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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในการรับรู้ของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  ศึกษาลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อ
การรับรู้ภาพลักษณ์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครของวัยรุ่นกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้คือ วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อายุระหว่าง15-23 ปี เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จาก 50 เขต ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554  ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ มีแนวทางการศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียงครั้งเดียว (One-shot Case Study)โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้ผู้ตอบกรอกค าตอบเอง (Self-
administered Questionnaire) ใช้ค่า t-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2 
กลุ่ม  ค่า F-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร 2 กลุ่ม  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีระดับการศึกษาสูงสุดหรือ
ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ส าหรับช่องทางที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครคือ สื่อบุคคล รองลงมาคือ สื่ออินเทอร์เน็ต และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา  ส าหรับการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านต่างๆ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับดีที่ค่าเฉลี่ยรวม 3.75 โดยมี
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการจัดแสดงผลงานดีที่สุด  รองลงมา คือ รับรู้ภาพลักษณ์ในด้านบริการในระดับดี
ที่ค่าเฉลี่ย 3.87  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 
มีการรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ภาพลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญ  ด้านข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้เสนอแนะว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ควรพัฒนาและปรับปรุงสื่อขององค์กรแต่ละประเภทให้มีความน่าสนใจผ่านช่องทางที่



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน 2 
 

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายข้ึน และควรวิจัยหรือศึกษาเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีต่อ
สื่อแต่ละประเภทขององค์กร  เพ่ือพิจารณาว่าสื่อใดท่ีองค์กรควรจะส่งเสริมให้มีการจัดท าต่อไป 
 
ค าส าคัญ ภาพลักษณ์  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 

 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ภาพลักษณ์ถือเป็นส่วนส าคัญและมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร เนื่องจากภาพลักษณ์เป็นมีผล
ต่อการยอมรับ สนับสนุนจากประชาชน ภาพลักษณ์จึงเป็นปัจจัยแรกๆที่ได้รับการพิจารณาในการบริหาร 
การจัดการองค์กร ทั้งนี้ ภาพลักษณ์ขององค์กรเกิดจากการรับรู้และการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจขององค์กร  องค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก
ภาคประชาชน  จากความส าคัญของภาพลักษณ์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น  ส่งผลให้ปัจจุบันองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะองค์กรที่มีขนาดใหญ่พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างการรับรู้และความรู้สึกต่อองค์กรไปในทิศทางที่ดี มีความเชื่อมั่น และ
ได้รับความไว้วางใจ 
 ที่ผ่านมานั้นหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครพยายามพัฒนาภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยที่เป็นองค์กรที่เพ่ิงก่อตั้งขึ้นมาได้ไม่นาน  จึงท าให้การประชาสัมพันธ์มีความไม่
ต่อเนื่องอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานจากการเข้าไปร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง   โดยผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่คอยปฏิบัติงานใน
ส่วนต่างๆ สนองรับนโยบายมาโดยตลอด ท าให้การสร้างเครือข่ายดังกล่าว  ประสบความส าเร็จลุล่วงเป็น
อย่างดี การรับรู้ภาพลักษณ์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจึงพัฒนาขึ้นในบางด้าน ใน
ขณะเดียวกัน  
 การประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความเคลื่อนไหวภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญในอันดับต้นๆ ถ้าหากว่าผู้บริหารท าทุกอย่าง  แต่ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ออกไปให้สาธารณชนรับรู้  ก็ไม่สามารถท าให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่ผู้บริหารก าลัง
ด าเนินการอยู่ได้  ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงถือเป็นหัวใจหลักและถือว่าเป็นการรับรู้ภาพลักษณ์อีกด้าน
หนึ่งของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่ควรจะให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่าน
มาสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เริ่มให้ความสนใจหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมากขึ้น  ผ่านการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ ที่จัดแสดง เพราะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและ
นิทรรศการต่างๆ ที่จัดแสดงของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเริ่มมีความน่าสนใจ ทันสมัย 
เหมาะกับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน นอกจากนั้นประชาชนยังเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายในหลายๆช่องทาง
มากขึ้น  ท าให้บุคคลภายนอกหันกลับมามองหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในอีกทางหนึ่ง   การ
รับทราบถึงการจัดแสดงผลงานทางศิลปะที่มีขึ้นนั้นจะสะท้อนกลับไปเป็นผลดีที่สามารถท าให้มีทางเลือก
ในหาความรู้ และความบันเทิงจากการเข้ามาชมการแสดงผลงานทางศิลปะ  
 จากการศึกษาเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  จึงน ามาสู่
ประเด็นที่ผู้ศึกษาสนใจศึกษาเก่ียวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย
เลือกวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  เพราะวัยรุ่นถือเป็นกลุ่มที่ก าลังเรียนรู้ 
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เปิดรับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวอย่างมีอิสระ อีกทั้งมีความเป็นตัวของตัวเองในการเข้าถึงสิ่งต่างๆ นอกจากนี้
ผลงานการจัดแสดงนิทรรศการภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ต่างก็มีเนื้อหาการน าเสนอ
ที่เชิญชวนให้วัยรุ่นเข้ามาศึกษาเรียนรู้  เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการสร้างภาพลักษณ์และ
พัฒนาภาพลักษณ์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครต่อไป  
  
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครของวัยรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์

ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานครของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในการรับรู้ของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาที่ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Design) โดยมี
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียว (The One-Shot 
case Study) และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง 

 
ผลการศึกษาและอภิปราย 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 64.25 เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18-20 ปี มีระดับการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี  มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท  
ตอนที ่2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 37.41 รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจากสื่อบุคคล
มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 14.80 คือ อินเทอร์เน็ต และสื่อวิทยุ มีจ านวนน้อยที่สุด คือร้อยละ   2.63 
ด้านความถี่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางต่าง  ๆ 
ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 37 ไม่เคยรับรู้ข้อมูลในระยะเวลา6 
เดือน รองลงมาคือ ร้อยละ 27.50 รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ 1 ครั้ง  และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางต่างๆ มากกว่า 3 ครั้ง มีจ านวนน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 9.75 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อย
ละ 23.12 ต้องการให้หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุ ด 
รองลงมา คือ ร้อยละ 22.80 ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต และต้องการให้จัดกิจกรรม
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษามีจ านวนน้อยที่สุด  คือ ร้อยละ 0.18 ด้านเนื้อหาของการ
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 24.43 ต้องการให้หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ประชาสัมพันธ์เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลการจัดแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครจัดแสดง  รองลงมา ร้อยละ 22.93 คือข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมที่หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดท าขึ้นและมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
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น าไปใช้ประโยชน์   เนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการน้อยที่สุด คือ ต้องการข้อมูลการจัดแสดงผล
งานศิลปวัฒนธรรม ทั้งท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดแสดงและที่หอศิลป์แห่งอ่ืน ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 0.25 
ตอนที ่3 การรับรู้ภาพลักษณ์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ต่อหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยรวมในระดับดี
มาก โดยมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านองค์กรอยู่ในระดับดีมากเช่นเดียวกัน  โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.83 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับดีมากทั้งหมด ทั้งประเด็นที่ว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  เป็นองค์กรที่ท าให้การเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์เป็นเรื่องง่าย   
เป็นองค์กรชั้นน าในการจัดแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม เป็นองค์กรที่มีภารกิจหน้าที่ด้านศิลปวัฒนธรรมที่
ชัดเจน เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชน  เป็นองค์กรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ  เป็นองค์กรที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่
สังคมโดยรวม เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง   เป็นองค์กรที่
ทันสมัยและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกระแสการเปลี่ยนแปลง  และเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารงาน
และการจัดการที่ด ี 
 ด้านการประชาสัมพันธ์  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประเด็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมออยู่ในระดับดีปานกลาง  ส่วนประเด็นอ่ืนอยู่ในระดับดีมาก ทั้งประเด็น
รูปแบบเนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ  สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้มีความหลากหลายเข้าใจ  ข้อมูลที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และข้อมลูข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมีเนื้อหาจูงใจ
ให้มาเยี่ยมชม  
 ด้านการบริการ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านการบริการในระดับดีมากใน
ทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมคือ 3.87  ทั้งขั้นตอนการเข้าชมมีความสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน  
เวลาในการเปิด-ปิด ให้บริการมีความเหมาะสม (10.00-21.00 น)  วันเปิดให้บริการมีความเหมาะสม คือ 
วันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)  และการพัฒนาบริการใหม่ ๆ ที่อ านวยความสะดวกในการชมผลงาน
ในส่วนต่าง ๆ  
 ด้านเจ้าหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านเจ้าที่ในระดับดีมากในทุกประเด็น  โดย
มีค่าเฉลี่ยรวมคือ 3.57 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  อธิบายและให้ข้อมูลชัดเจนถูกต้องตรงกับความต้องการ  
สามารถตอบข้อซักถามได้ถูกต้องและมีความกระตอืรือร้นในการให้บริการ  
 ด้านการจัดแสดงผลงาน  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านการจัดแสดงผลงานในระดับ
ดีมากในทุกประเด็น  โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.00  ทั้งรูปแบบผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่จัดแสดงมีความ
สร้างสรรค ์สร้างแรงบันดาลใจ  มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ มีภาพและเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เข้าชมทุกเพศ
ทุกวัย  สอดแทรกสาระและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพทัดเทียมกับการจัดแสดงผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของต่างประเทศในการให้บริการ 
ตอนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน 
 จากสมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครมีผลต่อ
การรับรู้ภาพลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาเป็นไปดังสมมติฐาน โดยสรุป
จากสมมติฐานย่อย คือ อายุรายได้และระดับการศึกษาของวัยรุ่นมีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์หอ
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ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์หอศิลป์ดีที่สุดคือ 
กลุ่มอายุ 15-17 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 18-20 ปี และตามด้วยกลุ่มอายุ 21-23 ปี โดยกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทนี้ก าลังอยู่ในวัยก าลังศึกษาจึงท าให้ระดับของการศึกษาเข้ามาเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  กล่าวคือ 
ระดับมัธยมศึกษามีการรับรู้ภาพลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครดีที่สุด ตามด้วยกลุ่ม
อาชีวศึกษา ปริญญาโทและปริญญาตรี ด้วยที่ว่าต้องค้นคว้าหาข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งที่
เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับของสังคม  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
จากการรับรู้สื่อบุคคล คิดเป็นร้อยละ 37.41  เนื่องจากสื่อบุคคลเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสื่อบุคคลมีความน่าเชื่อถือ สร้างความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อความสนใจและ
ความเชื่อของผู้ที่ได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารที่ต้องการจะสื่อสารต่อกัน  สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้ง่าย
มากกว่าสื่ออ่ืน  สื่ออินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 14.80 เพราะเป็นสื่อที่มีการรับรู้รองลงมา เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนเป็นกลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ซึ่งสื่ออินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นสื่อที่มีความส าคัญอีกสื่อหนึ่ง
และนับว่าเป็นสื่อที่เข้าไปมีบทบาทในชีวิตประจ าวันของกลุ่มตัวอย่าง เพราะกลุ่มตัวอย่างเข้าถึงสื่อได้ง่าย 
สามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารได้ตามความสนใจ ไม่จ ากัดเวลา สถานที ่มีทั้งภาพและเสียง นอกจากนั้นยัง
มีข้อมูลให้เลือกรับมากมาย   ส่วนความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมานั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 36.0 ไม่เคยรับรู้ข้อมูล
ในระยะเวลา 6 เดือน รองลงมา คือ ร้อยละ 27.50 รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ 1 ครั้ง และรับรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ มากกว่า 3 ครั้งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 9.75  ซ่ึงจากที่กลุ่มตัวอย่างไม่เคยรับรู้
ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนมากที่สุด นั้นเป็นเพราะเนื้อหาข่าวสารที่ไม่ตรงตามความต้องการของวัยรุ่น ไม่
มีความน่าสนใจ และไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สอดคล้องกับที่ พรทิพย์ พิมลสินธุ์ 
(2540, น.292 – 293) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ของผู้รับสารต่อข่าวสารประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 4 
ประการ คือ  ความต้องการข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ผู้รับสารจะเปิดรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
เป็นส าคัญ  นอกจากนั้น ความต้องการข่าวสารต้องสอดคล้องกับค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของผู้รับ
สาร  ผ่านความสะดวกในการได้มา ผู้รับสารจะมีข้อจ ากัดในการเปิดรับข่าวสาร แม้ว่าข่าวสารจะเป็น
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับตนเอง แต่ถ้าข่าวสารดังกล่าวได้มาด้วยความยากล าบากหรือไม่
สะดวกผู้รับสารก็ไม่อาจเปิดรับข่าวสารนั้นได้ ดังนั้นพฤติกรรมหนึ่งของผู้รับสารคือ ความสะดวกในการ
ได้รับข่าวสาร  และประการสุดท้ายคือ ความอยากรู้อยากเห็น เป็นความต้องการที่อยากมีประสบการณ์
ใหม ่ๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่ง และยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง มีประสบการณ์
ใหม่ๆตลอดเวลา  
 จากแนวคิดที่ได้กล่าวไปข้างต้นสามารถอธิบายความต้องการและความสนใจต่อข่าวสารเกี่ยวกับ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครของวัยรุ่น คือ วัยรุ่นจะเปิดรับข่าวสารก็ต่อเมื่อตนเองสนใจ เป็น
ประสบการณ์ใหม่ และเป็นประโยชน์กับตน โดยที่ไม่ขัดกับความเชื่อ ทัศนคติของตนเองที่มีอยู่ แต่ว่าถ้า
หากข่าวสารนั้นได้มายาก เช่น ไม่ตรงกับช่องทางการสื่อสารที่ตนเองเปิดรับ หรือช่องทางการรับข่าวสาร
นั้นไม่สะดวกไม่ว่าข่าวสารนั้นจะน่าสนใจเพียงใดก็ตามวัยรุ่นก็จะเพิกเฉยและไม่สนใจ    ทั้งนี้ เมื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครของวั ยรุ่นใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  สอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการเกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ต้องเกิดจากการได้รับ
อิทธิพลจากประสบการณ์ท้ังทางตรง 
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และทางอ้อมจากงานวิจัยของรวีวรรณ เลียดทอง (2550, น.บทคัดย่อ) ที่ได้สรุปไว้ว่าขั้นตอนที่ส าคัญที่ท า
ให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ของปัจเจกบุคคล  จะเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนในจิตใจของคนท่ีเห็นองค์กรหรือสถาบันใน
ลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือหลายสิ่งที่เกี่ยวพันกับองค์กรหรือสถาบันนั้น ทั้งที่ประจักษ์
และไม่ประจักษ์ ภาพลักษณ์สามารถสร้างได้ แก้ได้ และรักษาให้คงอยู่ในใจตลอดไปได้  ภาพลักษณ์อาจมี
ทั้งบวกหรือลบ หรือเกิดความสับสนได้ เพราะภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้น  เช่นเดียวกับที่ 
พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2552, น. 8-9) อธิบายไว้ว่า ภาพลักษณ์เกิดขึ้นตั้งแต่การนึกวาดภาพในใจ (Mental 
Picture) หรือการสร้างจินตนาการเอง และเมื่อกระบวนการรับรู้ (Perception)ได้เกิดขึ้นกับบุคคลจาก
ประสบการณ์ตรงเป็นเหตุการณ์จริงที่ได้สัมผัสมาหรืออาจจะเกิดจากการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ  ถ้าการรับรู้นั้น
ไม่ประทับใจก็จะไม่จดจ า ไม่ใส่ใจ ลืมเลือนหายไป แต่หากว่าการรับรู้นั้นประทับใจ (Impression) ก็จะ
เกิดการจดจ าและสะสมเป็นภาพในความนึกคิด ถ้ามีการตอกย้ าปริมาณความจดจ าก็จะมีมากขึ้น อาจ
กล่าวได้ว่า กระบวนการเกิดภาพลักษณ์จะเกิดได้จากการรับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อ
สารประกอบกับองค์ประกอบเฉพาะของปัจเจกบุคคล เช่น การได้ยิน ได้เห็น ได้สัมผัสได้ลิ้มรส และได้กลิ่น 
และการรับรู้เหล่านั้นเป็นความประทับใจในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและปริมาณของการจดจ า  ถ้า
ประทับใจมากก็จะจดจ าได้มากและนาน จึงเกิดเป็นภาพลักษณ์ได้ซึ่งอาจจะเลือนรางหรือชัดเจนขึ้นอยู่กับ
ความประทับใจมากน้อย หรือไม่มีความประทับใจเลย  ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นจะ
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากการรับรู้ข้อมูลจากองค์การ หรือไม่ได้รับข้อมูลจากองค์การเลย ก็
จะเป็นตัวแปรส าคัญของการปรับเปลี่ยนหรือปรุงแต่งภาพลักษณ์ต่อไป  ดังนั้นถ้าวัยรุ่นได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครผ่านสื่อที่มีความหลากหลายและต่อเนื่องมากขึ้น  ก็จะท าให้
การรับรู้ภาพลักษณ์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นมีความชัดเจนมากขึ้น
ตามไปด้วย 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาที่ค้นพบ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะต่อองค์กรสามด้าน ประกอบด้วย  ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานครจากสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ (ใบปลิว แผ่นพับ สติกเกอร์) ซึ่งเป็นสื่อขององค์กรใน
ปริมาณทีย่ังน้อยอยู่มากเม่ือเทียบกับการเปิดรับจากสื่อประเภทอ่ืนๆ  ดังนั้นจึงควรพัฒนาและปรับปรุงสื่อ
ขององค์กรแต่ละประเภทให้มีความน่าสนใจและผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น และ
ควรท าการวิจัยหรือศึกษาเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีต่อสื่อแต่ละประเภทขององค์กรเพ่ือ
พิจารณาว่าสื่อใดท่ีองค์กรควรจะส่งเสริมให้มีการจัดท าต่อไป  ด้านการเผยแพร่ข่าวสาร จากผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจากสื่อบุคคลมากที่สุด รองลงมา
คือสื่อ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อวิทยุมีปริมาณการเปิดรับน้อยที่สุด  เนื่องจากสื่อโทรทัศน์มีลักษณะเฉพาะที่
น่าสนใจกว่าสื่ออ่ืน ๆ คือมี ทั้งภาพและเสียง ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มตัวอย่างได้
เป็นอย่างด ีและสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจและเปิดรับอยู่เป็นประจ า และนับวัน
จะยิ่งมีความส าคัญเพราะเป็นสื่อที่พัฒนาจนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย กอปรกับกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษานิยมใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ดังนั้นในการเผยแพร่ 
ข่าวสารต่างๆ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จึงควรให้ความส าคัญกับสื่อโทรทัศน์และสื่อ
อินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น เพ่ือวัยรุ่นจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม นิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรม
ต่างๆ ที่จัดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น   



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน 7 
 

 ทั้งนี้ แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมต่อหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ในระดับมากก็ตาม แต่เมื่อแยกพิจารณาภาพลักษณ์ในแต่ละด้านแล้ว พบว่ามีภาพลักษณ์ที่ควรท าการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือตอกย้ าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ได้แก่ภาพลักษณ์ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านองค์กร และด้านการ
บริการ ส่วนภาพลักษณ์ในด้านที่ควรแก้ไขเป็นส าคัญ คือ ภาพลักษณ์ด้านประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
 ในส่วนของข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป  เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะวัยรุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงควรท าการวิจัย/การศึกษาประชาชนที่รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครในความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือให้ทราบภาพลักษณ์ของ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มีครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  ทั้งยังควรมีการวิจัย การศึกษา ทัศนคติ 
ความพึงพอใจต่อหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  หรืออาจศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการและ
ความคาดหวังที่มีต่อหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะได้ทราบพฤติกรรมและสิ่งที่ต้องการ
จากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจจะช่วยสร้างสรรค์บริการใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน และอาจจะเสนอบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  รวมทั้ง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดแสดงผลงานให้ตอบสนองชีวิตประจ าวันและความต้องการของประชาชน   ใน
การศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกับหอศิลป์
อ่ืนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการและการจัดการ
ต่อหน่วยงานหรือองค์ท่ีสนใจจะจัดตั้งหอศิลป์และเพ่ือเป็นการพัฒนาแนวทางการให้การบริการการจัดการ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น  และศึกษาแบบเจาะลึกด้วยการสัมภาษณ์ผู้มาเยี่ยมชม
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) หรือการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่มเฉพาะ (Focus-Groups Interview) จะท าให้ทราบถึงภาพลักษณ์และปัญหา แนว
ทางการสร้างแผนการรณรงค์ ตลอดจนแผนการท าประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งข้ึน 

 
เอกสารอ้างอิง 
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