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บทคัดย่อ 
 

 จากการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)” มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) รวมถึงศึกษาลักษณะ

ประชากรของพนักงานที่แตกต่างกันกับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์สังคีตศิลป์ ลั กษณะประชากร

ของพนักงานที่แตกต่างกันกับทัศนคติต่อศูนย์สังคีตศิลป์ และความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร

กับทัศนคติ ที่มีต่อศูนย์สังคีตศิลป์ รูปแบบการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ( Quantitative 

Research) ด้วยเทคนิควิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการวัดผลระยะเวลาใดเวลา

หนึ่ง (Cross Sectional study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

โดยศึกษากับพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ส านักงานใหญ่ 

(สีลม) ส านักพระราม 3 และสาขาในกรุงเทพ จ านวน 400 คน ใช้วิธีสุ่ มตัวอย่างแบบผสมผสาน 

(Mixed sampling) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเฉลี่ยเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การหาค่า t-test, One-Way 

analysis of variance (F-test) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product 

moment Correlation Coefficint) 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่
ระดับปริญญาตรีมากสุด ช่วงรายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท ในส่วนของการเปิดรับข่าวสาร 
พบว่า ส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์สังคีตศิลป์ จากสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มากสุด 
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ประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาและประวัติของศูนย์สังคีตศิลป์ พบว่า ส่วนใหญ่มี
การเปิดรับข่าวสารจากข่าวสารของเรามากที่สุด  เนื้อหาเรื่องแนวทาง ข้อปฏิบัติและการด าเนินงาน
ของศูนย์สังคีตศิลป์ พบว่า ส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารจากข่าวสารของเรามากที่สุด เนื้อหาเกี่ยวกับ
บทความเกร็ดความรู้ และสาระส าคัญต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อพนักงานที่ศูนย์สังคีตศิลป์จัดท าขึ้น 
พบว่า ส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารจากข่าวสารของเรามากที่สุด และเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
ของศูนย์สังคีตศิลป์ ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทยหรือการบรรเลงมโหรี กิจกรรมการแสดงลิเกบัวหลวง 
กิจกรรมการแสดงโขน และกิจกรรมการประกวด “ประลองเพลง ปะเลงมโหรี” พบว่า ส่วนใหญ่มีการ
เปิดรับข่าวสารจากสื่อโปสเตอร์มากที่สุด ส าหรับทัศนคติที่มีต่อศูนย์สังคีตศิลป์ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมี
ทัศนคติในด้านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10) โดยมี
ทัศนคติต่อสื่อออนไลน์มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32) และด้านรูปแบบกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96) โดยมีทัศนคติที่มีต่อด้านระยะเวลาที่ใช้มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06) นอกจากนี้
ยังพบว่า พนักงานที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน ด้านเพศ สถานภาพการสมรส และรายได้ต่อ
เดือน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์สังคีตศิลป์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ และระดับการศึกษา มี
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์สังคีตศิลป์ แตกต่างกัน และพนักงานที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่าง
กัน ด้านเพศ อายุ และสถานภาพการสมรส มีทัศนคติต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีทัศนคติต่อศูนย์สังคีตศิลป์ แตกต่างกัน ซึ่งยังพบว่าการเปิดรับข่าวสาร
ของศูนย์สังคีตศิลป์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทย 
ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการเงินของไทยมากกว่า 70 ปี เป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่มีเครือข่าย
ต่างประเทศกว้างขวางที่สุด อีกทั้งมีการด าเนินงานพัฒนาธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและ
ประกอบธุรกิจยืดหยัดอยู่คู่สังคมไทย เป็น “เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ตลอดมา (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน). รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม, 2557)ในขณะเดียวกันธนาคารก็ได้ให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมด้านช่วยเหลือสังคม ได้ด าเนินงานสนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ต่างๆ ซึ่งต้องการแสดงเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์
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ได้อีกทางหนึ่ง สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กลุ่มประชาชน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องของแนวทางการด าเนินธุรกิจ เพ่ือที่จะให้ประชาชนสนับสนุนกิจกรรมของธนาคารเป็นไปด้วยดี 

ในปี พ.ศ. 2505 ธนาคารจึงได้มีการจัดตั้งฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผน
และด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของธนาคารให้ครอบคลุมและเป็นระบบตามรูปแบบแนวทางที่
องค์กรก าหนด รวมทั้งการตระหนักถึงการด าเนินการเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งฝ่ายการประชาสัมพันธ์ได้มีจัดตั้งส่วนงานหนึ่งขึ้นมา เพ่ือ
ท าหน้าที่ในการวางแผนและด าเนินการด้านนี้โดยเฉพาะ เรียกว่า ส่วนกิจกรรมพิเศษ ที่มีการก าหนด
รูปแบบกิจกรรมหรือภารกิจในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
 ต่อมา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ก่อตั้ง ศูนย์สังคีตศิลป์ วันที่ 1 เมษายน 2522 
สังกัดฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ส่วนกิจกรรมพิเศษ (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. ศูนย์สังคีตศิลป์, สืบสานงาน
ศิลป์)เพ่ือที่จะดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุที่ว่า 
“ศิลปวัฒนธรรม” เป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรม และจารีตประเพณี ให้เกิดขึ้นและปรากฏอยู่ ในวิถีชีวิต
ของสังคมทุกระดับ ควรที่จะด ารงคุณค่าศิลปวัฒนธรรม อันเป็นทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ให้เป็น
มรดกของประเทศชาติสืบไป ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ถือได้ว่าเป็นสถาบันธุรกิจเอกชนแห่ง
แรก ที่ริเริ่มก่อตั้งหน่วยงานทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  
 ศูนย์สังคีตศิลป์ ได้ด าเนินการจัดแสดง จัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมต่างๆ มา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย อาทิเช่น การประลองเพลง ประเลงมโหรี, เสนาะเสียง
มโหรี ฟังดนตรีในสวน และสังคีตสราญรมย์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีงานบริการของศูนย์สังคีตศิลป์ ได้แก่ 
ห้องสมุด ซึ่งเป็นที่รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ดนตรี ศิลปะ และการแสดงพ้ืนบ้านของไทย
มากกว่า 15,000 เล่ม ผู้ที่สนใจต้องการยืมหนังสือหรือถ่ายส าเนาเอกสารทางวิชาการสามารถติดต่อ
ศูนย์สังคีตศิลป์ได้ท่ีธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวล าโพง และโสตทัศนูปกรณ์ ท าหน้าที่บันทึกการแสดงนาฏ
ดุริยางศิลป์ประเภทต่างๆ ที่จัดแสดง ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ระหว่างปี 2522-2548 ในรูปของแถบเสียง
คาสเซท วีดีทัศน์และภาพสไลด์ไว้เป็นจ านวนมาก ส าหรับให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยปัจจุบันมีการ
รับรู้ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายภายนอกที่อยู่ในแวดวงดนตรีและ
นาฏศิลป์ หรือกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสนใจต่อศิลปะและวัฒนธรรมไทย ดังนั้นการประชาสัมพันธ์
ภายนอก จึงมีเพียงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม ไม่มีกลุ่มเป้าหมายอ่ืนที่สนใจเพ่ิมขึ้น การศึกษารายงาน
โครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง “การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)” เป็นการ
ส ารวจการประชาสัมพันธ์ภายในเท่านั้น เนื่องจากต้องการทราบถึงการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และต้องการศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่อศูนย์สังคีตศิลป์อย่างไร 
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เพ่ือให้เกิดเป็นประโยชน์ในการก าหนดแผนการด าเนินงานศูนย์สังคีตศิลป์  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่

มีต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
2. เพ่ือศึกษาพนักงานที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารของศูนย์

สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
3. เพ่ือศึกษาพนักงานที่มลีักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อศูนย์สังคีต

ศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่มีต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 5. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 
วิธีการวิจัย 
  
 การศึกษาครั้ง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยเทคนิคการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยเป็นการเก็บในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectional study) 
และใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบผสมผสาน (Mixed sampling) คือการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) และไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non - Probability Sampling) โดยใช้การเลือกตัวอย่างกลุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling)  
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) 
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ผลการวิจัยและอภิปลายผล 
 
 สมมุติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับข่าวสารศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

แตกต่างกัน 

จากสมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครที่มี เพศ สถานภาพการสมรส และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับ

ข่าวสารของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์สังคีตศิลป์ ได้มีการเผยแพร่

ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในทั้งหมด เพ่ือให้พนักงานธนาคารทั้งหมดรับทราบข้อมูลข่าวสารและ

กิจกรรมการแสดงต่างๆ โดยช่องทางการสื่อสารที่ใช้ประกอบด้วย บุคคล โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

ปฏิทินกิจกรรมประจ าเดือน ข่าวสารของเรา เสียงตามสาย อีเมลภายใน ระบบอินทราเน็ต Line และตู้ 

ATM หรือตู้ฝากเงินสด ดังนั้นจึงท าให้การเปิดรับข่าวสารของพนักงานมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และหาก

พนักงานกลุ่มไหนที่ไม่ได้เปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารจากสื่อใดสื่อหนึ่ง ก็จะสามารถเปิดรับ

ข่าวสารได้จากช่องทางการสื่อสารอ่ืนที่มีอยู่ได้เสมอ สอดคล้องกับกับแนวคิดของขวัญเรือน กิติวัฒน์ 

(2531, น. 23 - 26) ที่เชื่อว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสาร เชื่อว่าลักษณะต่าง ๆ 

ได้แก่ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ท าให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิดรับเนื้อหาของการ

สื่อสาร รวมถึงการตอบสนองต่อเนื้อหาดังกล่าวไม่แตกต่างกัน  

ส่วนพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อายุ และระดับ

การศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวสารศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

แตกต่างกัน เนื่องจากศูนย์สังคีตศิลป์ คือหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพ่ือที่จะดูแลและส่งเสริมการ

อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนเคียงคู่ประเทศชาติสืบไป ซึ่งเป็นเวลากว่า 36 ปี 

มีลักษณะของการท างานจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน การจัดแสดง จัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม 

และจัดกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ท าให้ศูนย์สังคีตศิลป์ ต้องมี

การวางแผนและด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของธนาคาร 

เพ่ือให้ครอบคลุมและเป็นไปตามระบบหรือตามรูปแบบแนวทางที่องค์กรก าหนด ดังนั้นจึงท าให้กลุ่ม

ของพนักงานที่มีช่วงอายุ 51 – 60 ปี มีการเปิดรับข่าวสารมากกว่ากลุ่มพนักงานที่มีอายุต่ ากว่าทุกกลุ่ม 

ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาของกลุ่มผู้มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จะมีการเปิดรับ

ข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์สังคีตศิลป์มากกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาระดับสูงกว่าทุกกลุ่ม และส่วนใหญ่กลุ่ม
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พนักงานที่มีอายุมากจะมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี สอดคล้องกับแนวคิดของยุบล เบ็ญจรงค์

กิจ (2542, น. 50) ว่า คนที่มีฐานะดีและมีการศึกษาสูงเป็นกลุ่มคนที่ได้รับข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระจาก

สื่อมวลชนมากที่สุด ผลที่ได้จากการวิจัยในลักษณะเช่นนี้ ก็สามารถอธิบายได้เช่นเดียวกับกรณีของ

การศึกษาคือ ผู้ที่มีรายได้สูงนั้นมักมีการศึกษาสูง มีต าแหน่งหน้าที่การงานดีจึงมักถูกผลักดันให้มีความ

จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้หาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ การเปิดรับข่าวสารจึงจ าเป็น

ส าหรับผู้รับสารกลุ่มนี้มาก  

  

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 

จากสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อศูนย์สังคีตศิลป์ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่ง

เกี่ยวกับศูนย์สังคีตศิลป์ ว่าเป็นหน่วยงานของฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ส่วนงานพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ ของศูนย์

สังคีตศิลป์ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในทั้งหมด เพ่ือให้พนักงานธนาคารเกิดการรับรู้ถึงทั้งหมด

รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการแสดงต่างๆ ดังนั้นจึงท าให้ทัศนะคติของพนักงานที่มีต่อศูนย์

สังคีตศิลป์ คล้ายคลึงกันและไม่แตกต่าง รวมทั้งมีทัศนะคติที่ดีต่อศูนย์สังคีตศิลป์ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ไสว อ่ าทอง (2546 ,น.บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี มากที่สุด สถานภาพโสด มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ระดับค่อนข้างสูง มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเชิงบวก 

ส่วนพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษา 

และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

แตกต่างกัน เนื่องจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นสถานบันการเงินที่มีการด าเนินงานพัฒนา

ธุรกิจของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีแก่กลุ่มประชาชนทั่วไป 

ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินธุรกิจ เพ่ือที่จะให้สนับสนุนกิจกรรมของ

ธนาคารเป็นไปด้วยดี ดังนั้นจึงท าให้ส่วนใหญ่พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและระดับ
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ปริญญาตรี จะมีทัศนคติต่อศูนย์สังคีต  ดีกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งมี

ความสัมพันธ์กับกลุ่มพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 25 ,001 - 35,000 บาท จะมีทัศนคติต่อศูนย์

สังคีตศิลป์ ที่ดีกว่ากลุ่มพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท  ซึ่งพนักงานที่มีรายได้สูงและ

ระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรีนั้น โดยส่วนใหญ่จะเข้าท างานเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงินและ

ธุรกิจด้านต่างๆ ภายในธนาคาร ซึ่งจะมีพนักงานเพียงบางส่วนงานเท่านั้น ที่ท างานไม่เกี่ยวข้องกับสาย

การเงินหรือด้านธุรกิจโดยตรง เช่น ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอาคาร ส่วนพิธีการรับรอง ส่วนงาน

ยานพาหนะ และส่วนรักษาบ ารุง เป็นต้น ท าให้ส่วนมากจะรับรู้เพียงแค่ว่า ศูนย์สังคีตศิลป์อยู่ส่วนงาน

ใดและบางกลุ่มแทบจะไม่ทราบถึงลักษณะการท างานด้วย ส่งผลให้พนักงานกลุ่มนี้ ไม่มีความสนใจการ

เปิดรับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์สังคีตศิลป์มาก สอดคล้องกับแนวคิดของยุบล เบ็ญ

จรงค์กิจ (2542, น. 50) ว่า คนที่มีฐานะดีและมีการศึกษาสูงเป็นกลุ่มคนที่ได้รับข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระ

จากสื่อมวลชนมากที่สุด ผลที่ได้จากการวิจัยในลักษณะเช่นนี้ ก็สามารถอธิบายได้เช่นเดียวกับกรณีของ

การศึกษาคือ ผู้ที่มีรายได้สูงนั้นมักมีการศึกษาสูง มีต าแหน่งหน้าที่การงานดีจึงมักถูกผลักดันให้มีความ

จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้หาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ การเปิดรับข่าวสารจึงจ าเป็น

ส าหรับผู้รับสารกลุ่มนี้มาก 

  
 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน  
 จากสมมติฐานการวิจัยที่ 3 พบว่า การเปิดรับข่าวสารของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์ในทางบวก กับทัศนคติของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
เนื่องจากอาจจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์สังคี ต
ศิลป์ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ภายในธนาคาร ซึ่งท าให้พนักงานสามารถจะรับทราบข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมการแสดงต่างๆ ที่เก่ียวกับศูนย์สังคีตศิลป์ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในของธนาคาร จาก
สื่อใดสื่อหนึ่ง ส่งผลให้พนักงานธนาคารเกิดความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งเกี่ยวกับศูนย์สังคีตศิลป์ และ
มีทัศนะคติที่ดีต่อศูนย์สังคีตศิลป์อีกด้วย สอดคล้องกับเรื่องการสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ของ พรทิพย์ 
วรกิจโภคาธร (2539) สรุปไว้ว่า ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสื่อตามลักษณะสื่อที่สามารถจัดหามาได้ 
(Availability) เลือกสื่อที่สอดคล้องกับคา่นิยม ความเชื่อ และทัศนคติ ซึ่งจะเลือกช่องทางที่สะดวก 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเปิดรับจากสื่อ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.63 รองลงมาคือ Outlook คือ อีเมลภายในที่ใช้
แจ้งข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.59 และสื่อสิ่งพิมพ์ คือ ข่าวสารของเรา ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.57  
 ส่วนการเปิดรับข่าวสารของเนื้อหาแต่ละประเภท ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของธนาคาร 
พบว่า เนื้อหาที่เกี่ยวกับ 1) ที่มาและประวัติของศูนย์สังคีตศิลป์ 2) แนวทาง ข้อปฏิบัติ และการ
ด าเนินงานของศูนย์สังคีตศิลป์ และ 3) บทความเกร็ดความรู้ และสาระส าคัญต่างๆ จากศูนย์สังคีตศิลป์ 
จะมีการเปิดรับจากสื่อข่าวสารของเรามากที่สุด ซึ่งจะออกเป็นประจ าทุก 15 วันต่อเดือน หรือ 2 ครั้ง
ต่อเดือน นอกจากนี้ เนื้อหาที่เกี่ยวกับ 1) การบรรเลงดนตรีไทยหรือการบรรเลงมโหรี 2) กิจกรรมการ
แสดงลิเกบัวหลวง 3) กิจกรรมการแสดงโขน และ 4) กิจกรรมการประกวด “ประลองเพลง ปะเลง
มโหรี” ซึ่งการจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ ของศูนย์สังคีตศิลป์ทั้งหมด จะมีการเปิดรับผ่านสื่อโปสเตอร์
มากที่สุด เนื่องจากการวางแผนงาน และการจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามกิจกรรมการแสดงต่างๆ 
ไว้ก่อนล่วงหน้า โดยจะมีการก าหนดตารางจัดกิจกรรมการแสดงไว้ตั้งแต่ต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการแสดงต่างๆ ได้ทันตามเวลาก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมการ
แสดง จากศูนย์สังคีตศิลป์ทุกครั้ง 
 ดังนั้น ช่องทางการสื่อสารจากสื่อข่าวสารของเรา และสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จึงเป็นสื่อ
หลักในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการแสดงต่างๆ จากศูนย์สังคีตศิลป์ โดยช่อง
ทางการสื่อสาร ทั้ง 2 ประเภทนี้ คลอบคุมการเข้าถึงของพนักงานธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้
สื่อข่าวสารของเรามีความน่าสนใจในเนื้อหาสาระ นอกจากนี้ ควรจะพัฒนาช่องทางการสื่อสารจากสื่อ
ออนไลน์มากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ระบบอินทราเน็ต Outlook (อีเมลภายใน) และLine ของธนาคาร ให้
มีความน่าสนใจ มีความทันสมัย และเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา พบว่า 
ทัศนคติด้านช่องทางการสื่อสาร อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 โดยสื่อออนไลน์มีค่าเฉลี่ย
ด้านทัศนคติมากสุด เท่ากับ 3.32 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับการเปิดรับข่าวสาร ในอนาคตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เหมือนกับการสื่อสารผ่านข่าวสารของเราและสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
 สุดท้ายนี้ คือ ทัศนคติด้านรูปแบบกิจกรรม จากผลการส ารวจ พบว่า มีทัศนคติด้านรูปแบบ
กิจกรรม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 โดยด้านระยะเวลาที่ใช้มีค่าเฉลี่ยมากสุด เท่ากับ 
3.06 เนื่องจากมีการวางแผนการด าเนินงานของรูปแบบกิจกรรมแต่ละครั้ง จะต้องความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลท าให้มีโอกาส
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การเข้าร่วมท ากิจกรรมมากขึ้น เพ่ือให้ประสพผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องมี
การวางแผนอย่างชัดเจนและถูกต้อง สามารถกระตุ้นให้ร่วมกิจกรรม ได้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ อีก
ทั้ง ต้องก าหนดไม่ให้ตรงกับกิจกรรมอื่นๆ ของธนาคาร ตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
 ส าหรับข้อเสนอแนะ คือ หากมีการศึกษาวิจัยต่อยอดในครั้งต่อไป ควรจะศึกษาวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยอาจจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) กับสายงานต่างๆ ของพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ทราบถึงความต้องการในด้านช่องทางการสื่อสาร 

ด้านข้อมูลเนื้อหา ด้านกิจกรรมการแสดงหรือการประกวด ด้านระยะเวลาการจัดกิจกรรม และด้าน

สถานที่ในการกิจกรรมต่างๆ ที่มีต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเชิงลึกยิ่งขึ้น 

เช่น ผู้บริหารระดับกรรมการธนาคาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการสาขา ผู้ช านาญการ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ผลที่

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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