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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์สวนสัตว์ดุสิตในการรับรู้ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาภาพลักษณ์ของสวนสัตว์ดุสิต
ในการรับรู้ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิตของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร ศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับภาพลักษณ์สวนสัตว์ดุสิต  และศึกษา
ความแตกต่างระหว่างการเปิดรับสื่อกับภาพลักษณ์สวนสัตว์ดุสิตของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  ประชากร
ที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้คือ วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 12-23 ปี โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน จาก 50 เขต และเก็บข้อมูลช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเพียงครั้งเดียว (One-shot Case Study) ซึ่งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและให้ผู้ตอบเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง (Self-administered Questionnaire) โดยค่า 
t-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุ่ม, ค่า F-test ใช้ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มี
ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเทียบเท่ากับ 2,000 บาท 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับสื่อเกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิตมากที่สุดจากสื่อบุคคล  รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์ และ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิตในระยะเวลา  6 เดือนที่ผ่านมา  ส าหรับ
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของสวนสัตว์ดุสิตอยู่ในระดับดี โดยมีภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมดีที่สุด 
รองลงมา คือภาพลักษณ์ในด้านการด าเนินงานมีระดับดี  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะท าให้มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิต
แตกต่างกัน พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิตของกลุ่มตัวอย่างพบว่า  วัยรุ่นที่มีการเปิดรับสื่อ
เกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิตแตกต่างกันมีภาพลักษณ์สวนสัตว์ดุสิตไม่แตกต่างกัน ส่วนวัยรุ่นที่มีความถี่ในการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวนสัตว์ที่แตกต่างกันมีภาพลักษณ์สวนสัตว์ดุสิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ  
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้เสนอแนะว่า สวนสัตว์ดุสิตควรพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและปรับปรุงสื่อขององค์กรให้มีความน่าสนใจรวมถึงเน้นเรื่องการท าความสะอาดและ
การจัดระเบียบสถานที่ ส าหรับด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมทีโดดเด่นอยู่แล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพ่ือน ามา
ปรับปรุงและจัดการองค์กรต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ ภาพลักษณ์  สวนสัตว์ดุสิต เขาดิน 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาบันเทิง (Edutainment) (ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2543) เกิดจากความน่าเบื่อของการ
เรียนรู้ในห้องเรียน ท าให้เกิดแนวทางใหม่ที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวและมีความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้และความบันเทิง เพราะจะเป็นความรู้ที่เกิดได้ง่ายกว่าต าราเรียน 
น าไปใช้ในการเรียนรู้ของเด็กในพ้ืนที่นอกโรงเรียน เช่น พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก โรงภาพยนตร์ เป็นต้น  
 สวนสัตว์ จัดเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์
ป่าที่ดีส าหรับเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงการศึกษาจากในห้องเรียน แต่ยังเน้นสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตจากสภาพแวดล้อมจริง ท าให้ไม่น่าเบื่อ กระตุ้นความสนใจของเด็กได้ดี โดยเฉพาะเด็กที่
อาศัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติน้อยมาก จึงอาจขาดความรู้รอบตัวในระบบนิเวศน์
และสัตว์ป่าบางชนิด 
 สวนสัตว์ดุสิต หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “เขาดิน” ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็นสวนสัตว์และ
สวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 5 สวนสัตว์ในองค์การพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอยู่ในกลุ่ม
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สวนสัตว์ดุสิตมีอายุ
เก่าแก่กว่า 70 ปี ริเริ่มสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป
ในปี พ.ศ. 2440 ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนสัตว์ของต่างประเทศว่าเป็นสถานที่ให้ความเพลิดเพลิน  และให้
ความรู้เกี่ยวกับสัตว์อย่างดี ดังนั้นหลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทยจึงมีพระราชด าริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทย
บ้าง จนในที่สุดรัฐบาลต้องการท านุบ ารุงสถานที่นี้ให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็นองค์การสวนสัตว์ ตามพระราช
กฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การสวนสัตว์  ท าหน้าที่ด าเนินการส่งเสริมและรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้เพ่ือประโยชน์
ในการศึกษาและอ านวยบริการแก่ประชาชน ส่งเสริมและจัดให้มีการบ ารุง ผสมพันธุ์ ตลอดจนจัดด าเนินการ
เกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ขององค์การฯ และจัดบริการสาธารณะเพ่ือให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชนโดยแท้จริง  
ต่อมาเริ่มเก็บค่าเข้าชมสวนสัตว์เพ่ือใช้เงินนั้นจัดหาสัตว์เพ่ิมเติม เป็นค่าอาหารสัตว์และขอเงินจากรัฐบาลมา
ช่วยบ ารุงด้วย กิจการเริ่มเจริญขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าชมอย่างเนืองแน่นทุกสัปดาห์ นับเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของครอบครัวและเป็นพ้ืนที่สีเขียวกลางเมืองส าหรับผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร เป็นสวนสาธารณะ
ในกรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่รวบรวมสัตว์ป่านานาชนิดไว้ให้ประชาชนชม  และมีสถานที่ร่มรื่น
เขียวชอุ่มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสถานที่ รูปแบบการบริการ กิจกรรมภายในต่าง ๆ
เรื่อยมา มีสัตว์ป่าทั้งในและต่างประเทศกว่า 2,000 ตัว ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ปีก มี
สัตว์ดาวเด่นมากมายเช่น เสือขาว และเก้งเผือก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คนภายนอกได้เข้ามาร่วม 
เช่น การประกวดตั้งชื่อลูกม้าลาย โครงการพาน้องท่องสวนสัตว์ สปาบ าบัดและการแสดงกายกรรม เป็นต้น 
 จากข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่าสวนสัตว์ดุสิตนั้นอยู่คู่คนไทยและคนเมืองหลวงมาช้านาน 
สร้างเม็ดเงินหมุนเวียน และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสวนสัตว์โดยตลอด ทว่าในระยะหลังพบว่าทาง
สวนสัตว์ได้ประสบภาวะขาดทุนจากหลายๆ ปัจจัย เช่น มีการชุมนุมทางการเมืองในบริเวณใกล้เคียง  เด็ก
วัยรุ่นนิยมเที่ยวห้างสรรพสินค้ามากกว่า  เป็นต้น จึงท าให้จ านวนผู้มาเยี่ยมชมลดน้อยลงไปมาก ส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ของสวนสัตว์ดุสิตโดยตรง ตั้งแต่ปี 2551 ขาดทุนไปกว่า 26 ล้านบาท (“สวนสัตว์ดุสิตขาดทุนหนัก 
งัดไอเดียเจ๋งจัดแมวน้ าโชว์สู้ม็อบ,” 2553) 
และเมื่อรายได้ไม่ตรงตามเป้า สวนสัตว์อายุเก่าแก่ราว 70 ปีแห่งนี้จึงไม่ได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี
เท่าที่ควร ที่อยู่ของสัตว์หลายๆ ชนิดทรุดโทรม สภาพแวดล้อมภายในไม่ชักชวนให้เข้าเยี่ยมชมอย่างเคย 
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาก็ไม่มากนัก  จากสถิติมีสัดส่วนน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 
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8.99 เท่านั้น (องค์กรสวนสัตว์ดุสิต, 2551)  ซึ่งทางสวนสัตว์ดุสิตเองก็มีความพยายามในการชักชวนให้ผู้คนมา
เยี่ยมชมสวนสัตว์ดุสิตให้มากขึ้น จึงท าให้ผู้ศึกษาเกิดความสนใจในภาพลักษณ์ของสวนสัตว์ดุสิตอันเก่าแก่แห่งนี้
ในสายตาของเด็กวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ว่ามีภาพลักษณ์อย่างไรบ้างในด้านต่าง ๆ ของสวนสัตว์ เช่น ด้าน
องค์กร ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านการด าเนินงาน และด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมขององค์กร เพ่ือน า
ข้อมูลดังกล่าวมาประมวลวิเคราะห์น ามาเป็นข้อมูลส าหรับการจัดการพัฒนาขององค์การสวนสัตว์ดุสิตต่อไปใน
อนาคต 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์ของสวนสัตว์ดุสิตในการรับรู้ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร  
3. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อเก่ียวกับสวนสัตว์ดุสิตของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับภาพลักษณ์สวนสัตว์ดุสิตของวัยรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร 
5. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างการเปิดรับสื่อกับภาพลักษณ์สวนสัตว์ดุสิตของวัยรุ่น ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์สวนสัตว์ดุสิตในการรับรู้ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร”เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้การวัดผลเพียงครั้ง
เดียว โดยใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ผู้ตอบเป็นผู้
กรอกแบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) 

 
ผลการศึกษาและอภิปราย 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-23 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 41.0  เปิดรับสื่อเกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิตจากสื่อบุคคล รองลงมาร้อยละ 
23.0 เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิตผ่านสื่อโทรทัศน์ และกลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสวนสัตว์
ดุสิตผ่านสื่อกลางแจ้ง/เคลื่อนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 3.4   ด้านความถี่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สวนสัตว์ดุสิตผ่านช่องทางต่างๆ ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้ข้อมูล
ในระยะเวลา 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 55.0รองลงมาคือ ร้อยละ 24.8 รับรู้ข้อมูล 1 ครั้ง  และรับรู้ข้อมูล
มากกว่า 5 ครั้งมีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.0  นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 24.1 ต้องการ
ให้สวนสัตว์ดุสิตประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ รองลงมาคือ ร้อยละ 22.8 ต้องการให้สวนสัตว์ดุสิต
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต  และกลุ่มตัวอย่างต้องการให้สวนสัตว์ดุสิตประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสื่ออ่ืน ๆ 
คือแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.7  ส าหรับด้านการประชาสัมพันธ์เนื้อหาเกี่ยวกับ
สวนสัตว์ดุสิต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.0 ต้องการให้น าเสนอประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับ
สัตว์ การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่สวนสัตว์ดุสิตจัดท าขึ้น และมีหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
น าไปใช้ประโยชน์ รองลงมา ร้อยละ 24.9 ต้องการข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์และกิจกรรม การแสดงโชว์ต่าง ๆ 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน 4 
 

ของสวนสัตว์ดุสิตและรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ ของสวนสัตว์ดุสิต  ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
สวนสัตว์ดุสิตมีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.6 
 ด้านภาพลักษณ์ของสวนสัตว์ดุสิตจากการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์ต่อ
สวนสัตว์ดุสิตโดยรวมในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.52  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ภาพลักษณ์ด้านองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับดเีกือบทุกประเด็น ทั้งประเด็นที่ว่าสวนสัตว์ดุสิตเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
มีค่าเฉลี่ย 3.91 เป็นองค์กรชั้นน าในหมู่สวนสัตว์ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ย 3.74   เป็นองค์กรที่มีภารกิจหน้าที่ด้าน
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่ชัดเจนมีค่าเฉลี่ย 3.50  เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านความรู้เกี่ยวกับสัตว์แก่ประชาชนมี
ค่าเฉลี่ย 3.51 เป็นองค์กรที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.51  มีเพียงสองประเด็น
ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาพลักษณ์ในระดับปานกลาง คือ ประเด็นที่ว่าสวนสัตว์ดุสิตว่าเป็นองค์กรที่ทันสมัย 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงมีค่าเฉลี่ย 3.19 และเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารงาน
และการจัดการที่ดมีีค่าเฉลี่ย 3.29    
 ส่วนภาพลักษณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.18  เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิตว่า มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
มีค่าเฉลี่ย 2.96  รูปแบบเนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจมีค่าเฉลี่ย 3.08 และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้มี
ความหลากหลาย เข้าใจง่ายชัดเจนมีค่าเฉลี่ย 3.19  โดย มีสองประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ในระดับดี คือ ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความถูกต้อง เชื่อถือได้มีค่าเฉลี่ย 3.43  และ
ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมีเนื้อหาจูงใจให้มาเยี่ยมชมมีค่าเฉลี่ย 3.26    
 ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาพลักษณ์ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.37  เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนข่าวสารต่างๆมีค่าเฉลี่ย 3.17  เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอธิบายและให้ข้อมูล
ชัดเจนถูกต้องตรงกับความต้องการมีค่าเฉลี่ย 3.38  แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์เกี่ยวกับสวน
สัตว์ดุสิตว่า เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามได้ถูกต้องมีค่าเฉลี่ย 3.53  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย 3.35   
 ด้านการด าเนินงาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาพลักษณ์ด้านการด าเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย 3.54 ทั้งประเด็นเวลาในการเปิดให้บริการมีค่าเฉลี่ย 4.03  อัตราค่าเข้าชมมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 
3.59  สัตว์ที่น ามาอยู่ในสวนสัตว์มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 3.66  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์
แต่ละชนิดอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 3.56  ทั้งยังมีการพัฒนากิจกรรมนันทนาการใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่น การ
แสดงกายกรรมจากประเทศเคนยา การแสดงช้างมีค่าเฉลี่ย 3.54  นอกจากนี้ยังมีป้ายบอกทาง บอกข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ มีความชัดเจนและสมบูรณ์ดีมีค่าเฉลี่ย 3.51 และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงมีค่าเฉลี่ย 
3.42  มีบางประเด็นที่มีภาพลักษณ์ในระดับปานกลาง คือ ประเด็นการพัฒนาบริการ เช่น ห้องน้ า ที่จอดรถ
เพียงพอมีค่าเฉลี่ย 3.32  รวมถึงความมีระเบียบและความสะอาดของสถานทีม่ีค่าเฉลี่ย 3.29   
 ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมอยู่ในระดับดีทุก
ประเด็น มีค่าเฉลี่ย 3.71  โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสวนสัตว์ดุสิตมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
และธรรมชาติมีค่าเฉลี่ย 3.74   องค์กรมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังจิตส านึกให้
อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่ามีค่าเฉลี่ย 3.61  และองค์กรยังสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันมี
ค่าเฉลี่ย 3.82   
 จากผลการศึกษาภาพลักษณ์ของสวนสัตว์ดุสิตในการรับรู้ของวัยรุ่นในเขตกรุ งเทพมหานครข้างต้น 
พบว่าสิ่งที่สวนสัตว์ดุสิตควรจะปรับปรุงมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก สวนสัตว์ยังประชาสัมพันธ์
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ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆไม่เพียงพอ และขาดความต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรม การแสดง และไม่จูงใจให้มาเยี่ยมชม หากมีการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและตรงความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ก็จะช่วยให้เกิดความรู้สึก ความประทับใจ ก่อเกิดเป็นภาพลักษณ์เชิงบวกต่อองค์กร และจะ
ช่วยเสริมการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ทั้งนี้ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ต้องการให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน 
(2546, น. 34-42) ที่กล่าวไว้ว่า  สื่อมวลชนอย่างโทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
เป็นจ านวนมากได้ในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็ว ให้ความรู้และข่าวสารแก่ผู้รับสารได้เป็นอย่างดี จัดเป็นสื่อที่
สามารถวางแผนได้ รองลงมา คือ สื่ออินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีความทันสมัย เป็นแหล่งรวมความรู้และความ
บันเทิง มีปฏิสัมพันธ์กับคนหมู่มากและแสดงออกได้  ทั้งนี้ สื่ออินเทอร์เน็ตก็เป็นสื่อท่ีเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
วัยนักเรียนนักศึกษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเด็กในวัยนี้จะใช้คอมพิวเตอร์แทบทุกวัน ตรงกับแนวคิดความ
ต้องการและความสนใจของวัยรุ่นที่ชื่นชอบความสนุกสนานเพลินเพลินชอบอะไรที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการ
ด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านทางสื่อมากมาย และนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ ถือเป็นสิ่งที่วัยรุ่นนิยมใช้ประโยชน์เพ่ือตอบสนองความต้องการตัวเอง และ
วัยรุ่นยังสนใจในการพักผ่อนหย่อนใจแบบต่าง ๆ ชอบแสวงหาความเป็นจริง และแสดงออกความเป็นตัวเอง 
(สุชา จันทร์เอม, 2529, น. 30)   
 ทางด้านเนื้อหาที่จะประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างยังต้องการให้ทางสวนสัตว์ประชาสัมพันธ์เนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสัตว์ การอนุรักษ์พันธ์สัตว์ที่สวนสัตว์ดุสิตจัดท าขึ้นและมีหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปน าไปใช้ประโยชน์ มากที่สุด  สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ต้องการ
แสวงหาความเป็นจริง ต้องการประสบการณ์ใหม่และอยากรู้อยากเห็น พยายามซักถามเรื่องที่ตนสนใจ (สุชา 
จันทร์เอม, 2529, น. 30)ในกรณีนี้การประชาสัมพันธ์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสัตว์  การ
อนุรักษ์พันธ์สัตว์ที่สวนสัตว์ดุสิตจะสามารถตอบข้อข้องใจบางประการที่วัยรุ่นมีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของสวนสัตว์ดุสิตในการก่อตั้งที่ต้องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่าง  ๆ ให้แก่
นักเรียนนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป และมีสัตว์ป่าไว้เพ่ืออนุรักษ์และแพร่ขยายพันธุ์ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่
ต้องท าเพ่ืออนุรักษ์สัตว์ป่าไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยและทางองค์กรได้กระท าเช่นนี้เสมอมาเป็นที่รู้กัน
ดีในสังคม จากผลการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ด้านองค์กรเรื่องภารกิจด้านให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์และอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์ที่ชัดเจนขององค์กรซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นไว้ มีภาพลักษณ์ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.51 และ 
3.50  ซึ่งภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image) หมายรวมถึงภาพรวมทั้งหมดขององค์กรโดยรวม ทั้ง
สินค้า ระบบการบริหาร ความมั่นคง บุคลากรที่มีคุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม (พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 
2552, น. 13-14) ดังนั้นองค์กรจึงต้องมุ่งเน้นบทบาทในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม  และท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพ่ือให้บรรลุหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสวนสัตว์   
 กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นให้ภาพลักษณ์ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรเพียงระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 
3.37 และให้ความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ติดต่อยาก ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 
สอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบภาพลักษณ์องค์กร(เสรี วงษ์มณฑา, 2541, น.19-20) ที่ว่าพนักงานต้องมี
ความจริงใจในการท างาน มีมนุษยสัมพันธ์ ฟังความเห็นผู้อ่ืน รู้จักใช้วาจาที่สุภาพและหวังดีต่อคนที่เข้ามา
ติดต่องาน มีวิญญาณการบริการ พร้อมให้ความช่วยเหลือ ซึ่งสวนสัตว์นั้นเป็นองค์กรที่เน้นเรื่องการบริการ 
เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมาติดต่อซักถามเกี่ยวกับกิจกรรมหรือข้อมูล
เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ อยู่เป็นประจ า ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนในองค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
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นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสใกล้ชิด จากผลการศึกษาสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่บุคลากรในสวนสัตว์ดุสิตบางท่านอาจยัง
ขาดคุณสมบัติในข้อนี้  จึงท าให้ภาพลักษณ์ด้านนี้มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ    
 ส่วนภาพลักษณ์ด้านที่ได้ระดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.71 คือด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์กรสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว 
มีภาพลักษณ์ดี และยังเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอย่างเด่นชัด  ซึ่งสอดคล้องกับที่เสรี 
วงษ์มณฑา (2541, น. 19 - 20)  กล่าวไว้ว่านอกเหนือไปจากการท าธุรกิจธรรมดาแล้ว องค์กรควรท ากิจกรรม
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการคืนก าไรให้กับสังคม มีส่วนช่วยงานราชการให้เป็นไปได้
ด้วยดีเพ่ือประโยชน์ของสังคม ชุมชน และประเทศ ซึ่งทางองค์กรสวนสัตว์ดุสิตได้มีจุดประสงค์หลักในการ
ก่อตั้งที่สะท้อนได้ว่ามีกิจกรรมเพ่ือสังคมที่ดี นั่นคือก่อตั้งเพ่ือให้สวนสัตว์เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 
ได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติภายใน และมีกิจกรรมในครอบครัวร่วมกัน และก่อตั้งเพ่ือมีสัตว์ป่าไว้อนุรักษ์และ
แพร่ขยายพันธุ์ ซึ่งตอนนี้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนก าลังพยายามป้องกันไม่ให้สัตว์บางชนิดสูญพันธุ์  
ประชาชนจึงเห็นว่าทางสวนสัตว์ได้กระท าเพ่ือสังคมมาอย่างต่อเนื่องและชัดเจน 
 การทดสอบสมมติฐาน  จากสมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่
แตกต่างกันมีผลต่อภาพลักษณ์ของสวนสัตว์ดุสิต โดยพบว่า วัยรุ่นที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยที่
แตกต่างกันมีภาพลักษณ์ต่อสวนสัตว์ดุสิตแตกต่างกัน  สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องภาพลักษณ์ที่ว่าการที่บุคคลมี
ประสบการณ์จากการศึกษาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เกิดเป็นความเชื่อ ความรู้สึก ความประทับใจที่
เกิดขึ้นต่อองค์กร ซึ่งพรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2552, น. 13-14) ได้อธิบายไว้ว่าภาพลักษณ์เป็นผลจากการตกผลึก
ทางความคิด ทัศนคติภายในจิตใจของปัจเจกบุคคลจากการรับรู้สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจสามารถจ าแนกภาพลักษณ์
ชนิดนี้ได้ว่าเป็น ภาพลักษณ์เชิงซ้อน (Multiple Image) เนื่องจากเป็นภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันตามการรับรู้
ของบุคคลในสังคมที่มีความรู้ ความเชื่อ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาและอ่ืน ๆ ที่ต่างกัน จึงมี
ความรู้สึกนึกคิดต่อองค์กรต่างกัน  
 ส่วนสมมติฐานที่ 2 ที่ตั้งไว้ว่า การเปิดรับสื่อของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของสวนสัตว์ดุสิตแตกต่างกัน พบว่าการเปิดรับสื่อของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อภาพลักษณ์ของสวนสัตว์ดุสิตไม่แตกต่างกัน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างรู้จักสวนสัตว์ดุสิตจาก
สื่อบุคคลมากที่สุด ผลการศึกษาในลักษณะนี้อาจเกิดจากที่สวนสัตว์ดุสิตมีการประชาสัมพันธ์ยังไม่มากพอ  (มี
ภาพลักษณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับปานกลาง) ถึงแม้เป็นองค์กรซึ่งเป็นที่รู้จักกันยาวนาน  การเผยแพร่
ข่าวสารจึงมักเป็นการบอกปากต่อปากจากสื่อบุคคล เช่นพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ เป็นต้น นอกจากนี้
การศึกษาของแคทซ์และลาซาเฟลด์ (katz & Lazarfeld, 1964, อ้างถึงใน จิตราภรณ์ สุทธิสวรเศรษฐ์, 2544, 
น. 204-205) พบว่าการตัดสินใจของบุคคลในการยอมรับหรือการสนับสนุนมิใช่ได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชน
เพียงอย่างเดียว แต่มาจากสื่อบุคคลซึ่งคนเหล่านั้นให้การยอมรับและความเชื่อถือมากกว่า ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจและยอมรับท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ และความเชื่อได้ ในที่นี้จากข้อมูลที่
ได้มา กลุ่มตัวอย่างมักได้ไปเยี่ยมชมสวนสัตว์ดุสิตกับผู้ปกครองซึ่งเป็นคนพาบุตรหลานไปหรือทางโรงเรียนจัด
ทัศนศึกษา ซึ่งอาจหมายความได้ว่าเห็นว่าเป็นสถานที่ที่ดี เป็นองค์กรที่เหมาะแก่การเรียนรู้ และเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจที่เหมาะสมจึงได้พาไป และกลุ่มตัวอย่างจึงอาจมีภาพลักษณ์ที่มีแนวโน้มไปในทางเดียวกันกับ
ผู้ปกครองหรือครูอาจารย์ หรือจากการที่เพ่ือนฝูงได้เข้าไปเยี่ยมชมสวนสัตว์ดุสิตแล้วน ามาบอกต่อ ซึ่งจากผล
การศึกษาครั้งนี้พบว่ามีสวนสัตว์ดุสิตมีภาพลักษณ์โดยรวมในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.46  ดังนั้นการที่ผล
การศึกษาออกมาว่าการเปิดรับสื่อที่ต่างกันของกลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์เกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิตไม่ต่างกัน  จึง
อาจเป็นเพราะสารที่ได้รับจากสื่อต่างๆ มีจ านวนน้อยเนื่องจากประชาสัมพันธ์ไม่มากพอในแต่ละช่องทางและ
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สารนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละสื่อ จึงมีภาพลักษณ์ไม่ต่างกัน  อย่างไรก็ตามผลการศึกษาความถี่ใน
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิตในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมากับภาพลักษณ์สวนสัตว์ดุสิตของ
กลุ่มตัวอย่างพบว่า มีกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ง นั่นคือจ านวน 220 คนที่ไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวนสัตว์
ดุสิตในระยะเวลา 6  เดือนที่ผ่านมา ซ่ึงต่างจากกลุม่ตัวอย่างท่ีมีความถ่ีมากในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น กลุ่ม
ที่มากกว่า 5  ครั้งต่อเดือน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความถี่ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน
จะมีผลต่อภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันไปด้วย จะเห็นได้ว่าถ้ามีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลมากกว่า มีแนวโน้มที่จะ
มีผลต่อภาพลักษณ์ต่อองค์กรที่ดีกว่า ซึ่งพรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2552, น.21) ได้กล่าวไว้ว่าควรมีการวางแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ เพ่ือสร้าง รักษา และแก้ไขภาพลักษณ์องค์กร โดยต้องค านึงถึงภาพลักษณ์ที่เป็นจุด
แข็งจุดอ่อน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมที่จัด และสื่อที่ใช้ด้วย ทางสวนสัตว์ดุสิตเองอาจจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ยังน้อยเกินไป ไม่เข้าถึงประชาชนในวงกว้างภาพลักษณ์ขององค์กรสวนสัตว์ดุสิตจึงยังแตกต่าง
กันไปตามแต่ความถ่ีในการเปิดรับข้อมูล 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์  เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  ดังนั้นจึงควรพัฒนาในด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และปรับปรุงสื่อขององค์กรแต่ละประเภทให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว และวิจัย
เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับสารที่มีต่อสื่อเพ่ือพิจารณาว่าสื่อใดที่องค์กรควรจะส่งเสริมต่อไป   
เช่นเดียวกับการเผยแพร่ข่าวสาร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักสวนสัตว์ดุสิตจากสื่อบุคคล 
สื่อโทรทัศน ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  แสดงให้เห็นว่าสื่อมวลชนอย่างโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต สามารถแพร่ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงคนหมู่มากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับแต่งให้ข้อมูลความทันสมัย สวยงาม 
น่าสนใจ และเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ดังนั้นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สวนสัตว์ดุสิตจึงควรให้
ความส าคัญกับสื่ออินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น เพ่ือวัยรุ่นจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของทางสวน
สัตว์ดุสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ด้านการด าเนินงาน หากแยกพิจารณาจะพบว่ามีบางส่วนในการ
ด าเนินงานที่ควรท าให้ดียิ่งขึ้น เช่น ด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบของสถานที่ รวมไปถึงจ านวนของ
ห้องน้ าและลานจอดรถที่ยังไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้ ในด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่
ท างานในสวนสัตว์ยังขาดความกระตือรือร้น เข้าถึงยาก และไม่มีมนุษยสัมพันธ์มากเท่าที่ควร องค์กรจึงควรจัด
อบรมเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ ทั้งด้านความรู้และการบริการ เพ่ือปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้น  ด้าน
กิจกรรมเพ่ือสังคม จะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ทางด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมของสวนสัตว์ดุสิตนั้นโดดเด่นมาก  ทั้ง
เรื่องของการอนุรักษ์และแพร่พันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นหน้าที่หลักขององค์กร ยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสนับสนุนให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน แต่จะดียิ่งขึ้นกว่านี้ถ้าองค์กรเพ่ิมเรื่องประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
กว่านี้เกี่ยวกับกิจกรรมด้านที่ท าอยู่ เช่นมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้นเมื่อสามารถ
ขยายพันธุ์ได้เพ่ิมมากขึ้น หรือได้รับพันธุ์สัตว์ป่าหายากเข้ามาเลี้ยงดู และเมื่อมีวันหยุดส าคัญของครอบครัว 
เช่น วันเด็ก หรือวันหยุดราชการที่สมาชิกในบ้านจะได้มาเจอะเจอกันพร้อมหน้า ก็ควรมีกิจกรรมรองรับจุดนี้ให้
มากขึ้นนอกเหนือจากมาเที่ยวชมดูสัตว์เพียงอย่างเดียว เช่น ตอบปัญหาชิงรางวัล หรือเล่นเกม เป็นต้น  
 ส าหรับข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป  เนื่องจากการศึกษาภาพลักษณ์สวนสัตว์ดุสิตครั้งนี้ 
ศึกษาเฉพาะวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงควรท าการวิจัย/ศึกษาประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ทราบ
ภาพลักษณ์ของสวนสัตว์ดุสิตที่มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น  ควรศึกษาความพึงพอใจ  พฤติกรรมการใช้บริการ 
และความคาดหวังที่มีต่อสวนสัตว์ดุสิตของประชาชน เพ่ือที่จะทราบความคิดเห็นในแง่มุมอ่ืน ๆ ซึ่งผลที่ได้



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน 8 
 

อาจจะน ามาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นในการศึกษาครั้งต่อไป อาจเพ่ิมเติมการสัมภาษณ์แบบ
กลุ่มเฉพาะ (Focus-Group Interview) จะท าให้ทราบถึงภาพลักษณ์และปัญหาแนวทางการด าเนินงาน 
ตลอดจนวางแผนการประชาสัมพันธ์หรืออาจศึกษาเปรียบเทียบกับสวนสัตว์ดุสิตกับสวนสัตว์อ่ืน ๆ ที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีได้มาปรับปรุงบริการและการจัดการองค์กร นอกจากนี้ยังสามารถน ามาเป็น
ข้อมูลส าหรับการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งอ่ืนต่อไปในอนาคต ทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

 
เอกสารอ้างอิง 
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