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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในการรับรู้ของประชาชน

กรุงรัตนโกสินทร์” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการส ารวจ (Survey 
Research) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 จาก
ประชาชนที่รู้จัก เคยเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และมีภูมิล าเนา พักอาศัย 
ท างาน หรือก าลังศึกษาอยู่ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ จ านวน 400 คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผล
และวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการแจกแจงความถ่ี แสดงค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสาร พฤติกรรมการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรม การรับรู้ภาพลักษณ์ และแนวโน้มพฤติกรรม รวมทั้งใช้สถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบสมมติฐาน (hypothesis Testing) เพ่ือวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย (Independent Sample) t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way analysis of variance : ANOVA) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จ านวนกว่า 3 ส่วน ใน 4 ส่วน 
ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 24 ปี มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา และเกินกว่าครึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน และอาศัยอยู่ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วง 11-20 ปี   

ส าหรับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในช่องทางสื่อที่มีผู้ตอบมากที่สุด 3 อันดับ ประกอบด้วยสื่อที่เปิดรับ
มากเป็นอันดับที่ 1 คือ สื่อออนไลน์ (Online) (เว็บไซต์ข่าว เว็บไซต์ท่องเที่ยว) สื่อที่เปิดรับเป็นอันดับที่ 2 
คือ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และสื่อที่เปิดรับเป็นอันดับที่ 3 
คือ สื่อประเภทเอกสารประชาสัมพันธ์ (นิตยสารศิลปากร แผ่นพับ หนังสือน าชม) ทั้งนี้ เนื้อหาข่าวสาร
ที่มีการเปิดรับมากที่สุด คือ เรื่องอัตราค่าเข้าชมหรือการเดินทางมาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
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ในขณะที่เนื้อหาข่าวสารเรื่องอ่ืน ๆ อาทิ ประวัติความเป็นมา โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นส าคัญ การจัด
กิจกรรม พิธีการต่าง ๆ มีความถ่ีในการเปิดรับไม่แตกต่างกัน 

ส่วนพฤติกรรมการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรม พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างเกิน
ครึ่งหนึ่งไม่ได้เข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เลย ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ที่เข้าชมหรือร่วมกิจกรรม เพราะมีความสนใจ และต้องการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยมักจะเดินทาง
มาชมหรือร่วมกิจกรรมพร้อมกับเพ่ือน ๆ 

นอกจากนี้ การรับรู้ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านการจัดแสดงอยู่ในระดับดีมาก ส่วนการรับรู้ภาพลักษณ์อ่ืน ๆ (ด้านองค์กร ด้านบุคลากร 
ด้านการบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสถานที่) อยู่ในระดับดี รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มความ
ตั้งใจจะเข้าชมหรือร่วมกิจกรรม และจะแนะน าผู้อ่ืนให้เข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร ในอนาคตอยู่ในระดับปานกลาง 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีลักษณะประชากร  
(เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์) แตกต่างกัน 
จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความถ่ี (ครั้ง/เดือน) เกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ใน
ช่องทางสื่อที่มีผู้ตอบมากท่ีสุด 3 อันดับ ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ประชาชนกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีลักษณะ
ประชากร (อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์) แตกต่างกัน 
จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แตกต่างกัน ยกเว้น ตัวแปรลักษณะของเพศ 
ที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไม่แตกต่างกัน  ส่วนพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) เกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในช่องทางสื่อที่มีผู้ตอบ
มากที่สุด 3 อันดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร 
ยกเว้นในสื่อที่เปิดรับมากท่ีสุดอันดับที่ 1 (สื่อออนไลน์) ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
องค์กร ทั้งนี้ การรับรู้ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยรวม (ด้านองค์กร ด้านบุคลากร 
ด้านการบริการ ด้านสถานที่ และด้านการจัดแสดง) มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าชมหรือ
ร่วมกิจกรรมด้วย ยกเว้น การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ จ านวนครั้งที่เข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ยังมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าชมหรือ
ร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก กล่าวคือ ใน
ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่เข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาก จะมี
แนวโน้มที่จะเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมในอนาคตมากตามไปด้วย 
ค าส าคัญ : การับรู้, ภาพลักษณ์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, กรุงรัตนโกสินทร์ 
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Abstract 
 

This quantitative study titled “the Image of National Museum Bangkok in 
Rattanakosin People’s Perception” employs the survey approach and collects data 
through the questionnaires distributed in June 2015 to 400 people who know about 
or have visited National Museum Bangkok or participated in its activities. All of them 
have a domicile in, live, work or study in Rattanakosin Island area. The descriptive 
statistics including frequency distribution, percentage, mean and standard deviation is 
applied in data analysis in order to explain the demographic characteristics, media 
exposure behaviors, image perceptions and behavioral tendency. Furthermore, the 
inferential statistics is used in hypothesis testing to perform Independent Sample     
T-Test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) together with the use of Pearson's 
Correlation Coefficient for identifying the relationship between the factors. 

The research results reveal that the three-quarter of samples are female. 
Most of them are students aged below 24 years and earn less than 15,000 Baht per 
month. In particular, more than half of them hold Bachelor’s degree. They also live 
in Rattanakosin Island area in the past 11-20 years. 

With respect to the media exposure behaviors, the sample’s three mostly 
used media are the social media, websites of the Department of Fine Arts and of 
National Museum Bangkok, and public relation papers (Silpakorn Journals, leaflets 
and guidebooks), respectively. In this regard, the information on admission fees or 
travel routes to National Museum Bangkok is the most acquired content. However, 
there is no difference on the frequency in the acquisition of other contents e.g. the 
historical background of antique objects and notable artifacts as well as the 
arrangement of activities and ceremonies.   

For the behaviors of museum visit or activity participation, it is found that 
over the half of the sample have never visited National Museum Bangkok in the past 
1 year. Meanwhile, those who have visited it or participated in its activities argue that 
their museum visit or activity participation is due to their interest and needs to deepen 
their knowledge. They often visit it or participate in its activities with their friends.    
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With regard to the perception of the image of National Museum Bangkok, 
the sample perceives the image of the exhibition at a high level, while its perception 
of other images (organization, personnel, service, public relations and place) is at a 
good level. Also, the sample tends to pay an attention during the museum visit or 
activity participation and to recommend other people to visit it or participate in its 
activities in the future at an intermediate level.  

The hypothesis testing reveals that, firstly, no difference in light of media 
exposure behaviors regarding the acquisition of information [frequency (time per 
month)] on National Museum Bangkok through the three mostly used media is found 
among Rattanakosin people with different demographic characteristics. Secondly, the 
difference of Rattanakosin people’s demographic characteristics (age, educational 
level, career, monthly income and duration of living in Rattakosin Island area) results 
in the different perception of the image of National Museum Bangkok; however, there 
is an indifferent perception of the image of National Museum Bangkok in spite of the 
different sex. Thirdly, the media exposure behaviors regarding the acquisition of 
information [frequency (time per month)] on National Museum Bangkok through the 
three mostly used media have no relationship with the perception of the image of 
National Museum Bangkok with the exception of the existence of the relationship 
between the highest used media (social media) and the perception of the image of 
National Museum Bangkok. Fourthly, the overall perception of the image of National 
Museum Bangkok (organization, personnel, service, place and exhibition) has a 
relationship with the tendency of behaviors of museum visit and activity participation, 
except no relationship between the latter and the perception of the public relations’ 
image is found. Fifthly, a positive relationship exists between the number of visit to 
National Museum Bangkok or of activity participation in the past 1 year and the 
tendency of behaviors of museum visit and activity participation. This means that the 
more the sample visits it and participates in its activities in the past 1 year the higher 
tendency of revisit and re-participation of those activities in the future is found.     
Keywords: perception, image, National Museum, Rattanakosin  
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พิพิธภัณฑ์ หรือ พิพิธภัณฑสถาน เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่าง ๆ ที่มี
ความส าคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและความเพลิดเพลินใจ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 , น. 789)  ในปัจจุบันมี “พิพิธภัณฑ์” ทั่วประเทศจ านวนกว่า 1,373 แห่ง 
ซึ่งต่างมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน (ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร, 2558) และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รัฐส่งเสริมให้จัดตั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต นอกจากนี้ยังถือว่าเป็น“ทุนทางวัฒนธรรม” ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสร้างสรรค์สืบทอดไว้แก่
อนุชนรุ่นหลัง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่เป็นจุดแข็งเชื่อมโยงไปสู่ทุนทางเศรษฐกิจและทุน
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อย่างมหาศาล หากมีการสนับสนุนจากภาครัฐ
อย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  

รัฐบาลยุคปัจจุบันก าลังให้ความส าคัญต่อเรื่องการศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม และที่ส าคัญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงแสดงความ
ห่วงใยงานด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเมื่อครั้งเสด็จฯ 
เปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ าปี 2557 ด้วย (ไทยรัฐออนไลน์, 6 ตุลาคม 2557)  

จากความส าคัญข้างต้น พิพิธภัณฑสถาน จึงเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญและควรได้รับ
การพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ ต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑสถานว่าเป็นคลังเก็บสมบัติยังไม่หมดไป ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจและมีความรู้สึกว่า
เป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุ (จิรา จงกล, ม.ป.ป., น.2) แม้ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ได้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ในสายตาของบางคนยังมองพิพิธภัณฑสถานในภาพลักษณ์ของเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
“พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร” ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑสถานส าหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศ
ไทย ที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ปัจจุบันมีอายุยาวนาน
กว่า 141 ปี เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ ยาวนาน ประกอบกับที่ผ่านมาสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมชาวไทยที่ถือว่า
เป็นเจ้าของทุนทางวัฒนธรรมนี้กลับมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ แม้กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานต้น
สังกัดจะด าเนินการ ปรับปรุง ส่งเสริมกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
อยู่เสมอ แต่จ านวนผู้เข้าชมและร่วมกิจกรรมกลับมีแนวโน้มสวนทางกัน  

ดังนั้น การศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยเฉพาะ
ประชาชนในกรุงรัตนโกสินทร์ที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดว่ามีการรับรู้ภาพลักษณ์เป็นอย่างไร น่าจะเป็นประโยชน์
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ต่อการคาดการณ์ความก้าวหน้า และเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงงานของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดึงดูดประชาชนได้ต่อไป 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรม 

การรับรู้ภาพลักษณ์ และแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร ของประชาชนกรุงรัตนโกสินทร์ 

2. เพ่ือศึกษาประชาชนในกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันกับ
พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

3. เพ่ือศกึษาประชาชนในกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันกับการรับรู้
ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร กับการรับรู้ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
กับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมของพิพิธภัณฑสถาน-
แห่งชาติ พระนคร กับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

 
วิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในการรับรู้ของประชาชน
กรุงรัตนโกสินทร์” น าแนวคิดมาเป็นกรอบในการศึกษาคือ แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ แนวคิด
ลักษณะทางประชากร ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร แนวคิดการรับรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ 
นอกจากนี้ยังน าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ภาพลักษณ์และพิพิธภัณฑ์มาประกอบ โดยใช้การวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นประชาชนที่มีภูมิล าเนา พักอาศัย ท างาน หรือก าลังศึกษาอยู่ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ รู้จัก
และเคยเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร จ านวน 400 คน จากนั้นน าข้อมูล
มาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ตารางแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะทางประชากร การเปิดรับข่าวสารและความถี่ใน
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร การรับรู้ภาพลักษณ์และแนวโน้มพฤติกรรม
ในการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  พร้อมทั้งใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Independent Sample) t-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of variance : ANOVA) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ตัวแปลอิสระและตัวแปลตาม รวมทั้งใช้วิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปล ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาประชาชนกรุงรัตนโกสินทร์ตามลักษณะทางประชากร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จ านวนกว่า 3 ส่วนใน 4 ส่วน โดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 24 ปี มีอาชีพ
นักเรียน นักศึกษา มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเกินกว่าครึ่งหนึ่ง มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท และ
อาศัยอยู่ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ช่วง 11-20 ปี  

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมเปิดรับข่าวสารเรียงล าดับสื่อที่เปิดรับมากที่สุด 3 อันดับ ประกอบด้วย สื่อที่มีการเปิดรับข่าวสาร
มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คือ สื่อออนไลน์ (Online) (สื่อที่องค์กรภายนอกผลิตและด าเนินการ) อาทิ เว็บไซต์
ข่าว เว็บไซต์ท่องเที่ยว เป็นต้น และสื่อที่มีการเปิดรับมากเป็นอันดับที่ 2 คือ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค กรมศิลปากร 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  (สื่อที่องค์กรผลิตและด าเนินการ) ส่วนสื่อที่เปิดรับมากเป็นอันดับ
ที่ 3 คือ สื่อประเภทเอกสารประชาสัมพันธ์ (สื่อที่องค์กรผลิตและด าเนินการ)  อาทิ นิตยสารศิลปากร 
แผ่นพับ หนังสือน าชม จดหมายข่าว เป็นต้น สอดคล้องกับ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร ( 2529, น. 292)   
ที่กล่าวว่า ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสื่อช่องทางใด ขึ้นอยู่ว่าสื่อนั้นสามารถจัดหามาได้ (Availability) 
เพราะธรรมชาติของมนุษย์จะใช้ความพยายามเพียงระดับหนึ่งในการเลือกรับสื่อเท่านั้น อะไรที่ได้มา
ยากๆ มักไม่ได้รับการเลือก และอาจจะเลือกสื่อที่ตนสะดวกและนิยม (Convenience Preferences) 
ปัจจุบันผู้รับสารสามารถเลือกรับสื่อได้หลากหลายด้าน ซึ่งแต่ละคนจะมีพฤติกรรมการรับสื่อที่
แตกต่างกันตามที่ตนสะดวก สื่อออนไลน์ (Online) เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีในขณะนี้ จึงมี
การเปิดรับมากเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ลักษณะนี้ เพราะจะท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ด ี 

พฤติกรรมการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พบว่า ใน
ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งหนึ่งไม่ได้เข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถาน
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แห่งชาติ พระนคร ส่วนที่เหลือเกือบทั้งหมด เคยเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร เพียงครั้งเดียว และจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เข้าชมหรือร่วม
กิจกรรมในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เคยเข้าชมเม่ือนานมาแล้วแทบทั้งสิ้น ซึ่งหากพิจารณาผลการศึกษา
กับค าจ ากัดความของพิพิธภัณฑสถานที่ จิรา จงกล (ม.ป.ป., น.4) กล่าวว่า ในปัจจุบันพิพิธภัณฑสถาน       
มีมากมายหลายประเภท และมีหน้าที่ รวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย และจัดแสดงสิ่งที่เป็นหลักฐาน
มีความส าคัญแก่มนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือการค้นคว้า การศึกษา และความ
เพลิดเพลิน อาจวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนเห็นว่า ไม่
จ าเป็นต้องเข้าชมซ้ า เพราะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
เหมาะสม กระตุ้นให้เกิดการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมซ้ า 

การรับรู้ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านการจัดแสดงในระดับดีมาก ส่วนการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านอ่ืน ๆ (ด้านองค์กร ด้านสถานที่ 
ด้านการบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านบุคลากร) อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
การสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ที่เสรี วงษ์มณฑา (2541, น. 19-20) กล่าวว่า กระบวนการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต้องครอบคลุมหลาย ๆ เรื่องเข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับภาพลักษณ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ก็มีองค์ประกอบภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่ง
จากผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ด้านการจัดแสดงมีอยู่ในระดับดีมากเพียงด้านเดียว แตกต่างกับ
ภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับดี ทั้งที่ในระหว่างท าการศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
ได้มีการปรับปรุงอาคารจัดแสดงในพ้ืนที่ และเหลือพ้ืนที่ในการจัดแสดงเพียงไม่กี่อาคาร อาจวิเคราะห์
ได้ว่า แม้จะมีการปิดปรับปรุงอาคารจัดแสดงหลายส่วน แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการ
พิเศษ “เทวสตรี : คติพุทธ พราหมณ์ และความเชื่อในประเทศไทย” ที่มีความเคลื่อนไหว จึงอาจ
ส่งผลให้ภาพลักษณ์การจัดแสดงที่กลุ่มเป้าหมายรับรู้อยู่ในระดับดีมาก ต่างจากการรับรู้ภาพลักษณ์
ด้านอื่น ๆ  

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ประชาชนกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีลักษณะทางประชากร (เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์) ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทั้งในช่องทางสื่อที่มีการ
เปิดรับมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ สื่อออนไลน์ (Online) สื ่อที่มีการเปิดรับเป็นอันดับที่ 2 คือ เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค กรมศิลปากรและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และสื่อที่มีการเปิดรับเป็นอันดับที่ 3 สื่อ
ประเภทเอกสารประชาสัมพันธ์  วิเคราะห์ได้ว่า สื่อที่มีผู้เปิดรับมากเป็นอันดับ 1 และสื่อที่มีผู้เปิดรับ 
เป็นอันดับที่ 2 เป็นช่องทางสื่อที่มีลักษณะเหมือนกัน และปัจจุบันยังเป็นสื่อที่ได้รับนิยม สามารถเข้าถึงได้

http://www.oknation.net/blog/toranee/2015/04/29/entry-1
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ง่าย ส่วนช่องทางการเปิดรับข่าวสารอันดับที่ 3 เป็นสื่อประเภทเอกสารประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่อยู่
ในพื้นที่ จึงมีโอกาสที่จะพบเห็นเอกสารประชาสัมพันธ์เหล่านี้ได้ง่าย แม้จะมีลักษณะทางประชากรที่
แตกต่างกันก็ตาม สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร 
(2529, น. 292) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารคือปัจจัยด้านในตัวสื่อ ซึ่งการที่ผู้รับสารจะ
เลือกเปิดรับสื่อชนิดใดขึ้นอยู่กับเกณฑ์การเลือกสื่อที่สามารถจัดหามาได้ (Availability) หรือเลือกเปิดรับที่
ตนเองสะดวก (Convenience Preferences)  จึงท าให้การศึกษาครั้งนี้พบว่า ลักษณะทางประชากรของ
ประชาชนกรุงรัตนโกสินทร์ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความถี่ครั้ง (ครั้ง/เดือน) เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในช่องทางสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด 3 อันดับ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2  ประชาชนกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีลักษณะประชากร (อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์) แตกต่างกัน จะมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แตกต่างกัน ยกเว้น ตัวแปรลักษณะของเพศ ที่
แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสามารถวิเคราะห์
แยกตามตัวแปรในการศึกษา ดังนี้ 
 เพศ  กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ทุกด้าน (องค์กร 
บุคลากร การบริการ การประชาสัมพันธ์ สถานที่ การจัดแสดง) ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ญาดา ก่อวงษ์(2556, น. 91-107)  เรื่อง การรับรู้
ภาพลักษณ์หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน) ของประชาชนในจังหวัดนครปฐม พบว่า เพศที่แตกต่างกัน
มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านองค์กร ด้านบุคลากร ด้านสถานที่  ด้านการบริ การ และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของหอภาพยนตร์ ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันสภาพแวดล้อม วิถีการ
ด าเนินชีวิต เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เพศชาย-หญิงมีสิทธิ 
หน้าที่ในสังคมไม่แตกต่างกัน จึงมีโอกาสในการเข้าถึงรับรู้ข่าวสารได้ไม่ต่างกัน ท าให้มีการรับรู้ภาพลักษณ์
ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไม่แตกต่างกัน 
 อายุ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑสถาน-
แห่งชาติ พระนคร ด้านสถานที่ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่า สถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร อยู่ในบริเวณวังหน้าในอดีต อาคารจัดแสดงล้วนแต่เป็นโบราณสถาน มีเอกลักษณ์โดดเด่น 
จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุมีการรับรู้ด้านสถานที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนการรับรู้ภาพลักษณ์อ่ืน ๆ 
(ด้านองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดแสดง) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2529, 
น. 312-316) อธิบายแนวคิดประชากรศาสตร์เกี่ยวกับอายุไว้ว่า อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีความ
เหมือนหรือต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม  เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับผลของการทดสอบ
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ความสัมพันธ์พบว่า กลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 24 ปี จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านองค์กร ด้านบุคคลากร 
ด้านการบริการ มากกว่าช่วงอายุอ่ืน ๆ ดังนั้น หากต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน 
ควรเน้นการรับรู้ภาพลักษณ์ใน 3 ด้านดังกล่าวให้เด่นชัด ส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จะมีการ
รับรู้ภาพลักษณ์ด้านการประชาสัมพันธ์มากกว่าช่วงอายุอ่ืน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีเวลาว่าง 
และสามารถเลือกรับข่าวสารได้ตลอด จึงมีการรับรู้ในด้านการประชาสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มอ่ืน จึงควร
เน้นการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายนี้   ในขณะที่กลุ่มผู้ที่มีอายุ 37-48 และ 49-60 ปี จะมีการ
รบัรู้ด้านการจัดแสดงมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน จากช่วงอายุดังกล่าวเป็นช่วงวัยท างาน วิเคราะห์ได้ว่าเป็น
กลุ่มคนที่สนใจสิ่งแปลกใหม่ น่าสนใจ ดังนั้นหากต้องการให้ข่าวสารเข้าถึงกลุ่มนี้ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์โดยเน้นให้เห็นว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีการจัดแสดงภายในที่ น่าสนใจ
อย่างไรบ้าง 
 ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ด้านบุคลากร ด้านการบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่ 
ไม่แตกต่างกัน แต่มกีารรับรู้ภาพลักษณ์ด้านองค์กรและการจัดแสดง แตกต่างกัน สอดคลองกับการศึกษา
ของ จักรพงษ์ สุวรรณวิจิตร เรื่อง ภาพลักษณ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในการรับรู้ของ
วัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร (2554, น. 77) ที่พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับผลของการทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จะมี
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านองค์กรและการจัดแสดงมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งหากต้องการสร้างภาพลักษณ์
ให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ควรเน้นเนื้อหา ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ที่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 อาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันส่วนใหญ่รับรู้ภาพลักษณ์ (ด้านองค์กร ด้าน
บุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่ และด้านการจัดแสดง) แตกต่างกัน ยกเว้น การรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านการบริการ ที่ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชิสา มหาสวัสดิ์ (2551,       
น. 127-128 ) เรื่อง ภาพลักษณ์บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด ในการรับรู้ของประชาชนกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท เอ็กแซ็กท์ จ ากัด 
ด้านองค์กร ด้านผู้บริหาร ด้านบุคลากร ด้านผลงานขององค์กร ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม แตกต่างกัน เมื่อ
วิเคราะห์ร่วมกับผลของการทดสอบความสัมพันธ์พบว่า กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ่อบ้านแม่บ้าน เกษียณอายุ กลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดและเป็นกลุ่มที่ต้องการ
แสวงหาความรู้จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จึงมีการรับรู้ภาพลักษณ์มากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ  
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  รายได้ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านองค์กร ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดแสดง ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไม่แตกต่างกัน ส่วนการรับรู้
ภาพลักษณ์ด้านบุคลากร ด้านการบริการ ด้านสถานที่  มีการรับรู้แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของพรชนก ประทักษ์การ (2556, น. 218) เรื่องการรับรู้ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ ที่พบว่า ช่วงรายได้/เดือนที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ด้านราคา 
ด้านการส่งเสริมการขายที่แตกต่างกัน โดยเมื่อวิเคราะห์ร่วมกับผลของการทดสอบความสัมพันธ์พบว่า กลุ่มที่
มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มากกว่า ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาและอยู่ในวัยที่ให้ความส าคัญกับการศึกษา จึงท าให้มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มากกว่ากลุ่มรายได้อ่ืน 
 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุง
รัตนโกสินทร์ในระยะเวลาแตกต่างกันจะมีการรับรู้ภาพลักษณ์ (ด้านองค์กร ด้านการบริการ ด้าน
สถานที่) ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นการรับรู้ภาพลักษณ์ในด้านบุคลากร 
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดแสดง ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2529,     
น. 312-316) ที่กล่าวว่า สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Social-Economic Status) อาชีพ 
รายได้ เชื้อชาติ และชาติพันธุ์ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมาก และ
เป็นตัวก าหนดในการเลือกเปิดรับสื่อ รวมทั้งเนื้อหาที่สอดคล้องต่ออาชีพ ความคิด ความเชื่อ และค่านิยม 
รวมทั้งสถาบันที่คนเหล่านั้นสังกัดอยู่  

ดังนั้น หากต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้น ควรพิจารณา กลุ่มผู้มีอายุน้อยกว่า 24 ปี
และอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีการศึกษาในประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย มีอาชีพนักเรียน 
นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท จะมีการรับรู้
ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยรวมมากกว่าลักษณะประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ  

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) ของสื่อที่มีผู้
เลือกมากที่สุด 3 อันดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
ในทุกด้าน (ด้านบุคลากร ด้านการบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่ และด้านการจัดแสดง) 
ยกเว้น พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในสื่อออนไลน์ (Online) มีความสัมพันธ์กับ
การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านองค์กรอยู่เพียงด้านเดียว สอดคล้องกับแนวคิดเบคเกอร์ (Becker, 1978, อ้าง
ถึงใน ธนกาญจน์ ครองส าราญ, 2549, น.20) กล่าวว่า บุคคลต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ เพ่ือต้องการให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความบันเทิง และประสบการณ์ต่าง ๆ และยังเป็น
ปัจจัยส าคัญประกอบการตัดสินใจของมนุษย์ซึ่งเหตุผลที่มนุษย์เลือกสนใจหรือตั้งใจรับข่าวสารจากสื่อ
นั้น ได้ให้ความหมายการเปิดรับข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) การ
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เปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) หรือการเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) 
จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างยังคงเปิดรับข่าวสารอยู่ ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่ไม่มีความสัมพันธ์ กับ
ภาพลักษณ์ด้านอื่น ๆ อาจเป็นเพราะ ภาพลักษณ์ไม่ใช่เรื่องของข้อเท็จจริง (Reality) แต่เพียงอย่าง
เดียว หากแต่เป็นเรื่องของการรับรู้ (Perceptual) ที่บุคคลเอาความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปปะปนกับ
ข้อเท็จจริง องค์ประกอบระหว่างข้อเท็จจริง (Objective facts) กับการประเมินส่วนตัว (Personal 
Judgment) ที่ฝังใจอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคลนานแสนนาน ยากที่จะเปลี่ยนแปลงดังที่ เสรี 
วงษ์มณฑา (2541, น. 13, 16) กล่าวไว้ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีภาพลักษณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร ในใจอยู่แล้วมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อไมค่วามสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์  

โดยเมื่อวิเคราะห์ร่วมกับผลของการทดสอบความสัมพันธ์พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง/เดือน) ของสื่อออนไลน์ (Online) มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้าน
องค์กรอยู่เพียงด้านเดียว ซึ่งอาจเป็นเพราะสื่อดังกล่าว มีพ้ืนที่ในการน าเสนอเนื้อหาด้านองค์กรได้
หลากหลายแง่มุม และได้รับความนิยมในปัจจุบัน เป็นช่องทางสื่อที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว  จึง
จ าเป็นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ควรสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ให้มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายทางใดทางหนึ่งดังที่ วิรัช ลภิรัตนกุล (2544, น. 83-84) กล่าวว่า ภาพลักษณ์
เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ ต้องใช้เวลาในการซึมซับเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ ดังนั้น การ
สร้างสรรค์ภาพลักษณ์หรือรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้คงอยู่ถาวร ควรยึดหลักการค้นหาจุดดีและจุดอ่อน
จุดบกพร่องของภาพลักษณ์องค์กรที่มีอยู่ จากนั้นวิเคราะห์จุดยืน และความต้องการขององค์กรที่
ต้องการให้ภาพลักษณ์ในความคิดของประชาชนเป็นเช่นใด แล้วน ามาพิจารณาประกอบการวางแผน
ก าหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ที่องค์กรต้องการสร้างขึ้นในจิตใจของประชาชน แล้วคิดหัวข้อการ
สร้างภาพลักษณ์ ซึ่งก็คือเนื้อหาข่าวสารที่เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ต่อประชาชน เพ่ือโน้มน้าวชักจูงใจให้เกิด
ภาพลักษณ์ตามที่ต้องการ รวมทั้งเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ มาช่วย เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนได้เป็นวง
กว้าง ดังนั้น ข้อมูลจากการผลศึกษาจึงเป็นข้อมูลประกอบในการสร้างภาพลักษณ์ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร ได้อีกทางหนึ่ง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 การรับรู้ภาพลักษณ์โดยรวมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่ง
คล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ ญาดา ก่อวงษ์ เรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน) 
ของประชาชนในจังหวัดนครปฐม (2556, น.150-155) พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์หอภาพยนตร์ ด้าน
องค์กร ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ ด้านประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการใช้
บริการหอภาพยนตร์ โดยเมื่อวิเคราะห์ร่วมกับผลของการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ภาพลักษณ์ทุก
ด้านมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมทั้งสิ้น ยกเว้น ภาพลักษณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือว่า
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เป็นภาพลักษณ์ที่มีความส าคัญขององค์กร และการรับรู้ในด้านนี้ไม่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเข้า
ชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อาจเกิดเนื้อหา หรือรูปแบบ หรือวิธีการน าเสนอ 
ร่วมทั้งการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ไม่สร้างความสนใจ ดังนั้น จึงควรปรับเปลี่ยนวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ การเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้เหมาะสมตามที่  วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur 
Schramm อ้างถึงใน เหมวดี ชัยมุสิก, 2556, น. 35-37) กล่าวว่า ประเภทของสื่อที่แตกต่างกันก็มีผลต่อ
ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล ช่องทางสื่อชนิดหนึ่งอาจใช้ได้ผลดีหากให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ ซึ่งอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการใช้สื่อต่าง ๆ ร่วมกับผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อของกลุ่มเป้าหมายที่มีการเปิดรับมากที่สุด 3 อันดับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นมาประกอบ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 พฤติกรรมการการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรม ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
ซึ่งเปน็ความสัมพันธ์ในเชิงบวก หมายความว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่เข้าชมหรือร่วมกิจกรรม
มีความถี่มาก จะมีแนวโน้มที่จะเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมมาก ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่ เข้าชม
หรือร่วมกิจกรรมมีความถ่ีน้อย จะมีแนวโน้มที่จะเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมน้อย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 84-85) กล่าวถึงภาพลักษณ์ในแง่จิตวิทยาไว้ว่า ด้านจิตวิทยา 
(Psychological) ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วฝังใจ ยากที่จะแก้ไข หากไม่มีข้อมูลใหม่ที่เด่นชัด 
รุนแรง เข้ามากระทบต่อภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์นั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลง หมายความว่า ถ้ามองว่าสิ่ง
นั้นดี ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นก็จะถูกมองว่าดี ในทางกลับกันถ้ามองว่าอะไรเป็นสิ่งไม่ดี ทุกอย่าง
ที่เกีย่วข้องกับสิ่งนั้นก็ไม่ดีไปหมด และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรม ในระยะเวลา 1 ปี 
ที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ยไม่ถึง 1 ครั้ง  จึงอาจกล่าวได้ว่า แนวโน้ม
พฤติกรรมการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ก็มีแนวโน้มไม่ต่างกัน ซึ่ง
อาจเกิดจากความเข้าใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานว่าเป็นคลังเก็บสมบัติยังไม่หมดไป ประชาชนส่วนใหญ่
มีความเข้าใจและมีความรู้สึกว่าเป็นสถานที่ เก็บโบราณวัตถุ (จิรา จงกล,  ม.ป.ป., น.2) ดังนั้น 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อาจต้องเร่งรัดการสื่อสารโดยใช้ช่องทางสื่อที่เหมาะสม และเน้น
ส่งเสริมภาพลักษณ์แต่ละด้านให้ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเข้าชม
หรือร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่ดีตามมาด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่องนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา และโดยปกติ
ประชาชนกรุงรัตนโกสินทร์มักไม่เข้าชมหรือร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทั้ง ๆ 
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ที่พิพิธภัณฑสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเพ่ิมพูนความรู้ และด้วยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
พฤติกรรมการเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมมีความเชื่อมโยงต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา ดังนี้ 

1. ควรประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยเน้นสื่อออนไลน์ 
(Online) ให้มากขึ้น  เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า เป็นช่องทางสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดใน
ขณะนี้ รวมทั้งอาจจะมีการจัดกิจกรรมเป็นการสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนโดยรวมทราบความเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อย่างสม่ าเสมอ 

2. ควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ แม้ผลการศึกษาด้านภาพลักษณ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับดี และควรมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง 
และมีการประเมินผลภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือตรวจสอบจุดบกพร่องขององค์กร 
และน ามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชน เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าการ
รับรู้ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าชมหรือ
ร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  

3. การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะประชาชนกรุงรัตนโกสินทร์เท่านั้น หากมีการศึกษาใน
ครั้งต่อไป ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมพ้ืนที่กว้างมากขึ้น หรือศึกษาทัศนคติ
ความพึงพอใจ เพ่ือให้ทราบมุมมองต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งอาจจะศึกษา พฤติกรรมในการเข้าชมหรือ
ร่วมกิจกรรมและความคาดหวังที่มีต่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพ่ือท าให้ทราบพฤติกรรม
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออาจจะศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กับพิพิธภัณฑ์อ่ืน เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งอาจจะศึกษาการจัดการภายในองค์กร ภาพลักษณ์ในเชิงนโยบาย 
เช่น ประเด็นการรับรู้หน้าที่ของบุคลากรในการส่งเสริมภาพลักษณ์ เป็นต้น 

4. การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ไม่ได้เป็นการศึกษาแบบเจาะลึก ดังนั้น หาก
มีการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือเจาะลึก ( In-Depth Interview) หรือการศึกษากลุ่มเฉพาะ(Focus-
Group) จะท าให้ทราบถึงภาพลักษณ์และปัญหา แนวทางการสร้างแผนการประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสาร
ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 
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