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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “การรับรูภาพลักษณหอภาพยนตร (องคการมหาชน) ของประชาชนใน

จังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันกับพฤติกรรมการ

เปดรับขอมูลขาวสารและการรับรูภาพลักษณของหอภาพยนตร ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรม

การเปดรับขาวสารกับการรับรูภาพลักษณของหอภาพยนตร รวมท้ังความสัมพันธระหวางการรับรู

ภาพลักษณของหอภาพยนตรกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการหอภาพยนตร ซ่ึงผูศึกษาไดศึกษา

จากประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตจังหวัดนครปฐม และเปนผูรูจักและเคยใชบริการหอภาพยนตร 

จํานวน 300 คน โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูล  

จากผลการศึกษาการรับรูภาพลักษณของหอภาพยนตร พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรู

ภาพลักษณดานบุคลากรในระดับดีมาก รองลงมาคือ ภาพลักษณดานการบริการ ภาพลักษณดาน

องคกร ภาพลักษณดานสถานท่ี และภาพลักษณดานการประชาสัมพันธ ในสวนของแนวโนม

พฤติกรรมการใชบริการหอภาพยนตร พบวา กลุมตัวอยางมีความตั้งใจท่ีจะใชบริการหอภาพยนตร

ตอไป และมีความตั้งใจท่ีจะแนะนําผูอ่ืนใหมาใชบริการหอภาพยนตรก็อยูในระดับท่ีดี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ตัวแปรดานอายุมีผลทําใหความถ่ีในการเปดรับขาวสาร 

(ครั้ง/เดือน) ในสื่ออันดับท่ี 3 (สื่อกลางแจง/เคลื่อนท่ี) แตกตางกัน และมีการรับรูภาพลักษณดาน

บุคลากรและดานการประชาสัมพันธของหอภาพยนตรแตกตางกัน สําหรับการรับรูภาพลักษณดาน

การประชาสัมพันธนั้นพบวา ความถ่ีในการเปดรับขาวสาร (ครั้ง/เดือน) ของสื่ออันดับท่ี 1 (สื่อ

อินเทอรเน็ต) มีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณดานการประชาสัมพันธของหอภาพยนตร 

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวา การรับรูภาพลักษณโดยภาพรวมของหอภาพยนตรมีความสัมพันธ

กับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการหอภาพยนตรอีกดวย 
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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ภาพลักษณขององคกร เปนองครวมของความคิดและความประทับใจท่ีบุคคลมีตอองคกร 

และเปนเสมือนกระจกสะทอนวาคนท่ัวไปมององคกรเปนอยางไร ซ่ึงหากองคกรใดมีภาพลักษณท่ีดีนั้น 

ประชาชนก็จะเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา ไววางใจ อีกท้ังยังกอใหเกิดความรวมมือจากหลายๆ ฝายได

เปนอยางดี ในปจจุบัน “ภาพลักษณ” จึงเปนองคประกอบแรกๆ ของการบริหารท่ีไมวาจะเปนองคกร

ภาครัฐ หรือองคกรเอกชนตางก็นํามาพิจารณาเพ่ือชวยสนับสนุนใหองคกรดําเนินไปไดอยางกาวหนา

และม่ันคง  

องคการมหาชน เปนองคกรของรัฐประเภทหนึ่ง นอกเหนือจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

โดยมีสถานะเปนหนวยงานของรัฐและเปนนิติบุคคล จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน 

พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหนวยงาน ซ่ึงองคการมหาชนมีความแตกตางจากหนวยงาน

ราชการท่ัวไป คือ มีอิสระในการบริหารงาน ทําใหการดําเนินงานดานตางๆ มีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน 

หอภาพยนตร (องคการมหาชน) เปนอีกหนวยงานหนึ่งของรัฐท่ีปฏิรูปตนเองจากหนวยงาน

ราชการมาเปนองคการมหาชน เริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2527 โดยมีภารกิจใน คือ การแสวงหาภาพยนตร

และสิ่งเก่ียวเนื่องใดๆ ก็ตามเก่ียวกับภาพยนตร เชน เอกสารเก่ียวกับการสรางภาพยนตร ภาพถาย

เก่ียวกับภาพยนตร สิ่งพิมพเก่ียวกับการโฆษณาเผยแพรภาพยนตร วัตถุและอุปกรณครุภัณฑเก่ียวกับ

การสรางภาพยนตร หนังสือและวารสารเก่ียวกับภาพยนตร ฯลฯ โดยเนนท่ีผลงานซ่ึงเปนของคนไทย

หรือของชาติ นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีในการติดตามคนหาและแสวงหาฟลมภาพยนตร รวมท้ังสิ่ง

เก่ียวเนื่องกับภาพยนตรท่ียังหลงเหลืออยู เพ่ือเก็บรักษาและอนุรักษไวเปนมรดกอยางหนึ่งของชาติ

สืบไป ขณะเดียวกันก็ทําหนาท่ีแสวงหาและจัดเก็บภาพยนตร รวมท้ังสิ่งเก่ียวเนื่องกับภาพยนตรของ

ชาติท่ีไดรับการผลิตในปจจุบัน เพ่ือไมใหสูญหายไปดังในอดีต  

เม่ือป พ.ศ.2544 หอภาพยนตรแหงชาติไดเรียนรูเรื่องการปฏิรูปหนวยราชการเปนองคการ

มหาชนตาม "พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.2542" ซ่ึงหากหอภาพยนตรไดรับการปฏิรูปเปน

องคการมหาชน ก็จะไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาล และไดรับการพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

เขมแข็งสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดสมบูรณมากยิ่งข้ึน หอภาพยนตรจึงไดดําเนินการ

ขอปฏิรูปหนวยงานเปนองคการมหาชน จนประสบความสําเร็จไดรับการจัดตั้งเปน "หอภาพยนตร 

(องคการมหาชน)" โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2552 

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวา หอภาพยนตรไดพัฒนามาอยางตอเนื่องจนกระท่ังมีการปฏิรูป

องคกรจากหนวยราชการมาเปนองคการมหาชน โดยนับเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอยางหนึ่งของ
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องคกร ท่ีจะชวยพัฒนาการดําเนินงานขององคกรใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานดานตางๆ 

มากยิ่งข้ึน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็สงผลตอภาพลักษณของหอภาพยนตรดวยเชนกัน นอกจากนี้ 

ตั้งแตมีการกอตั้งหอภาพยนตรแหงชาติ จนกระท่ังมีการพัฒนามาเปนหอภาพยนตร (องคการมหาชน) 

นั้น ยังไมเคยมีการทําการศึกษาเก่ียวกับภาพลักษณของหอภาพยนตรมากอน การศึกษาครั้งนี้ จึงเปน

การศึกษาเพ่ือใหทราบถึงภาพลักษณของประชาชนท่ีมีตอหอภาพยนตรวาเปนภาพลักษณในเชิงบวก 

เชิงลบอยางไร โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ประชาชนในจังหวัดนครปฐม เนื่องจากเปนกลุมท่ีเขามาใช

บริการของหอภาพยนตรมากท่ีสุด ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งนี้จะนําไปเปนขอมูลในการสรางและพัฒนา

ภาพลักษณของหอภาพยนตรตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาการเปดรับขาวสาร การรับรูภาพลักษณ และแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ          

หอภาพยนตรของประชาชนในจังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันกับพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับหอภาพยนตร 

3. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันกับการรับรูภาพลักษณของหอภาพยนตร  

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับหอภาพยนตรกับ

การรับรูภาพลักษณของหอภาพยนตร  

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาพลักษณของหอภาพยนตรกับแนวโนม

พฤติกรรมการใชบริการหอภาพยนตร 

 

วิธีการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี

รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) สําหรับใชศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล และใหผูตอบเปนผูกรอกแบบสอบถามเอง 

(Self-administered Questionnaire) โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะมีการศึกษาความคิดเห็นใน

ชวงเวลาหนึ่งเทานั้น จึงจัดไดวาเปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Study) กลุม

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมประชาชนเพศชายและเพศหญิง มีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป ท่ี

อาศัยอยูในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงเปนผูท่ีรูจักและเคยใชบริการหอภาพยนตร จํานวน 300 คน 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากการศึกษาเรื่อง “การรับรูภาพลักษณหอภาพยนตร (องคการมหาชน) ของประชาชนใน

จังหวัดนครปฐม” สามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยเชื่อมโยงตามทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ท่ี

เก่ียวของไดดังนี้ 

 

ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับหอภาพยนตร

แตกตางกัน 

 จากผลการศึกษา พบวา ลักษณะทางประชากรในตัวแปรดานเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได ไมมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับหอภาพยนตร ท้ังในสื่ออันดับท่ี 1 (สื่อ

อินเทอรเน็ต) สื่ออันดับท่ี 2 (สื่อสิ่งพิมพ) และสื่ออันดับท่ี 3 (สื่อกลางแจง/เคลื่อนท่ี) ท้ังนี้ อาจเปน

เพราะประชากรท่ีใชเปนกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลในครั้งนี้เปนประชากรท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี

ใกลเคียงกัน คือ จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเปนท่ีตั้งของหอภาพยนตร และมีความถ่ีในการใชบริการ       

หอภาพยนตรในระดับท่ีไมแตกตางกันมากนัก ดังนั้น จึงทําใหไดรับขาวสารจากหอภาพยนตรไม

แตกตางกัน ยกเวนตัวแปรดานอายุ ซ่ึงพบวา ผูท่ีมีอายุแตกตางกันจะมีความถ่ีในการเปดรับขาวสาร 

(ครั้ง/เดือน) ในสื่ออันดับท่ี 1 (สื่ออินเทอรเน็ต) และสื่ออันดับท่ี 2 (สื่อสิ่งพิมพ) ไมแตกตางกัน

เชนเดียวกับตัวแปรดานอ่ืนๆ แตมีความแตกตางกันในสื่ออันดับท่ี 3 (สื่อกลางแจง/เคลื่อนท่ี) ซ่ึง

สามารถอธิบายไดดังนี้ 

การท่ีประชาชนในจังหวัดนครปฐมท่ีมีอายุแตกตางกันมีความถ่ีในการเปดรับขาวสาร     

(ครั้ง/เดือน) ในสื่อสื่ออันดับท่ี 3 (สื่อกลางแจง/เคลื่อนท่ี) แตกตางกันนั้น สามารถอธิบายไดโดยใช

แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร ซ่ึงปรมะ สตะเวทิน 0

1 ไดกลาวถึงไววา อายุ เปนปจจัยหนึ่งท่ีทํา

ใหคนมีความแตกตางกัน เนื่องจากคนตางรุนตางวัยมีประสบการณชีวิตแตกตางกัน จึงทําใหทัศนคติ 

ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมแตกตางกัน ท้ังนี้ ในสวนของสื่ออันดับท่ี 1 (สื่ออินเทอรเน็ต) และสื่อ

อันดับท่ี 2 (สื่อสิ่งพิมพ) นั้นเปนสื่อท่ีมีความแพรหลายเปนอยางยิ่งในปจจุบัน กลาวคือ กลุมคนทุก

ชวงวัยสามารถเปดรับขาวสารผานทางสื่อตางๆ ท้ังทางสื่ออินเทอรเน็ตและสื่อสิ่งพิมพไดไมแตกตาง

กัน ในขณะท่ีสื่ออันดับท่ี 3 (สื่อกลางแจง/เคลื่อนท่ี) เชน ปายบิลบอรด โฆษณาบนรถประจําทาง เปน

ตน เปนสื่อท่ีมีขอจํากัดในการเขาถึงกลุมเปาหมาย ดังนั้น ความถ่ีในการเปดรับขาวสารผานทางสื่อ

เหลานี้จึงข้ึนอยูกับพฤติกรรมของผูรับสาร โดยจากผลการเปรียบเทียบพหุคูณ (LSD) ผูท่ีมีอายุ

ระหวาง 36 – 45 จะมีความถ่ีในการเปดรับขาวสาร (ครั้ง/เดือน) ในสื่ออันดับท่ี 3 (สื่อกลางแจง/

                                                           
1

 ประมะ สตะเวทิน, หลักนิเทศศาสตร, พิมพคร้ังที่ 10 (กรุงเทพมหาคร: ภาพพิมพ, 2546), น. 112. 
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เคลื่อนท่ี) มากกวาผูท่ีมีอายุระหวาง 15 – 25 ป และกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 60 ป ข้ึนไป อาจเปนเพราะ

ผูท่ีมีอายุระหวาง 36 – 45 ป เปนกลุมคนท่ีอยูในชวงวัยทํางาน ซ่ึงเปนวัยท่ีมีการเดินทางไปยังสถานท่ี

ตางๆ มากกวาผู ท่ีอยูในชวงอายุอ่ืนๆ จากพฤติกรรมดังกลาวจึงอาจสงผลใหผูท่ีมีอายุอยูในชวง

ดังกลาว มีความถ่ีในการเปดรับขาวสารจากสื่ออันดับท่ี 3 (สื่อกลางแจง/เคลื่อนท่ี) มากท่ีสุด 

 

ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันจะมีการรับรูภาพลักษณของหอภาพยนตรแตกตางกัน 

 จากการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันในตัวแปรดานเพศ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได มีการรับรูภาพลักษณดานองคกร ดานบุคลากร ดานสถานท่ี ดานการบริการ และ

ดานการประชาสัมพันธของหอภาพยนตรไมแตกตางกัน  ท้ังนี้ อาจเปนเพราะผูใชบริการแตละคนมี

ประสบการณในการใชบริการและรับขาวสารจากหอภาพยนตรท่ีใกลเคียงกัน จึงทําใหมีการรับรู

ภาพลกัษณในดานตางๆ ไมแตกตางกัน  

ในสวนของตัวแปรดานอายุ พบวา ผูท่ีมีอายุแตกตางกันมีการรับรูภาพลักษณดานบุคลากร

และดานการประชาสัมพันธของหอภาพยนตรแตกตางกัน ซ่ึงในสวนนี้สอดคลองกับท่ี กิติมา  สุรสนธิ 1 2  

ไดอธิบายถึงแนวคิดดานประชากรศาสตรเก่ียวกับอายุไววา อายุเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนมีความ

เหมือนหรือตางกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม และพงษเทพ วรกิจโภคาทร 2

3 ไดอธิบายแนวคิดการ

เกิดภาพลักษณไววา การเกิดภาพลักษณในแตละบุคคลนั้นเกิดจากการท่ีบุคคลไดทราบเหตุการณ

ตางๆ จากภายนอก ซ่ึงยังไมสามารถสรางเปนภาพลักษณไดทันที แตจะมีการพัฒนาสรางเปนภาพข้ึน

ตามข้ันตอนและปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก เหตุการณและสิ่งแวดลอม ชองทางการสื่อสาร องคประกอบ

เฉพาะบุคคล และการรับรูและความประทับใจ  

โดยจากผลการเปรียบเทียบพหุคูณ (LSD) พบวา ผูท่ีมีอายุระหวาง 26 – 45 ป จะมีการรับรู

ภาพลักษณดานบุคลากรของหอภาพยนตรดีกวาผูมีอายุ 15 – 25 ป และผูท่ีมีอายุ 60 ป ข้ึนไป ท้ังนี้ 

สังเกตไดวาผูท่ีมีอายุ 26 – 45 ป นั้นอยูในชวงวัยทํางาน จึงอาจทําใหมีการพบปะติดตอกับบุคลากร

ของหอภาพยนตรในเรื่องของการบริการขอมูลตางๆ มากกวากลุมตัวอยางในชวงวัยรุนหรือผูสูงอายุ 

สงผลใหมีการรับรูภาพลักษณดานบุคลากรของหอภาพยนตรดีมากข้ึนตามไปดวย 
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 กิติมา  สุรสนธิ, ความรูทางการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร: คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2547), น. 19-20. 
3

 พงษเทพ  วรกิจโภคาทร, “ภาพพจนกับการประชาสัมพันธ” ใน ภาพพจนนั้นสําคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธกับภาพพจน, 

รวบรวมและจัดพิมพโดย พรทิพย พิมลสินธุ, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), น. 123. 
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นอกจากนี้ จากผลการเปรียบเทียบพหุคูณ (LSD) ยังพบวา ผูท่ีมีอายุระหวาง 26 – 35 ป 

และผูท่ีมีอายุ 46 ป ข้ึนไป มีการรับรูภาพลักษณดานการประชาสัมพันธของหอภาพยนตรดีกวาผูท่ีมี

อายุ 15 – 25 ป สวนอายุ 60 ป ข้ึนไปนั้นมีการรับรูภาพลักษณดานการประชาสัมพันธของ          

หอภาพยนตรดีกวากลุมตัวอยางท่ีมีผูท่ีมีอายุ 36 – 45 ป ซ่ึงจะเห็นไดวาความแตกตางในปจจัยเรื่อง

อายุนั้น สงผลใหกลุมตัวท่ีมีชวงวัยแตกตางกันอยางมีการตีความประสบการณท่ีตนเองไดพบเจอใน

ดานการประชาสัมพันธแตกตางกัน และทําใหมีการรับรูภาพลักษณดานการประชาสัมพันธของ      

หอภาพยนตรแตกตางกันดวยเชนเดียวกัน 

 

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับหอภาพยนตรมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของ   

หอภาพยนตร 

 จากผลการศึกษาพบวา ความถ่ีในการเปดรับขาวสาร (ครั้ง/เดือน) ของสื่ออันดับท่ี 1                 

(สื่ออินเทอรเน็ต) สื่ออันดับท่ี 2 (สื่อสิ่งพิมพ) และสื่ออันดับ ท่ี 3 (สื่อกลางแจง/เคลื่อนท่ี) ไมมี

ความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณดานองคกร ดานบุคลากร ดานสถานท่ี และดานการบริการของ

หอภาพยนตร ท้ังนี้ อาจเปนเพราะวาขาวสารสวนใหญท่ีผูใชบริการไดรับผานทางสื่อประชาสัมพันธ

ตางๆ นั้น เปนขาวสารเก่ียวกับการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของหอภาพยนตรท่ีจัดข้ึนในแตละ

เดือนมากกวาเนื้อหาการประชาสัมพันธท่ีเก่ียวกับองคกร บุคลากร สถานท่ี และการใหบริการ ดังนั้น 

จึงสงผลใหความถ่ีในการเปดรับขาวสารไมมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณดานองคกร ดาน

บุคลากร ดานสถานท่ี และดานการบริการของหอภาพยนตร  

ในขณะท่ีความถ่ีในการเปดรับขาวสาร (ครั้ง/เดือน) ของสื่ออันดับท่ี 1 (สื่ออินเทอรเน็ต) มี

ความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณดานการประชาสัมพันธของหอภาพยนตร โดยสาเหตุท่ีสื่อ

อินเทอรเน็ตมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณดานการประชาสัมพันธนั้น อาจเปนเพราะวาสื่อ

อินเทอรเน็ตเปนสื่อท่ีผูใชบริการใชในการเปดรับขาวสารมากท่ีสุด อีกท้ังยังเปนชองทางท่ีนิยมใชใน

การประชาสัมพันธอยางแพรหลายในปจจุบัน เนื่องจากเปนสื่อท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายไดสะดวก 

รวดเร็ว และกวางขวาง ดังนั้น ยิ่งผูใชบริการเปดรับขาวสารผานทางสื่ออินเทอรเน็ตมากเทาไร ก็จะทํา

ใหมีการรับรูภาพลักษณดานการประชาสัมพันธของหอภาพยนตรดีมากข้ึนเทานั้น 
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การรับรูภาพลักษณของหอภาพยนตรมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ        

หอภาพยนตร  

จากผลการศึกษาพบวา การรับรูภาพลักษณโดยภาพรวมของหอภาพยนตรมีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการหอภาพยนตร ซ่ึงสอดคลองกับท่ี เสรี วงษ  มณฑา 3

4 ไดกลาวถึง

ภาพลักษณในแงจิตวิทยาไววา ภาพลักษณเปนตัวกําหนดทิศทางพฤติกรรมของปจเจกชนท่ีมีตอสิ่งใด

สิ่งหนึ่งรอบตัวบุคคลนั้น หากมีภาพลักษณตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีอยูรอบตัวท่ีดีจะมีแนวโนมท่ีแสดง

พฤติกรรมเชิงบวก แตถาหากมีภาพลักษณเชิงลบตอสิ่งเหลานั้นก็จะมีแนวโนมท่ีแสดงพฤติกรรมเชิง

ลบออกมาเชนกัน และสิ่งสําคัญ คือ ภาพลักษณนั้นก็ใหเกิดอคติ (Bias) ในการพิจารณาพฤติกรรม

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเคยมีภาพลักษณมากอนหนานี้ เพราะภาพลักษณเปนเรื่องท่ีฝงใจและยากจะแกไข 

ดังนั้น การรับรูภาพลักษณในดานตางๆ ของหอภาพยนตรจึงมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ

ใชบริการของประชาชนในจังหวัดนครปฐม 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาดานภาพลักษณของหอภาพยนตร พบวา มีภาพลักษณโดยรวมอยูในระดับ

ท่ีดี โดยหากพิจารณาเปนรายดานจะพบวา ภาพลักษณดานบุคลากรเปนภาพลักษณดานเดียวท่ีมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับท่ีดีมาก แสดงใหเห็นวาผูใชบริการมีการรับรูและเชื่อม่ันในศักยภาพของบุคลากร

ของหอภาพยนตร คอนขางสูง สวนภาพลักษณในดานอ่ืนๆ นั้น แมวาจะมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ

ท่ีดี แตจากผลการศึกษาพบวายังมีบางสวนท่ีตองปรับปรุงแกไขดังนี้ 

ภาพลักษณดานสถานท่ี พบวา ภาพลักษณเรื่องปายบอกทาง ปายบอกจุดบริการ และปาย

ประชาสัมพันธ ตั้งไวอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยของคะแนนอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงจากผลการศึกษานั้น   

ผูใชบริการไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในสวนของขอเสนอแนะวาทางหอภาพยนตร ควรมีการ

ปรับปรุงในเรื่องปายบอกทางใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน เนื่องจากองคกรตั้งอยูในพ้ืนท่ีตางจังหวัด และมี

เสนทางท่ีซับซอน จึงทําใหการเดินทางมาใชบริการสําหรับผูท่ีอยูนอกพ้ืนท่ียังไมสะดวกเทาท่ีควร การ

เพ่ิมปายบอกทาง หรือแผนท่ีการเดินทางท่ีชัดเจน จะชวยใหผู ท่ีตองการเดินทางมาใชบริการ         

หอภาพยนตรแตไมรูจักเสนทางนั้น สามารถเดินทางมาใชบริการไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

ภาพลักษณดานการประชาสัมพันธ พบวา ภาพลักษณเรื่องการเผยแพรขาวสารอยางตอเนื่อง

และสมํ่าเสมอ และภาพลักษณเรื่องการประชาสัมพันธการใหบริการตางๆ มีคาเฉลี่ยของคะแนนอยูใน
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 เสรี  วงษมณฑา, การประชาสัมพันธ : ทฤษฎีและปฏิบัต ิ(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระฟลมและไซเท็กซ จํากัด, 2542), น. 84-85. 
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ระดับปานกลางเชนเดียวกัน จึงควรมีการปรับปรุงเรื่องการเผยแพรขาวสารและการประชาสัมพันธ

ใหบริการดานตางๆ ขององคกร โดยหากพิจารณาจากผลการศึกษาจะพบวา กลุมตัวอยางเปดรับ

ขอมูลขาวสารผานทางสื่ออินเทอรเน็ตมากท่ีสุด และความถ่ีในการเปดรับขาวสารผานทางสื่อ

อินเทอรเน็ตนั้นมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณดานการประชาสัมพันธของหอภาพยนตร ดังนั้น 

การประชาสัมพันธทางสื่ออินเทอรเน็ต จึงเปนชองทางท่ีองคกรควรใหความสําคัญมากท่ีสุด อยางไรก็

ตาม ควรเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนอ่ืนๆ ใหมากข้ึนดวย เชน สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ 

เปนตน เนื่องจากสื่อดังกลาวเปนสื่อท่ีสามารถเผยแพรขาวสารไดอยางกวางขวางและครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย 

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวา การรับรูภาพลักษณโดยภาพรวมของหอภาพยนตรมี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการหอภาพยนตร ดังนั้น องคกรจึงควรมีการวางแผน

ประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมภาพลักษณอยางตอเนื่อง และมีการประเมินผลภาพลักษณขององคกรเปน

ระยะ เพ่ือหาจุดบกพรองขององคกรแลวนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดภาพลักษณท่ีดีในสายตา

ประชาชนตอไป ซ่ึงหากองคกรมีการวางแผนการประชาสัมพันธ ท่ีดี  และมีการเลือกใชสื่อ

ประชาสัมพันธท่ีเหมาะสม รวมท้ังดําเนินการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ นาจะชวยสงผล

ใหองคกรมีภาพลักษณท่ีดีในสายตาผูใชบริการอยางคงทนถาวร และสงผลใหมีจํานวนผูเดินทางมาใช

บริการเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย 
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