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ไมวาจะพิจารณาจากดานใดก็พบวา ชื่อเสียงขององคกรนั้น เปนตนทุนท่ีสําคัญอยางยิ่ง ท้ังท่ีเปน
องคกรของภาครัฐและองคกรเอกชน ท้ังท่ีเปนองคกรธุรกิจหรือไมมีเรื่องธุรกิจมาเก่ียวของก็ตาม ท้ังนี้
เพราะชื่อเสียงขององคกรกอใหเกิดความศรัทธา การรวมมือ ตลอดจนแรงบันดาลใจท่ีจะใชสินคา 
บริการ กอใหเกิดความผูกพันระหวางองคกรกับลูกคา รวมถึงสาธารณชน การท่ีชื่อเสียงขององคกรจะ
เติบโตไดมีขอไดเปรียบคือ ดานความเชี่ยวชาญชํานาญในการสื่อความ การเลือกชองทาง การคิดคน
กิจกรรมการสื่อสารท่ีโดดเดนและโดนใจ เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือจูงใจ
และโนมนาวกลุมเปาหมาย และนําผลการวิจัยมาชวยในการสื่อสาร ทําใหการสรางภาพลักษณมีความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน (พจน ใจชาญสุขกิจ, 2553, น. 15-16) 

ภาพลักษณขององคกรเปนภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลหรือประชาชนท่ีมีตอบริษัท
หรือองคกรใดองคกรหนึ่ง และภาพลักษณยังเปนองครวมของความคิดและความประทับใจท่ีบุคคลมี
ตอองคกร เปนสิ่งท่ีมองเห็นไดชัดเจน และเปนเสมือนกระจกสองตัวเองวาคนท่ัวไปมององคกรเปน
อยางไร ซ่ึงเปนการสะทอนความคิดเห็นของคนท่ัวไปท่ีอาจมองอะไรท่ีแตกตางจากผูบริหาร ในทาง
การบริหารธุรกิจถือวาภาพลักษณเปนสิ่งท่ีสําคัญ เพราะเปนองครวมของความเชื่อถือ กลาวคือ 
ถึงแมวาภาพลักษณจะเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึน แตก็ตองอยูบนพ้ืนฐานของความนาเชื่อถือในภาพลักษณท่ี
สรางข้ึนมาได ซ่ึงจะสามารถชวยใหคน ๆ นั้น เกิดความภักดีตอสินคาหรือบริการขององคกรไดอีกดวย 
ทัศนคติหรือการกระทําอะไรท่ีคนเรามีตอองคกรหรือหนวยงานนั้น จะมีความเก่ียวพันอยางสูงกับ
ภาพลักษณขององคกรหรือหนวยงานเชนกัน คําวา “ภาพลักษณ” จึงถูกนํามาพิจารณาเปน
องคประกอบประการแรก ๆ  ในการบริหาร เพ่ือชวยเอ้ือใหองคกรดําเนินธุรกิจไปไดอยางกาวหนา
และม่ันคง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับธุรกิจขนาดใหญท่ีเก่ียวของกับกลุมประชาชนจํานวนมาก (กร
ชนก ยะสานติทิพย, 2549, น. 1) โดยบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) นับเปน
องคกรหนึ่งท่ีดําเนินธุรกิจขนาดใหญซ่ึงเก่ียวของกับกลุมประชาชนจํานวนมาก ดวยการประกอบ
กิจการในดานอุตสาหกรรมสื่อ โดยเฉพาะดานความบันเทิงและมุงเนนการผลิตรายการโทรทัศนเปน
สําคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมบันเทิงท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจการผลิตรายการ
โทรทัศน และธุรกิจขามสื่อ ไดแก ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ธุรกิจผลิตรายการธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจสตูดิโอ
บันทึกเสียง ธุรกิจผลิตและตัดตอภาพเคลื่อนไหวดวยระบบคอมพิวเตอร (Animation) ธุรกิจจัดงาน
แสดง (Event) และธุรกิจคอนเสิรตและโชวบิซ  
 แมบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) จะไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือ
ตอบแทนสังคมและสรางความสัมพันธอันดีกับสาธารณชน อาทิเชน บริษัทฯ จัดทํารายการเกม
ทศกัณฐตอนพิเศษ เพ่ือนําเงินชวยเหลือครูท่ีประสบความเดือดรอนจากเหตุการณไมสงบในภาคใต 
บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการ สรางขุมกําลังบุคลากรดานการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงทางกระทรวงพลังงาน
รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จัดตั้งข้ึนเพ่ือสรางความตื่นตัวดานอนุรักษ
พลังงานใหกับผูใช อาคารและประชาชนท่ัวไป  และบริษัทฯ บริจาคสิ่งของเครื่องใช ขาวสาร 
อาหารแหง น้ําดื่ม ยารักษาโรค และเงินสด ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม เปนตน 
 อีกท้ังรางวัลท่ีไดรับจากหนวยงานตางๆ  อาทิ รางวัลโทรทัศนแหงเอเชีย (Asian 
Television Awards) รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี รางวัลกิตติคุณสัมพันธ สังขเงิน รางวัลฐานันดร 
4 ทองคํา รางวัลดานผลประหยัดพลังงานและสรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงานสูมวลชน รางวัล
องคกรคุณภาพยอดเยี่ยม (The Global Award for Perfection Quality and Ideal 
Performance) และรางวัลอ่ืนๆ อีกมากมาย เหลานี้ลวนเปนปจจัยหนึ่งในการสรางภาพลักษณท่ีดี
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ของบริษัทไดเปนอยางดี แตในชวง 5 ปท่ีผานมา (2550-2555) บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเท
นเมนท จํากัดมีขาวในดานลบเผยแพรทางสื่อมวลชนอยางกวางขวางหลายเหตุการณดวยกัน 
ตัวอยางเชนเม่ือป 2550 นายนันทขวาง สิรสุนทร นักวิจารณภาพยนตร เปนผูชนะเลิศแฟนพันธุแท 
ตอนแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ซ่ึงจะไดรับรางวัลเปนตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ท่ีพัก และตั๋วเขาชมการแขงขัน
ของทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ท่ีประเทศอังกฤษ ออกมารองเรียนกับสื่อมวลชนวา ไมไดรับรางวัล
ตามท่ีผูจัดไดประกาศไว ตอมาตัวแทนบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ได
ออกมากลาวขอโทษ และยินดีรับผิดชอบคาใชจายของคุณนันทขวาง สิรสุนทร และคุณสุธน อภินนท
เวช แฟนพันธุแทแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด อีกคนท่ีรวมเดินทางไปดวย 

 ป 2555 ผูอํานวยการและนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ ซ่ึงตั้งอยูท่ีอําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา ไดรวมสงวงดนตรีเขาประกวดในรายการชิงชาสวรรค ออกมารองเรียนผานสื่อมวลชนวา 
รายการตัดสินไมเปนธรรม และหนึ่งในคณะกรรมการมีพฤติกรรมนาสงสัย แตทางบริษัทฯ ก็ไมได
ออกมาชี้แจงขอเท็จจริง หรืออธิบายกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแตอยางใด 

 ป 2555 รายการไทยแลนดก็อตทาเลนต ไดนําเสนอภาพผูเขาแขงขัน ซ่ึงเปนหญิง
สาวเปลือยหนาอกวาดรูปผานทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 สงผลใหมีการรองเรียนตอกระทรวง
วัฒนธรรมใหดําเนินการตรวจสอบถึงการเผยแพรเทปรายการดังกลาว เนื่องจากเห็นวาเปนการแสดง
ไมเหมาะสมอยางยิ่ง นอกจากนี้ประชาชนสวนหนึ่งเห็นวาการกระทําดังกลาวเปนการจัดฉาก หรือตก
ลงกันกอนระหวางพิธีกรและผูรวมรายการเพ่ือสรางใหเกิดสถานการณเรียกกระแสความนิยมรายการ
ใหดีข้ึน กอใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณตําหนิรายการไทยแลนดก็อตทาเลนต โดยเฉพาะบริษัท เวิรค
พอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูผลิตรายการดังกลาว รวมถึงสถานีโทรทัศนไทย
ทีวีสีชอง 3 กันอยางกวางขวาง ตอมาบริษัทฯไดจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยนายปญญา นิรันดรกุล 
ประธานเจาหนาท่ีบริษัทฯ ออกมาแถลงขาวถึงขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ังขอโทษและกลาวยืนยัน
จะไมใหเหตุการณลักษณะนี้เกิดข้ึนอีก ซ่ึงท้ังสองเหตุการณดังกลาวไดสงผลตอภาพลักษณของบริษัทฯ 
อยางรุนแรง 

 ตอมาเกิดกระแสวิพากษวิจารณข้ึนอีกครั้ง หลังจากบริษัทฯไดรับรางวัลระฆังทอง 
สาขาสื่อมวลชนดีเดน ประเภทองคกรดีเดนจากสมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศนหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย (สว.นท) เนื่องจากกอนหนานี้บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) เพ่ิงตกเปนประเด็นในสังคม จากกรณีนําหญิงสาวเปลือยหนาอกวาดรูปออกรายการไทย
แลนดก็อตทาเลนต รวมไปถึงกรณีท่ีมีผูอํานวยการ และนักเรียนโรงเรียนบัวใหญรองเรียนผาน
สื่อมวลชน เรื่องการตัดสินท่ีไมเปนธรรม และกรรมการคนหนึ่งมีพฤติกรรมไมโปรงใส ดังท่ีกลาวไป
ขางตน 

 จากขอมูลขาวสารท้ังหมดท่ีปรากฏในสื่อมวลชนดังกลาวขางตนทําใหผูศึกษาสนใจท่ี
จะศึกษาวาการรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ของประชาชน
เปนอยางไร โดยการศึกษาครั้งนี้จะมุงสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร
เพ่ือนําขอมูลและผลการศึกษามาเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงและพัฒนาภาพลักษณของบริษัท 
เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ตอไป 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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 ในการศึกษา “การรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”นี้ ผูศึกษาไดเลือกใชแนวคิดเก่ียวกับลักษณะทาง
ประชากรและทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคลมาใชประกอบการศึกษา ตามคํากลาวของยุบล   
เบ็ญจรงคกิจ [1] ท่ีวา บุคคลท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมท่ีตางกัน 
ผูศึกษาจึงเลือกท่ีจะนําปจจัยลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันของผูรับสารท้ังดาน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได มารวมศึกษากับการรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเท
นเมนท จํากัด (มหาชน) นอกจากลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางแลว เดอเฟลอร (DeFleur, 1996 
อางถึงใน พรวิภา ฉ่ิงทอง, 2552, น. 34) เห็นวา ปจเจกบุคคลในสังคมมีความแตกตางกันไปตาม
ลักษณะทางจิตวิทยา เชน ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยม จึงทําใหแตละบุคคลยอมท่ีจะเลือกสนใจ
เปดรับสารและตีความหมายของขาวสารแตกตางกันออก  
 ผูศึกษาใชทฤษฎีการเปดรับขาวสารเพ่ือประกอบการอธิบายถึงพฤติกรรมในการเปดรับ
ขาวสารเก่ียวกับบริษัทและพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท โดย แมคคอมบส 
และเบกเกอร (McCombs & Becker, 1979 p.51 อางถึงใน อัญชิสา มหาสวัสดิ์, 2551, น. 39) [2] 
ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนของบุคคลวา บุคคลจะเปดรับ
ขาวสารจากสื่อมวลชนก็เพ่ือตอบสนองความตองการ 6 ประการของตนเอง ไดแก เพ่ือตองการรู
เหตุการณ (Surveillance) เพ่ือชวยในการตัดสินใจ (Decision) เพ่ือตองการขอมูลในการพูดคุย
สนทนา (Discussions) เพ่ือการมีสวนรวม (Participating) เพ่ือชวยเสริมสรางความคิดเห็น 
(Reinforcement) และเพ่ือความบันเทิง (Relaxation and Entertainment)  

 ผูศึกษาใชแนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณมาใชเปนกรอบในการศึกษา เนื่องจากภาพลักษณ
เปรียบประดุจหางเสือท่ีกําหนดทิศทางพฤติกรรมของปจเจกชนท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีอยูรอบตัว ถา
บุคคลนั้นมีภาพลักษณเชิงบวกตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลว   จะมีแนวโนมท่ีแสดงพฤติกรรมเชิงบวกตอสิ่งนั้น
เชนกัน แตถาหากบุคคลนั้นมีภาพลักษณเชิงลบตอสิ่งเหลานั้น เขาก็จะมีแนวโนมท่ีแสดงพฤติกรรมเชิง
ลบออกมาเชนกัน และสิ่งสําคัญ คือภาพลักษณนั้นกอใหเกิดอคติ (Bias) เพราะภาพลักษณเปนเรื่องฝง
ใจ ยากท่ีจะแกไข ภาพลักษณเปนสิ่งคอนขางถาวรและเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงยาก ถามองวาอะไรเปน
สิ่งท่ีดี ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเก่ียวของกับสิ่งนั้นก็จะถูกมองวาดีไปดวย แมแตสิ่งท่ีไมดีจะถูกมองวาดีไปดวย 
และถามองวาอะไรเปนสิ่งไมดี ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเก่ียวของกับสิ่งนั้นก็ไมดีไปหมด แมแตสิ่งท่ีดีก็อาจถูก
มองดวยความเคลือบแคลงสงสัยไมแนใจวาดีหรือไม เปนตน (เสรี วงศมณฑา, 2542, น.83) และผู
ศึกษาใชแนวคิดเก่ียวกับการรับรู โดยไดศึกษาตามแนวคิดท่ีเชื่อวาการรับรูของผูบริโภคเกิดข้ึนอยาง
เปนระบบ โดยแตละบุคคลจะเลือกสรรตอสิ่งกระตุนท่ีสามารถจําได และจัดระเบียบสิ่งกระตุนโดยใช
จิตสํานึกตามหลักจิตวิทยา และการใหความหมายตอสิ่งกระตุนโดยปรับความคิดเห็นสวนตัวให
สอดคลองกับความตองการ ความคาดหวังและประสบการณ บุคคลรับรูถึงตัวกระตุนตาง ๆ ผานเขา
มาทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 กระบวนการรับรูจะเกิดข้ึนไดตองมีองคประกอบท่ีสําคัญ 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) การเลือกสนใจ (Selective Attention) การเลือกตีความ
เขาใจ (Selective Comprehension) และการเลือกจดจํา (Selective Retention) (ดารา ทีปะปาล, 
2541, น. 63-64) ซ่ึงการรับรูของบุคคลหรือผูรับสารแตละคนอาจตางกัน แมจะไดรับสิ่งเราเดียวกัน
หรืออยูในสถานการณเดียวกัน ซ่ึงการรับรู ท่ีแตกตางกันเกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรอง (Filter) 
บางอยาง คือ (พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล, และถิรนันท อนวัชศิริวงศ, 2541, น. 114-115) 
1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives) ประสบการณเดิม (Past Experience) กรอบอางอิง (Frame 
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of Reference) สภาพแวดลอม (Environment) และสภาวะจิตใจและอารมณ (Mood) เม่ือเขาใจถึง
ท่ีมาและกระบวนการในการรับรูของบุคคลวาเกิดข้ึนไดอยางไร ขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนในการ
วิเคราะหถึงแนวโนมพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) วาจะมีทิศทางอยางไรในอนาคต ดังนั้นผูศึกษาจึงไดนําเอาแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม
มาเปนแนวทางในการศึกษา เนื่องจาก การโนมนาวพฤติกรรมในทุกระดับของการสื่อสารสังคม
กอใหเกิดพฤติกรรมพ้ืนฐาน  2 แบบ คือ กระตุนใหเกิดพฤติกรรมใหม ๆ หรือใหมีพฤติกรรมท่ีตอเนื่อง 
(Activation) และหยุดยั้งพฤติกรรมเกา (Deactivation) ซ่ึงการรับรูภาพลักษณจะสงผลตอพฤติกรรม
ของประชาชนท่ีอาจกอใหเกิดคุณและโทษแกบริษัทได 

นอกจากนี้ ผูศึกษายังใชแนวคิดเก่ียวกับผูประกาศขาว รวมถึงมิติความนาเชื่อถือของผูสง
สารรวมดวย ท้ังนี้สามารถใชเปนกรอบในการศึกษา เนื่องดวยคุณสมบัติและบทบาทหนาท่ีของผู
ประกาศขาวนั้นสามารถอธิบายถึงประเด็นตางๆ ท้ังในดานบุคลิกลักษณะของผูดําเนินรายการขาวท่ีดี 
ดานวิธีการนําเสนอขาว และดานบทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีของผูดําเนินรายการขาวไดอยาง
ครอบคลุมและชัดเจน อีกท้ังยังสามารถใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ(แบบสอบถาม) เพ่ือให
การศึกษาในครั้งนี้มีความถูกตองและตรงประเด็นมากท่ีสุด 
 ในสวนของงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ณัฐภรณ ฉันทอภิชัย (2550) ศึกษาเรื่อง ศึกษา
ภาพลักษณบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาพลักษณของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และศึกษา
ความสัมพันธดานประชากรศาสตรและการเปดรับสื่อมีผลตอภาพลักษณของบริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงแบงภาพลักษณท่ีศึกษาในครั้งนี้ออกเปน 4 ดาน คือ ภาพลักษณดาน
องคกร  ภาพลักษณดานการบริการ ภาพลักษณดานผลิตภัณฑ และภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีภาพลักษณโดยรวมของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) อยูในระดับดี สวนภาพลักษณโดยรวมในดานตาง ๆ นั้นพบวา ภาพลักษณในดานผลิตภัณฑ
โดยรวม ภาพลักษณดานองคกรโดยรวม และภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม อยูในระดับดี
ตามลําดับ และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตาง
กันจะมีภาพลักษณบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน และกลุมตัวอยางท่ีมีการ
เปดรับสื่อแตกตางกันจะมีภาพลักษณบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน 
 อัญชิสา มหาสวัสดิ์ (2551) ไดศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด ในการ
รับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมการ
เปดรับสื่อของกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงศึกษาจากประชากรอายุ 18-35 ป ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผลการศึกษา
พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน มีผลตอการรับรูภาพลักษณท่ี
แตกตางกัน ยกเวนเพศท่ีไมมีผลตอการรับรูภาพลักษณท่ีแตกตางกัน กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 18-23 ป มี
การรับรูภาพลักษณ บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด ดีกวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 24-35 ป และกลุมตัวอยางท่ี
มีการศึกษาตางกันมีการรับรูภาพลักษณ บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัดตางกันในดานองคกรและดาน
ผูบริหาร แตกตางกัน แตไมมีผลตอดานบุคลากร ดานผลงานขององคกร และดานกิจกรรมเพ่ือสังคม 
และกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีการรับรูภาพลักษณ บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด ดีกวา
กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ และผูท่ีมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท รับรูภาพลักษณดีกวาผูท่ีมีรายได 
10,000 บาทข้ึนไป อีกท้ังยังพบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับบริษัท เอ็กแซ็กท จํากัดของ
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กลุมตัวอยางมีความสัมพันธในทางบวก คือ ยิ่งกลุมตัวอยางเปดรับสื่อเก่ียวกับบริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด 
มากข้ึนเทาไร ก็ทําใหการรับรูภาพลักษณดีมากข้ึนตามไปดวย 
 
วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง “การรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”  เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ในรูปแบบของการสํารวจ (Survey) แบบการศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-sectional 
Study) ซ่ึงเปนการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไมมีการติดตามตอในภาค
หนา โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ท้ังนี้ผูศึกษาเปน
ผูแจกและเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง โดยกําหนดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้คือ 
ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไปและอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงรูจักบริษัท เวิรคพอยท เอ็น
เทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) เปดรับขาวสารเก่ียวกับบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) และรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
อยางนอย 1 รายการ และมีประสบการณรับชมมาแลวอยางนอย 1 ป จํานวน 300 คน 

การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีเลือกตัวอยางแบบผสม (Mixed Method) ซ่ึงใชความนาจะ
เปน (Probability Sampling) และไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) โดยเลือก
ขนาดตัวอยางแบบกลุมแบงชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling)  ดวยแบงเขตการปกครอง
ท้ังหมด 50 เขตในกรุงเทพมหานครออกเปน 3 ระดับชั้นภูมิตามท่ีตั้ง ไดแก เขตชั้นภูมิชั้นใน เขตชั้น
ภูมิชั้นกลาง เขตชั้นภูมิชั้นนอก จากนั้นคํานวณหาจํานวนของตัวแทนเขตจากท้ัง 3 เขตชั้นภูมิ ทําให
ไดตัวแทนท้ังหมด 10 เขต และทําการสุมตัวอยางแบบตรงตามชนิด (Typical Sampling) โดยผู
ศึกษาจะคัดกรองกลุมตัวอยางดวยคําถามเบื้องตน (Screening Question) วา “ทานรูจักบริษัท เวิรค
พอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) หรือไม” “ทานเปดรับขาวสารเก่ียวกับบริษัท เวิรคพอยท 
เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) หรือไม” และ “ทานรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรค
พอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) หรือไม” ถาผูตอบตอบวา “รูจักบริษัท เวิรคพอยท เอ็น
เทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)” “เปดรับขาวสารเก่ียวกับบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน)” และ “รับชมรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน)” ผูศึกษาจะเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลจากประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางจนครบจํานวน 300 
คน 

สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย
คําถามท่ีมีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Close-Ended Questionnaire) จะมีท้ังหมด 5 สวน ไดแก 
คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากร คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับบริษัท 
เวิรคพอยท   เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการรับชมรายการ
โทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) คําถามเก่ียวกับภาพลักษณ
บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) โดยแบงภาพลักษณออกเปน 5 ดาน 
ประกอบดวย ดานองคกร ดานผูบริหาร ดานบุคลากร ดานรายการโทรทัศน และดานกิจกรรมเพ่ือ
สังคม และคําถามเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็น
เทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และคําถามปลายเปด (Open-Ended Questionnaire) ไดแก 
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คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีตอการปรับปรุงพัฒนาสงเสริมภาพลักษณของบริษัท
เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมจํากัด (มหาชน)  โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบคําถามดวยตนเอง 
 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 
 ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไปและอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงรูจักบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) เปดรับขาวสาร
เก่ียวกับบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท 
เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) อยางนอย 1 รายการ และมีประสบการณรับชม
มาแลวไมนอยกวา 1 ป จํานวน 300 คน พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญ
มีอายุอยูในชวง 23 – 35 ป มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือ
หางรานเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 7,501 – 18,000 บาท 
 
 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีในการเปดขาวสารเฉลี่ย 1.99 วันตอสัปดาห และมี
ระยะเวลาในการเปดรับขาวสารในแตละครั้งเฉลี่ย 17.87 นาที สวนใหญเปดรับขาวสารประเภท
กิจกรรมบันเทิงตาง ๆ ท่ีบริษัทจัดข้ึน หรือเขารวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ จากสื่อโทรทัศน เพ่ือความ
บันเทิงหรือผอนคลาย  
 

พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีในการรับชมรายการเฉลี่ย 2.94 วันตอสัปดาห และมี
ระยะเวลาในการรับชมรายการในแตละครั้งเฉลี่ย 73.71 นาที สวนใหญมีประสบการณในการรับชม
เฉลี่ย 9.98 ป และรายการชิงรอยชิงลานซันไชนเดย เปนรายการท่ีกลุมตัวอยางรับชมมากท่ีสุด กลุม
ตัวอยางสวนใหญจะมีลักษณะการรับชมแบบเปลี่ยนชองทุกครั้งเม่ือมีโฆษณา และเหตุผลท่ีกลุม
ตัวอยางรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) คือ ชื่น
ชอบบุคลิกและลีลาของดารา นักแสดง และพิธีกร 
 

การรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด 

(มหาชน) ในระดับดี เม่ือพิจารณาในแตละดานแลวพบวา กลุมตัวอยางรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรค
พอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ในดานผูบริหารดีกวาดานอ่ืน ๆ โดยรับรูภาพลักษณดาน
ผูบริหารในระดับดี รองลงมาคือ รับรูภาพลักษณดานองคกร ในระดับดี ในขณะท่ีรับรูภาพลักษณดาน
กิจกรรมเพ่ือสังคมนอยกวาภาพลักษณดานอ่ืน ๆ แตยังรับรูภาพลักษณดานนี้ในระดับดีเชนกัน 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 8 
 

การรับรูภาพลักษณดานผูบริหารพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูภาพลักษณของ
ผูบริหารท่ีมีชื่อเสียง/เปนท่ีรูจัก ในระดับดีมาก รองลงมา คือ ภาพลักษณของผูบริหารท่ีมีความรู
ความสามารถ โดยรับรูภาพลักษณในระดับดีมากเชนกัน ในขณะท่ีภาพลักษณดานผูบริหารท่ีกลุม
ตัวอยางรับรูดีนอยกวาภาพลักษณเรื่องอ่ืน ๆ คือ ภาพลักษณของผูบริหารท่ีมีความนาเชื่อถือ โดยรับรู
ภาพลักษณในระดับดี 

การรับรูภาพลักษณดานองคกรพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูภาพลักษณขององคกร
ท่ีมีชื่อเสียง ในระดับท่ีดีมาก รองลงมา คือ ภาพลักษณขององคกรท่ีเปนผูนําทางธุรกิจบันเทิง โดยรับรู
ภาพลักษณในระดับดีมากเชนกัน ในขณะท่ีภาพลักษณดานองคกรท่ีกลุมตัวอยางรับรูดีนอยกวา
ภาพลักษณเรื่องอ่ืน ๆ คือ ภาพลักษณขององคกรท่ีผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยรับรูภาพลักษณใน
ระดับดี 

การรับรูภาพลักษณดานบุคลากรพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูภาพลักษณของดารา
ในสังกัดบริษัทมีเอกลักษณเฉพาะตัว ในระดับท่ีดี รองลงมา คือ ภาพลักษณของพนักงานท่ีมีความรู
ความสามารถและดาราในสังกัดบริษัทมีความสามารถทางการแสดง ซ่ึงท้ัง 2 เรื่องนี้ไดคะแนนเฉลี่ย
เทากัน โดยกลุมตัวอยางรับรูภาพลักษณในระดับดี  ในขณะท่ีภาพลักษณดานบุคลากรท่ีกลุมตัวอยาง
รับรูดีนอยกวาภาพลักษณเรื่องอ่ืน ๆ คือ ภาพลักษณท่ีดาราในสังกัดบริษัทประพฤติตนเปนแบบอยาง
ท่ีดีแกเยาวชน โดยรับรูภาพลักษณในระดับดี 

การรับรูภาพลักษณดานรายการโทรทัศนพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูภาพลักษณ
ขององคประกอบตาง ๆ ในรายการ อาทิ ฉาก แสง สี เสียง เครื่องแตงกาย มีความเหมาะสมและ
สวยงาม ในระดับท่ีดี รองลงมา คือ ภาพลักษณของรายการมีรูปแบบการนําเสนอท่ีแปลกใหม ดูดี 
นาสนใจ โดยรับรูภาพลักษณในระดับดีเชนกัน ในขณะท่ีภาพลักษณดานรายการโทรทัศนท่ีกลุม
ตัวอยางรับรูดีนอยกวาภาพลักษณเรื่องอ่ืน ๆ คือ ภาพลักษณของรายการมีเนื้อหาไมรุนแรงสามารถ
รับชมไดทุกเพศทุกวัย โดยรับรูภาพลักษณในระดับดี 

การรับรูภาพลักษณดานกิจกรรมเพ่ือสังคมพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูภาพลักษณ
ของบริษัทท่ีมีสวนรวมในการอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรม ในระดับท่ีดี รองลงมา คือ ภาพลักษณ
ของบริษัทท่ีใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ เชน ภัยน้ําทวม ภัยหนาว โดย
รับรูภาพลักษณในระดับดีเชนกัน ในขณะท่ีภาพลักษณดานกิจกรรมเพ่ือสังคม ท่ีกลุมตัวอยางรับรูดี
นอยกวาภาพลักษณเรื่องอ่ืน ๆ คือ ภาพลักษณของบริษัทท่ีมีสวนรวมในการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา 
โดยรับรูภาพลักษณในระดับดี 
 

แนวโนมพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเท
นเมนท จํากัด (มหาชน) 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนอยูในระดับสูงโดย
กลุมตัวอยางมีแนวโนมท่ีจะติดตามรับชมรายการท่ีกําลังรับชมอยูตอไปอยูในระดับสูง กลุมตัวอยางมี
แนวโนมท่ีจะรับชมรายการใหม ๆ อยูในระดับสูง และกลุมตัวอยางมีแนวโนมท่ีจะแนะนําหรือบอกตอ
ใหบุคคลอ่ืนรับชมรายการอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางดานการปรับปรุงพัฒนาสงเสริม
ภาพลักษณของบริษัทเวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
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กลุมตัวอยางไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีตอบริษัทเวิรคพอยท              เอ็น
เทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) โดยเรื่องท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นตรงกันมากท่ีสุดคือ บริษัทควร
ลดปริมาณการโฆษณาลงและไมควรใชคําพูดหรือภาษาท่ีไมสุภาพหรือหยาบคายในรายการมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ไมควรจัดฉากหรือสรางภาพเพ่ือหลอกผูชม และไมควรแสดงการใชความรุนแรงใน
รายการและควรสงเสริมใหดารานักแสดงพิธีกรในสังกัดบริษัทประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับ
เยาวชนและสังคม สวนเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีกลุมตัวอยางเห็นตรงกันนอย ไดแก ควรระมัดระวังการใช
ภาษาไทยใหถูกตองและแมนยํา ควรพัฒนาดารานักแสดงใหมีมุกตลกใหม ๆ ควรใหบุคลากรในองคกร
มีสวนรวมหรือทํากิจกรรมรวมกับองคกรมากข้ึน ควรปรับทัศนคติของผูชมเก่ียวกับการดําเนินรายการ
หรือการตัดสินรางวัลไมใหมองวาเปนการจัดฉาก ควรเนนหรือใชคําพูดของนักแสดงใหสื่อถึงความเปน
ไทย ควรระมัดระวังการใชภาษาไทยใหถูกตองและแมนยํา ควรเนนหรือใชคําพูดของดารานักแสดงให
สื่อถึงความเปนไทย ควรประชาสัมพันธเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยใหมากข้ึน ควรประชาสัมพันธผลงาน
ดานกิจกรรมเพ่ือสังคมใหมากข้ึน ควรสงเสริมดานกีฬาใหมากข้ึน และควรนําความรูระดับสากลมา
เสริมในรายการใหมากข้ึน 

 
ลักษณะทางประชากรกับการรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท 

จํากัด (มหาชน)  
จากการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอัน

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มีเพียงปจจัยทางดานระดับการศึกษาท่ีมีผลตอ
การรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) สวนปจจัยทางดานเพศ 
อายุ อาชีพ และรายได ไมมีผลตอการรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการรับรูท่ีวา การรับรูของแตละบุคคลข้ึนอยูกับอิทธิพลตาง 
ๆ เชน ประสบการณสวนตัว หรือความรูเดิม รวมไปถึงทัศนคติ แรงจูงใจ และความตองการของแตละ
บุคคล (พรวิภา ฉ่ิงทอง, 2552, น. 33) ดังนั้นแมประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจะมีลักษณะทาง
ประชากรแตกตางกัน แตก็อาจจะมีการรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท             เอ็นเทอรเท
นเมนท จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาลักษณะประชากรในแตละดานสามารถอภิปราย
ผลการศึกษาไดดังนี้ 

ดานเพศ พบวา เพศท่ีแตกตางกันมีการรับรูภาพลักษณบริษัทเวิรคพอยท เอ็นเทอรเท
นเมนท จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน อาจอธิบายไดวา ประชาชนสวนใหญเปดรับขาวสารเก่ียวกับ
บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) จากสื่อโทรทัศน และเปดรับขาวสารเก่ียวกับ
กิจกรรมบันเทิงตาง ๆ ท่ีบริษัทจัดข้ึนหรือเขารวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

อีกท้ังรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ท่ี
ประชาชนนิยมในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก รายการชิงรอยชิงลานซันไชนเดย รายการคนอวดผี รายการ
แฟนพันธุแท และรายการชิงชาสวรรค ซ่ึงเปนรายการบันเทิงท่ัวไปท่ีสามารถรับชมไดทุกเพศ ดังนั้น
เพศชายและเพศหญิงจึงรับรูภาพลักษณไมแตกตางกัน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ
รัตนะ รัตนะวงษ (2550, น.100) ท่ีพบวา เพศไมมีผลตอการรับรูภาพลักษณศูนยบริการขอมูลภาครัฐ
เพ่ือประชาชน โทร.1111 (สายดวนของรัฐบาล) 

ดานอายุ พบวา ชวงอายุ ท่ีแตกตางกันมีการรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท            
เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน อาจอธิบายไดวา ประชาชนสวนใหญเปดรับ
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ขาวสารเก่ียวกับบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) จากสื่อโทรทัศน และเปดรับ
ขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมบันเทิงตาง ๆ ท่ีบริษัทจัดข้ึนหรือเขารวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ อีกท้ังรายการ
โทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ท่ีประชาชนนิยมในการศึกษา
ครั้งนี้ ไดแก รายการชิงรอยชิงลานซันไชนเดย รายการคนอวดผี รายการแฟนพันธุแท และรายการ
ชิงชาสวรรค ซ่ึงเปนรายการบันเทิงท่ัวไปท่ีสามารถรับชมไดทุกวัย ทําใหในแตละกลุมอายุรับรู
ภาพลักษณไมแตกตางกัน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐภรณ ฉันทอภิชัย (2550, น.
69) ท่ีพบวา อายุท่ีตางกันมีภาพลักษณของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน 

ดานระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีการรับรูภาพลักษณบริษัท 
เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน โดยผู ท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนปลายและผูท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีการรับรูภาพลักษณ
บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ดีกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
และผูท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีการรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็น
เทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ดีกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดท่ีวาผูท่ี
มีระดับการศึกษาสูงจะมีความสัมพันธเชิงลบกับการเปดรับเนื้อหาความบันเทิง (อัญชิสา มหาสวัสดิ์, 
2551, น.139) ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา อาจเปนไปไดท่ีรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็น
เทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) เขาสูกลุมท่ีมีระดับการศึกษาท่ัวไปมากกวา เนื่องจากรายการ
โทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) สวนใหญเปนรายการบันเทิงท่ีให
ความเพลิดเพลินและความสนุกสนาน ซ่ึงรายการท่ีประชาชนนิยมรับชมในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 
รายการชิงรอยชิงลานซันไชนเดย รายการคนอวดผี รายการแฟนพันธุแท และรายการชิงชาสวรรค ทํา
ใหผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ําจะรับชมมากกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาสูง เพราะผูท่ีมีระดับการศึกษาสูง
เลือกท่ีจะไมรับรู หรือหากรับรูก็จะรับรูในเชิงเหตุผลบนพ้ืนฐานความเปนจริงมากกวา อีกท้ังผล
การศึกษายังสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชิสา มหาสวัสดิ์ (2551, น.138) ท่ีพบวา การศึกษาของ
ประชาชนกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน มีผลตอการมองภาพลักษณของบริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด แตกตาง
กัน 

ดานอาชีพ พบวา อาชีพท่ีแตกตางกันมีการรับรูภาพลักษณบริษัทเวิรคพอยท เอ็นเทอร
เทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน อาจอธิบายไดวา รายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท 
เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) เปนรายการท่ีใหความบันเทิงท่ัวไป ไมไดมุงเนนดานอาชีพ ดังนั้น
ไมวาประชาชนจะประกอบอาชีพใดก็รับชมรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเท
นเมนท จํากัด (มหาชน) ทําใหในแตละกลุมอาชีพรับรูภาพลักษณไมแตกตางกัน ซ่ึงผลการศึกษา
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุขฤทัย เอนกวศินชัย (2550, น.78) ท่ีพบวา ผูอานท่ีมีอาชีพแตกตางกันมี
ภาพลักษณบริษัท จีเอ็มมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน 

ดานรายได พบวา ชวงรายไดท่ีแตกตางกันมีการรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็น
เทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน อาจอธิบายไดวา ประชาชนมากกวารอยละ 70เปดรับ
ขาวสารเก่ียวกับบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) จากสื่อโทรทัศน และรายการ
โทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ท่ีประชาชนรับชมสวนใหญเปน
รายการท่ีสามารถเขาถึงผูชมทุกกลุมรายได เชน รายการชิงรอยชิงลานซันไชนเดย รายการคนอวดผี 
รายการแฟนพันธุแท และรายการชิงชาสวรรค ทําใหในแตละกลุมรายไดรับรูภาพลักษณไมแตกตาง
กัน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ พรวิภา ฉ่ิงทอง (2552, น.156) ท่ีพบวา รายไดไมมีผล
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ทําใหการรับรูภาพลักษณของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยดานการพัฒนาเชิงอนุรักษ
แตกตางกัน 

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับบริษัท เวิรคพอยท เอ็น
เทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) จากส่ือโทรทัศนมีกับการรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็น
เทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  

จากการทดสอบพบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับบริษัท เวิรคพอยท     เอ็น
เทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) จากสื่อโทรทัศนไมมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรค
พอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) คือ ความถ่ี (วัน/สัปดาห) ในการเปดรับขาวสาร และ
ระยะเวลา (ชั่วโมง/ครั้ง) ในการเปดรับขาวสารจากสื่อโทรทัศนไมมีความสัมพันธกับการรับรู
ภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) จากผลการศึกษาสรุปไดวา 
ขาวสารเก่ียวกับบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ท่ีประชาชนเปดรับมากเปน
ขาวสารเก่ียวกับความบันเทิงโดยตรง ไดแก ขาวกิจกรรมบันเทิงตาง ๆ ท่ีบริษัทจัดข้ึน หรือเขารวมกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ และขาวความเคลื่อนไหว หรือผลงานของดาราในสังกัด และเปดรับขาวสารดาน
ผูบริหารและดานโครงการเพ่ือสังคมนอย อีกท้ังบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) เปนบริษัทท่ีมุงเนนการใหความบันเทิงแกผูชมเปนหลัก ดังนั้นการรับรูภาพลักษณดาน
องคกร ดานผูบริหาร และดานกิจกรรมเพ่ือสังคมจึงไมใชหลักสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เดอ
เฟลอร (Defleur, 1966 อางถึงใน สุทธวรรณ แสงดอกไม 2550, น.94) ท่ีวาอิทธิพลของสื่อมวลชนท่ี
มีตอบุคคลแตละคนนั้นมีขีดจํากัด สื่อมวลชนเปนเพียงตัวกระตุนและสนับสนุนความเชื่อดั้งเดิมของแต
ละบุคคลใหหนักแนนยิ่งข้ึน แตไมสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดหรือพฤติกรรมของบุคคลได และ
สอดคลองกับงานวิจัยของสุทธวรรณ แสงดอกไม(2550, น.83) ท่ีศึกษาเรื่อง ”ภาพลักษณของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในความคิดเห็นของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงไดขอสรุปวา 
การเปดรับสื่อและขาวสารไมมีผลตอความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของธนาคารไทยพาณิชย อีกท้ัง
ยังสอดคลองกับแนวคิดของเสรี วงษมณฑา (2542, น.83)  ท่ีกลาวถึงภาพลักษณวา ภาพลักษณเปน
เรื่องฝงใจ ยากท่ีจะแกไข ภาพลักษณเปนสิ่งคอนขางถาวรและเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงยาก ถามองวา
อะไรเปนสิ่งท่ีดี ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเก่ียวของกับสิ่งนั้นก็จะถูกมองวาดีไปดวย แมแตสิ่งท่ีไมดีจะถูกมองวา
ดีไปดวย และถามองวาอะไรเปนสิ่งไมดี ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเก่ียวของกับสิ่งนั้นก็ไมดีไปหมด แมแตสิ่งท่ีดี
ก็อาจถูกมองดวยความเคลือบแคลงสงสัยไมแนใจวาดีหรือไม ดังนั้นขาวสารในดานลบตาง ๆ จึงสงผล
กระทบตอภาพลักษณของบริษัทในชั่วระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ไมสามารถทําใหกลุมตัวอยางท่ีมีการรับรู
ภาพลักษณบริษัทในระดับท่ีดีเปลี่ยนแปลงไป  

ความสัมพันธระหวางการรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) มีกับพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเท
นเมนท จํากัด (มหาชน) 

จากการทดสอบพบวา การรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) มีความสัมพันธกับความถ่ี (วัน/สัปดาห) ในการรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรค
พอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา 
ยิ่งประชาชนมีความถ่ี (วัน/สัปดาห) ในการรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท         เวิรคพอยท เอ็น
เทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) มากข้ึนเทาไร จะยิ่งทําใหประชาชนรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรค
พอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) แยลงตามไปดวย จากผลการศึกษาอาจอธิบายไดวา 
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เนื่องจากประชาชนท่ีรับชมรายการโทรทัศนของบริษัทเวิรคพอยท    เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) เห็นวารายการโทรทัศนของบริษัทเวิรคพอยท                       เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) มีโฆษณามากเกินไปและมีการจัดฉากหรือสรางภาพเพ่ือหลอกผูชม  อีกท้ังดารานักแสดง
และพิธีกรใชคําพูดหรือภาษาท่ีไมสุภาพและหยาบคายในรายการ ดังนั้นหากประชาชนรับชมรายการ
โทรทัศนของบริษัทเวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) บอยเทาไรก็จะยิ่งทําใหประชาชน
รับรูภาพลักษณบริษัทไปในทางท่ีไมดีตามไปดวย 

การรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เ อ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) มี
ความสัมพันธกับระยะเวลา (ชั่วโมง/ครั้ง) ในการรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท     
เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา ยิ่ง
ประชาชนมีระยะเวลา (ชั่วโมง/ครั้ง) ในการรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท           
เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) มากข้ึนเทาไร จะยิ่งทําใหประชาชนรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรค
พอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ดีข้ึนตามไปดวย ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลองกับท่ีบาวลดิงจ 
(Boulding, 1975, p. 91, อางถึงใน สุขฤทัย เอนกวศินชัย, 2550, น.32) ไดอธิบายไววา ภาพลักษณ
นั้นเปนสิ่งท่ีสามารถสรางใหเกิดข้ึนได และเม่ือเกิดข้ึนแลวก็สามารถเปลี่ยนแปลงไดเสมอ ข้ึนอยูกับ
ปจจัยแวดลอมท่ีมากระทบ กลาวคือ ภาพลักษณท่ีมีอยูแลวนั้น เม่ือไดรับผลกระทบจําสิ่งท่ีไดรับรูใหม 
ขอมูลใหมท่ีไดรับรูมีทิศทางสอดคลองกับภาพลักษณเดิม จะชวยใหเกิดความสนใจและทําใหเกิดการ
ประเมินคุณคา  ซ่ึงอาจทําใหภาพลักษณเดิมเปลี่ยนแปลงไปไดบางแตจะสามารถบงบอกไดชัดเจน
ยิ่งข้ึน หรือขอมูลท่ีไดรับกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณเดิมโดยสิ้นเชิง ในบางครั้งอาจกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางองคประกอบของภาพลักษณท่ีเปนอยู อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พรวิภา ฉ่ิงทอง (2552, น.157) ท่ีพบวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับการพัฒนาเชิงอนุรักษของ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย มีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยดานการพัฒนาเชิงอนุรักษ และสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

ความสัมพันธระหวางการรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) กับแนวโนมพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็น
เทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

ผลการศึกษาพบวา การรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็น
เทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา ยิ่งประชาชน
มีการรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ดีข้ึนเทาไรจะยิ่งทําให
ประชาชนมีแนวโนมพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท                   เอ็น
เทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) มากข้ึนตามไปดวยซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ (เสรี 
วงษมณฑา, 2542, น.83) ท่ีชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางภาพลักษณกับแนวโนมพฤติกรรมไวดังนี้ 
ในดานจิตวิทยา (Psychological) ภาพลักษณเปรียบประดุจหางเสือท่ีกําหนดทิศทางพฤติกรรมของ
ปจเจกชนท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีอยูรอบตัว ถาบุคคลนั้นมีภาพลักษณเชิงบวกตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลว   จะมี
แนวโนมท่ีแสดงพฤติกรรมเชิงบวกตอสิ่งนั้นเชนกัน แตถาหากบุคคลนั้นมีภาพลักษณเชิงลบตอสิ่ง
เหลานั้น เขาก็จะมีแนวโนมท่ีแสดงพฤติกรรมเชิงลบออกมาเชนกัน ซ่ึงแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ
ผลการศึกษาท่ีได กลาวคือ ประชาชนมีระยะเวลาและประสบการณในการรับชมรายการคอนขาง
ยาวนาน (ระยะเวลาในการรับชมเฉลี่ย 1 ชั่วโมงข้ึนไปตอครั้ง และประสบการณในการรับชมเฉลี่ย 6-
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10 ป) เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยการรับรูภาพลักษณพบวา ประชาชนมีการรับรูภาพลักษณ
บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ในแตละดานอยูในระดับท่ีดี กลาวคือ 
ประชาชนมีการรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ดานผูบริหาร 
ดีกวาภาพลักษณดานอ่ืน ๆ คือประชาชนมีการรับรูภาพลักษณในระดับท่ีดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 
รองลงมา คือ ดานองคกร ประชาชนมีการรับรูภาพลักษณในระดับท่ีดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ดาน
บุคลากร ประชาชนมีการรับรูภาพลักษณในระดับท่ีดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ดานรายการโทรทัศน 
ประชาชนมีการรับรูภาพลักษณในระดับท่ีดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และอันดับสุดทาย คือ ดาน
กิจกรรมเพ่ือสังคม ประชาชนมีการรับรูภาพลักษณในระดับท่ีดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65  

การรับรูภาพลักษณเชนนี้จะทําใหเกิดชุดความตั้งใจในระดับสูงท่ีจะรับชมรายการ
โทรทัศนของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ดังนั้นจึงเปนไปไดท่ีประชาชนจะ
ติดตามรับชมรายการท่ีกําลังรับชมอยูและรายการใหม ๆ และจะแนะนําหรือบอกตอบุคคลอ่ืนให
รับชมรายการดวย 
 
ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

ในการศึกษา “การรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาดังนี้ 

1 .  ผลการ ศึกษาพบว า  ประชาชนมีการรับรู ภาพลักษณบริ ษัท  เวิ ร คพอยท              
เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ในดานกิจกรรมเพ่ือสังคมนอยกวาดานอ่ืน ๆ ดังนั้นบริษัทควรจัด
หรือเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมอยางความตอเนื่องและครอบคลุมในทุกดาน และควรประชาสัมพันธ
การจัดหรือเขารวมกิจกรรมดังกลาวผานสื่อมวลชนหรือสื่อประชาสัมพันธของบริษัท เพ่ือใหประชาชน
มีการรับรูบทบาทในการใหความชวยเหลือและรับผิดชอบสังคมอันจะสงผลตอการเกิดภาพลักษณของ
บริษัทท่ีดีในดานกิจกรรมเพ่ือสังคม 

2. ผลการศึกษาพบวา มีประชาชนอายุระหวาง 18 – 22 ป ท่ีติดตามรับชมรายการของ
บริษัท คิดเปนรอยละ 20.7 ของจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด และประชาชนสวนใหญมีการรับรู
ภาพลักษณดานบุคลากรในเรื่องดาราในสังกัดบริษัทประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกเยาวชนนอย
ท่ีสุด และดานรายการโทรทัศนมีการรับรูภาพลักษณในเรื่องรายการมีเนื้อหาท่ีไมรุนแรงสามารถรับชม
ไดทุกเพศทุกวัยนอยท่ีสุด ดังนั้นเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีในดานรายการโทรทัศนและดาน
บุคลากรใหแกองคกร และปองกันไมใหเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม บริษัทจึงไมควรใช
คําพูดหรือภาษาท่ีไมสุภาพหรือหยาบคายและการกระทําท่ีแสดงถึงการใชความรุนแรงในรายการ และ
ควรสอดสองดูแลดารานักแสดงในสังกัดบริษัทใหประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเยาวชน  

3 .  ผลการ ศึกษาพบว า  แมประชาชนจะรับรูภ าพลักษณบริ ษัท เวิ ร คพอยท              
เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ดานองคกรและดานผูบริหารในระดับท่ีดี แตเม่ือพิจารณา
ประเด็นยอยในแงองคกรท่ีมีความนาเชื่อถือ ประชาชนรับรูภาพลักษณในประเด็นดังกลาวอยูในระดับ
ท่ีดี แตอยูอันดับรองสุดทายของการรับรูภาพลักษณดานองคกร และประเด็นยอยในแงผูบริหารท่ีมี
ความนาเชื่อถือ ประชาชนรับรูภาพลักษณในประเด็นดังกลาวอยูในระดับท่ีดี แตอยูอันดับสุดทายของ
การรับรูภาพลักษณดานผูบริหาร ประกอบกับขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางท่ีเชื่อวารายการของ
บริษัทมีการจัดฉากหรือสรางภาพหลอกผูชม ซ่ึงขอเสนอแนะดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการรับรู
ภาพลักษณเก่ียวกับความนาเชื่อถือในดานองคกรและดานผูบริหาร อีกท้ังอาจเปนเพราะผูศึกษาได
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เก็บขอมูลหลังจากเหตุการณรายการไทยแลนดก็อตทาเลนตนําเสนอภาพหญิงสาวเปลือยหนาอกวาด
รูป สงผลใหประชาชนสวนหนึ่งเห็นวาการกระทําดังกลาวเปนการจัดฉาก หรือตกลงกันกอนระหวาง
พิธีกรและผูรวมรายการเพ่ือสรางใหเกิดสถานการณเรียกกระแสความนิยมรายการใหดีข้ึน ดังนั้น
บริษัทควรปรับทัศนคติของผูชมไมใหมองวารายการของบริษัทมีการจัดฉากหรือสรางภาพหลอกผูชม 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาการรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
ของประชาชนในจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือใหเห็นภาพท่ีครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) กับภาพลักษณของบริษัทธุรกิจบันเทิงอ่ืน ๆ เพ่ือทราบถึงจุดเดน จุดดอย และตําแหนงทาง
ธุรกิจของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และของบริษัทธุรกิจบันเทิงอ่ืน ๆ  

3. ควรศึกษาภาพลักษณของบริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ใน
ความคิดเห็นของสื่อมวลชน เนื่องจากสื่อมวลชนมีสวนสําคัญในการสรางและเผยแพรภาพลักษณของ
บริษัทไปสูสังคมภายนอก  

4. ควรศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณกลุมเฉพาะ การสัมภาษณ
เชิงลึก หรือการสังเกต เพ่ือทราบถึงการรับรูภาพลักษณบริษัท เวิรคพอยท                     เอ็นเทอร
เทนเมนท จํากัด (มหาชน) ของกลุมเปาหมายอยางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
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