์ คือ การสร้างภาพลกัษณ์ช่ือเสียง
ขององค์การ เน่ืองจากภาพลกัษณ์ขององค์การนัน้ มีคณุคา่และความส าคญัตอ่องค์การเป็นอย่าง
ยิ่ง ในการสร้างความสนใจและสง่เสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างองค์การกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์การและประชาชนทัว่ไป ชว่ยให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในองค์การ อีกทัง้ภาพลกัษณ์
ขององค์การยังมีอิทธิพลสูงต่อการเกิดประสบการณ์ต่างๆ จากมุมมองของประชาชนท่ีมีต่อ
องค์การ สามารถช่วยอธิบายได้ว่าองค์การมีลักษณะเช่นใด ในปัจจุบันองค์การส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการด าเนินงานเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์และส่ือสารภาพลกัษณ์ขององค์การให้เป็นไป
ในทางท่ีดี ในกลุม่เปา้หมายขององค์การ ตลอดจนประชาชนทัว่ไป เพราะภาพลกัษณ์ขององค์การ
นี ้เป็นทัง้ต้นทุนทางตรงและทางอ้อมของการเติบโตและความก้าวหน้า  อันน าไปสู่การประสบ
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ความส าเร็จขององค์การ (ประทมุ ฤกษ์กลาง, 2558) 
การส่ือสารภาพลกัษณ์ขององค์การ สามารถกระท าโดยเผยแพร่ผ่านส่ือตา่งๆ ซึ่ง สามารถ

เลือกใช้ได้หลากหลายประเภท โดยนกัประชาสมัพนัธ์จะต้องมีการวิเคราะห์วางแผนการเลือกใช้ส่ือ
ให้มีความสอดคล้องกบัวิถีการด าเนินชีวิตของกลุม่เปา้หมาย 

มิวเซียมสยาม พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam : Discovery Museum) ด าเนินงาน
ภายใต้ สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ (สพร.) โดยมีหน้าท่ีหลกัส าคญั คือ ด าเนินการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) ให้เป็นไปตามปรัชญาของสถาบนัฯ ได้แก่ Play + Learn = 
เพลิน ซึ่งเป็นหวัใจหลกัส าคญัของสถาบนัฯ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสนบัสนุนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งร่ืนรมย์ สนกุสนาน ในรูปแบบพิพิธภณัฑ์ แก่ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะ 
เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ กระตุ้นตอ่มความคิด ด้วยการสร้างสรรค์นิทรรศการท่ีจดุประกายความรู้ 
เกิดการตัง้ค าถามและเน้นการมีปฎิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างนิทรรศการกับผู้ เย่ียมชม 
ก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยเทคนิคการจัดแสดงและการบูรณาการความรู้ท่ี
หลากหลาย (สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ, ม.ป.ป.) 

 มิวเซียมสยาม เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรก ท่ีเกิดจากความตัง้ใจของสถาบัน
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติท่ีมีความต้องการท่ีจะยกระดบัมาตรฐานของพิพิธภณัฑ์ไทยสู่ระดบั
นานาชาติ ซึ่งจดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในประเทศไทย ท่ีเน้นการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของผู้ เย่ียมชม เพ่ือเป็นแหล่งสาระความรู้ในหลาย
สาขาวิชา ซึ่งถูกหล่อหลอมขึน้เป็นนิทรรศการถาวร “เรียงความประเทศไทย” และสามารถสร้าง
ส านึกในการรู้จกัตนเอง รู้จกัเพ่ือนบ้าน และรู้จกัโลก รวมไปถึงการสร้างแนวคิดและภาพลกัษณ์
ใหมข่องพิพิธภณัฑ์ ผ่านส่ือเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัสามารถมีปฎิสมัพนัธ์กบัผู้ เย่ียมชม ให้การ
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ไทยและเร่ืองราวต่างๆ มีความสนุกสนานมากยิ่งขึน้ โดยมิวเซียมสยามได้มี
การท าการประชาสมัพนัธ์ในด้านภาพลกัษณ์ขององค์การ และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารกิจกรรม ผ่าน
ส่ือตา่งๆ อย่างหลากหลาย ทัง้ในส่ือมวลชน เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ และนิตยสาร รวมถึ ง
ส่ือใหม่ เช่น Website Facebook Instragram และ Twitter เพ่ือให้สาธารณชนเกิดการรับรู้ใน
ทิศทางเดียวกนั และเห็นเป็นภาพเดียวกนักบัท่ีองค์การต้องการจะเป็น  

แต่จากการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ด้านภาพลักษณ์
ช่ือเสียงองค์การ ยงัขาดการวิจยัอยา่งตอ่เน่ืองในการประเมินความคิดเห็นของผู้ เย่ียมชมท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียว ณ มิวเซียมสยาม ซึ่งมีการรับรู้ข้อมูลผ่านส่ือต่างๆ ส่งผลให้มิวเซียมสยามอาจไม่
สามารถทราบผลการด าเนินงานในการบริหารส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีสามารถตอบสนองความพึง
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พอใจของผู้ เย่ียมชมได้อย่างสูงสุด รวมถึงภาพลักษณ์และความผูกพันของผู้ เย่ียมชมท่ีมีต่อมิว
เซียมสยาม 

ฉะนัน้ ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้น ท าให้ผู้ วิจยัเกิดความสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง การรับรู้
ภาพลกัษณ์ และความผกูพนัของผู้ เย่ียมชมท่ีมีตอ่พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) โดยผู้วิจยั
หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศกึษาในครัง้นีจ้ะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มิวเซียมสยาม สามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการด้านส่ือประชาสมัพนัธ์ ภาพลกัษณ์ และความผกูพนัของผู้ เย่ียมชม
ท่ีมีตอ่มิวเซียมสยามสืบไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1) เพ่ือศึกษาการเปิดรับส่ือประชาสมัพันธ์ ความพึงพอใจ ภาพลกัษณ์และความผูกพัน
ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีตอ่มิวเซียมสยาม  

2) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ ความพึงพอใจ ภาพลกัษณ์และ
ความผกูพนัของผู้ เย่ียมชมท่ีมีตอ่มิวเซียมสยาม 
 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 ประโยชน์เชิงวิชาการ 
 1) ผลการวิจยันีท้ าให้ได้หลกัฐานเชิงวิชาการ ความสมัพนัธ์ระหว่าง ประสิทธิภาพของส่ือ
ประชาสมัพนัธ์กบั ภาพลกัษณ์ และความผกูพนัของกลุม่ตวัอยา่ง 
 2) ผลการวิจยันีท้ าให้ได้หลกัฐานเชิงวิชาการ ความสมัพนัธ์ระหว่าง ความพึงพอใจในส่ือ
ประชาสมัพนัธ์กบั ภาพลกัษณ์ และความผกูพนัของกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประโยชน์ในการประยกุต์ใช้ 
 1) ผลการวิจยันีส้ามารถเป็นแนวทางให้แก่ ผู้บริหารและบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง ในการน าข้อ
ค้นพบท่ีได้รับจากการศึกษาวิจยัในครัง้นี ้ไปใช้ในการด าเนินการ พฒันาหรือปรับปรุงแนวทางใน
การบริหารงานประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ รวมถึงการบริหารภาพลกัษณ์ และความผกูพนัของ 
ผู้ เย่ียมชมท่ีมีตอ่มิวเซียมสยาม เพ่ือสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ เย่ียมชมได้มากท่ีสดุ 
 2) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อพิพิธภัณฑ์อ่ืน ท่ีก าลังด าเนินการศึกษาวิจัยในด้านภาพลกัษณ์ 
และความผกูพนัของพิพิธภณัฑ์ 
 3) เป็นแนวทางแก่ผู้ ท่ีสนใจจะศึกษาเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ ความพึงพอใจ



4 
 

ในส่ือประชาสมัพนัธ์ ภาพลกัษณ์ และความผกูพนัตอ่ไป 
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

การวิจยัครัง้นีจ้ ากดัขอบเขตเฉพาะผู้ เย่ียมชมชาวไทยท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวภายในมิว
เซียมสยาม ในระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2558 – 15 มิถนุายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึกษา เร่ือง การรับรู้ภาพลกัษณ์และความผกูพนัของผู้ เย่ียมชมท่ีมีต่อมิวเซียมสยาม 

ในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า และน าเสนอแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
  

2.1 แนวคดิเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ 
2.2 ทฤษฎีการรับรู้และเลือกเปิดรับ 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ รับสาร 
2.4 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และได้รับความพงึพอใจจากส่ือมวลชน 
2.5 แนวคดิเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 
2.6 แนวคดิการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 
2.7 ทฤษฎีความผกูพนัของผู้บริโภค 
2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับกำรประชำสัมพันธ์ 
 
 2.1.1 ควำมหมำยของกำรประชำสัมพันธ์ 
 Cutlip & Center (1978) ได้อธิบายไว้ว่า การประชาสมัพนัธ์ คือ การวางแผนล่วงหน้าไว้
ด้วยความพยายาม ในการท่ีจะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น จากการวางตวั ท่ีดี และการกระท าท่ี
รับผิดชอบ ซึง่ใช้การตดิตอ่ส่ือสารแบบ 2 ทาง เพ่ือน าไปสูค่วามพงึพอใจทัง้สองฝ่าย 
  Marston (1979) ได้กล่าวว่า การประชาสมัพนัธ์ นัน้เป็นหน้าท่ีของฝ่ายบริหารองค์การท่ี
ต้องการประเมินถึงทัศนคติของประชาชน รวมทัง้ก าหนดนโยบายและวิธีในการด าเนินงานของ
องค์การให้เหมาะสมกบัความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและยอมรับ
ในองค์การ 
 Grunig (1992) ได้ให้ความหมายของการประชาสมัพนัธ์ หมายถึง วิธีการท่ีองค์กร จะสง่
ข้อมลูขา่วสารท่ีมีให้กบับคุคลภายนอกและภายในองค์กรได้รับทราบ โดยผา่นกระบวนการและส่ือ
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ตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นองค์การ 
 สะอาด ตณัศภุผล (2527) ได้ให้ค าจ ากดัความไว้วา่ การประชาสมัพนัธ์ หมายถึง วิธีการ

ของสถาบนัซึง่มีแบบแผนและการกระท าอยา่งตอ่เน่ือง ในการท่ีจะสร้างหรือก่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัประชาชนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สถาบนัและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ให้
การสนบัสนนุ และให้ความร่วมมือแก่กนั อนัเป็นประโยชน์ให้สถาบนัด าเนินงานได้ผลท่ีดี ตรงกบั
ความมุง่หมาย โดยมีประชามตเิป็นแนวบรรทดัฐานท่ีส าคญั  
 วิรัช ลภิรัตนกุล (2554) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า การประชาสมัพนัธ์ หมายถึง การสร้าง
ความสมัพนัธ์และความเข้าใจระหวา่งองค์การกบัประชาชนท่ีเก่ียวข้อง โดยหวงัผลคือความร่วมมือ
และการสนบัสนนุจากประชาชน 
 นงลกัษณ์ สทุธิวฒันพนัธ์ (2556) การประชาสมัพนัธ์ หมายถึง การท างานท่ีมีแบบแผน มี
การกระท าอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีดีระหว่างประชาชนกบัองค์การ 
ด้วยการใช้วิธีท่ีประชาชนยอมรับและมีการตดิตอ่กนัทัง้สองฝ่าย 
 ประทมุ ฤกษ์กลาง (2558) ได้สรุปความหมายของการประชาสมัพนัธ์ ว่าเป็นกระบวนการ
ของการส่ือสารท่ีเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์ โดยท าการส่ือสารไปยงัประชาชน และผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียขององค์การ ในการเผยแพร่ภาพลกัษณ์ช่ือเสียงให้แก่องค์การ สามารถสร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจ ความศรัทธาและเช่ือมัน่ น ามาซึ่งการสนบัสนนุ ส่งเสริมการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การ
ให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ควรมีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบท่ี
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนท่ีส าคญั คือ การวิจยั การวางแผนการส่ือสารผ่านส่ือและกิจกรรมต่างๆ 
จากส่ือมวลชนรวมถึงส่ือใหม ่ได้แก่ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และส่ือสงัคม และ
การประเมินผล รวมถึงต้องด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายใน 
กลา่วคือ นกัประชาสมัพนัธ์จะต้องท าการวิเคราะห์สถานการณ์ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร อาทิ 
วิสยัทศัน์ ปรัชญา ค่านิยม จุดเด่น และจุดด้อย ฯลฯ และต้องท าการวิเคราะห์และด าเนินงานให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ภายนอกขององค์กร ทัง้ในระดบัชมุชน ระดบัประเทศ และระดบัโลก เช่น 
สงัคม วฒันธรรม สภาพเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ฯลฯ 
 อีกทัง้ยงัได้เสนอกระบวนการการประชาสมัพนัธ์ ซึง่ได้พฒันามาจากแบบจ าลอง R-A-C-E 
Model โดย Marston (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2558) โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของการท างานแต่ละ
ขัน้ตอน ได้แก่ ปัจจยัภายในองค์การ ปัจจยัภายนอกองค์การ รวมถึงรายละเอียดของขัน้ตอนการ
ส่ือสารและประเมินผล โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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ภำพท่ี 2.1  แผนภาพแสดงกระบวนการการประชาสมัพนัธ์ 
แหล่งท่ีมำ: ประทมุ ฤกษ์กลาง, 2558. 

ปัจจยัภายนอกองค์กร 
สภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง    เทคโนโลยี   นวตักรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ปัจจยัภายนอกองค์กร 

วฒันธรรม       สิง่แวดล้อม  กระแสโลก  ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  ชมุชน   สาธารณชน 

ปัจจยัภายในองค์กร 
ปรัชญา  คา่นิยม  วิสยัทศัน์  เปา้หมาย วตัถปุระสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ปัจจยัภายในองค์กร 
วฒันธรรมองค์กร     จดุเดน่ จดุด้อยองค์กร  โอกาส   ข้อจ ากดั 

วิจยั           วางแผน  สือ่สาร   ประเมินผล 
• เชิงปริมาณ         • วิเคราะห์  • สือ่มวลชน ได้แก ่ • วิจยัประเมินผล
เช่น การส ารวจ       สถานการณ์     หนงัสอืพิมพ์                อยา่งเป็นทางการ 
                     นิตยสาร วิทย ุ         • วิธีไมท่างการ  
 • เชิงคณุภาพ          • ช่ือแผน        โทรทศัน์ ภาพยนตร์   เช่น การตดัขา่ว         
เช่น การวิจยั          การสงัเกต ุ
สนทนากลุม่         • หลกัการเหตผุล • สือ่บคุคล เช่น ผู้น า   
                    ความคิดเห็น คนดงั                      
                 • เปา้หมาย       
                        วตัถปุระสงค์ • สือ่สมยัใหม ่เช่น    
           เว็บไซต์ บลอ็ค  

 
       • กลุม่เปา้หมาย • สือ่สงัคม เช่น 

                                                                          Facebook Line 
                                  • สือ่และกิจกรรม              Twitter Youtube    
         

• กิจกรรมพิเศษ   
       • งบประมาณ    
       • ตารางเวลา  
       •ประเมินผล                 • สื่อเบ็ดเตลด็ เช่น 

    เสือ้ ร่ม ปากกา     
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 จากความหมายดงักลา่วข้างต้น สามารถสรุปได้ดงันี ้การประชาสมัพนัธ์ คือ กระบวนการ
ของการส่ือสารท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การไปสู่สาธารณชนท่ีเก่ียวข้อง ให้ได้รับความรู้
และความเข้าใจตอ่เนือ้หาสาร หรือสิ่งท่ีองค์การตา่งๆ ได้มีการน าเสนอ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับทราบ
ข้อมลูตา่งๆ จากองค์กรอย่างครบถ้วน และน าไปสู่การให้ความร่วมมือ การสนบัสนนุซึ่งมีส่วนช่วย
ให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จ อีกทัง้ยังก่อให้เกิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์การในสายตาประชาชน 
 
 2.1.2 ส่ือที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ 
  ส่ือท่ีใช้ในการประชาสมัพันธ์นัน้ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2527) ได้เสนอการแบ่ง
ประเภทของส่ือออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  2.1.2.1 ส่ือภายในองค์การ 
  เป็นการประชาสมัพนัธ์ระหว่างองค์การกบัพนกังานขาย มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจอนัดีระหว่างกนั ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในการบริหารงานขององค์การ และเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจระหวา่งพนกังานกบัองค์การ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบรรลเุปา้หมาย
ตามท่ีได้ตัง้ไว้ สามารถแบง่ออกเป็น 4 ประเภท คือ  

1) ส่ือสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจ าปี คู่มือพนักงาน นิตยสารภายใน
องค์การ จดหมายเวียน โปสเตอร์ และเอกสารตา่งๆ  
   2) การบรรยาย เชน่ ประชมุ สมันา และฝึกอบรม  
   3) กิจกรรม เชน่ นิทรรศการ ทศันศกึษา และงานสงัสรรค์  
   4) อปุกรณ์โสตทศันะ เชน่ ฉายภาพยนตร์ สไลด์ และเคร่ืองกระจายเสียง
ตา่งๆ  
  2.1.2.2 ส่ือภายนอกองค์กร 
   เป็นงานของฝ่ายประชาสมัพันธ์ภายในองค์การ ซึ่งท าหน้าท่ีเสมือนศูนย์กลาง
ข่าวกรองข้อมลู จากทัง้ภายในและภายนอกองค์การ และแจ้งให้กบัฝ่ายบริหารได้รับทราบ  เพ่ือมี
ส่วนช่วยในการตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ ให้ถูกต้อง และมีความเหมาะสมตอ่เหตกุารณ์นัน้ๆ มากขึน้ 
สามารถแบง่ได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1) ส่ือมวลชนและส่ือประชาสมัพนัธ์ เข่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทย
โทรทศัน์ รายงานประจ าปี ของท่ีระลกึ และปฎิทิน ฯ 
   2) การบรรยาย เชน่ ประชมุ ฝึกอบรม และสมันา ฯ 
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3) กิจกรรมและการกุศล เช่น การช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ การ
บริจาค การสาธิต และนิทรรศการ  

4) อปุกรณ์โสตทศันะ เชน่ ฉายภาพยนตร์ เคร่ืองกระจายเสียงตา่งๆ และ
สไลด์  
 ส่วน วิรัช ลภิรัตนกลุ (2553) ได้เสนอประเภทเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีใช้ในการประชาสมัพนัธ์
วา่มีหลากหลายประเภท เชน่ 
 1) ส่ือบคุคล (Personal Media) 
 2) ค าพดู (Spoken Word) 
 3) วิทยกุระจายเสียง 
 4) หนงัสือพิมพ์ 
 5) โทรทศัน์  
 6)  ภาพยนตร์ 
 7) ส่ือสิ่งพิมพ์ และเอกสาร (Print Media) 
 8) วารสาร 
 9) นิตยสาร 
 10) ภาพนิ่ง 
 11) ฟิล์มสคริป 
 12) จดหมายขา่ว 
 13) โปสเตอร์และปา้ยประกาศ 
 14) การโฆษณาสถาบนั 
 15) การโฆษณาเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 
 16) การจดัเหตกุารณ์พิเศษตา่งๆ (Special Events)  
 รวมถึง ประทุม ฤกษ์กลาง (2558) ได้เสนอถึงเกณฑ์การจัดแบ่งประเภทของส่ือและ
กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ โดยสามารถแบง่ออกเป็น 5 ประเภท คือ  

1) การจดัแบง่ประเภทส่ือประชาสมัพนัธ์ตามเกณฑ์การเข้าถึงกลุม่เปา้หมาย แบง่เป็น 
(1) ส่ือมวลชน ได้แก่ โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร และภาพยนตร์ โดยสามารถ

เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายจ านวนมากในเวลารวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร เทคนิคของการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชนนัน้ สามารถกระท าได้จากการใช้ข่าว
ประชาสมัพนัธ์ (Press Release) ภาพข่าวประชาสมัพนัธ์ (Photo Release) การจดังานแถลงข่าว
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แก่ส่ือมวลชน(Press Conference) การส่งวีซีดีข่าวประชาสมัพนัธ์แก่ส่ือมวลชน(VCD Release) 
การเชิญส่ือมวลชนเดนิทางมาท าขา่วกิจกรรม เหตกุารณ์พิเศษ 

(2) ส่ือบุคคล เป็นการส่ือสารแบบเผชิญหน้า ได้แก่ การใช้ผู้น าทางความคิดเห็นของ
ประชาชน (Opinion Leader) เช่น พระ ผู้ ใหญ่ในบ้านเมือง หรือผู้ มีช่ือเสียง  (Celebrities) เช่น 
ดารา นกัร้อง โดยส่ือบุคคลจะมีอิทธิพลสูงในการโน้มน้าวใจ เปล่ียนทัศนคติ ความเช่ือต่างๆได้
ดีกวา่ส่ือมวลชน 

2) การจดัแบง่ประเภทส่ือประชาสมัพนัธ์ตามการควบคมุของนกัประชาสมัพนัธ์ แบง่เป็น 
       (1) ส่ือควบคมุได้ (Controlled Media) ได้แก่ ส่ือท่ีนกัประชาสมัพนัธ์ผลิตเอง เช่น 
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ โปสเตอร์ และแผน่พบั ฯลฯ 

   (2) ส่ือควบคมุไมได้ (Uncontrolled Media) คือ ส่ือท่ีนกัประชาสมัพนัธ์ขอความร่วมมือ
ในการช่วยเผยแพร่ข่าวต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ส่ือมวลชน เช่น วิทยุ โทรทศัน์ และหนงัสือพิมพ์ 
โดยนกัประชาสมัพนัธ์ไม่สามารถสัง่การเพ่ือลงข่าวได้ แต่อาศยัความช่วยเหลือ ความอนุเคราะห์ 
ทัง้นีน้กัประชาสมัพนัธ์มีเทคนิคในการท าให้ประสบผลส าเร็จคือ การเขียนข่าวให้มีประเด็นยึดหลกั
คณุคา่ของขา่ว และการท าส่ือมวลชนสมัพนัธ์ หรือการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัส่ือมวลชน 

3) การจดัแบง่ประเภทสิ่งประชาสมัพนัธ์ ตามธรรมขาตขิองส่ือ แบง่ออกเป็น 
(1) ส่ือสิ่งพิมพ์ ไดแ่ก่ หนงัสือพิมพ์ โปสเตอร์ นิตยสาร แผน่พบั และใบปลิว 
(2) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรทศัน์ วิทย ุภาพยนตร์ 
(3) ส่ือเบด็เตล็ด หรือส่ือพิเศษ ได้แก่ ปากกา ปฏิทิน เสือ้ ร่ม และหมวก 
(4) ส่ือสมยัใหม ่ได้แก่ Website Facebook Line Twitter Instragram Youtube 

4) การจัดแบ่งส่ือประชาสมัพนัธ์ตามแวดวงธุรกิจ การส่ือสาร การตลาด และโฆษณา 
แบง่เป็น 

(1) Above the Line Media ได้แก่ การส่ือสารโดยผ่านส่ือมวลชน เช่น วิทย ุโทรทศัน์ 
หนงัส่ือพิมพ์ 

(2) Below the Line Media ได้แก่ การส่ือสารโดยไม่ผ่านส่ือมวลชน เช่น จดหมายข่าว 
โดยในปัจจบุนัมีความส าคญัเพิ่มขึน้ 

(3) Through the Line Media ได้แก่ การส่ือสารท่ีใช้ทัง้ Above the Line Media และ 
Below the Line Media ร่วมกนั 

5) การจดัแบง่ส่ือประชาสมัพนัธ์ยคุใหม ่แบง่เป็น 
(1) ส่ือออนไลน์ คือ สิ่งท่ีมีการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ผ่านอินเตอร์เน็ต ส่ือสังคม เช่น 
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Website Facebook Line Youtube Instragram และ Twitter 
(2) ส่ือออฟไลน์ คือ ส่ือท่ีไม่มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ เชน่ โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ โปสเตอร์ และแผน่พบั ฯลฯ  
 
 2.1.2 หลักกำรวำงแผนส่ือประชำสัมพันธ์ 
 การวางแผนการเลือกใช้ส่ือและกิจกรรมเพ่ือการประชาสมัพนัธ์นัน้ นกัประชาสมัพนัธ์ควร
ยดึหลกัการดงัตอ่ไปนี ้Wilcox Adult & Agee (1998 อ้างถึงในประทมุ ฤกษ์กลาง, 2557) 
 1) ความซ า้ นกัประชาสมัพนัธ์ควรเสนอข่าวซ า้ๆ จะสามารถช่วยให้ผู้ รับสารเกิดการจดจ า
ข้อมลูขา่วสารได้ 
 2) ควรสร้างสารให้มีความชดัเจน ตรงไปตรงมา ง่าย และกระชบั จะช่วยให้ผู้ รับสารเกิด
ความเข้าใจในสารได้อยา่งรวดเร็ว  
 3) สร้างสารให้มีความน่าสนใจ โดยข่าวสารท่ีมีประโยชน์ต่อผู้ รับสาร จะก่อให้เกิดการ
เปิดรับสาร เช่น ประโยชน์ในด้านความบนัเทิง เพ่ือรับรู้ข่าวสาร หรือเพ่ือการเรียนรู้ นอกจากนีก้าร
ใช้ส่ือใหม ่ท่ีมีความทนัสมยั ความสวยงาม จะสามารถชว่ยสร้างความนา่สนใจได้มากยิ่งขึน้ 
 4) สร้างความน่าเช่ือถือในข่าวสารประชาสัมพันธ์ กระท าได้โดยใช้ผู้ ส่ือสารท่ีมีความ
นา่เช่ือถือ เชน่ มีความรู้ ความเช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ  
 5) ใช้การผสมผสานส่ือและกิจกรรมท่ีหลากหลายในการประชาสมัพนัธ์ จะช่วยเพิ่มการ
เปิดรับ และการรับรู้การประชาสมัพนัธ์ได้ดีขึน้ 

ดงันัน้ จากข้อมูลดงักล่าว สามารถสรุปได้ว่า การส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์  นัก
ประชาสมัพนัธ์สามารถกระท าโดยเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านทางส่ือต่างๆ ได้แก่ ส่ือท่ีควบคุมได้ 
เชน่ โปสเตอร์ โบรชวัร์ และแผน่พบั ฯลฯ โดยควรระมดัระวงัตอ่เนือ้หาข่าวสารท่ีน าเสนอในส่ือนัน้ๆ 
และส่ือท่ีไม่สามารถควบคมุได้ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุและหนงัสือพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งองค์การจะต้องมีการ
ส่งเสริม สร้างความเข้าใจอนัดีต่อประชาชนและส่ือมวลชน เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารรายละเอียด
ต่างๆ ให้มีความถูกต้อง รวมถึงการน าเสนอข่าวสารเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ จะต้องเป็นไปอย่าง
ตอ่เน่ือง และสามารถตรวจสอบข้อมลูภายหลงัจากการประชาสมัพนัธ์ได้ เพ่ือสามารถน าข้อมลูไป
พฒันาหรือปรับปรุงการประชาสมัพนัธ์เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยมิวเซียมสยามได้ใช้ส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ในส่ือชอ่งทางตา่งๆ ดงันี ้ 
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ตำรำงท่ี 2.1  การเผยแพร่ขา่วสารประชาสมัพนัธ์ผา่นชอ่งทางส่ือตา่งๆ ของมิวเซียมสยาม 
 

สือ่ องค์การ ประเภทสือ่ที่ใช้ 
 
 
สือ่หนงัสอืพิมพ์ 

คมชัดลึก เดลินิวส์มติชน ประชาชาติธุรกิจ ไทยรัฐ 
บางกอกโพสต์ แนวหน้า สยามกีฬา บ้านเมือง กรุงเทพ
ธุรกิจ ผู้ จัดการรายวนั ผู้จัดการรายสปัดาห์ สยามรัฐ 
ข่าวสด ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ บางกอกทูเดย์ พิมพ์ไทย 
โ ล ก วั น นี ้ เ อ เ อ ส ที วี  เ อ็ ม ทู เ อ ฟ  โ พ ส ต์ ทู เ ด ย์ 
ฐานเศรษฐกิจ สยามดารา ดาราเดลี่ สยามบันเทิง 
ซุปเปอร์บนัเทิง เดอะเนชัน่ 

-สือ่สิง่พิมพ์ 
-สือ่การพิมพ์ 
-จดหมายตรง 
-สือ่ค าพดู 
-สื่ออื่นๆ เช่น ของที่ระลึก
ตา่งๆ 
-การสมันา การประชุม และ
การเสวนาตา่งๆ 

 
 
สือ่วิทย ุ

 
 
89.00 Chill FM 106.50 Green Wave 

-สือ่วิทย ุ
-จดหมายตรง แฟ็กซ์ 
-สือ่ค าพดู 
-สื่ออื่นๆ เช่น ของที่ระลึก
ตา่งๆ 
-การสมันา การประชุม และ
การเสวนาตา่งๆ 

 
 
สือ่นิตยสาร 

 
 
A DAY LIPS Real Parenting 

-สือ่สิง่พิมพ์ 
-สือ่การพิมพ์ 
-จดหมายตรง สือ่ค าพดู 
-สื่ออื่นๆ เช่น ของที่ระลึก
ตา่งๆ 
-การสมันา การประชุม และ
การเสวนาตา่งๆ 

 
 
 
 
สือ่โทรทศัน์ 
 
 

ช่อง 3 SD  ช่อง 3 HD  ช่อง 3 แฟมิลี่  ททบ.5 ช่อง 7 
HD อสมท. MCOT kid&family  สทท.11 
ไทยพีบีเอส  ไทยพีบีเอส (ช่องเด็ก) โลก้า(ทีวีพลู) 
ทีเอ็นเอ็น 24  นิว ทีวี (เดลินิวส์) สปริงนิวส์ ไบร์ท ทีวี 
วอยส์ ทีวี  เนชัน่ ทีวี  เวิร์คพอยท์ ครีเอทีฟ ทีวี  ทรูฟอร์
ย ูจีเอ็มเอ็ม 25 (แกรมมี่) นาว (เนชัน่) ช่อง 8 (อาร์เอส)  
โมโน 29 จี เอ็ มเอ็ ม วัน (แกรมมี่ )  ไทยรั ฐที วี 
 อมรินทร์ พีพี ทีวี HD 

-สื่อ โสตทัศนูปกรณ์  เช่น 
ภาพเคลื่อนไหว และClip 
VDO 
-จดหมายตรง 
-สือ่ค าพดู 
-สื่ออื่นๆ เช่น ของที่ระลึก
ตา่งๆ 
-การสมันา การประชุม และ
การเสวนาตา่งๆ 
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ตำรำงท่ี 2.1 (ตอ่) 

 
แหล่งท่ีมำ: ภษิูต ชว่ยชฤูทธ์ิ (สมัภาษณ์, 12 มีนาคม 2558) 
 

ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจ าได้ท าการศกึษาเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมของ
มิวเซียมสยามจากผู้ เย่ียมชม เพ่ือน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบในการวางแผนส่ือ

สือ่ องค์การ ประเภทสือ่ที่ใช้ 
Standy BTS วงเวียนใหญ่MRT หวัล าโพง -สื่ออื่นๆ เช่น ของที่ระลึก

ตา่งๆ 
 
 
 
 
 
สือ่ใหม ่
(ภายนอก
องค์กร) 

www.google.co.th www.manager.co.th 
www.pantip.com www.sanook.com 
www.hunsa.com www.teenee.com 
www.bangkokbiznews.com 
www.thairath.co.th www.dailynews.co.th  
www.matichon.co.th www.ch7.com 
www.komchadluek.net 
www.bangkokbiznews.com  www.dek-d.com 
tna.mcot.net www.kapook.com www.tv5.co.th 
www.siamzone.com/ 
www.unigang.com www.matichon.co.th 
www.mthai.com www.yenta4.com 
www.you2play.com 
www.mcot.net www.siamsport.co.th 
www.thairathonline.com 
www.trueworld.net/home/index.jsp 
www.pantip.com www.kapook.com 

 
 
 
 
 
-สือ่โสตทศันปูกรณ์ 
เช่น Clip VDO 
-จดหมายตรง 
-สื่ออื่นๆ เช่น ของที่ระลึก
ตา่งๆ 
-ใ ช้ เพื่ อ เผยแพร่ข่าวสาร
ต่ า ง ๆ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร สู่
ประชาชนภายนอกองค์การ 

 
สือ่ใหม ่
(ภายในองค์กร) 

Website -  www.museumsiam.com 
Facebook - facebook.com/museumsiamfan 
Instagram - @museumsiam 
Twitter - @MuseumSiam 
Youtube - museumsiam 

-สือ่โสตทศันปูกรณ์ 
เช่น Clip VDO 
-ใ ช้ เพื่ อ เผยแพร่ข่าวสาร
ต่ า ง ๆ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร สู่
ประชาชนภายนอกองค์การ 

http://www.dek-d.com/
http://www.museumsiam.com/
http://www.facebook.com/museumsiamfan
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ประชาสมัพนัธ์ให้เกิดการรับรู้ในกลุม่ผู้ เย่ียมชม และประสิทธิภาพแก่องค์การมากท่ีสดุ 
 
2.2 ทฤษฎีกำรรับรู้และเลือกเปิดรับ 

 
ปรมะ สตะเวทิน (2533) ได้กลา่ววา่ การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการตีความหมาย

จากสิ่งท่ีบุคคลพบเห็นในสิ่งแวดล้อม ส่วนความหมาย (Meaning) คือ สิ่งท่ีเกิดขึน้จาก
กระบวนการตีความหมาย โดยบคุคลจะรับรู้และตีความหมายจากประสบกาณ์เดิมท่ีมีอยู่ หากสิ่ง
ท่ีบุคคลพบเห็นเป็นสิ่งใหม่ ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน บุคคลจะท าให้สิ่งนัน้มีความหมาย
ด้วยการเลือก (Select) เพิ่มเติม (Add) บิดเบือน (Distort) หรือเช่ือมโยง (Relate) สิ่งนัน้ ให้เข้ากบั
ประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล และยงัเป็นกระบวนการท่ีอาจเกิดขึน้โดยไม่ตัง้ใจและไม่รู้ตวั 
โดยสว่นมากมกัเกิดจากประสบการณ์และการสัง่สมทางสงัคม เน่ืองจากบคุคลไม่สามารถให้ความ
สนใจกบัสิ่งท่ีอยู่รอบตวัได้ทัง้หมด จึงเลือกท่ีจะรับรู้เป็นบางส่วนเท่านัน้ เพราะแต่ละบุคคลมีการ
รับรู้และมีความสนใจกับสิ่งรอบตวัแตกต่างกัน ดงันัน้ หากบุคคลสองบุคคลได้รับข่าวสารชนิด
เดียวกัน อาจมีการรับรู้และให้ความสนใจแตกต่างกัน (พัชนี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิทย์ 
และถิรนนัท์ อนวชัศริิวงศ์, 2534) 

หรืออีกความหมายของการรับรู้ คือ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารท่ีผ่านทางประสาท
ทางการรับรู้ โดยการรับรู้สามารถเกิดขึน้ได้ 2 ลกัษณะ คือ การรับรู้ปรากฎการณ์ทางธรรมขาต ิ
หรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งสงัเกตไุด้อย่างเป็นรูปธรรม และการรับรู้ทางจิตใจ (Pomerantz, 2003 
อ้างถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2554) โดยมีการตระหนักรู้ในข้อมูลข่าวสาร และตีความหมาย
ขา่วสารผา่นประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือ การเห็น การได้กลิ่น การได้ยิน การสมัผสั และการลิม้รส โดย
สมองจะเลือกประเด็นข่าวสารท่ีเก็บรวบรวมมาท าการจัดระบบข่าวสาร แปลความหมาย และ
ประเมินขา่วสาร ซึง่ผลลพัธ์ท่ีได้จากกระบวนการดงักล่าว คือ การรับรู้ (Verderber 1996 อ้างถึงใน 
ประทมุ ฤกษ์กลาง,  2558) 

 
2.2.1 กระบวนกำรรับรู้ 
มีนักวิชาการหลายท่าน ได้เสนอขัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการรับรู้ไว้หลายรูปแบบ

ด้วยกนั ได้แก่ 
Verderber (1996 อ้างถึงใน ประทมุ ฤกษ์กลาง,  2558) ได้เสนอว่า กระบวนการรับรู้มี 3 

ขัน้ตอน คือ 
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1) การเลือกรับรู้ (Selection) ซึ่งเกิดขึน้จากข้อจ ากัดทางกายภาพในการการรับรู้ของ
มนุษย์ จึงท าให้มีการเลือกรับรู้ข่าวสารในสภาพแวดล้อมจ านวนมาก เพียงบางส่วนเท่านัน้ โดย
ขึน้อยูก่บัปัจจยัด้านความสนใจ ความต้องการ และความคาดหวงั 

2) การจัดระบบ (Organization) โดยสมองจะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จัดระบบ และ
ตีความหมายจากการรับรู้ ซึง่การจดัระบบของมนษุย์เป็นไปตามกฎของ ความง่าย (Simplicity) ซึ่ง
มนษุย์จะมีการจดัระบบรับรู้สิ่งท่ียุ่งยากหรือซบัซ้อนในรูปแบบง่ายๆ จากกฎ 3 ข้อ คือ (1) รูปแบบ 
(Pattern) มนษุย์จะท าการจดัระบบรับรู้ตอ่สิ่งกระตุ้นท่ีเข้ามาอย่างกระจดักระจาย ให้เป็นรูปแบบ
ร่วมกนั (2) ความใกล้ชิด (Proximity) มนษุย์จะจดัระบบรับรู้ตอ่สิ่งตา่งๆ โดยการสร้างความใกล้ชิด
และมีความสมัพนัธ์กนั (3) ความสมบรูณ์ (Good form) มนษุย์จะจดัระบบรับรู้ ตอ่สิ่งตา่งๆ ท่ียงัไม่
สมบรูณ์ โดยสร้างภาพท่ีสมบรูณ์ขึน้ เพ่ือเตมิเตม็สว่นท่ีขาดหาย 
 3) การตีความ (Interpretation) คือ กระบวนการให้ความหมายกบัข่าวสารท่ีท าการเลือก
รับรู้และจดัระบบ โดยมนษุย์แตล่ะคนมีการรับข่าวสารชนิดเดียวกนั อาจมีการตีความแตกตา่งกัน
ได้ เน่ืองจากการตีความของแตล่ะบคุคลขึน้อยู่กบัปัจจยัตา่งๆ เช่น ความชดัเจนของข้อมลูข่าวสาร 
อารมณ์ วฒันธรรม เป็นต้น 
 ส่วน พชันี เชยจรรยา ,เมตตา กฤตวิทย์ และถิรนนัท์ อนวชัศิริวงศ์  (2541 อ้างถึงใน ประ
ทมุ ฤกษ์กลาง,  2558) ได้อธิบายวา่ ขัน้ตอนของกระบวนการรับรู้ มีดงันี ้

1) การเปิดรับ โดยบุคคมีแนวโน้มในการส่ือสารตามความคิดเห็น และความสนใจของ
ตนเอง และท าการหลีกเล่ียงท่ีจะส่ือสารในสิ่งท่ีไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นและความสนใจของ
ตน โดยการเลือกเปิดรับส่ือนี ้เกิดขึน้ได้ทัง้ในระดบัจิตไร้ส านกึ และระดบัจิตส านกึ 

2) การเลือกรับรู้ หมายถึง แนวโน้มท่ีบุคคลจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารและตีความหมาย 
เพ่ือให้การส่ือสารนัน้เป็นไปตามความคิดเห็นและความสนใจของตนเอง โดยอาจมีการบิดเบือน
ขา่วสารให้เป็นไปตามทิศทางท่ีตนสนใจ 

3) การเลือกจดจ า คือ การท่ีบคุคลมีความพร้อมในการจดจ า และมีความพร้อมท่ีจะเข้าใจ
ขา่วสารท่ีตนสนใจ  

Klapper (1960) ได้มีการอธิบายถึงพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือนัน้ มีขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีส าคญั 4 
ขัน้ตอน คือ  

1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขัน้ตอนท่ีบคุคลจะท าการเลือกและท าการ
เปิดรับส่ือแตล่ะประเภทโดยอาศยัองค์ประกอบทางด้านความสนใจ และความต้องการของบคุคล
เป็นหลกั รวมถึงทกัษะของตนเอง เช่น การท่ีบุคคลมีทกัษะในการอ่านมากกว่า ก็จะเลือกเปิดรับ
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ส่ือท่ีเป็นส่ือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ มากกวา่ส่ือประเภทอ่ืนๆ 
2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ รับสารจะเลือกรับ

ข่าวสารจากส่ือท่ีตนเองสนใจ ท่ีมีการน าเสนอข้อมูล แนวคิด หรือทศันคติต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมลูเดมิท่ีตนเองมีอยู ่เพ่ือไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งของข้อมลูภายในตนเอง 

3) การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เป็น
ขัน้ตอนท่ีบุคคลเม่ือมีการรับข่าวสารแล้ว บุคคลจะท าการเลือกและตีความหมายของตนเอง ซึ่ง
การตีความหมายดงักล่าว จะพิจารณาตามปัจจัยต่างๆ ภายในบุคคล เช่น จากประสบการณ์ 
ความเช่ือ ความต้องการ ความคาดหวงั แรงจงูใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และ
จิตใจ เป็นต้น และส่งผลท าให้บคุคลเกิดความพึงพอใจตอ่การรับรู้ข่าวสารตา่งๆ ท่ีน าเสนอ ดงันัน้ 
บคุคลอาจมีการตีความให้มีความสอดคล้องกับความรู้เดิมของตน จึงท าให้อาจเกิดการบิดเบือน
ของขา่วสาร หรือขา่วสารถกูตดัทิง้ไปบางสว่น 

4.) การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นขัน้ตอนท่ีบคุคลท าการเลือกจดจ าเนือ้หา
และข้อมูลตา่งๆ ของข่าวสาร จากการตีความหมายในขัน้ตอนก่อนหน้า ซึ่งหากบุคคลมีความพึง
พอใจต่อสารนัน้ บุคคลก็จะเลือกจดจ าและคล้อยตามเนือ้หาในสารต่างๆ ท่ีได้มีการน าเสนอให้
บคุคลได้รับรู้ และมกัไมจ่ดจ าข้อมลูในสว่นท่ีตนเองไมส่นใจ หรือไม่สอดคล้องกบัข้อมลูเดิมของตน 
เพราะอาจท าให้รู้สกึเกิดความขดัแย้งกบัข้อมลูภายในตนเอง 

นอกจากนี ้Hunt & Ruben (1993) ได้มีการกล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกเปิดรับ
ขา่วสารตา่งๆ ของบคุคลนัน้ จะมีเนือ้หาและกระบวนการท่ีส าคญั คือ  

1) ความต้องการ (Need) ซึ่งเป็นปัจจยัพืน้ฐานของบุคคล ท่ีจะน าเสนอและสร้างความ
ต้องการให้บุคคลตอบสนองต่อสภาพท่ีเป็นอยู่ หรือตอบสนองต่อความต้องการของร่างกายหรือ
จิตใจได้  

2) ทศันคติและคา่นิยม (Attitude and Values) เป็นอิทธิพลท่ีมีความส าคญัอย่างมากตอ่
การเปิดรับสาร เน่ืองจากประสบการณ์หรือเป้าหมายของผู้ รับสารนัน้ หากได้รับสารท่ีมีความ
ขดัแย้งต่อความรู้สึก ขดัแย้งต่อประสบการณ์ ทัศนคติต่างๆ ก็จะท าให้บุคคลนัน้ เกิดการปฏิเสธ
การรับสารตา่งๆ และอาจจะเลือกจดจ าหรือไมจ่ดจ าสารนัน้ได้ 

3) เป้าหมาย (Goal) เป็นการเปิดรับส่ือจากเนือ้หาของส่ือ จะสามารถตอบสนองต่อ
เป้าหมายท่ีมุ่งหวังของบุคคลได้ ซึ่งเป้าหมายท่ีถูกก าหนดขึน้มีผลต่อการเลือกใช้ส่ือ การ
ตีความหมาย และจดจ าเพ่ือตอบสนองตอ่เปา้หมายนัน้ๆ  

4) ความสามารถ (Capability) เป็นกระบวนการในการบริหารจดัการเก่ียวกบัความรู้สึก
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นึกคิดของบคุคล ท่ีมีต่อความสามารถของบุคคลในการเปิดรับข้อมลูข่าวสารว่า บุคคลนัน้ๆ จะมี
ความรู้ และมีความเข้าใจตอ่การรับรู้ส่ืออย่างไร เพ่ือให้ตนเองสามารถเลือกข่าวสาร ตีความ และ
จดจ าส่ือตา่งๆ ตอ่ไป 

5) การใช้ประโยชน์ (Utility) เป็นกระบวนการท่ีบคุคลผู้ เปิดรับส่ือ จะพิจารณาว่า ข้อมลูท่ี
ได้รับมาจากส่ือนัน้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์กบัตนเองได้อย่างไร  

6) ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) เป็นกระบวนการท่ีผู้ ผลิตส่ือ จะต้อง
ค านึงถึงรูปแบบของการเขียน หรือรูปแบบของการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ เพ่ือให้ตอบสนอง
ตอ่ความรู้สกึ และความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี  

7) สภาวะ (Context) คือ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆ กล่าวคือ สถานท่ี เวลา และบุคคล
อ่ืนๆ เช่น หากมีบุคคลอ่ืนอยู่ด้วย จะมีอิทธิพลโดยตรงกับการเลือกใช้ ส่ือ การตีความ และการ
จดจ าสารของผู้ รับสาร เพราะการท่ีผู้ รับสารจะถกูมองวา่เป็นคนอย่างไรจากบคุคลอ่ืน หรือผู้ รับสาร
คดิวา่บคุคลอ่ืนจะมองตนอยา่งไร สิ่งเหลา่นีล้้วนมีอิทธิพลตอ่การเลือกเปิดรับขา่วสารของผู้ รับสาร 

8) ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit) ผู้ รับสารมีการเปิดรับข่าวสารท่ีไม่
เหมือนกนั เน่ืองมาจากประสบการณ์ในอดีต หากผู้ รับสารมีความชอบในส่ือชนิดใดชนิดหนึ่ง ผู้ รับ
สารจะเลือกใช้ส่ือชนิดใดชนิดหนึง่ พร้อมทัง้ตีความและจดจ าเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

ฉะนัน้ จากการศึกษาดงักล่าว ท าให้สามารถสรุปทฤษฎีการรับรู้และเลือกเปิดรับ ได้ว่า 
เป็นกระบวนการท่ีบุคคลจะท าการคดัเลือก และวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ตามท่ีสารได้มีการ
น าเสนอไว้ แล้วน ามาสรุป และตีความเป็นความหมายของตน อันเกิดขึน้จากความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ค่านิยม และความเช่ือต่างๆ ของตนเอง โดยการรับรู้และเลือกเปิดรับนี ้เป็น
กระบวนการส่ือสารท่ีผู้ เย่ียมชมใช้ในการรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของมิวเซียม
สยาม ซึง่น าไปสูก่ารรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามในมมุมองของผู้ เย่ียมชม 

 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะประชำกรศำสตร์ของผู้รับสำร 
 
 พรทิพย์ วรกิจโภคากร (2546) อธิบายว่า ผู้ รับสารแต่ละบุคคลจะมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีเป็นปัจเจกบคุคล เชน่ ผู้ รับสารเพศหญิง ผู้ รับสารเพศชาย ผู้ รับสารเด็ก หรือผู้ รับ
สารวัยรุ่น ฯลฯ ซึ่งความแตกต่างทางประชากรศาสตร์นัน้ จะมีอิทธิพลต่อการส่ือสารได้ โดย
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วยปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้
 1) อาย ุ(Age) 



18 
 

 “อาย”ุ ของผู้ รับสารมีอิทธิพลตอ่การส่ือสารในครัง้นัน้ๆ ซึ่งออกมาในรูปแบบของความเช่ือ 
ความสนใจ หรือพฤตกิรรมในการรับข้อมลูขา่วสารของผู้ รับสาร เช่น การส่ือสารระหว่างบคุคล การ
ส่ือสารเป็นกลุม่ การส่ือสารสาธารณชน หรือการส่ือสารมวลชน 
 2) เพศ (Sex) 
 โดยตามธรรมชาติเพศชายและเพศหญิงมีคณุลกัษณะท่ีแตกต่างกัน แม้ในบางครัง้เพศ
ชายและเพศหญิงจะมีทศันคติและพฤติกรรมท่ีแตกตา่งหรือเหมือนกัน ดงันัน้ ในการศกึษาแต่ละ
ครัง้ ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล กลุ่ม หรือมวลชน ควรค านึงถึงว่าการส่ือสารนัน้ ก าลงั
ส่ือสารกบัผู้ รับสารเพศใด 
 3) การศกึษา (Education) 
 การศึกษา เป็นตัวแปรท่ีมีความส าคัญมากต่อประสิทธิภาพของการส่ือสาร โดยต้อง
ตระหนกัและศกึษาให้ดีก่อนท่ีจะท าการส่ือสาร เพราะผู้ รับสารท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั จะ
สง่ผลให้มีทกัษะการส่ือสาร ความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมในการส่ือสารท่ีแตกตา่งกนั 
 4) ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) 
 ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนัน้ มีความหมายรวมถึง อาชีพ รายได้ ภูมิหลังของ
ครอบครัว เชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ์ ซึง่จากงานวิจยัหลายชิน้สามารถท าให้เกิดข้อค้นพบว่า ฐานะทาง
สงัคมและเศรษฐกิจมีความสมัพนัธ์กบัทศันคตแิละพฤตกิรรมของผู้ รับสารได้  
 5) ภมูิล าเนา (Birth Place) 
 ด้วยลกัษณะทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง การศกึษา ตลอดจนวฒันธรรม จึงท าให้
คนไทยซึ่งอยู่ในท่ีต่างๆ มีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน และยังส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมด้วย 
นอกจากตวัแปรด้านภมูิศาสตร์ สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และการศกึษา ท่ีส่งผลให้คน
ไทยตามท่ีตา่งๆ ของประเทศมีความแตกตา่งกนัแล้ว ตามลกัษณะของส่ือมวลชนก็มีความแตกตา่ง
เช่นเดียวกัน เช่น หนังสือพิมพ์ โดยส่วนใหญ่นัน้จะมีในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียง ซึ่งเป็นฉบบัรายวนั มีหลายประเภท หลายภาษา และหลายฉบบั ในขณะท่ีตา่งจงัหวดัมี
เพียงไม่ก่ีฉบบั และส่วนใหญ่ก็จะท าการส่งไปจากกรุงเทพมหานคร และหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินก็ยงั
ออกเป็นรายปักษ์ รายสปัดาห์ มากกวา่รายวนัด้วย 
 ดงันัน้ จากการศกึษาในครัง้นี ้โดยได้ท าการศกึษาเก่ียวกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์และความ
ผกูพนัของผู้ เย่ียมชมท่ีมีตอ่มิวเซียมสยาม จึงได้น าลกัษณะทางประชากรศาสตร์มาเป็นหนึ่งในตวั
แปรการวิจยั เพราะปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้ เย่ียมชมมีความคิด ความรู้สึก 
หรือพฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนัได้ เพ่ือท าให้การวิจยัมีความละเอียดและสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
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2.4 ทฤษฎีกำรใช้ประโยชน์และได้รับควำมพงึพอใจจำกส่ือมวลชน 
 
พีระ จิรโสภณ (2531) ได้อธิบายว่า ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจ

จากส่ือมวลชน คือ การเน้นความส าคญัไปท่ีกลุ่มผู้ รับสารในฐานะผู้กระท าการส่ือสารในครัง้นัน้ๆ 
หรือสามารถกล่าวได้ว่า ผู้ รับสาร คือ ผู้ เลือกใช้ส่ือประเภทตา่งๆ และมีการเลือกรับเนือ้หาข่าวสาร
นัน้ๆ เพ่ือสนองความต้องการของตน 

สรัุตน์ ตรีสกุล (2548) กล่าวว่า ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือ (Uses 
And Gratifications Theory) นัน้ สามารถอธิบายได้ว่า การท่ีผู้ รับสารเลือกรับสารจากส่ือมวลชน
นัน้ เพ่ือสนองความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง มิได้รับทุกสารท่ีส่ือมวลชนท าการ
น าเสนอ 

สรุพงษ์ โสธนะเสถียร (2556) กลา่ววา่ ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือนี ้
มีพืน้ฐานจากการเลือกใช้ส่ือของผู้ รับสาร โดยผู้ รับสารจะใช้ส่ือเพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวัง 
หรือทศันคติของตน ซึ่งความคาดหวงัจะส่งผลให้ผู้ รับสารรับเร่ืองราวท่ีส่ือสร้างความพึงพอใจให้ 
เพราะสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการ และความคาดหวงัท่ีผู้ รับสารมีตอ่การแสวงหาข่าวสาร
นัน้ๆ 
   Katz, Blumler & Gurevitch (1974 อ้างถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2531) ได้กล่าวถึง แนวทาง
ในการศึกษาเร่ืองการใช้ประโยชน์และได้รับความพึงพอใจจากส่ือว่าเป็นการศึกษาเก่ียวกับผู้ รับ
สารในด้านตา่งๆ ทัง้ 6 ด้าน คือ 

1) สภาวะทางจิตใจ และสงัคม เป็นปัจจยัก่อให้เกิด 
2) ความต้องการหรือความจ าเป็นของบคุคล และเกิดมี 
3) ความคาดหวงัจากส่ือมวลชนหรือแหลง่ขา่วสารอ่ืน น าไปสู ่
4) การเปิดรับส่ือมวลชนในรูปแบบตา่งๆ อนัก่อให้เกิด 
5) การได้รับความพงึพอใจตามท่ีต้องการ 
6) เกิดผลอ่ืนๆ ตามมา โดยไมไ่ด้ตัง้ใจให้เกิด  
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ซึง่สามารถสรุปได้ดงัแบบจ าลองนี ้
 

 
  
ภำพที่ 2.2 แบบจ าลองการใช้ส่ือของ Katz และคณะ 
แหล่งท่ีมำ: Katz, Blumler & Gurevitch (1974 อ้างถึงใน สรัุตน์ ตรีสกุล, 2548) 

 
จากแบบจ าลอง สามารถอธิบายโดยยกตวัอย่างให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนขึน้ คือ ใน

กรณีท่ีบุคคลต้องการเป็นผู้ รอบรู้ เป็นผู้ มีความทนัสมยั เพ่ือท่ีจะเป็นท่ียอมรับของเพ่ือน (มีความ
ต้องการตามสภาวะจิตใจและสงัคม) และมีความคาดหวงัในการรับข่าวสารจากส่ือมวลชน ซึ่งจะ
ชว่ยสนองความต้องการของตนเองได้ บคุคลจงึเลือกใช้ส่ือด้วยการอ่านหนงัสือพิมพ์ หรือดรูายการ
ข่าวทางโทรทัศน์ เพ่ือท าให้บุคคลได้รับความพึงพอใจดังท่ีต้องการ กล่าวคือ เป็นผู้ รอบรู้และ
ทนัสมยั ผลลพัธ์จากการเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนในทุกๆ วัน อาจมีผลอ่ืนตามมา เช่น เกิด
การเปล่ียนแปลงทศันคตหิรือพฤตกิรรมบางอย่างได้ 

รูปแบบการจ าลองนี ้ได้มีการก าหนดขึน้เพ่ืออธิบายถึงกระบวนการรับสารจากการ
ส่ือสารมวลชน การใช้ส่ือมวลชนโดยบคุคลหรือกลุ่มบคุคล โดยแสดงให้เห็นว่า การเลือกใช้ส่ือนัน้
ขึน้อยูก่บัผู้ รับสาร บคุคลแตล่ะคนมีจดุประสงค์ มีความตัง้ใจ และมีความต้องการท่ีจะใช้ประโยชน์
จากส่ือมวลชนเพ่ือสนองความพงึพอใจของตน 

นอกจากนี ้อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2553) ได้เสนอถึงหลกัการวิเคราะห์ การใช้ส่ือและความพึง
พอใจของผู้ รับสารท่ีมีตอ่ส่ือ ดงันี ้

1) การเปิดรับข่าวสารของผู้ รับสาร บคุคลนัน้จะต้องมีความตัง้ใจในการแสวงหาข่าวสาร
ส าหรับมาใช้ประโยชน์ เช่น เพ่ือเตรียมพร้อมในการกระท าในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือเพ่ือเป็นเหตผุล
ท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจซือ้สินค้าตา่งๆ ฯลฯ 

2) เม่ือมีความตัง้ใจท่ีแน่วแน่ การเข้าไปใช้ส่ือนัน้ เป็นกิจกรรมท่ีมีจดุประสงค์ มิใช่กระท า

สภาวะทาง
จิตใจและ
สงัคม 

 
 

(ก่อให้เกิด) 

 

ความต้องการ
หรือความ
จ าเป็นของ
บคุคล 

 
(และเกิดม)ี 

 

ความคาดหวงั
จากสือ่มวลชน 
หรือแหลง่
ขา่วสารอื่น 

 
(น าไปสู)่ 

การเปิดรับ
สือ่มวลชนใน
รูปแบบตา่งๆ 

 
 
(อนัก่อให้เกิด) 

 

ความพงึพอใจ
ตามทีต้่องการ 

 

เกิดผลอื่น 
โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ 
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อยา่งไมมี่เปา้หมาย 
3) ในการแสวงหาขา่วสารนัน้ๆ ส่ือมวลชนเป็นเพียงตวัเลือกหนึง่เทา่นัน้ ยงัมีแหล่งข่าวสาร

อ่ืนท่ีมีฐานะเป็นคูแ่ขง่ในการแสวงหาขา่วสารในท่ีนี ้
4) การท่ีผู้ รับสารแสวงหาข่าวสารและเลือกใช้ส่ือประเภทใดๆ เกิดจากความต้องการและ

แปรเปล่ียนเป็นแรงจงูใจในการผลกัดนัให้ผู้ รับสารเข้าหาการใช้ส่ือประเภทตา่งๆ  
ดังนัน้ ในการด าเนินงานต่างๆ จ าเป็นท่ีจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ขีน้ เพราะ

เปรียบเสมือนเป็นแนวทางในการด าเนินการให้บรรลุตามจุดประสงค์ท่ีตัง้ไว้ ซึ่งต้องไตร่ตรองถึง
ความเหมาะสมในการใช้ส่ือนัน้ๆ เพ่ือท าให้การก าหนดจุดประสงค์ของการใช้ส่ือนัน้มีความ
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 

ฉะนัน้ ในการศกึษาครัง้นี ้สามารถสรุปถึงความพึงพอใจจากการเปิดรับส่ือได้ว่า ความพึง
พอใจจากการเปิดรับส่ือนัน้ เป็นผลมาจากการตระหนกั และการเปิดรับส่ือ หรือข้อมลูสารตา่งๆ ว่า 
มีความถกูต้อง และเป็นไปตามคา่นิยม ประสบการณ์ในการด ารงชีวิตของบคุคลท่ีรับสาร หากสาร
นัน้สามารถตอบสนองตอ่ปัจจยัดงักล่าว ก็จะท าให้บคุคลท่ีเปิดรับสาร เกิดความพึงพอใจตอ่สารท่ี
ได้รับ เป็นต้น 

 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับภำพลักษณ์ 
 

2.5.1 ควำมหมำยของภำพลักษณ์ 
Kotler & Keller (2000) ได้กลา่ววา่ ภาพลกัษณ์ คือ องค์ประกอบรวมของความเช่ือ ความ

คิดเห็น และความประทบัใจของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งใดๆ โดยทศันคติและการกระท าของบคุคลนัน้ จะ
มีความเก่ียวพนักนัอยา่งสงูกบัภาพลกัษณ์ของสิ่งนัน้ 

Miles (2012) ได้กล่าวถึงความหมายของภาพลกัษณ์ คือ ภาพลกัษณ์เป็นกระบวนการท่ี
บคุคลได้รับอิทธิพลมาจากการตดัสินใจ และการยอมรับของบคุคล ซึ่งอาจจะเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี 
หรือภาพลกัษณ์ท่ีไมดี่ เป็นต้น 

วิรัช ลภิรัตนกลุ (2553) ได้อธิบายว่า ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดภายในจิตใจของ
บคุคล โดยเกิดจากบคุคลมีความนกึคดิตอ่องค์การ ภาพในใจของบคุคลอาจเกิดจากประสบการณ์
ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม เช่น การได้ประสบด้วยตนเอง หรือการฟังค าบอกเล่าจากผู้ อ่ืน
เป็นต้น 
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Doorley & Carcir (2011 อ้างถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2558) ได้กล่าวว่า ช่ือเสียงมี
ความหมายเท่ากับภาพลักษณ์ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ การกระท า พฤติกรรม และการ
ส่ือสาร สามารถน าเสนอเป็นสตูรได้ดงันี ้ช่ือเสียง (Repulation) = ภาพลกัษณ์(Image) = การ
กระท า (Performance) + พฤติกรรม (Behaviors) + การส่ือสาร (Communication) โดยสตูรนี ้
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการสร้างช่ือเสียงองค์การและบคุคลได้ โดยแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ช่ือเสียงจะต้องมีการกระท าและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ทัง้ยงัต้องมีการส่ือสาร เผยแพร่
การกระท าและพฤตกิรรมให้กลุม่เปา้หมายและสงัคมรับรู้ จงึจะเกิดเป็นภาพลกัษณ์ช่ือเสียงได้ 

อภิชจั พุกสวสัดิ์ (2556)  ได้ให้ค านิยามเก่ียวกับภาพลกัษณ์  คือ ภาพความคิดเห็นของ
ประชาชน กลุม่เปา้หมาย และ/หรือสาธารณะชนท่ีมีตอ่องค์การ หน่วยงาน สถาบนั โดยเป็นผลมา
จากการรับรู้ของประชาชน กลุม่เปา้หมาย หรือสาธารณะชน และในการเกิดภาพลกัษณ์นัน้ต้องใช้
เวลาและกลไกการประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร หนว่ยงาน สถาบนั 

Schults (2015 อ้างถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2558) ได้กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ช่ือเสียง
องค์การ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลท่ีแตกต่างกันท่ีมีต่ององค์การ โดยบุคคลจะรับรู้เก่ียวกับ
องค์การจากแหล่งข่าวสารท่ีแตกต่างกนั ขึน้อยู่กับว่าบคุคลรู้จกัองค์การดีเพียงใด ซึ่งการรับรู้อาจ
เกิดจากประสบการณ์ของบุคคล กิจกรรมทางการตลาด การประชาสมัพนัธ์ และการกระท าของ
องค์การท่ีแสวงหาการมีอิทธิพล หรือการสร้างอิทธิพลในด้านภาพลกัษณ์ช่ือเสียงขององค์การ 

ประทุม ฤกษ์กลาง (2558) ได้อธิบายว่า ภาพลกัษณ์ คือ ภาพท่ีฉายออก (Projected 
Image) ประกอบด้วย ข่าวสารและสญัลกัษณ์ท่ีองค์การส่งไปยงัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือแสดงถึง
เอกลักษณ์ขององค์กร ภาพลักษณ์ท่ีฉายออกสามารถดูได้จากข่าวสารขององค์การท่ีส่งมาสู่
ภายนอก ข่าวสารท่ีมีความสอดคล้องกนัทัว่ทัง้องค์การมีการออกแบบเพ่ือบอกบุคคลภายนอกว่า
องค์การต้องการเป็นองค์การเช่นใด รวมถึงยงัครอบคลมุถึงข้อความบรรยายบทบาทขององค์การ
และประเภทขององค์การท่ีมุ้งเน้นความแตกตา่ง ดงันัน้ภาพลกัษณ์ท่ีฉายออกจึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ี
องค์การต้องการส่ือให้บุคคลภายนอกมองเห็นถึงองค์การ และต้องการส่ือถึงสิ่งท่ีบุคคลภายนอก
คาดหวงั ได้จากองค์การ และภาพลกัษณ์ท่ีถกูรับรู้ (Perceived Image) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือบุคคลภายนอกรับรู้หรือมองเห็นองค์การ ซึ่งประกอบด้วยความประทบัใจของผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียและบคุคลภายนอกท่ีสร้างภาพลกัษณ์ขององค์การขึน้มาในใจจากการรับรู้ 

จากความหมายของภาพลกัษณ์ดงักล่าวข้างต้น ท าให้สรุปได้ว่า ภาพลกัษณ์ คือ ผลรวม
ของประสบการณ์ของประชาชนท่ีมีต่อองค์กรนัน้ ซึ่งผลรวมเหล่านัน้เกิดขึน้จากการกระท าของ
องค์การ อนัท าให้เกิดการหลอมรวมเกิดเป็นภาพในจิตใจของประชาชนกบัองค์กรนัน้ๆ โดยหากมี
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การวางแผนและด าเนินการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี จะสามารถส่งผลถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีในจิตใจของ
ประชาชนตามท่ีองค์การมุง่หวงั 

 
2.5.2 คุณค่ำของภำพลักษณ์ 

 ประทุม ฤกษ์กลาง (2558) ได้อธิบายว่า ภาพลกัษณ์ช่ือเสียงขององค์การมีความส าคญั
เพราะมีคณุค่าต่อองค์การในการสร้างความดึงดดูใจ และด ารงส่งเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่าง
องค์การกบับุคคลภายในและภายนอกองค์การ ช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดภาพในใจของ
ประชาชนท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างจดุยืนขององค์การ เปา้หมายองค์การ 
 Carroll (2015 อ้างถึงใน ประทมุ ฤกษ์กลาง, 2558) ได้แสดงแนวคิดภาพลกัษณ์ช่ือเสียง
องค์การว่า เป็นแนวคิดท่ีมีประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจ ความประทับใจของบุคคลท่ีมีต่อ
องค์การ เป็นสิ่งท่ีองค์การต้องการให้เกิด หรือสร้างเพ่ือให้บุคคลรับรู้ภาพลกัษณ์ช่ือเสียงท่ีดีของ
องค์การ ภาพลกัษณ์ช่ือเสียงองค์การมีอิทธิพลสูงตอ่การเกิดประสบการณ์ขององค์การในมมุมอง
จากบคุคล ภาพลกัษณ์ช่ือเสียงองค์การสามารถช่วยอธิบายว่าบคุคลหรือองค์การมีลกัษณะเช่นใด
ในหลากหลายประเดน็ ดงันี ้

1) ลกัษณะเฉพาะขององค์การ กลา่วคือ ภาพลกัษณ์ขององค์การจะสามารถชว่ยให้
ประชาชนเข้าใจในจดุยืน หรือต าแหนง่ขององค์การได้ 
  2) ชว่ยเปรียบเทียบระหว่างองค์การตา่งๆ กล่าวคือ ภาพลกัษณ์ขององค์การจะสามารถท า
ให้ประชาชนสามารถแยกแยะได้วา่องค์การมีความแตกตา่งจากองค์การอ่ืนอยา่งไร 
  3) ชว่ยสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีขององค์การแก่กลุม่เปา้หมายขององค์การและ
ประชาชนทัว่ไป 
 

2.5.3 บทบำท หน้ำที่ของภำพลักษณ์ 
ภาพลกัษณ์ขององค์การมีหน้าท่ีส าคญั ดงันี  ้(Gregory & Wiechmann 2015 อ้างถึงใน 

ประทมุ ฤกษ์กลาง, 2558) 
  1) เพ่ือสร้างการรับรู้และการยอมรับในหมู่ประชาชน รวมถึงการสร้างคา่นิยมในต าแหน่ง
ทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ 

2) เพ่ือเป็นการเสนอขายต่อกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด เป็นการล่วงหน้า ในการ
สนบัสนนุผลิตภณัฑ์ขององค์การ 

3) เพ่ือเป็นการสร้างต าแหนง่ขององค์การ ในประเดน็ท่ีต้องการ 
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4) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือฝ่ายบริหารหรือฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในกรณท่ีเกิดสถานการณ์ฉกุเฉิน
ร้ายแรง หรือเกิดภาวะวิกฤต ิ

5) เพ่ือรักษาและดงึดดูใจแก่หมู่พนกังานท่ีมีคณุภาพ สามารถก่อให้เกิดความร่วมมือท่ีดี
ของพนกังาน เน่ืองจากพนกังานยอ่มมีความต้องการท่ีจะท างานในองค์การท่ีมีภาพลกัษณ์ช่ือเสียง
ท่ีดี 
 

2.5.4 ประโยชน์ของภำพลักษณ์ 
Phillip (2015 อ้างถึงใน ประทมุ ฤกษ์กลาง,  2558) ได้กล่าวว่า เม่ือองค์การมีภาพลกัษณ์

ช่ือเสียงท่ีดี จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดงันี ้
1) ชว่ยกระตุ้นยอดขายขององค์การ 
2) สร้างความปรารถนาดีตอ่องค์การ 
3) สร้างเอกลกัษณ์ท่ีดีในหมูพ่นกังานขององค์การได้ 
4) สง่เสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหนว่ยงานรัฐบาล ชมุชนอและผู้น าความคดิเห็น 
5) ประสบความส าเร็จในการแขง่ขนั การเป็นผู้น าทางธุรกิจ 

 
2.5.5 กระบวนกำรเกิดภำพลักษณ์  
Walter (1978 อ้างถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2558) อธิบายว่า กระบวนการเกิด

ภาพลักษณ์ขององค์การสามารถเกิดขึน้ในใจของกลุ่มเป้าหมายได้จากข้อมูลข่าวสาร  ความ
ประทบัใจท่ีได้รับ แล้วจงึเกิดเป็นความรู้สึกความรู้สึกขึน้ภายในใจ โดยสิ่งท่ีกลุ่มเปา้หมายรับรู้อาจ
เป็น ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรืออ่ืนๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถรับรู้ได้ทัง้หมดในเวลาเพียงครัง้เดียว 
แต่ในระยะเวลาหนึ่งบุคคลจะท าการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีมัน่คงขึน้ จากข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ และ
หากจ าเป็นบุคคลจะท าการเติมข้อเท็จจริงบางส่วนท่ีขาดหายไป เพ่ือท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีมี
ความสมบรูณ์ 
 

2.5.6 ประเภทของภำพลักษณ์  
ประเภทของภาพลกัษณ์นัน้ Walters (1978 อ้างถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2557) ได้

จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ   
2.5.6.1 ภาพลกัษณ์สถาบนั (Institutional Images)  

เป็นภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากทศันคติโดยรวมขององค์การในมมุมองของผู้บริโภคสามารถแบง่เป็น 
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       1) ภาพลกัษณ์บริษัทหรือองค์การ (Corporate Image) เป็นภาพแหง่
ความประทบัใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ธุรกิจนัน้ ในฐานะท่ีธุรกิจดงักลา่วนัน้เป็นสมาชิกของชมุชน 
มากกวา่ท่ีจะคิดวา่ธุรกิจขายผลิตภณัฑ์ชนิดใดหรือขายให้กบัผู้ใด 
                2) ภาพลกัษณ์ร้านค้า (Store Image หรือ Company Image) เป็น
ภาพลกัษณ์ในทศันคตขิองผู้บริโภคถึงความสามารถขององค์การในด้านการสร้างความพงึพอใจ
แก่ลกูค้า การตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคโดยสามารถเกิดขึน้ได้จากประสบการณ์ของ
ผู้บริโภค รวมถึงความสมัพนัธ์กบัสินค้า ผลิตภณัฑ์ นโยบาย บคุลากร และราคาของผลิตภณัฑ์ของ
องค์การ 

2.5.6.2 ภาพลกัษณ์ในบทบาทหน้าท่ี (Functional Image)  
เป็นภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมของธุรกิจนัน้ๆ โดยล้วนเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี ท่ีองค์การ
ประพฤต ิปฎิบตั ิสามารถแบง่เป็น 

     1) ภาพลกัษณ์การบริการ (Service Image) เป็นทศันคติของผู้บริโภค ซึง่
มีผลตอ่การให้บริการขององค์การ เชน่ ด้านประสิทธิภาพของการให้บริการ ด้านปริมาณ ความ
เพียงพอตอ่ความต้องการ 
                         2) ภาพลกัษณ์ราคา (Price Image) เป็นความประทบัใจของผู้บริโภคท่ีมี
ตอ่ระดบัราคาและสว่นลดตา่งๆ 
                       3) ภาพลกัษณ์ตอ่การสง่เสริมการตลาด (Promotion Image) เป็น
ทศันคตขิองผู้บริโภคท่ีมีตอ่กิจกรรมทางการตลาดขององค์การ 
             2.5.6.3 ภาพลกัษณ์สินค้าและผลิตภณัฑ์ (Commodity Image)  
เป็นทศันคตขิองผู้บริโภคท่ีมีตอ่การเสนอขายผลิตภณัฑ์ขององค์การ สามารถแบง่เป็น  
                        1) ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ (Product Image) เป็นความรู้สึกของผู้บริโภค
ท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ์ในด้านคณุภาพและความเหมาะสม 
                       2) ภาพลกัษณ์ช่ือย่ีห้อ (Brand Image) ภาพของช่ือย่ีห้อสินค้าท่ีเกิดขึน้
ภายในจิตใจของผู้บริโภค 
                         3) ภาพลกัษณ์ตอ่ตวัสินค้า (Brand-line Image) เป็นทศันคติท่ีมีตอ่
ผลิตภณัฑ์ในแง่การออกแบบ คณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์ หีบหอ่ 

 นอกจากนัน้เอกลกัษณ์ขององค์การ (Corporate Identity) เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้
เกิดภาพลกัษณ์ขององค์การ (Corporate Image) ได้ โดยเอกลกัษณ์ขององค์การ และภาพลกัษณ์
ขององค์การ มีความหมายท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้(รัตนาวดี ศริิทองถาวร, 2546) 
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เอกลักษณ์ขององค์กำร 

ด้ำนองค์กำร 
- คณุลกัษณะของ

องค์การ (เช่น การ
เป็นนวตักรรม, มี
ความนา่เช่ือถือ) 

- ภาพลกัษณ์ของ
องค์กรทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

 

ด้ำนบุคคล 
- บคุลกิภาพของ

บคุคล 
- มนษุยสมัพนัธ์

ฯลฯ 
 

ด้ำนสัญลักษณ์ 
- ตราสนิค้า 

 

ด้ำนผลติภณัฑ์ 
- ผลติภณัฑ์ 
- คณุลกัษณะของ

ผลติภณัฑ์ 
- คณุภาพ 
- การใช้งาน 
- ผู้ซือ้ 
- แหลง่ก าเนิด

สนิค้า 
 

เอกลักษณ์ขององค์การ คือ สิ่งท่ีมองเห็น และจับต้องได้ ท าให้ทราบว่าองค์การนัน้
ด าเนินงานเก่ียวข้องกบัอะไร สะท้อนให้เห็นบคุลิกภาพขององค์กรและทุกสิ่งท่ีประกอบขึน้มาเป็น
องค์กร รวมถึงสามารถท าให้ประชาชนจดจ าได้และแบง่แยกออกได้ชดัเจนกบัองค์กรอ่ืนๆ 

เอกลกัษณ์ขององค์การสามารถแบง่ได้เป็น 4 ประเภท Aaker (1996) ได้แก่ 
 1) Brand as Product 
 2) Brand as Organization  
 3) Brand as Person  
 4) Brand as Symbol  

ซึง่สามารถแสดงได้ดงัแบบจ าลองตอ่ไปนี ้
 

 
ภำพท่ี 2.4 Aaker’s Brand Identity Planning Model 
แหล่งท่ีมำ:  Aaker, 1996.  
 

1) ด้านผลิตภณัฑ์ (Brand as Product) เป็นเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ตา่งๆ มีทัง้หมด 6 
องค์ประกอบ คือ ผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ การใช้งาน ผู้ ซือ้ และ
แหลง่ก าเนิดสินค้า 
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2) ด้านองค์การ (Brand as Organization) เป็นเอกลักษณ์ขององค์กร เช่น การเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน หรือเป็นองค์กรท่ีมีความ
นา่เช่ือถือมากในสายตาผู้บริโภค รวมถึงภาพลกัษณ์ของประชาชนทัง้ในและตา่งประเทศ  

3) ด้านบุคคล (Brand as Person) เป็นเอกลกัษณ์ของบคุลากรภายในองค์กร ต่อด้าน
ตา่งๆ เชน่ การให้บริการ การมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี เป็นต้น   

4) ด้านสัญลักษณ์ (Brand as Symbol) เป็นเอกลักษณ์ท่ีแสดงถึงสัญลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความเป็นตราสินค้า สัญลักษณ์จะมีความแข็งแกร่งมาก ถ้า
สามารถท าให้เกิดการจดจ าได้ 

 
2.5.7 แบบจ ำลองภำพลักษณ์ช่ือเสียง : กระบวนกำรเกิดภำพลักษณ์ช่ือเสียง 

 Garbett (1988 อ้างถึง ประทมุ ฤกษ์กลาง, 2558) ได้กล่าวว่ามี 6 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ควบคมุภาพลกัษณ์ช่ือเสียงขององค์การ คือ 

1) ความเป็นจริงของบริษัทในด้านขนาด ประเภทอตุสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ การบริการ 
ล้วนเป็นวตัถดุบิอนัก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ช่ือเสียงของบริษัท ระดบัท่ีพนกังานมีปฎิสมัพนัธ์กบัสงัคม
และจ านวนพนกังาน ล้วนเป็นธรรมชาตขิัน้พืน้ฐานท่ีสร้างภาพลกัษณ์ช่ือเสียงให้แก่บริษัท
อตุสาหกรรมของบริษัท ของเขตของกิจกรรมของบริษัทก็มีผลกระทบโดยตรงกบัระดบัความคุ้นเคย
และมีผลตอ่ความส าคญัของบริษัทตอ่สงัคม 
  2) คณุคา่ขา่วของบริษัทและกิจกรรมของบริษัท สิ่งท่ีบริษัทด าเนินการอาจมีความนา่สนใจ
และสง่ผลกระทบตอ่ชีวิตผู้คนและสงัคม นัน้คือการมีคณุคา่ของขา่ว คณุคา่ขา่วอาจเป็นไปได้
ในทางลบได้ เชน่ ผลิตภณัฑ์ไร้คณุภาพ การละเมิดตอ่สงัคม เชน่ ใช้แรงงานเยาวชน หลีกเล่ียง
ภาษี หรือละเมิดสิ่งแวดล้อม ขา่วลบเชน่นีอ้าจท าให้เพิ่มการรับรู้ของบริษัท แตเ่ป็นการสร้าง
ทศันคตใินแง่ลบ ดงันัน้บริษัทจะต้องด าเนินการเพ่ือสร้างความส าเร็จในการสร้างความสนใจ
เก่ียวกบัสิ่งท่ีเผยแพร่สูส่งัคมแผนกสัง่การของบริษัทควรมีโครงการเพิ่มให้ประชาชนเกิดการค้นหา
ขา่วสารผลิตภณัฑ์และกิจกรรมของบริษัททนัทีท่ีได้รับความสนใจในการค้นหาขา่วสารเก่ียวกบั
บริษัท 
  3) ความหลากหลายของกิจการหรือผลิตภณัฑ์ หากบริษัทมีกิจกรรมท่ีแตกตา่งและ
หลากหลาย บริษัทก็จะยิ่งมีข่าวสารท่ีหลากหลายเพิ่มมากขึน้ ท าให้เป็นการยากย่ิงขึน้ในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ช่ือเสียงเพราะการสร้างภาพลกัษณ์ช่ือเสียงในบริษัทท่ีมีผลิตภณัฑ์หลากหลายท าได้
ยากกว่าการสร้างภาพลกัษณ์ช่ือเสียงในบริษัทท่ีมีผลิตภณัฑ์ชนิดเดียว  
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  4) ความพยายามในการส่ือสาร บริษัทท่ีด าเนินการเพ่ือการส่ือสารหรือมีงบประมาณใน
การสร้างภาพลกัษณ์ช่ือเสียงมากยอ่มเป็นท่ีรู้จกัมากกว่า และมีช่ือเสียงในทางบวกมากกวา่บริษัท
ท่ีมีงบประมาณน้อย รวมทัง้มีบคุลากรเพ่ือด าเนินการด้านนีน้้อย 
  5) เวลา กระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ช่ือเสียง การสร้างผลิตภณัฑ์ใหม ่และการรณรงค์
โฆษณาล้วนเป็นเหตนุ ามาซึ่งระดบัความคุ้นเคยของบริษัทในระดบัสงู ถ้าจดุนีมี้ความเข้มแข็งพอ 
ระดบัความคุ้นเคยนีจ้ะเป็นฐานตอ่ไปในอนาคต โดยบริษัทท่ีดีจะมีภาพลกัษณ์ช่ือเสียงท่ีดี ซึง่ต้อง
ใช้เวลาสร้างหลายปี และกระท าอยา่งตอ่เน่ือง 
  6) การเส่ือมความทรงจ า การรับรู้บริษัทสามารถเกิดขึน้ได้ภายในระยะเวลาสัน้ๆ และการ
เส่ือมความทรงจ าหรือแนวโน้มท่ีประชาชนจะลืมอาจเกิดขึน้ได้อย่างรวดเร็ว หากบริษัทไมทุ่ม่เท
เวลาในการสร้างและสง่เสริมย า้ภาพลกัษณ์ช่ือเสียงอย่างตอ่เน่ือง อาจเกิดการลืมเลือนในหมู่ 

ประชาชน เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในผู้ รับสารโดยบางคนอาจเกษียณ เปล่ียนงาน 
หรือคนรุ่นใหมม่าแทนท่ี กระบวนการดงักล่าวนีเ้ป็นผลมาจากผู้ ท่ีคุ้นเคยกบับริษัทหมดยคุสมยั 
และอาจถกูแทนท่ีด้วยความต้องการขา่วสารและความสนใจใหม่ 
  ปัจจยัทัง้ 6 ประเภทนีมี้ความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั ในการสร้างภาพลกัษณ์ช่ือเสียงบริษัท
ดงัสมการตอ่ไปนี ้โดยสมการนีไ้มส่ามารถแสดงในเชิงปริมาณตวัเลขได้ แตส่ามารถแสดงผลได้ 
โดยคาดการณ์ถึงผลลพัธ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ช่ือเสียงของบริษัท โดยสมการสามารถแสดงได้
ดงันี ้
 
ความเป็นจริง + กิจกรรมของบริษัทท่ีทรงคณุคา่ ÷ ความหลากหลาย(การขาดความเป็นหนึ่งเดียว) 
x ความพยายามทางการส่ือสาร x เวลา – การเส่ือมความทรงจ า = ภาพลกัษณ์ช่ือเสียง 

 
ภำพท่ี 2.3  สมการการเกิดภาพลกัษณ์ข่ือเสียงบริษัท 
แหล่งท่ีมำ: ประทมุ ฤกษ์กลาง, 2558. 

 
2.5.8 ขัน้ตอนในกำรเปล่ียนแปลงภำพลักษณ์ 
อยา่งไรก็ตาม ภาพลกัษณ์เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ และเปล่ียนแปลงได้เสมอ ซึ่งอาจเปล่ียนจาก

ภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดี หรือเปล่ียนจากภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีกลายเป็นดี เพราะฉะนัน้ 
การสร้างภาพลักษณ์จ าเป็นต้อง อาศัยระยะเวลา การสร้างภาพลักษณ์จึงไม่สามารถท าได้ใน
ระยะเวลาอนัรวดเร็ว หรือใช้เวลาเพียงชว่งสัน้ๆ เน่ืองจากภาพลกัษณ์เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ทีละน้อย และ
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สะสมเพิ่มพนูมากขึน้ จนสามารถฝังรากฐานมัน่คงแนน่หนา อยูใ่นจิตใจและทศันคติหรือความรู้สึก
นกึคดิของประชาชน ซึง่ผลท่ีได้รับตามมาก็คือ ช่ือเสียง เกียรติคณุ ความนิยมชมชอบ ความเช่ือถือ 
ศรัทธา ดงันัน้ ภาพลกัษณ์จึงเป็นสิ่งท่ีสามารถสร้างขึน้ได้ ซึ่งการประชาสมัพนัธ์นัน้มีบทบาทอย่าง
มากในการเสริมสร้างและเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ และ Hassen (1989 อ้างถึงใน ประทมุ ฤกษ์
กลาง, 2557) กล่าวว่า ขัน้ตอนของการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ มีขัน้ตอนทัง้หมด 5 ขัน้ตอน คือ 
(1) การประเมินภาพลกัษณ์ขององค์การในด้านตา่งๆ จากมุมมองขององค์การ และมุมมองของ
ประชาชน (2) การทบทวนภาพลกัษณ์ขององค์การ ท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจของกลุ่มเปา้หมายหรือ
ประชาชน ท่ีสามารถมีความเป็นไปได้ (3) การตดัสินใจในการเลือกภาพลักษณ์ท่ีองค์การจะ
น าเสนอให้กบัประชาชน (4) การพฒันากลยทุธ์เพ่ือการส่งเสริมภาพลกัษณ์ โดยภาพลกัษณ์จะถกู
เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายขององค์การรวมทัง้ประชาชน ผ่านการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ และ
การส่ือสารระหว่างบุคคล (5) การวดัและประเมินภาพลกัษณ์ ซึ่งควรมีการกระท าอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือติดตามผลความส าเร็จและประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์แก่
องค์การ 

 
2.5.9 กำรวิจัยภำพลักษณ์และกำรประเมินภำพลักษณ์ 
การวิจยัเพ่ือศกึษาภาพลกัษณ์ขององค์การหรือการประเมินภาพลกัษณ์ขององค์การ อาจ

จัดท าขึน้เพ่ือน าผลลัพธ์ของข้อมูลมาใช้ประกอบในการวางแผนประชาสัมพันธ์ หรือเพ่ือการ
ประเมินภาพลกัษณ์ขององค์การ หลงัจากท่ีได้รณรงค์สร้างภาพลกัษณ์องค์การ จะท าให้ทราบได้
วา่ องค์การสามารถสร้างภาพลกัษณ์ได้ดงัเปา้หมายท่ีก าหนดหรือไม่ และมีระดบัมากน้อยเพียงใด 
โดย Kotler & Fox (1985 อ้างถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2557) ได้เสนอถึงวิธีในการศึกษา
ภาพลกัษณ์ของค์การ สินค้า และบริการ ดงันี ้

1) การศกึษาภาพลกัษณ์ขององค์การ ในด้านความชอบและความคุ้นเคย 
เป็นการศกึษาถึงความรู้จกัองค์การในกลุม่เปา้หมาย โดยให้ผู้ เข้าร่วมตอบค าถามประเมิน

วา่คุ้นเคยหรือรู้จกัองค์การเพียงใด จากค าตอบทัง้สิน้จ านวน 5 ค าตอบ คือ ไม่เคยได้ยินช่ือ เคยได้
ยินช่ือ รู้จกัน้อยมาก รู้จกัพอประมาณ รู้จกัอย่างดี พร้อมก าหนดคะแนน 1 2 3 4 และ 5 คะแนน 
ตามล าดบั  

ผลการวิจยันี ้สามารถสะท้อนถึง ความรู้จกั หรือเคยรับรู้ช่ือเสียงขององค์การในกลุ่มผู้ ร่วม
ตอบค าถาม หากผู้ ร่วมตอบค าถามท าการประเมินในระดบั 1-3 คะแนน จะสะท้อนถึง การมีปัญหา
ในเร่ืองช่ือเสียงขององค์การ  
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ส าหรับผู้ ท่ีตอบค าถามว่า รู้จักองค์การเป็นอย่างดี จะถามต่อไปว่า มีความช่ืนชอบใน
องค์การเพียงใด โดยก าหนดให้ประเมิน 5 ระดบั คือ ไม่ชอบอย่างมาก ไม่ช่ืนชอบบ้าง ไม่มีความ
คดิเห็น ช่ืนชอบบ้าง ช่ืนชอบเป็นอยา่งมาก  

หากผู้ ท่ีตอบค าถามประเมินในช่วงระดบั 1-3 คะแนน จะสะท้อนถึง ภาพลักษณ์ของ
องค์การมีปัญหาอยา่งร้ายแรง 

เม่ือน าผลการวิจยัมาสรุปลงกราฟ จะสามารถแบง่ภาพลกัษณ์ขององค์การได้ 4 แบบ คือ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภำพท่ี 2.5 การฟแสดงการจดัแบง่ภาพลกัษณ์ขององค์การทัง้ 4 แบบ 
แหล่งท่ีมำ: ประทมุ ฤกษ์กลาง, 2557. 
 

หากผลการวิจยัโดยเฉล่ียอยู่ในช่อง A (ภาพลกัษณ์ท่ีดีท่ีสดุ) หมายถึง ผู้คนส่วนใหญ่รู้จกั
และช่ืนชอบองค์การ ช่อง B หมายถึง องค์การไม่คอ่ยเป็นท่ีรู้จกั แตผู่้คนส่วนใหญ่ช่ืนชอบองค์การ
ชอ่ง C หมายถึง ผู้คนสว่นใหญ่รู้จกัองค์การ แตไ่มช่อบองค์การ และชอ่ง D หมายถึง องค์การเป็นท่ี
รู้จกัของผู้คน แต่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ชอบองค์การ ซึ่งช่อง D นัน้ สามารถสะท้อนได้ว่า องค์การมี
ภาพลกัษณ์ท่ีแยม่ากท่ีสดุ   
 2) การศกึษารายละเอียดภาพลกัษณ์ขององค์การ  

เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้ในการวิจยัภาพลกัษณ์มากท่ีสดุ คือ  Semantic Differential Scale ซึ่ง
น าเสนอโดย Osgood เป็นการวดัทศันคติส าหรับงานวิจยัทางการตลาด โดยส่วนใหญ่ใช้ศึกษา
ความเช่ือมโยงระหวา่งภาพลกัษณ์และบริษัทนัน้ๆ เป็นการให้ผู้ตอบค าถามแสดงจดุยืน (Position) 
ของทัศนคติในประเด็นค าถามเหล่านัน้ ซึ่งก าหนดให้ผู้ตอบค าถาม เลือกเติมเคร่ืองหมายลงใน
ช่องว่างเพ่ือท าการประเมินจากตวัเลือกทัง้หมด 7 ระดบั ท่ีอยู่ระหว่างขัว้ทัง้สองข้างของค าขยาย
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กริยานัน้ๆ โดยผู้คิดค้นได้พฒันาขัว้ท่ีแสดงถึงค าขยายของกริยา เพ่ือใช้วดัแง่มุมพืน้ฐานของวตัถุ
ตา่งๆ ไว้จ านวนทัง้สิน้ 50 ข้อ สามารถจ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ 

1) การประเมินระหวา่งขัว้ดี-เลว 
2) การประเมินกิจกรรมระหวา่งกระตือรือร้น-เฉ่ือยชา 
3) การประเมินศกัยภาพระหวา่งเข้มแข็ง-ออ่นแอ  

 การสร้างแบบวัดนี  ้สามารถท าได้โดยการค้นหาค า ข้อความ ท่ีเป็นค าคุณศัพท์ 
(Adjectives) ตรงกนัข้ามกนั 2 ค า เพ่ือท าการประเมินสิ่งเร้า หรือแนวคิด ทัง้นีค้ าคณุศพัท์ควรเป็น
ค าท่ีสัน้ และมีความหมายชดัเจน เข้าใจได้ง่าย  

ค าคณุศพัท์นัน้ มีทัง้หมด 3  ประเภท ได้แก่ 
 1) ค าท่ีแสดงการประเมินคา่ เชน่ ดี-เลว ,จริง-เท็จ และฉลาด-โง่ 
 2) ค าท่ีแสดงศกัยภาพ เชน่ แข็งแรง-ออ่นแอ และหนกั-เบา 

3) ค าท่ีแสดงการกระท า เชน่ เร็ว-ช้า และเฉ่ือยชา-กระตือรือร้น 
3) ตดัสินใจทางเลือกภาพลักษณ์ท่ีดีท่ีสุด ควรเป็นคุณลกัษณะเด่นขององค์การท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ แตกตา่งจากคูแ่ขง่ขนั ได้แก่ 
การสร้างภาพลกัษณ์ด้านสินค้า เชน่ องค์การได้รับรางวลัยอดเย่ียม  
การสร้างภาพลกัษณ์ด้านการบริการ เชน่ องค์การมีบริการดจุญาตมิิตร 
การสร้างภาพลกัษณ์ด้านการบริหาร เชน่  การให้ส่ือมวลชนท าการสมัภาษณ์ผู้บริหารเพ่ือ

แสดงวิสยัทศัน์อนัก้าวไกล 
ภาพลกัษณ์องค์การ เชน่ องค์การสง่เสริมวฒันธรรมไทย หรืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
4) พฒันากลยทุธ์เพ่ือการสง่เสริมภาพลกัษณ์  
ภาพลักษณ์องค์การจะเผยแพร่ข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมายขององค์การหรือประชาชนผ่าน

การประชาสมัพนัธ์ ในส่ือกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ รวมถึงการส่ือสารระหว่างบคุคล หรือการส่ือสาร
แบบเผชิญหน้า 

5) ควรท าการวดัและประเมินภาพลกัษณ์อยา่งตอ่เน่ือง 
เพ่ือติดตามประสิทธิภาพและความส าเร็จจากการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ขององค์การ เพราะภาพลกัษณ์สามารถเปล่ียนแปลงได้ ดงันัน้ จึงควรมีการท าการ
ประเมินภาพลกัษณ์ขององค์การเพ่ือท่ีจะพฒันาหรือปรับปรุงได้ทนัทว่งที 

ข้อดีของวิธีการดงักล่าว คือ การสร้างการบริหารงานวิจยัสามารถด าเนินการได้ง่าย และ
ผลการวิจัยสามารถน าเสนอต่อผู้ บริหารขององค์การให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย อีกทัง้ยังเป็น
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เคร่ืองมือในการวิจยั ท่ีสามารถจ าแนกความแตกตา่งและมีความนา่เช่ือถือสงู 
ข้อเสียของวิธีการดงักล่าว คือ ขัว้ค ากริยาทัง้ 2 ค านัน้ สร้างโดยผู้วิจยัเอง อาจมิได้มีการ

ทดสอบเคร่ืองมือก่อนด าเนินการจริง ใช้เวลาในการด าเนินการมาก และมีคา่ใช้จา่ยสงู  
จากการศกึษาดงักล่าว ท าให้สามารถสรุปได้ว่า ในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีนัน้ ควรมีการ

วางแผนการสร้างภาพลกัษณ์ให้มีความเหมาะสม และมีความสอดคล้องกบัภาพลกัษณ์ท่ีองค์การ
ต้องการให้เกิดในจิตใจของประชาชน อีกทัง้ควรให้ความส าคญักับการท าวิจัยภาพลักษณ์ของ
องค์การ เพราะสามารถบ่งบอกถึงความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อองค์การและน าไปใช้
พฒันาหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ท่ีเกิดขึน้ในใจของประชาชน ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีองค์การ
คาดหวงัได้  

โดยการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้มีการออกแบบสอบถามท่ีประยกุต์มาจากทฤษฎีภาพลกัษณ์
ของ  Aaker และแนวคิดการแบง่ประเภทภาพลกัษณ์ของ Walters เพ่ือท าการประเมินการรับรู้
ภาพลกัษณ์ในด้านต่างๆ ของผู้ เย่ียมชม ทัง้หมด 9 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ ด้านบริหารจดัการ 
นิทรรศการ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านสญัลกัษณ์ ด้านบคุลากร ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก และด้านความสะอาด พร้อมทัง้มีการก าหนดการวดัระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์แบบ Likert 
Scale 5 ระดบั 
 
2.6 แนวคิดกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์  
 
 2.6.1 ควำมหมำยของกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์  
 Payne (2006) กล่าวว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship 
Management : CRM) คือ องค์ประกอบหลกัของกลยุทธ์ขององค์การ โดยมีเหตผุลท่ีส าคญั คือ 
เทคโนโลยีสมยัใหม่สามารถให้องค์การเลือกสดัส่วนทางการตลาด (Marketing Segment) ตลาด
เฉพาะกลุ่ม (Micro Segment) หรือลกูค้าท่ีมีความเป็นปัจเจกบคุคลโดยมีความถูกต้องมากขึน้ 
และการคิดทางการตลาดแบบใหม่ สามารถจดจ า การตลาดแบบดัง้เดิมท่ีมีข้อจ ากัดได้ สามารถ
จดจ าลกูค้าได้ และกระบวนการพืน้ฐานด้านกลยุทุธ์  
 Storbacka & Lehtinen (2003) อธิบายว่า หลกัการของการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ คือ การ
สร้างคณุคา่ของลกูค้า โดยไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการเพิ่มขึน้ของก าไรเพียงอย่างเดียว แตคื่อ การ
สร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในระยะยาว โดยการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้านัน้จ าเป็นต้องอาศยั
กระบวนการท่ีจะสร้างความคุ้นเคยเพ่ือน าไปสู่การสร้างคณุคา่ให้แก่ลกูค้า 
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 ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ได้กล่าวว่า การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ หมายถึง การสร้าง
และรักษาความสมัพนัธ์กับผู้บริโภคอย่างตอ่เน่ืองในระยะเวลาท่ียาวนาน เพ่ือท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความพึงพอใจและจงรักภกัดีในตราสินค้า อีกทัง้ยงัสามารถลดต้นทุนในการแสวงหาผู้บริโภคราย
ใหมไ่ด้  
 ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) ได้กล่าวว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือ กิจกรรมทาง
การตลาดท่ีกระท ากบัผู้บริโภค ทัง้ในระดบัลกูค้าผู้บริโภค หรือคนกลางในช่องทางการจดัจ าหน่าย
อยา่งตอ่เน่ือง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจ เกิดการรับรู้ท่ีดี และรู้สึกชอบในองค์การ สินค้า หรือ
บริการ ทัง้นีจ้ะมุง่เน้นท่ีกิจกรรมการส่ือสารแบบ 2 ทาง โดยมีจดุมุง่หมาย เพ่ือพฒันาความสมัพนัธ์
ระหวา่งองค์การกบัผู้บริโภค ให้ได้รับประโยชน์ทัง้ 2 ฝ่าย เป็นระยะเวลานาน 
 วิทยา ดา่นธ ารงกลุ และพิภพ อดุร (2547) ได้ให้ความหมายของ การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 
ไว้ว่า เป็นปรัชญาของธุรกิจท่ีตอบสนองผู้บริโภครายบคุคลหรือรายกลุ่ม ตามความต้องการและ
ก าไรของผู้บริโภค เพ่ือสร้างความภกัดีตอ่ตราสินค้าให้เกิดขึน้ในใจของผู้บริโภคและสามารถรักษา
ผู้บริโภคไว้ได้ ก่อให้เกิดผลก าไรตอ่องค์การได้ในระยะยาว 
 กุณฑลี ร่ืนรมย์ เพลินทิพย์ โกเทศโสภา และสาวิกา อุณหนันท์  (2548) ได้อธิบาย
ความหมายของ การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ว่า เป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้บริโภคอย่างตอ่เน่ือง 
จากการเรียนรู้เก่ียวกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้ บริโภคในทุกๆ ด้าน ด้วยการมีปฎิ
สมัพนัธ์กับผู้บริโภค และน าข้อมลูนัน้ๆ มาใช้ในการพฒันาหรือปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้
โปรแกรมทางการตลาดให้มีความเหมาะสมกับผู้ บริโภคแต่ะรายหรือแต่ละกลุ่ม เพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสงูสดุ 
 Baran & Galka (2013) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ คือ กลยทุธ์ในการสร้าง
คณุคา่ของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกับลกูค้า หน้าท่ีของหลกัการบริหารลกูค้า
สมัพนัธ์ คือ การสร้างความสมัพนัธ์ทางการตลาดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างก าไร
ให้แก่บริษัทและสามารถสร้างความสมัพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าหรือผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์การ โดย CRM สามารถเพิ่มโอกาสในการใช้ข้อมลูเพ่ือเข้าใจลกูค้า และสามารถสร้างคณุค่า
เพิ่มให้แก่พวกเขาได้ ซึ่งต้องการการท างานท่ีมีการบูรณาการของกระบวนการ ทรัพยากรมนุษย์ 
และความสามารถทางการตลาด ตลอดจนข้อมลู เทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์ 

จากความหมายของการบริหารลูกค้าสมัพันธ์ข้างต้น ท าให้สามารถสรุปได้ว่า เป็นการ
สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจและ
จงรักภักดีในตราสินค้านัน้ๆ ก่อให้เกิดการรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมไว้ได้ และประหยัดต้นทุนใน
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การแสวงหาฐานลกูค้ากลุม่ใหม่ 
2.6.2 แบบจ ำลองกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 

 Rapp & Collins (1995 อ้างถึงใน ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2546) ได้อธิบายถึงแบบจ าลอง
การสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกค้า ซึ่งเป็นแนวคิดต้นแบบของโปรแกรมการบริหารความสมัพนัธ์กับ
ลกูค้า โดยมีทัง้หมด 4 รูปแบบ ดงันี ้

1) แบบจ าลองการสร้างความสมัพนัธ์ด้วยรางวลั (Reward Model) 
เป็นแบบจ าลองท่ีอธิบายถึงแนวคิดเก่ียวกับการให้รางวัลกับพฤติกรรมบางอย่างของลูกค้า ซึ่ง
บริษัทจะจัดโปรแกรมการให้รางวัลนีอ้ย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาหนึ่ง เช่นโปรแกรมสะสมไมล์
เดนิทางเพื่อแลกรับของรางวลัจากธุรกิจสายการบิน 

2) แบบจ าลองการสร้างความสมัพนัธ์ตามเง่ือนไข สญัญา (Contractual Model) 
เป็นรูปแบบการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าตามเง่ือนไข ซึ่งบริษัทพยายามผูกมัด
ลกูค้าจากการก าหนดให้ลูกค้าจ่ายคา่สมคัรสมาชิก หรือจ่ายค่าส่งเสริมการขายบางส่วน เพ่ือเข้า
ร่วมในโปรแกรมการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท เช่น การค้ารูปแบบแฟรนไชส์ 
(Franchise) 

3) แบบจ าลองการสร้างสมัพนัธ์ด้วยคณุคา่เพิ่ม (Value-Added Model) 
เป็นแบบจ าลองท่ีอธิบายถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยประโยชน์ท่ีเพิ่มมากขึน้ จาก
ประโยชน์หลกัท่ีลกูค้าได้รับจากสินค้าหรือบริการของบริษัท เช่น เลโก้ (Lego) มีการวางต าแหน่งท่ี
โดดเดน่กวา่ของเลน่เสริมทกัษะทัว่ไปในด้านคณุภาพและราคา ท าให้บริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ผกูมดักบัลกูค้า กลา่วคือ เดก็ ท่ีมีทบาทการเป็นผู้ตดัสินใจและผู้ ใช้ และผู้ปกครองซึ่งมีบทบาทการ
เป็นผู้ ซือ้และผู้อนมุตัด้ิวยโปรแกรมการบริหารความสมัพนัธ์กับลกูค้าในการสร้างพฤติกรรมการซือ้
ซ า้อย่างต่อเน่ือง และท าให้เกิดความภักดีในตราสินค้า โดยกิจกรรมท่ีเลโก้ได้จัดขึน้เพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า เช่น Lego Imagination Center ซึ่งเป็นศนูย์ความรู้และความสนกุสนาน
ส าหรับลูกค้า มีของเล่นต่างๆ ท่ีมีคุณค่าทางจิตใจมากมาย ก่อให้เกิดเป็นนประสบการณ์ท่ีมีค่า
ส าหรับเดก็และผู้ปกครอง 
 4) แบบจ าลองการสร้างความสัมพันธ์ด้วยการให้ความรู้เฉพาะด้าน (Educational 
Model) เป็นแบบจ าลองท่ีกล่าวว่า บริษัทจะจดัโปรแกรมการให้ข้อมลูความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์กับลูกค้าและเป็นเร่ืองท่ีลูกค้ามีความคาดหวัง โดยอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท เช่น 
โปรแกรมการจดัอบรมตา่งๆ 
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2.6.3 องค์ประกอบของกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ  
 กระบวนการการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ บริโภค สามารถอธิบายได้ดังแบบจ าลอง 
DEAR Model โดยประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ดงันี ้(วิทยา ด่านธ ารงกุล และพิภพ อุดร, 
2547) 
 1) การสร้างฐานข้อมลูลกูค้า (Database) 
เป็นการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า โดยรวมองค์ประกอบซึ่งเป็นรายละเอียดของลูกค้า (Customer 
Profile) รวมถึงการวิเคราะห์ แยกแยะ และจดัแบง่กลุ่มของลกูค้า ตามคณุคา่หรือความสามารถท่ี
ลกูค้าแตล่ะกลุม่สร้างผลก าไรให้กบัองค์การได้ 

2) การใช้เทคโนโลยีท่ีมีควรมีความเหมาะสม (Electronic) 
การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และแยกแยะลกูค้า เพ่ือใช้ในการ
สร้างจดุของการติดตอ่กบัลกูค้า (Touch point / Contact point) และเพ่ือใช้กระจายข้อมลูให้กบั
ทุกหน่วยงานในบริษัทโดยผ่านทุกช่องทาง ซึ่งนับว่าเป็นความจ าเป็น ส าหรับการบริหาร
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า  

3) การก าหนดโปรแกรมเพ่ือการสร้างความสมัพนัธ์ (Action) 
เป็นการก าหนดแผนงานในการท ากิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดและอ่ืนๆ ของบริษัท เพ่ือสร้าง  
รักษา และความสมัพนัธ์กบักลุ่มลกูค้า โดยสามารถแบง่เป็น 3 ประเภท คือ 
  (1) การบริการลกูค้า (Customer Service) 
เป็นการบริการท่ีลูกค้าในเชิงรับ (Reactive) ด้วยการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้า เม่ือลูกค้าเกิด
ความไมพ่อใจในบริษัท หรือการบริการท่ีลกูค้าในเชิงรุก (Proactive) ซึง่เป็นสิ่งท่ีบริษัทได้คาดคะเน
ถึงความต้องการของลกูค้าไว้ลว่งหน้า แล้วหาทางตอบสนองในความต้องการนัน้ๆ ก่อนท่ีลกูค้าจะ
ร้องขอหรือก่อนท่ีปัญหานัน้จะเกิดขึน้ 

(2) โปรแกรมการสร้างความภักดี / โปรแกรมสะสมคะแนน (Loyalty Programs / 
Frequency) คือ การให้สิ่งตอบแทนแก่ลกูค้า เช่น การให้สิทธิเป็นสมาชิก หรือสะสม
คะแนน เม่ือลกูค้าซือ้สินค้าหรือบริการนัน้ซ า้  

                 (3) โปรแกรมการสร้างความสมัพนัธ์ในเชิงสงัคม (Community Programs) 
คือ การสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งบริษัทกบัลกูค้า หรือลกูค้าด้วยกนัเอง เพ่ือสามารถยึด
เหน่ียวลกูค้าไว้ได้นานท่ีสดุ  
      (4) โปรแกรมการสร้างความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Ties) 
คือ การท่ีบริษัทจัดหาอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีท่ีช่วยในการอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการ
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ติดต่อเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ กับบริษัท เช่น การสั่งซือ้ การช าระเงิน หรือการควบคุมสินค้า ซึ่ง
โปรแกรมดงักล่าวนี ้มีข้อดี คือ อ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าในการท ากิจกรรมตา่งๆ กบับริษัท
และสามารถสร้างความสมัพนัธ์กบัตวัแทนจ าหนา่ยได้ 
          (5) การสนองความต้องการของลกูค้ารายบคุคล (Customization) 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างและตอกย า้ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอย่างได้ผล เม่ือลกูค้ารู้สึกว่า
ได้รับสิ่งใดๆ ท่ีต้องการจากบริษัท จะท าให้ลกูค้าพร้อมท่ีจะผกูพนักบับริษัทในระยะยาว 

 4) การรักษาลกูค้า 
คือ ขัน้ตอนการประเมินผลการบริหารความสัมพนัธ์กับลูกค้า และเป็นการรักษาความเติบโตใน
การสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

   (1) การประเมินผลการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 
 มีเกณฑ์ในการประเมินท่ีส าคญั คือ ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า อตัราในการสูญเสียลูกค้า 
อัตราการซือ้สินค้าหรือบริการของลูกค้า ส่วนแบ่งในการซือ้ของลูกค้าท่ีมีให้กับบริษัท เม่ือ
เปรียบเทียบกบับริษัทคูแ่ขง่  

   (2) ขยายและรักษาการเตบิโตของความสมัพนัธ์ 
 โดยใช้ประโยชน์จากความคุ้นเคยและความน่าเช่ือถือของลกูค้าท่ีมีตอ่บริษัท ในการขยาย
ขอบเขตการซือ้สินค้าหรือบริการของบริษัทให้กว้างขึน้ ซึ่งน าไปสู่การซือ้สินค้าหรือบริการใหม่ๆ 
หรือต่อยอดการซือ้ท่ีมีมูลค่าสูงขึน้ เน่ืองจากลูกค้าเดิมมีแนวโน้มการในการซือ้สูงกว่าลูกค้าใหม่
หลายเทา่ 
 
 2.6.4 ระดับของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทกับลูกค้ำ 
 Pine & Gillmore (1998, as cited in Metter, King-Metter, Pullman & Walton, 2006) 
ได้กลา่ววา่ ลกูค้าจะเกิดความผกูพนัขึน้ได้ เม่ือลกูค้าเกิดความรู้ และความรู้สึกจากประสบการณ์ท่ี
ได้รับจาก ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ โดยความผกูพนัมี 2 ระดบั คือ ระดบับคุคล ท่ีเกิดจากการท่ี
ลกูค้ามีสว่นร่วม และระดบัสิ่งแวดล้อม ท่ีเกิดจากการเช่ือมตอ่กบัผลิตภณัฑ์ หรือการบริการนัน้ๆ 
 ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2546) ได้เสนอวา่ ระดบัของความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทกบัลกูค้านัน้ 
สามารถแบง่ออกได้เป็น 6 ประเภท คือ 

1) ลกูค้าคาดหวงั (Prospect) 
บริษัทจะมีกลุ่มลูกค้าคาดหวงัซึ่งอยู่ในข่ายสงสยัมากมาย และเม่ือได้หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าลูกค้า
รายใด มีความสามารถในการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการของบริษัท และมีอ านาจในการซือ้ ได้
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ด้วยตนเอง จากการท่ีเป็นกลุ่มลกูค้าคาดหวงัท่ีอยู่ในข่ายสงสยั ก็จะเป็นกลุ่มผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะเป็น 
“ลูกค้าคาดหวงั” โดยบริษัทคาดคะเนว่า ลกูค้ากลุ่มนีจ้ะตอบสนองต่อโปรแกรมการบริหารลูกค้า
สมัพนัธ์ (CRM) และโปรแกรมทางการตลาดของบริษัทได้เป็นอยา่งดี 

2) ผู้ ซือ้ (Purchase) 
ในขึน้ตอนนี ้คือ บริษัทจะมีการจดัโปรแกรมทางการตลาดและโปรแกรมการบริหารความสมัพนัธ์
กบัลกูค้า เพ่ือท าให้ผู้ ซือ้กลบัมาซือ้ซ า้อยา่งตอ่เน่ืองในชว่งระยะเวลาหนึง่ 
 3) ลกูค้า (Client) 
ลกูค้าในท่ีนี ้หมายถึง ลูกค้าท่ีซือ้สินค้าหรือบริการของบริษัทอย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลาระยะหนึ่ง 
ซึ่งลูกค้ากลุ่มนีอ้าจมีทศันคติทีเป็นลบหรือรู้สึกเฉยๆกับบริษัท ดงันัน้ การจดัโปรแกรมการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกค้ามีทัศนคติในเชิงบวกกับบริษัทมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีกบับริษัทในระยะยาว จนถึงระดบัท่ีลูกค้ามีความภกัดีต่อบริษัท แนะน าสินค้าหรือ
บริการกับบุคคลอ่ืนให้ได้ทดลองใช้ พร้อมทัง้ปกป้องช่ือเสียงของบริษัท เม่ือบริษัทถูกโจมตีจาก
คูแ่ขง่ 
 4) ลกูค้าผู้สนบัสนนุ (Supporter)  
คือ ลูกค้าท่ีมีการซือ้สินค้าหรือบริการของบริษัทอยู่เป็นประจ า ซึ่งมีความชอบและพึงพอใจใน
บริษัท รวมทัง้มีทศันคติท่ีดีและภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่บริษัท แตก็่ยงัมิได้ออกมาสนบัสนนุบริษัทอย่าง
จริงจงั โดยบริษัทมีความจ าเป็นในการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้ากลุม่นีอ้ยา่งตอ่เน่ือง จึงจะท าให้
ลกูค้ากลุม่นีอ้อกมาสนบัสนนุบริษัทอยา่งจริงจงั  

(1) ผู้ มีอปุการคณุ (Advocates) 
คือ ลกูค้าผู้ ท่ีให้การสนบัสนุนบริษัทมาโดยตลอด และมีความยินดีท่ีจะแนะน าลกูค้ารายอ่ืนให้มา
ซือ้สินค้าหรือบริการของบริษัท ซึ่งการท่ีบริษัทมีลกูค้าในระดบั “ผู้ มีอปุการคณุ” จ านวนมาก จะท า
ให้บริษัทเกิดความได้เปรียบในด้านการแขง่ขนั สง่ผลให้บริษัทอยูร่อดในตลาดได้นานมากย่ิงขึน้  

(2) หุ้นสว่นธุรกิจ (Partners) 
คือ ลกูค้าท่ีเล่ือนขัน้ขึน้ไปเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ โดยมีส่วนร่วมในรายรับ รายจ่าย และผลก าไรของ
บริษัท เช่น หากบริษัทมีผลก าไรท่ีมากขึน้ ย่อมหมายความว่าผลตอบแทนส่วนของลูกค้าหุ้นส่วน
ของธุรกิจก็จะเพิ่มมากขึน้ด้วย ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในระดบันีท้ าให้เกิดความภกัดีในบริษัทมาก
ท่ีสดุ โดยตวัอยา่งความสมัพนัธ์นี ้เชน่ สมาชิกสหกรณ์ และธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) 
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จากการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้านัน้  จะต้องมี
กระบวนการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ด้วยโปรแกรมการสร้าง
ความสมัพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดความจงรักภักดีต่อบริษัท  
ซึง่จะท าให้บริษัทสามารถรักษากลุ่มลกูค้าเดิมไว้ได้ และยงัเป็นการประหยดัต้นทนุในการแสวงหา
ลกูค้ารายใหมอี่กด้วย 

 
2.6.5. ประโยชน์ของกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ต่อธุรกิจ 

 การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์เป็นวิธีการในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งมีเหตผุลนานบัประการท่ีธุรกิจ
ควรน ามาประยุกต์ใช้และปฎิบัติ โดยประโยชน์ท่ีเด่นชัดของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่  
( ประทมุ ฤกษ์กลาง, 2558 )  
       1) เป็นการมองธุรกิจรอบด้านแบบ 360 องศา 

2) เป็นการแบง่ปันข้อมลูในระดบัองค์การ 

3) เป็นการลดคา่ใช้จา่ยในการสร้างความคุ้นเคยกบัผู้บริโภค 

4) เป็นการพฒันาการสนบัสนนุของลกูค้า 

5) เป็นการเพิ่มความพงึพอใจแก่ลกูค้า 

6) เป็นการเพิ่มระดบัความจดจ าได้ของลกูค้า 

7) สามารถสร้างการเตบิโตในธุรกิจ 

8) เป็นการเพิ่มประโยชน์และผลก าไรให้ธุรกิจด้วยการลงทนุท่ีต ่า 

9) เป็นการเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการอยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว 

10) สามารถสร้างทศันคตท่ีิดีตอ่สินค้าและบริการของบริษัท ท าให้ลกูค้าทราบถึงวิธีการใช้

งานของสินค้าอยา่งถกูต้องและสามารถจดจ า รวมถึงมีภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่บริษัท ผลิตภณัฑ์ และ

การบริการของบริษัทในระยะยาว 

11) ลกูค้าเกิดความภกัดีตอ่ผลิตภณัฑ์ การบริการ และบริษัท โดยหากลกูค้าเกิดความ

ประทบัใจในสายผลิตภณัฑ์หนึง่ บริษัทยอ่มมีโอกาสท่ีจะเสนอขายสินค้าในสายผลิตภณัฑ์อ่ืน

ได้มากขึน้ 
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12) เม่ือลกูค้าแนะน าผลิตภณัฑ์ การบริการ หรือบริษัทแก่ผู้ อ่ืน เกิดการบอกตอ่ใน
ทางบวก ซึง่มีความน่าเช่ือถือมากกวา่โฆษณา และหากสินค้าถกูโจมตีจากผู้ อ่ืนพวกเขาจะท า
หน้าท่ีเป็นกระบอกเสียง ปกปอ้งช่ือเสียงของบริษัท ผลิตภณัฑ์ และการบริการ 

 
2.7 ทฤษฎีควำมผูกพันของผู้บริโภค 
 
 Vivek (2009) ได้กล่าวว่า ความผูกพนัของผู้บริโภค (Customer Engagement : CE) 
หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค และการเช่ือมโยงจากข้อเสนอหรือกิจกรรมตา่งๆ ของ
องค์การ 

Doorn Lemon Mittal Nass Pick Pirner & Verhoef (2010) อธิบายว่า ความผกูพนัของ
ผู้บริโภค เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์การ ซึ่งมีแรงกระตุ้นเป็นตัว
ขับเคล่ือน สามารถส่งผลไปยังการซือ้สินค้าหรือบริการขององค์การในอนาคต รวมถึงเป็น
กระบอกเสียงแนะน าสินค้า หรือชว่ยเหลือผู้บริโภครายอ่ืนผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น การเขียนแนะน า
สินค้า หรือแสดงความคดิเห็นผา่นบล๊อค 
 Chan (2014) ได้เสนอว่า ความผกูพนัของผู้บริโภค คือ การส่งเสริม สนบัสนนุให้ลกูค้า
มีปฎิสมัพนัธ์และมีประสบการณ์ท่ีดีตอ่องค์การ โดยหากองค์การมีกลยทุธ์ในการด าเนินการสร้าง
ความผกูพนัของผู้บริโภคท่ีดี จะน ามาซึง่การเจริญเตบิโตขององค์การ และก่อให้เกิดความภกัดีของ
ลกูค้าตอ่องค์การ 
 วิเลิศ ภูริวัชร (2555) กล่าวว่า การสร้างให้ผู้บริโภคมีความผูกพันในแบรนด์ คือ การ
พยายามสร้างให้ลูกค้าเกิดความผูกพนั โดยเป็นระดบัสูงสุดท่ีลูกค้าจะเกิดความผูกพนัทางด้าน
อารมณ์ มีความรักในแบรนด์นัน้ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกับแบรนด์ มีแนวโน้มท่ีจะใช้สินค้าหรือ
บริการของแบรนด์ตอ่ไปในอนาคตและหาลกูค้ารายใหมเ่พิ่มให้ด้วยความเตม็ใจ 
 จากการศกึษาดงักล่าว สรุปได้ว่า ความผกูพนัของผู้บริโภค คือ ความรู้สึกในทางบวกของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์การ ซึ่งอาจเกิดจากระดบัการมีส่วนร่วมในข้อเสนอหรือกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การ ท าให้เกิดความผกูพนั เกิดความรักในตราสินค้า และพร้อมท่ีจะใช้สินค้าหรือบริการของ
องค์การด้วยความเตม็ใจ 
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2.7.1 หลักกำรวัดควำมผูกพันของผู้บริโภค 

 Haven (2007) ได้อธิบายหลกัการวดัความผกูพนัของผู้บริโภคซึ่งแบง่ออกเป็น 4 ประเภท

ด้วยกนั ได้แก่ 

 1) Involvement การมีส่วนร่วม เป็นการวดัระดบัความผูกพนัของลูกค้าขัน้พืน้ฐาน ซึ่ง

สามารถวดัได้จากการกระท าตา่งๆ ของลกูค้าท่ีมีตอ่องค์การ เช่น จ านวนผู้ เข้าชมร้านค้า จ านวนผู้

เข้าชมเว็บไซต์ขององค์การ หรือการมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ขององค์การ 

 2) Interaction การมีปฎิสมัพนัธ์ ในระดบันี ้เป็นการวดัพฤติกรรมตา่งๆ ของลกูค้าท่ีมีตอ่

องค์การ เชน่ การซือ้สินค้าหรือบริการตา่งๆ ขององค์การ การเช่ือมตอ่หรือเป็นสมาชิกกบัส่ือสงัคม

ขององค์การ ในชอ่งทางตา่งๆ เชน่ Facebook Instragram และ Twitter 

3) Intimacy การมีความคุ้นชิน เป็นระดบัท่ีเหนือกว่าระดบัการมีปฎิสมัพนัธ์ โดยเป็นการ

วดัจากความรู้สึกของลูกค้าท่ีมีต่อองค์การ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบ ซึ่งท าการวดัจาก

ความคิดเห็นของลูกค้าจากช่องทางต่างๆ ท่ีสามารถติดต่อได้ เช่น การแสดงความคิดเห็นของ

ลกูค้าบนส่ือสงัคมตา่งๆ หรือการแสดงความคดิเห็นผา่นคอลเซ็นเตอร์ขององค์การ 

4) Influence การมีอิทธิพล ในระดบันี ้คือ การท่ีลกูค้ากลบัมาซือ้สินค้าหรือบริการซ า้ และ

มีการสนบัสนนุ แนะน า เป็นกระบอกเสียงให้กบับคุคลใกล้ชิดเพ่ือทดลองซือ้สินค้าหรือบริการตา่งๆ 

ขององค์การ ซึง่สามารถท าการวดัได้จาก การรับรู้ การกลบัมาซือ้ซ า้ และการแนะน าตอ่บคุคลอ่ืน  

โดยในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้มีการออกแบบเคร่ืองมือวิจัย (แบบสอบถาม) ท่ี
ประยุกต์มาจากหลักการวดัความผูกพนัของลูกค้า ของ Haven เพ่ือท าการประเมินระดบัความ
ผกูพนัของผู้ เย่ียมชมท่ีมีตอ่มิวเซียมสยาม ทัง้หมดเป็นจ านวน 10 ข้อ พร้อมทัง้มีการก าหนดการวดั
ระดบัแบบ Likert Scale 5 ระดบั 
 
2.8 งำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษา เร่ือง ภาพลกัษณ์และความผกูพนัของผู้ เย่ียมชมชาวไทยท่ีมีต่อมิวเซียมสยาม 

ผู้วิจยัได้ท าการศกึษางานวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย  
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คมสิทธ์ิ เกียนวฒันา (2552) ได้ท าการศกึษา เร่ือง การศกึษาแรงจงูใจของเยาวชนไทยตอ่
การทอ่งเท่ียวพิพิธภณัฑ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา แรงจงูใจ
ของเยาวชนไทยในการท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเปรียบเทียบ
สิ่งจงูใจระหว่างลกัษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ และอายุ ในด้านกายภาพ ด้านสถานภาพและ
ช่ือเสียง ด้านวัฒนธรรม ด้านระหว่างบุคคล ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ กลุ่ม
เยาวชนไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติวดัเบญจมบพิตร พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว 
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติพระนคร เป็นจ านวน 420 คน โดยผลงานวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
สถาบนัพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีประสบการณ์เดินทางมา
ทอ่งเท่ียว ณ พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้ภายในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา 1-2 ครัง้ โดยมาท่องเท่ียวในวนัเสาร์ 
และวนัอาทิตย์ เดนิทางมาทอ่งเท่ียวกบัสถาบนัการศกึษา / หน่วยงาน มีวตัถปุระสงค์หลกั คือ เพ่ือ
ศกึษาและเรียนรู้ ส่ือท่ีมีผลตอ่การเข้าถึงขา่วสารของพิพิธภณัฑ์ คือ อินเทอร์เน็ต 

จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงท าการออกแบบเค ร่ืองมือในการเ ก็บข้อมูล 
(แบบสอบถาม) ด้านข้อมูลประชากรศาสตร์ ทัง้หมด 6 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ 
อาชีพ และประวตักิารเดนิทางมาทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยาม     

กรกนก วิโรจศรีสกุล (2546) ได้ศกึษา เร่ือง ภาพลกัษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัใน
สายตาประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์ การเปิดรับ
ข่าวสาร และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทั่วไปใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซึ่งจากผลการวิจยัพบว่า ประชาชนท่ีมีอาย ุระดบัการศกึษา 
และรายได้แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และประชาชนท่ีมีเพศ อายุแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ อีกทัง้ยงัพบว่า การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีความสมัพนัธ์กับภาพลกัษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยเป็น
ความสมัพนัธ์ในเชิงบวก  

ฉะนัน้ ผู้วิจยัจงึได้ท าการตัง้สมมตุฐิานดงัตอ่ไปนี ้
1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั มีการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรม

ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั 
2) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม
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แตกตา่งกนั 
3) การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม 
ปิยะฉัตร พรหมมา (2556) ท าการศึกษา เร่ือง การเปิดรับข่าวสาร ความผกูพนั และการ

ตอบสนองของผู้บริโภคต่อการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ ซึ่งมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั คือ เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการส่ือสาร
ผ่าน Facebook Fanpage และเพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของ
ผู้บริโภคกับความผูกพนัของผู้บริโภคต่อการส่ือสารผ่าน Facebook Fanpage โดยก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ผู้ ท่ีเป็นสมาชิก Facebook จ านวน 400 คน ท่ีมีการเปิดรับข่าวสารผ่าน Facebook 
Fanpage ซึ่งไม่จ ากัด เพศ อายุ และพืน้ท่ีอยู่อาศัย โดยผลวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารมี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัของผู้บริโภคตอ่การส่ือสารผา่น Facebook Fanpage  

จากผลวิจัยดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงท าการตัง้สมมุติฐานว่า การเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์มี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชม 

ประทุม ฤกษ์กลาง (2556) ได้ท าการศึกษา เร่ือง การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์
นกัการเมือง ทศันคติ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางการเมื อง
ภาพลกัษณ์นกัการเมือง ทัศนคติต่อการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ทางการเมืองภาพลักษณ์นักการเมือง ทัศนคติต่อการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน และภาพลกัษณ์นกัการเมืองมีความสมัพนัธ์กับ
การมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิต ิ

ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึได้ท าการตัง้สมมตฐิาน คือ  
1) ลกัษณะประชากรศาสตร์แตกตา่งกนั มีความผกูพนัของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั 
2) การรับรู้ภาพลกัษณ์มิวเซียมสยามมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัมิวเซียมสยามของผู้

เย่ียมชม 
 
 

 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=121772
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=121772
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=121772
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บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศกึษา เร่ือง ภาพลกัษณ์และความผกูพนัของผู้ เย่ียมชมชาวไทยท่ีมีต่อมิวเซียมสยาม 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ีมุ่งศึกษาเก่ียวกับกระบวนการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ ความพึงพอใจ
จากส่ือ ภาพลักษณ์ และความผูกพนัต่อตราสินค้า ตามมุมมองของผู้ เย่ียมชมชาวไทย ท่ีเข้ามา
ทอ่งเท่ียว ณ มิวเซียมสยาม โดยระเบียบวิธีการวิจยัจะมีเนือ้หาตา่งๆ ตอ่ไปนี ้
 
3.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพท่ี 3.1  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
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3.2 สมมุตฐิำนกำรวิจัย 
 

1) ปัจจยัทางด้านลกัษณะประชากรศาสตร์แตกตา่งกนั มีการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการ
ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  

2) ปัจจัยทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในส่ือและ
กิจกรรมประชาสมัพนัธ์แตกตา่งกนั  

3) ปัจจยัทางด้านลกัษณะประชากรศาสตร์แตกตา่งกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียม
สยามแตกตา่งกนั  

4) ปัจจยัทางด้านลกัษณะประชากรศาสตร์แตกตา่งกนั มีความผกูพนัของมิวเซียมสยาม
แตกตา่งกนั  

5) การเปิดรับส่ือประชาสมัพันธ์และกิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มีความสมัพนัธ์กับความพึง
พอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของผู้ เย่ียมชม  

6) การเปิดรับส่ือประชาสมัพันธ์และกิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มีความสมัพนัธ์กับการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม 

7) การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียม
ชม 

8) ความพึงพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของผู้ เย่ียมชม มีความสมัพนัธ์กบัการ
รับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม  

9) ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัของมิวเซียมสยาม  
 

3.3 นิยำมเชิงปฏิบัตกิำร 
 

1) การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ หมายถึง การท่ีผู้ เย่ียมชมเปิดรับข้อมลูส่ือประชาสมัพนัธ์
ท่ีน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมิวเซียมสยาม  ซึ่งได้มีการจัดท าขึน้ผ่านส่ือต่างๆ  คือ 
Facebook, Website ขององค์การ, Twitter, Instragram, Youtube, โทรทศัน์, นิตยสาร, 
หนงัสือพิมพ์, วิทย,ุ โปสเตอร์, โรงเรียน, บอร์ดประชาสมัพนัธ์, ธง J-Flag และแผ่นปา้ยบนรัว้รอบ
นอกมิวเซียมสยาม โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน Likert Scale 5 ระดบั จ านวน 32 ข้อ 

2) ความพงึพอใจตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์ หมายถึง ความรู้สกึในเชิงบวกของผู้ เย่ียมชมตอ่ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามทัง้ส่ือภายในและส่ือภายนอก โดยใช้แบบสอบถามในการ
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ประเมิน Likert Scale 5 ระดบั จ านวน 12 ข้อ 
3) ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพในด้านต่างๆ ของมิวเซียมสยามท่ีเกิดขึน้ภายในใจของผู้

เย่ียมชม ได้แก่ ด้านองค์การ, ด้านบริหารจดัการ, ด้านสินค้า, ด้านราคา, ด้านส่งเสริมการตลาด, 
ด้านสัญลักษณ์, ด้านบุคลากร, ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านความสะอาด โดยใช้
แบบสอบถามในการประเมิน Likert Scale 5 ระดบั จ านวน 24 ข้อ 

4) ความผกูพนัของผู้ เย่ียมชมท่ีมีตอ่มิวเซียมสยาม หมายถึง กระบวนการสร้างและรักษา
ไว้ซึ่งความสมัพันธ์อนัดีระหว่างผู้ เย่ียมชมกับมิวเซียมสยาม โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เย่ียมชม
เกิดความพอใจและเกิดความผกูพนัตอ่มิวเซียมสยาม โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน Likert 
Scale 5 ระดบั จ านวน 10 ข้อ 

5) มิวเซียมสยาม หมายถึง พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ โดยจัดตัง้ขึน้เพ่ือเป็นต้นแบบของ
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ในประเทศไทย เน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์แก่ผู้
เย่ียมชม ผ่านส่ือเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย มีปฎิสัมพันธ์กับผู้ เย่ียมชม ให้การเรียนรู้เร่ืองราว
ตา่งๆ ภายในพิพิธภณัฑ์เป็นไปด้วยความสนกุสนานมากยิ่งขึน้ 
 
3.4 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ เย่ียมชมชาวไทยท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในมิวเซียม 
สยาม ในปีพ.ศ. 2557 (เดือนตลุาคม 56 – เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557) จ านวน 84,115 คน  
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ตำรำงท่ี 1.1 สิถิตจิ านวนผู้ เข้าชมมิวเซียมสยาม พ.ศ. 2557 

 
แหล่งท่ีมำ: สกุญัญา ฉิมน้อย (สมัภาษณ์, 26 มกราคม 2558) 
 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้ เย่ียมชมชาวไทยท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในมิวเซียม สยาม 
จ านวน 400 คน ซึง่ผู้วิจยัมีกระบวนการในการค านวณโดยใช้สตูรของ Yamane (1967)  คือ  

 
 
       เม่ือ n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 N = ขนาดของประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ซึง่มีคา่เทา่กบั 84,115 
 e = คา่เปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือนของกลุม่ตวัอยา่ง มีคา่เทา่กบั 0.05 
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 n =    398.10 หรือประมาณ 400  
        ดงันัน้     ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษา (n)  คือ จ านวน 400 ชดุ 
 
3.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครัง้นี  ้ได้แก่ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยผู้วิจยัท าแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed-Ended Questions) แบบมี
ตวัเลือก โดยให้กลุ่มตวัอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) ซึ่ง
ข้อมลูในแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 สว่น คือ 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะประชากร ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ  การศึกษา  รายได้ ประวัติการ
ทอ่งเท่ียว 

ส่วนท่ี 2 การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยาม ประกอบด้วย ส่ือ และกิจกรรม
ตา่งๆ ของมิวเซียมสยาม 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้ เย่ียมชมชาวไทยต่อส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ ของมิว
เซียมสยามทัง้ภายในและภายนอก 

สว่นท่ี 4 ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม 
สว่นท่ี 5 ความผกูพนัมิวเซียมสยาม 

 
3.6 กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
 
 ผู้ วิจัยได้ท าการทดสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยท าการทดสอบหาความเท่ียงตรง
(Validity) และหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงันี ้

1) ผู้วิจยัสร้างข้อค าถามตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรของการวิจยั 
2) ผู้ วิจัยหาค่าความเท่ียงตรงจากเนือ้หาโดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามเป็นผู้ตรวจสอบชดุแบบสอบถาม 
3) ผู้วิจยัน าข้อค าถามตา่งๆ ไปทดสอบเบือ้งต้น (Pilot - Test) เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่จาก

แบบสอบถามต่างๆ กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัว อย่างจริง จ านวน 30 คน โดยใช้ค่า
สมัประสิทธ์ิครอนบาค อลัฟาร์ (Cronbach - Alpha) หากมีคา่ Alpha มากว่า 0.70 ขึน้ไป แสดงว่า 
แบบสอบถามดงักลา่วสามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมลูจริงตอ่ไป 
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ผลการวิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้วยสตูรครอนบาค อลัฟาร์ (Cronbach 
- Alpha) มีรายละเอียด ดงันี ้

ตอนท่ีของแบบสอบถาม                                                        คา่ความเช่ือมัน่ 

 
3.7 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจยัเก็บข้อมลูด้วยการเข้าไปแจกแบบสอบถาม ณ มิวเซียมสยาม กบัผู้ เย่ียมชมชาวไทย
ท่ีเดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวภายในมิวเซียมสยาม โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) เพ่ือขอให้ท าการประเมินแบบสอบถามของการศกึษา เร่ือง การรับรู้ภาพลกัษณ์และ
ความผกูพนัของผู้ เย่ียมชมท่ีมีตอ่มิวเซียมสยาม โดยหากมีข้อมลูครบจ านวน 400 คน ผู้วิจยัก็จะน า
ข้อมลูดงักลา่วมาวิเคราะห์และประเมินคา่สถิตใินขัน้ตอนตอ่ไป 
 
3.8 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 เกณฑ์ในการให้คะแนนตวัแปร ผู้วิจยัได้ตัง้เกณฑ์การให้คะแนนตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา
ครัง้นี ้ดงัตอ่ไปนี ้

พงึพอใจมากท่ีสดุ  ให้ 5 คะแนน 
พงึพอใจมาก   ให้ 4 คะแนน 
พงึพอใจปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
พงึพอใจน้อย   ให้ 2 คะแนน 
พงึพอใจน้อยท่ีสดุ  ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์ในการแปลคา่ความพงึพอใจดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัจะใช้คา่เฉล่ียเป็นการแปลคา่ คือ  
คา่เฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง พงึพอใจอยา่งยิ่ง 
คา่เฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง พงึพอใจมาก 

1. การรับรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมตา่งๆ  ของมิวเซียมสยาม .958 
2. ความพึงพอใจต่อส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมตา่ง  ๆของมิว

เซียมสยาม 
.944 

3. การรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม  .962 

4. ข้อมลูเก่ียวกบัความผกูพนัของผู้ เย่ียมชมท่ีมีตอ่มิวเซียมสยาม  .961 
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คา่เฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.81 –  2.60 หมายถึง พงึพอใจน้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
รับรู้มากท่ีสดุ  ให้ 5 คะแนน 
รับรู้มาก   ให้ 4 คะแนน 
รับรู้ปานกลาง  ให้ 3 คะแนน 
รับรู้น้อย   ให้ 2 คะแนน 
รับรู้น้อยท่ีสดุ   ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์ในการแปลคา่การรับรู้ดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัจะใช้คา่เฉล่ียเป็นการแปลคา่ คือ  
คา่เฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง รับรู้มากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง รับรู้มาก 
คา่เฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง รับรู้ปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง รับรู้น้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง รับรู้น้อยท่ีสดุ 
 
3.8.1 เกณฑ์กำรอธิบำยค่ำควำมสัมพันธ์ 
ผู้วิจยัท าการก าหนดระดบัความสมัพนัธ์ ดงันี ้(วิเชียร เกตสุิงห์, 2543) 
ระดบัคะแนน    ความหมาย 
 0.00 – 0.19   มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 
 0.20-0.39   มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
 0.40-0.59   มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
 0.60-0.79   มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู 
 0.80 ขึน้ไป    มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงูมาก 
สถิตท่ีิจะใช้ในการวิเคราะห์ครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้สถิตท่ีิเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมลูและ 

การทดสอบสมมตุฐิานการวิจยั ดงันี ้
 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี หรือจ านวน 
คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานกบัตวัแปรตา่งๆ ในแบบสอบถาม 

2) สถิตอินมุาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวั
แปรตามในสมมุติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson 
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Correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามสมมุติฐานท่ีตัง้ไว้โดยใช้ระดับ
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

โดยสมมตุฐิาน ข้อ 1-4 จะใช้สถิต ิt-Test และ One Way ANOVA  
และสมมตุฐิาน ข้อ 5-9 จะใช้สถิต ิPearson Product Moment Correlation 

 
 3.8.2 กำรทดสอบสมมุตฐิำน 
สมมตุฐิานภายในงานวิจยัครัง้นี ้มีทัง้หมด 9 ข้อ ดงันี ้
  3.8.2.1 ปัจจยัทางด้านลกัษณะประชากรศาสตร์แตกตา่งกนั มีการเปิดรับส่ือและ
กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ t-Test และ One Way 
ANOVA 
  3.8.2.2 ปัจจยัทางด้านลกัษณะประชากรศาสตร์แตกตา่งกนั มีความพึงพอใจใน
ส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์แตกตา่งกนั โดยใช้สถิต ิt-Test และ One Way ANOVA 
  3.8.2.3 ปัจจัยทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  มีการรับ รู้
ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั โดยใช้สถิต ิt-Test และ One Way ANOVA 
  3.8.2.4 ปัจจยัทางด้านลกัษณะประชากรศาสตร์แตกตา่งกนั มีความภกัดีในตรา
สินค้าของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั โดยใช้สถิต ิt-Test และ One Way ANOVA 
  3.8.2.5 การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ของผู้ เย่ียมชม มีความสมัพนัธ์กบัความพึง
พอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของผู้ เย่ียมชม โดยใช้สถิติ Pearson Product Moment 
Correlation  
  3.8.2.6 การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ของผู้ เย่ียมชม มีความสมัพนัธ์การรับรู้ภาพลกัษณ์
ของมิวเซียมสยาม โดยใช้สถิต ิPearson Product Moment Correlation 

3.8.2.7 การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ของผู้ เย่ียมชม มีความสมัพันธ์กับความผูกพัน
ของมิวเซียมสยาม โดยใช้สถิต ิPearson Product Moment Correlation 
  3.8.2.8  ความพงึพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของผู้ เย่ียมชม มีความสมัพนัธ์
กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม โดยใช้สถิต ิPearson Product Moment Correlation 
  3.8.2.9 ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของมิวเซียม
สยาม โดยใช้สถิต ิPearson Product Moment Correlation 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง การรับรู้ภาพลกัษณ์ และความผูกพันของผู้ เย่ียมชมท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้วิธีการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ท าการศกึษากลุ่มผู้ เย่ียมชม ท่ีก าหนดเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 
400 คน โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้ท าการแบ่ง
ผลการวิจยัออกมาดงัตอ่ไปนี ้

4.1 สว่นท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
4.2 สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูการรับรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมตา่งๆ ของ

มวิเซียมสยาม 
4.3 สว่นท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูความพึงพอใจตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรม

ตา่งๆ ของมิวเซียมสยาม 
4.4 สว่นท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลูการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม 
4.5 ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความผูกพนัของผู้ เย่ียมชมท่ีมีต่อมิว

เซียมสยาม  
  4.6 สว่นท่ี 6 การทดสอบสมมตุฐิาน 
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4.1  ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ผลการวิจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ท าการศึกษาข้อมูลประชากรในด้าน
ตา่งๆ ได้แก่ เพศ อาย ุการศกึษา รายได้ อาชีพ และประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียม
ชม ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 176 44.0 
หญิง 224 56.0 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีได้เดินทางมาท่องเท่ียวพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิ

(มิวเซียมสยาม) เป็นเพศหญิง (56.0%) มากกวา่ เพศชาย (44.0%) 
 

ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
11-20 ปี 207 51.7 
21–30 ปี 129 32.3 

31-40 ปี 30 7.5 

41-50 ปี 21 5.3 

51-60 ปี 8 2.0 
61 ปีขึน้ไป 5 1.3 

รวม 400 100.0 
  

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า นักท่องเท่ียวมีช่วงอายุระหว่าง 11-20 ปี มากท่ีสุด (51.7%) 
รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 21–30 ปี (32.3%) และช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี (7.5%) 
ตามล าดบั สว่นชว่งอายท่ีุน้อยท่ีสดุ คือ 61 ปีขึน้ไป (1.3%) 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช.   58 14.5 
อนปุริญญา / ปวส. 24 6.0 

ปริญญาตรี 295 73.8 

ปริญญาโท   18 4.5 

สงูกวา่ปริญญาโท 5 1.3 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า นักท่องเท่ียวมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด (73.8%) 

รองลงมา คือ มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. (14.5%) และอนปุริญญา / ปวส. (6.0%) ตามล าดบั 
สว่นระดบัการศกึษาท่ีน้อยท่ีสดุ คือ สงูกวา่ปริญญาโท (1.3%) 

 
ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 5,000 บาท 181 45.3 
5,001-10,000 บาท 80 20.0 

10,001-15,000 บาท 43 10.8 

15,001-20,000 บาท 23 5.8 

20,001-25,000 บาท 11 2.8 
25,001-30,000 บาท 13 3.3 
30,000 บาท ขึน้ไป 49 12.3 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า นกัท่องเท่ียวมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ต ่ากว่า 5,000 บาท มากท่ีสดุ 

(45.3%) รองลงมา คือ  5,001-10,000 บาท (20.0%) และ 30,000 บาทขึน้ไป (12.3%) 
ตามล าดบัสว่นรายได้เฉล่ียตอ่เดือนท่ีน้อยท่ีสดุ คือ 20,001-25,000 บาท (2.8%) 



54 
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน / นกัศกึษา 286 71.5 

พนกังานข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 32 8.0 

ธุรกิจสว่นตวั / ค้าขาย 19 4.8 

พนกังานบริษัท 59 14.8 

อ่ืนๆ   4 1.0 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า นักท่องเท่ียวมีอาชีพ นักเรียน / นักศึกษา มากท่ีสุด (71.5%) 

รองลงมา คือ พนกังานบริษัท (14.8%) และพนกังานข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (8.0%) ส่วนอาชีพท่ี
น้อยท่ีสดุ คือ อ่ืนๆ เชน่ หมอ และแมบ้่าน (1.0%) 

 
ตารางที่  4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามประวตัิการมาท่องเท่ียวมิว   

เซียมสยาม 
 

ประวัตกิารมาท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม จ านวน ร้อยละ 
ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก 219 54.8 

2-3 ครัง้ 126 31.5 

4-5ครัง้ 47 11.8 

5 ครัง้ ขึน้ไป 8 2.0 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ นกัทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่มีประวตัิการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีมิวเซียม

สยามครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก มากท่ีสดุ (54.8%) รองลงมา คือ เคยเดินทางมาท่องเท่ียวแล้วจ านวน 2-3 
ครัง้ (31.5%) และเคยเดินทางมาท่องเท่ียวแล้วจ านวน 4-5 ครัง้ (11.8%) ตามล าดบั ส่วนประวตัิ
การเดนิทางมาทอ่งเท่ียว ณ พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้ท่ีน้อยท่ีสดุ คือ 5 ครัง้ขึน้ไป (2.0%) 
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4.2  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของมิว 

 เซียมสยาม 

ผลการวิจัยการรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของมิ วเซียมสยาม โดยได้
ท าการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมตา่งๆ ของมิวเซียมสยาม
ของผู้ เย่ียมชม โดยผู้ วิจยัก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของมาตรวดัแบบ Likert Scale 5 ระดบั
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางที่ 4.7  แสดงการวิเคราะห์ข้อมลูการรับรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมตา่งๆ ของมิวเซียม

สยามของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

ส่ือประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมต่างๆ 

ระดับการเปิดรับ  
ค่าเฉล่ีย 

 
ความ 
หมาย 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

1.Facebook 
Fanpage  
“Museum Siam” 

7.8 
(31) 

50.0 
(200) 

27.3 
(109) 

10.8 
(43) 

4.3 
(17) 

3.46 มาก 

2.www.museum 
siam.com  

7.8 
(31) 

45.5 
(182) 

31.5 
(126) 

11.8 
(47) 

3.5 
(14) 

3.42 มาก 

3.Twitter / IG / 
Youtube 

7.5 
(30) 

37.3 
(149) 

34.8 
(139) 

15.5 
(62) 

5.0 
(20) 

3.27 ปานกลาง 

4.โทรทศัน์ 5.5 
(22) 

28.0 
(112) 

43.8 
(175) 

17.8 
(71) 

5.0 
(20) 

3.11 ปานกลาง 

5.นิตยสาร 6.3 
(25) 

23.5 
(94) 

44.3 
(117) 

21.0 
(84) 

5.0 
(20) 

3.05 ปานกลาง 

6.หนงัสอืพิมพ์ 5.0 
(20) 

20.3 
(81) 

45.0 
(181) 

23.8 
(95) 

6.0 
(24) 

2.95 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.7  (ตอ่) 
        

ส่ือประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมต่างๆ 

ระดับการเปิดรับ 

ค่าเฉล่ีย 

 
ความ 
หมาย 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

7.วิทย ุ 4.0 
(16) 

16.5 
(66) 

45.0 
(180) 

26.5 
(106) 

8.0 
(32) 

  

8.โปสเตอร์ 8.3 
(33) 

28.2 
(113) 

38.0 
(152) 

20.5 
(82) 

5.0 
(20) 

3.14 
 

ปานกลาง 

9.คณุครู / โรงเรียน 12.5 
(50) 

32.0 
(128) 

29.5 
(118) 

17.0 
(68) 

9.0 
(36) 

3.22 ปานกลาง 

10.เพื่อน / คนรู้จกั 11.0 
(44) 

35.5 
(142) 

31.3 
(125) 

14.0 
(56) 

8.3 
(33) 

3.27 ปานกลาง 

11.เดินผา่น 9.3 
(37) 

17.5 
(70) 

31.3 
(125) 

23.3 
(93) 

18.8 
(75) 

2.75 ปานกลาง 

12.ไฟวิ่ง  6.3 
(25) 

17.3 
(69) 

38.8 
(155) 

24.8 
(99) 

13.0 
(52) 

2.79 ปานกลาง 
 

13.จอ Interactive 10.5 
(42) 

34.3 
(137) 

40.3 
(161) 

10.0 
(40) 

5.0 
(20) 

3.35 ปานกลาง 

14.บอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ 

11.5 
(46) 

33.5 
(134) 

40.8 
(163) 

10.0 
(40) 

4.3 
(17) 

3.38 ปานกลาง 

15. ธง J-Flag  
 

12.3 
(49) 

32.0 
(128) 

40.5 
(162) 

10.5 
(42) 

4.8 
(19) 

3.36 ปานกลาง 

16. แผน่ปา้ยบนรัว้รอบ
นอกมิวเซียมสยาม 

19.5 
(78) 

35.8 
(143) 

35.3 
(141) 

6.5 
(26) 

3.0 
(12) 

3.62 มาก 
 

17. พนกังาน 14.0 
(56) 

32.3 
(129) 

37.3 
(149) 

11.0 
(44) 

5.5 
(22) 

3.38 ปานกลาง 

นิทรรศการถาวร 
1.เ รียงความประเทศ
ไทย 

12.8 
(51) 

51.2 
(205) 

25.5 
(102) 

6.3 
(25) 

4.3 
(17) 

3.62 มาก 
 

นิทรรศการหมุนเวียน 
2.หลงรัก 

12.3 
(49) 

49.5 
(198) 

27.8 
(111) 

7.0 
(28) 

3.5 
(14) 

3.60 มาก 
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ตารางท่ี 4.7  (ตอ่)        

        

ส่ือประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมต่างๆ 

ระดับการเปิดรับ 

ค่าเฉล่ีย 

 
ความ 
หมาย 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

กิจกรรมพิเศษ 
(Event) 
3. Museum Family 
On Tour “ ย้อนรอย
เส้นทางทวาราวดี #1” 

 
 

12.8 
(51) 

 
 

36.0 
(144) 

 
 

35.3 
(141) 

 
 

11.3 
(45) 

 
 

4.8 
(19) 

 
 

3.41 
 

 
 

มาก 
 

4. Noise Market  4 
 

13.5 
(54) 

31.5 
(126) 

37.8 
(151) 

11.8 
(47) 

5.5 
(22) 

3.36 ปานกลาง 

5. Let’s Play & Learn 12.5 
(50) 

32.8 
(131) 

38.8 
(155) 

11.0 
(44) 

5.0 
(20) 

3.37 ปานกลาง 

6. Trip “ป่ันจกัรยาน
ย้อนอดีตตามหากทม. 
บทที่ 1” 

9.5 
(38) 

31.3 
(125) 

38.5 
(154) 

13.0 
(52) 

7.8 
(31) 

3.22 ปานกลาง 

7. วนัเดก็ตะลยุเมือง
ยกัษ์ 

10.0 
(40) 

32.3 
(129) 

37.0 
(148) 

13.8 
(55) 

7.0 
(28) 

3.25 ปานกลาง 
 

8. การบรรยายพิเศษ
เร่ือง “วฒันธรรมการไว้
จกุของเดก็อาเซียน” 

11.5 
(46) 

33.3 
(133) 

36.0 
(144) 

12.5 
(50) 

6.5 
(26) 

3.31 ปานกลาง 

9. Exclusive Trip! ครัง้
เดียว วนัเดียวเทา่นัน้! 

10.0 
(40) 

29.5 
(119) 

40.3 
(161) 

12.3 
(49) 

7.8 
(31) 

3.22 ปานกลาง 

10. Night at the 
Museum 5 

10.8 
(43) 

33.5 
(134) 

37.8 
(151) 

12.0 
(48) 

6.0 
(24) 

3.31 ปานกลาง 

11. Exclusive 
Learning! ยงัมีอีก
หลายเร่ืองทีค่ณุไมรู้่
เก่ียวกบัทา่เตยีน 

9.8 
(39) 

34.0 
(136) 

38.3 
(153) 

11.5 
(46) 

6.5 
(26) 

3.29 ปานกลาง 

12. ประกวดถ่ายภาพ 
“มองทา่เตยีนผา่น
เลนส์” 

12.8 
(51) 

29.5 
(118) 

38.5 
(154) 

12.0 
(48) 

7.2 
(29) 

3.29 ปานกลาง 



58 
 

 
หมายเหตุ: 1.00-1.80 หมายถึง รับรู้น้อยท่ีสดุ 1.81-2.60 หมายถึง รับรู้น้อย 2.61-3.40 หมายถึง 
รับรู้ปานกลาง 3.41-4.20 หมายถึง รับรู้มาก 4.21-5.00 หมายถึง รับรู้มากท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผู้ เย่ียมชมมีการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมตา่งๆ ของ

มิวเซียมสยาม อยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ ของแผ่นปา้ยบน
รัว้รอบนอกมิวเซียมสยาม และนิทรรศการถาวร ชุดเรียงความประเทศไทย มากท่ีสุด (3.62) 
รองลงมา คือ นิทรรศการหมุนเวียน ชุดหลงรัก (3.60) และการรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ของ 
Facebook Fanpage Museum Siam (3.46) ตามล าดบั 
 
4.3  ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพงึพอใจต่อส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ     

 ของมิวเซียมสยาม 
 

 ผลการวิจยัด้านความพึงพอใจตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมตา่งๆ ของมิวเซียมสยาม 
โดยท าการศกึษาเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผู้ เย่ียมชมท่ีมีตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรม
ตา่งๆ ของมิวเซียมสยาม โดยผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของมาตรวดัแบบ Likert Scale 5 
ระดบัดงัตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 4.7  (ตอ่)        

        

 
สื่อประชาสัมพนัธ์
และกิจกรรมต่างๆ 

ระดับการเปิดรับ  
ค่าเฉล่ีย 

 
ความ 
หมาย 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

13. Noise Market 3   12.0 
(48) 

30.5 
(122) 

38.3 
(153) 

12.8 
(51) 

6.5 
(26) 

3.29 ปานกลาง 

14. Muse Fest ตอน 
ตามหา “ออริจิน้ ออฟ 
แบงค็อค” 

12.3 
(49) 

27.0 
(108) 

41.8 
(167) 

12.0 
(48) 

7.0 
(28) 

3.26 ปานกลาง 

15. ประกวดถ่ายภาพ
เก่า “ทา่เตียน” 

12.0 
(48) 

28.7 
(115) 

41.0 
(164) 

10.8 
(43) 

7.5 
(30) 

3.27 ปานกลาง 

รวม      3.27 ปานกลาง 
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ตารางที่  4.8  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อส่ือประชาสัมพันธ์  และกิจกรรม 

  ตา่งๆ ของมิวเซียมสยามของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

 
 
 

 
ส่ือประชาสัมพันธ์ 

ระดับความพงึพอใจ  
ค่าเฉล่ีย 

 
ความ 
หมาย 

 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

1.สือ่ประชาสมัพนัธ์ มี
ความนา่เช่ือถือ 

23.0 
(92) 

58.5 
(234) 

17.8 
(71) 

0.8 
(3) 

0 
(0) 

4.04 มาก 

2. สือ่ประชาสมัพนัธ์ มี
ความสวยงาม 

25.0 
(100) 

 

59.8 
(239) 

13.5 
(54) 

1.8 
(7) 

0 
(0) 

4.08 มาก 

3. สือ่ประชาสมัพนัธ์
กระตุ้นให้เกิดความ
สนใจในกิจกรรมตา่งๆ 

26.8 
(107) 

55.8 
(223) 

15.0 
(60) 

2.0 
(8) 

0.5 
(2) 

4.06 มาก 

4. ตวัอกัษรมีความ
ชดัเจน อา่นงา่ย 

28.7 
(115) 

55.3 
(221) 

13.8 
(55) 

2.0 
(8) 

0.3 
(1) 

4.10 มาก 

5. ภาพประกอบภายใน
สือ่ประชาสมัพนัธ์มี
ความนา่ดงึดดู ชวนให้
อา่น 

29.3 
(117) 

55.3 
(221) 

13.5 
(54) 

1.8 
(7) 

0.3 
(1) 

4.12 มาก 

6.เนือ้หาที่ปรากฎในสือ่
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

26.8 
(107) 

57.3 
(229) 

15.3 
(61) 

0.8 
(3) 

0 
(0) 

4.10 มาก 

7. กิจกรรมมีความ
นา่สนใจ อยากเข้าร่วม  

24.0 
(96) 

55.5 
(222) 

18.3 
(73) 

1.8 
(7) 

0.5 
(2) 

4.01 มาก 

8. กิจกรรมมีการ
สง่เสริมให้เกิดความรู้ 

29.3 
(117) 

52.8 
(211) 

16.0 
(64) 

1.5 
(6) 

0.5 
(2) 

4.09 มาก 

9. กิจกรรมมีความ
สนกุสนาน เพลดิเพลนิ 

26.0 
(104) 

54.5 
(218) 

16.5 
(66) 

2.5 
(10) 

0.5 
(2) 

4.03 มาก 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ่) 
 

 
หมายเหตุ:  1.00-1.80 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสดุ 1.81-2.60 หมายถึง พึงพอใจน้อย 2.61-3.40 
หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 3.41-4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 4.21-5.00 หมายถึง พึงพอใจมาก
ท่ีสดุ 
 

จากตารางท่ี 4.8  พบว่า ผู้ เย่ียมชมมีความพึงพอใจต่อส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรม 
ของมิวเซียมสยาม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อส่ือประชาสัมพันธ์ ด้าน
ภาพประกอบภายในส่ือประชาสมัพนัธ์มีความน่าดงึดดู ชวนให้อ่านมากท่ีสดุ (4.12) รองลงมา คือ 
ตวัอักษรมีความชดัเจน อ่านง่าย และ เนือ้หาท่ีปรากฎในส่ือสามารถเข้าใจได้ง่าย  (4.10) และ
กิจกรรมมีการสง่เสริมให้เกิดความรู้ (4.09) ตามล าดบั 
 
4.4 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม 

 
ผลการวิจัยด้าน การรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม ท าการศึกษาเก่ียวกับการรับรู้

ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามในด้านตา่งๆ ของผู้ เย่ียมชม  
 

 
กิจกรรม 

ระดับความพงึพอใจ  
ค่าเฉล่ีย 

 
ความ 
หมาย 

 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

10. กิจกรรมมีความ
แปลกใหม ่สร้างสรรค์ 

27.8 
(111) 

53.8 
(215) 

16.3 
(65) 

1.8 
(7) 

0.5 
(2) 

4.07 มาก 

11. ผู้ เข้าร่วมสามารถ
มีปฎิสมัพนัธ์กบั
กิจกรรมได้เป็นอยา่งดี 

26.3 
(105) 

54.5 
(218) 

16.5 
(66) 

2.3 
(9) 

0.5 
(2) 

4.04 มาก 

12. ระยะเวลาในการจดั
กิจกรรม 

21.3 
(85) 

51.7 
(207) 

23.8 
(95) 

2.3 
(9) 

1.0 
(4) 

3.90 
 

มาก 

รวม      4.05 มาก 
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ตารางที่  4.9  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลกัษณ์ในด้านต่างๆ มิวเซียมสยามของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
 

 
 

 
ภาพลักษณ์ 

ระดับการรับรู้  
ค่าเฉล่ีย 

 
ความ 
หมาย 

 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

ด้านองค์การ 
1. พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้เป็น
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้
แหง่แรกที่มกีารน าเสนอ
ด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม ่

 
29.3 
(117) 

 
56.8 
(227) 

 
12.3 
(49) 

 
1.5 
(6) 

 
0.3 
(1) 

 
4.13 

 

 
มาก 

2. พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้ท า
ให้ผู้ชมเกิดความรักและ
ภมูิใจในชาติไทยมาก
ยิ่งขึน้ 

27.5 
(110) 

 

57.8 
(231) 

13.3 
(53) 

1.3 
(5) 

0.3 
(1) 

4.11 
 

มาก 

รวม      4.12 มาก 

 
ด้านบริหารจัดการ 
3. การจดันิทรรศการ
ก่อให้เกิดความรู้ตา่งๆ 

 
 

29.5 
(118) 

 
 

57.3 
(229) 

 
 

12.0 
(48) 

 
 

0.8 
(3) 

 
 

0.5 
(2) 

 
 

4.5 
 

 
 

มาก 

4.การจดันิทรรศการ
ก่อให้เกิดความ
เพลดิเพลนิตา่งๆ 

31.0 
(124) 

56.0 
(224) 

12.3 
(49) 

0.8 
(3) 

0 
(0) 

4.17  
 

 
มาก 

รวม      4.16 มาก 
 
ด้านนิทรรศการ 
5. พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้
สามารถบอกเร่ืองราวได้
เป็นอยา่งด ี

 
 

30.5 
(122) 

 
 

56.8 
(227) 

 
 

11.3 
(45) 

 
 

1.5 
(6) 

 
 
0 

(0) 

 
 

4. 6 
 

 
 

มาก 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ่) 
 

 
 
 
 

 
ภาพลักษณ์ 

 

ระดับการรับรู้  
ค่าเฉล่ีย 

 
ความ 
หมาย 

 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

ด้านนิทรรศการ 
5. พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้
สามารถบอกเร่ืองราวได้
เป็นอยา่งด ี

 
30.5 
(122) 

 
56.8 
(227) 

 
11.3 
(45) 

 
1.5 
(6) 

 
0 

(0) 

 
4.16 

 
มาก 

6. พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้มี
อปุกรณ์การจดัแสดงที่
ทนัสมยั มีปฎิสมัพนัธ์กบั
ผู้ชมได้ 

28.5 
(114) 

 

58.5 
(234) 

12.0 
(48) 

1.0 
(4) 

0 
(0) 

4.15 มาก 

รวม      4.15 มาก 

 
ด้านราคา 
7. ความคุ้มคา่ของราคา
ในการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ 

 
 

30.5 
(122) 

 
 

54.3 
(217) 

 
 

13.3 
(53) 

 
 

2.0 
(8) 

 
 
0 

(0) 

 
 

4.13 

 
 

มาก 

8. ความคุ้มคา่ของราคา
สนิค้า ภายในร้านขาย
ของที่ระลกึ 

26.3 
(105) 

 

48.5 
(194) 

22.0 
(88) 

3.3 
(13) 

0 
(0) 

3.98 มาก 

รวม 
 

     4.06 มาก 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
9. พิพิธภณัฑ์มีการ
ร่วมกบัองค์กรอื่นในการ
จดักิจกรรมตา่งๆ ขึน้ 

 
24.5 
(98) 

 
51.7 
(207) 

 
21.3 
(85) 

 
2.5 
(10) 

 
0 

(0) 

 
3.98 

 
มาก 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ่) 
 

 
 
 
 

 
ภาพลักษณ์ 

 

ระดับการรับรู้  
ค่าเฉล่ีย 

 
ความ 
หมาย 

 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

10. พิพิธภณัฑ์มีการ
ร่วมกบัองค์กรอื่นจดั
โปรโมชัน่เพื่อได้รับสทิธิ
พิเศษลดหยอ่นคา่เข้า
ชม 

21.8 
(87) 

53.5 
(214) 

21.8 
(87) 

2.8 
(11) 

0.3 
(1) 

3.94 มาก 

11. สทิธิประโยชน์ของ
บตัรสมาชิก Muse Plus 
มีความเหมาะสม 

21.3 
(85) 

50.2 
(201) 

23.3 
(93) 

4.8 
(19) 

0.5 
(2) 

3.87 มาก 

รวม      3.93 มาก 
 
ด้านสัญลักษณ์ 
12. พิพิธภณัฑ์มี
สญัลกัษณ์ (Logo)  

 
 

32.3 
(129) 

 
 

52.5 
(210) 

 
 

14.0 
(56) 

 
 

1.0 
(4) 

 
 

0.3 
(1) 

 
 

4.16 

 
 

มาก 

13. ทา่นทราบวา่มีรูป 
“คนกบแดง” อยูใ่น
วงกลมสแีดงของ
สญัลกัษณ์พิพิธภณัฑ์ 

23.3 
(93) 

 

53.5 
(214) 

18.3 
(73) 

4.3 
(17) 

0.8 
(3) 

3.94 มาก 

รวม      4.05 มาก 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ่) 
 

 
 
 
 

 
ภาพลักษณ์ 

 

ระดับการรับรู้  
ค่าเฉล่ีย 

 
ความ 
หมาย 

 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

ด้านบุคลากร 
14. การตอบข้อค าถาม 
และค าแนะน าตา่งๆ 

 
27.8 
(111) 

 
52.3 
(209) 

 
18.0 
(72) 

 
2.0 
(8) 

 
0 

(0) 

 
4.06 

 
มาก 

15. การมีบคุลกิภาพที่ดี  28.2 
(113) 

58.3 
(233) 

12.3 
(49) 

1.0 
(4) 

0.3 
(1) 

4.13 มาก 

16. การมีมนษุย 
สมัพนัธ์ที่ดี 

31.5 
(126) 

55.3 
(221) 

12.0 
(48) 

1.0 
(4) 

0.3 
(1) 

4.14 มาก 

17. การให้บริการท่ีดี 33.3 
(133) 

55.5 
(222) 

10.3 
(41) 

1.0 
(4) 

0 
(0) 

4.21 มากที่สดุ 

รวม      4.14 มาก 
 

 
ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
18. ความสะดวกในการ
เดินทางมาพิพิธภณัฑ์ 

 
 

30.8 
(123) 

 
 

48.3 
(193) 

 
 

18.0 
(72) 

 
 

2.3 
(9) 

 
 

0.8 
(3) 

 
 

4.06 

 
 

มาก 

19. ความสะดวกของ
สถานท่ีจอดรถ  

25.5 
(102) 

45.5 
(182) 

23.5 
(94) 

3.5 
(14) 

2.0 
(8) 

3.89 มาก 

20. ห้องน า้มีความ
เพียงพอตอ่การใช้
บริการ 

30.5 
(122) 

44.8 
(179) 

21.5 
(86) 

2.5 
(10) 

0.8 
(3) 

4.02 มาก 

รวม      3.99 มาก 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ่) 
 

 
หมายเหตุ:  1.00-1.80 หมายถึง รับรู้น้อยท่ีสดุ 1.81-2.60 หมายถึง รับรู้น้อย 2.61-3.40 หมายถึง 
รับรู้ปานกลาง 3.41-4.20 หมายถึง รับรู้มาก 4.21-5.00 หมายถึง รับรู้มากท่ีสดุ 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผู้ เย่ียมชมมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ในด้านตา่งๆ ของมิวเซียมสยาม 
โดยรวมอยู่ในระดบั มาก โดยมีคา่เฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ด้านความสะอาดของพิพิธภณัฑ์ มาก
ท่ีสดุ (4.26) รองลงมา คือ ด้านบริหารจดัการ (4.16) และด้านนิทรรศการ (4.15) ตามล าดบั ซึ่งผู้
เย่ียมชมมีค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลักษณ์ในด้านความสะอาดของพิพิธภัณฑ์ ด้านสถานท่ีบริเวณ
โดยรอบ (4.26) ด้านอาคารของพิพิธภณัฑ์ (4.24) ด้านอปุกรณ์การจดัแสดงนิทรรศการ (4.23) 
และภาพลักษณ์ในด้านบุคลากร ด้านการให้บริการท่ีดี (4.21) ในระดับ มากท่ีสุด ตามล าดับ 
นอกจากนี ้ผู้ เย่ียมชมมีภาพลกัษณ์ในด้านตา่งๆ ของมิวเซียมสยาม ในระดบั มาก ทกุด้าน   
 
 

 
ภาพลักษณ์ 

ระดับการรับรู้  
ค่าเฉล่ีย 

ความ 
หมาย 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

ด้านความสะอาด 
21. อาคารของ
พิพิธภณัฑ์ 

38.5 
(154) 

49.0 
(196) 

11.3 
(45) 

1.0 
(4) 

0.3 
(1) 

4.24 มากที่สดุ 

22. อปุกรณ์การจดั
แสดงนิทรรศการ 

37.8 
(151) 

49.3 
(197) 

11.8 
(47) 

0.8 
(3) 

0.5 
(2) 

4.23 มากที่สดุ 

23. ห้องน า้ 36.0 
(144) 

47.3 
(189) 

15.3 
(61) 

1.0 
(4) 

0.5 
(2) 

4.17 มาก 

24. สถานท่ีในบริเวณ
โดยรอบมิวเซียมสยาม 

39.8 
(159) 

47.5 
(190) 

11.8 
(47) 

0.5 
(2) 

0.5 
(2) 

4.26 มากที่สดุ 

รวม      4.23 มากที่สุด 
 

รวมภาพลักษณ์ 
ทุกด้าน 

      
4.10 

 
มาก 
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4.5  ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความผูกพันท่ีมีต่อมิวเซียมสยาม  
 

ผลการวิจยัด้านระดบัความผูกพนัท่ีมีต่อมิวเซียมสยาม โดยท าการศึกษาเก่ียวกับระดบั
ความผกูพนัท่ีมีตอ่มิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชม  

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัความผกูพนัท่ีมีตอ่มวิเซียมสยามของกลุม่ตวัอยา่ง 
  

 

 
ความผูกพัน 

ระดับความผูกพัน  
ค่าเฉล่ีย 

 
ความ 
หมาย 

 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

1. ทา่นจะกลบัมา
ทอ่งเที่ยวที่พิพิธภณัฑ์นี ้
อีกอีกครัง้ 

30.0 
(120) 

62.5 
(250) 

7.8 
(28) 

0.5 
(2) 

0 
(0) 

4.22 มากที่สดุ 

2. ทา่นจะมกีารแนะน า
ให้เพื่อนหรือคนรู้จกัเข้า
มาทอ่งเที่ยวใน
พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้

26.3 
(105) 

 

67.5 
(270) 

5.5 
(22) 

0.8 
(3) 

0 
(0) 

4.19 มาก 

3. ทา่นเป็นสมาชิก 
Facebook Fanpage 
Museum Siam 

13.8 
(55) 

 

53.0 
(212) 

3.3 
(13) 

20.3 
(81) 

9.8 
(39) 

3.41 มาก 

4. ทา่นเข้าชมเว็บไซต์
ของพิพิธภณัฑ์ 
www.museumsiam.c
om 

6.8 
(27) 

23.5 
(94) 

29.3 
(117) 

33.0 
(132) 

7.5 
(30) 

2.89 ปานกลาง 

5.ทา่นเป็นสมาชิก 
Museum Siam Family 
Card (Muse Plus)  

4.5 
(18) 

10.3 
(41) 

2.3 
(9) 

63.7 
(255) 

19.3 
(77) 

2.17 น้อย 

6. ทา่นเคยเข้าร่วม
กิจกรรม Night at the 
Museum  

3.0 
(12) 

17.8 
(71) 

1.5 
(6) 

56.0 
(224) 

21.8 
(87) 

2.24 น้อย 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ่) 
 

 
หมายเหตุ:  1.00-1.80 หมายถึง รับรู้น้อยท่ีสดุ 1.81-2.60 หมายถึง รับรู้น้อย 2.61-3.40 หมายถึง 
รับรู้ปานกลาง 3.41-4.20 หมายถึง รับรู้มาก 4.21-5.00 หมายถึง รับรู้มากท่ีสดุ 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความผกูพนัตอ่มิวเซียมสยาม อยู่ในระดบั ปาน

กลาง โดยมีคา่เฉล่ียในด้าน จะกลบัมาท่องเท่ียวท่ีพิพิธภณัฑ์นีอี้กครัง้ มากท่ีสดุ (4.22) รองลงมา 
คือ จะมีการแนะน าให้เพ่ือนหรือคนรู้จกัเข้ามาท่องเท่ียวในพิพิธภัณฑ์แห่งนี  ้  (4.19) และเป็น
สมาชิก Facebook Fanpage Museum Siam (3.41) ตามล าดบั 

 
 
 

 
ความผูกพัน 

ระดับความผูกพัน  
ค่าเฉล่ีย 

 
ความ 
หมาย 
 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

7. ทา่นเคยเข้าร่วม
กิจกรรม Noise Market  

3.3 
(13) 

15.8 
(63) 

1.8 
(7) 

57.8 
(231) 

21.5 
(86) 

2.21 น้อย 

8. ทา่นเคยเข้าร่วม
กิจกรรมประกวด
ภาพถ่าย 

3.3 
(13) 

9.5 
(38) 

0.5 
(2) 

63.2 
(253) 

23.5 
(94) 

2.06 น้อย 

9. ทา่นเคยเข้าร่วมการ
บรรยาย หรือการเสวนา
ตา่งๆ 

5.5 
(2) 

30.0 
(120) 

1.5 
(6) 

41.8 
(167) 

21.3 
(85) 

2.57 น้อย 

10. ทา่นเคยเข้าร่วม
กิจกรรมออกทริป หรือ
ออนทวัร์ ณ สถานท่ี
ตา่งๆ ท่ีพิพิธภณัฑ์จดั
ขึน้ 

3.3 
(13) 

9.8 
(39) 

1.0 
(4) 

63.5 
(254) 

22.5 
(90) 

2.08 น้อย 

รวม      2.80 ปานกลาง 
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4.6  ส่วนที่ 6 การทดสอบสมมุตฐิาน 
 
 การวิจยัเร่ือง การรับรู้ภาพลกัษณ์ และความผูกพันของผู้ เย่ียมชมท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) ได้ท าการตัง้สมมตุิฐานไว้ทัง้หมด 10 ข้อ โดยผลการทดสอบสมมุติฐาน มี
รายละเอียด ดงันี ้
 

4.6.1 สมมุตฐิานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีเพศ อายุ การศึกษา รายได้ 
อาชีพ ประวัตกิารท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มีการเปิดรับส่ือและ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามที่แตกต่างกัน 
4.6.1.1 สมมตุฐิานท่ี 1.1 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการเปิดรับส่ือและ  

กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 

ตารางท่ี 4.11  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ของมิว
เซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

 
เพศ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่า t p 

ชาย 3.2035 .77005 1.516 .131 
หญิง 3.3087 .56978   

 
จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ของ

มิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีเพศแตกต่างกัน พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีเพศต่างกัน มีการเปิดรับส่ือและ
กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
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4.6.1.2 สมมตุฐิานท่ี 1.2 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการเปิดรับส่ือและ 
กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 4.12  การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการ

ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
 

อายุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

11-20 ปี 3.2784 .71595 .166 .919 
21-30 ปี 3.2602 .61810   
31-40 ปี 3.2375 .63831   

41 ปีขึน้ไป 3.1958 .57009   
 
 จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายุแตกต่างกัน พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนั มีการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอย่างไม่
มีนยัส าคญัทางสถิต ิ
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4.6.1.3 สมมตุฐิานท่ี 1.3 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการเปิดรับ
ส่ือและกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 4.13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์

ของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 
 

ระดับการศึกษา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

มธัยมศกึษาตอน
ปลาย / ปวช. 

3.1681 .71962 .581 .628 

อนปุริญญา / 
ปวส. 

3.1979 .65762   

ปริญญาตรี 3.2857 .66770   
ปริญญาตรีขึน้ไป 3.2624 .51991   
 
 จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการ
ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ี
มีระดบัการศึกษาแตกตา่งกนั มีการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยาม
แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
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4.6.1.4 สมมตุฐิานท่ี 1.4 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีการเปิดรับส่ือและ
กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 4.14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์

ของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 
 

รายได้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

ต ่ากว่า 5,000 3.3134 .70189 2.767* .042 
5,001-10,000 3.3411 .68774   
10,001-15,000 3.2740 .53954   

15,001 บาทขึน้ไป 3.0957 .61001   
 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  

จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการ
ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้
แตกตา่งกนั มีการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิต ิ
 
ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการ

ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 
 

รายได้ ค่าเฉล่ีย ต ่ากว่า 
5,000 

5,001 -
10,000 

10,001 -
15,000 

15,001  
บาทขึน้ไป 

ต ่ากว่า 5,000 3.3134  .02773 .03938 .21766 
5,001-10,000 3.3411   .06711 .24539 
10,001-15,000 3.2740    .17828 

15,001 บาทขึน้ไป 3.0957     
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* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  

จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียการเปิดรับส่ือและกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้แตกต่างกัน พบว่า ไม่พบคู่ใดท่ี
แตกตา่งกนัโดยมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

4.6.1.5 สมมตุฐิานท่ี 1.5 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการเปิดรับส่ือและ
กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 

ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการ
ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 

 
อาชีพ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F p 

นกัเรียน / 
นกัศกึษา 

3.2941 .68151 1.698 .167 

พนกังาน
ข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ 

3.3408 .64516   

ธุรกิจสว่นตวั / 
ค้าขาย 

3.1974 .51445   

พนกังานบริษัท / 
อ่ืนๆ 

3.0987 .63463   

 
 จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการ
ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาชีพ
แตกตา่งกนั มีการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอย่างไม่
มีนยัส าคญัทางสถิต ิ
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4.6.1.6 สมมตุฐิานท่ี 1.6 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยาม
แตกตา่งกนั มีการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 4.17  การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการ

ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียม
สยามแตกตา่งกนั 

 
ประวัตกิารท่องเที่ยว

มิวเซียมสยาม 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F p 

ครัง้แรก 3.2085 .68318 9.0001* .000 
2-3 ครัง้ 3.2046 .63506   

4 ครัง้ขึน้ไป 3.6097 .56748   
 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  

จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการ
ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั 
พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มีการเปิดรับส่ือและกิจกรรม
การประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
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ตารางท่ี 4.18  การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการ

ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการทอ่งเท่ียวมิวเซียม
สยามแตกตา่งกนั 

 
ประวัตกิารท่องเที่ยว

มิวเซียมสยาม 
ค่าเฉล่ีย ครัง้แรก 2-3 ครัง้ 4 ครัง้ขึน้ไป 

ครัง้แรก 3.2085  .00389 .40116* 
2-3 ครัง้ 3.2046   .40505* 

4 ครัง้ขึน้ไป 3.6097    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  

จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียการเปิดรับส่ือและกิจกรรม
การประชาสมัพนัธ์มิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั 
พบวา่  

ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยามครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก แตกตา่งจาก ผู้ เย่ียม
ชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ี
ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ขึน้ไป มีการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการ
ประชาสมัพนัธ์มิวเซียมสยาม มากกว่าผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยามครัง้นีเ้ป็น
ครัง้แรก  

และผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยาม 2-3 ครัง้ แตกตา่งจาก ผู้ เย่ียมชมท่ีมี
ประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยาม  4 ครัง้ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีผู้
เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ขึน้ไป มีการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการ
ประชาสมัพนัธ์มิวเซียมสยาม มากกวา่ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยาม 2-3 ครัง้ 
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4.6.2 สมมุติฐานที่  2 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่ มีเพศ อายุ การศึกษา รายได้ 
อาชีพ ประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน
ส่ือและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน 

4.6.2.1  สมมตุฐิานท่ี 2.1 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีความพงึพอใจในส่ื 
และกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 4.19  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพงึพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิว

เซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 
 

เพศ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

ชาย 4.0014 .56859 1.567 .118 
หญิง 4.0919 .57667   

 
 จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในส่ือและกิจกรรม
ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีเพศแตกต่างกัน พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวัติ
การทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั มีความพึงพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิว
เซียมสยามแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ

4.6.2.2  สมมตุฐิานท่ี 2.2 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีความพงึพอใจในส่ือ
และกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 4.20  การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียความพงึพอใจในส่ือและกิจกรรม

ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
 

อายุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

11-20 ปี 4.1240 .54155 4.181* .006 
21-30 ปี 4.0317 .60338   
31-40 ปี 3.9611 .54831   
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ตารางท่ี 4.20  (ตอ่) 

     
อายุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F p 

41 ปีขึน้ไป 3.7721 .59717   
 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  

จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียความพึงพอใจในส่ือและ
กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมี
อายแุตกตา่งกนั มีความพึงพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ตารางท่ี 4.21  การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียความพงึพอใจในส่ือและกิจกรรม     

ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
 

อายุ ค่าเฉล่ีย 11-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
11-20 ปี 4.1240  .09234 .16288 .35193* 
21-30 ปี 4.0317   .07054 .25959 
31-40 ปี 3.9611    .18905 
41 ปีขึน้ไป 3.7721     
 
 จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในส่ือและ
กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั พบวา่  

ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาย ุ11-20 ปี แตกตา่งจาก ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีผู้ เ ย่ียมชมท่ีมีอายุ 11-20 ปี มีความพึงพอใจในส่ือและกิจกรรม
ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยาม มากกวา่ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป 
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4.6.2.3  สมมตุฐิานท่ี 2.3 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีความพงึ
พอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  

 
ตารางท่ี 4.22  การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียความพงึพอใจในส่ือและกิจกรรม

ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 
 

ระดับการศึกษา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

มธัยมศกึษาตอน
ปลาย / ปวช. 

3.9856 .59668 .804 .492 

อนปุริญญา / 
ปวส. 

3.9271 .77097   

ปริญญาตรี 4.0757 .56093   
ปริญญาตรีขึน้ไป 4.0471 .44083   
 
 จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียความพึงพอใจในส่ือและ
กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั พบว่า ผู้
เย่ียมชมท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีความพึงพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิว
เซียมสยามแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ
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4.6.2.4  สมมตุฐิานท่ี 2.4 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีความพงึพอใจในส่ือ
และกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 4.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียความพงึพอใจในส่ือและกิจกรรม

ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 
 

รายได้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

ต ่ากว่า 5,000 4.0921 .56748 1.302 .273 
5,001-10,000 4.0479 .58907   
10,001-15,000 4.1047 .64450   

15,001 บาทขึน้ไป 3.9566 .53734   
 
 จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียความพึงพอใจในส่ือและ
กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมี
รายได้แตกตา่งกนั มีความพึงพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่าง
กนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ
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4.6.2.5  สมมตุฐิานท่ี 2.5 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีความพงึพอใจในส่ือ
และกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 4.24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียความพงึพอใจในส่ือและกิจกรรม

ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 
 

อาชีพ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

นกัเรียน / 
นกัศกึษา 

4.0935 .58583 2.794* .040 

พนกังาน
ข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ 

4.0651 .45729   

ธุรกิจสว่นตวั / 
ค้าขาย 

3.7763 .56455   

พนกังานบริษัท / 
อ่ืนๆ 

3.9405 .55042   

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียความพึงพอใจในส่ือและ
กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมี
อาชีพแตกตา่งกนั มีความพงึพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.25  การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียความพงึพอใจในส่ือและกิจกรรม

ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 
 

อาชีพ ค่าเฉล่ีย นักเรียน / 
นักศึกษา 

ข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจส่วนตัว 
/ ค้าขาย 

พนักงาน
บริษัท / อ่ืนๆ 

นกัเรียน / 
นกัศกึษา 

4.0935  .02843 .31722 .15306 

ข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ 

4.0651   .28879 .12463 

ธุรกิจสว่นตวั / 
ค้าขาย 

3.7763    .16416 

พนกังานบริษัท / 
อ่ืนๆ 

3.9405     

 
 จากตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิว
เซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายุแตกต่างกนั พบว่า ไม่พบคู่ใดท่ีแตกตา่งกนัโดยมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
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4.6.2.6  สมมตุฐิานท่ี 2.6 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยาม
แตกตา่งกนั มีความพงึพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 4.26  การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียความพงึพอใจในส่ือและกิจกรรม 

ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการทอ่งเท่ียวมิวเซียม
สยามแตกตา่งกนั 

 
ประวัตกิารท่องเที่ยว

มิวเซียมสยาม 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F p 

ครัง้แรก 4.0034 .57333 2.848 .059 
2-3 ครัง้ 4.0694 .59036   

4 ครัง้ขึน้ไป 4.2061 .51741   
  

จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียความพึงพอใจในส่ือและ
กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยาม
แตกตา่งกนั พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั มีความพึงพอใจ
ในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
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4.6.3  สมมุตฐิานที่ 3 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีเพศ อายุ การศึกษา รายได้ 
อาชีพ ประวัตกิารท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามที่แตกต่างกัน 
4.6.3.1  สมมตุฐิานท่ี 3.1 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของ

มิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 

ตารางท่ี 4.27  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม  
ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

 
เพศ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F p 

ชาย 4.1402 .49394 1.562 .119 
หญิง 4.0612 .50765   

 
 จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามของ
ผู้ เย่ียมชมท่ีมีเพศแตกต่างกัน พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิว
เซียมสยามแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

4.6.3.2  สมมตุฐิานท่ี 3.2 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์
ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางที่ 4.28  การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามของผู้

เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
 

อายุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

11-20 ปี 4.1552 .46245 2.769* .041 
21-30 ปี 4.0572 .54881   
31-40 ปี 4.0583 .49466   

41 ปีขึน้ไป 3.9154 .52238   
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* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิว
เซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั พบวา่ ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตารางท่ี 4.29  การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม ของ

ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
 

อายุ ค่าเฉล่ีย 11-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 
11-20 ปี 4.1552  .09802 .09686 .23975 

21-30 ปี 4.0572   .00116 .14173 
31-40 ปี 4.0583    .14281 

41 ปีขึน้ไป 3.9154     

 
 จากตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิว
เซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั พบวา่ ไม่พบคูใ่ดท่ีแตกตา่งกนัโดยมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 
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4.6.3.3  สมมตุฐิานท่ี 3.3 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 4.30  การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามของผู้

เย่ียมชมท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 
 

อายุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

มธัยมศกึษาตอน
ปลาย / ปวช. 

4.1034 .52694 .241 .868 

อนปุริญญา / 
ปวส. 

4.0538 .74662   

ปริญญาตรี 4.1035 .47897   
ปริญญาตรีขึน้ไป 4.0236 .45224   
 
 จากตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิว
เซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกตา่งกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
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4.6.3.4  สมมตุฐิานท่ี 3.4 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์
ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  

 
ตารางท่ี 4.31  การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามของผู้

เย่ียมชมท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 
 

รายได้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

ต ่ากว่า 5,000 4.1245 .51466 1.020 .384 
5,001-10,000 4.1333 .50631   
10,001-15,000 4.0601 .49704   

15,001 บาทขึน้ไป 4.0269 .47795   
  

จากตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิว
เซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
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4.6.3.5  สมมตุฐิานท่ี 3.5 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์
ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  

 
ตารางท่ี 4.32 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามของผู้

เย่ียมชมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 
 

อาชีพ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

นกัเรียน / 
นกัศกึษา 

4.1154 .50647 .561 .641 

พนกังาน
ข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ 

4.0794 .43858   

ธุรกิจสว่นตวั / 
ค้าขาย 

4.0285 .40660   

พนกังานบริษัท 4.0364 .54340   
/ อ่ืนๆ     

 
 จากตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิว
เซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
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4.6.3.6  สมมตุฐิานท่ี 3.6 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยาม
แตกตา่งกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 4.33  การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามของผู้

เย่ียมชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั 
 
ประวัตกิารท่องเที่ยว

มิวเซียมสยาม 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F p 

ครัง้แรก 4.0748 .51714 2.768 .064 
2-3 ครัง้ 4.0685 .48358   

4 ครัง้ขึน้ไป 4.2432 .46865   
 
 จากตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิว
เซียมสยามของผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมี
ประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยามแตกต่างกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่ง
กนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
 

4.6.4  สมมุตฐิานที่ 4 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีเพศ อายุ การศึกษา รายได้ 
อาชีพ ประวัตกิารท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มีความผูกพันของมิว
เซียมสยามที่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

4.6.4.1  สมมตุฐิานท่ี 4.1 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีความผกูพนัของมิว
เซียมสยามแตกตา่งกนั  

 
ตารางท่ี 4.34  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความผกูพนัของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีเพศ

แตกตา่งกนั 
 

เพศ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

ชาย 2.7989 .77857 .125 .900 
หญิง 2.8080 .68240   

  
จากตารางท่ี 4.32 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความผกูพนัของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียม

ชมท่ีมีเพศแตกต่างกัน พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันของมิวเซียมสยาม
แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

4.6.4.2  สมมตุิฐานท่ี 4.2 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกต่างกัน มีความผกูพนัของมิว
เซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 4.35  การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียความผกูพนัของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียม

ชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
 

อายุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

11-20 ปี 2.7140 .70010 4.019* .008 
21-30 ปี 2.9194 .75302   
31-40 ปี 3.0767 .70744   

41 ปีขึน้ไป 2.6735 .68901   
 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียความผกูพนัของมิวเซียมสยาม
ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีความผกูพนัของมิวเซียม
สยามแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 4.36  การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียความผกูพนัของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียม

ชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
 

อายุ ค่าเฉล่ีย 11-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 
11-20 ปี 2.7140  .20537 .36266 .04048 
21-30 ปี 2.9194   .15729 .24585 
31-40 ปี 3.0767    .40314 

41 ปีขึน้ไป 2.6735     

 
 จากตารางท่ี 4.34 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่่าเฉล่ียความผูกพนัของมิวเซียม
สยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั พบว่า ไม่พบคูใ่ดท่ีแตกตา่งกนัโดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

4.6.4.3 สมมตุฐิานท่ี 4.3 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีความผกูพนั
ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 4.37  การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียความผกูพนัของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียม

ชมท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 
 

อายุ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

มธัยมศกึษาตอน
ปลาย / ปวช. 

2.6862 .56737 2.126 .096 

อนปุริญญา / ปวส. 2.5667 .60696   
ปริญญาตรี 2.8305 .75882   

ปริญญาตรีขึน้ไป 3.0087 .69079   
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จากตารางท่ี 4.35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียความผกูพนัของมิวเซียมสยาม
ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกัน มี
ความผกูพนัของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ

4.6.4.4  สมมตุฐิานท่ี 4.4 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีความผกูพนัของมิว
เซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 4.38  การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียความผกูพนัของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียม

ชมท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั 
 

รายได้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

ต ่ากว่า 5,000 2.7475 .72292 .904 .439 
5,001-10,000 2.8050 .79777   
10,001-15,000 2.8349 .57399   

15,001 บาทขึน้ไป 2.8958 .72778   
 
 จากตารางท่ี 4.36 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียความผกูพนัของมิวเซียมสยาม
ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้แตกต่างกนั พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีความผกูพนัของมิว
เซียมสยามแตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ4.6.4.5 สมมตุิฐานท่ี 4.5 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาชีพ
แตกตา่งกนั มีความผกูพนัของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 4.39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียความผกูพนัของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชม

ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 
 

อาชีพ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

นกัเรียน / 
นกัศกึษา 

2.7668 .72348 1.025 .382 
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ตารางท่ี 4.39 (ตอ่) 

 
อาชีพ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F p 

พนกังาน
ข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ 

2.9687 .76935   

ธุรกิจสว่นตวั / 
ค้าขาย 

2.8737 .72942   

พนกังานบริษัท 2.8683 .70957   
อ่ืนๆ     

 
 จากตารางท่ี 4.37 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียความผกูพนัของมิวเซียมสยาม
ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความผกูพนัของมิว
เซียมสยามแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

4.6.4.6  สมมตุฐิานท่ี 4.6 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยาม
แตกตา่งกนั มีความผกูพนัของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 4.40  การวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียความผกูพนัของมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียม

ชมท่ีมีประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั 
 
ประวัตกิารท่องเที่ยว

มิวเซียมสยาม 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F p 

ครัง้แรก 2.4959 .53632 96.426* .000 
2-3 ครัง้ 2.9429 .61546   

4 ครัง้ขึน้ไป 3.7127 .76062   
 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 4.38 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคา่เฉล่ียความผกูพนัของมิวเซียมสยาม
ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการ
ทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั มีความผกูพนัของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิต ิ
 
ตารางท่ี 4.41  การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคูค่า่เฉล่ียความความผกูพนัของมิวเซียมสยาม ของผู้

เย่ียมชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั 
 

ประวัตกิารท่องเที่ยว
มิวเซียมสยาม 

ค่าเฉล่ีย ครัง้แรก 2-3 ครัง้ 4 ครัง้ขึน้ไป 

ครัง้แรก 2.4959  .44697* 1.21684* 
2-3 ครัง้ 2.9429   .76987* 

4 ครัง้ขึน้ไป 3.7127    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  

จากตารางท่ี 4.39 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ค่าเฉล่ียความผูกพนัของมิวเซียม
สยาม ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั พบวา่  

ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยามครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกแตกตา่งจาก ผู้ เย่ียมชม
ท่ีมีประวัติการท่องเท่ียวมิวเซียมสยาม 2-3 ครัง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีผู้
เย่ียมชมท่ีมีประวัติการท่องเท่ียวมิวเซียมสยาม 2-3 ครัง้ มีความความผูกพนัของมิวเซียมสยาม 
มากกวา่ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยามครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก  

และผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยาม ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก แตกต่างจาก ผู้
เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยท่ีผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ขึน้ไป มีความความผูกพนัของมิว
เซียมสยาม มากกวา่ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยามครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก 

นอกจากนีผู้้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยาม 2-3 ครัง้ แตกตา่งจาก ผู้ เย่ียม
ชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ี
ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ขึน้ไป มีความความผูกพนัของมิวเซียม
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สยาม มากกวา่ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยาม 2-3 ครัง้ 

 
4.6.5  สมมุตฐิานที่ 5 การเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของผู้เย่ียมชม มี

ความสัมพันธ์กับความพงึพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของผู้
เยี่ยมชม 

 
ตารางท่ี 4.42  การวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรม ของ

ผู้ เย่ียมชมกบัความพงึพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของผู้ เย่ียมชม 
 

ตัวแปร ค่าสหสัมพันธ์ (r) กับการ
เปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์

และกิจกรรม 

p 

ความพงึพอใจในส่ือ
ประชาสมัพนัธ์และกิจกรรม 

0.391** .000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตทีิระดบั .01 (2-Tailed) 
 
 จากตารางท่ี 4.40 ผลการวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และ
กิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของผู้
เย่ียมชม พบว่า การเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชม มี
ความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ของผู้ เย่ียมชมโดยมีนยัส าคญั
ทางสถิต ิเป็นความสมัพนัธ์ในเชิงบวก แตเ่ป็นความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 
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4.6.6  สมมุตฐิานที่ 6 การเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของผู้เย่ียมชม มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม 

 
ตารางท่ี 4.43 การวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมของผู้

เย่ียมชม กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม 
 

ตัวแปร ค่าสหสัมพันธ์ (r) กับการ
เปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์

และกิจกรรม 

p 

การรับรู้ภาพลักษณ์ของมิว
เซียมสยาม 

0.320** .000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตทีิระดบั .01 (2-Tailed) 
  

จากตารางท่ี 4.41 ผลการวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และ
กิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม พบว่า การ
เปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชม มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้
ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามโดยมีนัยส าคัญทางสถิติ  เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก แต่มี
ความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 

 
4.6.7 สมมุติฐานที่ 7 การเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของผู้เย่ียมชม มี

ความสัมพันธ์กับความผูกพันของมิวเซียมสยาม 
 
ตารางท่ี 4.44  การวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมของผู้

เย่ียมชม กบัความผกูพนัของมิวเซียมสยาม 
 

ตัวแปร ค่าสหสัมพันธ์ (r) กับการ
เปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์

และกิจกรรม 

p 

ความผกูพนัของมิวเซียมสยาม 0.350** .000 
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* มีนยัส าคญัทางสถิตทีิระดบั .01 (2-Tailed) 
  

จากตารางท่ี 4.42 ผลการวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และ
กิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของมิวเซียมสยาม พบว่า การเปิดรับส่ือ
ประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชม มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัของ
มิวเซียมสยามโดยมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึง่เป็นความสมัพนัธ์ในเชิงบวก แตเ่ป็นความสมัพนัธ์กนัใน
ระดบัต ่า 

 
4.6.8 สมมุตฐิานที่ 8 ความพงึพอใจในส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของผู้เย่ียม

ชม มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม 
 
ตารางท่ี 4.45 การวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจในส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรม

ของผู้ เย่ียมชม กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม 
 

ตัวแปร ค่าสหสัมพันธ์ (r) กับความ
พงึพอใจในส่ือและกิจกรรม 

p 

การรับรู้ภาพลกัษณ์ 
ของมิวเซียมสยาม 

.601** .000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตทีิระดบั .01 (2-Tailed) 
  

จากตารางท่ี 4.43 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในส่ือ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียม
สยาม พบว่า ความพึงพอใจในส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มีความสมัพนัธ์กับ
การรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม โดยมีนยัส าคญัทางสถิติ เป็นความสมัพนัธ์ในเชิงบวก และ
มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู 
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4.6.9  สมมุตฐิานที่ 9 ความพงึพอใจในส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของ
ผู้เย่ียชม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของมิวเซียมสยาม 

 
ตารางท่ี 4.46 การวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจในส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรม

ของผู้ เย่ียมชม กบัความผกูพนัของมิวเซียมสยาม 
 

ตัวแปร ค่าสหสัมพันธ์ (r) กับความ
พงึพอใจในส่ือและกิจกรรม 

p 

ความผกูพนัของมิวเซียมสยาม .162** .001 
 
* มีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั .01 (2-Tailed) 

 
 จากตารางท่ี 4.44 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในส่ือ

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของมิวเซียมสยาม 
พบว่า ความพึงพอใจในส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มีความสัมพันธ์กับความ
ผกูพนัของมิวเซียมสยามโดยมีนยัส าคญัทางสถิติ เป็นความสมัพนัธ์เชิงบวก ซึ่งมีความสมัพนัธ์ใน
ระดบัต ่า 

 
4.6.10  สมมุตฐิานที่ 10 ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม มีความสัมพันธ์กับความ  

ผูกพันของมิวเซียมสยาม 
 
ตารางที่  4.47  การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม กับ

ความผกูพนัของมิวเซียมสยาม 
 

ตัวแปร ค่าสหสัมพันธ์ (r) กับ
ภาพลักษณ์ของมิวเซียม

สยาม 

p 

ความผกูพนัของมิวเซียมสยาม .173** .001 
 
* มีนยัส าคญัทางสถิตทีิระดบั .01 (2-Tailed) 
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จากตารางท่ี 4.45 ผลการวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียม
สยาม มีความสมัพนัธ์กับความผูกพนัของมิวเซียมสยาม พบว่า การรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียม
สยาม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของมิวเซียมสยามโดยมีนัยส าคัญทางสถิติ  เป็น
ความสมัพนัธ์ในเชิงบวก ซึง่มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า 

 
ตารางท่ี 4.48  ตารางสรุปผลการทดสอบสมมตุฐิาน 
 

 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 

การเปิดรับส่ือ

ประชาสัมพันธ์ 

และกิจกรรม 

ความพึงพอใจในส่ือ

ประชาสัมพันธ์และ

กิจกรรม 

การรับรู้ภาพลักษณ์

มิวเซียมสยาม 

ความผูกพันมิว

เซียมสยาม 

เพศ  X  X X X 

อาย ุ X √ √ √ 
การศกึษา X X X X 

รายได้ √ X X X 
อาชีพ X √ X X 

ประวตัิการเดินทาง
ทอ่งเที่ยวมิวเซียม

สยาม 

√ X X √ 

ความพงึพอใจในสื่อ

ประชาสมัพนัธ์และ

กิจกรรม 

√    

การรับรู้ภาพลกัษณ์

มิวเซียมสยาม 
√ √   

ความผกูพนัมิวเซียม

สยาม 
√ √ √  

 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย √ หมายถึง ตวัแปรทัง้สองตวัแปรมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิต ิหรือมีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และเคร่ืองหมาย X หมายถึง ตวัแปรทัง้สองตวั
แปรมีความแตกตา่งอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ  
 

ผลการวิจัยเร่ือง การรับรู้ภาพลักษณ์ และความผูกพันของผู้ เย่ียมชมท่ีมีต่อ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ 
ความพึงพอใจ ภาพลักษณ์และความผูกพันของผู้ เย่ียมชมท่ีมีต่อมิวเซียมสยาม และศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ ความพึงพอใจ ภาพลกัษณ์และความผูกพัน
ของผู้ เย่ียมชมท่ีมีต่อมิวเซียมสยาม  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยมีกลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ เย่ียมชมชาวไทยท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
ภายในมิวเซียมสยาม จ านวนทัง้สิน้ 400 คน จากนัน้ผู้ วิจยัน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ ประมวลผล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิสามารถท าการสรุปผลการศกึษา โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
  ในบทนีผู้้วิจยัจะน าเสนอข้อสรุปเก่ียวกบัผลการวิจยัเชิงส ารวจ จากแบบสอบถาม 
ได้แก่ ด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ และประวัติ การเดินทางมา
ทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยาม ด้านการรับรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมตา่งๆ ของมิวเซียมสยาม ด้าน
ความพึงพอใจต่อส่ือประชาสมัพันธ์และกิจกรรมของมิวเซียมสยาม ด้านการรับรู้ภาพลกัษณ์มิว
เซียมสยาม และด้านความผกูพนัมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชมท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ณ มิวเซียม
สยาม จ านวนทัง้สิน้ 400 คน รวมถึงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
 5.1.1 ด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
  จากผลการศกึษา พบวา่ ผู้ เย่ียมชมท่ีก าหนดให้เป็นกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็น
เพศหญิง (56.0%) มีอาย ุ11-20 ปี (51.7%) การศกึษาระดบัปริญญาตรี (73.8%) มีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน ต ่ากวา่ 5,000 บาท (45.3%) มีอาชีพ นกัเรียนหรือนกัศกึษา (71.5%) และมีประวตัิการ
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มาทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยามครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก (54.8) 
 

5.1.2 ด้านการรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของมิวเซียมสยาม 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ เย่ียมชมมีการรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของมิว

เซียมสยามโดยรวม ในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียการรับรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ ของแผ่นปา้ยบน
รัว้รอบนอกมิวเซียมสยาม และนิทรรศการถาวร ชดุ เรียงความประเทศไทย มากท่ีสดุ รองลงมา คือ 
นิทรรศการหมนุเวียน ชดุ หลงรัก และFacebook Fanpage Museum Siam ตามล าดบั 

 
5.1.3 ด้านความพงึพอใจต่อส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของมิวเซียมสยาม 

จากผลการศึกษา ท าให้พบว่า ผู้ เย่ียมชมมีความพึงพอใจต่อส่ือประชาสมัพนัธ์
และกิจกรรมของมิวเซียมสยามโดยรวม ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ ด้านภาพประกอบภายในส่ือประชาสมัพนัธ์มีความน่าดงึดดู ชวนให้อ่านมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ตวัอกัษรมีความชัดเจน อ่านง่าย และ เนือ้หาท่ีปรากฎในส่ือสามารถเข้าใจได้ง่าย 
และกิจกรรมมีการสง่เสริมให้เกิดความรู้ ตามล าดบั 

 
 5.1.4 ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ ของมวิเซียมสยาม 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ เย่ียมชมมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ในด้านต่างๆ ของมิวเซียม
สยามโดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยคา่เฉล่ียการรับรู้ภาพลกัษณ์ ด้านความสะอาดของพิพิธภณัฑ์ 
มากท่ีสดุ รองลงมา คือ ด้านบริหารจดัการ และด้านนิทรรศการ ตามล าดบั 

 
5.1.5 ด้านความผูกพันมิวเซียมสยาม  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความผูกพนัมิวเซียมสยามโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียในด้าน จะกลับมาท่องเท่ียวท่ีพิพิธภัณฑ์นีอี้กครัง้ มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ จะมีการแนะน าให้เพ่ือนหรือคนรู้จกัเข้ามาท่องเท่ียวในพิพิธภณัฑ์แห่งนี  ้  และเป็น
สมาชิก Facebook Fanpage Museum Siam ตามล าดบั 
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5.2 สรุปผลการทดสอบสมมุตฐิาน 

 
การวิจัยเร่ือง การรับรู้ภาพลกัษณ์ และความผูกพนัของผู้ เย่ียมชมท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) ได้ตัง้สมมตุฐิานไว้ทัง้หมด 9 ข้อ สามาถสรุปผลได้ดงันี ้
 
5.2.1 สมมุติฐานที่ 1 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีลกัษณะประชากรด้าน เพศ อายุ การศกึษา รายได้ 

อาชีพ ประวัติการท่องเท่ียวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มีการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการ
ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามท่ีแตกตา่งกนั 

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้ และประวัติการท่องเท่ียวมิวเซียมสยาม
แตกตา่งกนั มีการเปิดรับส่ือและกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ โดยผู้ เย่ียมชมท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาท มีประวัติการ
ทอ่งเท่ียว 4 ครัง้ขึน้ไป มีการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมของมิวเซียมสยามมากท่ีสดุ 

ส่วนผู้ เย่ียมชมท่ีมีลักษณะประชากรด้าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน มีการ
เปิดรับส่ือและกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างไม่มนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ

 
5.2.2 สมมุติฐานที่ 2 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีลกัษณะประชากรด้าน เพศ อายุ การศกึษา รายได้ 

อาชีพ ประวัติการท่องเท่ียวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในส่ือและกิจกรรม
ประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามท่ีแตกตา่งกนั 

ผลการวิจยั ได้พบว่า ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาย ุและอาชีพแตกตา่งกนั มีความพึงพอใจในส่ือและ
กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ โดยผู้ เย่ียมชมท่ีมี
อายุ 11-20 ปี และมีอาชีพ นักเรียนหรือนักศึกษา มีความพึงพอใจในส่ือประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมของมิวเซียมสยามมากท่ีสดุ 

 ส่วนผู้ เย่ียมชมท่ีมีลกัษณะประชากรด้าน เพศ การศกึษา รายได้ ประวตัิการท่องเท่ียวมิว
เซียมสยาม แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม
แตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
 

5.2.3 สมมุติฐานที่ 3 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีลกัษณะประชากรด้าน เพศ อายุ การศกึษา รายได้ 
อาชีพ ประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยามแตกต่างกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามท่ี
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แตกตา่งกนั 

ผลการวิจยั พบวา่ ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม
แตกตา่งกนักนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิโดยผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาย ุ11-20 ปี มีการรับรู้ภาพลกัษณ์มิว
เซียมสยามมากท่ีสดุ 

 ส่วนผู้ เย่ียมชมท่ีมีลักษณะประชากรด้าน เพศ การศึกษา รายได้ อาชีพ ประวัติการ
ทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยามแตกตา่งกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถติ ิ

 
5.2.4 สมมุติฐานที่ 4 ผู้ เย่ียมชมท่ีมีลกัษณะประชากรด้าน เพศ อายุ การศกึษา รายได้ 

อาชีพ ประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยามแตกต่างกนั มีความผกูพนัของมิวเซียมสยามท่ีแตกตา่ง
กนั 

จากผลการวิจยั พบวา่ ผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาย ุและประวตัิการท่องเท่ียวมิวเซียมสยามแตกตา่ง
กนั มีความผกูพนัของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ โดยผู้ เย่ียมชมท่ีมีอาย ุ
31-40 ปี มีประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ขึน้ไป มีความผกูพนัมิวเซียมสยามมากท่ีสดุ 

ส่วนผู้ เย่ียมชมท่ีมีลักษณะประชากรด้าน เพศ การศึกษา รายได้ อาชีพ แตกต่างกัน มี
ความผกูพนัของมิวเซียมสยามแตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ 
 

5.2.5 สมมุติฐานที่  5 การเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของผู้ เย่ียมชม 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของผู้
เย่ียมชม มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของผู้ เย่ียมชม พบว่า 
การเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชม มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของผู้ เย่ียมชมโดยมีนัยส าคัญทางสถิติ เป็น
ความสมัพนัธ์เชิงบวก แตเ่ป็นความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า 
 
 5.2.6 สมมุติฐานที่  6 การเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มี
ความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม 
 การวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ ระหว่างการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมของผู้ เย่ียม
ชม มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม พบว่า การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์
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และกิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามโดยมี
นยัส าคญัทางสถิต ิซึง่เป็นความสมัพนัธ์เชิงบวก แตมี่ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า 
 
  5.2.7 สมมุติฐานที่  7 การเปิดรับส่ือประชาสมัพันธ์และกิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัของมิวเซียมสยาม 
 การวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ ระหว่างการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมของผู้ เย่ียม
ชม มีความสมัพนัธ์กับความผูกพนัของมิวเซียมสยาม พบว่า การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และ
กิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัของมิวเซียมสยาม เป็นความสมัพนัธ์ในเชิง
บวก แตเ่ป็นระดบัความสมัพนัธ์ต ่า 
  
 5.2.8 สมมุติฐานที่ 8 ความพึงพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของผู้ เย่ียมชม มี
ความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม 
 การวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์ ระหวา่งความพงึพอใจในส่ือและกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของผู้
เย่ียมชม มีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม พบวา่ ความพึงพอใจในส่ือและ
กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของผู้ เย่ียมชม มีความสมัพนัธ์กับการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม
โดยมีนยัส าคญัทางสถิติ เป็นความสมัพนัธ์เชิงบวก และมีความสมัพนัธ์ระดบัสงู 
 

5.2.9 สมมุติฐานที่ 9 การรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม มีความสมัพนัธ์กบัความ
ผกูพนัของมิวเซียมสยาม 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์  ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม มี
ความสมัพนัธ์กับความผูกพนัของมิวเซียมสยาม พบว่า การรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม มี
ความสมัพนัธ์กับความผูกพนัของมิวเซียมสยามโดยมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์ใน
เชิงบวก แตมี่ระดบัความสมัพนัธ์ต ่า 

 
5.3 การอภปิรายผลการวิจัย 

 
จากผลการศึกษาเร่ือง การรับรู้ภาพลักษณ์ และความผูกพันของผู้ เ ย่ียมชมท่ีมีต่อ

พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) สามารถอภิปรายผล ได้ดงันี ้
จากผลการศึกษาด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ เย่ียมชมท่ีก าหนดเป็นกลุ่ม
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ตวัอย่าง พบว่า ผู้ เย่ียมชมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 11-20 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากว่า 5,000 บาท มีอาชีพ นกัเรียนหรือนกัศึกษา และมีประวตัิการเดินทางมาท่องเท่ียว ณ มิว
เซียมสยาม ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก ซึ่งสอดคล้องกับ คมสิทธ์ิ เกียนวัฒนา (2552) ศึกษาวิจัย เร่ือง 
“การศึกษาแรงจูงใจของเยาวชนไทยต่อการท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวมิวเซียมสยาม เป็นเพศหญิง อาย ุ15-
18 ปี และ 19-22 ปี มีสดัส่วนเท่ากนั มีอาชีพนกัเรียน / นิสิตนกัศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่า 
5,000 บาท ภายใน 1 ปี ท่ีผ่านมามีประสบการณ์ในการท่องเ ท่ียวพิพิธภัณฑ์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1-2 ครัง้  

ด้านการเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมจากมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชม โดย
แบบสอบถามได้มีการท าการส ารวจถึง การเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของมิวเซียม
สยาม ภายใน 6 เดือนท่ีผ่านมา ในกลุ่มผู้ เย่ียมชม พบว่า ผู้ เย่ียมชมมีการเปิดรับส่ือและกิจกรรม
ของมิวเซียมสยามโดยรวม ในระดบัปานกลาง ซึ่งผู้ เย่ียมชมมีการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ จาก
แผ่นปา้ยบนรัว้รอบนอกมิวเซียมสยาม และนิทรรศการถาวร ชุดเรียงความประเทศไทย มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ นิทรรศการหมุนเวียน ชุด หลงรัก และ Facebook Fanpage Museum Siam 
ตามล าดบั จากผลการศกึษาสามารถแสดงให้เห็นว่า ผู้ เย่ียมชมมีการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ทัง้
ส่ือออนไลน์และส่ือออฟไลน์ ในระดบัท่ีใกล้เคียงกัน โดยเม่ือพิจารณาการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์
และกิจกรรมเป็นรายข้อจะพบว่า ผู้ เย่ียมชมมีการเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมตา่งๆ จาก
แผ่นปา้ยบนรัว้รอบมิวเซียมสยาม (ส่ือออฟไลน์) และ Facebook Fanpage (ส่ือออนไลน์) โดยมี
คา่เฉล่ีย ในระดบัมาก เทา่กนั  

ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะในการศึกษาครัง้นี ้มีการเก็บข้อมลูกับกลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ เย่ียมชมท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียว ณ มิวเซียมสยาม จึงส่งผลให้ผู้ เย่ียมชมส่วนใหญ่ มีความจ าเป็นจะต้องท า
การเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์ จากแผ่นป้ายบนรัว้รอบมิวเซียมสยาม ซึ่งตัง้อยู่ด้านหน้าทางเข้า
พิพิธภัณฑ์ และผลการวิจัยพบว่า ผู้ เย่ียมชมส่วนใหญ่เป็น ผู้ เย่ียมชมท่ีมีประวตัิการเดินทางมา
ท่องเท่ียวมิวเซียมสยามเป็นครัง้แรก จึงอาจมิได้เป็นสมาชิก Facebook Fanpage ของมิวเซียม
สยาม ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การแบ่งประเภทส่ือประชาสมัพนัธ์ยุคใหม่ของ ประทุม ฤกษ์กลาง 
(2558) ได้แก่ ส่ือออนไลน์ และส่ือออฟไลน์ โดยการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารขององค์การ ควรมีการ
เลือกใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีผสมผสานและมีความหลากหลาย  จะช่วยเพิ่มการเปิดรับส่ือ
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมาย และท าให้ข้อมูลข่าวสารท่ีองค์การต้องการส่ือสารเข้าถึง
กลุม่เปา้หมายได้ดียิ่งขึน้ 
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ด้านความพึงพอใจในส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมจากมิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชม 
โดยจากการศึกษาได้พบว่า ผู้ เย่ียมชมมีความพึงพอใจต่อส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรม โดยรวม 
ในระดบัมาก ซึ่งผู้ เย่ียมชมมีความพึงพอใจในด้านภาพประกอบภายในส่ือประชาสมัพนัธ์มีความ
น่าดึงดูด ชวนให้อ่านมากท่ีสุด รองลงมา คือ ตัวอักษรมีความชัดเจน อ่านง่าย และ เนือ้หาท่ี
ปรากฎในส่ือสามารถเข้าใจได้ง่าย และ กิจกรรมมีการสง่เสริมให้เกิดความรู้ ตามล าดบั ดงันัน้ จาก
การศกึษาสามารถแสดงให้เห็นวา่ รูปแบบการน าเสนอส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมของมิวเซียม
สยามนัน้ มีผลตอ่ความพงึพอใจในส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมของผู้ เย่ียมชมได้ โดยสอดคล้อง
กบั หลกัการวางแผนส่ือประชาสมัพนัธ์ของ Wilcox Adult & Agee (1998 อ้างถึงใน ประทมุ ฤกษ์
กลาง, 2557) ท่ีได้เสนอว่า ในการวางแผนส่ือประชาสัมพนัธ์ นกัประชาสมัพนัธ์ควรยึดหลกัการ
ตา่งๆ เชน่(1) ควรสร้างสารให้เข้าใจได้ง่าย ชดัเจน และตรงไปตรงมา จะสง่ผลให้ผู้ รับสารเกิดความ
เข้าใจในสารได้อยา่งรวดเร็ว (2) ควรสร้างส่ือประชาสมัพนัธ์ให้มีรูปแบบสวยงาม จะสามารถดงึดดู
ความสนใจของผู้ รับสารได้มากยิ่งขึน้ (3) ควรสร้างสารท่ีมีประโยชน์ตอ่ผู้ รับสาร เช่น เพ่ือการเรียนรู้ 
จะก่อให้เกิดความพงึพอใจตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์ได้เป็นอยา่งดี 

ด้านการรับรู้ภาพลกัษณ์ในด้านตา่งๆ ของมิวเซียมสยามจากผู้ เย่ียมชม พบว่า ผู้ เย่ียมชม
สว่นใหญ่มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ในระดบัมาก ซึ่งข้อมลูการรับรู้ภาพลกัษณ์ในด้านตา่งๆ นี ้สามารถ
แบ่งออกเป็น 9 ด้าน โดยในแต่ละด้าน ผู้ เย่ียมชมมีค่าเฉล่ียของการรับรู้ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบั
มาก ทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ ด้านบริหารจัดการ นิทรรศการ ด้านราคา ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านสญัลกัษณ์ ด้านบคุลากร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านความสะอาด โดยมี
คา่เฉล่ียมากท่ีสดุ คือ ด้านความสะอาดของพิพิธภณัฑ์ รองลงมา คือ ด้านบริหารจดัการ  และด้า
นิทรรศการ ตามล าดบั 

ซึ่งสามารถสะท้อนได้ว่าองค์การมีระบบการบริหารจัดการภาพลักษณ์ท่ีดี ท าให้
กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนทัว่ไป สามารถเข้าใจและจดจ าข้อมูลท่ีองค์การต้องการส่ือสารได้ 
ยกตัวอย่างเช่น การรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม ในด้านสัญลักษณ์ โดยท าการส ารวจ
เก่ียวกบั การรับรู้และจดจ าได้ของโลโก้ (Logo) องค์การ และสามารถจดจ าได้ว่ามีรูป “คนกบแดง” 
อยูใ่นสญัลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์ ซึง่จากผลการศกึษาในครัง้นี ้แสดงให้เห็นวา่ ผู้ เย่ียมชมส่วนใหญ่มี
การรับรู้ภาพลกัษณ์ด้านสญัลกัษณ์ ในระดบัมาก ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ Aaker (1996) ท่ีได้
กล่าวไว้ว่า เอกลกัษณ์ด้านสญัลักษณ์ (Brand as a Symbol) เป็น 1 ใน องค์ประกอบ ของ
เอกลักษณ์ขององค์การซึ่งมีทัง้หมด 4 องค์ประกอบ โดยเอกลักษณ์ด้านสัญลักษณ์นี ้เป็น
เอกลกัษณ์ท่ีแสดงถึงสญัลกัษณ์ขององค์การ สามารถสะท้อนถึงความเป็นตวัตนขององค์การ โดย
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สญัลกัษณ์จะมีความแข็งแกร่งมาก ถ้าสามารถท าให้เกิดการจดจ าได้   

ระดบัความผูกพนัมิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชม พบว่า ผู้ เย่ียมชมส่วนใหญ่มีระดบัความ
ผูกพนัมิวเซียมสยามโดยรวม ในระดบัปานกลาง โดยมิวเซียมสยามได้มีการจดักิจกรรมรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างความผูกพันต่อองค์การในกลุ่มผู้ เย่ียมชม เช่น กิจกรรม Night at the 
Museum กิจกรรม Noise Market กิจกรรมประกวดภาพถ่าย และการจดัการบรรยาย หรือการ
เสวนาในประเด็นตา่งๆ ซึ่งสอดคล้องกบั แบบจ าลองการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าของ Rapp 
& Collins (1995 อ้างถึงใน ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2546)  ในรูปแบบท่ี 1 แบบจ าลองการสร้าง
ความสัมพันธ์ด้วยรางวัล โดยมีกิจกรรมท่ีประยุกต์ใช้จากแบบจ าลองนี ้คือ กิจกรรมประกวด
ภาพถ่าย และแบบจ าลองรูปแบบท่ี 4 คือ แบบจ าลองการให้ความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งมีกิจกรรมท่ี
ประยกุต์ใช้จากแบบจ าลองนี ้คือ การจดัการบรรยาย หรือการเสวนาตา่งๆ  

นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับหลักในการประเมินความผูกพันของลูกค้าท่ีมีต่อองค์การ 
(Customer Engagement) ของ Haven (2007) คือ  

1) Involvement การวดัการมีส่วนร่วม เม่ือมิวเซียมสยามมีการจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจ จึง
เป็นผลให้ผู้ เย่ียมชมเดินทางมาร่วมกิจกรรมตา่งๆ ด้วยความสมคัรใจ เช่น กิจกรรม Night at the 
Museum และ กิจกรรม Noise Market  

2) Interaction เป็นการวดัการมีปฎิสมัพนัธ์ผู้ เย่ียมชมท่ีมีตอ่มิวเซียมสยาม คือ โดยวดัจาก
การท่ีผู้ เย่ียมชมเป็นสมาชิก Fanbook Fanpage Museusiam และมีการเข้าชมเว็บไซต์ของ
พิพิธภณัฑ์  

3) Influence เป็นการวดัการมีอิทธิพล คือ การท่ีผู้ เย่ียมชมจะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวท่ี
มิวเซียมสยามอีกครัง้ และจะมีการแนะน าให้เพ่ือนหรือคนรู้จกัมาทอ่งเท่ียวท่ีพิพิธภณัฑ์แหง่นี ้ 

โดยเม่ือท าการพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ เย่ียมชม ในกิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีมิวเซียมสยามจดัขึน้ มีคา่เฉล่ียในระดบัน้อย เน่ืองจากผลการวิจยัในครัง้นี ้พบว่า ผู้ เย่ียม
ชมสว่นใหญ่มีประวตักิารเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีพิพิธภณัฑ์แห่งนีเ้ป็นครัง้แรกมากท่ีสดุ  จึงส่งผลให้ 
ผู้ เย่ียมชมมีการรับรู้ขา่วสารและกิจกรรม แตไ่มเ่คยเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และจากผลวิเคราะห์ข้อมลู
รายข้อยงัพบว่า ผู้ เย่ียมชมส่วนใหญ่จะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวท่ีพิพิธภัณฑ์นีอี้กครัง้ มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ จะมีการแนะน าให้เพ่ือนหรือคนรู้จกัเข้ามาท่องเท่ียวในพิพิธภณัฑ์แห่งนี  ้  และเป็น
สมาชิก Facebook Fanpage Museum Siam โดยมีคา่เฉล่ีย ในระดบัมาก เทา่กนั 

การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มีความสมัพนัธ์ความพึงพอใจใน
ส่ือและกิจกรรม และการรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม โดยสอดคล้องกบั Walters (1978 อ้าง



106 
 
ถึงใน ประทุม ฤกษ์กลาง, 2558) ท่ีได้เสนอว่า กระบวนการเกิดภาพลกัษณ์ช่ือเสียงขององค์การ 
สามารถเกิดขึน้ภายในจิตใจของกลุม่เปา้หมายได้จากการเปิดรับข่าวสาร จากนัน้เกิดเป็นความพึง
พอใจหรือความประทบัใจในข้อมลูข่าวสารนัน้ๆ โดยสิ่งท่ีกลุ่มเปา้หมายรับรู้อาจจะเป็น ผลิตภณัฑ์ 
การบริการ ส่ือประชาสัมพันธ์ หรืออ่ืนๆ จึงก่อให้เกิดความรู้สึกขึน้ในใจ เกิดเป็นภาพในใจของ
กลุม่เปา้หมายท่ีมีตอ่องค์การ 

การเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Schults (2015 อ้างถึงใน ประทุม 
 ฤกษ์กลาง, 2558) ท่ีได้อธิบายว่า ภาพลกัษณ์ช่ือเสียงขององค์การ หมายถึง การรับรู้ของแต่ละ
บุคคลท่ีมีต่อองค์การ ซึ่งบุคคลอาจมีการรับรู้เก่ียวกับองค์การจากแหล่งข่าวสารท่ีแตกต่างกัน 
ขึน้อยู่กบัว่าบุคคลรู้จกัองค์การมากน้อยเพียงใด โดยการรับรู้อาจมาจากประสบการณ์ของบคุคล 
อิทธิพลจากกิจกรรมทางการตลาด การประชาสมัพนัธ์ หรือการกระท าขององค์การท่ีสร้างอิทธิพล
ตอ่ภาพลกัษณ์ช่ือเสียงขององค์การ และสอดคล้องกบั Doorley & Carcir (2011 อ้างถึงใน ประทมุ 
ฤกษ์กลาง, 2558) ท่ีได้เสนอว่า ช่ือเสียง มีความหมายเท่ากับ ภาพลกัษณ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 
ประการ ได้แก่ การกระท า พฤติกรรม และการส่ือสาร สามารถเสนอได้เป็นสูตรดงันี ้ ช่ือเสียง = 
ภาพลกัษณ์ = การกระท า + พฤติกรรม + การส่ือสาร จากสตูรดงักล่าว สามารถน าไปประยกุต์ใช้
เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ช่ือเสียงขององค์การได้ โดยในการสง่เสริมภาพลกัษณ์นัน้จะต้องมีการกระท า
และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และต้องมีการเผยแพร่การกระท าและพฤติกรรมแก่กลุ่มเปา้หมายของ
องค์การและประชาชนได้รับรู้ จึงจะก่อให้เกิดเป็นภาพลกัษณ์ช่ือเสียงขององค์การได้ ซึ่งจากผล
การศึกษาในครัง้นี ้พบว่า มิวเซียมสยามมีการด าเนินแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ
จากสูตรนีเ้ช่นเดียวกัน กล่าวคือ ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ (ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยาม) = การ
กระท า (การจดัแสดงนิทรรศการและกิจกรรมตา่งๆ) + พฤติกรรม (การจดัการภาพลกัษณ์ในด้าน
ต่างๆ เช่น การบริการของเจ้าหน้าท่ี) + การส่ือสาร (การเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ผ่านส่ือ
ประชาสมัพนัธ์) ดงันัน้ การสร้างภาพลกัษณ์จากสูตรท่ีกล่าวมานี ้จึงเกิดเป็นภาพลกัษณ์ของมิว
เซียมสยามในมุมมองของผู้ เย่ียมชม จากการเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การ อีกทัง้ยังสอดคล้องกับ กรกนก วิโรจศรีสกุล (2546)  ท่ีได้ศึกษา เร่ือง ภาพลักษณ์ของ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในสายตาประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า การเปิดรับข่าวสาร
เก่ียวกบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีความสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัโดย
เป็นความสมัพนัธ์เชิงบวก 

การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมของผู้ เย่ียมชม มีความสมัพนัธ์กับความผูกพนั



107 
 
ของมิวเซียมสยาม โดยเป็นไปตามแนวคิดของ Pine & Gillmore (1998, as cited in Metter, 
King-Metter, Pullman & Walton, 2006) ท่ีได้อธิบายว่า ลกูค้าจะเกิดความผกูพนัขึน้ได้นัน้ เม่ือ
ลกูค้ามีความรู้ ความรู้สึกจากประสบการณ์ท่ีพวกเขาได้รับจากการเปิดรับข่าวสารของผลิตภณัฑ์
หรือการบริการนัน้ๆ และยังสอดคล้องกับ ปิยะฉัตร พรหมมา (2556) ท่ีได้ศึกษา การเปิดรับ
ข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้ บริโภคต่อการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดย
พบว่า การเปิดรับข่าวสารของผู้บริโภคมีความสมัพนัธ์กับความผูกพนัของผู้บริโภคตอ่การส่ือสาร
ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยเป็นความสมัพนัธ์เชิงบวก และได้สรุปผลการวิจยัไว้ว่า หากผู้บริโภคมี
การเปิดรับขา่วสารผา่นเฟซบุ๊กแฟนเพจสงู ความผกูพนัของผู้บริโภคตอ่การส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กแฟน
เพจก็จะสงูตามไปด้วย 

การรับรู้ภาพลกัษณ์ของมิวเซียมสยามมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัของมิวเซียมสยาม 
โดยสอดคล้องกบั ประทมุ ฤกษ์กลาง (2558) ท่ีได้เสนอว่า การสร้างและส่ือสารภาพลกัษณ์ของ
องค์การนัน้มีประโยชน์นานบัประการ เช่น ภาพลกัษณ์สามารถส่งเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่าง
องค์การกบักลุม่เปา้หมายขององค์การได้ และภาพลกัษณ์ยงัมีอิทธิพลสงูตอ่การเกิดประสบการณ์
ตา่งๆ ในมมุมองของกลุม่เปา้หมาย ดงันัน้ หากองค์การมีการบริหารจดัการด้านภาพลกัษณ์ท่ีดี จะ
สามารถสร้างความเข้าใจ และความเช่ือมั่น ก่อให้เกิดการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมของ
กลุม่เปา้หมายรวมถึงสาธารณชนท่ีมีตอ่การด าเนินงานขององค์การ เพราะภาพลกัษณ์ขององค์การ 
เป็นทัง้ต้นทุนทางตรงและทางอ้อมของการเติบโตและความก้าวหน้า อันน าไปสู่การประสบ
ผลส าเร็จขององค์การ และผลการวิจัยครัง้นี  ้ ท่ีพบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์มิวเซียมสยาม มี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัของมิวเซียมสยาม ให้ผลสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ประทมุ ฤกษ์
กลาง (2556) เร่ือง การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์นักการเมือง ทัศนคติ และการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ท่ีพบว่า ภาพลักษณ์
นกัการเมืองมีความสมัพนัธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาเร่ือง การรับรู้ภาพลักษณ์ และความผูกพันของผู้ เ ย่ียมชมท่ีมีต่อ
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะจากการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=121772
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=121772
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5.4.1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
องค์การควรมีการด าเนินการวิจยัประเมิน การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ ความพึงพอใจใน

ส่ือ ภาพลักษณ์ และความผูกพันของผู้ เย่ียมชมท่ีมีต่อมิวเซียมสยามทุกๆ 1-2 ปี เพ่ือเป็นการ
ส ารวจประเมินผลความคิดเห็นของผู้ เย่ียมชมในด้าน การเปิดรับส่ือประชาสมัพนัธ์ ความพึงพอใจ
ในส่ือ ภาพลกัษณ์ และความผูกพนัของผู้ เย่ียมชมท่ีมีต่อมิวเซียมสยาม เพ่ือพฒันาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 
5.4.2. ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัตกิาร 

1) ผลการศึกษาในครัง้นี ้พบว่า ผู้ เย่ียมชมมีการเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมขององค์การ ทัง้ส่ือออฟไลน์ เช่น แผ่นป้ายรอบรัว้มิวเซียมสยาม โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
โปสเตอร์ และส่ือออนไลน์ เช่น Facebook Fanpage และ Website ซึ่งมีคา่เฉล่ียท่ีใกล้เคียงกัน 
ฉะนัน้  เ จ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ ควรมีการวางแผนการเลือกใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์แบบผสมผสานทัง้ส่ือออนไลน์และ
ส่ือออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพ่ือให้การส่ือสารประชาสมัพนัธ์เข้าถึงกลุ่มผู้ เย่ียมชมของมิวเซียมสยาม 
สามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจในข้อมลูขา่วสารองค์การได้อยา่งแท้จริง 

2) จากผลการศกึษา พบว่า ผู้ เย่ียมชมมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ในด้านตา่งๆ ของมิว
เซียมสยามในระดบัมาก ทัง้หมด 9 ด้าน แสดงให้เห็นวา่ การรับรู้ภาพลกัษณ์ของผู้ เย่ียมชมมีความ
สอดคล้องกับสิ่งท่ีองค์การต้องการจะเป็น ดงันัน้ เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ ควรด าเนินการประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างและส่ือสารภาพลกัษณ์ช่ือเสียงขององค์การ
อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของมิวเซียมสยามในจิตใจของผู้ เย่ียมชมตลอดไป 

3) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ เย่ียมชมมีประวตัิการเดินทางมาท่องเท่ียวมิวเซียม
สยามเป็นครัง้แรก และในอนาคตผู้ เย่ียมชมส่วนใหญ่จะมีการกลบัมาท่องเท่ียวท่ีพิพิธภณัฑ์แห่งนี ้
อีกครัง้ อีกทัง้จะมีการแนะน าเพ่ือนหรือคนรู้จกัมาท่องเท่ียว ณ พิพิธภัณฑ์นีเ้ช่นเดียวกัน ดงันัน้
เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการด าเนินกลยุทธ์ ในการสร้างความผกูพนัของผู้ เย่ียม
ชมท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ เย่ียมชมเกิดความประทับใจ เม่ือเดินทางมาท่องเท่ียวในครัง้ต่อไป 
หรือเกิดความประทบัใจเม่ือเดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีองค์การจดัขึน้ เพราะน ามาซึ่งการมี
ภาพลกัษณ์ช่ือเสียงท่ีดีขององค์การในมุมมองของผู้ เย่ียมชม และน ามาซึ่งความผูกพนัในกลุ่มผู้
เย่ียมชมท่ีมีตอ่งองค์การได้ 

 



109 
 

5.4.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจในส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ ภาพลกัษณ์มิวเซียมสยาม และความผกูพนัของพนกังานท่ีมีตอ่มิวเซียมสยาม 
2) ควรมีการศกึษาเก่ียวกบั กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร ความพึงพอใจใน

ส่ือประชาสมัพนัธ์ และภาพลกัษณ์มิวเซียมสยามของผู้ เย่ียมชม 
3) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์ ความ

พงึพอใจในส่ือประชาสมัพนัธ์ ภาพลกัษณ์มิวเซียมสยาม และการตดัสินใจมาเดินทางมาท่องเท่ียว
มิวเซียมสยาม ของผู้ เย่ียมชม  
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แบบสอบถาม 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปทางประชากรศาสตร์ 
ขอความกรุณาให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย     ให้ตรงกบัความเป็นจริง 
 
1. เพศ 
       1.ชาย                                                     2. หญิง 
2.อาย ุ
 [     1. ต ่ากวา่ 20 ปี           2. 21–30 ปี 
 [     3. 31-40 ปี            4. 41-50 ปี 
 [     5. 51-60 ปี            6. มากกวา่ 61 ปีขึน้ไป 
3. ระดบัการศกึษา 
       1. ประถมศกึษา           2. มธัยมศกึษาตอนต้น 
       3. มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช.         4. อนปุริญญา / ปวส. 
                  5. ปริญญาตรี           6. ปริญญาโท 
       7. สงูกวา่ปริญญาโท 
4. รายได้ 
       1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท                     2. 5,001-10,000 บาท 
       3. 10,001-15,000 บาท          4. 15,001-20,000 บาท 
       5. 20,001-25,000 บาท          6. 25,001-30,000 บาท 

      7. 30,000 บาทขึน้ไป 
5. อาชีพ 

      1. นกัเรียน / นกัศกึษา          2. พนกังานข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
      3. ธุรกิจสว่นตวั / ค้าขาย         4. พนกังานบริษัท 
      5. อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ...................................................... 

6. ประวตักิารทอ่งเท่ียวมิวเซียมสยามของทา่น 
       1. ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก           2. 2-3 ครัง้ 
        3. 4-5ครัง้           4. 5 ครัง้ขึน้ไป  
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ตอนที่ 2 การรับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของมิวเซียมสยาม 
ขอความกรุณาให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย       ให้ตรงกบัความเป็นจริง 
 

 

ส่ือประชาสัมพันธ์ 

ความบ่อยครัง้ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ส่ือประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร
1.Facebook Fanpage “Museum Siam” 

     

2.www.museumsiam.com       
3.Twitter / IG / Youtube      
4.โทรทศัน์      

5.นิตยสาร      
6.หนงัสือพิมพ์      
7.วิทย ุ      
8.โปสเตอร์      
9.คณุครู / โรงเรียน      
10.เพ่ือน / คนรู้จกั      
11.เดนิผา่น       
12.ไฟวิ่ง      

ส่ือประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
13.จอ Interactive 

     

14.บอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ 

     

15. ธง J-Flag  
 

     

16. แผน่ปา้ยบนรัว้รอบนอกมิวเซียมสยาม      

17. พนกังาน      
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กิจกรรม 

ความบ่อยครัง้ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

นิทรรศการถาวร 
1.เรียงความประเทศไทย 

     

นิทรรศการหมุนเวียน 
2.หลงรัก 

     

กิจกรรมพเิศษ (Event) 
3. Museum Family On Tour “ ย้อนรอย
เส้นทางทวาราวดี #1” 

     

4. Noise Market  4      
5. Let’s Play & Learn      
6. Trip “ป่ันจกัรยานย้อนอดีตตามหากทม. 
บทท่ี 1” 

     

7. วนัเดก็ตะลยุเมืองยกัษ์      
8. การบรรยายพิเศษเร่ือง “วฒันธรรมการไว้
จกุของเด็กอาเซียน” 

     

9. Exclusive Trip! ครัง้เดียว วนัเดียว
เทา่นัน้! 

     

10. Night at the Museum 5      
11. Exclusive Learning! ยงัมีอีกหลาย
เร่ืองท่ีคณุไมรู้่เก่ียวกบัทา่เตียน 

     

12. ประกวดถ่ายภาพขาว-ด า  
“มองทา่เตียนผา่นเลนส์” 

     

13. Noise Market 3        
14. Muse Fest ตอน ตามหา “ออริจิน้ ออฟ 
แบงคอ็ค” 

     

15. ประกวดถ่ายภาพเก่า “ท่าเตียน”      
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ตอนที่ 3 ความพงึพอใจต่อส่ือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของมิวเซียมสยาม 
ขอความกรุณาให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย      ให้ตรงกบัความเป็นจริง 
 

ส่ือและกิจกรรม มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ส่ือ 
1.ส่ือประชาสมัพนัธ์ มีความนา่เช่ือถือ 

     

2. ส่ือประชาสมัพนัธ์ มีความสวยงาม      
3. ส่ือประชาสมัพนัธ์กระตุ้นให้เกิดความ
สนใจในกิจกรรมตา่งๆ 

     

4. ตวัอกัษรมีความชดัเจน อ่านง่าย      
5. ภาพประกอบภายในส่ือประชาสมัพนัธ์มี
ความนา่ดงึดดู ชวนให้อา่น 

     

6.เนือ้หาท่ีปรากฎในส่ือสามารถเข้าใจได้
ง่าย 

     

กิจกรรม 
7. กิจกรรมมีความนา่สนใจ อยากเข้าร่วม  

     

8. กิจกรรมมีสง่เสริมให้เกิดความรู้      
9. กิจกรรมมีความสนกุสนาน เพลิดเพลิน      
10. กิจกรรมมีความแปลกใหม ่สร้างสรรค์      
11. ผู้ เข้าร่วมสามารถมีปฎิสมัพนัธ์กบั
กิจกรรมได้เป็นอย่างดี 

     

12. ระยะเวลาในการจดักิจกรรม      
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ตอนที่ 4 การรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม  
ขอความกรุณาให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย      ให้ตรงกบัความเป็นจริง 
 

 

ภาพลักษณ์ มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านองค์การ 
1. พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้เป็นพิพิธภณัฑ์การ
เรียนรู้แหง่แรกท่ีมีการน าเสนอด้วย
เทคโนโลยีสมยัใหม ่

     

2. พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้ท าให้ผู้ชมเกิดความรัก
และภมูิใจในชาตไิทยมากยิ่งขึน้ 

     

ด้านบริหารจัดการ 
3. การจดันิทรรศการก่อให้เกิดความรู้ตา่งๆ 

     

4.การจดันิทรรศการก่อให้เกิดความ
เพลิดเพลินตา่งๆ 

     

นิทรรศการ 
5. พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้สามารถบอกเร่ืองราวได้
เป็นอย่างดี 

     

6. พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้มีอปุกรณ์การจดัแสดงท่ี
ทนัสมยั มีปฎิสมัพนัธ์กบัผู้ชมได้ 

     

ด้านราคา 
7. ความคุ้มคา่ของราคาในการเข้าชม
พิพิธภณัฑ์ 

     

8. ความคุ้มคา่ของราคาสินค้า ภายในร้าน
ขายของท่ีระลึก 

     

ด้านส่งเสริมการตลาด 
9. พิพิธภณัฑ์มีการร่วมกบัองค์กรอ่ืนในการ
จดักิจกรรมตา่งๆ ขึน้ 
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ภาพลักษณ์ มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
10. พิพิธภณัฑ์มีการร่วมกบัองค์กรอ่ืนจดั
โปรโมชัน่เพ่ือได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อนคา่
เข้าชม 

     

11. สิทธิประโยชน์จากบตัรสมาชิก Muse 
Plus มีความเหมาะสม 

     

ด้านสัญลักษณ์ 
12. พิพิธภณัฑ์มีสญัลกัษณ์ (Logo)  

     

13. ทา่นทราบวา่มีรูป “คนกบแดง” อยูใ่น
วงกลมสีแดงของสญัลกัษณ์พิพิธภณัฑ์ 

     

ด้านบุคลากร 
14. การตอบข้อค าถาม และค าแนะน าตา่งๆ 

     

15. การมีบคุลิกภาพท่ีดี       
16. การมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี      
17. การให้บริการท่ีดี      
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
18. ความสะดวกในการเดินทางมา
พิพิธภณัฑ์ 

     

19. ความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ       
20. ห้องน า้มีความเพียงพอตอ่การใช้บริการ      
ด้านความสะอาด 
21. อาคารของพิพิธภณัฑ์ 
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ตอนที่ 5 ข้อมูลเก่ียวกับความผูกพันของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อมิวเซียมสยาม  
ขอความกรุณาให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย       ให้ตรงกบัความเป็นจริง 
 

 

 
ภาพลักษณ์ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

22. อปุกรณ์การจดัแสดงนิทรรศการ      
23. ห้องน า้      
24. สถานท่ีในบริเวณโดยรอบมิวเซียมสยาม      

         ความผูกพันต่อตราสินค้า  มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

1. ทา่นจะกลบัมาทอ่งเท่ียวท่ีพิพิธภณัฑ์นีอี้ก
อีกครัง้ 

     

2. ทา่นจะมีการแนะน าให้เพ่ือนหรือคนรู้จกั
เข้ามาทอ่งเท่ียวในพิพิธภณัฑ์แหง่นี ้

     

3. ทา่นเป็นสมาชิก Facebook Fanpage 
Museum Siam 

     

4. ทา่นเข้าชมเว็บไซต์ของพิพิธภณัฑ์ 
www.museumsiam.com 

     

5.ทา่นเป็นสมาชิก Museum Siam Family 
Card (Muse Plus)  

     

6. ทา่นเคยเข้าร่วมกิจกรรม Night at the 
Museum  

     

7. ทา่นเคยเข้าร่วมกิจกรรม Noise Market       
8. ทา่นเคยเข้าร่วมกิจกรรมประกวด
ภาพถ่าย 
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............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
ขอบคุณส าหรับการตอบแบบสอบถาม 

 ผู้จัดท าการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ความผูกพันต่อตราสินค้า 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

9. ทา่นเคยเข้าร่วมการบรรยาย หรือการ
เสวนาตา่งๆ 

     

10. ทา่นเคยเข้าร่วมกิจกรรมออกทริป หรือ
ออนทวัร์ ณ สถานท่ีตา่งๆ ท่ีพิพิธภณัฑ์จดั
ขึน้ 

     



 

 

ประวัตผู้ิเขียน 

ช่ือ ช่ือสกุล นางสาวกญัญาภทัร คงนนท์ 
 
ประวัตกิารศึกษา              นิเทศศาสตรบณัฑิต 
 มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
                                                                          ปีท่ีส าเร็จการศกึษา พ.ศ. 2555 
 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2556 Account Executive  

บริษัท Lhamp Interactive 
พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
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