การรั บรู้ ภาพลักษณ์ มิวเซียมสยาม และความผูกพันของผู้เยี่ยมชม

กัญญาภัทร คงนนท์

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2558

บทคัดย่ อ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียน
ชื่อปริญญา
ปี การศึกษา

การรับรู้ภาพลักษณ์มิวเซียมสยาม และความผูกพันของ
ผู้เยี่ยมชม
นางสาวกัญญาภัทร คงนนท์
ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
2558

การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจ
ภาพลักษณ์ และความผูกพันของผู้เยี่ยมชม ที่มีตอ่ มิวเซียมสยาม และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจ ภาพลักษณ์ และความผูกพันของผู้เยี่ยมชม
ที่มีตอ่ มิวเซียมสยาม โดยใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงปริมาณ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บข้ อมูล กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้เยี่ยมชมชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ มิวเซียมสยาม จานวน
400 คน
ผลการศึกษา พบว่า
ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 11-20 ปี จบการศึกษาในระดับปริ ญญา
ตรี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 5,000 บาท มีอาชีพ นักเรี ยน / นักศึกษา และมีประวัตกิ าร
เดินทางมาท่องเที่ยวมิวเซียมสยามเป็ นครัง้ แรก ซึง่ มีการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของ
องค์การ โดยรวมในระดับปานกลาง สื่อที่มีการรับรู้มากที่สดุ คือ แผ่นป้ายบนรัว้ รอบนอกมิวเซี ยม
สยาม นิทรรศการถาวร ชุด เรี ยงความประเทศไทย รองลงมา ได้ แก่ นิทรรศการหมุนเวียน ชุด หลง
รัก และ Facebook Fanpage Museum Siam ตามลาดับ และมีความพึงพอใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมขององค์การ โดยรวม ในระดับมาก โดยพบว่า สื่อประชาสัมพันธ์มี
ความน่าดึงดูด ชวนให้ อ่านมากที่สดุ รองลงมา คือ ตัวอักษรมีความชัดเจน อ่านง่าย และ เนื ้อหาที่
ปรากฎในสื่อสามารถเข้ าใจได้ ง่าย และกิจกรรมมีการส่งเสริมให้ เกิดความรู้ ตามลาดับ อีกทังมี
้ การ
รับรู้ภาพลักษณ์ในด้ านต่างๆ ของมิวเซียมสยามโดยรวม ในระดับมาก ซึง่ มีการรับรู้ในเชิงบวก
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โดยมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความสะอาดของพิพิธภัณฑ์มากที่สดุ รองลงมา ได้ แก่ ด้ าน
บริหารจัดการ และด้ านนิทรรศการ ตามลาดับ นอกจากนี ้ ยังมีระดับความผูกพันมิวเซียมสยาม
โดยรวม ในระดับปานกลาง โดยผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์นี ้อีก
ครัง้ มากที่สดุ รองลงมา คือ จะมีการแนะนาให้ เพื่อนหรื อคนรู้จกั เข้ ามาท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑ์แห่ง
นี ้ และเป็ นสมาชิก Facebook Fanpage Museum Siam ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน พบว่า
1) ผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ และประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับ
สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยผู้เยี่ยม
ชมที่มีรายได้ 10,000-15,000 บาท และมีประวัติการท่องเที่ยว 4 ครัง้ ขึ ้นไป มีการเปิ ดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของมิวเซียมสยามมากที่สดุ
2) ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุและอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยผู้เยี่ยมชมที่มีอายุ 11-20 ปี
และมีอาชีพ นักเรี ยน / นักศึกษา มีความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของมิวเซียม
สยามมากที่สดุ
3) ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกันกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยผู้เยี่ยมชมที่มีอายุ 11-20 ปี มีการรับรู้ภาพลักษณ์มิวเซียมสยาม
มากที่สดุ
4) ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุ และประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มีความผูกพัน
ของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยผู้เยี่ยมชมที่มีอายุ 31-40 ปี มีประวัติ
การท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ ขึ ้นไป มีความผูกพันมิวเซียมสยามมากที่สดุ
5) การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมมีความสัมพันธ์กบั ความพึงใจในสื่อ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม การรับรู้ภาพลักษณ์มิวเซียมสยาม และความผูกพันมิวเซียมสยามของ
ผู้เยี่ยมชม เป็ นความสัมพันธ์ในเชิงบวก ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์ระดับต่า
6) ความพึงใจในสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์มิว
เซียมสยามของผู้เยี่ยมชม ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
7) การรับรู้ภาพลักษณ์มิวเซียมสยามมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันมิวเซียมสยามของผู้
เยี่ยมชม โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก เป็ นความสัมพันธ์ในเชิงบวก แต่เป็ นความสัมพันธ์ระดับ
ต่า
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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.

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ เรื่ อง การรับรู้ภาพลักษณ์มิวเซียมสยาม และความผูกพันของผู้เยี่ยมชม
เล่มนี ้ สามารถสาเร็จลุลว่ งด้ วยดี เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้ กรุณาให้ คาปรึกษา ให้ ข้อมูล ความ
คิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ตลอดจนให้ ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อประกอบการศึกษาในครัง้ นี ้ โดยผู้วิจยั
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ กรุณาสละเวลา
เพื่อให้ คาปรึกษา พร้ อมชี ้แนะแนวทางในการดาเนินการศึกษา และตรวจสอบปรับปรุงแก้ ไขด้ วย
ความรักและเอาใจใส่ในทุกๆ ขันตอนจนวิ
้
ทยานิพนธ์เล่มนี ้สาเร็จลุลว่ งด้ วยดี
ขอกราบขอบพระคุณ รศ.พัชนี เชยจรยยา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
รศ.เมตตา วิวฒ
ั นานุกลู กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ คาแนะนา และข้ อเสนอต่างๆ ที่เป็ น
ประโยชน์แก่งานวิจยั ด้ วยความรักและความเมตตา
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ ถ่ายทอด
และมอบความรู้ตา่ งๆ ให้ แก่ผ้ วู ิจยั ด้ วยความรักและความเข้ าใจ และขอขอบคุณ คณะเจ้ าหน้ าที่
คณะนิเทศศาสตร์ ที่ได้ ให้ ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวก อย่างจริงใจและมีใจบริการ
ขอขอบพระคุณ คณะเจ้ าหน้ าที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ที่
ได้ ให้ ข้อมูล ประสานงาน ตลอดจนการช่วยเหลือต่าง ด้ วยความเต็มใจและมีมิตรไมตรี
ขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาอันมีคา่ ซึง่ ทาให้ การศึกษาในครัง้
นี ้ สามารถนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ผลได้ โดยได้ รับความร่วมมืออย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ทุกคนในครอบครัว และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ที่ร่วม
เป็ นกาลังใจให้ การส่งเสริมและสนับสนุน จนทาให้ การศึกษาในครัง้ นี ้ สาเร็จดังที่ตงใจไว้
ั้
ท้ ายสุดนี ้ ผู้วิจยั จักไม่สามารถทาวิทยานิพนธ์ให้ สาเร็จลุล่วงได้ หากปราศจากบุคคลผู้มี
พระคุณที่กล่าวมาข้ างต้ น และมิได้ กล่าวถึง ผู้วิจยั จึงขอขอบพระคุณในความกรุณา ณ ที่นี ้อีกครัง้
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และกิจกรรม
4.4 ผลการวิจยั ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ ภาพลัก ษณ์ชองมิวเซียม
สยาม
4.5 ผลการวิจยั ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของผู้เยี่ยมชม
ที่มีตอ่ มิวเซียมสยาม
4.6 ผลการวิจยั ส่วนที่ 6 การทดสอบสมมุตฐิ าน
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจยั
5.2 สรุปผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
5.3 การอภิปรายผลการวิจยั
5.4 ข้ อเสนอแนะ
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สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้ า
2.1 การเผยแพร่ขา่ วสารประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางสื่อต่างๆ
ของมิวเซียมสยาม
3.1 สิถิตจิ านวนผู้เข้ าชมมิวเซียมสยาม พ.ศ. 2557
4.1 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
4.2 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
4.3 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
4.4 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
4.5 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
4.6 จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามประวัตกิ ารมาท่องเที่ยว
มิวเซียมสยาม
4.7 การวิเคราะห์ข้อมูลการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ จาก
มิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชม
4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม
ต่างๆจากมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชม
4.9 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์ในด้ านต่างๆ มิวเซียมสยามของ
ผู้เยี่ยมชม
4.10 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความผูกพันที่มีตอ่ มิวเซียมสยามของ
ผู้เยี่ยมชม
4.11 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกัน
4.12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน
4.13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน
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4.14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน
4.15 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน
4.16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน
4.17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ าร
ท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
4.18 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการ
ท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
4.19 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกัน
4.20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน
4.21 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อและ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุ
แตกต่างกัน
4.22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน
4.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน
4.24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน
4.25 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อและ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน
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4.26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการ
ท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
4.27 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
ของผู้เยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกัน
4.28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
มิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน
4.29 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
มิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน
4.30 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียม
สยามของผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
4.31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียม
สยามของผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน
4.32 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียม
สยามของผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน
4.33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียม
สยามของผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
4.34 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความผูกพันของมิวเซียมสยาม
ของผู้เยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกัน
4.35 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความผูกพันของ
มิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน
4.36 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยความผูกพันของ
มิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน
4.37 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความผูกพันของ
มิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
4.38 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความผูกพันของ
มิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน
4.39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความผูกพันของ
มิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน
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4.40 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความผูกพันของ
มิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม
แตกต่างกัน
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4.41 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยความความผูกพัน
ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียม
สยามแตกต่างกัน
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4.42 การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมของผู้เยี่ยมชมกับความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของผู้เยี่ยมชม
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4.43 การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมของผู้เยี่ยมชม กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
4.44 การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมของผู้เยี่ยมชม กับความผูกพันของมิวเซียมสยาม
4.45 การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
4.46 การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม กับความผูกพันของมิวเซียม
สยาม
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4.47 การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ภาพลักษณ์ของมิวเซียม
สยามกับความผูกพันของมิวเซียมสยาม
4.48 ตารางสรุปผลการทดสองสมมุตฐิ าน
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หน้ า
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2.2 แบบจาลองการใช้ สื่อของ Katz และคณะ
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
การสื่ อสาร เป็ นหัว ใจหลัก ในการถ่ ายทอดความรู้ ความคิด ความเชื่ อ ประสบการณ์
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เป็ นสิ่งที่สามารถสร้ างความเข้ าใจให้ เกิดขึ ้นร่วมกัน ซึ่งการสื่อสารได้ มี
การแบ่ง ออกเป็ นหลายสาขาวิ ช า โดยมี ก ารประชาสัม พันธ์ เ ป็ นสาขาหนึ่ง ของการสื่ อ สารที่ มี
วิวัฒ นาการมายาวนาน และในปั จจุบนั การประชาสัม พันธ์ ไ ด้ เข้ ามามีบทบาทอย่างมากในทุก
วงการ เช่น องค์การรัฐบาล องค์การธุรกิจ และการศึกษา ฯ ประทุม ฤกษ์ กลาง (2558) ได้ อธิบาย
ว่า การประชาสัมพันธ์ เป็ นกระบวนการสื่อสารที่เป็ นศาสตร์ และเป็ นศิลป์ ซึ่งทาการสื่อสารไปยังผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสียขององค์กรและสาธารณชน ในการเผยแพร่ ภ าพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์ก าร
สามารถสร้ างการรับรู้ ความเข้ าใจ และความเชื่อมั่น ก่อให้ เกิ ดการสนับสนุนและส่ง เสริ ม ของ
สาธารณชนที่มีต่อการดาเนินการต่างๆ ขององค์การให้ ประสบผลสาเร็ จ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ มี
ระบบการดาเนินงานที่สาคัญ 4 ขัน้ ตอน ได้ แก่ การวิจยั การวางแผน การสื่อสารผ่านสื่อและ
กิจกรรมขององค์การ จากสื่อมวลชนและสื่อใหม่ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และสื่อ
สังคมต่างๆ และการประเมินผล
ภาระงานหลักที่สาคัญอย่างหนึ่งของงานประชาสัมพันธ์ คือ การสร้ างภาพลักษณ์ ชื่อเสียง
ขององค์การ เนื่องจากภาพลักษณ์ขององค์การนัน้ มีคณ
ุ ค่าและความสาคัญต่อองค์การเป็ นอย่าง
ยิ่ง ในการสร้ างความสนใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ
องค์การและประชาชนทัว่ ไป ช่วยให้ ประชาชนเกิดความรู้ความเข้ าใจในองค์การ อีกทังภาพลั
้
กษณ์
ขององค์ ก ารยัง มี อิ ท ธิ พ ลสูง ต่อ การเกิ ด ประสบการณ์ ต่า งๆ จากมุม มองของประชาชนที่ มี ต่อ
องค์ การ สามารถช่วยอธิ บายได้ ว่าองค์ก ารมี ลักษณะเช่น ใด ในปั จ จุบัน องค์ การส่วนใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญกับการดาเนินงานเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ และสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์การให้ เป็ นไป
ในทางที่ดี ในกลุม่ เป้าหมายขององค์การ ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป เพราะภาพลักษณ์ขององค์การ
นี ้ เป็ นทัง้ ต้ นทุนทางตรงและทางอ้ อมของการเติบโตและความก้ าวหน้ า อันนาไปสู่การประสบ
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ความสาเร็จขององค์การ (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2558)
การสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์การ สามารถกระทาโดยเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่ง สามารถ
เลือกใช้ ได้ หลากหลายประเภท โดยนักประชาสัมพันธ์จะต้ องมีการวิเคราะห์วางแผนการเลือกใช้ สื่อ
ให้ มีความสอดคล้ องกับวิถีการดาเนินชีวิตของกลุม่ เป้าหมาย
มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ (Museum Siam : Discovery Museum) ดาเนินงาน
ภายใต้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ (สพร.) โดยมีหน้ าที่หลักสาคัญ คือ ดาเนินการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม) ให้ เป็ นไปตามปรัชญาของสถาบันฯ ได้ แก่ Play + Learn =
เพลิน ซึ่งเป็ นหัวใจหลักสาคัญของสถาบันฯ โดยมีจุดมุ่ งหมายในการสนับสนุนและส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ให้ เป็ นไปอย่างรื่ นรมย์ สนุกสนาน ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ แก่ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะ
เยาวชนได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ กระตุ้นต่อมความคิด ด้ วยการสร้ างสรรค์นิทรรศการที่จดุ ประกายความรู้
เกิ ด การตัง้ ค าถามและเน้ น การมี ป ฎิ สัม พัน ธ์ (Interactive) ระหว่ า งนิ ท รรศการกับ ผู้เ ยี่ ย มชม
ก่ อ ให้ เ กิ ด ทัก ษะการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ด้ ว ยเทคนิ ค การจัด แสดงและการบูร ณาการความรู้ ที่
หลากหลาย (สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ, ม.ป.ป.)
มิ ว เซี ย มสยาม เป็ น พิ พิธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ แห่ง แรก ที่ เ กิ ดจากความตัง้ ใจของสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติที่มีความต้ องการที่จะยกระดับมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ระดับ
นานาชาติ ซึ่งจัดตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นต้ นแบบของพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ ในประเทศไทย ที่เน้ นการสร้ าง
ประสบการณ์ ใหม่ในการเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ของผู้เยี่ยมชม เพื่ อเป็ นแหล่งสาระความรู้ ในหลาย
สาขาวิชา ซึ่งถูกหล่อหลอมขึ ้นเป็ นนิทรรศการถาวร “เรี ยงความประเทศไทย” และสามารถสร้ าง
สานึกในการรู้ จกั ตนเอง รู้ จกั เพื่อนบ้ าน และรู้ จกั โลก รวมไปถึงการสร้ างแนวคิดและภาพลักษณ์
ใหม่ของพิพิธภัณฑ์ ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยสามารถมีปฎิสมั พันธ์กบั ผู้เยี่ยมชม ให้ การ
เรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ ไทยและเรื่ องราวต่างๆ มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ ้นโดยมิวเซียมสยามได้ มี
การทาการประชาสัมพันธ์ในด้ านภาพลักษณ์ขององค์การ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ผ่าน
สื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย ทังในสื
้ ่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร รวมถึ ง
สื่อใหม่ เช่น Website Facebook Instragram และ Twitter เพื่อให้ สาธารณชนเกิดการรับรู้ ใน
ทิศทางเดียวกัน และเห็นเป็ นภาพเดียวกันกับที่องค์การต้ องการจะเป็ น
แต่จ ากการเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัม พันธ์ และการประชาสัม พัน ธ์ ด้ า นภาพลัก ษณ์
ชื่อเสียงองค์การ ยังขาดการวิจยั อย่างต่อเนื่องในการประเมินความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมที่เดินทาง
มาท่องเที่ยว ณ มิวเซียมสยาม ซึ่งมีการรับรู้ ข้ อมูลผ่านสื่อต่างๆ ส่งผลให้ มิวเซียมสยามอาจไม่
สามารถทราบผลการดาเนินงานในการบริ หารสื่อประชาสัมพันธ์ ที่สามารถตอบสนองความพึง
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พอใจของผู้เยี่ยมชมได้ อย่างสูงสุด รวมถึงภาพลักษณ์ และความผูกพันของผู้เยี่ยมชมที่มีต่อมิว
เซียมสยาม
ฉะนัน้ ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั เกิดความสนใจที่จะศึกษา เรื่ อง การรับรู้
ภาพลักษณ์ และความผูกพันของผู้เยี่ยมชมที่มีตอ่ พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม) โดยผู้วิจยั
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษาในครัง้ นี ้จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่มิวเซียมสยาม สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการด้ านสื่อประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ และความผูกพันของผู้เยี่ยมชม
ที่มีตอ่ มิวเซียมสยามสืบไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1) เพื่อศึกษาการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจ ภาพลักษณ์และความผูกพัน
ของผู้เยี่ยมชมที่มีตอ่ มิวเซียมสยาม
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจ ภาพลักษณ์และ
ความผูกพันของผู้เยี่ยมชมที่มีตอ่ มิวเซียมสยาม
1.3 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
ประโยชน์เชิงวิชาการ
1) ผลการวิจยั นี ้ทาให้ ได้ หลักฐานเชิงวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่าง ประสิทธิภาพของสื่อ
ประชาสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ และความผูกพันของกลุม่ ตัวอย่าง
2) ผลการวิจยั นี ้ทาให้ ได้ หลักฐานเชิงวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจในสื่อ
ประชาสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ และความผูกพันของกลุม่ ตัวอย่าง
ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้
1) ผลการวิจยั นี ้สามารถเป็ นแนวทางให้ แก่ ผู้บริ หารและบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง ในการนาข้ อ
ค้ นพบที่ได้ รับจากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ไปใช้ ในการดาเนินการ พัฒนาหรื อปรับปรุ งแนวทางใน
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ รวมถึงการบริหารภาพลักษณ์ และความผูกพันของ
ผู้เยี่ยมชมที่มีตอ่ มิวเซียมสยาม เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เยี่ยมชมได้ มากที่สดุ
2) เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อพิพิธภัณฑ์อื่น ที่กาลังดาเนินการศึกษาวิจัยในด้ านภาพลักษณ์
และความผูกพันของพิพิธภัณฑ์
3) เป็ นแนวทางแก่ผ้ ทู ี่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจ
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ในสื่อประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ และความผูกพันต่อไป
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
การวิจยั ครัง้ นี ้จากัดขอบเขตเฉพาะผู้เยี่ยมชมชาวไทยที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวภายในมิว
เซียมสยาม ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 – 15 มิถนุ ายน 2558

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา เรื่ อง การรับรู้ ภาพลักษณ์และความผูกพันของผู้เยี่ยมชมที่มีต่อมิวเซียมสยาม
ในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาค้ นคว้ า และนาเสนอแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
2.2 ทฤษฎีการรับรู้และเลือกเปิ ดรับ
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้รับสาร
2.4 ทฤษฎีการใช้ ประโยชน์และได้ รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชน
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์
2.6 แนวคิดการบริหารลูกค้ าสัมพันธ์
2.7 ทฤษฎีความผูกพันของผู้บริโภค
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์
2.1.1 ควำมหมำยของกำรประชำสัมพันธ์
Cutlip & Center (1978) ได้ อธิบายไว้ ว่า การประชาสัมพันธ์ คือ การวางแผนล่วงหน้ าไว้
ด้ วยความพยายาม ในการที่จะมีอิทธิ พลต่อความคิดเห็น จากการวางตัว ที่ดี และการกระทาที่
รับผิดชอบ ซึง่ ใช้ การติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง เพื่อนาไปสูค่ วามพึงพอใจทังสองฝ่
้
าย
Marston (1979) ได้ กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ นันเป็
้ นหน้ าที่ของฝ่ ายบริ หารองค์การที่
ต้ องการประเมินถึงทัศนคติของประชาชน รวมทัง้ กาหนดนโยบายและวิธีในการดาเนินงานของ
องค์การให้ เหมาะสมกับความต้ องการของประชาชน เพื่อให้ ประชาชนเกิดความเข้ าใจและยอมรับ
ในองค์การ
Grunig (1992) ได้ ให้ ความหมายของการประชาสัมพันธ์ หมายถึง วิธีการที่องค์กร จะส่ง
ข้ อมูลข่าวสารที่มีให้ กบั บุคคลภายนอกและภายในองค์กรได้ รับทราบ โดยผ่านกระบวนการและสื่อ
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ต่างๆ ที่มีอยูใ่ นองค์การ
สะอาด ตัณศุภผล (2527) ได้ ให้ คาจากัดความไว้ วา่ การประชาสัมพันธ์ หมายถึง วิธีการ
ของสถาบันซึง่ มีแบบแผนและการกระทาอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะสร้ างหรื อก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประชาชนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สถาบันและประชาชนมีความรู้ ความเข้ าใจ ให้
การสนับสนุน และให้ ความร่วมมือแก่กนั อันเป็ นประโยชน์ให้ สถาบันดาเนินงานได้ ผลที่ดี ตรงกับ
ความมุง่ หมาย โดยมีประชามติเป็ นแนวบรรทัดฐานที่สาคัญ
วิรัช ลภิรัตนกุล (2554) ได้ ให้ คาจากัดความว่า การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้ าง
ความสัมพันธ์และความเข้ าใจระหว่างองค์การกับประชาชนที่เกี่ยวข้ อง โดยหวังผลคือความร่วมมือ
และการสนับสนุนจากประชาชน
นงลักษณ์ สุทธิวฒ
ั นพันธ์ (2556) การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การทางานที่มีแบบแผน มี
การกระทาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ดีระหว่างประชาชนกับองค์การ
ด้ วยการใช้ วิธีที่ประชาชนยอมรับและมีการติดต่อกันทังสองฝ่
้
าย
ประทุม ฤกษ์กลาง (2558) ได้ สรุปความหมายของการประชาสัมพันธ์ ว่าเป็ นกระบวนการ
ของการสื่อสารที่เป็ นศาสตร์ และเป็ นศิลป์ โดยทาการสื่อสารไปยังประชาชน และผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียขององค์การ ในการเผยแพร่ ภาพลักษณ์ชื่ อเสียงให้ แก่องค์การ สามารถสร้ างการรับรู้ ความ
เข้ าใจ ความศรัทธาและเชื่อมัน่ นามาซึ่งการสนับสนุน ส่งเสริ มการดาเนินงานต่างๆ ขององค์การ
ให้ ป ระสบความส าเร็ จ ซึ่ง การประชาสัม พันธ์ ควรมี กระบวนการดาเนิน งานอย่า งเป็ นระบบที่
ประกอบด้ วย 4 ขันตอนที
้
่สาคัญ คือ การวิจยั การวางแผนการสื่อสารผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ
จากสื่อมวลชนรวมถึงสื่อใหม่ ได้ แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์ และสื่อสังคม และ
การประเมิ นผล รวมถึง ต้ องดาเนินงานประชาสัม พันธ์ ให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมภายใน
กล่าวคือ นักประชาสัมพันธ์จะต้ องทาการวิเคราะห์สถานการณ์ทงภายในและภายนอกองค์
ั้
กร อาทิ
วิสยั ทัศน์ ปรัชญา ค่านิยม จุดเด่น และจุดด้ อย ฯลฯ และต้ องทาการวิเคราะห์และดาเนินงานให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ภายนอกขององค์กร ทังในระดั
้
บชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก เช่น
สังคม วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ฯลฯ
อีกทังยั
้ งได้ เสนอกระบวนการการประชาสัมพันธ์ ซึง่ ได้ พฒ
ั นามาจากแบบจาลอง R-A-C-E
Model โดย Marston (ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2558) โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของการทางานแต่ละ
ขันตอน
้
ได้ แก่ ปั จจัยภายในองค์การ ปั จจัยภายนอกองค์การ รวมถึงรายละเอียดของขันตอนการ
้
สื่อสารและประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ปรัชญา

ปั จจัยภายนอกองค์กร
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี นวัตกรรม
ปั จจัยภายในองค์กร
ค่านิยม
วิสยั ทัศน์
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

วิจยั
• เชิงปริ มาณ
เช่น การสารวจ

วางแผน
• วิเคราะห์
สถานการณ์

• เชิงคุณภาพ
เช่น การวิจยั
สนทนากลุม่

• ชื่อแผน
• หลักการเหตุผล
• เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

• กลุม่ เป้าหมาย
• สือ่ และกิจกรรม

สือ่ สาร
• สือ่ มวลชน ได้ แก่
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร วิทยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์

ประเมินผล
• วิจยั ประเมินผล
อย่างเป็ นทางการ
• วิธีไม่ทางการ
เช่น การตัดข่าว
การสังเกตุ

• สือ่ บุคคล เช่น ผู้นา
ความคิดเห็น คนดัง
• สือ่ สมัยใหม่ เช่น
เว็บไซต์ บล็อค
• สือ่ สังคม เช่น
Facebook Line
Twitter Youtube
• กิจกรรมพิเศษ

• งบประมาณ
• ตารางเวลา
•ประเมินผล

• สื่อเบ็ดเตล็ด เช่น
เสื ้อ ร่ม ปากกา

ปั จจัยภายในองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร จุดเด่น จุดด้ อยองค์กร โอกาส ข้ อจากัด
วัฒนธรรม

ปั จจัยภายนอกองค์กร
สิง่ แวดล้ อม กระแสโลก ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ชุมชน สาธารณชน

ภำพที่ 2.1 แผนภาพแสดงกระบวนการการประชาสัมพันธ์
แหล่ งที่มำ: ประทุม ฤกษ์กลาง, 2558.
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จากความหมายดังกล่าวข้ างต้ น สามารถสรุปได้ ดงั นี ้ การประชาสัมพันธ์ คือ กระบวนการ
ของการสื่อสารที่เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารขององค์ก ารไปสู่สาธารณชนที่เกี่ ยวข้ อง ให้ ได้ รับความรู้
และความเข้ าใจต่อเนื ้อหาสาร หรื อสิ่งที่องค์การต่างๆ ได้ มีการนาเสนอ ซึ่งจะส่งผลให้ ได้ รับทราบ
ข้ อมูลต่างๆ จากองค์กรอย่างครบถ้ วน และนาไปสู่การให้ ความร่วมมือ การสนับสนุนซึ่งมีส่วนช่วย
ให้ ก ารด าเนิ น งานขององค์ ก ารบรรลุเ ป้า หมายและประสบความส าเร็ จ อี ก ทัง้ ยัง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การในสายตาประชาชน
2.1.2 สื่อที่ใช้ ในกำรประชำสัมพันธ์
สื่อที่ใช้ ในการประชาสัมพันธ์ นนั ้ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2527) ได้ เสนอการแบ่ง
ประเภทของสื่อออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1.2.1 สื่อภายในองค์การ
เป็ นการประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับพนักงานขาย มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจอันดีระหว่างกัน ก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในการบริ หารงานขององค์การ และเพื่อให้ เกิด
ความร่วมมือร่วมใจระหว่างพนักงานกับองค์การ เพื่อให้ การดาเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ได้ ตงไว้
ั ้ สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1) สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เช่น รายงานประจ าปี คู่มื อ พนัก งาน นิ ตยสารภายใน
องค์การ จดหมายเวียน โปสเตอร์ และเอกสารต่างๆ
2) การบรรยาย เช่น ประชุม สัมนา และฝึ กอบรม
3) กิจกรรม เช่น นิทรรศการ ทัศนศึกษา และงานสังสรรค์
4) อุปกรณ์โสตทัศนะ เช่น ฉายภาพยนตร์ สไลด์ และเครื่ องกระจายเสียง
ต่างๆ
2.1.2.2 สื่อภายนอกองค์กร
เป็ นงานของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ภายในองค์การ ซึ่งทาหน้ าที่เสมือนศูนย์กลาง
ข่าวกรองข้ อมูล จากทังภายในและภายนอกองค์
้
การ และแจ้ งให้ กบั ฝ่ ายบริ หารได้ รับทราบ เพื่อมี
ส่วนช่วยในการตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ให้ ถูกต้ อง และมีความเหมาะสมต่อเหตุการณ์นนๆ
ั ้ มากขึ ้น
สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท คือ
1) สื่อมวลชนและสื่อประชาสัมพันธ์ เข่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทย
โทรทัศน์ รายงานประจาปี ของที่ระลึก และปฎิทิน ฯ
2) การบรรยาย เช่น ประชุม ฝึ กอบรม และสัมนา ฯ
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3) กิจกรรมและการกุศล เช่น การช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ การ
บริจาค การสาธิต และนิทรรศการ
4) อุปกรณ์โสตทัศนะ เช่น ฉายภาพยนตร์ เครื่ องกระจายเสียงต่างๆ และ
สไลด์
ส่วน วิรัช ลภิรัตนกุล (2553) ได้ เสนอประเภทเครื่ องมือหรื อสื่อที่ใช้ ในการประชาสัมพันธ์
ว่ามีหลากหลายประเภท เช่น
1) สื่อบุคคล (Personal Media)
2) คาพูด (Spoken Word)
3) วิทยุกระจายเสียง
4) หนังสือพิมพ์
5) โทรทัศน์
6) ภาพยนตร์
7) สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสาร (Print Media)
8) วารสาร
9) นิตยสาร
10) ภาพนิ่ง
11) ฟิ ล์มสคริป
12) จดหมายข่าว
13) โปสเตอร์ และป้ายประกาศ
14) การโฆษณาสถาบัน
15) การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
16) การจัดเหตุการณ์พิเศษต่างๆ (Special Events)
รวมถึ ง ประทุม ฤกษ์ ก ลาง (2558) ได้ เ สนอถึง เกณฑ์ ก ารจัด แบ่ง ประเภทของสื่ อและ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท คือ
1) การจัดแบ่งประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ตามเกณฑ์การเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย แบ่งเป็ น
(1) สื่อมวลชน ได้ แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และภาพยนตร์ โดยสามารถ
เข้ าถึง กลุ่ม เป้าหมายจ านวนมากในเวลารวดเร็ วและมี ประสิทธิ ภ าพสูง ในการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสาร เทคนิ คของการประชาสัม พันธ์ ผ่านสื่ อมวลชนนัน้ สามารถกระทาได้ จ ากการใช้ ข่า ว
ประชาสัมพันธ์ (Press Release) ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (Photo Release) การจัดงานแถลงข่าว

10
แก่สื่อมวลชน(Press Conference) การส่งวีซีดีข่าวประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน(VCD Release)
การเชิญสื่อมวลชนเดินทางมาทาข่าวกิจกรรม เหตุการณ์พิเศษ
(2) สื่อบุคคล เป็ นการสื่อสารแบบเผชิญหน้ า ได้ แก่ การใช้ ผ้ นู าทางความคิดเห็นของ
ประชาชน (Opinion Leader) เช่น พระ ผู้ใหญ่ในบ้ านเมือง หรื อผู้มีชื่อเสียง (Celebrities) เช่น
ดารา นักร้ อง โดยสื่อบุคคลจะมีอิทธิพลสูงในการโน้ มน้ าวใจ เปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อต่างๆได้
ดีกว่าสื่อมวลชน
2) การจัดแบ่งประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ตามการควบคุมของนักประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็ น
(1) สื่อควบคุมได้ (Controlled Media) ได้ แก่ สื่อที่นกั ประชาสัมพันธ์ ผลิตเอง เช่น
โฆษณาประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ และแผ่นพับ ฯลฯ
(2) สื่อควบคุมไมได้ (Uncontrolled Media) คือ สื่อที่นกั ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
ในการช่วยเผยแพร่ ข่าวต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ได้ แก่ สื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์
โดยนักประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสัง่ การเพื่อลงข่าวได้ แต่อาศัยความช่วยเหลือ ความอนุเคราะห์
ทังนี
้ ้นักประชาสัมพันธ์มีเทคนิคในการทาให้ ประสบผลสาเร็ จคือ การเขียนข่าวให้ มีประเด็นยึดหลัก
คุณค่าของข่าว และการทาสื่อมวลชนสัมพันธ์ หรื อการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั สื่อมวลชน
3) การจัดแบ่งประเภทสิ่งประชาสัมพันธ์ ตามธรรมขาติของสื่อ แบ่งออกเป็ น
(1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได่แก่ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ นิตยสาร แผ่นพับ และใบปลิว
(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์
(3) สื่อเบ็ดเตล็ด หรื อสื่อพิเศษ ได้ แก่ ปากกา ปฏิทิน เสื ้อ ร่ม และหมวก
(4) สื่อสมัยใหม่ ได้ แก่ Website Facebook Line Twitter Instragram Youtube
4) การจัดแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์ ตามแวดวงธุรกิจ การสื่อสาร การตลาด และโฆษณา
แบ่งเป็ น
(1) Above the Line Media ได้ แก่ การสื่อสารโดยผ่านสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์
หนังสื่อพิมพ์
(2) Below the Line Media ได้ แก่ การสื่อสารโดยไม่ผ่านสื่อมวลชน เช่น จดหมายข่าว
โดยในปัจจุบนั มีความสาคัญเพิ่มขึ ้น
(3) Through the Line Media ได้ แก่ การสื่อสารที่ใช้ ทงั ้ Above the Line Media และ
Below the Line Media ร่วมกัน
5) การจัดแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์ยคุ ใหม่ แบ่งเป็ น
(1) สื่อออนไลน์ คือ สิ่งที่มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านอินเตอร์ เน็ต สื่อสั งคม เช่น
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Website Facebook Line Youtube Instragram และ Twitter
(2) สื่ อ ออฟไลน์ คื อ สื่ อ ที่ ไ ม่มี ก ารสื่ อ สารประชาสัม พัน ธ์ ผ่า นเครื อ ข่า ย
คอมพิวเตอร์ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ และแผ่นพับ ฯลฯ
2.1.2 หลักกำรวำงแผนสื่อประชำสัมพันธ์
การวางแผนการเลือกใช้ สื่อและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์นนั ้ นักประชาสัมพันธ์ควร
ยึดหลักการดังต่อไปนี ้ Wilcox Adult & Agee (1998 อ้ างถึงในประทุม ฤกษ์กลาง, 2557)
1) ความซ ้า นักประชาสัมพันธ์ ควรเสนอข่าวซ ้าๆ จะสามารถช่วยให้ ผ้ รู ับสารเกิดการจดจา
ข้ อมูลข่าวสารได้
2) ควรสร้ างสารให้ มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา ง่าย และกระชับ จะช่วยให้ ผ้ รู ับสารเกิด
ความเข้ าใจในสารได้ อย่างรวดเร็ว
3) สร้ างสารให้ มี ความน่าสนใจ โดยข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อผู้รับสาร จะก่อให้ เกิดการ
เปิ ดรับสาร เช่น ประโยชน์ในด้ านความบันเทิง เพื่อรับรู้ข่าวสาร หรื อเพื่อการเรี ยนรู้ นอกจากนี ้การ
ใช้ สื่อใหม่ ที่มีความทันสมัย ความสวยงาม จะสามารถช่วยสร้ างความน่าสนใจได้ มากยิ่งขึ ้น
4) สร้ างความน่าเชื่อถือในข่าวสารประชาสัมพันธ์ กระทาได้ โดยใช้ ผ้ ูสื่อสารที่มีความ
น่าเชื่อถือ เช่น มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่ องนันๆ
้
5) ใช้ การผสมผสานสื่อและกิ จกรรมที่หลากหลายในการประชาสัมพันธ์ จะช่วยเพิ่มการ
เปิ ดรับ และการรับรู้การประชาสัมพันธ์ได้ ดีขึ ้น
ดังนัน้ จากข้ อมูลดัง กล่าว สามารถสรุ ปได้ ว่า การสื่ อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ นัก
ประชาสัมพันธ์สามารถกระทาโดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ ได้ แก่ สื่อที่ควบคุ มได้
เช่น โปสเตอร์ โบรชัวร์ และแผ่นพับ ฯลฯ โดยควรระมัดระวังต่อเนื ้อหาข่าวสารที่นาเสนอในสื่อนันๆ
้
และสื่อที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งองค์การจะต้ องมีการ
ส่งเสริ ม สร้ างความเข้ าใจอันดีต่อประชาชนและสื่อมวลชน เกี่ ยวกับข้ อมูลข่ าวสารรายละเอียด
ต่างๆ ให้ มีความถูกต้ อง รวมถึงการนาเสนอข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ จะต้ องเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบข้ อมูลภายหลังจากการประชาสัมพันธ์ได้ เพื่อสามารถนาข้ อมูลไป
พัฒนาหรื อปรับปรุ ง การประชาสัมพันธ์ เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยมิวเซียมสยามได้ ใช้ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ในสื่อช่องทางต่างๆ ดังนี ้
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ตำรำงที่ 2.1 การเผยแพร่ขา่ วสารประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางสื่อต่างๆ ของมิวเซียมสยาม
สือ่

องค์การ
คมชัดลึก เดลินิวส์มติชน ประชาชาติธุรกิจ ไทยรั ฐ
บางกอกโพสต์ แนวหน้ า สยามกีฬา บ้ านเมือง กรุ งเทพ
สือ่ หนังสือพิมพ์ ธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการรายสัปดาห์ สยามรั ฐ
ข่าวสด ไทยรั ฐ โพสต์ ทูเดย์ บางกอกทูเดย์ พิมพ์ ไทย
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
ฐานเศรษฐกิ จ สยามดารา ดาราเดลี่ สยามบัน เทิ ง
ซุปเปอร์ บนั เทิง เดอะเนชัน่

สือ่ วิทยุ

89.00 Chill FM 106.50 Green Wave

สือ่ นิตยสาร

A DAY LIPS Real Parenting

สือ่ โทรทัศน์

ช่อง 3 SD ช่อง 3 HD ช่อง 3 แฟมิลี่ ททบ.5 ช่อง 7
HD อสมท. MCOT kid&family สทท.11
ไทยพีบีเอส ไทยพีบีเอส (ช่องเด็ก) โลก้ า(ทีวีพลู )
ทีเอ็นเอ็น 24 นิว ทีวี (เดลินิวส์) สปริ งนิวส์ ไบร์ ท ทีวี
วอยส์ ทีวี เนชัน่ ทีวี เวิร์คพอยท์ ครี เอทีฟ ทีวี ทรู ฟอร์
ยู จีเอ็มเอ็ม 25 (แกรมมี่) นาว (เนชัน่ ) ช่อง 8 (อาร์ เอส)
โมโน 29
จี เอ็ มเอ็ ม วั น (แกรมมี่ ) ไทยรั ฐที วี
อมริ นทร์ พีพี ทีวี HD

ประเภทสือ่ ที่ใช้
-สือ่ สิง่ พิมพ์
-สือ่ การพิมพ์
-จดหมายตรง
-สือ่ คาพูด
-สื่ อ อื่ น ๆ เช่ น ของที่ ร ะลึ ก
ต่างๆ
-การสัมนา การประชุม และ
การเสวนาต่างๆ
-สือ่ วิทยุ
-จดหมายตรง แฟ็ กซ์
-สือ่ คาพูด
-สื่ อ อื่ น ๆ เช่ น ของที่ ร ะลึ ก
ต่างๆ
-การสัมนา การประชุม และ
การเสวนาต่างๆ
-สือ่ สิง่ พิมพ์
-สือ่ การพิมพ์
-จดหมายตรง สือ่ คาพูด
-สื่ อ อื่ น ๆ เช่ น ของที่ ร ะลึ ก
ต่างๆ
-การสัมนา การประชุม และ
การเสวนาต่างๆ
-สื่ อ โสตทั ศ นู ป กรณ์ เช่ น
ภาพเคลื่ อ นไหว และClip
VDO
-จดหมายตรง
-สือ่ คาพูด
-สื่ อ อื่ น ๆ เช่ น ของที่ ร ะลึ ก
ต่างๆ
-การสัมนา การประชุม และ
การเสวนาต่างๆ
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ตำรำงที่ 2.1 (ต่อ)
สือ่
Standy

องค์การ
BTS วงเวียนใหญ่MRT หัวลาโพง

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
สือ่ ใหม่
www.matichon.co.th www.ch7.com
(ภายนอก
www.komchadluek.net
องค์กร)
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
Website - www.museumsiam.com
สือ่ ใหม่
Facebook - facebook.com/museumsiamfan
(ภายในองค์กร) Instagram - @museumsiam
Twitter - @MuseumSiam
Youtube - museumsiam

ประเภทสือ่ ที่ใช้
-สื่ อ อื่ น ๆ เช่ น ของที่ ร ะลึ ก
ต่างๆ

-สือ่ โสตทัศนูปกรณ์
เช่น Clip VDO
-จดหมายตรง
-สื่ อ อื่ น ๆ เช่ น ของที่ ร ะลึ ก
ต่างๆ
-ใช้ เพื่ อ เผยแพร่ ข่ า วสาร
ต่ า ง ๆ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร สู่
ประชาชนภายนอกองค์การ

-สือ่ โสตทัศนูปกรณ์
เช่น Clip VDO
-ใช้ เพื่ อ เผยแพร่ ข่ า วสาร
ต่ า ง ๆ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร สู่
ประชาชนภายนอกองค์การ

แหล่ งที่มำ: ภูษิต ช่วยชูฤทธิ์ (สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2558)
ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จาได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับการเปิ ดรับ สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของ
มิ ว เซี ย มสยามจากผู้เ ยี่ ย มชม เพื่ อ นาผลที่ ไ ด้ จ ากการศึกษาไปใช้ ประกอบในการวางแผนสื่ อ
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ประชาสัมพันธ์ให้ เกิดการรับรู้ในกลุม่ ผู้เยี่ยมชม และประสิทธิภาพแก่องค์การมากที่สดุ
2.2 ทฤษฎีกำรรั บรู้ และเลือกเปิ ดรั บ
ปรมะ สตะเวทิน (2533) ได้ กล่าวว่า การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการตีความหมาย
จากสิ่ ง ที่ บุค คลพบเห็ น ในสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ว นความหมาย (Meaning) คื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ จาก
กระบวนการตีความหมาย โดยบุคคลจะรับรู้ และตีความหมายจากประสบกาณ์เดิมที่มีอยู่ หากสิ่ง
ที่บุคคลพบเห็นเป็ นสิ่งใหม่ ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน บุคคลจะทาให้ สิ่งนัน้ มีความหมาย
ด้ วยการเลือก (Select) เพิ่มเติม (Add) บิดเบือน (Distort) หรื อเชื่อมโยง (Relate) สิ่งนัน้ ให้ เข้ ากับ
ประสบการณ์เดิมของแต่ละบุค คล และยังเป็ นกระบวนการที่อาจเกิดขึน้ โดยไม่ตงใจและไม่
ั้
ร้ ู ตวั
โดยส่วนมากมักเกิดจากประสบการณ์และการสัง่ สมทางสังคม เนื่องจากบุคคลไม่สามารถให้ ความ
สนใจกับสิ่งที่อยู่รอบตัวได้ ทงหมด
ั้
จึงเลือกที่จะรับรู้ เป็ นบางส่วนเท่านัน้ เพราะแต่ละบุคคลมีการ
รับรู้ และมีความสนใจกับสิ่งรอบตัวแตกต่างกัน ดังนัน้ หากบุคคลสองบุคคลได้ รับข่าวสารชนิด
เดี ย วกัน อาจมี ก ารรั บ รู้ และให้ ค วามสนใจแตกต่า งกัน (พัช นี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิ ท ย์
และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2534)
หรื ออี กความหมายของการรั บรู้ คือ ความเข้ าใจในข้ อมูลข่าวสารที่ ผ่า นทางประสาท
ทางการรับรู้ โดยการรับรู้ สามารถเกิดขึ ้นได้ 2 ลักษณะ คือ การรับรู้ ปรากฎการณ์ทางธรรมขาติ
หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ซึ่งสังเกตุได้ อย่างเป็ นรูปธรรม และการรับรู้ทางจิตใจ (Pomerantz, 2003
อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2554) โดยมีการตระหนักรู้ ในข้ อมูลข่าวสาร และตีความหมาย
ข่าวสารผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ การเห็น การได้ กลิ่น การได้ ยิน การสัมผัส และการลิ ้มรส โดย
สมองจะเลือกประเด็นข่าวสารที่เก็บรวบรวมมาทาการจัดระบบข่าวสาร แปลความหมาย และ
ประเมินข่าวสาร ซึง่ ผลลัพธ์ที่ได้ จากกระบวนการดังกล่าว คือ การรับรู้ (Verderber 1996 อ้ างถึงใน
ประทุม ฤกษ์กลาง, 2558)
2.2.1 กระบวนกำรรั บรู้
มี นักวิ ช าการหลายท่าน ได้ เสนอขัน้ ตอนต่างๆ ของกระบวนการรั บ รู้ ไว้ หลายรู ปแบบ
ด้ วยกัน ได้ แก่
Verderber (1996 อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2558) ได้ เสนอว่า กระบวนการรับรู้มี 3
ขันตอน
้
คือ
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1) การเลือกรับรู้ (Selection) ซึ่งเกิดขึน้ จากข้ อจากัดทางกายภาพในการการรับรู้ ของ
มนุษย์ จึงทาให้ มีการเลือกรับรู้ ข่าวสารในสภาพแวดล้ อมจานวนมาก เพียงบางส่วนเท่านัน้ โดย
ขึ ้นอยูก่ บั ปัจจัยด้ านความสนใจ ความต้ องการ และความคาดหวัง
2) การจัดระบบ (Organization) โดยสมองจะรั บ รู้ ข้ อ มูล ข่า วสาร จัดระบบ และ
ตีความหมายจากการรับรู้ ซึง่ การจัดระบบของมนุษย์เป็ นไปตามกฎของ ความง่าย (Simplicity) ซึ่ง
มนุษย์จะมีการจัดระบบรับรู้สิ่งที่ย่งุ ยากหรื อซับซ้ อนในรูปแบบง่ายๆ จากกฎ 3 ข้ อ คือ (1) รูปแบบ
(Pattern) มนุษย์จะทาการจัดระบบรับรู้ตอ่ สิ่งกระตุ้นที่เข้ ามาอย่างกระจัดกระจาย ให้ เป็ นรูปแบบ
ร่วมกัน (2) ความใกล้ ชิด (Proximity) มนุษย์จะจัดระบบรับรู้ตอ่ สิ่งต่างๆ โดยการสร้ างความใกล้ ชิด
และมีความสัมพันธ์กนั (3) ความสมบูรณ์ (Good form) มนุษย์จะจัดระบบรับรู้ ต่อสิ่งต่างๆ ที่ยงั ไม่
สมบูรณ์ โดยสร้ างภาพที่สมบูรณ์ขึ ้น เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย
3) การตีความ (Interpretation) คือ กระบวนการให้ ความหมายกับข่าวสารที่ทาการเลือก
รับรู้และจัดระบบ โดยมนุษย์แต่ละคนมีการรับข่าวสารชนิดเดียวกัน อาจมีการตีความแตกต่างกัน
ได้ เนื่องจากการตีความของแต่ละบุคคลขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ เช่น ความชัดเจนของข้ อมูลข่า วสาร
อารมณ์ วัฒนธรรม เป็ นต้ น
ส่วน พัชนี เชยจรรยา ,เมตตา กฤตวิทย์ และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2541 อ้ างถึงใน ประ
ทุม ฤกษ์กลาง, 2558) ได้ อธิบายว่า ขันตอนของกระบวนการรั
้
บรู้ มีดงั นี ้
1) การเปิ ดรับ โดยบุคคมีแนวโน้ มในการสื่อสารตามความคิดเห็น และความสนใจของ
ตนเอง และทาการหลีกเลี่ยงที่จะสื่อสารในสิ่งที่ไม่สอดคล้ องกับความคิดเห็นและความสนใจของ
ตน โดยการเลือกเปิ ดรับสื่อนี ้ เกิดขึ ้นได้ ทงในระดั
ั้
บจิตไร้ สานึก และระดับจิตสานึก
2) การเลือกรับรู้ หมายถึง แนวโน้ ม ที่บุคคลจะเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารและตีความหมาย
เพื่อให้ การสื่อสารนัน้ เป็ นไปตามความคิดเห็นและความสนใจของตนเอง โดยอาจมีการบิดเบือน
ข่าวสารให้ เป็ นไปตามทิศทางที่ตนสนใจ
3) การเลือกจดจา คือ การที่บคุ คลมีความพร้ อมในการจดจา และมีความพร้ อมที่จะเข้ าใจ
ข่าวสารที่ตนสนใจ
Klapper (1960) ได้ มีการอธิบายถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อนัน้ มีขนตอนต่
ั้
างๆ ที่สาคัญ 4
ขันตอน
้
คือ
1) การเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure) เป็ นขันตอนที
้
่บคุ คลจะทาการเลือกและทาการ
เปิ ดรับสื่อแต่ละประเภทโดยอาศัยองค์ประกอบทางด้ านความสนใจ และความต้ องการของบุคคล
เป็ นหลัก รวมถึงทักษะของตนเอง เช่น การที่บุคคลมีทกั ษะในการอ่านมากกว่า ก็จะเลือกเปิ ดรับ
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สื่อที่เป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ มากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ
2) การเลือกให้ ความสนใจ (Selective Attention) เป็ นขัน้ ตอนที่ผ้ ูรับสารจะเลือกรับ
ข่าวสารจากสื่อที่ตนเองสนใจ ที่มีการนาเสนอข้ อมูล แนวคิด หรื อทัศนคติต่างๆ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเดิมที่ตนเองมีอยู่ เพื่อไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งของข้ อมูลภายในตนเอง
3) การเลือกรับรู้ และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เป็ น
ขันตอนที
้
่บุคคลเมื่อมีการรับข่าวสารแล้ ว บุคคลจะทาการเลือกและตีความหมายของตนเอง ซึ่ง
การตีความหมายดัง กล่าว จะพิจารณาตามปั จ จัยต่า งๆ ภายในบุคคล เช่น จากประสบการณ์
ความเชื่อ ความต้ องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรื อสภาวะทางอารมณ์และ
จิตใจ เป็ นต้ น และส่งผลทาให้ บคุ คลเกิดความพึงพอใจต่อการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ที่นาเสนอ ดังนัน้
บุคคลอาจมีการตีความให้ มีความสอดคล้ องกับความรู้เดิมของตน จึงทาให้ อาจเกิดการบิดเบือน
ของข่าวสาร หรื อข่าวสารถูกตัดทิ ้งไปบางส่วน
4.) การเลือกจดจา (Selective Retention) เป็ นขันตอนที
้
่บคุ คลทาการเลือกจดจาเนื ้อหา
และข้ อมูลต่างๆ ของข่าวสาร จากการตีความหมายในขันตอนก่
้
อนหน้ า ซึ่งหากบุคคลมีความพึง
พอใจต่อสารนัน้ บุคคลก็จะเลือกจดจาและคล้ อยตามเนื ้อหาในสารต่างๆ ที่ได้ มีการนาเสนอให้
บุคคลได้ รับรู้ และมักไม่จดจาข้ อมูลในส่วนที่ตนเองไม่สนใจ หรื อไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเดิมของตน
เพราะอาจทาให้ ร้ ูสกึ เกิดความขัดแย้ งกับข้ อมูลภายในตนเอง
นอกจากนี ้ Hunt & Ruben (1993) ได้ มีการกล่าวถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิ ดรับ
ข่าวสารต่างๆ ของบุคคลนัน้ จะมีเนื ้อหาและกระบวนการที่สาคัญ คือ
1) ความต้ องการ (Need) ซึ่งเป็ นปั จจัยพื ้นฐานของบุคคล ที่จะนาเสนอและสร้ างความ
ต้ องการให้ บุคคลตอบสนองต่อสภาพที่เป็ นอยู่ หรื อตอบสนองต่อความต้ องการของร่ างกายหรื อ
จิตใจได้
2) ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) เป็ นอิทธิพลที่มีความสาคัญอย่างมากต่อ
การเปิ ดรั บสาร เนื่องจากประสบการณ์ หรื อเป้าหมายของผู้รับสารนัน้ หากได้ รับสารที่ มี ความ
ขัดแย้ งต่อความรู้ สึก ขัดแย้ งต่อประสบการณ์ ทัศนคติต่างๆ ก็จะทาให้ บุคคลนัน้ เกิดการปฏิเสธ
การรับสารต่างๆ และอาจจะเลือกจดจาหรื อไม่จดจาสารนันได้
้
3) เป้าหมาย (Goal) เป็ นการเปิ ดรับสื่ อ จากเนือ้ หาของสื่ อ จะสามารถตอบสนองต่อ
เป้ า หมายที่ มุ่ ง หวัง ของบุ ค คลได้ ซึ่ ง เป้ า หมายที่ ถูก ก าหนดขึ น้ มี ผ ลต่อ การเลื อ กใช้ สื่ อ การ
ตีความหมาย และจดจาเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายนันๆ
้
4) ความสามารถ (Capability) เป็ นกระบวนการในการบริ หารจัดการเกี่ยวกับความรู้สึก
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นึกคิดของบุคคล ที่มีต่อความสามารถของบุคคลในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารว่า บุคคลนันๆ
้ จะมี
ความรู้ และมีความเข้ าใจต่อการรับรู้ สื่ออย่างไร เพื่อให้ ตนเองสามารถเลือกข่าวสาร ตีความ และ
จดจาสื่อต่างๆ ต่อไป
5) การใช้ ประโยชน์ (Utility) เป็ นกระบวนการที่บคุ คลผู้เปิ ดรับสื่อ จะพิจารณาว่า ข้ อมูลที่
ได้ รับมาจากสื่อนัน้ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์กบั ตนเองได้ อย่างไร
6) ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) เป็ นกระบวนการที่ผ้ ูผลิตสื่อ จะต้ อง
คานึงถึงรูปแบบของการเขียน หรื อรูปแบบของการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ ตอบสนอง
ต่อความรู้สกึ และความต้ องการของผู้บริโภคได้ เป็ นอย่างดี
7) สภาวะ (Context) คือ การอยู่ในสิ่งแวดล้ อมต่างๆ กล่าวคือ สถานที่ เวลา และบุคคล
อื่นๆ เช่น หากมีบุคคลอื่ นอยู่ด้วย จะมีอิทธิ พลโดยตรงกับการเลือกใช้ สื่ อ การตีความ และการ
จดจาสารของผู้รับสาร เพราะการที่ผ้ รู ับสารจะถูกมองว่าเป็ นคนอย่างไรจากบุคคลอื่น หรื อผู้รับสาร
คิดว่าบุคคลอื่นจะมองตนอย่างไร สิ่งเหล่านี ้ล้ วนมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของผู้รับสาร
8) ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit) ผู้รับสารมีการเปิ ดรับข่าวสารที่ไม่
เหมือนกัน เนื่องมาจากประสบการณ์ในอดีต หากผู้รับสารมีความชอบในสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง ผู้รับ
สารจะเลือกใช้ สื่อชนิดใดชนิดหนึง่ พร้ อมทังตี
้ ความและจดจาเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
ฉะนัน้ จากการศึกษาดังกล่าว ทาให้ สามารถสรุ ป ทฤษฎี การรับรู้ และเลือกเปิ ดรับ ได้ ว่า
เป็ นกระบวนการที่บุคคลจะทาการคัดเลือก และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตามที่สารได้ มีการ
นาเสนอไว้ แล้ ว นามาสรุ ป และตีความเป็ นความหมายของตน อันเกิ ดขึน้ จากความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ค่า นิ ย ม และความเชื่ อ ต่า งๆ ของตนเอง โดยการรั บ รู้ และเลื อ กเปิ ด รั บ นี ้ เป็ น
กระบวนการสื่อสารที่ ผ้ เู ยี่ยมชมใช้ ในการรับรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของมิวเซียม
สยาม ซึง่ นาไปสูก่ ารรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามในมุมมองของผู้เยี่ยมชม
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชำกรศำสตร์ ของผู้รับสำร
พรทิ พ ย์ วรกิ จ โภคากร (2546) อธิ บ ายว่ า ผู้ รั บ สารแต่ ล ะบุ ค คลจะมี ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่เป็ นปัจเจกบุคคล เช่น ผู้รับสารเพศหญิง ผู้รับสารเพศชาย ผู้รับสารเด็ก หรื อผู้รับ
สารวัยรุ่ น ฯลฯ ซึ่ง ความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ นัน้ จะมี อิทธิ พ ลต่อการสื่ อ สารได้ โดย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้ วยปัจจัยดังต่อไปนี ้
1) อายุ (Age)
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“อายุ” ของผู้รับสารมีอิทธิพลต่อการสื่อสารในครัง้ นันๆ
้ ซึ่งออกมาในรูปแบบของความเชื่อ
ความสนใจ หรื อพฤติกรรมในการรับข้ อมูลข่าวสารของผู้รับสาร เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การ
สื่อสารเป็ นกลุม่ การสื่อสารสาธารณชน หรื อการสื่อสารมวลชน
2) เพศ (Sex)
โดยตามธรรมชาติเพศชายและเพศหญิงมีคณ
ุ ลักษณะที่แตกต่างกัน แม้ ในบางครัง้ เพศ
ชายและเพศหญิงจะมีทศั นคติและพฤติกรรมที่แตกต่างหรื อเหมือนกัน ดังนัน้ ในการศึกษาแต่ละ
ครัง้ ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่ม หรื อมวลชน ควรคานึงถึงว่าการสื่อสารนัน้ กาลัง
สื่อสารกับผู้รับสารเพศใด
3) การศึกษา (Education)
การศึก ษา เป็ นตัวแปรที่ มี ค วามส าคัญ มากต่อประสิ ทธิ ภ าพของการสื่ อ สาร โดยต้ อ ง
ตระหนักและศึกษาให้ ดีก่อนที่จะทาการสื่อสาร เพราะผู้รับสารที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะ
ส่งผลให้ มีทกั ษะการสื่อสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการสื่อสารที่แตกต่างกัน
4) ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status)
ฐานะทางสัง คมและเศรษฐกิ จ นัน้ มี ค วามหมายรวมถึ ง อาชี พ รายได้ ภูมิ ห ลัง ของ
ครอบครัว เชื ้อชาติและชาติพนั ธุ์ ซึง่ จากงานวิจยั หลายชิ ้นสามารถทาให้ เกิดข้ อค้ นพบว่า ฐานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารได้
5) ภูมิลาเนา (Birth Place)
ด้ วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ตลอดจนวัฒนธรรม จึงทาให้
คนไทยซึ่ง อยู่ในที่ต่างๆ มี คุณสมบัติที่แตกต่างกัน และยังส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมด้ วย
นอกจากตัวแปรด้ านภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา ที่ส่งผลให้ คน
ไทยตามที่ตา่ งๆ ของประเทศมีความแตกต่างกันแล้ ว ตามลักษณะของสื่อมวลชนก็มีความแตกต่าง
เช่น เดี ย วกัน เช่น หนัง สื อ พิม พ์ โดยส่วนใหญ่ นัน้ จะมี ใ นจัง หวัดกรุ ง เทพมหานครและจัง หวัด
ใกล้ เคียง ซึ่งเป็ นฉบับรายวัน มีหลายประเภท หลายภาษา และหลายฉบับ ในขณะที่ตา่ งจังหวัดมี
เพียงไม่กี่ฉบับ และส่วนใหญ่ก็จะทาการส่งไปจากกรุงเทพมหานคร และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็ยงั
ออกเป็ นรายปักษ์ รายสัปดาห์ มากกว่ารายวันด้ วย
ดังนัน้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้ โดยได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู้ ภาพลักษณ์และความ
ผูกพันของผู้เยี่ยมชมที่มีตอ่ มิวเซียมสยาม จึงได้ นาลักษณะทางประชากรศาสตร์ มาเป็ นหนึ่งในตัว
แปรการวิจยั เพราะปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นสิ่งที่ทาให้ ผู้เยี่ยมชมมีความคิด ความรู้สึก
หรื อพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้ เพื่อทาให้ การวิจยั มีความละเอียดและสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
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2.4 ทฤษฎีกำรใช้ ประโยชน์ และได้ รับควำมพึงพอใจจำกสื่อมวลชน
พีระ จิรโสภณ (2531) ได้ อธิบายว่า ทฤษฎีการใช้ ประโยชน์และการได้ รับความพึงพอใจ
จากสื่อมวลชน คือ การเน้ นความสาคัญไปที่กลุ่มผู้รับสารในฐานะผู้กระทาการสื่อสารในครัง้ นันๆ
้
หรื อสามารถกล่าวได้ ว่า ผู้รับสาร คือ ผู้เลือกใช้ สื่อประเภทต่างๆ และมีการเลือกรับเนื ้อหาข่าวสาร
นันๆ
้ เพื่อสนองความต้ องการของตน
สุรัตน์ ตรี สกุ ล (2548) กล่าวว่า ทฤษฎีการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ (Uses
And Gratifications Theory) นัน้ สามารถอธิบายได้ ว่า การที่ผ้ รู ับสารเลือกรับสารจากสื่อมวลชน
นัน้ เพื่ อสนองความต้ องการและความพึง พอใจของตนเอง มิ ไ ด้ รับทุกสารที่ สื่ อมวลชนทาการ
นาเสนอ
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2556) กล่าวว่า ทฤษฎีการใช้ ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อนี ้
มีพื ้นฐานจากการเลือกใช้ สื่อของผู้รับสาร โดยผู้รับสารจะใช้ สื่อเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
หรื อทัศนคติของตน ซึ่งความคาดหวังจะส่งผลให้ ผ้ รู ับสารรับเรื่ องราวที่สื่อสร้ างความพึงพอใจให้
เพราะสามารถตอบสนองต่อความต้ องการ และความคาดหวังที่ผ้ รู ับสารมีตอ่ การแสวงหาข่าวสาร
นันๆ
้
Katz, Blumler & Gurevitch (1974 อ้ างถึงใน พีระ จิรโสภณ, 2531) ได้ กล่าวถึง แนวทาง
ในการศึกษาเรื่ องการใช้ ประโยชน์และได้ รับความพึงพอใจจากสื่ อว่าเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับผู้รับ
สารในด้ านต่างๆ ทัง้ 6 ด้ าน คือ
1) สภาวะทางจิตใจ และสังคม เป็ นปัจจัยก่อให้ เกิด
2) ความต้ องการหรื อความจาเป็ นของบุคคล และเกิดมี
3) ความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรื อแหล่งข่าวสารอื่น นาไปสู่
4) การเปิ ดรับสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ อันก่อให้ เกิด
5) การได้ รับความพึงพอใจตามที่ต้องการ
6) เกิดผลอื่นๆ ตามมา โดยไม่ได้ ตงใจให้
ั้
เกิด
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ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั แบบจาลองนี ้
สภาวะทาง
จิตใจและ
สังคม

(ก่อให้ เกิด)

ความต้ องการ
หรื อความ
จาเป็ นของ
บุคคล

ความคาดหวัง
จากสือ่ มวลชน
หรื อแหล่ง
ข่าวสารอื่น

การเปิ ดรับ
สือ่ มวลชนใน
รูปแบบต่างๆ

(และเกิดมี)

(นาไปสู)่

(อันก่อให้ เกิด)

ความพึงพอใจ
ตามทีต่ ้ องการ

เกิดผลอื่น
โดยไม่ได้ ตงใจ
ั้

ภำพที่ 2.2 แบบจาลองการใช้ สื่อของ Katz และคณะ
แหล่ งที่มำ: Katz, Blumler & Gurevitch (1974 อ้ างถึงใน สุรัตน์ ตรี สกุ ล, 2548)
จากแบบจาลอง สามารถอธิ บายโดยยกตัวอย่างให้ เกิดความเข้ าใจที่ชัดเจนขึน้ คือ ใน
กรณีที่บุคคลต้ องการเป็ นผู้รอบรู้ เป็ นผู้มีความทันสมัย เพื่อที่จะเป็ นที่ยอมรับของเพื่อน (มีความ
ต้ องการตามสภาวะจิตใจและสังคม) และมีความคาดหวังในการรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ซึ่งจะ
ช่วยสนองความต้ องการของตนเองได้ บุคคลจึงเลือกใช้ สื่อด้ วยการอ่านหนังสือพิมพ์ หรื อดูรายการ
ข่าวทางโทรทัศน์ เพื่ อทาให้ บุคคลได้ รับความพึง พอใจดังที่ ต้องการ กล่าวคือ เป็ นผู้รอบรู้ และ
ทันสมัย ผลลัพธ์ จากการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนในทุกๆ วัน อาจมีผลอื่นตามมา เช่น เกิด
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรื อพฤติกรรมบางอย่างได้
รู ป แบบการจ าลองนี ้ ได้ มี ก ารก าหนดขึน้ เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง กระบวนการรั บ สารจากการ
สื่อสารมวลชน การใช้ สื่อมวลชนโดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล โดยแสดงให้ เห็นว่า การเลือกใช้ สื่อ นัน้
ขึ ้นอยูก่ บั ผู้รับสาร บุคคลแต่ละคนมีจดุ ประสงค์ มีความตังใจ
้ และมีความต้ องการที่จะใช้ ประโยชน์
จากสื่อมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของตน
นอกจากนี ้ อรุณรัตน์ ชินวรณ์ (2553) ได้ เสนอถึงหลักการวิเคราะห์ การใช้ สื่อและความพึง
พอใจของผู้รับสารที่มีตอ่ สื่อ ดังนี ้
1) การเปิ ดรับข่าวสารของผู้รับสาร บุคคลนันจะต้
้
องมีความตังใจในการแสวงหาข่
้
าวสาร
สาหรับมาใช้ ประโยชน์ เช่น เพื่อเตรี ยมพร้ อมในการกระทาในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อเพื่อเป็ นเหตุผล
ที่ใช้ ประกอบการตัดสินใจซื ้อสินค้ าต่างๆ ฯลฯ
2) เมื่อมีความตังใจที
้ ่แน่วแน่ การเข้ าไปใช้ สื่อนัน้ เป็ นกิจกรรมที่มีจดุ ประสงค์ มิใช่กระทา
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อย่างไม่มีเป้าหมาย
3) ในการแสวงหาข่าวสารนันๆ
้ สื่อมวลชนเป็ นเพียงตัวเลือกหนึง่ เท่านัน้ ยังมีแหล่งข่าวสาร
อื่นที่มีฐานะเป็ นคูแ่ ข่งในการแสวงหาข่าวสารในที่นี ้
4) การที่ผ้ รู ับสารแสวงหาข่าวสารและเลือกใช้ สื่อประเภทใดๆ เกิดจากความต้ องการและ
แปรเปลี่ยนเป็ นแรงจูงใจในการผลักดันให้ ผ้ รู ับสารเข้ าหาการใช้ สื่อประเภทต่างๆ
ดัง นัน้ ในการดาเนิน งานต่า งๆ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ องมี ก ารก าหนดวัต ถุป ระสงค์ ขี น้ เพราะ
เปรี ยบเสมือนเป็ นแนวทางในการดาเนินการให้ บรรลุตามจุด ประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งต้ องไตร่ ตรองถึง
ความเหมาะสมในการใช้ สื่ อ นัน้ ๆ เพื่ อ ทาให้ ก ารก าหนดจุดประสงค์ ของการใช้ สื่ อ นัน้ มี ความ
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
ฉะนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ สามารถสรุปถึงความพึงพอใจจากการเปิ ดรับสื่อได้ ว่า ความพึง
พอใจจากการเปิ ดรับสื่อนัน้ เป็ นผลมาจากการตระหนัก และการเปิ ดรับสื่อ หรื อข้ อมูลสารต่างๆ ว่า
มีความถูกต้ อง และเป็ นไปตามค่านิยม ประสบการณ์ในการดารงชีวิตของบุคคลที่รับสาร หากสาร
นันสามารถตอบสนองต่
้
อปั จจัยดังกล่าว ก็จะทาให้ บคุ คลที่เปิ ดรับสาร เกิดความพึงพอใจต่อสารที่
ได้ รับ เป็ นต้ น
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับภำพลักษณ์
2.5.1 ควำมหมำยของภำพลักษณ์
Kotler & Keller (2000) ได้ กล่าวว่า ภาพลักษณ์ คือ องค์ประกอบรวมของความเชื่อ ความ
คิดเห็น และความประทับใจของบุคคลที่มีตอ่ สิ่งใดๆ โดยทัศนคติและการกระทาของบุคคลนัน้ จะ
มีความเกี่ยวพันกันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่งนัน้
Miles (2012) ได้ กล่าวถึงความหมายของภาพลักษณ์ คือ ภาพลักษณ์เป็ นกระบวนการที่
บุคคลได้ รับอิทธิพลมาจากการตัดสินใจ และการยอมรับของบุคคล ซึ่งอาจจะเป็ นภาพลักษณ์ที่ดี
หรื อภาพลักษณ์ที่ไม่ดี เป็ นต้ น
วิรัช ลภิรัตนกุล (2553) ได้ อธิบายว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดภายในจิตใจของ
บุคคล โดยเกิดจากบุคคลมีความนึกคิดต่อองค์การ ภาพในใจของบุคคลอาจเกิดจากประสบการณ์
ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้ อม เช่น การได้ ประสบด้ วยตนเอง หรื อการฟั งคาบอกเล่าจากผู้อื่น
เป็ นต้ น
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Doorley & Carcir (2011 อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2558) ได้ กล่าวว่า ชื่อเสียงมี
ความหมายเท่ากับภาพลักษณ์ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ การกระทา พฤติกรรม และการ
สื่อสาร สามารถนาเสนอเป็ นสูตรได้ ดงั นี ้ ชื่อเสียง (Repulation) = ภาพลักษณ์ (Image) = การ
กระทา (Performance) + พฤติกรรม (Behaviors) + การสื่อสาร (Communication) โดยสูตรนี ้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการสร้ างชื่อเสียงองค์การและบุคคลได้ โดยแสดงให้ เห็นว่าการส่งเสริ ม
ภาพลักษณ์ชื่อเสียงจะต้ องมีการกระทาและพฤติกรรมที่เหมาะสม ทังยั
้ งต้ องมีการสื่อสาร เผยแพร่
การกระทาและพฤติกรรมให้ กลุม่ เป้าหมายและสังคมรับรู้ จึงจะเกิดเป็ นภาพลักษณ์ชื่อเสียงได้
อภิชจั พุกสวัสดิ์ (2556) ได้ ให้ คานิยามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ คือ ภาพความคิดเห็นของ
ประชาชน กลุม่ เป้าหมาย และ/หรื อสาธารณะชนที่มีตอ่ องค์การ หน่วยงาน สถาบัน โดยเป็ นผลมา
จากการรับรู้ของประชาชน กลุม่ เป้าหมาย หรื อสาธารณะชน และในการเกิดภาพลักษณ์นนต้
ั ้ องใช้
เวลาและกลไกการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กร หน่วยงาน สถาบัน
Schults (2015 อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2558) ได้ กล่าวว่า ภาพลักษณ์ชื่อเสียง
องค์การ หมายถึง การรั บรู้ ของบุคคลที่ แตกต่างกันที่มี ต่ององค์การ โดยบุคคลจะรับรู้ เกี่ ยวกับ
องค์การจากแหล่งข่าวสารที่แตกต่างกัน ขึ น้ อยู่กับว่าบุคคลรู้จกั องค์การดีเพียงใด ซึ่งการรับรู้ อาจ
เกิดจากประสบการณ์ของบุคคล กิจกรรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการกระทาของ
องค์การที่แสวงหาการมีอิทธิพล หรื อการสร้ างอิทธิพลในด้ านภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์การ
ประทุม ฤกษ์ กลาง (2558) ได้ อธิบายว่า ภาพลักษณ์ คือ ภาพที่ฉายออก (Projected
Image) ประกอบด้ วย ข่าวสารและสัญลักษณ์ที่องค์การส่งไปยังผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อแสดงถึง
เอกลักษณ์ ขององค์ก ร ภาพลัก ษณ์ ที่ฉ ายออกสามารถดูไ ด้ จ ากข่าวสารขององค์การที่ ส่ง มาสู่
ภายนอก ข่าวสารที่มีความสอดคล้ องกันทัว่ ทังองค์
้ การมีการออกแบบเพื่อบอกบุคคลภายนอกว่า
องค์การต้ องการเป็ นองค์การเช่นใด รวมถึงยังครอบคลุมถึงข้ อความบรรยายบทบาทขององค์การ
และประเภทขององค์การที่ม้ งุ เน้ นความแตกต่าง ดังนันภาพลั
้
กษณ์ที่ฉายออกจึงเป็ นภาพลักษณ์ที่
องค์การต้ องการสื่อให้ บุคคลภายนอกมองเห็นถึงองค์การ และต้ องการสื่อถึ งสิ่งที่บุคคลภายนอก
คาดหวัง ได้ จากองค์การ และภาพลักษณ์ที่ถกู รับรู้ (Perceived Image) เป็ นภาพลักษณ์ที่ผ้ มู ีส่วน
ได้ ส่วนเสียหรื อบุคคลภายนอกรับรู้ หรื อมองเห็นองค์การ ซึ่งประกอบด้ วยความประทับใจของผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียและบุคคลภายนอกที่สร้ างภาพลักษณ์ขององค์การขึ ้นมาในใจจากการรับรู้
จากความหมายของภาพลักษณ์ ดงั กล่าวข้ างต้ น ทาให้ สรุปได้ ว่า ภาพลักษณ์ คือ ผลรวม
ของประสบการณ์ ของประชาชนที่มีต่อองค์กรนัน้ ซึ่งผลรวมเหล่านัน้ เกิดขึ ้นจากการกระทาของ
องค์การ อันทาให้ เกิดการหลอมรวมเกิดเป็ นภาพในจิตใจของประชาชนกับองค์กรนันๆ
้ โดยหากมี
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การวางแผนและดาเนินการประชาสัมพันธ์ ที่ดี จะสามารถส่งผลถึงภาพลักษณ์ ที่ดีในจิตใจของ
ประชาชนตามที่องค์การมุง่ หวัง
2.5.2 คุณค่ ำของภำพลักษณ์
ประทุม ฤกษ์ กลาง (2558) ได้ อธิบายว่า ภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์การมีความสาคัญ
เพราะมีคณ
ุ ค่าต่อองค์การในการสร้ างความดึงดูดใจ และดารงส่งเสริ มความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่าง
องค์การกับบุคคลภายในและภายนอกองค์การ ช่วยให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ เกิดภาพในใจของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างจุดยืนขององค์การ เป้าหมายองค์การ
Carroll (2015 อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2558) ได้ แสดงแนวคิดภาพลักษณ์ชื่อเสียง
องค์การว่า เป็ นแนวคิดที่มีประโยชน์ในการสร้ างความเข้ าใจ ความประทับใจของบุคคลที่มีต่อ
องค์การ เป็ นสิ่งที่องค์การต้ องการให้ เกิด หรื อสร้ างเพื่อให้ บุคคลรับรู้ ภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีของ
องค์การ ภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์การมีอิทธิพลสูงต่อการเกิดประสบการณ์ขององค์ การในมุมมอง
จากบุคคล ภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์การสามารถช่วยอธิบายว่าบุคคลหรื อองค์การมีลกั ษณะเช่นใด
ในหลากหลายประเด็น ดังนี ้
1) ลักษณะเฉพาะขององค์การ กล่าวคือ ภาพลักษณ์ขององค์การจะสามารถช่วยให้
ประชาชนเข้ าใจในจุดยืน หรื อตาแหน่งขององค์การได้
2) ช่วยเปรี ยบเทียบระหว่างองค์การต่างๆ กล่าวคือ ภาพลักษณ์ขององค์การจะสามารถทา
ให้ ประชาชนสามารถแยกแยะได้ วา่ องค์การมีความแตกต่างจากองค์การอื่นอย่างไร
3) ช่วยสร้ างความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ขององค์การแก่กลุม่ เป้าหมายขององค์การและ
ประชาชนทัว่ ไป
2.5.3 บทบำท หน้ ำที่ของภำพลักษณ์
ภาพลักษณ์ขององค์การมีหน้ าที่สาคัญ ดังนี ้ (Gregory & Wiechmann 2015 อ้ างถึงใน
ประทุม ฤกษ์กลาง, 2558)
1) เพื่อสร้ างการรับรู้และการยอมรับในหมู่ประชาชน รวมถึงการสร้ างค่านิยมในตาแหน่ง
ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
2) เพื่ อ เป็ น การเสนอขายต่อ กลุ่ม เป้า หมายทางการตลาด เป็ น การล่ ว งหน้ า ในการ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ขององค์การ
3) เพื่อเป็ นการสร้ างตาแหน่งขององค์การ ในประเด็นที่ต้องการ
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4) เพื่อเป็ นการช่วยเหลือฝ่ ายบริ หารหรื อฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องในกรณที่เกิดสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ร้ ายแรง หรื อเกิดภาวะวิกฤติ
5) เพื่อรักษาและดึงดูดใจแก่หมู่พนักงานที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถก่อให้ เกิดความร่ วมมือที่ดี
ของพนักงาน เนื่องจากพนักงานย่อมมีความต้ องการที่จะทางานในองค์การที่มีภาพลักษณ์ชื่อเสียง
ที่ดี
2.5.4 ประโยชน์ ของภำพลักษณ์
Phillip (2015 อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2558) ได้ กล่าวว่า เมื่อองค์การมีภาพลักษณ์
ชื่อเสียงที่ดี จะก่อให้ เกิดประโยชน์ ดังนี ้
1) ช่วยกระตุ้นยอดขายขององค์การ
2) สร้ างความปรารถนาดีตอ่ องค์การ
3) สร้ างเอกลักษณ์ที่ดีในหมูพ่ นักงานขององค์การได้
4) ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกบั หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนอและผู้นาความคิดเห็น
5) ประสบความสาเร็จในการแข่งขัน การเป็ นผู้นาทางธุรกิจ
2.5.5 กระบวนกำรเกิดภำพลักษณ์
Walter (1978 อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2558) อธิ บายว่า กระบวนการเกิ ด
ภาพลักษณ์ ขององค์ก ารสามารถเกิ ด ขึน้ ในใจของกลุ่ม เป้าหมายได้ จ ากข้ อมูล ข่าวสาร ความ
ประทับใจที่ได้ รับ แล้ วจึงเกิดเป็ นความรู้สึกความรู้สึกขึ ้นภายในใจ โดยสิ่งที่ กลุ่มเป้าหมายรับรู้อาจ
เป็ น ผลิตภัณฑ์ การบริ การ หรื ออื่นๆ ซึ่งเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถรับรู้ ได้ ทงหมดในเวลาเพี
ั้
ยงครัง้ เดียว
แต่ในระยะเวลาหนึ่งบุคคลจะทาการสร้ างภาพลักษณ์ที่ มนั่ คงขึ ้น จากข้ อมูลข่าวสารที่ ได้ รับ และ
หากจาเป็ นบุคคลจะทาการเติมข้ อเท็จจริ งบางส่วนที่ ขาดหายไป เพื่อทาให้ เกิ ดภาพลักษณ์ ที่ มี
ความสมบูรณ์
2.5.6 ประเภทของภำพลักษณ์
ประเภทของภาพลักษณ์นนั ้ Walters (1978 อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2557) ได้
จาแนกออกเป็ น 3 ประเภท คือ
2.5.6.1 ภาพลักษณ์สถาบัน (Institutional Images)
เป็ นภาพลักษณ์ที่เกิดจากทัศนคติโดยรวมขององค์การในมุมมองของผู้บริ โภคสามารถแบ่งเป็ น
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1) ภาพลักษณ์บริษัทหรื อองค์การ (Corporate Image) เป็ นภาพแห่ง
ความประทับใจของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ธุรกิจนัน้ ในฐานะที่ธุรกิจดังกล่าวนันเป็
้ นสมาชิกของชุมชน
มากกว่าที่จะคิดว่าธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ชนิดใดหรื อขายให้ กบั ผู้ใด
2) ภาพลักษณ์ร้านค้ า (Store Image หรื อ Company Image) เป็ น
ภาพลักษณ์ในทัศนคติของผู้บริโภคถึงความสามารถขององค์การในด้ านการสร้ างความพึงพอใจ
แก่ลกู ค้ า การตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริโภคโดยสามารถเกิดขึ ้นได้ จากประสบการณ์ของ
ผู้บริโภค รวมถึงความสัมพันธ์กบั สินค้ า ผลิตภัณฑ์ นโยบาย บุคลากร และราคาของผลิตภัณฑ์ของ
องค์การ
2.5.6.2 ภาพลักษณ์ในบทบาทหน้ าที่ (Functional Image)
เป็ นภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของธุรกิจนันๆ
้ โดยล้ วนเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ ที่องค์การ
ประพฤติ ปฎิบตั ิ สามารถแบ่งเป็ น
1) ภาพลักษณ์การบริการ (Service Image) เป็ นทัศนคติของผู้บริโภค ซึง่
มีผลต่อการให้ บริการขององค์การ เช่น ด้ านประสิทธิภาพของการให้ บริการ ด้ านปริมาณ ความ
เพียงพอต่อความต้ องการ
2) ภาพลักษณ์ราคา (Price Image) เป็ นความประทับใจของผู้บริโภคที่มี
ต่อระดับราคาและส่วนลดต่างๆ
3) ภาพลักษณ์ตอ่ การส่งเสริมการตลาด (Promotion Image) เป็ น
ทัศนคติของผู้บริ โภคที่มีตอ่ กิจกรรมทางการตลาดขององค์การ
2.5.6.3 ภาพลักษณ์สินค้ าและผลิตภัณฑ์ (Commodity Image)
เป็ นทัศนคติของผู้บริโภคที่มีตอ่ การเสนอขายผลิตภัณฑ์ขององค์การ สามารถแบ่งเป็ น
1) ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Product Image) เป็ นความรู้สึกของผู้บริ โภค
ที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ในด้ านคุณภาพและความเหมาะสม
2) ภาพลักษณ์ชื่อยี่ห้อ (Brand Image) ภาพของชื่อยี่ห้อสินค้ าที่เกิดขึ ้น
ภายในจิตใจของผู้บริ โภค
3) ภาพลักษณ์ตอ่ ตัวสินค้ า (Brand-line Image) เป็ นทัศนคติที่มีตอ่
ผลิตภัณฑ์ในแง่การออกแบบ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หีบห่อ
นอกจากนันเอกลั
้
กษณ์ขององค์การ (Corporate Identity) เป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้
เกิดภาพลักษณ์ขององค์การ (Corporate Image) ได้ โดยเอกลักษณ์ขององค์การ และภาพลักษณ์
ขององค์การ มีความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี ้ (รัตนาวดี ศิริทองถาวร, 2546)
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เอกลัก ษณ์ ข ององค์ ก าร คื อ สิ่ ง ที่ ม องเห็ น และจับ ต้ อ งได้ ท าให้ ท ราบว่ า องค์ ก ารนัน้
ดาเนินงานเกี่ยวข้ องกับอะไร สะท้ อนให้ เห็นบุคลิกภาพขององค์กรและทุกสิ่งที่ประกอบขึ ้นมาเป็ น
องค์กร รวมถึงสามารถทาให้ ประชาชนจดจาได้ และแบ่งแยกออกได้ ชดั เจนกับองค์กรอื่นๆ
เอกลักษณ์ขององค์การสามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท Aaker (1996) ได้ แก่
1) Brand as Product
2) Brand as Organization
3) Brand as Person
4) Brand as Symbol
ซึง่ สามารถแสดงได้ ดงั แบบจาลองต่อไปนี ้

เอกลักษณ์ ขององค์ กำร

-

ด้ ำนผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์
คุณภาพ
การใช้ งาน
ผู้ซื ้อ
แหล่งกาเนิด
สินค้ า

-

-

ด้ ำนองค์ กำร
คุณลักษณะของ
องค์การ (เช่น การ
เป็ นนวัตกรรม, มี
ความน่าเชื่อถือ)
ภาพลักษณ์ของ
องค์กรทังในและ
้
ต่างประเทศ

-

ด้ ำนบุคคล
บุคลิกภาพของ
บุคคล
มนุษยสัมพันธ์
ฯลฯ

ด้ ำนสัญลักษณ์
- ตราสินค้ า

ภำพที่ 2.4 Aaker’s Brand Identity Planning Model
แหล่ งที่มำ: Aaker, 1996.
1) ด้ านผลิตภัณฑ์ (Brand as Product) เป็ นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ มีทงหมด
ั้
6
องค์ประกอบ คือ ผลิ ตภัณ ฑ์ คุณ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ การใช้ ง าน ผู้ซื อ้ และ
แหล่งกาเนิดสินค้ า
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2) ด้ านองค์การ (Brand as Organization) เป็ นเอกลักษณ์ ขององค์กร เช่น การเป็ น
องค์กรแห่ง นวัตกรรม มี เ ทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ ในการบริ หารงาน หรื อเป็ นองค์กรที่มี ความ
น่าเชื่อถือมากในสายตาผู้บริโภค รวมถึงภาพลักษณ์ของประชาชนทังในและต่
้
างประเทศ
3) ด้ านบุคคล (Brand as Person) เป็ นเอกลักษณ์ของบุคลากรภายในองค์กร ต่อด้ าน
ต่างๆ เช่น การให้ บริการ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็ นต้ น
4) ด้ านสัญ ลักษณ์ (Brand as Symbol) เป็ น เอกลักษณ์ ที่แสดงถึง สัญลักษณ์ ของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ซึ่ง สามารถสะท้ อ นถึง ความเป็ น ตราสินค้ า สัญลัก ษณ์ จ ะมี ความแข็ง แกร่ ง มาก ถ้ า
สามารถทาให้ เกิดการจดจาได้
2.5.7 แบบจำลองภำพลักษณ์ ช่ ือเสียง : กระบวนกำรเกิดภำพลักษณ์ ช่ ือเสียง
Garbett (1988 อ้ างถึง ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2558) ได้ กล่าวว่ามี 6 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ควบคุมภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์การ คือ
1) ความเป็ นจริงของบริ ษัทในด้ านขนาด ประเภทอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ การบริการ
ล้ วนเป็ นวัตถุดบิ อันก่อให้ เกิดภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัท ระดับที่พนักงานมีปฎิสมั พันธ์กบั สังคม
และจานวนพนักงาน ล้ วนเป็ นธรรมชาติขนพื
ั ้ ้นฐานที่สร้ างภาพลักษณ์ชื่อเสียงให้ แก่บริ ษัท
อุตสาหกรรมของบริษัท ของเขตของกิจกรรมของบริษัทก็มีผลกระทบโดยตรงกับระดับความคุ้นเคย
และมีผลต่อความสาคัญของบริษัทต่อสังคม
2) คุณค่าข่าวของบริ ษัทและกิจกรรมของบริษัท สิ่งที่บริ ษัทดาเนินการอาจมีความน่าสนใจ
และส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนและสังคม นันคื
้ อการมีคณ
ุ ค่าของข่าว คุณค่าข่าวอาจเป็ นไปได้
ในทางลบได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ไร้ คณ
ุ ภาพ การละเมิดต่อสังคม เช่น ใช้ แรงงานเยาวชน หลีกเลี่ยง
ภาษี หรื อละเมิดสิ่งแวดล้ อม ข่าวลบเช่นนี ้อาจทาให้ เพิ่มการรับรู้ของบริ ษัท แต่เป็ นการสร้ าง
ทัศนคติในแง่ลบ ดังนันบริ
้ ษัทจะต้ องดาเนินการเพื่อสร้ างความสาเร็จในการสร้ างความสนใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่เผยแพร่สสู่ งั คมแผนกสัง่ การของบริ ษัทควรมีโครงการเพิ่มให้ ประชาชนเกิดการค้ นหา
ข่าวสารผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของบริษัททันทีที่ได้ รับความสนใจในการค้ นหาข่าวสารเกี่ยวกับ
บริษัท
3) ความหลากหลายของกิจการหรื อผลิตภัณฑ์ หากบริษัทมีกิจกรรมที่แตกต่างและ
หลากหลาย บริ ษัทก็จะยิ่งมีข่าวสารที่หลากหลายเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ เป็ นการยากยิ่งขึ ้นในการสร้ าง
ภาพลักษณ์ชื่อเสียงเพราะการสร้ างภาพลักษณ์ชื่อเสียงในบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายทาได้
ยากกว่าการสร้ างภาพลักษณ์ชื่อเสียงในบริ ษัทที่มีผลิตภัณฑ์ชนิดเดียว
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4) ความพยายามในการสื่อสาร บริ ษัทที่ดาเนินการเพื่อการสื่อสารหรื อมีงบประมาณใน
การสร้ างภาพลักษณ์ชื่อเสียงมากย่อมเป็ นที่ร้ ูจกั มากกว่า และมีชื่อเสียงในทางบวกมากกว่าบริษัท
ที่มีงบประมาณน้ อย รวมทังมี
้ บคุ ลากรเพื่อดาเนินการด้ านนี ้น้ อย
5) เวลา กระบวนการสร้ างภาพลักษณ์ชื่อเสียง การสร้ างผลิตภัณฑ์ใหม่ และการรณรงค์
โฆษณาล้ วนเป็ นเหตุนามาซึ่งระดับความคุ้นเคยของบริ ษัทในระดับสูง ถ้ าจุดนี ้มีความเข้ มแข็งพอ
ระดับความคุ้นเคยนี ้จะเป็ นฐานต่อไปในอนาคต โดยบริ ษัทที่ดีจะมีภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดี ซึง่ ต้ อง
ใช้ เวลาสร้ างหลายปี และกระทาอย่างต่อเนื่อง
6) การเสื่อมความทรงจา การรับรู้บริษัทสามารถเกิดขึ ้นได้ ภายในระยะเวลาสันๆ
้ และการ
เสื่อมความทรงจาหรื อแนวโน้ มที่ประชาชนจะลืมอาจเกิดขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ว หากบริ ษัทไม่ทมุ่ เท
เวลาในการสร้ างและส่งเสริมย ้าภาพลักษณ์ชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดการลืมเลือนในหมู่
ประชาชน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในผู้รับสารโดยบางคนอาจเกษียณ เปลี่ยนงาน
หรื อคนรุ่นใหม่มาแทนที่ กระบวนการดังกล่าวนี ้เป็ นผลมาจากผู้ที่ค้ นุ เคยกับบริษัทหมดยุคสมัย
และอาจถูกแทนที่ด้วยความต้ องการข่าวสารและความสนใจใหม่
ปัจจัยทัง้ 6 ประเภทนี ้มีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน ในการสร้ างภาพลักษณ์ชื่อเสียงบริ ษัท
ดังสมการต่อไปนี ้ โดยสมการนี ้ไม่สามารถแสดงในเชิงปริ มาณตัวเลขได้ แต่สามารถแสดงผลได้
โดยคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ในการสร้ างภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัท โดยสมการสามารถแสดงได้
ดังนี ้
ความเป็ นจริง + กิจกรรมของบริษัทที่ทรงคุณค่า ÷ ความหลากหลาย(การขาดความเป็ นหนึ่งเดียว)
x ความพยายามทางการสื่อสาร x เวลา – การเสื่อมความทรงจา = ภาพลักษณ์ชื่อเสียง
ภำพที่ 2.3 สมการการเกิดภาพลักษณ์ขื่อเสียงบริษัท
แหล่ งที่มำ: ประทุม ฤกษ์กลาง, 2558.
2.5.8 ขัน้ ตอนในกำรเปลี่ยนแปลงภำพลักษณ์
อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ และเปลี่ยนแปลงได้ เสมอ ซึ่งอาจเปลี่ยนจาก
ภาพลักษณ์ ที่ดีเป็ นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี หรื อเปลี่ยนจากภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกลายเป็ นดี เพราะฉะนัน้
การสร้ างภาพลักษณ์ จ าเป็ นต้ อง อาศัยระยะเวลา การสร้ างภาพลักษณ์ จึงไม่ส ามารถทาได้ ใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว หรื อใช้ เวลาเพียงช่วงสันๆ
้ เนื่องจากภาพลักษณ์เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นทีละน้ อย และ
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สะสมเพิ่มพูนมากขึ ้น จนสามารถฝังรากฐานมัน่ คงแน่นหนา อยูใ่ นจิตใจและทัศนคติหรื อความรู้สึก
นึกคิดของประชาชน ซึง่ ผลที่ได้ รับตามมาก็คือ ชื่อเสียง เกียรติคณ
ุ ความนิยมชมชอบ ความเชื่อถือ
ศรัทธา ดังนัน้ ภาพลักษณ์จึงเป็ นสิ่งที่สามารถสร้ างขึ ้นได้ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ นนมี
ั ้ บทบาทอย่าง
มากในการเสริ มสร้ างและเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ และ Hassen (1989 อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์
กลาง, 2557) กล่าวว่า ขันตอนของการเปลี
้
่ยนแปลงภาพลักษณ์ มีขนตอนทั
ั้
งหมด
้
5 ขันตอน
้
คือ
(1) การประเมินภาพลักษณ์ขององค์การในด้ านต่างๆ จากมุมมองขององค์การ และมุมมองของ
ประชาชน (2) การทบทวนภาพลักษณ์ขององค์ก าร ที่เกิดขึ ้นภายในจิตใจของกลุ่มเป้าหมายหรื อ
ประชาชน ที่สามารถมีความเป็ นไปได้ (3) การตัดสินใจในการเลือกภาพลักษณ์ ที่ องค์การจะ
นาเสนอให้ กบั ประชาชน (4) การพัฒนากลยุทธ์เพื่อการส่งเสริ มภาพลักษณ์ โดยภาพลักษณ์จะถูก
เผยแพร่ ส่กู ลุ่มเป้าหมายขององค์การรวมทังประชาชน
้
ผ่านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และ
การสื่อสารระหว่างบุคคล (5) การวัดและประเมินภาพลักษณ์ ซึ่งควรมีการกระทาอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อติดตามผลความส าเร็ จและประสิทธิ ภาพในการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริ มภาพลักษณ์ แก่
องค์การ
2.5.9 กำรวิจัยภำพลักษณ์ และกำรประเมินภำพลักษณ์
การวิจยั เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ขององค์การหรื อการประเมินภาพลักษณ์ขององค์การ อาจ
จัดทาขึน้ เพื่ อนาผลลัพ ธ์ ของข้ อ มูลมาใช้ ประกอบในการวางแผนประชาสัม พัน ธ์ หรื อ เพื่ อการ
ประเมินภาพลักษณ์ขององค์การ หลังจากที่ได้ รณรงค์สร้ างภาพลักษณ์องค์การ จะทาให้ ทราบได้
ว่า องค์การสามารถสร้ างภาพลักษณ์ได้ ดงั เป้าหมายที่กาหนดหรื อไม่ และมีระดับมากน้ อยเพียงใด
โดย Kotler & Fox (1985 อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2557) ได้ เสนอถึงวิธีในการศึกษา
ภาพลักษณ์ของค์การ สินค้ า และบริการ ดังนี ้
1) การศึกษาภาพลักษณ์ขององค์การ ในด้ านความชอบและความคุ้นเคย
เป็ นการศึกษาถึงความรู้จกั องค์การในกลุม่ เป้าหมาย โดยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมตอบคาถามประเมิน
ว่าคุ้นเคยหรื อรู้จกั องค์การเพียงใด จากคาตอบทังสิ
้ ้นจานวน 5 คาตอบ คือ ไม่เคยได้ ยินชื่อ เคยได้
ยินชื่อ รู้จกั น้ อยมาก รู้จกั พอประมาณ รู้จกั อย่างดี พร้ อมกาหนดคะแนน 1 2 3 4 และ 5 คะแนน
ตามลาดับ
ผลการวิจยั นี ้ สามารถสะท้ อนถึง ความรู้จกั หรื อเคยรับรู้ชื่อเสียงขององค์การในกลุ่มผู้ร่วม
ตอบคาถาม หากผู้ร่วมตอบคาถามทาการประเมินในระดับ 1-3 คะแนน จะสะท้ อนถึง การมีปัญหา
ในเรื่ องชื่อเสียงขององค์การ
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สาหรั บผู้ที่ตอบคาถามว่า รู้ จักองค์การเป็ นอย่างดี จะถามต่อไปว่า มีความชื่ นชอบใน
องค์การเพียงใด โดยกาหนดให้ ประเมิน 5 ระดับ คือ ไม่ชอบอย่างมาก ไม่ชื่นชอบบ้ าง ไม่มีความ
คิดเห็น ชื่นชอบบ้ าง ชื่นชอบเป็ นอย่างมาก
หากผู้ที่ตอบคาถามประเมินในช่วงระดับ 1-3 คะแนน จะสะท้ อนถึง ภาพลักษณ์ ของ
องค์การมีปัญหาอย่างร้ ายแรง
เมื่อนาผลการวิจยั มาสรุปลงกราฟ จะสามารถแบ่งภาพลักษณ์ขององค์การได้ 4 แบบ คือ

ภำพที่ 2.5 การฟแสดงการจัดแบ่งภาพลักษณ์ขององค์การทัง้ 4 แบบ
แหล่ งที่มำ: ประทุม ฤกษ์กลาง, 2557.
หากผลการวิจยั โดยเฉลี่ยอยู่ในช่อง A (ภาพลักษณ์ที่ดีที่สดุ ) หมายถึง ผู้คนส่วนใหญ่ร้ ูจกั
และชื่นชอบองค์การ ช่อง B หมายถึง องค์การไม่คอ่ ยเป็ นที่ร้ ูจกั แต่ผ้ คู นส่วนใหญ่ชื่นชอบองค์การ
ช่อง C หมายถึง ผู้คนส่วนใหญ่ร้ ูจกั องค์การ แต่ไม่ชอบองค์การ และช่อง D หมายถึง องค์การเป็ นที่
รู้ จกั ของผู้คน แต่ผ้ คู นส่วนใหญ่ไม่ชอบองค์การ ซึ่งช่อง D นัน้ สามารถสะท้ อนได้ ว่า องค์การมี
ภาพลักษณ์ที่แย่มากที่สดุ
2) การศึกษารายละเอียดภาพลักษณ์ขององค์การ
เครื่ องมือที่นิยมใช้ ในการวิจยั ภาพลัก ษณ์มากที่สดุ คือ Semantic Differential Scale ซึ่ง
นาเสนอโดย Osgood เป็ นการวัดทัศนคติสาหรับงานวิจยั ทางการตลาด โดยส่วนใหญ่ใช้ ศึกษา
ความเชื่อมโยงระหว่างภาพลักษณ์และบริษัทนันๆ
้ เป็ นการให้ ผ้ ตู อบคาถามแสดงจุดยืน (Position)
ของทัศนคติในประเด็นคาถามเหล่านัน้ ซึ่งกาหนดให้ ผ้ ตู อบคาถาม เลือกเติมเครื่ องหมายลงใน
ช่องว่างเพื่อทาการประเมินจากตัวเลือกทังหมด
้
7 ระดับ ที่อยู่ระหว่างขัวทั
้ งสองข้
้
างของคาขยาย
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กริ ยานันๆ
้ โดยผู้คิดค้ นได้ พฒ
ั นาขัวที
้ ่แสดงถึงคาขยายของกริ ยา เพื่อใช้ วดั แง่มุมพื ้นฐานของวัตถุ
ต่างๆ ไว้ จานวนทังสิ
้ ้น 50 ข้ อ สามารถจาแนกเป็ น 3 ด้ าน คือ
1) การประเมินระหว่างขัวดี
้ -เลว
2) การประเมินกิจกรรมระหว่างกระตือรื อร้ น-เฉื่อยชา
3) การประเมินศักยภาพระหว่างเข้ มแข็ง-อ่อนแอ
การสร้ างแบบวั ด นี ้ สามารถท าได้ โดยการค้ นหาค า ข้ อความ ที่ เ ป็ นค าคุ ณ ศัพ ท์
(Adjectives) ตรงกันข้ ามกัน 2 คา เพื่อทาการประเมินสิ่งเร้ า หรื อแนวคิด ทังนี
้ ้คาคุณศัพท์ควรเป็ น
คาที่สนั ้ และมีความหมายชัดเจน เข้ าใจได้ ง่าย
คาคุณศัพท์นนั ้ มีทงหมด
ั้
3 ประเภท ได้ แก่
1) คาที่แสดงการประเมินค่า เช่น ดี-เลว ,จริง-เท็จ และฉลาด-โง่
2) คาที่แสดงศักยภาพ เช่น แข็งแรง-อ่อนแอ และหนัก-เบา
3) คาที่แสดงการกระทา เช่น เร็ว-ช้ า และเฉื่อยชา-กระตือรื อร้ น
3) ตัดสินใจทางเลือกภาพลักษณ์ ที่ดีที่สุด ควรเป็ นคุณลักษณะเด่นขององค์การที่เป็ น
เอกลักษณ์ แตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน ได้ แก่
การสร้ างภาพลักษณ์ด้านสินค้ า เช่น องค์การได้ รับรางวัลยอดเยี่ยม
การสร้ างภาพลักษณ์ด้านการบริการ เช่น องค์การมีบริการดุจญาติมิตร
การสร้ างภาพลักษณ์ด้านการบริหาร เช่น การให้ สื่อมวลชนทาการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารเพื่อ
แสดงวิสยั ทัศน์อนั ก้ าวไกล
ภาพลักษณ์องค์การ เช่น องค์การส่งเสริมวัฒนธรรมไทย หรื ออนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
4) พัฒนากลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์องค์การจะเผยแพร่ ข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมายขององค์การหรื อประชาชนผ่าน
การประชาสัมพันธ์ ในสื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสื่อสารระหว่างบุคคล หรื อการสื่อสาร
แบบเผชิญหน้ า
5) ควรทาการวัดและประเมินภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ติ ด ตามประสิ ท ธิ ภ าพและความส าเร็ จ จากการประชาสัม พัน ธ์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ าง
ภาพลักษณ์ ขององค์การ เพราะภาพลักษณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ จึงควรมีการทาการ
ประเมินภาพลักษณ์ขององค์การเพื่อที่จะพัฒนาหรื อปรับปรุงได้ ทนั ท่วงที
ข้ อดีของวิธีการดังกล่าว คือ การสร้ างการบริ หารงานวิจยั สามารถดาเนินการได้ ง่าย และ
ผลการวิ จัย สามารถน าเสนอต่อ ผู้บริ หารขององค์ การให้ เกิ ดความเข้ าใจได้ ง่ า ย อี กทัง้ ยัง เป็ น
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เครื่ องมือในการวิจยั ที่สามารถจาแนกความแตกต่างและมีความน่าเชื่อถือสูง
ข้ อเสียของวิธีการดังกล่าว คือ ขัวค
้ ากริ ยาทัง้ 2 คานัน้ สร้ างโดยผู้วิจยั เอง อาจมิได้ มีการ
ทดสอบเครื่ องมือก่อนดาเนินการจริง ใช้ เวลาในการดาเนินการมาก และมีคา่ ใช้ จา่ ยสูง
จากการศึกษาดังกล่าว ทาให้ สามารถสรุปได้ ว่า ในการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีนนั ้ ควรมีการ
วางแผนการสร้ างภาพลักษณ์ให้ มีความเหมาะสม และมีความสอดคล้ องกับภาพลักษณ์ที่องค์การ
ต้ องการให้ เกิดในจิตใจของประชาชน อีกทัง้ ควรให้ ความสาคัญกับการทาวิจัยภาพลักษณ์ ของ
องค์การ เพราะสามารถบ่งบอกถึง ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มี ต่อองค์การและนาไปใช้
พัฒนาหรื อปรับปรุ งภาพลักษณ์ที่เกิดขึ ้นในใจของประชาชน ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่องค์การ
คาดหวังได้
โดยการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ มีการออกแบบสอบถามที่ประยุกต์มาจากทฤษฎีภาพลักษณ์
ของ Aaker และแนวคิดการแบ่งประเภทภาพลักษณ์ของ Walters เพื่อทาการประเมินการรับรู้
ภาพลักษณ์ในด้ านต่างๆ ของผู้เยี่ยมชม ทังหมด
้
9 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านองค์การ ด้ านบริ หารจัดการ
นิทรรศการ ด้ านราคา ด้ านส่งเสริ มการตลาด ด้ านสัญลักษณ์ ด้ านบุคลากร ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก และด้ านความสะอาด พร้ อมทังมี
้ การกาหนดการวัดระดับการรับรู้ภาพลักษณ์แบบ Likert
Scale 5 ระดับ
2.6 แนวคิดกำรบริหำรลูกค้ ำสัมพันธ์
2.6.1 ควำมหมำยของกำรบริหำรลูกค้ ำสัมพันธ์
Payne (2006) กล่าวว่า การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer Relationship
Management : CRM) คือ องค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ ขององค์การ โดยมีเหตุผลที่สาคัญ คือ
เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถให้ องค์การเลือกสัดส่วนทางการตลาด (Marketing Segment) ตลาด
เฉพาะกลุ่ม (Micro Segment) หรื อลูกค้ าที่มีความเป็ นปั จเจกบุคคลโดยมีความถูกต้ องมากขึ ้น
และการคิดทางการตลาดแบบใหม่ สามารถจดจา การตลาดแบบดังเดิ
้ มที่มีข้อจากัดได้ สามารถ
จดจาลูกค้ าได้ และกระบวนการพื ้นฐานด้ านกลุยทุ ธ์
Storbacka & Lehtinen (2003) อธิบายว่า หลักการของการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ คือ การ
สร้ างคุณค่าของลูกค้ า โดยไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเพิ่มขึ ้นของกาไรเพียงอย่างเดียว แต่คือ การ
สร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าในระยะยาว โดยการสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ านันจ
้ าเป็ นต้ องอาศัย
กระบวนการที่จะสร้ างความคุ้นเคยเพื่อนาไปสู่การสร้ างคุณค่าให้ แก่ลกู ค้ า
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ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2546) ได้ กล่าวว่า การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ หมายถึง การสร้ าง
และรักษาความสัมพันธ์ กับผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ยาวนาน เพื่อทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิด
ความพึงพอใจและจงรักภักดีในตราสินค้ า อีกทังยั
้ งสามารถลดต้ นทุนในการแสวงหาผู้บริ โภคราย
ใหม่ได้
ชื่ นจิ ตต์ แจ้ ง เจนกิ จ (2546) ได้ กล่าวว่า การบริ หารลูก ค้ าสัม พันธ์ คือ กิ จ กรรมทาง
การตลาดที่กระทากับผู้บริ โภค ทังในระดั
้
บลูกค้ าผู้บริ โภค หรื อคนกลางในช่องทางการจัดจาหน่าย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคเกิดความเข้ าใจ เกิดการรับรู้ที่ดี และรู้สึกชอบในองค์การ สินค้ า หรื อ
บริการ ทังนี
้ ้จะมุง่ เน้ นที่กิจกรรมการสื่อสารแบบ 2 ทาง โดยมีจดุ มุง่ หมาย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การกับผู้บริโภค ให้ ได้ รับประโยชน์ทงั ้ 2 ฝ่ าย เป็ นระยะเวลานาน
วิทยา ด่านธารงกุล และพิภพ อุดร (2547) ได้ ให้ ความหมายของ การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์
ไว้ ว่า เป็ นปรัชญาของธุรกิจที่ ตอบสนองผู้บริ โภครายบุคคลหรื อรายกลุ่ม ตามความต้ องการและ
กาไรของผู้บริโภค เพื่อสร้ างความภักดีตอ่ ตราสินค้ าให้ เกิดขึ ้นในใจของผู้บริ โภคและสามารถรักษา
ผู้บริโภคไว้ ได้ ก่อให้ เกิดผลกาไรต่อองค์การได้ ในระยะยาว
กุณ ฑลี รื่ น รมย์ เพลิ น ทิ พ ย์ โกเทศโสภา และสาวิก า อุณ หนันท์ (2548) ได้ อ ธิ บ าย
ความหมายของ การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ว่า เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่อง
จากการเรี ย นรู้ เกี่ ยวกับความต้ องการและพฤติกรรมของผู้บริ โภคในทุก ๆ ด้ า น ด้ ว ยการมี ป ฎิ
สัมพันธ์กับผู้บริ โภค และนาข้ อมูลนันๆ
้ มาใช้ ในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งสิน ค้ าและบริ การ รวมทัง้
โปรแกรมทางการตลาดให้ มี ความเหมาะสมกับผู้บริ โภคแต่ะ รายหรื อแต่ละกลุ่ม เพื่ อสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ อย่างสูงสุด
Baran & Galka (2013) ได้ กล่าวไว้ ว่า การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ คือ กลยุทธ์ในการสร้ าง
คุณค่าของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ า หน้ าที่ของหลัก การบริ หารลูกค้ า
สัมพันธ์ คือ การสร้ างความสัมพันธ์ทางการตลาดและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้ างกาไร
ให้ แก่บริ ษัทและสามารถสร้ างความสัมพันธ์ ในระยะยาวกับลูกค้ าหรื อผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียของ
องค์การ โดย CRM สามารถเพิ่มโอกาสในการใช้ ข้อมูลเพื่อเข้ าใจลูกค้ า และสามารถสร้ างคุณค่า
เพิ่มให้ แก่พวกเขาได้ ซึ่งต้ องการการทางานที่มีการบูรณาการของกระบวนการ ทรัพยากรมนุษย์
และความสามารถทางการตลาด ตลอดจนข้ อมูล เทคโนโลยี และการใช้ ประโยชน์
จากความหมายของการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ข้างต้ น ทาให้ สามารถสรุ ปได้ ว่า เป็ นการ
สร้ างและรักษาความสัมพันธ์ กับลูกค้ า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้ ลูกค้ าเกิดความพอใจและ
จงรักภักดีในตราสินค้ านัน้ ๆ ก่อให้ เกิดการรักษาฐานลูกค้ ากลุ่มเดิมไว้ ได้ และประหยัดต้ น ทุนใน
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การแสวงหาฐานลูกค้ ากลุม่ ใหม่
2.6.2 แบบจำลองกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ กับลูกค้ ำ
Rapp & Collins (1995 อ้ างถึงใน ชื่นจิตต์ แจ้ งเจนกิจ, 2546) ได้ อธิบายถึงแบบจาลอง
การสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า ซึ่งเป็ นแนวคิดต้ นแบบของโปรแกรมการบริ หารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้ า โดยมีทงหมด
ั้
4 รูปแบบ ดังนี ้
1) แบบจาลองการสร้ างความสัมพันธ์ด้วยรางวัล (Reward Model)
เป็ นแบบจาลองที่อธิ บายถึงแนวคิดเกี่ ยวกับการให้ รางวัลกับพฤติกรรมบางอย่างของลูกค้ า ซึ่ง
บริ ษัทจะจัดโปรแกรมการให้ รางวัลนี อ้ ย่างต่อเนื่ องในระยะเวลาหนึ่ง เช่นโปรแกรมสะสมไมล์
เดินทางเพื่อแลกรับของรางวัลจากธุรกิจสายการบิน
2) แบบจาลองการสร้ างความสัมพันธ์ตามเงื่อนไข สัญญา (Contractual Model)
เป็ นรู ปแบบการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทกับ ลูกค้ าตามเงื่อนไข ซึ่งบริ ษัทพยายามผูกมัด
ลูกค้ าจากการกาหนดให้ ลูกค้ าจ่ายค่าสมัครสมาชิก หรื อจ่ายค่าส่งเสริ มการขายบางส่วน เพื่อเข้ า
ร่ ว มในโปรแกรมการบริ หารความสัม พัน ธ์ กับ ลูก ค้ า ของบริ ษัท เช่น การค้ ารู ป แบบแฟรนไชส์
(Franchise)
3) แบบจาลองการสร้ างสัมพันธ์ด้วยคุณค่าเพิ่ม (Value-Added Model)
เป็ นแบบจาลองที่อธิ บายถึงการสร้ างความสัม พันธ์ กับลูกค้ า ด้ วยประโยชน์ที่เพิ่มมากขึน้ จาก
ประโยชน์หลักที่ลกู ค้ าได้ รับจากสินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัท เช่น เลโก้ (Lego) มีการวางตาแหน่งที่
โดดเด่นกว่าของเล่นเสริมทักษะทัว่ ไปในด้ านคุณภาพและราคา ทาให้ บริษัทมีความจาเป็ นที่จะต้ อง
ผูกมัดกับลูกค้ า กล่าวคือ เด็ก ที่มีทบาทการเป็ นผู้ตดั สินใจและผู้ใช้ และผู้ปกครองซึ่งมีบทบาทการ
เป็ นผู้ซื ้อและผู้อนุมตั ดิ ้ วยโปรแกรมการบริ หารความสัมพันธ์กับลูกค้ าในการสร้ างพฤติกรรมการซื ้อ
ซา้ อย่างต่อเนื่ อง และทาให้ เกิ ดความภักดีในตราสินค้ า โดยกิ จ กรรมที่ เลโก้ ไ ด้ จัดขึน้ เพื่ อสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า เช่น Lego Imagination Center ซึ่งเป็ นศูนย์ความรู้ และความสนุกสนาน
สาหรับลูกค้ า มีของเล่นต่างๆ ที่มีคุณค่าทางจิตใจมากมาย ก่อให้ เกิดเป็ นนประสบการณ์ที่มีค่า
สาหรับเด็กและผู้ปกครอง
4) แบบจ าลองการสร้ างความสัม พันธ์ ด้ วยการให้ ค วามรู้ เฉพาะด้ า น (Educational
Model) เป็ นแบบจาลองที่กล่าวว่า บริ ษัทจะจัดโปรแกรมการให้ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่ องที่เป็ น
ประโยชน์ กับลูกค้ าและเป็ น เรื่ องที่ ลูกค้ า มี ความคาดหวัง โดยอยู่ใ นฐานข้ อมูลของบริ ษัท เช่น
โปรแกรมการจัดอบรมต่างๆ
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2.6.3 องค์ ประกอบของกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ กับลูกค้ ำ
กระบวนการการบริ ห ารความสัม พันธ์ กับผู้บริ โ ภค สามารถอธิ บายได้ ดัง แบบจ าลอง
DEAR Model โดยประกอบไปด้ วย 4 องค์ประกอบ ดังนี ้ (วิทยา ด่านธารงกุล และพิภพ อุดร,
2547)
1) การสร้ างฐานข้ อมูลลูกค้ า (Database)
เป็ นการสร้ างฐานข้ อมูลลูกค้ า โดยรวมองค์ประกอบซึ่งเป็ นรายละเอียดของลูกค้ า (Customer
Profile) รวมถึงการวิเคราะห์ แยกแยะ และจัดแบ่งกลุ่มของลูกค้ า ตามคุณค่าหรื อความสามารถที่
ลูกค้ าแต่ละกลุม่ สร้ างผลกาไรให้ กบั องค์การได้
2) การใช้ เทคโนโลยีที่มีควรมีความเหมาะสม (Electronic)
การเลือกใช้ เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์และแยกแยะลูกค้ า เพื่อใช้ ในการ
สร้ างจุดของการติดต่อกับลูกค้ า (Touch point / Contact point) และเพื่อใช้ กระจายข้ อมูลให้ กบั
ทุ ก หน่ ว ยงานในบริ ษั ท โดยผ่ า นทุ ก ช่ อ งทาง ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ นความจ าเป็ น ส าหรั บ การบริ ห าร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
3) การกาหนดโปรแกรมเพื่อการสร้ างความสัมพันธ์ (Action)
เป็ นการกาหนดแผนงานในการทากิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดและอื่นๆ ของบริ ษัท เพื่อสร้ าง
รักษา และความสัมพันธ์กบั กลุ่มลูกค้ า โดยสามารถแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
(1) การบริการลูกค้ า (Customer Service)
เป็ นการบริ การที่ลูกค้ าในเชิงรับ (Reactive) ด้ วยการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ให้ ลูกค้ า เมื่อลูกค้ าเกิด
ความไม่พอใจในบริษัท หรื อการบริการที่ลกู ค้ าในเชิงรุก (Proactive) ซึง่ เป็ นสิ่งที่บริ ษัทได้ คาดคะเน
ถึงความต้ องการของลูกค้ าไว้ ลว่ งหน้ า แล้ วหาทางตอบสนองในความต้ องการนันๆ
้ ก่อนที่ลกู ค้ าจะ
ร้ องขอหรื อก่อนที่ปัญหานันจะเกิ
้
ดขึ ้น
(2) โปรแกรมการสร้ างความภักดี / โปรแกรมสะสมคะแนน (Loyalty Programs /
Frequency) คือ การให้ สิ่งตอบแทนแก่ลกู ค้ า เช่น การให้ สิท ธิเป็ นสมาชิก หรื อสะสม
คะแนน เมื่อลูกค้ าซื ้อสินค้ าหรื อบริการนันซ
้ ้า
(3) โปรแกรมการสร้ างความสัมพันธ์ในเชิงสังคม (Community Programs)
คือ การสร้ างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบริษัทกับลูกค้ า หรื อลูกค้ าด้ วยกันเอง เพื่อสามารถยึ ด
เหนี่ยวลูกค้ าไว้ ได้ นานที่สดุ
(4) โปรแกรมการสร้ างความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ าง (Structural Ties)
คือ การที่บริ ษัทจัดหาอุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีที่ช่วยในการอานวยความสะดวกแก่ลูกค้ าในการ
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ติดต่อเพื่ อทากิ จกรรมต่างๆ กับบริ ษัท เช่น การสั่ง ซือ้ การช าระเงิ น หรื อการควบคุมสินค้ า ซึ่ง
โปรแกรมดังกล่าวนี ้ มีข้อดี คือ อานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าในการทากิจกรรมต่างๆ กับบริ ษัท
และสามารถสร้ างความสัมพันธ์กบั ตัวแทนจาหน่ายได้
(5) การสนองความต้ องการของลูกค้ ารายบุคคล (Customization)
เป็ นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้ างและตอกย ้าความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าอย่า งได้ ผล เมื่อลูกค้ ารู้สึกว่า
ได้ รับสิ่งใดๆ ที่ต้องการจากบริษัท จะทาให้ ลกู ค้ าพร้ อมที่จะผูกพันกับบริษัทในระยะยาว
4) การรักษาลูกค้ า
คือ ขัน้ ตอนการประเมินผลการบริ หารความสัมพันธ์ กับลูกค้ า และเป็ นการรักษาความเติบโตใน
การสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) การประเมินผลการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
มีเกณฑ์ในการประเมินที่สาคัญ คือ ต้ นทุนการได้ มาซึ่งลูกค้ า อัตราในการสูญเสียลูกค้ า
อัต ราการซื อ้ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารของลูก ค้ า ส่ ว นแบ่ง ในการซื อ้ ของลูก ค้ า ที่ มี ใ ห้ กับ บริ ษั ท เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับบริษัทคูแ่ ข่ง
(2) ขยายและรักษาการเติบโตของความสัมพันธ์
โดยใช้ ประโยชน์จากความคุ้นเคยและความน่าเชื่อถือของลูกค้ าที่มีตอ่ บริ ษัท ในการขยาย
ขอบเขตการซือ้ สินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัทให้ กว้ างขึ ้น ซึ่งนาไปสู่การซือ้ สินค้ าหรื อบริ การใหม่ๆ
หรื อต่อยอดการซื ้อที่มีมูลค่าสูงขึน้ เนื่องจากลูกค้ าเดิมมีแนวโน้ มการในการซื ้อสูงกว่าลูกค้ าใหม่
หลายเท่า
2.6.4 ระดับของควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงบริษัทกับลูกค้ ำ
Pine & Gillmore (1998, as cited in Metter, King-Metter, Pullman & Walton, 2006)
ได้ กล่าวว่า ลูกค้ าจะเกิดความผูกพันขึ ้นได้ เมื่อลูกค้ าเกิดความรู้ และความรู้สึกจากประสบการณ์ที่
ได้ รับจาก ผลิตภัณฑ์ หรื อการบริ การ โดยความผูกพันมี 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล ที่เกิดจากการที่
ลูกค้ ามีสว่ นร่วม และระดับสิ่งแวดล้ อม ที่เกิดจากการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ หรื อการบริการนันๆ
้
ชื่นจิตต์ แจ้ งเจนกิจ (2546) ได้ เสนอว่า ระดับของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทกับลูกค้ านัน้
สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 6 ประเภท คือ
1) ลูกค้ าคาดหวัง (Prospect)
บริ ษัทจะมีกลุ่มลูกค้ าคาดหวังซึ่งอยู่ในข่ายสงสัยมากมาย และเมื่อได้ หาข้ อมูลเพิ่มเติมว่าลูกค้ า
รายใด มีความสามารถในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัท และมีอานาจในการซื ้อ ได้
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ด้ วยตนเอง จากการที่เป็ นกลุ่มลูกค้ าคาดหวังที่อยู่ในข่ายสงสัย ก็จะเป็ นกลุ่มผู้ที่มีคณ
ุ ลักษณะเป็ น
“ลูกค้ าคาดหวัง” โดยบริ ษัทคาดคะเนว่า ลูกค้ ากลุ่มนี ้จะตอบสนองต่อโปรแกรมการบริ หารลูกค้ า
สัมพันธ์ (CRM) และโปรแกรมทางการตลาดของบริษัทได้ เป็ นอย่างดี
2) ผู้ซื ้อ (Purchase)
ในขึ ้นตอนนี ้ คือ บริ ษัทจะมีการจัดโปรแกรมทางการตลาดและโปรแกรมการบริ หารความสัมพันธ์
กับลูกค้ า เพื่อทาให้ ผ้ ซู ื ้อกลับมาซื ้อซ ้าอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึง่
3) ลูกค้ า (Client)
ลูกค้ าในที่นี ้ หมายถึง ลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัทอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาระยะหนึ่ง
ซึ่งลูกค้ ากลุ่มนี ้อาจมีทศั นคติทีเป็ นลบหรื อรู้สึกเฉยๆกับบริ ษัท ดังนัน้ การจัดโปรแกรมการบริ หาร
ความสัม พัน ธ์ กั บ ลูก ค้ า กลุ่ม นี ้ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ลูก ค้ า มี ทัศ นคติ ใ นเชิ ง บวกกับ บริ ษั ท มี
ภาพลักษณ์ที่ดีกบั บริ ษัทในระยะยาว จนถึงระดับที่ ลูกค้ ามีความภักดีต่อบริ ษัท แนะนาสินค้ าหรื อ
บริ การกับบุคคลอื่นให้ ได้ ทดลองใช้ พร้ อมทังปกป้
้
องชื่อเสียงของบริ ษัท เมื่อบริ ษัทถูกโจมตีจาก
คูแ่ ข่ง
4) ลูกค้ าผู้สนับสนุน (Supporter)
คือ ลูกค้ าที่ มีการซื อ้ สินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัทอยู่เป็ นประจา ซึ่งมี ความชอบและพึง พอใจใน
บริ ษัท รวมทังมี
้ ทศั นคติที่ดีและภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ บริ ษัท แต่ก็ ยงั มิได้ ออกมาสนับสนุนบริ ษัทอย่าง
จริงจัง โดยบริษัทมีความจาเป็ นในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ ากลุม่ นี ้อย่างต่อเนื่อง จึงจะทาให้
ลูกค้ ากลุม่ นี ้ออกมาสนับสนุนบริษัทอย่างจริงจัง
(1) ผู้มีอปุ การคุณ (Advocates)
คือ ลูกค้ าผู้ที่ให้ การสนับสนุนบริ ษัทมาโดยตลอด และมีความยินดีที่จะแนะนาลูกค้ ารายอื่นให้ มา
ซื ้อสินค้ าหรื อบริการของบริษัท ซึ่งการที่บริ ษัทมีลกู ค้ าในระดับ “ผู้มีอปุ การคุณ” จานวนมาก จะทา
ให้ บริษัทเกิดความได้ เปรี ยบในด้ านการแข่งขัน ส่งผลให้ บริษัทอยูร่ อดในตลาดได้ นานมากยิ่งขึ ้น
(2) หุ้นส่วนธุรกิจ (Partners)
คือ ลูกค้ าที่เลื่อนขันขึ
้ ้นไปเป็ นส่วนหนึ่งในธุรกิจ โดยมีส่วนร่วมในรายรับ รายจ่าย และผลกาไรของ
บริ ษัท เช่น หากบริ ษัทมีผลกาไรที่มากขึ ้น ย่อมหมายความว่าผลตอบแทนส่วนของลูกค้ าหุ้นส่วน
ของธุรกิจก็จะเพิ่มมากขึ ้นด้ วย ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าในระดับนี ้ทาให้ เกิดความภักดีในบริ ษัทมาก
ที่สดุ โดยตัวอย่างความสัมพันธ์นี ้ เช่น สมาชิกสหกรณ์ และธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise)
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จากการศึกษาดัง กล่าว สรุ ป ได้ ว่า ในการบริ หารความสัม พันธ์ กับลูกค้ า นัน้ จะต้ องมี
กระบวนการสร้ างและรั ก ษาความสัม พัน ธ์ กับ ลูก ค้ า อย่ า งต่อ เนื่ อ ง ด้ ว ยโปรแกรมการสร้ าง
ความสัมพันธ์ ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ ลูกค้ าเกิดความพึงพอใจและเกิดความจงรักภักดีต่อบริ ษัท
ซึง่ จะทาให้ บริษัทสามารถรักษากลุ่มลูกค้ าเดิมไว้ ได้ และยังเป็ นการประหยัดต้ นทุนในการแสวงหา
ลูกค้ ารายใหม่อีกด้ วย
2.6.5. ประโยชน์ ของกำรบริหำรลูกค้ ำสัมพันธ์ ต่อธุรกิจ
การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์เป็ นวิธีการในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งมีเหตุผลนานับประการที่ธุรกิจ
ควรนามาประยุก ต์ใ ช้ และปฎิ บัติ โดยประโยชน์ ที่ เด่น ชัด ของการจัด การลูก ค้ าสัม พัน ธ์ ได้ แ ก่
( ประทุม ฤกษ์กลาง, 2558 )
1) เป็ นการมองธุรกิจรอบด้ านแบบ 360 องศา
2) เป็ นการแบ่งปันข้ อมูลในระดับองค์การ
3) เป็ นการลดค่าใช้ จา่ ยในการสร้ างความคุ้นเคยกับผู้บริ โภค
4) เป็ นการพัฒนาการสนับสนุนของลูกค้ า
5) เป็ นการเพิ่มความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า
6) เป็ นการเพิ่มระดับความจดจาได้ ของลูกค้ า
7) สามารถสร้ างการเติบโตในธุรกิจ
8) เป็ นการเพิ่มประโยชน์และผลกาไรให้ ธุรกิจด้ วยการลงทุนที่ต่า
9) เป็ นการเพิ่มยอดขายสินค้ าหรื อบริการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
10) สามารถสร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ สินค้ าและบริ การของบริ ษัท ทาให้ ลกู ค้ าทราบถึงวิธีการใช้
งานของสินค้ าอย่างถูกต้ องและสามารถจดจา รวมถึงมีภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ บริ ษัท ผลิตภัณฑ์ และ
การบริ การของบริษัทในระยะยาว
11) ลูกค้ าเกิดความภักดีตอ่ ผลิตภัณฑ์ การบริการ และบริษัท โดยหากลูกค้ าเกิดความ
ประทับใจในสายผลิตภัณฑ์หนึง่ บริษัทย่อมมีโอกาสที่จะเสนอขายสินค้ าในสายผลิตภัณฑ์อื่น
ได้ มากขึ ้น
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12) เมื่อลูกค้ าแนะนาผลิตภัณฑ์ การบริการ หรื อบริ ษัทแก่ผ้ อู ื่น เกิดการบอกต่อใน
ทางบวก ซึง่ มีความน่าเชื่อถือมากกว่าโฆษณา และหากสินค้ าถูกโจมตีจากผู้อื่นพวกเขาจะทา
หน้ าที่เป็ นกระบอกเสียง ปกป้องชื่อเสียงของบริ ษัท ผลิตภัณฑ์ และการบริการ
2.7 ทฤษฎีควำมผูกพันของผู้บริโภค
Vivek (2009) ได้ กล่าวว่า ความผูกพันของผู้บริ โภค (Customer Engagement : CE)
หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมของผู้บริ โภค และการเชื่อมโยงจากข้ อเสนอหรื อกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การ
Doorn Lemon Mittal Nass Pick Pirner & Verhoef (2010) อธิบายว่า ความผูกพันของ
ผู้บริ โภค เป็ นการแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มี ต่อ องค์การ ซึ่ง มีแรงกระตุ้นเป็ นตัว
ขับ เคลื่ อ น สามารถส่ ง ผลไปยัง การซื อ้ สิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารขององค์ ก ารในอนาคต รวมถึ ง เป็ น
กระบอกเสียงแนะนาสินค้ า หรื อช่วยเหลือผู้บริ โภครายอื่นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การเขียนแนะนา
สินค้ า หรื อแสดงความคิดเห็นผ่านบล๊ อค
Chan (2014) ได้ เสนอว่า ความผูกพันของผู้บริ โภค คือ การส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ลกู ค้ า
มีปฎิสมั พันธ์และมีประสบการณ์ที่ดีตอ่ องค์การ โดยหากองค์การมีกลยุทธ์ ในการดาเนินการสร้ าง
ความผูกพันของผู้บริโภคที่ดี จะนามาซึง่ การเจริญเติบโตขององค์การ และก่อให้ เกิดความภักดีของ
ลูกค้ าต่อองค์การ
วิเลิศ ภูริวัชร (2555) กล่าวว่า การสร้ างให้ ผ้ ูบริ โภคมีความผูกพันในแบรนด์ คือ การ
พยายามสร้ างให้ ลูกค้ าเกิดความผูกพัน โดยเป็ นระดับสูงสุดที่ลูกค้ าจะเกิดความผูกพันทางด้ าน
อารมณ์ มีความรักในแบรนด์นนั ้ มีความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของกับแบรนด์ มีแนวโน้ มที่จะใช้ สินค้ าหรื อ
บริการของแบรนด์ตอ่ ไปในอนาคตและหาลูกค้ ารายใหม่เพิ่มให้ ด้วยความเต็มใจ
จากการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ ว่า ความผูกพันของผู้บริ โภค คือ ความรู้สึกในทางบวกของ
ผู้บริ โภคที่มีต่อองค์การ ซึ่งอาจเกิดจากระดับการมีส่วนร่ วมในข้ อเสนอหรื อกิจ กรรมต่างๆ ของ
องค์การ ทาให้ เกิดความผูกพัน เกิดความรักในตราสินค้ า และพร้ อมที่จะใช้ สินค้ าหรื อบริ การของ
องค์การด้ วยความเต็มใจ
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2.7.1 หลักกำรวัดควำมผูกพันของผู้บริโภค
Haven (2007) ได้ อธิบายหลักการวัดความผูกพันของผู้บริ โภคซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
ด้ วยกัน ได้ แก่
1) Involvement การมีส่วนร่ วม เป็ นการวัดระดับความผูกพันของลูกค้ าขันพื
้ ้นฐาน ซึ่ง
สามารถวัดได้ จากการกระทาต่างๆ ของลูกค้ าที่มีตอ่ องค์การ เช่น จานวนผู้เข้ าชมร้ านค้ า จานวนผู้
เข้ าชมเว็บไซต์ขององค์การ หรื อการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ
2) Interaction การมีปฎิสมั พันธ์ ในระดับนี ้ เป็ นการวัดพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้ าที่มีตอ่
องค์การ เช่น การซื ้อสินค้ าหรื อบริ การต่างๆ ขององค์การ การเชื่อมต่อหรื อเป็ นสมาชิกกับสื่อสังคม
ขององค์การ ในช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Instragram และ Twitter
3) Intimacy การมีความคุ้นชิน เป็ นระดับที่เหนือกว่าระดับการมี ปฎิสมั พันธ์ โดยเป็ นการ
วัดจากความรู้ สึกของลูกค้ าที่มีต่อองค์การ ไม่ว่าจะเป็ นในเชิงบวกหรื อเชิงลบ ซึ่งทาการวัดจาก
ความคิดเห็นของลูกค้ าจากช่องทางต่างๆ ที่สามารถติดต่อได้ เช่น การแสดงความคิดเห็นของ
ลูกค้ าบนสื่อสังคมต่างๆ หรื อการแสดงความคิดเห็นผ่านคอลเซ็นเตอร์ ขององค์การ
4) Influence การมีอิทธิพล ในระดับนี ้ คือ การที่ลกู ค้ ากลับมาซื ้อสินค้ าหรื อบริ การซ ้า และ
มีการสนับสนุน แนะนา เป็ นกระบอกเสียงให้ กบั บุคคลใกล้ ชิดเพื่อทดลองซื ้อสินค้ าหรื อบริ การต่างๆ
ขององค์การ ซึง่ สามารถทาการวัดได้ จาก การรับรู้ การกลับมาซื ้อซ ้า และการแนะนาต่อบุคคลอื่น
โดยในการศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัยได้ มี การออกแบบเครื่ องมื อ วิจัย (แบบสอบถาม) ที่
ประยุกต์มาจากหลักการวัดความผูกพันของลูกค้ า ของ Haven เพื่อทาการประเมินระดับความ
ผูกพันของผู้เยี่ยมชมที่มีตอ่ มิวเซียมสยาม ทังหมดเป็
้
นจานวน 10 ข้ อ พร้ อมทังมี
้ การกาหนดการวัด
ระดับแบบ Likert Scale 5 ระดับ
2.8 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา เรื่ อง ภาพลักษณ์และความผูกพันของผู้เยี่ยมชมชาวไทยที่มีต่อมิวเซียมสยาม
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษางานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องประกอบด้ วย
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คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา (2552) ได้ ทาการศึกษา เรื่ อง การศึกษาแรงจูงใจของเยาวชนไทยต่อ
การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา แรงจูงใจ
ของเยาวชนไทยในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และเปรี ยบเทียบ
สิ่งจูงใจระหว่างลักษณะทางประชากร ได้ แก่ เพศ และอายุ ในด้ านกายภาพ ด้ านสถานภาพและ
ชื่ อเสี ยง ด้ านวัฒ นธรรม ด้ านระหว่างบุคคล ซึ่ง กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้ คือ กลุ่ม
เยาวชนไทยที่ เ ดิน ทางมาท่อ งเที่ ยว ณ หอศิลปวัฒ นธรรมกรุ ง เทพมหานคร พิพิ ธ ภัณ ฑสถาน
แห่งชาติวดั เบญจมบพิตร พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัว
สถาบันพิพิธ ภัณ ฑ์ การเรี ยนรู้ แห่ง ชาติ องค์ก ารพิพิธ ภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ และพิพิ ธ ภัณฑ์ สถาน
แห่งชาติพระนคร เป็ นจานวน 420 คน โดยผลงานวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เดินทางมาท่องเที่ยว
สถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม) ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีประสบการณ์เดินทางมา
ท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ ภายในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา 1-2 ครัง้ โดยมาท่องเที่ยวในวันเสาร์
และวันอาทิตย์ เดินทางมาท่องเที่ยวกับสถาบันการศึกษา / หน่วยงาน มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ เพื่อ
ศึกษาและเรี ยนรู้ สื่อที่มีผลต่อการเข้ าถึงข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ คือ อินเทอร์ เน็ต
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง ท าการออกแบบเครื่ องมื อ ในการเก็ บ ข้ อมู ล
(แบบสอบถาม) ด้ านข้ อมูลประชากรศาสตร์ ทัง้ หมด 6 ด้ าน ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้
อาชีพ และประวัตกิ ารเดินทางมาท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม
กรกนก วิโรจศรี สกุล (2546) ได้ ศกึ ษา เรื่ อง ภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
สายตาประชาชนเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาภาพลักษณ์ การเปิ ดรั บ
ข่าวสาร และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุ ง เทพฯ ซึ่ง มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทั่วไปใน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ซึ่งจากผลการวิจยั พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา
และรายได้ แตกต่างกัน มี การเปิ ดรั บข่าวสารของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ และประชาชนที่ มี เ พศ อายุแ ตกต่า งกัน มี ภ าพลัก ษณ์ ข อง จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อีกทังยั
้ งพบว่า การเปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ กับภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็ น
ความสัมพันธ์ในเชิงบวก
ฉะนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ ทาการตังสมมุ
้ ตฐิ านดังต่อไปนี ้
1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม
ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
2) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
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แตกต่างกัน
3) การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
ปิ ยะฉัตร พรหมมา (2556) ทาการศึกษา เรื่ อง การเปิ ดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการ
ตอบสนองของผู้บริ โภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือ เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริ โภคต่อการสื่อสาร
ผ่าน Facebook Fanpage และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของ
ผู้บริ โภคกับความผูกพันของผู้บริ โภคต่อการสื่อสารผ่าน Facebook Fanpage โดยกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ที่เป็ นสมาชิก Facebook จานวน 400 คน ที่มีการเปิ ดรับข่าวสารผ่าน Facebook
Fanpage ซึ่ง ไม่ จ ากัด เพศ อายุ และพื น้ ที่ อ ยู่อ าศัย โดยผลวิ จัย พบว่า การเปิ ด รั บ ข่า วสารมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่าน Facebook Fanpage
จากผลวิจัยดัง กล่าว ผู้วิจัยจึง ทาการตัง้ สมมุติฐ านว่า การเปิ ด รั บสื่ อประชาสัม พันธ์ มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชม
ประทุม ฤกษ์ ก ลาง (2556) ได้ ทาการศึกษา เรื่ อ ง การเปิ ด รั บข่า วสาร ภาพลัก ษณ์
นักการเมือง ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล มี วัต ถุป ระสงค์ ใ นการวิ จัย เพื่ อ ศึก ษาพฤติก รรมการเปิ ด รั บ ข่า วสารทางการเมื อง
ภาพลักษณ์ นกั การเมือง ทัศนคติต่อการเมือง การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
ทางการเมื อ งภาพลัก ษณ์ นัก การเมื อ ง ทัศนคติต่อการเมื อ ง การมี ส่ว นร่ ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างกัน มีส่วนร่ วมทางการเมืองแตกต่างกัน และภาพลักษณ์นกั การเมืองมีความสัมพันธ์ กับ
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ ทาการตังสมมติ
้
ฐาน คือ
1) ลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มีความผูกพันของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
2) การรับรู้ภาพลักษณ์มิวเซียมสยามมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันมิวเซียมสยามของผู้
เยี่ยมชม
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษา เรื่ อง ภาพลักษณ์และความผูกพันของผู้เยี่ยมชมชาวไทยที่มีต่อมิวเซียมสยาม
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณที่ม่งุ ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเปิ ดรับสื่อ ประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจ
จากสื่อ ภาพลักษณ์ และความผูกพันต่อตราสินค้ า ตามมุมมองของผู้เยี่ยมชมชาวไทย ที่เข้ ามา
ท่องเที่ยว ณ มิวเซียมสยาม โดยระเบียบวิธีการวิจยั จะมีเนื ้อหาต่างๆ ต่อไปนี ้
3.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ภำพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.2 สมมุตฐิ ำนกำรวิจัย
1) ปั จจัยทางด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
2) ปั จ จัยทางด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มี ความพึงพอใจในสื่ อและ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน
3) ปัจจัยทางด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียม
สยามแตกต่างกัน
4) ปั จจัยทางด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มีความผูกพันของมิวเซียมสยาม
แตกต่างกัน
5) การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของผู้เยี่ยมชม
6) การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
7) การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยม
ชม
8) ความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์กบั การ
รับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
9) ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของมิวเซียมสยาม
3.3 นิยำมเชิงปฏิบัตกิ ำร
1) การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึง การที่ผ้ เู ยี่ยมชมเปิ ดรับข้ อมูลสื่อประชาสัมพันธ์
ที่ น าเสนอข้ อมู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ของมิ ว เซี ย มสยาม ซึ่ ง ได้ มี ก ารจัด ท าขึ น้ ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ คื อ
Facebook, Website ขององค์การ, Twitter, Instragram, Youtube, โทรทัศน์, นิตยสาร,
หนังสือพิมพ์, วิทยุ, โปสเตอร์ , โรงเรี ยน, บอร์ ดประชาสัมพันธ์, ธง J-Flag และแผ่นป้ายบนรัว้ รอบ
นอกมิวเซียมสยาม โดยใช้ แบบสอบถามในการประเมิน Likert Scale 5 ระดับ จานวน 32 ข้ อ
2) ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความรู้สกึ ในเชิงบวกของผู้เยี่ยมชมต่อสื่อ
ประชาสัม พันธ์ ของมิ วเซี ย มสยามทัง้ สื่ อภายในและสื่ อ ภายนอก โดยใช้ แบบสอบถามในการ
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ประเมิน Likert Scale 5 ระดับ จานวน 12 ข้ อ
3) ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพในด้ านต่างๆ ของมิวเซียมสยามที่เกิดขึ ้นภายในใจของผู้
เยี่ยมชม ได้ แก่ ด้ านองค์การ, ด้ านบริ หารจัดการ, ด้ านสินค้ า, ด้ านราคา, ด้ านส่งเสริ มการตลาด,
ด้ า นสัญ ลัก ษณ์ , ด้ า นบุค ลากร, ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก และด้ า นความสะอาด โดยใช้
แบบสอบถามในการประเมิน Likert Scale 5 ระดับ จานวน 24 ข้ อ
4) ความผูกพันของผู้เยี่ยมชมที่มีตอ่ มิวเซียมสยาม หมายถึง กระบวนการสร้ างและรักษา
ไว้ ซึ่งความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างผู้เยี่ยมชมกับมิวเซียมสยาม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ยี่ยมชม
เกิดความพอใจและเกิดความผูกพันต่อมิวเซียมสยาม โดยใช้ แบบสอบถามในการประเมิน Likert
Scale 5 ระดับ จานวน 10 ข้ อ
5) มิ วเซียมสยาม หมายถึง พิพิธภัณฑ์ การเรี ยนรู้ โดยจัดตังขึ
้ น้ เพื่อเป็ นต้ นแบบของ
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ในประเทศไทย เน้ นการสร้ างประสบการณ์ใหม่ในการเข้ าชมพิพิธภัณฑ์แก่ ผ้ ู
เยี่ยมชม ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มีปฎิสัมพันธ์ กับ ผู้เยี่ยมชม ให้ การเรี ยนรู้ เรื่ องราว
ต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์เป็ นไปด้ วยความสนุกสนานมากยิ่งขึ ้น
3.4 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ ผู้เยี่ ยมชมชาวไทยที่ เดินทางเข้ ามาท่องเที่ ยวในมิ วเซียม
สยาม ในปี พ.ศ. 2557 (เดือนตุลาคม 56 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2557) จานวน 84,115 คน
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ตำรำงที่ 1.1 สิถิตจิ านวนผู้เข้ าชมมิวเซียมสยาม พ.ศ. 2557

แหล่ งที่มำ: สุกญ
ั ญา ฉิมน้ อย (สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2558)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้เยี่ยมชมชาวไทยที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในมิวเซียม สยาม
จานวน 400 คน ซึง่ ผู้วิจยั มีกระบวนการในการคานวณโดยใช้ สตู รของ Yamane (1967) คือ

เมื่อ
N
e

n
= ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
= ขนาดของประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 84,115
= ค่าเปอร์ เซ็นความคลาดเคลื่อนของกลุม่ ตัวอย่าง มีคา่ เท่ากับ 0.05
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ดังนัน้

n = 398.10 หรื อประมาณ 400
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา (n) คือ จานวน 400 ชุด

3.5 เครื่องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ของการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยผู้วิจยั ทาแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด (Closed-Ended Questions) แบบมี
ตัวเลือก โดยให้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ตอบแบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) ซึ่ง
ข้ อมูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากร ที่ ประกอบด้ วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ประวัติการ
ท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ประกอบด้ วย สื่อ และกิจกรรม
ต่างๆ ของมิวเซียมสยาม
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมชาวไทยต่อสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของมิว
เซียมสยามทังภายในและภายนอก
้
ส่วนที่ 4 ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
ส่วนที่ 5 ความผูกพันมิวเซียมสยาม
3.6 กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ ทาการทดสอบหาคุณภาพของเครื่ องมือโดยทาการทดสอบหาความเที่ยงตรง
(Validity) และหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี ้
1) ผู้วิจยั สร้ างข้ อคาถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรของการวิจยั
2) ผู้วิ จัย หาค่า ความเที่ ยงตรงจากเนื อ้ หาโดยให้ อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาและเจ้ า หน้ าที่ ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามเป็ นผู้ตรวจสอบชุดแบบสอบถาม
3) ผู้วิจยั นาข้ อคาถามต่างๆ ไปทดสอบเบื ้องต้ น (Pilot - Test) เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ จาก
แบบสอบถามต่ า งๆ กั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งจริ ง จ านวน 30 คน โดยใช้ ค่ า
สัมประสิทธิ์ครอนบาค อัลฟาร์ (Cronbach - Alpha) หากมีคา่ Alpha มากว่า 0.70 ขึ ้นไป แสดงว่า
แบบสอบถามดังกล่าวสามารถนาไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลจริงต่อไป
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ผลการวิเคราะห์คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้ วยสูตรครอนบาค อัลฟาร์ (Cronbach
- Alpha) มีรายละเอียด ดังนี ้
ตอนที่ของแบบสอบถาม
ค่าความเชื่อมัน่
1. การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของมิวเซียมสยาม
.958
2. ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของมิว
.944
เซียมสยาม
3. การรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
.962
4. ข้ อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของผู้เยี่ยมชมที่มีตอ่ มิวเซียมสยาม

.961

3.7 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลด้ วยการเข้ าไปแจกแบบสอบถาม ณ มิวเซียมสยาม กับ ผู้เยี่ยมชมชาวไทย
ที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวภายในมิวเซียมสยาม โดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) เพื่อขอให้ ทาการประเมินแบบสอบถามของการศึกษา เรื่ อง การรับรู้ ภาพลักษณ์และ
ความผูกพันของผู้เยี่ยมชมที่มีตอ่ มิวเซียมสยาม โดยหากมีข้อมูลครบจานวน 400 คน ผู้วิจยั ก็จะนา
ข้ อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประเมินค่าสถิตใิ นขันตอนต่
้
อไป
3.8 วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
เกณฑ์ในการให้ คะแนนตัวแปร ผู้วิจยั ได้ ตงเกณฑ์
ั้
การให้ คะแนนตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ครัง้ นี ้ ดังต่อไปนี ้
พึงพอใจมากที่สดุ
ให้ 5 คะแนน
พึงพอใจมาก
ให้ 4 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง
ให้ 3 คะแนน
พึงพอใจน้ อย
ให้ 2 คะแนน
พึงพอใจน้ อยที่สดุ
ให้ 1 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลค่าความพึงพอใจดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จะใช้ คา่ เฉลี่ยเป็ นการแปลค่า คือ
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจอย่างยิ่ง
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก
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ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจน้ อยที่สดุ
รับรู้มากที่สดุ
ให้ 5 คะแนน
รับรู้มาก
ให้ 4 คะแนน
รับรู้ปานกลาง
ให้ 3 คะแนน
รับรู้น้อย
ให้ 2 คะแนน
รับรู้น้อยที่สดุ
ให้ 1 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลค่าการรับรู้ดงั กล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จะใช้ คา่ เฉลี่ยเป็ นการแปลค่า คือ
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง รับรู้มากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง รับรู้มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง รับรู้ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง รับรู้น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง รับรู้น้อยที่สดุ
3.8.1 เกณฑ์ กำรอธิบำยค่ ำควำมสัมพันธ์
ผู้วิจยั ทาการกาหนดระดับความสัมพันธ์ ดังนี ้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2543)
ระดับคะแนน
ความหมาย
0.00 – 0.19
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ามาก
0.20-0.39
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า
0.40-0.59
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
0.60-0.79
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
0.80 ขึ ้นไป
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงมาก
สถิตทิ ี่จะใช้ ในการวิเคราะห์ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ สถิตทิ ี่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การทดสอบสมมุตฐิ านการวิจยั ดังนี ้
1) สถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ ค่าร้ อยละ ค่าความถี่ หรื อจานวน
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรต่างๆ ในแบบสอบถาม
2) สถิตอิ นุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามในสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยใช้ สถิติในการวิเคราะห์ คือ สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (Pearson
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Correlation) เพื่ อ ทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรตามสมมุติฐ านที่ ตัง้ ไว้ โ ดยใช้ ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
โดยสมมุตฐิ าน ข้ อ 1-4 จะใช้ สถิติ t-Test และ One Way ANOVA
และสมมุตฐิ าน ข้ อ 5-9 จะใช้ สถิติ Pearson Product Moment Correlation
3.8.2 กำรทดสอบสมมุตฐิ ำน
สมมุตฐิ านภายในงานวิจยั ครัง้ นี ้ มีทงหมด
ั้
9 ข้ อ ดังนี ้
3.8.2.1 ปัจจัยทางด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับสื่อและ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน โดยใช้ สถิติ t-Test และ One Way
ANOVA
3.8.2.2 ปั จจัยทางด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน
สื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน โดยใช้ สถิติ t-Test และ One Way ANOVA
3.8.2.3 ปั จ จั ย ทางด้ านลั ก ษณะประชากรศาสตร์ แตกต่ า งกั น มี ก ารรั บ รู้
ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน โดยใช้ สถิติ t-Test และ One Way ANOVA
3.8.2.4 ปั จจัยทางด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มีความภักดีในตรา
สินค้ าของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน โดยใช้ สถิติ t-Test และ One Way ANOVA
3.8.2.5 การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของผู้เยี่ยมชม โดยใช้ สถิติ Pearson Product Moment
Correlation
3.8.2.6 การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์การรับรู้ภาพลักษณ์
ของมิวเซียมสยาม โดยใช้ สถิติ Pearson Product Moment Correlation
3.8.2.7 การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์ กับความผูกพัน
ของมิวเซียมสยาม โดยใช้ สถิติ Pearson Product Moment Correlation
3.8.2.8 ความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม โดยใช้ สถิติ Pearson Product Moment Correlation
3.8.2.9 ภาพลักษณ์ ของมิวเซียมสยามมีความสัมพันธ์ กับความผูกพันของมิวเซียม
สยาม โดยใช้ สถิติ Pearson Product Moment Correlation

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การรับรู้ ภาพลักษณ์ และความผูกพันของผู้เยี่ยมชมที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การ
เรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม) เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้ วิธีการวิจยั เชิง
สารวจ (Survey Research) ทาการศึกษากลุ่มผู้เยี่ยมชม ที่กาหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวนทังสิ
้ ้น
400 คน โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้ ทาการแบ่ง
ผลการวิจยั ออกมาดังต่อไปนี ้
4.1 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
4.2 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของ
มิวเซียมสยาม
4.3 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ต่างๆ ของมิวเซียมสยาม
4.4 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
4.5 ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของผู้เยี่ยมชมที่มีต่อมิว
เซียมสยาม
4.6 ส่วนที่ 6 การทดสอบสมมุตฐิ าน
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4.1 ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผลการวิจัยด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ ทาการศึกษาข้ อมูลประชากรในด้ าน
ต่างๆ ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ และประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยม
ชม ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
176
224
400

ร้ อยละ
44.0
56.0
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่ได้ เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ
(มิวเซียมสยาม) เป็ นเพศหญิง (56.0%) มากกว่า เพศชาย (44.0%)
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ
11-20 ปี
21–30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปี ขึ ้นไป
รวม

จานวน
207
129
30
21
8
5
400

ร้ อยละ
51.7
32.3
7.5
5.3
2.0
1.3
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักท่องเที่ยวมีช่วงอายุระหว่าง 11-20 ปี มากที่สุด (51.7%)
รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 21–30 ปี (32.3%) และช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี (7.5%)
ตามลาดับ ส่วนช่วงอายุที่น้อยที่สดุ คือ 61 ปี ขึ ้นไป (1.3%)
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
รวม

จานวน
58
24
295
18
5
400

ร้ อยละ
14.5
6.0
73.8
4.5
1.3
100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุ ด (73.8%)
รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. (14.5%) และอนุปริ ญญา / ปวส. (6.0%) ตามลาดับ
ส่วนระดับการศึกษาที่น้อยที่สดุ คือ สูงกว่าปริญญาโท (1.3%)
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
30,000 บาท ขึ ้นไป
รวม

จานวน
181
80
43
23
11
13
49
400

ร้ อยละ
45.3
20.0
10.8
5.8
2.8
3.3
12.3
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่า นักท่องเที่ยวมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 5,000 บาท มากที่สดุ
(45.3%) รองลงมา คื อ 5,001-10,000 บาท (20.0%) และ 30,000 บาทขึน้ ไป (12.3%)
ตามลาดับส่วนรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่น้อยที่สดุ คือ 20,001-25,000 บาท (2.8%)
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา
พนักงานข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว / ค้ าขาย
พนักงานบริษัท
อื่นๆ
รวม

จานวน
286
32
19
59
4
400

ร้ อยละ
71.5
8.0
4.8
14.8
1.0
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่า นักท่องเที่ยวมีอาชีพ นักเรี ยน / นักศึกษา มากที่สุด (71.5%)
รองลงมา คือ พนักงานบริ ษัท (14.8%) และพนักงานข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (8.0%) ส่วนอาชีพที่
น้ อยที่สดุ คือ อื่นๆ เช่น หมอ และแม่บ้าน (1.0%)
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามประวัติการมาท่องเที่ยวมิว
เซียมสยาม
ประวัตกิ ารมาท่ องเที่ยวมิวเซียมสยาม
ครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรก
2-3 ครัง้
4-5ครัง้
5 ครัง้ ขึ ้นไป
รวม

จานวน
219
126
47
8
400

ร้ อยละ
54.8
31.5
11.8
2.0
100.0

จากตารางที่ 4.6 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีประวัติการเดินทางมาท่องเที่ยวที่มิวเซียม
สยามครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรก มากที่สดุ (54.8%) รองลงมา คือ เคยเดินทางมาท่องเที่ยวแล้ วจานวน 2-3
ครัง้ (31.5%) และเคยเดินทางมาท่องเที่ยวแล้ วจานวน 4-5 ครัง้ (11.8%) ตามลาดับ ส่วนประวัติ
การเดินทางมาท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ ที่น้อยที่สดุ คือ 5 ครัง้ ขึ ้นไป (2.0%)
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4.2 ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่ างๆ ของมิว
เซียมสยาม
ผลการวิ จัย การรั บ รู้ สื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ แ ละกิ จ กรรมต่า งๆ ของมิ ว เซี ย มสยาม โดยได้
ทาการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของมิ วเซียมสยาม
ของผู้เยี่ยมชม โดยผู้วิจยั กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนนของมาตรวัดแบบ Likert Scale 5 ระดับ
ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 4.7 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของมิวเซียม
สยามของกลุม่ ตัวอย่าง

สื่อประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมต่ างๆ

มาก
ที่สุด

ระดับการเปิ ดรับ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

1.Facebook
Fanpage
“Museum Siam”
2.www.museum
siam.com
3.Twitter / IG /
Youtube
4.โทรทัศน์

7.8
(31)

50.0
(200)

27.3
(109)

10.8
(43)

4.3
(17)

3.46

มาก

7.8
(31)
7.5
(30)
5.5
(22)
6.3
(25)
5.0
(20)

45.5
(182)
37.3
(149)
28.0
(112)
23.5
(94)
20.3
(81)

31.5
(126)
34.8
(139)
43.8
(175)
44.3
(117)
45.0
(181)

11.8
(47)
15.5
(62)
17.8
(71)
21.0
(84)
23.8
(95)

3.5
(14)
5.0
(20)
5.0
(20)
5.0
(20)
6.0
(24)

3.42

มาก

3.27

ปานกลาง

3.11

ปานกลาง

3.05

ปานกลาง

2.95

ปานกลาง

5.นิตยสาร
6.หนังสือพิมพ์

น้ อย ค่ าเฉลี่ย
ที่สุด

ความ
หมาย
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

สื่อประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมต่ างๆ

มาก
ที่สุด

ระดับการเปิ ดรับ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

7.วิทยุ

4.0
(16)
8.3
(33)
12.5
(50)
11.0
(44)
9.3
(37)
6.3
(25)
10.5
(42)
11.5
(46)
12.3
(49)
19.5
(78)
14.0
(56)
12.8
(51)

16.5
(66)
28.2
(113)
32.0
(128)
35.5
(142)
17.5
(70)
17.3
(69)
34.3
(137)
33.5
(134)
32.0
(128)
35.8
(143)
32.3
(129)
51.2
(205)

45.0
(180)
38.0
(152)
29.5
(118)
31.3
(125)
31.3
(125)
38.8
(155)
40.3
(161)
40.8
(163)
40.5
(162)
35.3
(141)
37.3
(149)
25.5
(102)

26.5
(106)
20.5
(82)
17.0
(68)
14.0
(56)
23.3
(93)
24.8
(99)
10.0
(40)
10.0
(40)
10.5
(42)
6.5
(26)
11.0
(44)
6.3
(25)

8.0
(32)
5.0
(20)
9.0
(36)
8.3
(33)
18.8
(75)
13.0
(52)
5.0
(20)
4.3
(17)
4.8
(19)
3.0
(12)
5.5
(22)
4.3
(17)

12.3
(49)

49.5
(198)

27.8
(111)

7.0
(28)

3.5
(14)

8.โปสเตอร์
9.คุณครู / โรงเรี ยน
10.เพื่อน / คนรู้จกั
11.เดินผ่าน
12.ไฟวิ่ง
13.จอ Interactive
14.บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์
15. ธง J-Flag
16. แผ่นป้ายบนรัว้ รอบ
นอกมิวเซียมสยาม
17. พนักงาน
นิทรรศการถาวร
1.เรี ยงความประเทศ
ไทย
นิทรรศการหมุนเวียน
2.หลงรัก

น้ อย
ที่สุด

ค่ าเฉลี่ย

ความ
หมาย

3.14

ปานกลาง

3.22

ปานกลาง

3.27

ปานกลาง

2.75

ปานกลาง

2.79

ปานกลาง

3.35

ปานกลาง

3.38

ปานกลาง

3.36

ปานกลาง

3.62

มาก

3.38

ปานกลาง

3.62

มาก

3.60

มาก
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

สื่อประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมต่ างๆ

มาก
ที่สุด

ระดับการเปิ ดรับ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

กิจกรรมพิเศษ
(Event)
3. Museum Family
On Tour “ ย้ อนรอย
เส้ นทางทวาราวดี #1”
4. Noise Market 4

12.8
(51)

36.0
(144)

35.3
(141)

11.3
(45)

4.8
(19)

3.41

มาก

13.5
(54)
12.5
(50)
9.5
(38)

31.5
(126)
32.8
(131)
31.3
(125)

37.8
(151)
38.8
(155)
38.5
(154)

11.8
(47)
11.0
(44)
13.0
(52)

5.5
(22)
5.0
(20)
7.8
(31)

3.36

ปานกลาง

3.37

ปานกลาง

3.22

ปานกลาง

10.0
(40)
11.5
(46)

32.3
(129)
33.3
(133)

37.0
(148)
36.0
(144)

13.8
(55)
12.5
(50)

7.0
(28)
6.5
(26)

3.25

ปานกลาง

3.31

ปานกลาง

10.0
(40)
10.8
(43)
9.8
(39)

29.5
(119)
33.5
(134)
34.0
(136)

40.3
(161)
37.8
(151)
38.3
(153)

12.3
(49)
12.0
(48)
11.5
(46)

7.8
(31)
6.0
(24)
6.5
(26)

3.22

ปานกลาง

3.31

ปานกลาง

3.29

ปานกลาง

12.8
(51)

29.5
(118)

38.5
(154)

12.0
(48)

7.2
(29)

3.29

ปานกลาง

5. Let’s Play & Learn
6. Trip “ปั่ นจักรยาน
ย้ อนอดีตตามหากทม.
บทที่ 1”
7. วันเด็กตะลุยเมือง
ยักษ์
8. การบรรยายพิเศษ
เรื่ อง “วัฒนธรรมการไว้
จุกของเด็กอาเซียน”
9. Exclusive Trip! ครัง้
เดียว วันเดียวเท่านัน!
้
10. Night at the
Museum 5
11. Exclusive
Learning! ยังมีอีก
หลายเรื่ องทีค่ ณ
ุ ไม่ร้ ู
เกี่ยวกับท่าเตียน
12. ประกวดถ่ายภาพ
“มองท่าเตียนผ่าน
เลนส์”

น้ อย
ที่สุด

ค่ าเฉลี่ย

ความ
หมาย
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

สื่อประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมต่ างๆ
13. Noise Market 3
14. Muse Fest ตอน
ตามหา “ออริ จิ ้น ออฟ
แบงค็อค”
15. ประกวดถ่ายภาพ
เก่า “ท่าเตียน”
รวม

มาก
ที่สุด

ระดับการเปิ ดรับ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

ค่ าเฉลี่ย

ความ
หมาย

12.0
(48)
12.3
(49)

30.5
(122)
27.0
(108)

38.3
(153)
41.8
(167)

12.8
(51)
12.0
(48)

6.5
(26)
7.0
(28)

3.29

ปานกลาง

3.26

ปานกลาง

12.0
(48)

28.7
(115)

41.0
(164)

10.8
(43)

7.5
(30)

3.27

ปานกลาง

3.27

ปานกลาง

หมายเหตุ: 1.00-1.80 หมายถึง รับรู้น้อยที่สดุ 1.81-2.60 หมายถึง รับรู้น้อย 2.61-3.40 หมายถึง
รับรู้ปานกลาง 3.41-4.20 หมายถึง รับรู้มาก 4.21-5.00 หมายถึง รับรู้มากที่สดุ
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้เยี่ยมชมมีการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของ
มิวเซียมสยาม อยูใ่ นระดับ ปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ของแผ่นป้ายบน
รัว้ รอบนอกมิ วเซี ยมสยาม และนิทรรศการถาวร ชุดเรี ยงความประเทศไทย มากที่สุด (3.62)
รองลงมา คื อ นิ ทรรศการหมุนเวี ยน ชุดหลงรั ก (3.60) และการรั บ รู้ สื่ อประชาสัม พัน ธ์ ข อง
Facebook Fanpage Museum Siam (3.46) ตามลาดับ
4.3 ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลความพึงพอใจต่ อสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่ างๆ
ของมิวเซียมสยาม
ผลการวิจยั ด้ านความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของมิวเซียมสยาม
โดยทาการศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมที่มีตอ่ สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ต่างๆ ของมิวเซียมสยาม โดยผู้วิจยั กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนนของมาตรวัดแบบ Likert Scale 5
ระดับดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 4.8 แสดงการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ความพึ ง พอใจต่อ สื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ และกิ จ กรรม
ต่างๆ ของมิวเซียมสยามของกลุม่ ตัวอย่าง

สื่อประชาสัมพันธ์

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

1.สือ่ ประชาสัมพันธ์ มี
ความน่าเชื่อถือ
2. สือ่ ประชาสัมพันธ์ มี
ความสวยงาม

23.0
(92)
25.0
(100)

58.5
(234)
59.8
(239)

17.8
(71)
13.5
(54)

0.8
(3)
1.8
(7)

0
(0)
0
(0)

4.04

มาก

4.08

มาก

3. สือ่ ประชาสัมพันธ์
กระตุ้นให้ เกิดความ
สนใจในกิจกรรมต่างๆ
4. ตัวอักษรมีความ
ชัดเจน อ่านง่าย
5. ภาพประกอบภายใน
สือ่ ประชาสัมพันธ์มี
ความน่าดึงดูด ชวนให้
อ่าน
6.เนื ้อหาที่ปรากฎในสือ่
สามารถเข้ าใจได้ ง่าย
7. กิจกรรมมีความ
น่าสนใจ อยากเข้ าร่วม
8. กิจกรรมมีการ
ส่งเสริ มให้ เกิดความรู้
9. กิจกรรมมีความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน

26.8
(107)

55.8
(223)

15.0
(60)

2.0
(8)

0.5
(2)

4.06

มาก

28.7
(115)
29.3
(117)

55.3
(221)
55.3
(221)

13.8
(55)
13.5
(54)

2.0
(8)
1.8
(7)

0.3
(1)
0.3
(1)

4.10

มาก

4.12

มาก

26.8
(107)
24.0
(96)
29.3
(117)
26.0
(104)

57.3
(229)
55.5
(222)
52.8
(211)
54.5
(218)

15.3
(61)
18.3
(73)
16.0
(64)
16.5
(66)

0.8
(3)
1.8
(7)
1.5
(6)
2.5
(10)

0
(0)
0.5
(2)
0.5
(2)
0.5
(2)

4.10

มาก

4.01

มาก

4.09

มาก

4.03

มาก

น้ อย ค่ าเฉลี่ย
ที่สุด

ความ
หมาย
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

กิจกรรม

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

10. กิจกรรมมีความ
แปลกใหม่ สร้ างสรรค์
11. ผู้เข้ าร่วมสามารถ
มีปฎิสมั พันธ์กบั
กิจกรรมได้ เป็ นอย่างดี
12. ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม
รวม

27.8
(111)
26.3
(105)

53.8
(215)
54.5
(218)

16.3
(65)
16.5
(66)

1.8
(7)
2.3
(9)

0.5
(2)
0.5
(2)

4.07

มาก

4.04

มาก

21.3
(85)

51.7
(207)

23.8
(95)

2.3
(9)

1.0
(4)

3.90

มาก

4.05

มาก

น้ อย ค่ าเฉลี่ย
ที่สุด

ความ
หมาย

หมายเหตุ: 1.00-1.80 หมายถึง พึงพอใจน้ อยที่สดุ 1.81-2.60 หมายถึง พึงพอใจน้ อย 2.61-3.40
หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 3.41-4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 4.21-5.00 หมายถึง พึงพอใจมาก
ที่สดุ
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้เยี่ยมชมมี ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจ กรรม
ของมิ วเซี ยมสยาม อยู่ในระดับ มาก โดยมี ค่าเฉลี่ ย ความพึง พอใจต่อสื่ อประชาสัม พันธ์ ด้ า น
ภาพประกอบภายในสื่อประชาสัมพันธ์มีความน่าดึงดูด ชวนให้ อ่านมากที่สดุ (4.12) รองลงมา คือ
ตัวอักษรมีความชัดเจน อ่านง่าย และ เนือ้ หาที่ปรากฎในสื่อสามารถเข้ าใจได้ ง่าย (4.10) และ
กิจกรรมมีการส่งเสริมให้ เกิดความรู้ (4.09) ตามลาดับ
4.4 ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลการรั บรู้ ภาพลักษณ์ ของมิวเซียมสยาม
ผลการวิจัยด้ าน การรับรู้ ภาพลักษณ์ ของมิวเซียมสยาม ทาการศึกษาเกี่ ยวกับการรับรู้
ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามในด้ านต่างๆ ของผู้เยี่ยมชม
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ตารางที่ 4.9 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ ภาพลักษณ์ ในด้ านต่างๆ มิวเซียมสยามของกลุ่ม
ตัวอย่าง

ภาพลักษณ์

ด้ านองค์ การ
1. พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ เป็ น
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้
แห่งแรกที่มกี ารนาเสนอ
ด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
2. พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ ทา
ให้ ผ้ ชู มเกิดความรักและ
ภูมิใจในชาติไทยมาก
ยิ่งขึ ้น
รวม
ด้ านบริหารจัดการ
3. การจัดนิทรรศการ
ก่อให้ เกิดความรู้ตา่ งๆ
4.การจัดนิทรรศการ
ก่อให้ เกิดความ
เพลิดเพลินต่างๆ
รวม
ด้ านนิทรรศการ
5. พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้
สามารถบอกเรื่ องราวได้
เป็ นอย่างดี

มาก
ที่สุด

ระดับการรั บรู้
มาก ปาน น้ อย
กลาง

29.3
(117)

56.8
(227)

12.3
(49)

1.5
(6)

0.3
(1)

4.13

มาก

27.5
(110)

57.8
(231)

13.3
(53)

1.3
(5)

0.3
(1)

4.11

มาก

4.12

มาก

น้ อย ค่ าเฉลี่ย
ที่สุด

ความ
หมาย

29.5
(118)

57.3
(229)

12.0
(48)

0.8
(3)

0.5
(2)

4.5

มาก

31.0
(124)

56.0
(224)

12.3
(49)

0.8
(3)

0
(0)

4.17

มาก

4.16

มาก

4. 6

มาก

30.5
(122)

56.8
(227)

11.3
(45)

1.5
(6)

0
(0)
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)

ภาพลักษณ์

ด้ านนิทรรศการ
5. พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้
สามารถบอกเรื่ องราวได้
เป็ นอย่างดี
6. พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ มี
อุปกรณ์การจัดแสดงที่
ทันสมัย มีปฎิสมั พันธ์กบั
ผู้ชมได้
รวม
ด้ านราคา
7. ความคุ้มค่าของราคา
ในการเข้ าชมพิพิธภัณฑ์
8. ความคุ้มค่าของราคา
สินค้ า ภายในร้ านขาย
ของที่ระลึก
รวม
ด้ านส่ งเสริมการตลาด
9. พิพิธภัณฑ์มีการ
ร่วมกับองค์กรอื่นในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ ้น

มาก
ที่สุด

ระดับการรั บรู้
มาก ปาน น้ อย
กลาง

30.5
(122)

56.8
(227)

11.3
(45)

28.5
(114)

58.5
(234)

12.0
(48)

30.5
(122)
26.3
(105)

24.5
(98)

54.3
(217)
48.5
(194)

51.7
(207)

13.3
(53)
22.0
(88)

21.3
(85)

น้ อย
ที่สุด

ค่ าเฉลี่ย

ความ
หมาย

1.5
(6)

0
(0)

4.16

มาก

1.0
(4)

0
(0)

4.15

มาก

4.15

มาก

4.13

มาก

3.98

มาก

4.06

มาก

3.98

มาก

2.0
(8)
3.3
(13)

2.5
(10)

0
(0)
0
(0)

0
(0)

63
ตารางที่ 4.9 (ต่อ)

ภาพลักษณ์

มาก
ที่สุด

ระดับการรั บรู้
มาก ปาน น้ อย
กลาง

10. พิพิธภัณฑ์มีการ
ร่วมกับองค์กรอื่นจัด
โปรโมชัน่ เพื่อได้ รับสิทธิ
พิเศษลดหย่อนค่าเข้ า
ชม
11. สิทธิประโยชน์ของ
บัตรสมาชิก Muse Plus
มีความเหมาะสม
รวม

21.8
(87)

53.5
(214)

21.8
(87)

21.3
(85)

50.2
(201)

23.3
(93)

ด้ านสัญลักษณ์
12. พิพิธภัณฑ์มี
สัญลักษณ์ (Logo)

13. ท่านทราบว่ามีรูป
“คนกบแดง” อยูใ่ น
วงกลมสีแดงของ
สัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์
รวม

น้ อย
ที่สุด

ค่ าเฉลี่ย

ความ
หมาย

2.8
(11)

0.3
(1)

3.94

มาก

4.8
(19)

0.5
(2)

3.87

มาก

3.93

มาก

32.3
(129)

52.5
(210)

14.0
(56)

1.0
(4)

0.3
(1)

4.16

มาก

23.3
(93)

53.5
(214)

18.3
(73)

4.3
(17)

0.8
(3)

3.94

มาก

4.05

มาก
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)

ภาพลักษณ์

ด้ านบุคลากร
14. การตอบข้ อคาถาม
และคาแนะนาต่างๆ
15. การมีบคุ ลิกภาพที่ดี
16. การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
17. การให้ บริ การทีด่ ี

มาก
ที่สุด

ระดับการรั บรู้
มาก ปาน น้ อย
กลาง

27.8
(111)
28.2
(113)
31.5
(126)
33.3
(133)

52.3
(209)
58.3
(233)
55.3
(221)
55.5
(222)

18.0
(72)
12.3
(49)
12.0
(48)
10.3
(41)

2.0
(8)
1.0
(4)
1.0
(4)
1.0
(4)

น้ อย ค่ าเฉลี่ย
ที่สุด

0
(0)
0.3
(1)
0.3
(1)
0
(0)

รวม

ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก
18. ความสะดวกในการ
เดินทางมาพิพิธภัณฑ์
19. ความสะดวกของ
สถานที่จอดรถ
20. ห้ องน ้ามีความ
เพียงพอต่อการใช้
บริ การ
รวม

30.8
(123)
25.5
(102)
30.5
(122)

48.3
(193)
45.5
(182)
44.8
(179)

18.0
(72)
23.5
(94)
21.5
(86)

2.3
(9)
3.5
(14)
2.5
(10)

0.8
(3)
2.0
(8)
0.8
(3)

ความ
หมาย

4.06

มาก

4.13

มาก

4.14

มาก

4.21

มากที่สดุ

4.14

มาก

4.06

มาก

3.89

มาก

4.02

มาก

3.99

มาก
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)

ภาพลักษณ์

มาก
ที่สุด

ระดับการรั บรู้
มาก ปาน น้ อย
กลาง

ด้ านความสะอาด
21. อาคารของ
พิพิธภัณฑ์
22. อุปกรณ์การจัด
แสดงนิทรรศการ

38.5
(154)

49.0
(196)

11.3
(45)

1.0
(4)

0.3
(1)

4.24

มากที่สดุ

37.8
(151)

49.3
(197)

11.8
(47)

0.8
(3)

0.5
(2)

4.23

มากที่สดุ

23. ห้ องน ้า

36.0
(144)
39.8
(159)

47.3
(189)
47.5
(190)

15.3
(61)
11.8
(47)

1.0
(4)
0.5
(2)

0.5
(2)
0.5
(2)

4.17

มาก

4.26

มากที่สดุ

4.23

มากที่สุด

4.10

มาก

24. สถานทีใ่ นบริ เวณ
โดยรอบมิวเซียมสยาม
รวม
รวมภาพลักษณ์
ทุกด้ าน

น้ อย ค่ าเฉลี่ย
ที่สุด

ความ
หมาย

หมายเหตุ: 1.00-1.80 หมายถึง รับรู้น้อยที่สดุ 1.81-2.60 หมายถึง รับรู้น้อย 2.61-3.40 หมายถึง
รับรู้ปานกลาง 3.41-4.20 หมายถึง รับรู้มาก 4.21-5.00 หมายถึง รับรู้มากที่สดุ
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้เยี่ยมชมมีการรับรู้ ภาพลักษณ์ในด้ านต่างๆ ของมิวเซียมสยาม
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีคา่ เฉลี่ยการรับรู้ ภาพลักษณ์ด้านความสะอาดของพิพิธภัณฑ์ มาก
ที่สดุ (4.26) รองลงมา คือ ด้ านบริ หารจัดการ (4.16) และด้ านนิทรรศการ (4.15) ตามลาดับ ซึ่งผู้
เยี่ยมชมมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ ภาพลักษณ์ ในด้ านความสะอาดของพิพิธภัณฑ์ ด้ านสถานที่บริ เวณ
โดยรอบ (4.26) ด้ านอาคารของพิพิธภัณฑ์ (4.24) ด้ านอุปกรณ์การจัดแสดงนิทรรศการ (4.23)
และภาพลักษณ์ ใ นด้ า นบุคลากร ด้ านการให้ บริ การที่ ดี (4.21) ในระดับ มากที่ สุด ตามล าดับ
นอกจากนี ้ ผู้เยี่ยมชมมีภาพลักษณ์ในด้ านต่างๆ ของมิวเซียมสยาม ในระดับ มาก ทุกด้ าน
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4.5 ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันที่มีต่อมิวเซียมสยาม
ผลการวิจยั ด้ านระดับความผูกพันที่มีต่อมิวเซียมสยาม โดยทาการศึกษาเกี่ยวกับระดับ
ความผูกพันที่มีตอ่ มิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชม
ตารางที่ 4.10 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความผูกพันที่มีตอ่ มิวเซียมสยามของกลุม่ ตัวอย่าง

ความผูกพัน

มาก
ที่สุด

ระดับความผูกพัน
มาก ปาน น้ อย
กลาง

1. ท่านจะกลับมา
ท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์นี ้
อีกอีกครัง้
2. ท่านจะมีการแนะนา
ให้ เพื่อนหรื อคนรู้จกั เข้ า
มาท่องเที่ยวใน
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้
3. ท่านเป็ นสมาชิก
Facebook Fanpage
Museum Siam
4. ท่านเข้ าชมเว็บไซต์
ของพิพิธภัณฑ์
www.museumsiam.c
om
5.ท่านเป็ นสมาชิก
Museum Siam Family
Card (Muse Plus)
6. ท่านเคยเข้ าร่วม
กิจกรรม Night at the
Museum

30.0
(120)

62.5
(250)

7.8
(28)

0.5
(2)

0
(0)

4.22

มากที่สดุ

26.3
(105)

67.5
(270)

5.5
(22)

0.8
(3)

0
(0)

4.19

มาก

13.8
(55)

53.0
(212)

3.3
(13)

20.3
(81)

9.8
(39)

3.41

มาก

6.8
(27)

23.5
(94)

29.3
(117)

33.0
(132)

7.5
(30)

2.89

ปานกลาง

4.5
(18)

10.3
(41)

2.3
(9)

63.7
(255)

19.3
(77)

2.17

น้ อย

3.0
(12)

17.8
(71)

1.5
(6)

56.0
(224)

21.8
(87)

2.24

น้ อย

น้ อย ค่ าเฉลี่ย
ที่สุด

ความ
หมาย
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)

ความผูกพัน

มาก
ที่สุด

ระดับความผูกพัน
มาก ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ที่สุด

7. ท่านเคยเข้ าร่วม
กิจกรรม Noise Market
8. ท่านเคยเข้ าร่ วม
กิจกรรมประกวด
ภาพถ่าย
9. ท่านเคยเข้ าร่วมการ
บรรยาย หรื อการเสวนา
ต่างๆ
10. ท่านเคยเข้ าร่วม
กิจกรรมออกทริ ป หรื อ
ออนทัวร์ ณ สถานที่
ต่างๆ ที่พิพิธภัณฑ์จดั
ขึ ้น
รวม

3.3
(13)
3.3
(13)

15.8
(63)
9.5
(38)

1.8
(7)
0.5
(2)

57.8
(231)
63.2
(253)

21.5
(86)
23.5
(94)

2.21

น้ อย

2.06

น้ อย

5.5
(2)

30.0
(120)

1.5
(6)

41.8
(167)

21.3
(85)

2.57

น้ อย

3.3
(13)

9.8
(39)

1.0
(4)

63.5
(254)

22.5
(90)

2.08

น้ อย

2.80

ปานกลาง

ค่ าเฉลี่ย ความ
หมาย

หมายเหตุ: 1.00-1.80 หมายถึง รับรู้น้อยที่สดุ 1.81-2.60 หมายถึง รับรู้น้อย 2.61-3.40 หมายถึง
รับรู้ปานกลาง 3.41-4.20 หมายถึง รับรู้มาก 4.21-5.00 หมายถึง รับรู้มากที่สดุ
จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความผูกพันต่อมิวเซียมสยาม อยู่ในระดับ ปาน
กลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยในด้ าน จะกลับมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์นี ้อีกครัง้ มากที่สดุ (4.22) รองลงมา
คือ จะมีการแนะนาให้ เพื่อนหรื อคนรู้ จกั เข้ ามาท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ (4.19) และเป็ น
สมาชิก Facebook Fanpage Museum Siam (3.41) ตามลาดับ
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4.6 ส่ วนที่ 6 การทดสอบสมมุตฐิ าน
การวิจยั เรื่ อง การรับรู้ ภาพลักษณ์ และความผูกพันของผู้เยี่ยมชมที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การ
เรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม) ได้ ทาการตังสมมุ
้
ติฐานไว้ ทงหมด
ั้
10 ข้ อ โดยผลการทดสอบสมมุติฐาน มี
รายละเอียด ดังนี ้
4.6.1 สมมุตฐิ านที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ มี ีเพศ อายุ การศึกษา รายได้
อาชีพ ประวัตกิ ารท่ องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่ างกัน มีการเปิ ดรับสื่อและ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามที่แตกต่ างกัน
4.6.1.1 สมมุตฐิ านที่ 1.1 ผู้เยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับสื่อและ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.11 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ของมิว
เซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกัน
เพศ

ค่ าเฉลี่ย

ชาย
หญิง

3.2035
3.3087

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.77005
.56978

ค่ า t

p

1.516

.131

จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ของ
มิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีเพศต่างกัน มีการเปิ ดรับสื่อและ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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4.6.1.2 สมมุตฐิ านที่ 1.2 ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับสื่อและ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน
อายุ

ค่ าเฉลี่ย

11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปี ขึ ้นไป

3.2784
3.2602
3.2375
3.1958

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.71595
.61810
.63831
.57009

ค่ า F

p

.166

.919

จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัม พันธ์ ของมิ วเซี ยมสยามของผู้เยี่ยมชมที่ มี อายุแตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ ยมชมที่มี อายุ
แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สาคัญทางสถิติ
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4.6.1.3 สมมุตฐิ านที่ 1.3 ผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับ
สื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ระดับการศึกษา

ค่ าเฉลี่ย

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช.
อนุปริญญา /
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ขึ ้นไป

3.1681

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.71962

3.1979

.65762

3.2857
3.2624

.66770
.51991

ค่ า F

p

.581

.628

จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่
มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยาม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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4.6.1.4 สมมุตฐิ านที่ 1.4 ผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับสื่อและ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน
รายได้

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่า 5,000
5,001-10,000
10,001-15,000
15,001 บาทขึ ้นไป

3.3134
3.3411
3.2740
3.0957

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.70189
.68774
.53954
.61001

ค่ า F

p

2.767*

.042

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้
แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4.15 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน
รายได้

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่า 5,000
5,001-10,000
10,001-15,000
15,001 บาทขึ ้นไป

3.3134
3.3411
3.2740
3.0957

ต่ากว่ า
5,000

5,001 10,000
.02773

10,001 15,000
.03938
.06711

15,001
บาทขึน้ ไป
.21766
.24539
.17828
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* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ย การเปิ ดรับสื่อและกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน พบว่า ไม่พบคู่ใดที่
แตกต่างกันโดยมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4.6.1.5 สมมุตฐิ านที่ 1.5 ผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับสื่อและ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน
อาชีพ

ค่ าเฉลี่ย

นักเรี ยน /
นักศึกษา
พนักงาน
ข้ าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว /
ค้ าขาย
พนักงานบริษัท /
อื่นๆ

3.2941

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.68151

3.3408

.64516

3.1974

.51445

3.0987

.63463

ค่ า F

p

1.698

.167

จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สาคัญทางสถิติ
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4.6.1.6 สมมุตฐิ านที่ 1.6 ผู้เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม
แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียม
สยามแตกต่างกัน
ประวัตกิ ารท่ องเที่ยว
มิวเซียมสยาม
ครัง้ แรก
2-3 ครัง้
4 ครัง้ ขึ ้นไป

ค่ าเฉลี่ย
3.2085
3.2046
3.6097

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.68318
.63506
.56748

ค่ า F

p

9.0001*

.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มีการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียม
สยามแตกต่างกัน
ประวัตกิ ารท่ องเที่ยว
มิวเซียมสยาม
ครัง้ แรก
2-3 ครัง้
4 ครัง้ ขึ ้นไป

ค่ าเฉลี่ย
3.2085
3.2046
3.6097

ครัง้ แรก

2-3 ครัง้

4 ครัง้ ขึน้ ไป

.00389

.40116*
.40505*

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการเปิ ดรับ สื่อและกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์มิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
พบว่า
ผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยามครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรก แตกต่างจาก ผู้เยี่ยม
ชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่
ผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ ขึ ้นไป มีการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ มิวเซียมสยาม มากกว่าผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยามครัง้ นี ้เป็ น
ครัง้ แรก
และผู้เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม 2-3 ครัง้ แตกต่างจาก ผู้เยี่ยมชมที่มี
ประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผ้ ู
เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ ขึ ้นไป มีการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์มิวเซียมสยาม มากกว่าผู้เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม 2-3 ครัง้
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4.6.2 สมมุติฐานที่ 2 ลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ ีมีเพศ อายุ การศึกษา รายได้
อาชีพ ประวัติการท่ องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่ างกัน มีความพึงพอใจใน
สื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามแตกต่ างกัน
4.6.2.1 สมมุตฐิ านที่ 2.1 ผู้เยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสื่
และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของมิว
เซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกัน
เพศ

ค่ าเฉลี่ย

ชาย
หญิง

4.0014
4.0919

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.56859
.57667

ค่ า F

p

1.567

.118

จากตารางที่ 4.18 ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในสื่ อ และกิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติ
การท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มี ความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของมิว
เซียมสยามแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
4.6.2.2 สมมุตฐิ านที่ 2.2 ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสื่อ
และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน
อายุ

ค่ าเฉลี่ย

11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี

4.1240
4.0317
3.9611

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.54155
.60338
.54831

ค่ า F

p

4.181*

.006
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ)
อายุ

ค่ าเฉลี่ย

41 ปี ขึ ้นไป

3.7721

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.59717

ค่ า F

p

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจในสื่อและ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มี
อายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน
อายุ
11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปี ขึ ้นไป

ค่ าเฉลี่ย
4.1240
4.0317
3.9611
3.7721

11-20 ปี

21-30 ปี
.09234

31-40 ปี
.16288
.07054

41 ปี ขึน้ ไป
.35193*
.25959
.18905

จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจในสื่อและ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า
ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุ 11-20 ปี แตกต่างจาก ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 โดยที่ ผ้ ูเ ยี่ ย มชมที่ มี อ ายุ 11-20 ปี มี ค วามพึ ง พอใจในสื่ อ และกิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม มากกว่าผู้เยี่ยมชมที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป
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4.6.2.3 สมมุตฐิ านที่ 2.3 ผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ระดับการศึกษา

ค่ าเฉลี่ย

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช.
อนุปริญญา /
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ขึ ้นไป

3.9856

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.59668

3.9271

.77097

4.0757
4.0471

.56093
.44083

ค่ า F

p

.804

.492

จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจในสื่อและ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า ผู้
เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของมิว
เซียมสยามแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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4.6.2.4 สมมุตฐิ านที่ 2.4 ผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสื่อ
และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน
รายได้

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่า 5,000
5,001-10,000
10,001-15,000
15,001 บาทขึ ้นไป

4.0921
4.0479
4.1047
3.9566

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.56748
.58907
.64450
.53734

ค่ า F

p

1.302

.273

จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจในสื่อและ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มี
รายได้ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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4.6.2.5 สมมุตฐิ านที่ 2.5 ผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสื่อ
และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน
อาชีพ

ค่ าเฉลี่ย

นักเรี ยน /
นักศึกษา
พนักงาน
ข้ าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว /
ค้ าขาย
พนักงานบริษัท /
อื่นๆ

4.0935

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.58583

4.0651

.45729

3.7763

.56455

3.9405

.55042

ค่ า F

p

2.794*

.040

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจในสื่อและ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 4.25 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน
อาชีพ

ค่ าเฉลี่ย

นักเรี ยน /
นักศึกษา
ข้ าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว /
ค้ าขาย
พนักงานบริษัท /
อื่นๆ

4.0935

ข้ าราชการ / ธุรกิจส่ วนตัว พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
/ ค้ าขาย บริษัท / อื่นๆ
.02843
.31722
.15306

4.0651

.28879

3.7763

นักเรียน /
นักศึกษา

.12463
.16416

3.9405

จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิว
เซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า ไม่พบคู่ใดที่แตกต่างกันโดยมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
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4.6.2.6 สมมุตฐิ านที่ 2.6 ผู้เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียม
สยามแตกต่างกัน
ประวัตกิ ารท่ องเที่ยว
มิวเซียมสยาม
ครัง้ แรก
2-3 ครัง้
4 ครัง้ ขึ ้นไป

ค่ าเฉลี่ย
4.0034
4.0694
4.2061

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.57333
.59036
.51741

ค่ า F

p

2.848

.059

จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจในสื่อและ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม
แตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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4.6.3 สมมุตฐิ านที่ 3 ลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ มี ีเพศ อายุ การศึกษา รายได้
อาชีพ ประวัตกิ ารท่ องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่ างกัน มีการรั บรู้
ภาพลักษณ์ ของมิวเซียมสยามที่แตกต่ างกัน
4.6.3.1 สมมุตฐิ านที่ 3.1 ผู้เยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
มิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
ของผู้เยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกัน
เพศ

ค่ าเฉลี่ย

ชาย
หญิง

4.1402
4.0612

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.49394
.50765

ค่ า F

p

1.562

.119

จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามของ
ผู้เยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ ภาพลักษณ์ของมิว
เซียมสยามแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
4.6.3.2 สมมุตฐิ านที่ 3.2 ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์
ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามของผู้
เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน
อายุ

ค่ าเฉลี่ย

11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปี ขึ ้นไป

4.1552
4.0572
4.0583
3.9154

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.46245
.54881
.49466
.52238

ค่ า F

p

2.769*

.041
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* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิว
เซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4.29 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม ของ
ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน
อายุ
11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปี ขึ ้นไป

ค่ าเฉลี่ย
4.1552
4.0572
4.0583
3.9154

11-20 ปี

21-30 ปี
.09802

31-40 ปี
.09686
.00116

41 ปี ขึน้ ไป
.23975
.14173
.14281

จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิว
เซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า ไม่พบคูใ่ ดที่แตกต่างกันโดยมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
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4.6.3.3 สมมุตฐิ านที่ 3.3 ผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.30 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามของผู้
เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
อายุ

ค่ าเฉลี่ย

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช.
อนุปริญญา /
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ขึ ้นไป

4.1034

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.52694

4.0538

.74662

4.1035
4.0236

.47897
.45224

ค่ า F

p

.241

.868

จากตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการรับรู้ ภาพลักษณ์ของมิว
เซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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4.6.3.4 สมมุตฐิ านที่ 3.4 ผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์
ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามของผู้
เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน
รายได้

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่า 5,000
5,001-10,000
10,001-15,000
15,001 บาทขึ ้นไป

4.1245
4.1333
4.0601
4.0269

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.51466
.50631
.49704
.47795

ค่ า F

p

1.020

.384

จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการรับรู้ ภาพลักษณ์ของมิว
เซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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4.6.3.5 สมมุตฐิ านที่ 3.5 ผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์
ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.32 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามของผู้
เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน
อาชีพ

ค่ าเฉลี่ย

นักเรี ยน /
นักศึกษา
พนักงาน
ข้ าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว /
ค้ าขาย
พนักงานบริษัท
/ อื่นๆ

4.1154

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.50647

4.0794

.43858

4.0285

.40660

4.0364

.54340

ค่ า F

p

.561

.641

จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิว
เซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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4.6.3.6 สมมุตฐิ านที่ 3.6 ผู้เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม
แตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามของผู้
เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ประวัตกิ ารท่ องเที่ยว
มิวเซียมสยาม
ครัง้ แรก
2-3 ครัง้
4 ครัง้ ขึ ้นไป

ค่ าเฉลี่ย
4.0748
4.0685
4.2432

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.51714
.48358
.46865

ค่ า F

p

2.768

.064

จากตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยการรับรู้ ภาพลักษณ์ของมิว
เซียมสยามของผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มี
ประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
4.6.4 สมมุตฐิ านที่ 4 ลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ มี ีเพศ อายุ การศึกษา รายได้
อาชีพ ประวัตกิ ารท่ องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่ างกัน มีความผูกพันของมิว
เซียมสยามที่แตกต่ างกัน
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4.6.4.1 สมมุตฐิ านที่ 4.1 ผู้เยี่ยมชมที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันของมิว
เซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.34 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความผูกพันของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีเพศ
แตกต่างกัน
เพศ

ค่ าเฉลี่ย

ชาย
หญิง

2.7989
2.8080

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.77857
.68240

ค่ า F

p

.125

.900

จากตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความผูกพันของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยม
ชมที่ มีเ พศแตกต่างกัน พบว่า ผู้เ ยี่ยมชมที่ มี เพศแตกต่างกัน มี ความผูกพัน ของมิ วเซี ยมสยาม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
4.6.4.2 สมมุติฐานที่ 4.2 ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันของมิว
เซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.35 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความผูกพันของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยม
ชมที่มีอายุแตกต่างกัน
อายุ

ค่ าเฉลี่ย

11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปี ขึ ้นไป

2.7140
2.9194
3.0767
2.6735

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.70010
.75302
.70744
.68901

ค่ า F

p

4.019*

.008
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จากตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความผูกพันของมิวเซียมสยาม
ของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันของมิวเซียม
สยามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4.36 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยความผูกพันของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยม
ชมที่มีอายุแตกต่างกัน
อายุ
11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปี ขึ ้นไป

ค่ าเฉลี่ย
2.7140
2.9194
3.0767
2.6735

11-20 ปี

21-30 ปี
.20537

31-40 ปี
.36266
.15729

41-50 ปี
.04048
.24585
.40314

จากตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ ่าเฉลี่ยความผูกพันของมิวเซียม
สยาม ของผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า ไม่พบคูใ่ ดที่แตกต่างกันโดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4.6.4.3 สมมุตฐิ านที่ 4.3 ผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพัน
ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.37 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความผูกพันของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยม
ชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
อายุ

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่ า F

p

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.

2.6862

.56737

2.126

.096

2.5667

.60696

ปริ ญญาตรี

2.8305

.75882

ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป

3.0087

.69079
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จากตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความผูกพันของมิวเซียมสยาม
ของผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ความผูกพันของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
4.6.4.4 สมมุตฐิ านที่ 4.4 ผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีความผูกพันของมิว
เซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.38 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความผูกพันของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยม
ชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน
รายได้

ค่ าเฉลี่ย

ต่ากว่า 5,000
5,001-10,000
10,001-15,000
15,001 บาทขึ ้นไป

2.7475
2.8050
2.8349
2.8958

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.72292
.79777
.57399
.72778

ค่ า F

p

.904

.439

จากตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความผูกพันของมิวเซียมสยาม
ของผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ แตกต่างกัน มี ความผูกพันของมิว
เซียมสยามแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ 4.6.4.5 สมมุติฐานที่ 4.5 ผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีความผูกพันของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความผูกพันของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชม
ที่มีอาชีพแตกต่างกัน
อาชีพ

ค่ าเฉลี่ย

นักเรี ยน /
นักศึกษา

2.7668

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.72348

ค่ า F

p

1.025

.382
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ตารางที่ 4.39 (ต่อ)
อาชีพ

ค่ าเฉลี่ย

พนักงาน
ข้ าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว /
ค้ าขาย
พนักงานบริษัท
อื่นๆ

2.9687

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.76935

2.8737

.72942

2.8683

.70957

ค่ า F

p

จากตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความผูกพันของมิวเซียมสยาม
ของผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความผูกพันของมิว
เซียมสยามแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
4.6.4.6 สมมุตฐิ านที่ 4.6 ผู้เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม
แตกต่างกัน มีความผูกพันของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ตารางที่ 4.40 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความผูกพันของมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยม
ชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ประวัตกิ ารท่ องเที่ยว
มิวเซียมสยาม
ครัง้ แรก
2-3 ครัง้
4 ครัง้ ขึ ้นไป

ค่ าเฉลี่ย
2.4959
2.9429
3.7127

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.53632
.61546
.76062

ค่ า F

p

96.426*

.000
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จากตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความผูกพันของมิวเซียมสยาม
ของผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการ
ท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มีความผูกพันของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
ตารางที่ 4.41 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคูค่ า่ เฉลี่ยความความผูกพันของมิวเซียมสยาม ของผู้
เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน
ประวัตกิ ารท่ องเที่ยว
มิวเซียมสยาม
ครัง้ แรก
2-3 ครัง้
4 ครัง้ ขึ ้นไป

ค่ าเฉลี่ย
2.4959
2.9429
3.7127

ครัง้ แรก

2-3 ครัง้

4 ครัง้ ขึน้ ไป

.44697*

1.21684*
.76987*

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายคู่ค่าเฉลี่ย ความผูกพันของมิวเซียม
สยาม ผู้เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน พบว่า
ผู้เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยามครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรกแตกต่างจาก ผู้เยี่ยมชม
ที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม 2-3 ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ ผ้ ู
เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม 2-3 ครัง้ มีความความผูกพันของมิวเซียมสยาม
มากกว่าผู้เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยามครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรก
และผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม ครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรก แตกต่างจาก ผู้
เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยที่ผ้ เู ยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ ขึ ้นไป มีความความผูกพันของมิว
เซียมสยาม มากกว่าผู้เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยามครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรก
นอกจากนี ้ผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม 2-3 ครัง้ แตกต่างจาก ผู้เยี่ยม
ชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ ขึ ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่
ผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ ขึ ้นไป มีความความผูกพันของมิวเซียม
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สยาม มากกว่าผู้เยี่ยมชมที่มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม 2-3 ครัง้
4.6.5 สมมุตฐิ านที่ 5 การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม มี
ความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของผู้
เยี่ยมชม
ตารางที่ 4.42 การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม ของ
ผู้เยี่ยมชมกับความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของผู้เยี่ยมชม
ตัวแปร

ความพึงพอใจในสื่อ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค่ าสหสัมพันธ์ (r) กับการ
เปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์
และกิจกรรม
0.391**

p

.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01 (2-Tailed)
จากตารางที่ 4.40 ผลการวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของผู้
เยี่ยมชม พบว่า การเปิ ดรับสื่ อประชาสัมพันธ์ และกิ จกรรมของมิ วเซี ยมสยามของผู้เยี่ ยมชม มี
ความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของผู้เยี่ยมชมโดยมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ เป็ นความสัมพันธ์ในเชิงบวก แต่เป็ นความสัมพันธ์ระดับต่า
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4.6.6 สมมุตฐิ านที่ 6 การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม มี
ความสัมพันธ์ กับการรั บรู้ ภาพลักษณ์ ของมิวเซียมสยาม
ตารางที่ 4.43 การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของผู้
เยี่ยมชม กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
ตัวแปร

การรั บ รู้ ภาพลั ก ษณ์ ข องมิ ว
เซียมสยาม

ค่ าสหสัมพันธ์ (r) กับการ
เปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์
และกิจกรรม
0.320**

p

.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01 (2-Tailed)
จากตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์และ
กิจ กรรมของผู้เยี่ ยมชม มี ความสัม พันธ์ กับ การรั บรู้ ภาพลักษณ์ ของมิ วเซี ยมสยาม พบว่า การ
เปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้
ภาพลัก ษณ์ ข องมิ ว เซี ย มสยามโดยมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ เป็ นความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก แต่ มี
ความสัมพันธ์ระดับต่า
4.6.7 สมมุติฐานที่ 7 การเปิ ดรั บสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม มี
ความสัมพันธ์ กับความผูกพันของมิวเซียมสยาม
ตารางที่ 4.44 การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของผู้
เยี่ยมชม กับความผูกพันของมิวเซียมสยาม
ตัวแปร

ความผูกพันของมิวเซียมสยาม

ค่ าสหสัมพันธ์ (r) กับการ
เปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์
และกิจกรรม
0.350**

p

.000
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* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01 (2-Tailed)
จากตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์ กับความผูกพันของมิวเซียมสยาม พบว่า การเปิ ดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์ กบั ความผูกพันของ
มิวเซียมสยามโดยมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์ในเชิงบวก แต่เป็ นความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับต่า
4.6.8 สมมุตฐิ านที่ 8 ความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของผู้เยี่ยม
ชม มีความสัมพันธ์ กับการรั บรู้ ภาพลักษณ์ ของมิวเซียมสยาม
ตารางที่ 4.45 การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ของผู้เยี่ยมชม กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
ตัวแปร
การรับรู้ภาพลักษณ์
ของมิวเซียมสยาม

ค่ าสหสัมพันธ์ (r) กับความ
พึงพอใจในสื่อและกิจกรรม
.601**

p
.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01 (2-Tailed)
จากตารางที่ 4.43 ผลการวิ เ คราะห์ ค่า สหสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความพึ ง พอใจในสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์ กับ การรับรู้ ภาพลักษณ์ของมิวเซียม
สยาม พบว่า ความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์ กับ
การรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม โดยมีนยั สาคัญทางสถิติ เป็ นความสัมพันธ์ในเชิงบวก และ
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
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4.6.9 สมมุตฐิ านที่ 9 ความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของ
ผู้เยี่ยชม มีความสัมพันธ์ กับความผูกพันของมิวเซียมสยาม
ตารางที่ 4.46 การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ของผู้เยี่ยมชม กับความผูกพันของมิวเซียมสยาม
ตัวแปร

ค่ าสหสัมพันธ์ (r) กับความ
พึงพอใจในสื่อและกิจกรรม
ความผูกพันของมิวเซียมสยาม
.162**

p
.001

* มีนยั สาคัญทางสถิติทีระดับ .01 (2-Tailed)
จากตารางที่ 4.44 ผลการวิ เ คราะห์ ค่า สหสัม พัน ธ์ ร ะหว่างความพึง พอใจในสื่ อ
ประชาสัม พันธ์ และกิ จ กรรมของผู้เยี่ ยมชม มี ความสัมพันธ์ กับ ความผูกพัน ของมิ วเซียมสยาม
พบว่า ความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์ กับ ความ
ผูกพันของมิวเซียมสยามโดยมีนยั สาคัญทางสถิติ เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่า
4.6.10 สมมุตฐิ านที่ 10 ภาพลักษณ์ ของมิวเซียมสยาม มีความสัมพันธ์ กับความ
ผูกพันของมิวเซียมสยาม
ตารางที่ 4.47 การวิเคราะห์ ค่าสหสัม พันธ์ ระหว่างการรั บรู้ ภาพลักษณ์ ของมิวเซียมสยาม กับ
ความผูกพันของมิวเซียมสยาม
ตัวแปร

ความผูกพันของมิวเซียมสยาม

ค่ าสหสัมพันธ์ (r) กับ
ภาพลักษณ์ ของมิวเซียม
สยาม
.173**

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01 (2-Tailed)

p

.001
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จากตารางที่ 4.45 ผลการวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ ของมิวเซียม
สยาม มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของมิวเซียมสยาม พบว่า การรับรู้ ภาพลักษณ์ของมิวเซียม
สยาม มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ของมิ ว เซี ย มสยามโดยมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ เป็ น
ความสัมพันธ์ในเชิงบวก ซึง่ มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า
ตารางที่ 4.48 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
ตัวแปรตาม
การเปิ ดรับสื่อ

ความพึงพอใจในสื่อ

การรั บรู้ ภาพลักษณ์

ความผูกพันมิว

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ และ

มิวเซียมสยาม

เซียมสยาม

และกิจกรรม

กิจกรรม

เพศ

X

X

X

X

อายุ

X

การศึกษา

X

√
X

√
X

√
X

รายได้
อาชีพ

√
X

X

X

X

X

X

ประวัติการเดินทาง
ท่องเที่ยวมิวเซียม
สยาม

√

√
X

X

√

ความพึงพอใจในสื่อ

√

ตัวแปรอิสระ

ประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรม
การรับรู้ภาพลักษณ์

√

√

√

√

มิวเซียมสยาม
ความผูกพันมิวเซียม

√

สยาม

หมายเหตุ: เครื่ องหมาย √ หมายถึง ตัวแปรทังสองตั
้
วแปรมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ หรื อมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และเครื่ องหมาย X หมายถึง ตัวแปรทังสองตั
้
ว
แปรมีความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
ผลการวิ จัย เรื่ อ ง การรั บ รู้ ภาพลัก ษณ์ และความผูก พัน ของผู้เ ยี่ ย มชมที่ มี ต่อ
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม) มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์
ความพึง พอใจ ภาพลัก ษณ์ แ ละความผูก พัน ของผู้เ ยี่ ย มชมที่ มี ต่อ มิ ว เซี ย มสยาม และศึก ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจ ภาพลักษณ์และความผูกพัน
ของผู้เ ยี่ ย มชมที่ มี ต่อ มิ วเซี ย มสยาม เป็ น การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) มี
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ก าหนดให้ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งกรอก
แบบสอบถามด้ วยตนเอง โดยมี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เยี่ยมชมชาวไทยที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยว
ภายในมิวเซียมสยาม จานวนทังสิ
้ ้น 400 คน จากนันผู
้ ้ วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ ประมวลผล
ด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สามารถทาการสรุปผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
5.1 สรุปผลการวิจัย
ในบทนี ้ผู้วิจยั จะนาเสนอข้ อสรุปเกี่ยวกับผลการวิจยั เชิงสารวจ จากแบบสอบถาม
ได้ แก่ ด้ านประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ และประวัติ การเดินทางมา
ท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม ด้ านการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของมิวเซียมสยาม ด้ าน
ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของมิวเซียมสยาม ด้ านการรับรู้ ภาพลักษณ์ มิว
เซียมสยาม และด้ านความผูกพันมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชมที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ มิวเซียม
สยาม จานวนทัง้ สิน้ 400 คน รวมถึงผลสรุ ปการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
5.1.1 ด้ านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่ าง
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่กาหนดให้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง (56.0%) มีอายุ 11-20 ปี (51.7%) การศึกษาระดับปริญญาตรี (73.8%) มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน ต่ากว่า 5,000 บาท (45.3%) มีอาชีพ นักเรี ยนหรื อนักศึกษา (71.5%) และมีประวัติการ
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มาท่องเที่ยวมิวเซียมสยามครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรก (54.8)
5.1.2 ด้ านการรั บรู้ ส่ ือประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่ างๆ ของมิวเซียมสยาม
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมมีการรับรู้ สื่ อประชาสัมพันธ์ และกิ จกรรมของมิว
เซียมสยามโดยรวม ในระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ ของแผ่นป้ายบน
รัว้ รอบนอกมิวเซียมสยาม และนิทรรศการถาวร ชุด เรี ยงความประเทศไทย มากที่สดุ รองลงมา คือ
นิทรรศการหมุนเวียน ชุด หลงรัก และFacebook Fanpage Museum Siam ตามลาดับ
5.1.3 ด้ านความพึงพอใจต่ อสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของมิวเซียมสยาม
จากผลการศึกษา ทาให้ พบว่า ผู้เยี่ยมชมมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์
และกิ จ กรรมของมิ ว เซี ย มสยามโดยรวม ในระดับ มาก โดยมี ค่า เฉลี่ ย ความพึง พอใจต่อสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ด้ านภาพประกอบภายในสื่อประชาสัมพันธ์มีความน่าดึงดูด ชวนให้ อ่านมากที่สุด
รองลงมา คือ ตัวอักษรมีความชัดเจน อ่านง่าย และ เนื ้อหาที่ปรากฎในสื่อสามารถเข้ าใจได้ ง่าย
และกิจกรรมมีการส่งเสริมให้ เกิดความรู้ ตามลาดับ
5.1.4 ด้ านการรั บรู้ ภาพลักษณ์ ในด้ านต่ างๆ ของมิวเซียมสยาม
ผลการศึกษา พบว่า ผู้เยี่ยมชมมีการรับรู้ ภาพลักษณ์ในด้ านต่างๆ ของมิวเซียม
สยามโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยการรับรู้ ภาพลักษณ์ ด้ านความสะอาดของพิพิธภัณฑ์
มากที่สดุ รองลงมา คือ ด้ านบริหารจัดการ และด้ านนิทรรศการ ตามลาดับ
5.1.5 ด้ านความผูกพันมิวเซียมสยาม
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความผูกพันมิวเซียมสยามโดยรวม อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง โดยมี ค่า เฉลี่ ย ในด้ า น จะกลับ มาท่อ งเที่ ย วที่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ นี อ้ ี ก ครั ง้ มากที่ สุด
รองลงมา คือ จะมีการแนะนาให้ เพื่อนหรื อคนรู้ จกั เข้ ามาท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ และเป็ น
สมาชิก Facebook Fanpage Museum Siam ตามลาดับ
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5.2 สรุปผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
การวิจัยเรื่ อง การรับรู้ ภาพลักษณ์ และความผูกพันของผู้เยี่ยมชมที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การ
เรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม) ได้ ตงสมมุ
ั ้ ตฐิ านไว้ ทงหมด
ั้
9 ข้ อ สามาถสรุปผลได้ ดงั นี ้
5.2.1 สมมุติฐานที่ 1 ผู้เยี่ยมชมที่มีลกั ษณะประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา รายได้
อาชี พ ประวัติ ก ารท่ อ งเที่ ย วมิ ว เซี ย มสยามแตกต่ า งกั น มี ก ารเปิ ดรั บ สื่ อ และกิ จ กรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามที่แตกต่างกัน
จากผลการวิ จัย พบว่า ผู้เ ยี่ ยมชมที่ มี ร ายได้ และประวัติก ารท่องเที่ ย วมิ ว เซี ยมสยาม
แตกต่างกัน มีการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้เยี่ยมชมที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท มี ประวัติการ
ท่องเที่ยว 4 ครัง้ ขึ ้นไป มีการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของมิวเซียมสยามมากที่สดุ
ส่วนผู้เยี่ยมชมที่มีลักษณะประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน มีการ
เปิ ดรับสื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ของมิวเซียมสยามแตกต่างกัน อย่างไม่มนี ัยสาคัญทาง
สถิติ
5.2.2 สมมุติฐานที่ 2 ผู้เยี่ยมชมที่มีลกั ษณะประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา รายได้
อาชี พ ประวัติ ก ารท่ อ งเที่ ย วมิ ว เซี ย มสยามแตกต่า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจในสื่ อ และกิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามที่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั ได้ พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุ และอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสื่อและ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้เยี่ยมชมที่มี
อายุ 11-20 ปี และมีอาชี พ นักเรี ยนหรื อนักศึกษา มีความพึง พอใจในสื่ อประชาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมของมิวเซียมสยามมากที่สดุ
ส่วนผู้เยี่ยมชมที่มีลกั ษณะประชากรด้ าน เพศ การศึกษา รายได้ ประวัติการท่องเที่ยวมิว
เซียมสยาม แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในสื่อและกิ จกรรมประชาสัมพันธ์ ข องมิ วเซี ยมสยาม
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
5.2.3 สมมุติฐานที่ 3 ผู้เยี่ยมชมที่มีลกั ษณะประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา รายได้
อาชีพ ประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มีการรับรู้ ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามที่
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แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
แตกต่างกันกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยผู้เยี่ยมชมที่มีอายุ 11-20 ปี มีการรับรู้ภาพลักษณ์มิว
เซียมสยามมากที่สดุ
ส่ว นผู้เ ยี่ ย มชมที่ มี ลัก ษณะประชากรด้ า น เพศ การศึก ษา รายได้ อาชี พ ประวัติก าร
ท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างไม่ม ี
นัยสาคัญทางสถิติ
5.2.4 สมมุติฐานที่ 4 ผู้เยี่ยมชมที่มีลกั ษณะประชากรด้ าน เพศ อายุ การศึกษา รายได้
อาชีพ ประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่างกัน มีความผูกพันของมิวเซียมสยามที่แตกต่าง
กัน
จากผลการวิจยั พบว่า ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุ และประวัติการท่องเที่ยวมิวเซียมสยามแตกต่าง
กัน มีความผูกพันของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้เยี่ยมชมที่มีอายุ
31-40 ปี มีประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม 4 ครัง้ ขึ ้นไป มีความผูกพันมิวเซียมสยามมากที่สดุ
ส่วนผู้เยี่ยมชมที่มีลักษณะประชากรด้ าน เพศ การศึกษา รายได้ อาชีพ แตกต่างกัน มี
ความผูกพันของมิวเซียมสยามแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
5.2.5 สมมุ ติฐานที่ 5 การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และกิ จกรรมของผู้เยี่ ยมชม มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของผู้เยี่ยมชม
ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของผู้
เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของผู้เยี่ยมชม พบว่า
การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของมิวเซี ยมสยามของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์ กับ
ความพึง พอใจในสื่ อและกิ จ กรรมประชาสัม พันธ์ ของผู้เยี่ ยมชมโดยมี นัยส าคัญทางสถิ ติ เป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก แต่เป็ นความสัมพันธ์ในระดับต่า
5.2.6 สมมุ ติฐานที่ 6 การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และกิ จกรรมของผู้เยี่ ยมชม มี
ความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของผู้เยี่ยม
ชม มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม พบว่า การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์
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และกิ จ กรรมของผู้เ ยี่ ย มชม มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การรั บ รู้ ภาพลัก ษณ์ ข องมิ ว เซี ย มสยามโดยมี
นัยสาคัญทางสถิติ ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก แต่มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
5.2.7 สมมุติฐานที่ 7 การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของมิวเซียมสยาม
การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของผู้เยี่ยม
ชม มีความสัมพันธ์ กับความผูกพันของมิวเซียมสยาม พบว่า การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของมิวเซียมสยาม เป็ นความสัมพันธ์ในเชิง
บวก แต่เป็ นระดับความสัมพันธ์ต่า
5.2.8 สมมุติฐานที่ 8 ความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของผู้เยี่ยมชม มี
ความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจในสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของผู้
เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม พบว่า ความพึงพอใจในสื่อและ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม
โดยมีนยั สาคัญทางสถิติ เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ระดับสูง
5.2.9 สมมุติฐานที่ 9 การรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันของมิวเซียมสยาม
ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า สหสัม พัน ธ์ ระหว่ า งการรั บ รู้ ภาพลัก ษณ์ ข องมิ ว เซี ย มสยาม มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันของมิวเซียมสยาม พบว่า การรับรู้ ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันของมิวเซียมสยามโดยมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ ใน
เชิงบวก แต่มีระดับความสัมพันธ์ต่า
5.3 การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึก ษาเรื่ อ ง การรั บ รู้ ภาพลัก ษณ์ และความผูก พัน ของผู้เ ยี่ ย มชมที่ มี ต่ อ
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม) สามารถอภิปรายผล ได้ ดงั นี ้
จากผลการศึกษาด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้เยี่ ยมชมที่ กาหนดเป็ นกลุ่ม
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ตัวอย่าง พบว่า ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 11-20 ปี มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท มีอาชีพ นักเรี ยนหรื อนักศึกษา และมีประวัติการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ มิว
เซี ยมสยาม ครัง้ นี เ้ ป็ นครั ง้ แรก ซึ่ง สอดคล้ องกับ คมสิ ทธิ์ เกี ยนวัฒนา (2552) ศึกษาวิจัย เรื่ อง
“การศึก ษาแรงจูง ใจของเยาวชนไทยต่ อ การท่ อ งเที่ ย วพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ใ นกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล” พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวมิวเซียมสยาม เป็ นเพศหญิง อายุ 1518 ปี และ 19-22 ปี มีสดั ส่วนเท่ากัน มีอาชีพนักเรี ยน / นิสิตนักศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า
5,000
บาท ภายใน 1 ปี ที่ ผ่ า นมามี ป ระสบการณ์ ใ นการท่ อ งเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1-2 ครัง้
ด้ านการเปิ ดรั บสื่ อประชาสัม พันธ์ และกิ จกรรมจากมิวเซี ยมสยาม ของผู้เยี่ ยมชม โดย
แบบสอบถามได้ มีการทาการสารวจถึง การเปิ ดรับสื่อ ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของมิวเซียม
สยาม ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา ในกลุ่ม ผู้เยี่ยมชม พบว่า ผู้เยี่ยมชมมีการเปิ ดรับสื่อและกิจกรรม
ของมิวเซียมสยามโดยรวม ในระดับปานกลาง ซึ่งผู้เยี่ยมชมมีการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ จาก
แผ่นป้ายบนรัว้ รอบนอกมิวเซียมสยาม และนิทรรศการถาวร ชุดเรี ยงความประเทศไทย มากที่สุด
รองลงมา คือ นิทรรศการหมุนเวียน ชุด หลงรัก และ Facebook Fanpage Museum Siam
ตามลาดับ จากผลการศึกษาสามารถแสดงให้ เห็นว่า ผู้เยี่ยมชมมีการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ทงั ้
สื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ ในระดับที่ใกล้ เคียงกัน โดยเมื่อพิจารณาการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมเป็ นรายข้ อจะพบว่า ผู้เยี่ยมชมมีการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ จาก
แผ่นป้ายบนรัว้ รอบมิวเซียมสยาม (สื่อออฟไลน์) และ Facebook Fanpage (สื่อออนไลน์) โดยมี
ค่าเฉลี่ย ในระดับมาก เท่ากัน
ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะในการศึกษาครัง้ นี ้ มีการเก็บข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เยี่ยมชมที่
เดินทางมาท่องเที่ยว ณ มิวเซียมสยาม จึงส่งผลให้ ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่ มีความจาเป็ นจะต้ องทา
การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ จากแผ่น ป้ายบนรัว้ รอบมิวเซียมสยาม ซึ่งตังอยู
้ ่ด้านหน้ าทางเข้ า
พิพิธภัณฑ์ และผลการวิจัย พบว่า ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็ น ผู้เยี่ยมชมที่มีประวัติการเดินทางมา
ท่องเที่ยวมิวเซียมสยามเป็ นครัง้ แรก จึงอาจมิได้ เป็ นสมาชิก Facebook Fanpage ของมิวเซียม
สยาม ซึ่งสอดคล้ องกับเกณฑ์การแบ่งประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ ยุคใหม่ของ ประทุม ฤกษ์ กลาง
(2558) ได้ แก่ สื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ โดยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การ ควรมีการ
เลื อ กใช้ สื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ ที่ ผ สมผสานและมี ค วามหลากหลาย จะช่ ว ยเพิ่ ม การเปิ ด รั บ สื่ อ
ประชาสัม พัน ธ์ ใ นกลุ่ม เป้า หมาย และท าให้ ข้ อ มูล ข่ า วสารที่ อ งค์ ก ารต้ อ งการสื่ อ สารเข้ า ถึ ง
กลุม่ เป้าหมายได้ ดียิ่งขึ ้น
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ด้ านความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมจากมิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชม
โดยจากการศึกษาได้ พบว่า ผู้เยี่ยมชมมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม โดยรวม
ในระดับมาก ซึ่งผู้เยี่ยมชมมีความพึงพอใจในด้ านภาพประกอบภายในสื่อประชาสัมพันธ์มีความ
น่าดึง ดูด ชวนให้ อ่านมากที่ สุด รองลงมา คือ ตัวอักษรมีความชัดเจน อ่านง่ าย และ เนื อ้ หาที่
ปรากฎในสื่อสามารถเข้ าใจได้ ง่าย และ กิจกรรมมีการส่งเสริมให้ เกิดความรู้ ตามลาดับ ดังนัน้ จาก
การศึกษาสามารถแสดงให้ เห็นว่า รูปแบบการนาเสนอสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของมิวเซีย ม
สยามนัน้ มีผลต่อความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของผู้เยี่ยมชมได้ โดยสอดคล้ อง
กับ หลักการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ของ Wilcox Adult & Agee (1998 อ้ างถึงใน ประทุม ฤกษ์
กลาง, 2557) ที่ได้ เสนอว่า ในการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ควรยึดหลักการ
ต่างๆ เช่น(1) ควรสร้ างสารให้ เข้ าใจได้ ง่าย ชัดเจน และตรงไปตรงมา จะส่งผลให้ ผ้ รู ับสารเกิดความ
เข้ าใจในสารได้ อย่างรวดเร็ว (2) ควรสร้ างสื่อประชาสัมพันธ์ให้ มีรูปแบบสวยงาม จะสามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้รับสารได้ มากยิ่งขึ ้น (3) ควรสร้ างสารที่มีประโยชน์ตอ่ ผู้รับสาร เช่น เพื่อการเรี ยนรู้
จะก่อให้ เกิดความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ได้ เป็ นอย่างดี
ด้ านการรับรู้ภาพลักษณ์ ในด้ านต่างๆ ของมิวเซียมสยามจากผู้เยี่ยมชม พบว่า ผู้เยี่ยมชม
ส่วนใหญ่มีการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับมาก ซึ่งข้ อมูลการรับรู้ ภาพลักษณ์ในด้ านต่างๆ นี ้ สามารถ
แบ่งออกเป็ น 9 ด้ าน โดยในแต่ละด้ าน ผู้เยี่ยมชมมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ ภาพลักษณ์อยู่ในระดับ
มาก ทุกๆ ด้ าน ได้ แก่ ด้ านองค์การ ด้ านบริ หารจัดการ นิทรรศการ ด้ านราคา ด้ านส่งเสริ ม
การตลาด ด้ านสัญลักษณ์ ด้ านบุคลากร ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และด้ านความสะอาด โดยมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ด้ านความสะอาดของพิพิธภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้ านบริ หารจัดการ และด้ า
นิทรรศการ ตามลาดับ
ซึ่ ง สามารถสะท้ อนได้ ว่ า องค์ ก ารมี ร ะบบการบริ ห ารจัด การภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ท าให้
กลุ่มเป้าหมายหรื อประชาชนทัว่ ไป สามารถเข้ าใจและจดจาข้ อมูลที่องค์การต้ องการสื่อสารได้
ยกตัวอย่างเช่น การรั บ รู้ ภาพลักษณ์ ของมิ วเซี ยมสยาม ในด้ านสัญลักษณ์ โดยทาการส ารวจ
เกี่ยวกับ การรับรู้และจดจาได้ ของโลโก้ (Logo) องค์การ และสามารถจดจาได้ ว่ามีรูป “คนกบแดง”
อยูใ่ นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ ซึง่ จากผลการศึกษาในครัง้ นี ้ แสดงให้ เห็นว่า ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มี
การรับรู้ ภาพลักษณ์ด้านสัญลักษณ์ ในระดับมาก ซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎีของ Aaker (1996) ที่ได้
กล่าวไว้ ว่า เอกลักษณ์ ด้านสัญลักษณ์ (Brand as a Symbol) เป็ น 1 ใน องค์ประกอบ ของ
เอกลัก ษณ์ ข ององค์ ก ารซึ่ ง มี ทัง้ หมด 4 องค์ ป ระกอบ โดยเอกลัก ษณ์ ด้ า นสัญ ลัก ษณ์ นี ้ เป็ น
เอกลักษณ์ที่แสดงถึงสัญลักษณ์ขององค์การ สามารถสะท้ อนถึงความเป็ นตัวตนขององค์การ โดย
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สัญลักษณ์จะมีความแข็งแกร่งมาก ถ้ าสามารถทาให้ เกิดการจดจาได้
ระดับความผูกพันมิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชม พบว่า ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีระดับความ
ผูกพันมิวเซียมสยามโดยรวม ในระดับปานกลาง โดยมิวเซียมสยามได้ มีก ารจัดกิจกรรมรู ปแบบ
ต่างๆ เพื่อเป็ นการสร้ างความผูกพันต่อองค์การในกลุ่ม ผู้เยี่ยมชม เช่น กิจกรรม Night at the
Museum กิจกรรม Noise Market กิจกรรมประกวดภาพถ่าย และการจัดการบรรยาย หรื อการ
เสวนาในประเด็นต่างๆ ซึ่งสอดคล้ องกับ แบบจาลองการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าของ Rapp
& Collins (1995 อ้ างถึงใน ชื่นจิตต์ แจ้ งเจนกิจ, 2546) ในรู ปแบบที่ 1 แบบจาลองการสร้ าง
ความสัม พันธ์ ด้วยรางวัล โดยมี กิจ กรรมที่ ประยุกต์ใช้ จ ากแบบจ าลองนี ้ คือ กิ จ กรรมประกวด
ภาพถ่าย และแบบจาลองรู ปแบบที่ 4 คือ แบบจาลองการให้ ความรู้ เฉพาะด้ าน ซึ่งมีกิจกรรมที่
ประยุกต์ใช้ จากแบบจาลองนี ้ คือ การจัดการบรรยาย หรื อการเสวนาต่างๆ
นอกจากนี ้ ยัง สอดคล้ องกับ หลัก ในการประเมิ นความผูกพันของลูกค้ าที่ มี ต่อองค์การ
(Customer Engagement) ของ Haven (2007) คือ
1) Involvement การวัดการมีส่วนร่ วม เมื่อมิวเซียมสยามมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ จึง
เป็ นผลให้ ผ้ เู ยี่ยมชมเดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้ วยความสมัครใจ เช่น กิจกรรม Night at the
Museum และ กิจกรรม Noise Market
2) Interaction เป็ นการวัดการมีปฎิสมั พันธ์ผ้ เู ยี่ยมชมที่มีตอ่ มิวเซียมสยาม คือ โดยวัดจาก
การที่ ผ้ ูเ ยี่ยมชมเป็ นสมาชิก Fanbook Fanpage Museusiam และมีการเข้ าชมเว็บไซต์ของ
พิพิธภัณฑ์
3) Influence เป็ นการวัดการมีอิทธิพล คือ การที่ ผ้ เู ยี่ยมชมจะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่
มิวเซียมสยามอีกครัง้ และจะมีการแนะนาให้ เพื่อนหรื อคนรู้จกั มาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้
โดยเมื่อทาการพิจารณาเป็ นรายข้ อจะพบว่า การมีส่วนร่ วมของผู้เยี่ยมชม ในกิจกรรม
ต่างๆ ที่มิวเซียมสยามจัดขึ ้น มีคา่ เฉลี่ยในระดับน้ อย เนื่องจากผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ พบว่า ผู้เยี่ยม
ชมส่วนใหญ่มีประวัตกิ ารเดินทางมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เป็ นครัง้ แรกมากที่สดุ จึงส่งผลให้
ผู้เยี่ยมชมมีการรับรู้ขา่ วสารและกิจกรรม แต่ไม่เคยเข้ าร่วมกิจกรรมใดๆ และจากผลวิเคราะห์ข้อมูล
รายข้ อยังพบว่า ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์นี ้อีกครัง้ มากที่สุด
รองลงมา คือ จะมีการแนะนาให้ เพื่อนหรื อคนรู้ จกั เข้ ามาท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ และเป็ น
สมาชิก Facebook Fanpage Museum Siam โดยมีคา่ เฉลี่ย ในระดับมาก เท่ากัน
การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์ ความพึงพอใจใน
สื่อและกิจกรรม และการรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยาม โดยสอดคล้ องกับ Walters (1978 อ้ าง
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ถึงใน ประทุม ฤกษ์ กลาง, 2558) ที่ได้ เสนอว่า กระบวนการเกิดภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์การ
สามารถเกิดขึ ้นภายในจิตใจของกลุม่ เป้าหมายได้ จากการเปิ ดรับข่าวสาร จากนันเกิ
้ ดเป็ นความพึง
พอใจหรื อความประทับใจในข้ อมูลข่าวสารนันๆ
้ โดยสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายรับรู้อาจจะเป็ น ผลิตภัณฑ์
การบริ การ สื่อประชาสัมพันธ์ หรื ออื่นๆ จึง ก่อให้ เกิ ดความรู้ สึกขึน้ ในใจ เกิดเป็ นภาพในใจของ
กลุม่ เป้าหมายที่มีตอ่ องค์การ
การเปิ ดรั บ สื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ และกิ จ กรรมของผู้เ ยี่ ย มชม มี ความสัม พันธ์ กับ การรั บ รู้
ภาพลักษณ์ ของมิวเซียมสยาม ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิดของ Schults (2015 อ้ างถึงใน ประทุม
ฤกษ์ กลาง, 2558) ที่ได้ อธิบายว่า ภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์การ หมายถึง การรับรู้ของแต่ละ
บุคคลที่ มีต่อองค์การ ซึ่งบุคคลอาจมี การรั บรู้ เกี่ ยวกับองค์การจากแหล่งข่าวสารที่แตกต่างกัน
ขึ ้นอยู่กบั ว่าบุคคลรู้ จกั องค์การมากน้ อยเพียงใด โดยการรับรู้ อาจมาจากประสบการณ์ของบุคคล
อิทธิพลจากกิจกรรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ หรื อการกระทาขององค์การที่สร้ างอิทธิพล
ต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์การ และสอดคล้ องกับ Doorley & Carcir (2011 อ้ างถึงใน ประทุม
ฤกษ์ กลาง, 2558) ที่ได้ เสนอว่า ชื่อเสียง มีความหมายเท่ากับ ภาพลักษณ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3
ประการ ได้ แก่ การกระทา พฤติกรรม และการสื่อสาร สามารถเสนอได้ เป็ นสูตรดังนี ้ ชื่อเสียง =
ภาพลักษณ์ = การกระทา + พฤติกรรม + การสื่อสาร จากสูตรดังกล่าว สามารถนาไปประยุกต์ใช้
เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์การได้ โดยในการส่งเสริ มภาพลักษณ์นนจะต้
ั ้ องมีการกระทา
และพฤติกรรมที่เหมาะสม และต้ องมีการเผยแพร่การกระทาและพฤติกรรมแก่กลุ่มเป้าหมายของ
องค์การและประชาชนได้ รับรู้ จึงจะก่อให้ เกิดเป็ นภาพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์การได้ ซึ่งจากผล
การศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่า มิวเซียมสยามมีการดาเนินแนวทางการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์การ
จากสูตรนี ้เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ (ภาพลักษณ์ ของมิวเซียมสยาม) = การ
กระทา (การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ) + พฤติกรรม (การจัดการภาพลักษณ์ในด้ าน
ต่างๆ เช่น การบริ การของเจ้ าหน้ าที่ ) + การสื่อสาร (การเผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ) ดังนัน้ การสร้ างภาพลักษณ์จากสูตรที่กล่าวมานี ้ จึงเกิดเป็ นภาพลักษณ์ของมิว
เซียมสยามในมุมมองของผู้เยี่ ยมชม จากการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และกิ จกรรมต่างๆ ของ
องค์การ อีกทัง้ ยังสอดคล้ องกับ กรกนก วิโรจศรี สกุล (2546) ที่ได้ ศึกษา เรื่ อง ภาพลักษณ์ ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสายตาประชาชนเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งพบว่า การเปิ ดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก
การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
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ของมิวเซียมสยาม โดยเป็ นไปตามแนวคิดของ Pine & Gillmore (1998, as cited in Metter,
King-Metter, Pullman & Walton, 2006) ที่ได้ อธิบายว่า ลูกค้ าจะเกิดความผูกพันขึ ้นได้ นนั ้ เมื่อ
ลูกค้ ามีความรู้ ความรู้สึกจากประสบการณ์ที่พวกเขาได้ รับจากการเปิ ดรับข่าวสารของผลิตภัณฑ์
หรื อการบริ การนัน้ ๆ และยังสอดคล้ องกับ ปิ ยะฉัตร พรหมมา (2556) ที่ได้ ศึกษา การเปิ ดรั บ
ข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริ โภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดย
พบว่า การเปิ ดรับข่าวสารของผู้บริ โภคมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของผู้บริ โภคต่อการสื่อสาร
ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยเป็ นความสัมพันธ์ เชิงบวก และได้ สรุ ปผลการวิจยั ไว้ ว่า หากผู้บริ โภคมี
การเปิ ดรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจสูง ความผูกพันของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟน
เพจก็จะสูงตามไปด้ วย
การรับรู้ภาพลักษณ์ของมิวเซียมสยามมี ความสัมพันธ์ กบั ความผูกพันของมิวเซียมสยาม
โดยสอดคล้ องกับ ประทุม ฤกษ์ กลาง (2558) ที่ได้ เสนอว่า การสร้ างและสื่อสารภาพลักษณ์ของ
องค์การนันมี
้ ประโยชน์นานับประการ เช่น ภาพลักษณ์สามารถส่งเสริ มความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่าง
องค์การกับกลุม่ เป้าหมายขององค์การได้ และภาพลักษณ์ยงั มีอิทธิพลสูงต่อการเกิดประสบการณ์
ต่างๆ ในมุมมองของกลุม่ เป้าหมาย ดังนัน้ หากองค์การมีการบริ หารจัดการด้ านภาพลักษณ์ที่ดี จะ
สามารถสร้ างความเข้ า ใจ และความเชื่ อมั่น ก่ อให้ เกิ ดการสนับ สนุน และการมี ส่วนร่ วมของ
กลุม่ เป้าหมายรวมถึงสาธารณชนที่มีตอ่ การดาเนินงานขององค์การ เพราะภาพลักษณ์ขององค์การ
เป็ น ทัง้ ต้ นทุน ทางตรงและทางอ้ อ มของการเติบ โตและความก้ าวหน้ า อัน น าไปสู่การประสบ
ผลส าเร็ จ ขององค์ การ และผลการวิ จัยครั ง้ นี ้ ที่ พ บว่าการรั บรู้ ภาพลักษณ์ มิ วเซี ยมสยาม มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของมิวเซียมสยาม ให้ ผลสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ ประทุม ฤกษ์
กลาง (2556) เรื่ อง การเปิ ดรั บข่าวสาร ภาพลักษณ์ นักการเมื อง ทัศนคติ และการมีส่วนร่ วม
ทางการเมื อ ง ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ที่ พ บว่ า ภาพลัก ษณ์
นักการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่ ว มทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริมณฑล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
5.4 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาเรื่ อ ง การรั บ รู้ ภาพลัก ษณ์ และความผูก พัน ของผู้เ ยี่ ย มชมที่ มี ต่ อ
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ (มิวเซียมสยาม) ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาดังต่อไปนี ้
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5.4.1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
องค์การควรมีการดาเนินการวิจยั ประเมิน การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจใน
สื่อ ภาพลักษณ์ และความผูกพันของผู้เยี่ยมชมที่มีต่อมิวเซียมสยามทุกๆ 1-2 ปี เพื่อเป็ นการ
สารวจประเมินผลความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมในด้ าน การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจ
ในสื่อ ภาพลักษณ์ และความผูกพันของผู้เยี่ยมชมที่มีต่อมิวเซียมสยาม เพื่อพัฒนาปรับปรุ งให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
5.4.2. ข้ อเสนอแนะเชิงปฎิบัตกิ าร
1) ผลการศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่า ผู้เยี่ยมชมมีการเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมขององค์การ ทังสื
้ ่อ ออฟไลน์ เช่น แผ่นป้ายรอบรัว้ มิวเซียมสยาม โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
โปสเตอร์ และสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Fanpage และ Website ซึ่งมีคา่ เฉลี่ยที่ใกล้ เคียงกัน
ฉะนั น้ เจ้ าหน้ าที่ ห รื อ หน่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องในการเผยแพร่ ข้ อมู ล ข่ า วสารเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ ควรมีการวางแผนการเลือกใช้ สื่อประชาสัมพันธ์แบบผสมผสานทังสื
้ ่อออนไลน์และ
สื่อออฟไลน์ เข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เข้ าถึงกลุ่ม ผู้เยี่ยมชมของมิวเซียมสยาม
สามารถเกิดการรับรู้และเข้ าใจในข้ อมูลข่าวสารองค์การได้ อย่างแท้ จริง
2) จากผลการศึกษา พบว่า ผู้เยี่ยมชมมีการรับรู้ภาพลักษณ์ในด้ านต่างๆ ของมิว
เซียมสยามในระดับมาก ทังหมด
้
9 ด้ าน แสดงให้ เห็นว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้เยี่ยมชมมีความ
สอดคล้ องกับสิ่งที่องค์การต้ องการจะเป็ น ดังนัน้ เจ้ าหน้ าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ ควรดาเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างและสื่อสารภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์การ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของมิวเซียมสยามในจิตใจของผู้เยี่ยมชมตลอดไป
3) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมมีประวัติการเดินทางมาท่องเที่ยวมิวเซียม
สยามเป็ นครัง้ แรก และในอนาคตผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่จะมีการกลับมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้
อีกครัง้ อีกทัง้ จะมีการแนะนาเพื่อนหรื อคนรู้ จักมาท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์นีเ้ ช่นเดียวกัน ดังนัน้
เจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรมีการดาเนินกลยุทธ์ ในการสร้ างความผูกพันของผู้เยี่ยม
ชมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ผ้ เู ยี่ยมชมเกิดความประทับใจ เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในครัง้ ต่อไป
หรื อเกิดความประทับใจเมื่อเดินทางมาร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การจัดขึ ้น เพราะนามาซึ่งการมี
ภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีขององค์การในมุมมองของผู้เยี่ยมชม และนามาซึ่งความผูกพันในกลุ่ม ผู้
เยี่ยมชมที่มีตอ่ งองค์การได้
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5.4.3 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร ความพึงพอใจในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์มิวเซียมสยาม และความผูกพันของพนักงานที่มีตอ่ มิวเซียมสยาม
2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความพึงพอใจใน
สื่อประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์มิวเซียมสยามของผู้เยี่ยมชม
3) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร การใช้ ประโยชน์ ความ
พึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์มิวเซียมสยาม และการตัดสินใจมาเดินทางมาท่องเที่ยว
มิวเซียมสยาม ของผู้เยี่ยมชม
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แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร์
ขอความกรุณาให้ ทา่ นทาเครื่ องหมาย 

ให้ ตรงกับความเป็ นจริง

1. เพศ
1.ชาย

2. หญิง

2.อายุ
[ 1. ต่ากว่า 20 ปี
2. 21–30 ปี
[ 3. 31-40 ปี
4. 41-50 ปี
[ 5. 51-60 ปี
6. มากกว่า 61 ปี ขึ ้นไป
3. ระดับการศึกษา
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษาตอนต้ น
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
4. อนุปริญญา / ปวส.
5. ปริญญาตรี
6. ปริญญาโท
7. สูงกว่าปริญญาโท
4. รายได้
1. ต่ากว่า 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 บาทขึ ้นไป
5. อาชีพ
1. นักเรี ยน / นักศึกษา
2. พนักงานข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
3. ธุรกิจส่วนตัว / ค้ าขาย
4. พนักงานบริษัท
5. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................
6. ประวัตกิ ารท่องเที่ยวมิวเซียมสยามของท่าน
1. ครัง้ นี ้เป็ นครัง้ แรก
2. 2-3 ครัง้
3. 4-5ครัง้
4. 5 ครัง้ ขึ ้นไป
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ตอนที่ 2 การรั บรู้ ส่ ือประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่ างๆ ของมิวเซียมสยาม
ขอความกรุณาให้ ทา่ นทาเครื่ องหมาย
 ให้ ตรงกับความเป็ นจริง

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์ ภายนอกองค์ กร
1.Facebook Fanpage “Museum Siam”
2.www.museumsiam.com
3.Twitter / IG / Youtube
4.โทรทัศน์
5.นิตยสาร
6.หนังสือพิมพ์
7.วิทยุ
8.โปสเตอร์
9.คุณครู / โรงเรี ยน
10.เพื่อน / คนรู้จกั
11.เดินผ่าน
12.ไฟวิ่ง
สื่อประชาสัมพันธ์ ภายในองค์ กร
13.จอ Interactive
14.บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์
15. ธง J-Flag
16. แผ่นป้ายบนรัว้ รอบนอกมิวเซียมสยาม
17. พนักงาน

มาก
ที่สุด
(5)

ความบ่ อยครัง้
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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กิจกรรม

นิทรรศการถาวร
1.เรี ยงความประเทศไทย
นิทรรศการหมุนเวียน
2.หลงรัก
กิจกรรมพิเศษ (Event)
3. Museum Family On Tour “ ย้ อนรอย
เส้ นทางทวาราวดี #1”
4. Noise Market 4
5. Let’s Play & Learn
6. Trip “ปั่นจักรยานย้ อนอดีตตามหากทม.
บทที่ 1”
7. วันเด็กตะลุยเมืองยักษ์
8. การบรรยายพิเศษเรื่ อง “วัฒนธรรมการไว้
จุกของเด็กอาเซียน”
9. Exclusive Trip! ครัง้ เดียว วันเดียว
เท่านัน!
้
10. Night at the Museum 5
11. Exclusive Learning! ยังมีอีกหลาย
เรื่ องที่คณ
ุ ไม่ร้ ูเกี่ยวกับท่าเตียน
12. ประกวดถ่ายภาพขาว-ดา
“มองท่าเตียนผ่านเลนส์”
13. Noise Market 3
14. Muse Fest ตอน ตามหา “ออริจิ ้น ออฟ
แบงค็อค”
15. ประกวดถ่ายภาพเก่า “ท่าเตียน”

มาก
ที่สุด
(5)

ความบ่ อยครัง้
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่ อสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่ างๆ ของมิวเซียมสยาม
ขอความกรุณาให้ ทา่ นทาเครื่ องหมาย  ให้ ตรงกับความเป็ นจริง
สื่อและกิจกรรม

สื่อ
1.สื่อประชาสัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือ
2. สื่อประชาสัมพันธ์ มีความสวยงาม
3. สื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ เกิดความ
สนใจในกิจกรรมต่างๆ
4. ตัวอักษรมีความชัดเจน อ่านง่าย
5. ภาพประกอบภายในสื่อประชาสัมพันธ์มี
ความน่าดึงดูด ชวนให้ อา่ น
6.เนื ้อหาที่ปรากฎในสื่อสามารถเข้ าใจได้
ง่าย
กิจกรรม
7. กิจกรรมมีความน่าสนใจ อยากเข้ าร่วม
8. กิจกรรมมีสง่ เสริมให้ เกิดความรู้
9. กิจกรรมมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
10. กิจกรรมมีความแปลกใหม่ สร้ างสรรค์
11. ผู้เข้ าร่วมสามารถมีปฎิสมั พันธ์กบั
กิจกรรมได้ เป็ นอย่างดี
12. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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ตอนที่ 4 การรั บรู้ ภาพลักษณ์ ของมิวเซียมสยาม
ขอความกรุณาให้ ทา่ นทาเครื่ องหมาย  ให้ ตรงกับความเป็ นจริง
ภาพลักษณ์

ด้ านองค์ การ
1. พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ เป็ นพิพิธภัณฑ์การ
เรี ยนรู้แห่งแรกที่มีการนาเสนอด้ วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่
2. พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ ทาให้ ผ้ ชู มเกิดความรัก
และภูมิใจในชาติไทยมากยิ่งขึ ้น
ด้ านบริหารจัดการ
3. การจัดนิทรรศการก่อให้ เกิดความรู้ตา่ งๆ
4.การจัดนิทรรศการก่อให้ เกิดความ
เพลิดเพลินต่างๆ
นิทรรศการ
5. พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ สามารถบอกเรื่ องราวได้
เป็ นอย่างดี
6. พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ มีอปุ กรณ์การจัดแสดงที่
ทันสมัย มีปฎิสมั พันธ์กบั ผู้ชมได้
ด้ านราคา
7. ความคุ้มค่าของราคาในการเข้ าชม
พิพิธภัณฑ์
8. ความคุ้มค่าของราคาสินค้ า ภายในร้ าน
ขายของที่ระลึก
ด้ านส่ งเสริมการตลาด
9. พิพิธภัณฑ์มีการร่วมกับองค์กรอื่นในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ ้น

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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ด้ านส่ งเสริมการตลาด
10. พิพิธภัณฑ์มีการร่วมกับองค์กรอื่นจัด
โปรโมชัน่ เพื่อได้ รับสิทธิพิเศษลดหย่อนค่า
เข้ าชม
11. สิทธิประโยชน์จากบัตรสมาชิก Muse
Plus มีความเหมาะสม
ด้ านสัญลักษณ์
12. พิพิธภัณฑ์มีสญ
ั ลักษณ์ (Logo)

13. ท่านทราบว่ามีรูป “คนกบแดง” อยูใ่ น
วงกลมสีแดงของสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์
ด้ านบุคลากร
14. การตอบข้ อคาถาม และคาแนะนาต่างๆ
15. การมีบคุ ลิกภาพที่ดี
16. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
17. การให้ บริการที่ดี
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
18. ความสะดวกในการเดินทางมา
พิพิธภัณฑ์
19. ความสะดวกของสถานที่จอดรถ
20. ห้ องน ้ามีความเพียงพอต่อการใช้ บริการ
ด้ านความสะอาด
21. อาคารของพิพิธภัณฑ์

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ที่สุด
(1)

22. อุปกรณ์การจัดแสดงนิทรรศการ
23. ห้ องน ้า
24. สถานที่ในบริเวณโดยรอบมิวเซียมสยาม
ตอนที่ 5 ข้ อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของนักท่ องเที่ยวที่มีต่อมิวเซียมสยาม
ขอความกรุณาให้ ทา่ นทาเครื่ องหมาย  ให้ ตรงกับความเป็ นจริง
ความผูกพันต่ อตราสินค้ า

1. ท่านจะกลับมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์นี ้อีก
อีกครัง้
2. ท่านจะมีการแนะนาให้ เพื่อนหรื อคนรู้จกั
เข้ ามาท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้
3. ท่านเป็ นสมาชิก Facebook Fanpage
Museum Siam
4. ท่านเข้ าชมเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์
www.museumsiam.com
5.ท่านเป็ นสมาชิก Museum Siam Family
Card (Muse Plus)
6. ท่านเคยเข้ าร่วมกิจกรรม Night at the
Museum
7. ท่านเคยเข้ าร่วมกิจกรรม Noise Market
8. ท่านเคยเข้ าร่วมกิจกรรมประกวด
ภาพถ่าย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้ อย
(2)

น้ อย
ที่สุด
(1)

9. ท่านเคยเข้ าร่วมการบรรยาย หรื อการ
เสวนาต่างๆ
10. ท่านเคยเข้ าร่วมกิจกรรมออกทริป หรื อ
ออนทัวร์ ณ สถานที่ตา่ งๆ ที่พิพิธภัณฑ์จดั
ขึ ้น

ข้ อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ขอบคุณสาหรับการตอบแบบสอบถาม
ผู้จัดทาการวิจัย

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวกัญญาภัทร คงนนท์

ประวัตกิ ารศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปี ที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555

ประสบการณ์ การทางาน

พ.ศ. 2556 Account Executive
บริษัท Lhamp Interactive
พ.ศ. 2557 เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

