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บทคัดยอ 

 บทความนี้นําเสนอผลการศึกษาภาพลักษณของการประปานครหลวงจากการรับรูของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีจุดเริ่มตนมาจากการเล็งเห็นถึงความสําคัญของภาพลักษณ

องคกรอันมีผลตอชื่อเสียงขององคกรในการดําเนินกิจการตางๆอันราบรื่นและสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของสังคมและประชาชนไดเปนอยางดี โดยไมไดมีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือศึกษา

ภาพลักษณของการประปานครหลวงจากการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น แตยัง

มีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาการเปดรับสื่อเ ก่ียวกับการประปานครหลวงของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร รวมถึงศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับภาพลักษณของการ

ประปานครหลวง ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับการเปดรับสื่อเก่ียวกับการประปา

นครหลวง และความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อเก่ียวกับการประปานครหลวงกับภาพลักษณของ

การประปานครหลวงจากการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการศึกษาเชิง

สํารวจ (Survey Research) ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ซ่ึงสวน

ใหญมีอายุระหวาง 18-25 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับสื่อโทรทัศนเพ่ือรับ

ขาวสารเก่ียวกับการประปานครหลวงสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การเปดรับสื่อหนังสือพิมพ ในขณะท่ีกลุม

ตัวอยางมีการเปดรับสื่อบุคคลประเภทอ่ืน ๆ เชน ครอบครัว กลุมเพ่ือน เปนตน ต่ําท่ีสุด 

กลุมตัวอยางมีภาพลักษณของการประปานครหลวงโดยรวมในระดับปานกลาง โดย

ภาพลักษณของการประปานครหลวงในดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานองคกร รองลงมา คือ ดาน

บุคลากร และดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการประชาสัมพันธ  

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากร อันไดแก ระดับการศึกษา และ

รายไดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน จะมีภาพลักษณของการประปานครหลวง

แตกตางกัน ในขณะท่ีลักษณะทางประชากร อันไดแก เพศ อายุ และอาชีพ ของประชาชนในเขต



กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน จะมีภาพลักษณของการประปานครหลวงไมแตกตางกัน และพบวา 

ลักษณะทางประชากร อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน จะมีการเปดรับสื่อเก่ียวกับการประปานครหลวงแตกตางกัน 

นอกจากนี้ยังพบวา การเปดรับสื่อเก่ียวกับการประปานครหลวง อันไดแก โทรทัศน 

วิทย ุ(FM 91.0 Mhz) หนังสือพิมพ แผนพับ วารสารน้ํากอก เจาหนาท่ีประชาสัมพันธของการประปานคร

หลวง และเจาหนาท่ีการประปานครหลวงของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน จะมี

ภาพลักษณของการประปานครหลวงแตกตางกัน โดยเปนความสัมพันธทางบวก 

ในขณะท่ีการเปดรับสื่อเก่ียวกับการประปานครหลวง ไดแก สื่อมวลชนประเภทอ่ืน ๆ 

เชน ปายประชาสัมพันธของการประปานครหลวง เปนตน สื่อสิ่งพิมพประเภทอ่ืน ๆ เชน ใบเสร็จรับเงิน

คาน้ําประปา เปนตน เว็บไซตของการประปานครหลวง (www.mwa.co.th) แฟนเพจของการประปานคร

หลวง (www.facebook.com/MWA.CO.TH) สื่อออนไลนประเภทอ่ืน ๆ เชน เว็บไซตของสํานัก

หนังสือพิมพตาง ๆ เปนตน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ และสื่อบุคคลประเภทอ่ืน ๆ เชน ครอบครัว กลุม

เพ่ือน เปนตน เพ่ือรับขาวสารเก่ียวกับการประปานครหลวงของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกตางกัน จะมีภาพลักษณของการประปานครหลวงไมแตกตางกัน 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

น้ํา  คือ  ปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยเราจําเปนตองใชประโยชนตาง ๆ 

จากน้ําไมวาจะเปนการอุปโภคหรือการบริโภค ซ่ึงน้ําท่ีใชในการอุปโภคบริโภคนั้นตองมีคุณภาพท่ี

เชื่อถือได อีกท้ังยังจําเปนตองมีระบบการสงน้ําท่ีดี เพ่ือใหผูใชน้ําตามอาคารบานเรือนตาง ๆ ไดใชน้ํา

อยางเพียงพอและท่ัวถึง  กรุงเทพมหานครมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดังกลาว ภายใตชื่อ “การประปา

นครหลวง”  

 แมวาการประปานครหลวงจะเปนองคกรท่ีไดรับการกอตั้งมาเปนระยะเวลานาน มีการ

ใหบริการดานสาธารณูปโภคแกประชาชนเปนอยางดีมาตั้งแตแรกเริ่มของการดําเนินกิจการ และให

ความสําคัญกับภาพลักษณขององคกรเปนอยางมาก แตก็ยังไมปรากฏถึงการศึกษาภาพลักษณของ

การประปานครหลวงอยางเปนรูปธรรมท่ีจะทําใหองคกรไดทราบถึงภาพลักษณท่ีประชาชนท่ัวไปมีตอ

การประปานครหลวงอยางชัดเจน ซ่ึงในความเปนจริงแลวภาพลักษณท่ีเกิดจากการรับรูของประชาชน

ท่ัวไปอาจไมสอดคลองกับภาพลักษณท่ีผูบริหารมององคกรของตน 

 พรทิพย พิมลสินธุ (2539, น. 13) ไดอธิบายถึงภาพลักษณองคกร (Corporate Image) วา

เปนภาพลักษณขององคกรใดองคกรหนึ่ง โดยเปนภาพรวมท้ังหมดขององคกร ซ่ึงรวมสินคา บริการ 

ตราสินคา ระบบการบริหารการจัดการ ความม่ันคง การมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ความรับผิดชอบตอ

สังคม ฯลฯ ภาพลักษณขององคกรจึงมีความหมายคอนขางกวางขวาง แตอยางไรก็ตาม การศึกษา

ภาพลักษณองคกร (Corporate Image) นั้นจําเปนตองเจาะกลุมเปาหมายท่ีจะทําการศึกษาดวย โดย



ปกติแลวจะเปนการศึกษาภาพลักษณจากการรับรูของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงฟรีแมน (Freeman, 

1984 อางถึงใน พรทิพย พิมลสินธุ, 2539, น. 44) ไดใหคําจํากัดความของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholder) ไววา หมายถึง บุคคลหรือกลุมคนท่ีมีผลหรือไดรับผลจากการดําเนินการขององคการ 

ดังนั้นผูมีสวนไดสวนเสียจึงหมายความถึงพนักงาน ลูกคา ผูถือหุน ชุมชน นักลงทุน คูคา พนักงานใน

หวงโซอุปทาน (Employee in the Supply Chain) องคการพัฒนาเอกชน รัฐบาล ฯลฯ ท่ีมีสวน

เก่ียวของกับองคการ หากพิจารณาตามความเก่ียวของกับองคการ สามารถแบงผูมีสวนไดสวนเสีย

ออกเปน 3 ลําดับชั้น  ไดแก  1) ในองคการ  ไดแก  ผูถือหุน ผูบริหาร พนักงาน 2) สังคมใกล  ไดแก  

ลูกคา คูคา ครอบครัวพนักงาน ชุมชนท่ีองคการตั้งอยู สิ่งแวดลอมรอบขาง 3) สังคมไกล  ไดแก  

คูแขงทางธุรกิจ ประชาชนท่ัวไป 

จากท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาพลักษณองคกร (Corporate 

Image) ของการประปานครหลวง วาการประปานครหลวงมีภาพลักษณเปนอยางไร โดยเปน

การศึกษาภาพลักษณจากการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือเปนผูมีสวนไดสวนเสีย

กลุมหนึ่งของการประปานครหลวง รวมท้ังไดศึกษาวาลักษณะทางประชากรและการเปดรับสื่อ

เก่ียวกับการประปานครหลวงนั้นจะสงผลตอภาพลักษณของการประปานครหลวงจากการรับรูของ

กลุมเปาหมายหรือไม 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณของการประปานครหลวงจากการรับรูของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร” เปนการศึกษาภาพลักษณของการประปานครหลวง 5 ดาน  ไดแก  ดานองคกร ดาน

การบริหารงาน ดานการบุคลากร ดานการบริการ และดานการประชาสัมพันธ จากการรับรูของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูศึกษาไดใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

โดยใชวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว (One-Shot Case Study) เก็บ

ขอมูลในชวงเดือนกันยายน 2555 โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซ่ึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling) เพ่ือใหไดกลุม

ตัวอยางซ่ึงเปนประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต 18 ข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน จากนั้นนํา

ขอมูลมาวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistic) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ซ่ึงสวนใหญมีอายุ

ระหวาง 18-25 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 



 กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับสื่อโทรทัศนเพ่ือรับขาวสารเก่ียวกับการประปานครหลวงสูง

ท่ีสุด รองลงมาคือ การเปดรับสื่อหนังสือพิมพ ในขณะท่ีกลุมตัวอยางมีการเปดรับสื่อบุคคลประเภท

อ่ืน ๆ เชน ครอบครัว กลุมเพ่ือน เปนตน ต่ําท่ีสุด 

 กลุมตัวอยางมีภาพลักษณของการประปานครหลวงโดยรวมในระดับปานกลาง คือ มี

คะแนนเฉลี่ย 3.17 โดยภาพลักษณของการประปานครหลวงในดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน

องคกร มีคะแนนเฉลี่ย 3.39 รองลงมา คือ ดานบุคลากร มีคะแนนเฉลี่ย 3.22 และดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

ต่ําสุด คือ ดานการประชาสัมพันธ มีคะแนนเฉลี่ย 2.88 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากร อันไดแก ระดับการศึกษา และ

รายไดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน จะมีภาพลักษณของการประปานครหลวง

แตกตางกัน ในขณะท่ีลักษณะทางประชากร อันไดแก เพศ อายุ และอาชีพ ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน จะมีภาพลักษณของการประปานครหลวงไมแตกตางกัน  

 ผลการท่ีพบวาระดับการศึกษา และรายไดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกตางกัน ทําใหมีภาพลักษณของการประปานครหลวงแตกตางกันนั้น สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับ

ลักษณะทางประชากรท่ี ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 112-118) กลาววา ระดับการศึกษาและรายได

อันเปนตัวแปรดานสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคลนั้น เปนปจจัยท่ีทําใหบุคคลมีความคิด 

คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกตางกัน อีกท้ังยังสอดคลองกับ กิติมา สุรสนธิ (2548, น. 22-24) 

ท่ีกลาววาปจจัยทางดานประชากรศาสตร (Demographic Characteristics)  เชน  สถานภาพทาง

สังคมและเศรษฐกิจ และการศึกษา เปนปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู การตีความ การทําความเขาใจในการ

สื่อสารของผูรับสาร  

พรทิพย พิมลสินธุ  ( 2551, น. 26-27) กลาววา การมีประสบการณตรง (Direct 

Experience) หรือรับรูจากสื่อตาง ๆ จะทําใหเกิดความประทับใจ (Impression) แลวผูรับสารจะจด

จําเปนภาพในความนึกคิดของเขา ดังนั้นจึงอภิปรายเพ่ิมเติมไดวา ความแตกตางในระดับการศึกษา

และรายไดซ่ึงมีผลตอภาพลักษณของการประปานครหลวงนั้น สวนหนึ่งอาจมาจากการท่ีผูมีรายไดต่ํา

หรือมีการศึกษาต่ํามักไดรับประสบการณโดยตรง (Direct Experience) จากการเขาไปทําธุรกรรม

ดวยตนเองท่ีสํานักงานของการประปานครหลวง กลุมคนเหลานี้จึงไดรับประสบการณท่ีดีจาก

ดําเนินงานขององคกร ทําใหมีภาพลักษณท่ีดีตอการประปานครหลวง ในขณะเดียวกัน ผูมีรายไดสูง

หรือมีการศึกษาสูงมักไมทําธุรกรรมดวยตนเองท่ีสํานักงานของการประปานครหลวง แตจะทําธุรกรรม

ผานตัวกลาง  เชน  การจายคาน้ําประปาผานเคานเตอรเซอรวิสของธนาคารหรือรานสะดวกซ้ือ และ

การหักคาน้ําประปาจากบัญชีธนาคาร เปนตน ทําใหกลุมคนเหลานี้ไมไดรับประสบการณโดยตรงจาก

การประปานครหลวง ไมมีการรับรูใหม ๆ จึงไมมีความประทับใจเกิดข้ึน สงผลใหกลุมคนเหลานี้มี

ภาพลักษณของการประปานครหลวงนอยกวากลุมผูมีรายไดต่ําหรือมีการศึกษาต่ํา 



 การศึกษาครั้งนี้ยังพบวา ลักษณะทางประชากร อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน จะมีการเปดรับสื่อเก่ียวกับการ

ประปานครหลวงแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของ ปรมะ สตะ

เวทิน (2546, น. 112-118) ท่ีกลาววา คนท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมท่ี

แตกตางกันไป หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา หากจําแนกผูรับสารตาม อายุ เพศ สถานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจ และการศึกษา แลวจะพบวาผูรับสารท่ีมีลักษณะดังกลาวรวมกัน จะมีพฤติกรรมคลายคลึงกัน 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับท่ี ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542, น. 50) กลาววา การสื่อสารจัดเปนพฤติกรรม

สําคัญอยางหนึ่งของมนุษย เม่ือบุคคลมีคุณสมบัติทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีพฤติกรรมท่ัว ๆ 

ไปแตกตางกัน ดังนั้นนักวิชาการสื่อสารบางกลุมจึงเชื่อวาพฤติกรรมเก่ียวกับการสื่อสารของบุคคลนั้น 

ๆ นาจะแตกตางกันดวย 

 นอกจากนี้ยังพบวา การเปดรับสื่อเก่ียวกับการประปานครหลวง อันไดแก โทรทัศน 

วิทย ุ(FM 91.0 Mhz) หนังสือพิมพ แผนพับ วารสารน้ํากอก เจาหนาท่ีประชาสัมพันธของการประปานคร

หลวง และเจาหนาท่ีการประปานครหลวงของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน จะมี

ภาพลักษณของการประปานครหลวงแตกตางกัน โดยเปนความสัมพันธทางบวก ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดดานการเปดรับสื่อของ วิลเบอร ชแรมม (Schramm, 1973, p. 34) ท่ีใหความเห็นวา ขาวสาร

ท่ีเขาถึงความในใจของผูรับสารไดมากจะเปนตัวกําหนดความสําเร็จของการสื่อสารท่ีจะทําใหผูรับสาร

เกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมตอบสนองอันเกิดจากปจจัยและองคประกอบในตัว

สารนั้น ๆ อีกท้ัง ประเภทของสื่อท่ีแตกตางกันมีผลตอความคิด ความเชื่อ ความรูสึก ทัศนคติและ

พฤติกรรมของผูรับสาร ซ่ึงเปนสิ่งท่ีชี้ใหเห็นวา ชองสารชนิดหนึ่งอาจทํางานไดดีกวาชองสารอีกชนิด

หนึ่งสําหรับภารกิจเฉพาะอยาง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ พรทิพย พิมลสินธุ (2551, น. 16) ท่ีกลาววา 

การประชาสัมพันธหรือการสื่อสารองคกร (Corporate Communications) ไปยังผูรับสารซ่ึงเปนผูมีสวน

ไดสวนเสียขององคกรนั้น ยอมกอใหเกิดความสัมพันธระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดกับองคกร 

ทําใหไดมาซ่ึงภาพลักษณองคกร (Corporate Image) ท้ังนี้ ภาพลักษณขององคกรจะเปนไปในทิศ

ทางบวกหรือเปนภาพลักษณท่ีดีได ก็เพราะองคกรสามารถควบคุมขาวสาร สาระและกิจกรรมตาง ๆ 

ใหเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีแกองคกรได 

 ในขณะท่ีการเปดรับสื่อเก่ียวกับการประปานครหลวง ไดแก สื่อมวลชนประเภทอ่ืน ๆ 

เชน ปายประชาสัมพันธของการประปานครหลวง เปนตน สื่อสิ่งพิมพประเภทอ่ืน ๆ เชน ใบเสร็จรับเงิน

คาน้ําประปา เปนตน เว็บไซตของการประปานครหลวง (www.mwa.co.th) แฟนเพจของการประปานคร

หลวง (www.facebook.com/MWA.CO.TH) สื่อออนไลนประเภทอ่ืน ๆ เชน เว็บไซตของสํานัก

หนังสือพิมพตาง ๆ เปนตน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ และสื่อบุคคลประเภทอ่ืน ๆ เชน ครอบครัว กลุม



เพ่ือน เปนตน เพ่ือรับขาวสารเก่ียวกับการประปานครหลวงของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกตางกัน จะมีภาพลักษณของการประปานครหลวงไมแตกตางกัน 

 สรุปและขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาเสนอแนะวาการประปานครหลวงควรเรง

ดําเนินการวางแผนการประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณของการประปานครหลวงใหอยูใน

ระดับท่ีดีข้ึน ดวยการหันมาใหความสําคัญกับการใชสื่อประชาสัมพันธประเภทสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ และ

สื่อบุคคลของการประปานครหลวงเปนสื่อหลักในการประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร การให

ความสําคัญกับเนื้อหาเพ่ือการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกลุมผูรับสารท่ีมีความ

แตกตางกันในดานลักษณะทางประชากร รวมท้ังการใหความสําคัญกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ

องคกรอยางตอเนื่องดวยชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายมากข้ึน 
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