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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อ
การแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ านวน 
384 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
จากผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.95  สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย (xˉ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และค่าความถี่  ผลการวิจัยพบว่า ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 69.3 และเพศชายร้อยละ 
30.7 อายุของผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 21 ปี ร้อยละ 41.7 ส่วนระดับการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยม
ชมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด ร้อยละ 29.4 และกลุ่มผู้ใช้ของพิพิธภัณฑ์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็น นักเรียน ร้อยละ 46.4 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่
มีประสบการณ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มากที่สุดจ านวน 1 ครั้งต่อปี และมีวัตถุประสงค์ในการเข้า
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพ่ือศึกษาข้อมูลเสริมการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนมากที่สุด  
อีกท้ังผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่รู้จักพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จากอาจารย์ และในการเข้า
ชมนิทรรศการนั้น ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่สนใจเนื้อหานิทรรรศการในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาและ
การก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มากที่สุด โดยใช้ระยะเวลาในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 15 - 30 นาที และผู้เยี่ยมชมได้สารสนเทศท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ แต่ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่ไม่
เคยแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของปัญหาที่ส่งผลต่อการ
แสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ส่วนใหญ่ผู้เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์มีปัญหาในด้านการให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ ด้านข้อมูลนิทรรศการที่จัด
แสดงและด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยคววามสะดวกในพิพิธภัณฑ์ ตามล าดับ  
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58903303 : Major ARCHIVES AND CULTURAL HERITAGE INFORMATION MANAGEMENT 
Keyword : museum, museum visitors, information seeking 

MISS KWANRUTHAI KAEWJAMPA : INFORMATION SEEKING BEHAVIOR OF 
NATIONNAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION MUSEUM VISITORS. 
THESIS ADVISOR :  JUTHARAT CHANGTHONG 

The goal of this study is to explore the information-seeking behaviors of 
museum visitors at National Institute of Development Administration Museum. A 
sample of 384 museum visitors at National Institute of Development Administration 
Museum were selected. A questionnaire of information seeking of museum visitors 
was developed Statistic use in this study are frequency, percentage, mean and 
standard deviation. It is hoped that this study will lead to a better understanding of 
the information seeking of museum visitors.The result revealed that most visitors 
were women, 69.3% and males, 30.7%, the age of most visitors under 21 years, 
41.7% .The educational level of most visitors had the highest level of master's 
degree, 29.4% and most visitors of  National Institute of Development 
Administration were students, 46.4%. In addition, the result of information seeking 
behavior of National Institute of Development Administration museum visitors, most 
visitors have experience of visiting the museum 1 time per year. The most objective 
for visiting the National Institute of Development Administration museum is 
supplementary information learning and knows this museum from the instructors. For 
visiting the exhibition, visitors spend an average of 15-30 minutes and interested in 
seeking information about history and National Institute of Development 
Administration establishment . The visitors get information according to their 
objectives. Most of them never exchange or share information to other people. In 
addition, the statistical analysis of problems affecting information seeking of museum 
visitors, most visitors  have problems in providing information services on 
the National Institute of Development Administration museum website, which the 
average of this problem is at a moderate level. 

 
 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบันนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก อาจารย์ 
ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
ตลอดจนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ได้เมตตากรุณาให้ค าแนะน า และปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่
ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ช่วยแนะน าและให้
ค าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และะผู้เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  พร้อมทั้งให้
ค าแนะน า และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ส าหรับการท าวิจัยในครั้งนี้ จนท าให้งานวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 

  
  

ขวัญฤทัย  แก้วจ าปา 
 

 

 



 
 

 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ช 

สารบัญตาราง ................................................................................................................................... ฌ 

สารบัญภาพ ...................................................................................................................................... ฎ 

บทที่ 1 บทน า ................................................................................................................................... 1 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ................................................................................... 1 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ......................................................................................................... 5 

3. สมมติฐาน ................................................................................................................................ 5 

4. ขอบเขตของการวิจัย ................................................................................................................ 5 

5. ตัวแปรที่ศึกษา ......................................................................................................................... 5 

6. ประโยชน์ที่ได้รับ ...................................................................................................................... 6 

7. นิยามศัพท์เฉพาะ ..................................................................................................................... 6 

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง .......................................................................................................... 7 

1. แนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ ........................................................................................................ 7 

2. พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ............................................................................ 16 

3. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ .................................................................. 24 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ................................................................................................................. 38 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย ......................................................................................................... 42 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย ................................................................................................................ 44 

 

      



  ซ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ..................................................................................................... 44 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ......................................................................................................... 45 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ............................................................................................................ 48 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................................................................. 48 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล......................................................................................................... 51 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ........................ 51 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ................................................................................................................................. 56 

ส่วนที่ 3 ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ .......................................................................................................................... 67 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการปรับปรุงการบริการสารสนเทศ ................... 81 

บทที่  5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ................................................................................... 82 

1. สรุปผลการวิจัย ...................................................................................................................... 82 

2. การอภิปรายผลการวิจัย ......................................................................................................... 90 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ....................................................................................................... 94 

รายการอ้างอิง ................................................................................................................................. 95 

ภาคผนวก........................................................................................................................................ 99 

ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ........................................................................................... 100 

ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ...................................................................................... 101 

ภาคผนวก ค หนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัย .................................................................. 108 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 112 

 



  ฌ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ าแนกตาม
เพศ ................................................................................................................................................. 52 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ าแนกตาม
อายุ ................................................................................................................................................. 53 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา ............................................................................................................................... 54 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ าแนกตาม
กลุ่มผู้ใช้พิพิธภัณฑ์ .......................................................................................................................... 55 

ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามจ านวนครั้งที่เข้าเยี่ยมชม .......................... 56 

ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชม ................ 57 

ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามแหล่งสารสนเทศ ...................................... 58 

ตารางที่ 8 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามวิธีเดินทางเข้าเยี่ยมชม ............................. 59 

ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามวันท าการ ................................................. 60 

ตารางที่ 10 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามช่วงเวลา ................................................ 61 

ตารางที่ 11 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามระยะเวลา .............................................. 61 

ตารางที่ 12 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามเนื้อหาสารสนเทศ .................................. 62 

ตารางที่ 13 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามระดับของสารสนเทศท่ีได้รับตรงตาม
วัตถุประสงค์ .................................................................................................................................... 63 

ตารางที่ 14 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศ .. 64 

ตารางที่ 15 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามบุคคลที่แลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศ
 ........................................................................................................................................................ 64 

ตารางที่ 16 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามระดับความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชม .. 65 

ตารางที่ 17 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามการวางแผนที่จะกลับมาเข้าเยี่ยมชมอีกครั้ง
 ........................................................................................................................................................ 66 



  ญ 

ตารางที่ 18 จ านวนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของ
ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ ........................................................................................ 70 

ตารางที่ 19 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ .................................................................................................. 71 

ตารางที่ 20 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในด้านการเดินทางมาท่ีพิพิธภัณฑ์ของผู้เยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ จ าแนกตามกลุ่ม
ผู้ใช้.................................................................................................................................................. 74 

ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ที่ส่งผล
ต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ ......................... 76 

ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในด้านความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของ
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ จ าแนกตาม
กลุ่มผู้ใช้ .......................................................................................................................................... 78 

ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก
ในพิพิธภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ จ าแนกตามกลุ่ม
ผู้ใช้.................................................................................................................................................. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/mint/AppData/Roaming/iThesis/Data/tmp_doc.docx%23_Toc534099323
file:///C:/Users/mint/AppData/Roaming/iThesis/Data/tmp_doc.docx%23_Toc534099323


  ฎ 

สารบัญภาพ 

 
ภาพที่ 1 นิทรรศการโซนที่ 1 จากพระราชปณิธาน สู่สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ  ..................... 20 

ภาพที่ 2 นิทรรศการโซนที่ 2 ประวัติศาสตร์สังคมไทยและประวัติศาสตร์สถาบันบัณฑิต ................. 23 

ภาพที่ 3นิทรรศการโซนที่ 3  สร้างปัญญาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ...................................................... 24 

ภาพที่ 4  รูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศ .......................................................................................... 25 

ภาพที่ 5 ช่องทางการแสวงหาสารสนเทศ ........................................................................................ 28 

ภาพที่ 6 ตัวแบบพฤติกรรมสารสนเทศของ Wilson ........................................................................ 31 

ภาพที่ 7 ตัวแบบทั่วไปของพฤติกรรมสารสนเทศ Wilson ............................................................... 35 

ภาพที่ 8 รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศของ David Ellis .............................................................. 37 

ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดในการวิจัย ................................................................................................. 43 

 
 
 
 
 
 
 
 



  1 

บทที่ 1 

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สารสนเทศ เป็นข้อมูล เรื่องราว ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ ที่มีการบันทึก ผ่านกระบวนการ

ประมวลผล และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งUNESCO ได้ระบุถึงความส าคัญของสารสนเทศ

ไว้ว่า สารสนเทศเป็นรากฐานที่ส าคัญส าหรับความก้าวหน้าของอารยธรรมและสังคม สารสนเทศจะ

ช่วยสืบทอดค่านิยม ทัศนคติ ศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความ

ภาคภูมิใจ ความสามัคคี และความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้สารสนเทศยังเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการสร้างสรรค์หรือการใช้ทรัพยากร และการตัดสินใจ (UNESCO, 2010) 

ปัจจุบันสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวัน สารสนเทศเป็นทรัพยากร

ที่มีความส าคัญหลัก ๆ ของโลก มนุษย์ใช้สารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การด ารงชีวิต 

การใช้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กีฬา เป็นต้น มนุษย์ในทุกวันนี้ใช้สารสนเทศเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของตนเองในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เมื่อมนุษย์เกิดความต้องการสารสนเทศ ( Information Need) ก็จะมีพฤติกรรมในการ

แสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking) อย่างมีเป้าหมายเกิดขึ้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่

ตอบสนองต่อความต้องการ (สมาน ลอยฟ้า, 2544) 

ขั้นตอนในการแสวงหาสารสนเทศนั้นจะเริ่มต้นจากการตระหนักหรือเล็งเห็นถึงความ

ต้องการ สารสนเทศในบริบทเฉพาะบุคคลนั้นก่อน และเมื่อตระหนักว่าตนเองขาดสารสนเทศ เกิด

ช่องว่างทางความรู้ เช่น ความต้องการสารสนเทศที่เกิดจากหน้าที่การงาน ความต้องการสารสนเทศ

จากความสงสัย ความต้องการสารสนเทศอย่างรีบด่วน เป็นต้น จึงน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมการ

แสวงหาสารสนเทศที่แตกต่างกันออกไป ทั้งการพิจารณาเลือกแหล่งสารสนเทศ และการพิจารณา

เลือกหนทางในการแสวงหาสารสนเทศ เช่น การพิจารณาว่าแหล่งสารสนเทศใดที่สามารถสนองต่อ

ความต้องการนั้นได้ดีที่สุด โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่าง อาทิ ความสะดวกในการใช้ 

ค่าใช้จ่าย คุณภาพของสารสนเทศ เป็นต้น (มาลี กาบมาลา, ม.ป.ป.) 
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เมื่อพิจารณาถึงแหล่งสารสนเทศนั้น  พิ พิธภัณฑ์  (Museum) ถือได้ว่าเป็นแหล่ง

สารสนเทศที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและการแสวงหาสารสนเทศของ

มนุษย์ได้ นอกเหนือไปจาก ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์สารสนเทศ ฯลฯ สภาการพิพิธภัณฑ์

ระหว่างชาติ (International Council of Museum : ICOM) ได้ให้ความหมายของพิพิธภัณฑ์ไว้ว่า 

เป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นมาโดยไม่หวังผลก าไร และมีหน้าที่เป็นแหล่งส าหรับค้นคว้าวิจัย อนุรักษ์ สืบสาน

มรดกทางวัฒนธรรม และจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมอันมีค่าความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งใน

ปัจจุบันนี้พิพิธภัณฑ์มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เป็นสถานที่เพ่ือเก็บรักษาและจัด

แสดงสิ่งของอีกต่อไป แต่พิพิธภัณฑ์จะต้องท าหน้าที่สร้างสมดุลระหว่างการให้ความรู้ (Education) 

ความบันเทิง (Entertainment) และการมีส่วนร่วม (Participation) เช่น เป็นศูนย์กลางของชุมชน 

(Community Center) เป็นศูนย์การศึกษา (Education Center) ในการให้ประสบการณ์ ให้บริการ

ทางด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่สาธารณชน มีการฝึกอบรม การสัมมนาเพ่ือประโยชน์ใน

การศึกษา ค้นคว้า สันทนาการ การแสดงความภูมิใจของท้องถิ่น และเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว 

เป็นต้น (International council of museums, 2008) 

ปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้จัดตั้ งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย (University 

Museums) ขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมวัตถุส าหรับปรับปรุงการศึกษาในด้านการเรียนการสอนเพ่ือให้เข้าใจ

ได้ง่าย และเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ดังนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็น

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานในด้านบริหารการพัฒนา และก่อตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2509 เพ่ือสนองแนว

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาผู้มี

ความรู้ความสามารถด้านการบริหารและด้านเศรษฐกิจเพ่ือมาช่วยพัฒนาประเทศ อีกทั้งสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ยังเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐที่เปิดสอนเฉพาะระดับมหาบัณฑิต

และดุษฏีบัณฑิต โดยได้โอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของธรรมศาสตร์ งานฝึกอบรมส่วนหนึ่งของสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และงานฝึกอบรม งานสอนของส านักงานสถิติแห่งชาติ มา

เป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน นอกจากนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่

เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกของประเทศประเทศไทยอีกด้วย  
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  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงได้มีแนวคิดให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิต    

พัฒนบริหารศาสตร์ขึ้น โดยให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ โดยให้พิพิธภัณฑ์มีพันธกิจหลัก เพ่ือเป็นแหล่งสารสนเทศ ส าหรับการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ให้บริการความรู้ทางวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นพ้ืนที่

จัดแสดงเอกสารหลักฐานที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิของสถาบัน และรักษาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ ในส่วนของรูปแบบการจัดสร้างและนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถูกจัดสร้างและออกแบบให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่ง

สืบค้นสารสนเทศ ส าหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยรูปแบบของนิทรรศการจะ

เน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ นอกจากนี้

พิพิธภัณฑ์มีรูปแบบการจัดนิทรรศการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น าเสนอด้วยเทคนิค Transparent 

Display  คือ การผสมผสานเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอผ่านวัตถุที่จัดแสดง ควบคู่ไปกับโต้ตอบ 

(Interactive) เพ่ือให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่าง ๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น และมี

ฐานข้อมูลดิจิทัลส าหรับสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ นอกจากนี้

พิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดกิจกรรม สัมมนา อบรม ในโครงการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ เข้าเยี่ยมชม อีกด้วย 

นอกจากนี้ ในส่วนของกลุ่มผู้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โดยหลัก ๆ แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ นักเรียน 

นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นมีวัตถุประสงค์ของการเข้าใช้ที่แตกต่างกัน เช่น 

นักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ามาเยี่ยมชมเพ่ือ

การหาแนวทางในการสมัครเรียนต่อ นักศึกษาระดับปริญญาโทเข้ามาเยี่ยมชมเพ่ือหาข้อมูลท ารายงาน

และท ากิจกรรม เป็นต้น อีกทั้งในแต่ละบุคคลก็จะมีวิธีการค้นหาข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป เช่น การ

สอบถามจากภัณฑารักษ์ ค้นหาข้อมูลจากนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ ค้นหาจากระบบค้นคว้าทาง

อินทราเน็ต (Intranet) ค้นหาจากเอกสารแผ่นพับ เป็นต้น จากข้างต้น ผู้วิจัยได้พบปัญหาว่า ผู้เยี่ยม

ชมในแต่ละกลุ่มก็จะมีวิธีการค้นหาและใช้สารสนเทศที่แตกต่างกัน ทั้ งความสนใจเฉพาะตัว 

สภาพแวดล้อม และความตั้งใจในการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าการตอบสนองความต้องการข้อมูลของผู้เยี่ยมชมได้กลายเป็นส่วน

ส าคัญของบทบาทของพิพิธภัณฑ์ และเป็นเรื่องส าคัญส าหรับพิพิธภัณฑ์ที่จะต้องส ารวจการใช้งาน

แหล่งข้อมูลของตน เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์มีการจัดบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น พิพิธภัณฑ์จึง



  4 

ต้องหาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือมาสนับสนุนการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ และรับมือกับความท้าทายของ

การเป็นโลกดิจิทัล ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้พิพิธภัณฑ์ 

ของ (Orr, 2004) ที่พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ มีเหตุผลในการเข้าชม 3 ข้อ คือ เหตุผลทางด้าน

สันทนาการทางสังคม เหตุผลทางด้านการศึกษา และเหตุผลส าคัญเฉพาะบุคคล และผู้เยี่ยมชมจะมี

รูปแบบในการแสวงหาสารสนเทศที่แตกต่างกัน ออกไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล และ

งานวิจัยของ (Skov, 2014) (Lin, 2007)ได้พบว่า พิ พิธภัณฑ์มีกลุ่มผู้ ใช้ที่หลากหลาย ทั้ งอายุ 

การศึกษา วัตถุประสงค์ ย่อมมีผลต่อวิธีการแสวงหาสารสนเทศที่ต่างกัน อีกทั้งผู้ใช้บริการของ

พิพิธภัณฑ์เองก็ได้มีมุมมองการใช้บริการพิพิธภัณฑ์ และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย 

ดังเช่นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพิ พิธภัณฑ์กับประชาชน ท าให้บริบทสาธารณะนี้อาจเอ้ือให้ เกิด

ประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ไปพิพิธภัณฑ์เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจมากยิ่งขึ้น จนท าให้ผู้ให้

บริการพิพิธภัณฑ์เกิดความกังวลมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของแหล่งข้อมูลสารสนเทศของพิพิธภัณฑ์นั้นจะ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เยี่ยมชมได้ครบถ้วนหรือไม่ ผู้ใช้ต้องการค้นหาและแสวงหา

สารสนเทศประเภทใดในพิพิธภัณฑ์ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรดิจิทัลของพิพิธภัณฑ์ในลักษณะที่ตรง

กับการค้นหาหรือไม่ และความหลากหลายทางด้านรสนิยม ด้านสุนทรียภาพ การเชื่อมต่อทาง

วัฒนธรรม ความคาดหวัง และความรู้ทางปัญญาที่ถูกกระตุ้นโดยความรู้สึกนั้น จะท าให้ความต้องการ 

ความคาดหวัง พฤติกรรมการแสวงหาของผู้เข้าชมกลายเป็นเรื่องท่ีมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ งานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ

พิพิธภัณฑ์อ่ืน ๆ ในการน าข้อมูลที่ได้ของงานวิจัยนี้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในด้าน

การบริการทีส่อดคล้องต่อพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้ 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

3. สมมติฐาน  

 ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่มีกลุ่มผู้ใช้ที่ต่างกันมีปัญหาที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศที่แตกต่างกัน 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา โดยมุ่งเน้นเฉพาะผู้ ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ (User 

education) ดังนี้ 

 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยจะศึกษา พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เข้าเยี่ยม

ขมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยจะศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของผู้ เข้าเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ และปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 

 

5. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น ได้แก่ คุณลักษณะของผู้เยี่ยมชม  ในงานวิจัยนี้ศึกษาเพียง 4 ปัจจัย คือ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา กลุ่มผู้ใช้ 

ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ และ ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหา

สารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 
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6. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้ทราบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ 

2. ได้ทราบปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์  

3. ผลของการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในด้านการบริการที่

สอดคล้องต่อพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้ 

 

7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความคิด เหตุการณ์  และข้อเท็จจริงที่ผ่าน

กระบวนการประมวลผล การถ่ายทอดและการบันทึกในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ใช้สามารถน าไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและสังคม 

พฤติกรรมสารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมในด้านความต้องการสารสนเทศ การแสวงหา

สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ 

ความต้องการสารสนเทศ หมายถึง ความต้องการสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ตาม

วัตถุประสงค์ต่าง ๆ 

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง การแสวงหาสารสนเทศอย่างมีวัตถุประสงค์ 

โดยผลมาจากความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

พฤติกรรมของผู้มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดของพฤติกรรรมที่ไม่ได้ท า

โดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการแสวงหา   

ผู้ชมพิพิธภัณฑ์ (museum visitors)  หมายถึง บุคคลที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ณ สถานที่จริง 

(walk-in)  

 

 

 

 

 

 



  7 

 

บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมทั้งด้านแนวคิด หลักการและผลงานทาง

วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่จะท าการศึกษาวิจัยและสามารถน า

ความรู้เหล่านี้ไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ได้ในล าดับต่อไป  

ในที่นี้ ได้ทบทวนประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.แนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ 

2.พิพิธภัณฑ์สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3.ทฤษฎีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 

4.ผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

5.กรอบแนวคิดของการวิจัย  

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ 

1.1 ความหมายของพิพิธภัณฑ์ 

“พิพิธภัณฑ์” ตามรูปศัพท์แปลว่า “สิ่งของนานาชนิด” ค านี้เป็นการสมาสกันระหว่างค า

ว่า “พิพิธ” ซึ่งแปลว่า นานาชนิด กับค าว่า“ภัณฑ์” ซึ่งแปลว่าสิ่งของ รากศัพท์ของ ”พิพิธภัณฑ์” มา

จากภาษาบาลีคือ ค าว่า “วิวิธ” กับค าว่า “ภณฺฑ” รวมกันเป็น “วิวิธภณฺฑ” แปลว่า สิ่งของนานา

ชนิด (ตรงใจ หุตางกูร, 2554) 

ICOM (International Council of Museums) ได้ จ ากั ด  คว ามห มายของ ค าว่ า 

"Museum" ไว้ว่า เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่เปิดเป็นสถานที่สาธารณะ และเป็นสถาบันถาวรที่

ให้บริการแก่สังคมและมีส่วนในการพัฒนาสังคม มีหน้าที่รวบรวม สงวนรักษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่

ความรู้ และจัดแสดง วัตถุอันเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ทั้งนี้เพ่ือ
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จุดประสงค์ทางการค้นคว้า การศึกษา และ ความเพลิดเพลินใจ (International council of 

museums, 2008) 

(นิคม มูสิกะคามะ , 2521) กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์  คือ สถานที่รวบรวม สงวนรักษา 

ศึกษาวิจัย และจัดแสดงสิ่งซึ่งเป็นหลักฐานมีความส าคัญแก่มนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่ง

หมายเพ่ือการค้นคว้า การศึกษาและความเพลิดเพลิน โดยรวมถึงสิ่งที่มีชีวิตด้วย จึงท าให้ครอบคลุม

ไปถึง สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่สงวนสัตว์น้ า สถานที่อันจัดเป็นเขตสงวนอ่ืน ๆ 

รวมทั้งโบราณสถานและแหล่งอนุสรณ์สถาน 

ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า พิพิธภัณฑ์ คือ สถานที่ที่จัดแสดงสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าชม เพ่ือเผยแพร่และจัดแสดง

วัตถุ อีกท้ังยังเป็นสถานที่ท่ีให้บริการแก่สังคมและมีส่วนในการพัฒนาสังคม  

1.2 บทบาทและหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ 

พิพิธภัณฑ์มีบทบาทหน้าที่ในด้านการเป็นแหล่งเก็บรวบรวมจัดเก็บวัตถุและน าเสนอ

โบราณวัตถุ และ พิพิธภัณฑ์ยังท าหน้าที่เป็นแหล่งการเรียนรู้และให้บริการสารสนเทศส าหรับ

การศึกษาค้นคว้า ซึ่ง (International Council of Museums, 2004) (จิรา จงกล, ม.ป.ป.)ได้จ าแนก

หน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ไว้ดังนี้ 

1.2.1 การรวบรวมวัตถุ (collecting) เป็นหน้าที่ประการแรกของพิพิธภัณฑ์ 

นโยบายการได้มาของวัตถุการถือครองวัตถุของพิพิธภัณฑ์นั้น พิพิธภัณฑ์จะได้รับวัตถุมาโดยวิธีการที่

พบมากที่สุด คือ  การบริจาคหรือเป็นของก านัล การรับมรดกหรือเป็นการถ่ายโอนจากสถาบันอ่ืน  

การซื้อหรือการแลกเปลี่ยน และการรวบรวมจากข้อมูลภาคสนามโดยที่กรรมสิทธิ์จะถูกโอนไปยัง

พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมากที่จะมีการก าหนดเกณฑ์เพ่ือตรวจสอบสิ่งที่เก็บรวบรวม โดยวัตถุ

ทั้งหมดที่ได้มาจะต้องเป็นสิ่งที่สนับสนุนเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์และเป็นไปตามเงื่อนไขหรือ

ข้อก าหนดในการใช้งาน  นอกจากนี้เมื่อรับของเข้าพิพิธภัณฑ์จะต้องมีการจัดการ การดูแลรักษาและ

การเก็บรักษาในระยะยาวที่ดีตามนโยบายของการได้มา นอกจากนี้การเก็บรวบรวมวัตถุจะต้องไม่

ละเมิดกฎหมายใด ๆ และกฎหมายระหว่างประเทศ  
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1.2.2 การตรวจสอบและแยกประเภท (Identifying) ในการจ าแนกแยกประเภท

ของวัตถุสะสมนั้น ต้องวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของวัตถุสะสมที่เก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ โดยการ

จ าแนกแยกวัตถุออกมาเป็นกลุ่ม ๆ ให้เป็นระเบียบและถูกต้อง เพื่อให้สะดวกในการเก็บรักษาและการ

ใช้ประโยชน์จากวัตถุ เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของวัตถุนั้น เช่น วัตถุนั้นคืออะไร ที่มาของวัตถุ อายุ

ของวัตถุ การใช้งาน ซึ่งในการจ าแนกประเภทในการเก็บวัตถุของพิพิธภัณฑ์ อาจจ าแนกประเภทได้

หลายวิธี ดังนี้  

1.2.2.1 จ าแนกตามวัตถุท่ีใช้ท า เช่น วัตถุใดที่เป็นผ้าก็แยกเป็นหมวดผ้า วัตถุใด

เป็นส าริดเก็บเป็นหมวดส าริด เป็นต้น ในการเก็บวัตถุวิธีนี้จะสะดวกในการควบคุมอุณหภูมิ ความชื่น

ป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนจากการท าลายของแมลง 

1.2.2.2 จ าแนกตามต้นก าเนิด โดยจะเก็บตามยุคสมัย เช่น วัตถุสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ วัตถุสมัยประวัติศาสตร์ และวัตถุทางชาติพันธ์วิทยา 

1.2.2.3 จ าแนกตามวัตถุที่มีค่า วัตถุที่ต้องเก็บเป็นพิเศษ เช่น เครื่องทอง 

เครื่องเงิน เพชรพลอย ซึ่งการเก็บวัตถุประเภทนี้จ าเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก 

1.2.3 การท าบันทึกหลักฐาน (Recording) คือ การจัดท าทะเบียนวัตถุ ช่วยให้

พิพิธภัณฑ์สามารถจัดเก็บวัตถุได้อย่างเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาและน ามาใช้ในอนาคต 

1.2.4 การซ่อมสงวนรักษาวัตถุ (Preservation) คือ การรักษาวัตถุให้อยู่ในสภาพที่ดี

และให้สามารถมีใช้ได้เป็นเวลานาน โดยพิพิธภัณฑ์จะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมในการดูแลรักษาวัตถุ

ประเภทต่างให้อย่างถูกต้อง และซ่อมแซมเม่ือวัตถุมีความเสียหายให้กลับมายังสภาพเดิม 

1.2.5 การรักษาความปลอดภัย (Security) คือ การป้องกันความเสียหายหรือการ

สูญเสียที่อาจเกิดข้ึนกับวัตถุของพิพิธภัณฑ์ เช่น การโจรกรรม อัคคีภัย เป็นต้น 

1.2.6 การให้บริการ พิพิธภัณฑ์นอกจากจะท าหน้าที่เก็บรักษาวัตถุจัดแสดงแล้ว ยังมี

หน้าที่ในการให้บริการสารสนเทศด้วย ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ การจัดแสดงนิทรรศการ 

(Exhibition) และ การให้การศึกษา (Education)   
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1.3 ประเภทของพิพิธภัณฑ์ 

สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติหรือ ICOM จัดตั้งคณะกรรมการระหว่างชาติว่าด้วย

พิพิธภัณฑสถานแขนงต่าง ๆ ได้พิจารณาถึงชนิดของพิพิธภัณฑสถานที่ซึ่งแพร่หลายอยุ่ในปัจจุบัน ใน

การสัมมนาของ UNESCO เรื่องบทบาททางการศึกษาของพิพิธภัณฑสถาน (The Educational Role 

of Museums) ที่ประเทศบราซิล เมื่อ พ.ศ.2501 ได้แบ่งประเภทของพิพิธภัณฑสถานในการอภิปราย

ไว้ รวม 9 ประเภทได้แก่ 

1. พิพิธภัณฑสถานศิลปะ (Art museums) 

2. พิพิธภัณฑสถานศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art museums) 

3. พิ พิ ธภัณฑสถานโบราณคดีและประวัติ ศาสตร์  (Archaeology and History 

museums) 

4 . พิ พิ ธภัณ ฑ สถาน ชาติ พั น ธุ วิท ย าและ พ้ื น เมื อ ง (Ethnology and Folklore 

museums) 

5. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา (Natural Science museums) 

6 . พิ พิ ธภัณ ฑสถานวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี  (Museums of science and 

technology) 

7. พิพิธภัณฑสถานส่วนภูมิภาค (Regional museums) 

8. พิพิธภัณฑสถานเฉพาะเรื่อง (Specialized museums) 

9. พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัย (University museums)  

เนื่องจากความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ ในที่นี้ผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาพิพิธภัณฑ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ประเภท พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัย (University 

museums) ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติและลักษณะต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ตามการจ าแนกของพิพิธภัณฑ์ที่สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ ICOM ได้ก าหนดไว้ 

ได้จัดอยู่ในประเภทของพิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัย (University museums)  ที่มีรูปแบบการจัด
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แสดงและเก็บรวบรวมวัตถุ เพ่ือที่จะปรับปรุงการศึกษาให้เข้าใจได้ง่าย และเป็นการส่งเสริมชื่อเสียง

ของมหาวิทยาลัย 

พิพิธภัณฑสถานประเภทนี้ไม่เหมือนกับอ่ืนๆ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ไม่จ ากัดถึงการศึกษา

พิเศษโดยเฉพาะด้าน หรือก าหนดขอบเขตใดๆ พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัยมีหั วข้อการจัดแสดง

นิทรรศการต่างๆ อย่างกว้างขวางมากที่สุด ดังนั้น ค าว่า University Museum จึงไม่ใช่การเก็บ

รวบรวมวัตถุทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ส าหรับการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ครอบคลุม

ตั้งแต่ศิลปะไปจนถึงวิทยาศาสตร์ ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานตามมหาวิทยาลัยในสถานศึกษาต่างๆ 

ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะระบบการศึกษาในปัจจุบัน ไม่ได้จ ากัด ขอบเขตอยู่เพียงการฟังค า

บรรยายและการจดจ าแบบเมื่อก่อนนี้ หากปรัชญาทางการศึกษาสมัยใหม่เน้นหนักในด้านการใช้

วิจารณญาณของนักศึกษาต่อหลักฐานและเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยเหตุและผล หลักฐานข้อมูลต่างๆ จึง

เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาในปัจจุบันเท่า ๆ กับเอกสารและบทวิเคราะห์อ่ืนๆ บทบาทของ

พิพิธภัณฑ์ต่อการศึกษาในปัจจุบันจึงมีมากขึ้นกว่าสมัยก่อน ๆ มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้มองเห็น

ความส าคัญของพิพิธภัณฑสถานและได้จัดตั้งขึ้นคู่กับห้องสมุด เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้ า ของนักศึกษา 

รวมทั้งเปิดให้ประชาชนภายนอกเข้าศึกษาหาความรู้ได้ด้วย นอกจากในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ใน

โรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาได้จัดห้องพิพิธภัณฑ์ฯ ขึ้นเพ่ือเก็บตัวอย่างวัตถุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับหลักสูตรการสอนในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและคุ้นเคย เช่น พวกแร่ธาตุชีววิทยา ศิลปะ

ภาพถ่ายและเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา เป็นต้น  

1.4 ประเภทของการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 

พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่แห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสนิทรรศการก็จะอยู่ในฐานะการ

สื่อสารโดยการสร้างมโนภาพของสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงในขณะนั้นผ่านวัตถุหรือกระบวนการ หรือ

สัญลักษณ์ นิทรรศการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (กานต์รวี ชมเชย, 2557) 

นิทรรศการถาวร หมายถึง นิทรรศการที่จัดแสดงเรื่องราวเดิมๆ ไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่

แสดง เช่น ของจริง หุ่นจ าลอง รูปภาพ งานกราฟิก ฯลฯ และวิธีการจัดแสดงนั้น ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลานาน 
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นิทรรศการชั่วคราว หมายถึง การจัดนิทรรศการเป็นครั้งคราวในวาระโอกาสพิเศษ เพ่ือ

แสดงความรู้ใหม่ ๆ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ นิทรรศการชั่วคราวอาจจัดแสดงในสถานที่เดิมเป็นประจ า แต่

สื่อและเนื้อหาที่น ามาแสดงชุดนั้น ๆ เปลี่ยนไป หรือจัดเปลี่ยนไปตามสถานที่ต่าง ๆ แต่ลักษณะที่

ส าคัญก็คือ นิทรรศการชั่วคราวนี้มีระยะเวลาจัดแสดงที่แน่นอน 

1.4.1 องค์ประกอบของการจัดแสดงนิทรรศการ  

องค์ประกอบของการจัดแสดงนิทรรศการนั้นจะเป็นการผสมผสานระหว่างสื่อหลาย 

ๆ สื่อ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพวีดิทัศน์ และการปฏิสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็น

ลักษณะดังนี้ (สุธาวรรณ หนูครองสิน, 2559) 

1. ข้อความ (Text) ข้อความหรือตัวอักษร ถือว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่

ส าคัญ นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมายตามความต้องการแล้วนั้น ยังสามารถ

ก าหนดลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ซึ่งเป็นการโต้ตอบในระหว่างการน าเสนอได้ 

2 . รู ป ภ า พ  ( Image) ซึ่ ง จ ะ แ บ่ ง เป็ น  ภ า พ นิ่ ง  (Still Image ) แ ล ะ 

ภาพเคลื่ อนไหว (Animation) ภาพนิ่ ง (Still Image ) เป็ นภาพที่ ไม่มีการเคลื่ อนไหว ส่ วน

ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็นภาพนิ่งหลายๆ เฟรม น ามาเรียงล าดับในการแสดงอย่างต่อเนื่อง

ภายในระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือท าให้ภาพมีการเคลื่อนไหวไปตามที่ต้องการ  

3. เสียง (Sound) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งเสียงจะต้อง

สอดคล้องกับเนื้อหาในการน าเสนอ จะช่วยให้นิทรรศการเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้

เสียงยังช่วยสร้างความน่าสนใจและน่าติดตามในเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี

4. ภาพวีดิทัศน์ (Video) จะช่วยน าเสนอข้อความเสียงให้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่า

สื่อชนิดอ่ืนๆ 

5. การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) การปฏิสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถ

เลือกกระท ากับนิทรรศการได้ตามความต้องการ เช่น เลือกรายการ ตอบค าถาม หรือการปฏิสัมพันธ์

ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเสริมความสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วม  
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1.4.2 ประเภทของสื่อท่ีใช้ในนิทรรศการ 

สื่อในนิทรรศการ (กชพร หัสดิน, 2548) คือ องค์ประกอบต่าง ๆ ในนิทรรศการที่ถูก

สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการบอกเล่าเนื้อหา เรื่องราว เหตุการณ์ เพ่ือให้นิทรรศการมีความสมบูรณ์ สื่อที่

น ามาใช้มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเนื้อหาของนิทรรศการ และใจความส าคัญของเรื่อง การสื่อสาร

ที่มีประสิทธิภาพสามารถถ่ายทอดและตอบสนองความสนใจของผู้ชมแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป 

ซึ่งสื่อในนิทรรศการ มี 8 ประเภท ดังนี้ 

1. วัตถุ (Object, Artifact) คือ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือวัตถุ ที่ใช้จัดแสดงใน

นิทรรศการให้สามารถเล่าเรื่องราวให้มีความสมบูรณ์และสามารถดึงดูดความสนใจให้มีผู้เข้าชมได้  

2. รูปภาพ และ ค าบรรยาย (Label) ซึ่งค าบรรยายประกอบรูปภาพจะใช้

ประกอบในการเล่าเรื่องราวและวัตถุท่ีจัดแสดง โดยผู้ชมสามารถแตะต้องสัมผัสได้ 

3. หุ่นจ าลอง 3 มิติ (Three-Dimension Model / Scaled Model) เป็นการ

จ าลองสถานการณ์ สถาปัตยกรรม ผู้คน วัตถุ สิ่งของ ในลักษณะของการท าหุ่นจ าลอง ที่มีขนาดย่อ

หรือขยายตามมาตราส่วน หุ่นจ าลอง 3 มิติจะช่วยให้ผู้ชมสามารถเห็นภาพที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  

4. การสร้างบรรยากาศจ าลอง (Setting) การจ าลองบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อม 3 มิติ ในอัตราส่วนที่เท่าจริง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ชมรู้สึกถึงความสมจริงของสถานที่

ตามเนื้อหาในนิทรรศการ ผู้ชมสามารถจินตนาการและรู้สึกว่าตนเองเข้ามามีส่วนร่วมและคล้อยตาม

ในสถานที่นั้นจริง 

5. เครื่องมือและวีดีทัศน์ (Audio-Visual) เช่น เสียงผู้คน เสียงร้องของแมลง

และสัตว์ต่าง ๆ ฯลฯ การน าเสียงจากเทปบันทึกและวีดิทัศน์จะใช้เพ่ือสร้างบรรยากาศบอกเล่า

เรื่องราว ในส่วนที่ไม่สามารถถ่ายทอดด้วยภาพนิ่งเพ่ือให้ผู้ชมเกิดความสนใจ   

6. คอมพิวเตอร์ (Computer Multimedia) การใช้ระบบมัลติมีเดียที่มีอยู่ใน

คอมพิวเตอร์มาช่วยเพ่ิมสีสันในการจัดแสดงผลงาน ซึ่งโปรแกรมจะท างานได้โดยการแตะต้องสัมผัส

หน้าจอ (Touch Screen) ใช้ปุ่มสัมผัส (Trackball) หรือ Mouse และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม  
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7. สื่อที่ผู้ชมสามารถมีกิจกรรมร่วมได้ (Hand-on / Interactive) การสร้างสื่อ

ให้ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยการสัมผัส แตะต้อง เรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง ด้วยการร่วมกิจกรรมการ

เล่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่จัดเตรียมไว้ในนิทรรศการ 

8 . การแสด งและผู้ น าช มที่ จั ด เป็ น พิ เศษ  (Dramatic Performance / 

Interpreter) การใช้ผู้น าชมเป็นผู้เล่าเรื่องราวเนื้อหาต่าง ๆ ในนิทรรศการ โดยสมมุติว่าผู้ น าชมเป็น

บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้สึกของตนให้ผู้ชม เช่น มีการแต่งกายด้วย

เสื้อผ้าย้อนยุคสมัย และบอกเล่าเรื่องราว เป็นต้น 

1.5 การสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์ 

(Edson, 1994) ได้กล่าวถึง แนวคิดวิธีการส่งสารข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ โดยจะต้องหากล

ยุทธ์ผสมผสานแนวคิดทางการศึกษากับพฤติกรรมของผู้ชม และเผยแพร่ออกมาในรูปแบบที่เหมาะสม

และให้เกิดความเพลิดเพลิน ซึ่งการส่งสารข้อมูลในพิพิธภัณฑ์จะต้องมีองค์ประกอบภายในนิทรรศการ 

ที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้ชมที่หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้ และให้การศึกษาแก่ผู้ชม ซึ่งจะต้อง

เชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ประกอบวัตถุให้ได้ เพ่ือน ามาปรับใช้ให้ผนวกเข้ากับ

เนื้อหาในนิทรรศการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์  

การออกแบบนิทรรศการ จะมุ่งเน้นให้เกิดตามวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

1. การสื่อสาร คือ จะสื่อสารอย่างไรให้คนที่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเข้าใจ และมีวิธีการ

สื่อสารอย่างไรเพ่ือให้ข้อมูลน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คึอ การโชว์ของ (การน า

สิ่งของหรือผลงานที่มีอยู่มาแสดงเพ่ือการเรียนรู้) และการโชว์สมอง (การการน าเสนอแนวคิดให้

ออกมาเป็นรูปธรรม) 

2. การกระตุ้น คือ การสร้างแรงจูงใจให้คนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์สนใจ และกระตุ้นให้

เกิดการคิดตาม  

3. การแบ่งปัน คือ การแบ่งปันประสบการณ์ พิพิธภัณฑ์จะต้องออกแบบนิทรรศการ

ให้ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชมที่สถานที่จริง ไม่ใช่ดูผ่านอินเตอร์เน็ต  

4. การสื่อสารกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ การติดต่อปฏิสัมพันธ์กันผ่านบนโลก

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ตลอดจน Application ต่าง ๆ เพ่ือการพูดคุย สนทนา และแลกเปลี่ยนข้อมูล
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ข่าวสาร อาทิ   เฟสบุ๊ ค  (Facebook) , ไลน์  (Line) , อินสตาแกรม ( Instagram) , ทวิตเตอร์ 

(Twitter),  ยูทูป (Youtube) 

1.6 ประเภทผู้เข้าชมนิทรรศการ 

พิพิธภัณฑ์มีกลุ่มผู้ใช้ที่มีความหลากหลาย เช่น อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ

ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่ง (นิคม มูสิกะคามะ, 2521) ได้แบ่งประเภทของผู้เข้าชมได้ 3 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มผู้ชมที่มีอายุ ต่ ากว่า 12 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการเนื้อหานิทรรศการแบบง่ายๆ 

เน้นการจัดแสดงแสงสีเป็นหลัก  

2. กลุ่มผู้เข้าชมวัยรุ่น เป็นกลุ่มที่ต้องการนิทรรศการที่มีความเชื่อมโยง โดยใช้แสงสี

ดึงดูด 

3. ผู้เข้าชมที่มีความรู้ เป็นกลุ่มที่มีความต้องการในด้านเนื้อหาของนิทรรศการละ

วัตถุจัดแสดง โดยไม่เน้นความสวยงามของวัตถุจัดแสดง 

ส่วน (Falk, 2009) แบ่งประเภทของผู้เข้าชมออกเป็น 5 กลุ่ม  คือ 

1. กลุ่มนักส ารวจ Explorers เป็นผู้เข้าชมนิทรรศการเพราะความน่าสนใจของ

นิทรรศการ โดยเฉพาะหัวข้อใหม่ๆของนิทรรศการ หรือวัตถุจัดแสดงที่หาได้ยาก  

2. กลุ่มผู้ดูแล Facilitator เป็นผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

บุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแล เช่น การมาชมพิพิธภัณฑ์แบบครอบครัว เข้ามาชมเพ่ือผลประโยชน์ทาง

การศึกษาของบุคคลในครอบครัว 

3. กลุ่มผู้ค้นหาประสบการณ์ Experience Seekers เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งจะใช้

เวลาไปกับบุคคลที่มาด้วยมากกว่าการชมนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ 

4. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ Professionals เป็นผู้เข้าชมที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งการ

มาพิพิธภัณฑ์จะมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  

5. กลุ่ม Rechargers เป็นผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
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จากทั้งหมดจะเห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์นั้นมีกลุ่มผู้ใช้บริการที่หลากหลาย ซึ่งในการแบ่ง

ประเภทกลุ่มผู้ใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละพิพิธภัณฑ์ว่าจะแบ่งแบบไหนและจะศึกษากลุ่มผู้ใช้ใดเพ่ือน า

ข้อมูลที่ได้น าไปใช้ในการศึกษาวิจัยเรื่องใดเป็นส าคัญ 

 

2. พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ 

2.1 ประวัติความเป็นมาของสถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2509 เพ่ือสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร

และด้านเศรษฐกิจเพ่ือช่วยพัฒนาประเทศ ซึ่งพัฒนาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นั้น

สามารถแบ่งออกเป็นยุคต่าง ๆ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559) ดังนี้ 

2.1.1 ยุคก่อตั้ง (พ.ศ.2509-2519) 

ในการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นั้น เกิดขึ้นจากในช่วงปี พศ.2500 

ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายเร่งรัดในการพัฒนาประเทศและก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

ขึ้นในปี พ.ศ. 2504  ดังนั้นท าให้จ าเป็นที่ต้องใช้นักบริหารในสาขาต่าง ๆ เป็นจ านวนมากในการ

พัฒนาประเทศไปด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหารราชการ จึงท าให้จะต้องขยายคณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาและแยกออกมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้

ยังได้รวมการสอนวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจและวิชาสถิติประยุกต์ ซึ่งขณะนั้นด าเนินการโดยสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติและส านักงานสถิติแห่งชาติมาเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน นอกจากนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรก

ของประเทศประเทศไทยอีกด้วย ต่อมาจึงพัฒนาริเริ่มให้เกิดการส ารวจประชามติภายใต้ชื่อ”นิด้า

โพล” เป็นแห่งแรก และยังมีแนวคิดให้มีการสรรหาอธิการบดีและเปิดโอกาสให้ประชาคมแสดงมติ

เกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งของผู้ได้รับการสรรหาอธิการบดีอีกด้วย  
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2.1.2 ยุคสร้างสรรค์และพัฒนา (พ.ศ.2520-2529) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปรับเปลี่ยนเข้าสู่บริบทใหม่ทั้งด้านความก้าวหน้า

ทางวิทยาการ การสร้างเครือข่ายเพ่ือความรู้แก่สังคม การให้ความส าคัญแก่การสื่อสาร และการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ ในปี พ.ศ.2520 เพ่ือให้คณาจารย์ของ

สถาบันให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาการจัดวางระบบงาน การวิจัย การฝึกอบรมแก่หน่วยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และจัดตั้งโครงการ “NIDA IMET” โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักธุรกิจ

ภูมิภาคสามารถมองภาพรวมและผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเมือง และธุรกิจซึ่งมีความสัมพันธ์กัน 

และสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมต่อสังคม และยังเล็งเห็นความส าคัญของการสื่อสารโดยเฉพาะการ

สื่อสารทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นเครื่องมือกระจายข้อมูลที่ส าคัญ จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (Top Advertising Contest of 

Thailand Awards) หรือเรียกโดยย่อว่า TACT Awards นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาระบบ

สารสนเทศ” (Information Systems Education Center – ISEC) และ “ส านักสิริพัฒนา” 

(Siripattana Training Center) เพ่ือขยายบทบาทไปสู่การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร

การพัฒนา 

2.1.3 ยุคขยายโอกาสทางการศึกษา (พ.ศ.2530-2539) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ขยายขอบข่ายการศึกษาให้กว้างขวาง

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย

เน้นบทบาทในการเป็นสถาบันการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ โดยได้ริเริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาโทภาค

พิเศษเป็นหลักสูตรแรกทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนของภูมิภาค เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ท างานได้

เพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการบริหารให้ได้มีแหล่งศึกษาต่อ  

2.1.4 ยุคสร้างปัญญาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (พ.ศ.2540-ปัจุบัน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มุ่งเน้นภารกิจด้านการวิจัยและด้านวิชาการ

มากขึ้น และได้ก าหนดค่านิยมใหม่คือ “สร้างปัญญา เพ่ือการเปลี่ยนแปลง” หรือ WISDOM for 

Change ขึ้น อีกทั้งยังได้ริเริ่มให้จัดตั้งโครงการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

อาทิ โครงการพัฒนาสู่การเป็น World Class ทางด้านเทคโนโลยี อีกทั้งยังได้ริเริ่มโครงการพัฒนา
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สถาบันเพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการ

ขยายงาน ยกระดับการให้บริการเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น การจัดท าระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) การจัดท าระบบคลังข้อมูล และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (Data 

Warehouse และ BI) ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม และการใช้ทรัพยากร

ของบุคลากรและนักศึกษา (Activity and Resource Tracking) ระบบบริหารโครงการและ

งบประมาณ (Budget and Project Management) และการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Living and 

Digital Library และการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้น เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชด าริในการจัดตั้งสถาบันการศึกษา

ชั้นสูงนึ้ขึ้นมาและเพ่ือเชิดชูบทบาทของคณาจารย์และนักศึกษานิด้าซึ่งมีส่วนสร้างประวัติศาสตร์ของ

ประเทศ 

2.2 พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ (NIDA MUSEUM) ตั้งอยู่บริเวณ

อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 2 ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นในสมัยของ ศ.ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษาได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของ

มหาวิทยาลัย และให้นักเรียน รวมไปถึงชุมชนโดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพ่ือใช้เป็น

แหล่งการเรียนรู้และใช้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม พิพิธภัณฑ์ได้ด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 

พ.ศ.2555 แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช บรมนาถบพิตรในด้านการศึกษา 

2. เพ่ือให้สังคมเห็นถึงความมีบทบาทส าคัญของสถาบันกับการพัฒนาประเทศตั้งแต่

อดีตถึงปัจจุบัน 

3. เพ่ือเป็นพื้นที่จัดแสดงเอกสาร หลักฐานที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิของสถาบันในการมี

ส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 
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2.3 นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะน าเสนอ

เนื้อหาทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เฉพาะเจาะจง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือการเรียนรู้ 

และมีการจัดนิทรรศการได้จัดในรูปแบบนิทรรศการที่มีการเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่น าเสนอ มีการน าสื่อ

มัลติมีเดียมาใช้ในการน าเสนอเนื้อหา ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ผ่านการสัมผัสกับนิทรรศการได้ 

นอกจากนี้ความโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีวิธีการน าเสนอเนื้อหาต่อกลุ่มเป้าหมายใน

รูปแบบใหม่ โดยน าเสนอเป็นมัลติมีเดียและอินเทอแรคทีฟ (Interactive) ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ชมได้ 

มิใชเพียงบอร์ดนิทรรศการทั่วไป พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีพ้ืนที่จัดแสดงทั้งหมด 

216 ตารางเมตร โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 โซนดังนี้  

2.3.1 โซนที่ 1 จากพระราชปณิธาน สู่สถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศ  

นิทรรศการใช้วีดีทัศน์เป็นสื่อในการเล่าเรื่องราว โดยน าเสนอถึงแนวพระราชด าริอัน

เป็นที่มาของการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้น าพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ 1 มาจัดแสดง รวมถึงภาพบรรยายการของการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และผู้

ร่วมก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วีดีโอพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรกของสถาบัน วีดีโอ

การพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 1 และแผ่นศิลาฤกษ์อาคารหลังแรกของสถาบันบัณฑิต พัฒนบริ

หารศาสตร์มาจัดแสดงให้ผู้ เยี่ยมชมได้รับชม ซึ่งการจัดแสดงของนิทรรศการนั้นจะใช้เทคนิค 

Transparent Display ในการน าเสนอ โดยจะเป็นการผสมผสานเรื่องราวที่ต้องการน าเสนอผ่านวัตถุ

ที่จัดแสดง ควบคู่ไปกับอินเทอแรคทีฟ (Interactive) 
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ภาพที่ 1 นิทรรศการโซนที่ 1 จากพระราชปณิธาน สู่สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ  
ที่มา : http://library.nida.ac.th/museum/ 

 
2.3.2 โซน 2 ประวัติศาสตร์สังคมไทย ประวัติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

ในโซนนี้น าเสนอประวัติศาสตร์ของสถาบันควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์สังคมไทย โดย

แบ่งเป็น 5 ทศวรรษ เสนอผ่านวิดีทัศน์ 20 เรื่อง ได้แก่ 

ทศวรรษที่ 1  

1. เหตุการณ์  14 ตุลาคม ประชาชน ประชาธิปไตย  เหตุการณ์ เรียกร้อง

ประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 และการเสียชีวิตของนายจีระ บุญมาก นิสิตปริญญาโท 

คณะบริหารธุรกิจของสถาบัน 

2. การบุกเบิกสถาบัน  ผู้มีส่วนในการก่อตั้งสถาบัน อาทิ ศาสตราจารย์บุญชนะ อัต

ถากร ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ ศาสตราจารย์ ดร.ชุบ กาญจนประกร เป็นต้น  

3. ประชาธิปไตยเบ่งบาน มีการสรรหาอธิการบดีโดยการสรรหาและให้บุคลากรของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ลงคะแนนเสียงเลือกอธิการบดีเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทย 

http://library.nida.ac.th/museum/
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3. นิด้าโพล กระบอกเสียงสะท้อนสังคมมีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเป็น

ครั้งแรกในปี พ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบัน 

ทศวรรษที่ 2  

1. วิชาการเพ่ือสังคม  การก่อตั้งศูนย์บริการวิชาการซึ่งเป็นศูนย์บริการวิชาการแห่ง

แรกของสถาบันการศึกษาชั้นสูงในประเทศไทย 

2. TACT Awards  จัดท าเพ่ือยกระดับโฆษณาไทย ซึ่ งเป็นความร่วมมือของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3. NIDA IMET สร้างเครือข่ายในภูมิภาค  โครงการ NIDA IMET ซึ่งเปิดอบรมนัก

ธุรกิจในส่วนภูมิภาค มีการจัดอบรมต่อเนื่องกัน ถึง 8 รุ่น ระหว่าง พ.ศ. 2527—534 

ทศวรรษที่ 3  

1. การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา ซึ่งการฝึกอบรมเป็นภารกิจส าคัญตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต่อมาได้จัดตั้งส านักฝึกอบรมเพ่ือท าหน้าที่ฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน บทบาทดังกล่าวยังคงด าเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

2. งานวิจัยเพ่ือต่อยอดความรู้  การวิจัยเป็นภารกิจส าคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนองค์ความรู้ และน าไปพัฒนาการเรียนการสอน และ

ให้บุคลากรได้น าความรู้ไปพัฒนางานที่รับผิดชอบ 

3. ศูนย์ข่าวจีระ บุญมาก การก่อตั้งศูนย์ข่าวจีระ บุญมาก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประสานงานตามหาบุคคลที่สูญหายในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ในปีพ.ศ.2535 

4. การขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นการเปิดหลักสูตรภาคพิเศษของสถาบันทั้งใน

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพ่ือช่วยให้ผู้ที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้แต่ไม่สามารถเข้าเรียนในภาค

ปกติได ้
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ทศวรรษที่ 4  

1. การจัดตั้งศูนย์การศึกษาสีคิ้ว  การก่อตั้งศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

2. การเสนอแนวคิดเรื่องการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ  (ค่า FT)  ซึ่ ง

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล อาจารย์

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เสนอสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า FT) ซึ่ง

เป็นวิธีการค านวณต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนไปตามต้นทุนที่เป็นจริง 

3. การจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ในปีพ.ศ.2547 เพ่ือเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงให้บุคลากรและเผยแพร่สู่สังคม 

4. การเสนอแนวทางประกันต้นทุนการผลิตเพ่ือชาวนาไทย  ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ธี

ระพงษ์ วิกิตเศรษฐ และคณะวิจัยได้เสนอแนวทางประกันต้นทุนการผลิตเพ่ือช่วยเหลือชาวนา เมื่อ

ผลผลิตเสียหายจากภาวะน้ าท่วมหรือฝนแล้ง 

ทศวรรษที่ 5  

1. โครงการโตไปไม่โกง ซึ่งสถาบันด าเนินการร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพ่ือท า

หลักสูตรการเรียนการสอนที่สร้างค่านิยมใหม่ให้ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นและกลโกงทุกรูปแบบ 

2. โครงการปริญญาเอกและวิทยาลัยนานาชาติ  การเปิดสอนระดับปริญญาเอกและ

วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเป็น

สถาบันการศึกษาระดับโลก 

3. Living Library  การปรับกายภาพของส านักบรรณสารการพัฒนา ให้ เป็น

ห้องสมุดท่ีทันสมัย มีสภาพแวดล้อมสะดวกสบาย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุคดิจิตอล 

4. WISDOM for Change  เป็นแนวทางการพัฒนาสถาบันสู่มาตรฐานระดับโลก 

โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน อาคาร สถานที่ และสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
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ภาพที่ 2 นิทรรศการโซนที่ 2 ประวัติศาสตร์สังคมไทยและประวัติศาสตร์สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

ที่มา : http://library.nida.ac.th/museum/ 

2.3.3 โซน 3  สร้างปัญญาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

น าเสนอถึงประวัติศาสตร์ของสถาบันจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาจากแนวคิด

ของอธิการบดีในการบริหารสถาบันในแต่ละยุค และแนวทางการพัฒนาสถาบันต่อไปในอนาคต และ

ได้น าเสนอนิทรรศการในรูปแบบแอนิเมชั่น (Animation) ผ่านจอทั้ง 3 จอ และผู้ชมสามารถใช้ระบบ

สืบค้นข้อมูลของคณะต่าง ๆ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เปิดสอน รวมถึงข้อมูลของศิษย์

เก่า และผลงานวิจัยต่าง ๆ ผ่านระบบสัมผัสที่รองรับการสัมผัสหลายจุดพร้อมกัน (Multi-Touch) 

นอกจากนี้โซนนี้ยังมีเสาแห่งปัญญา ให้ผู้เข้าชมได้ถ่ายภาพเพ่ือเป็นที่ระลึกและโพสต์ขึ้นเฟซบุคของ

พิพิธภัณฑ์ได้อีกด้วย 

http://library.nida.ac.th/museum/
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ภาพที่ 3 นิทรรศการโซนที่ 3  สร้างปัญญาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
ที่มา : http://library.nida.ac.th/museum/ 

 
3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  

ก่อนที่จะอธิบายถึงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศนั้น ผู้วิจัยจะขออธิบายถึง

พฤติกรรมสารสนเทศในเบื้องต้นก่อน พฤกรรมสารสนเทศ ( information behavior) คือพฤติกรรม

ทั้งมวลของบุคลหนึ่ง ซึ่งเชื่อมโยงบุคคลนั้นให้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ โดยใช้ช่องทางในการ

เผยแพร่จากสื่อต่าง ๆ (T. D Wilson, 2000)  โดยพฤติกรรมสารสนเทศจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง (มาลี กาบมาลา, ม.ป.ป.)  ได้อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้ พฤติกรรมสารสนเทศจะกว้างและครอบ

ครุมทั้งพฤติกรรมสสารสนเทศ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ พฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศ 

ขณะที่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศจะกว้างกว่าและครอบคลุมพฤติกรรมการค้นหาสารสนเทศ

อีกทอดหนึ่ง 

http://library.nida.ac.th/museum/
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ภาพที่ 4  รูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศ  
 

3.1 ความหมายของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ( Information-seeking behaviour) คือ การ

แสวงหาสารสนเทศอย่างมีวัตถุประสงค์ โดยเป็นผลมาจากความต้องการใดต้องการหนึ่ง ทั้งนี้ ใน

ระหว่างแสวงหาสารสนเทศ บุคคลผู้นั้นจึงต้องปฏิสัมพันธ์กับระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจเป็นระบบ

สารสนเทศโดยมนุษย์ เช่น ห้องสมุด หนังสือพิมพ์ หรือระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อีก

ทั้งความต้องการสารสนเทศของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่พฤติกรรมที่ต่างกัน คือ ผู้ที่มีความต้องการ

สารสนเทศจะต้องแสวงหาสารสนเทศเสมอไป แต่ในทางกลับกันความต้องการสารสนเทศก็ไม่

จ าเป็นต้องท าให้ผู้ใช้แสวงหาสารสนเทศเสมอไป เพราะอาจเกิดภาวะขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคท าให้

ไม่สามารถแสวงหาสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการสารสนเทศของตนได้ (T. D. Wilson, 

1997) 

(อารีย์ ชื่นวัฒนา, 2555) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศไว้ว่า 

เป็นกิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ์ที่บุคคลได้กระท าขึ้นเพ่ือแสวงหาสารสนเทศอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนอง

ต่อความต้องการบางประการของผู้แสวงหา 

(จิรวรรณ ภักดีบุตร, 2542) พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมที่

บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท า เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สนองความต้องการของตน 
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(สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, 2553) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศนั้นจะ

สัมพันธ์โดยตรงกับความต้องการสารสนเทศ (information need) และผู้ใช้(user) ซึ่งพฤติกรรมนั้น

จะเริ่มต้นจากความต้องการสารสนเทศก่อน จนน าไปสู่ขั้นตอนวิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจในเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง แต่หากพบว่าสารสนเทศที่ได้รับนั้นยังไม่เพียงพอ จึงต้องแสวงหาสารสนเทศจากแหล่ง

ต่าง ๆเพิ่มเติม 

นอกจากนี้ (George, 2006) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ คือ 

กิจกรรมที่บุคคลกระท าเพ่ือหาข้อมูลข่าวสารที่จะสนองต่อความต้องการของตน ความต้องการนี้จะ

น าไปสู่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และการ

แสวงหานั้นจะยุติลงเมื่อบุคคลนั้นไม่ต้องการสารสนเทศดังกล่าวอีก 

ดังนั้น พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศจึงหมายถึง กิจกรรมที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

กระท า โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการหาข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือให้ได้ข้อมูลข่าวสารนั้น มาสนอง

ความต้องการของตน ทั้งในด้านความสนใจส่วนตัว ด้านหน้าที่ การงาน และด้านการเรียนรู้ เพ่ือ

สนับสนุนทัศนคติ ความคิด และความเข้าใจ และวิเคราะห์เรื่องราวปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เมื่อพบว่า

ความรู้ที่ตนมีอยู่นั้นไม่เพียงพอ จึงต้องเปิดรับสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม 

3.2 วัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศ  

การแสวงหาสารสนเทศช่วยให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศที่มีเนื้อหา ตามความต้องการจาก

กระบวนการแสวงหาสารสนเทศอย่างครบถ้วน ทันสมัย ครอบคลุม สะดวกและรวดเร็ว ซึ่ง (ประกาย

ดาว ศรีโมรา, 2541) ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการแสวงหาสารสนเทศไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือการศึกษา  

2. เพ่ือหาข้อมูลความรู้ใหม่  

3. เพ่ือความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ  

4. เพ่ือประกอบการทางานประกอบธุรกิจ  

5. เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  
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ส่วน Krikelas ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อ

ความต้องการของบุคคล (Sarika, 2015) ไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) ด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ 

จากสื่อมวลชน เพ่ือให้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับสถานภาพปัจจุบันที่อยู่รอบตัว  

2. เพ่ือต้องการสารสนเทศเพ่ือช่วยการตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจ

ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน หรือการปฏิบัติงาน  

3. เพ่ือต้องการข้อมูล เพ่ือประกอบการสนทนาในชีวิตประจ าวัน (Discussions) โดย

ใช้ข้อมูลในการสนทนากับผู้อื่นได้ 

4. ต้องการการมีส่วนร่วม (Participating) ในเหตุการณ์ และความเป็นไปต่างๆ ที่

เกิดข้ึนรอบตัว 

5. เพ่ือต้องการสารสนเทศ ในการสริมความคิดเห็น หรือการสนับสนุนการตัดสินใจ

ที่ได้กระท าไปแล้ว (Reinforcement) 

6.เพ่ือต้องการความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพ่ือความเพลิดเพลิน 

และพักผ่อนอารมณ์ 

3.3 ช่องทางการแสวงหาสารสนเทศ  

Wilson ได้อธิบายช่องทางการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 

หมวดใหญ่ ๆ คือ  

1. ช่องทางการแสวงหาสารสนเทศที่มีการติดต่อสื่อสารกับแหล่งสารสนเทศโดยตรง 

คือ ช่องทาง a, b, c และ d แสวงหาสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน และแสวงหาจากกลุ่มอ้างอิงต่างๆ 

เช่น กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน กลุ่มเพ่ือน กลุ่มอาจารย์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ องค์กร เป็นต้น ซึ่งช่องทางเหล่านี้

ไม่ได้อาศัยระบบสารสนเทศ เรียกเป็น หมวด a (Category a)  

2. ช่องทางการแสวงหาสารสนเทศโดยอาศัยระบบสารสนเทศ คือ ช่องทาง e และ f 

ได้แก่ ผู้เป็นสื่อกลาง เช่น บรรณารักษ์ บุคลากร เป็นต้น และเทคโนโลยี เช่น บัตรรายการ ระบบ

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เรียกเป็น หมวด b (Category b)  
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3. ช่องทางการแสวงหาสารสนเทศที่ผู้เป็นสื่อกลางท าขึ้น คือ ช่องทาง g, h และ i 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เรียกเป็น หมวด c (Category c)  

4. ช่องทางการแสวงหาสารสนเทศที่เริ่มต้นจากเทคโนโลยีที่ดีเลิศ คือ ช่องทาง j 

และ k ซึ่งเป็นการแสวงหาสารสนเทศจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมค้นหา เรียกเป็น 

หมวด d (Category d)  

 

ภาพที่ 5 ช่องทางการแสวงหาสารสนเทศ  
 

3.6 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ด้าน  

ดังนี้ (ซูฟาน ตง, 2557) 

1. ผู้แสวงหาสารสนเทศ ( Information Seeker) เป็นศูนย์กลางการแสวงหา

สารสนเทศ เป็นผู้นิยามภาระหน้าที่ ควบคุมปฏิสัมพันธ์กับระบบการแสวงหา และเป็นผู้ส ารวจ 

คัดเลือกสารสนเทศที่ได้รับ และเป็นผู้ตัดสินใจจะหยุดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ หรือจะ

เริ่มต้นพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศอีกครั้งใหม่ ทั้งนี้ผู้แสวงหาสารสนเทศมีประสบการณ์ 

ความสามารถ และความพึงพอใจ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลต่างๆ ที่จะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรม

การแสวงหาสารสนเทศท่ีแตกต่างกันไป  

2. ภาระหน้าที่ (Task) เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความต้องการ และพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศ มีปฏิสัมพันธ์กับระบบการแสวงหาสารสนเทศ และสารสนเทศที่ได้รับ พฤติกรรมนี้จะ
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สะท้อนออกมาผ่านกระบวนการของการแสวงหาสารสนเทศ ผู้แสวงหาสารสนเทศต้องการสารสนเทศ

ที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจง ปริมาณที่เหมาะสมและได้รับสารสนเทศในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพ่ือตอบ

ค าถามของภาระหน้าที่ที่แตกต่าง  

3. ระบบการแสวงหาสารสนเทศ (Search System) เป็นแหล่งตัวแทนของความรู้

เพ่ือการเข้าถึงซึ่งผู้แสวงหาสารสนเทศจะใช้ระบบการแสวงหาสารสนเทศ เพ่ือแสวงหาสารสนเทศที่

ตอบภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ได้  

4. ขอบเขตของความรู้ (Domain) เป็นส่วนส าคัญของความรู้ที่ประกอบด้วยองค์

ความรู้ และจะสัมพันธ์กับองค์ความรู้ โดยจะเป็นส่วนส าคัญที่มีผลต่อกระบวนการต่างๆ ใน

กระบวนการแสวงหาสารสนเทศ ซึ่งขอบเขตความรู้จะเปลี่ยนไปตามความซับซ้อนขององค์ความรู้  

5. สภาพแวดล้อม (Setting) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นทางกายภาพ และทาง

จิตวิทยาของผู้แสวงหาสารสนเทศ เป็นส่วนสาคัญที่จะจ ากัดขอบเขตการแสวงหาสารสนเทศ ซึ่งจะ

แฝงอยู่ในองค์ประกอบทางกายภาพ ทางแนวคิด สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ การแบ่งเวลา ความ

สะดวกสบาย ต้นทุน วิธีการเข้าถึง เป็นต้น สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา เช่น ความมั่นใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับ

ความคุ้นเคยกับสถานการณ์ หรือความช านาญในภาระหน้าที่นั้นๆ เป็นต้น  

6. ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง สารสนเทศที่ได้รับจากกระบวนการแสวงหา

สารสนเทศ ซึ่งผลลัพธ์ หรือกลุ่มผลลัพธ์จะสามารถตอบภาระหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ สารสนเทศที่ได้รับ 

อาจเป็นหลายๆ รูปแบบ เช่น รูปภาพ เสียง เป็นต้น และผลลัพธ์ที่ได้มา จะสามารถประเมิน

ประสิทธิภาพในการแสวงหาสารสนเทศ เช่น ปริมาณสารสนเทศที่ได้รับกับปริมาณสารสนเทศที่ตรง

กับความต้องการ เนื้อหาทั้งที่เป็นระบบทางการ และไม่ทางการ  

3.7 แหล่งสารสนเทศ 

 แหล่งสารสนเทศ สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 แหล่ง คือ  

3.7.1 แหล่งสารสนเทศภายนอกที่ไม่เป็นทางการ โดยจะใช้แหล่งสารสนเทศ

ภายนอกที่ไม่เป็นทางการที่สะดวกที่สุดก่อน เช่น การสอบถามจากเพ่ือน ผู้ร่วมงานหรือผู้เชี่ยวชาญที่

รู้จัก หรือสามารถติดต่อได้อย่างสะดวก เป็นต้น 
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3.7.2 แหล่งสารสนเทศภายนอกที่เป็นทางการ ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอ

จดหมายเหตุและสถาบันบริการสารสนเทศ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามหากมีทางเลือกในการแสวงหา

สารสนเทศมากกว่าหนึ่งทาง ผู้ใช้จะเลือกทางเลือกที่ตนรู้สึกว่าสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่าง

สะดวกและง่ายที่สุดเสมอ ซึ่งผู้ใช้โดยทั่วไปมักตั้งจุดมุ่งหมายในการค้นหาในระยะกลาง ๆ คือ ไม่

จ าเป็นต้องให้ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพดีที่สุด ปริมาณมากที่สุด หรือสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีการ

ประยุกต์ระบบสารสนเทศที่ยังคงเป็นระบบดั้งเดิมหรือเป็นระบบทันสมัยขึ้น มีการน าเทคโนโลยีมาใช้

อย่างแพร่หลาย โดยมีแนวคิดที่ส าคัญ Borgman อีกทั้งในการพิจารณาตัดสินเลือกหนทางในการ

แสวงหาสารสนเทศนั้น มีองค์ประกอบหลายประการที่น าไปสู่การตัดสินใจเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ 

ดังนี้ 

1. ลักษณะของแหล่งสารสนเทศ และลักษณะของสารสนเทศที่ได้จากแหล่ง ได้แก่ 

ความสะดวกในการเข้าถึง ค่าใช้จ่าย และคุณภาพของสารสนเทศ  

2. สถานการณ์ความต้องการสารสนเทศ 

3. ลักษณะของผู้แสวงหาสารสนเทศ 

4. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวกับแหล่งสสารสนเทศและลักษณะของ

สารสนเทศเหล่านี้ เป็นเกณฑ์ท่ีผู้แสวงหาสารสนเทศมักจะค านึงถึง ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 

คือ สถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการสารสนเทศเป็นไปได้ว่าในบางสถานการณ์ เช่น 

สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ต้องการข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้อง ผู้แสวงหาจะค านึงถึง

ความรีบด่วนที่จะได้รับสารสนเทศและความถูกต้อง หรือคุณภาพของสารสนเทศเป็นส าคัญ โดยอาจ

ยอมจ่ายค่าใช้จ่าย เงิน เวลา และแรงงาน เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องและโดยเร็วที่สุด เป็นต้น 

3.8 ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ คือ ตัวแบบ

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Wilson และตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ 

David Ellis มาเป็นกรอบแนวคิดในงานวิจัย ซึ่งแต่ละตัวแบบจะมีรายละเอียดดังนี้  (มาลี กาบมาลา, 

ม.ป.ป.) (T. D Wilson, 1999) 



  31 

3.8.1 ตัวแบบตัวแบบพฤติกรรมสารสนเทศของ Wilson  

Wilson ได้น าเสนอแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมสารสนเทศไว้ว่า พฤติกรรม

สารสนเทศครอบคลุม พฤติกรรมการแสวงหาสสารสนเทศและพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ การ

แสวงหาและการใช้สารสนเทศนั้นจะเน้นที่ผู้ใช้เป็นส าคัญ พฤติกรรมสารสนเทศเป็นผลมาจากความ

ต้องการสารสนเทศ ซึ่งเป็นนามธรรมและสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ เช่น สภาวะทางอารมณ์ สภาวะทาง

พุทธิพิสัยหรือทางปัญญา เป็นต้น ขณะเดียวกันเมื่อเกิดความต้องการสารสนเทศขึ้น มิได้หมายความ

ว่า ผู้ใช้ทุกคนจะต้องแสวงหาสารสนเทศเสมอไป เพราะอาจเกิดกลไกหรือภาวะที่สนับสนุนหรือเป็น

อุปสรรคต่อการแสวงหาสารสนเทศ นอกจากนี้การแสวงหาสารสนเทศนั้นอาจเป็นทั้งที่ผู้ริเริ่มด้วย

ตนเองหรือมิได้ริเริ่มด้วยตนเองด้วยและท้ายที่สุด เมื่อค้นหาสารสนเทศได้ ย่อมต้องมีการประมวลและ

การใช้สารสนเทศเพ่ือสนองความต้องการสารสนเทศนั่นเอง อีกทั้งผู้ใช้จะแสวงหาสารสนเทศโดยใช้

ระบบหรือบริการสารสนเทศทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และในกระบวนการแสวงหา

สารสนเทศ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยน (information exchange) และถ่ายโอนสารสนเทศไปยังผู้อ่ืน

ด้วย (information transfer) ผลของการแสวงหาสารสนเทศอาจจะส าเร็จหรือล้มเหลว เมื่อหาไม่พบ

อาจจะย้อนไปค้นหาอีกครั้ง เมื่อได้สารสนเทศก็จะน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 

 

ภาพที่ 6 ตัวแบบพฤติกรรมสารสนเทศของ Wilson 
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ต่อมา Wilson ได้ปรับปรุงตัวแบบพฤติกรรมสารสนเทศใหม่ โดยได้ขยายและ

อธิบายพฤติกรรมสารสนเทศเพ่ิมขึ้นจากเดิม โดยเรียกตัวแบบใหม่นี้ว่า ตัวแบบทั่วไปของพฤติกรรม

สารสนเทศ ( the general model of information behaviour) เพ่ือให้เป็นตัวแบบของพฤติกรรม

สารสนเทศในเชิงมหภาค และอธิบายการค้นหาสารสนเทศทั้งจากระบบสารสนเทศในสถาบันบริการ

สารสนเทศ และจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น การได้รับสารสนเทศจากสื่อมวลชน เป็นต้น ซึ่งตัวแบบทั่วไปของ

พฤติกรรมสารสนเทศมีลักษณะส าคัญ คือ 

1. จุดเริ่มต้นที่น าไปสู่พฤติกรรมสารสนเทศ คือ “ ความต้องการสารสนเทศ ” 

โดยเน้นความต้องการของบุคคลผู้แสวงหาสารสนเทศนั้นๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นความต้องการ

สารสนเทศในบริบทของผู้แสวงหาสารสนเทศ ( person-in-context ) นั่นเอง 

2. ความแตกต่างระหว่างตัวแบบทั่วไปและตัวแบบเดิมของวิลสัน ที่ส าคัญ

ประการหนึ่ง คือ ตัวแบบทั่วไประบุถึง “ ตัวแปรแทรกซ้อน ” ( intervening variable ) โดยถือว่าตัว

แปรเหล่านี้อาจสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาสารสนเทศก็ได้ ตัวแปรแทรกซ้อนแบ่ง

ออกเป็นหลายด้าน ดังนี้ 

2.1 คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ( personal characteristic) เช่น ปัจจัยหรือ

คุณลักษณะด้านอารมณ์ ด้านพุทธิพิสัยหรือปัญญา ( cognitive ) ระดับการศึกษา และพ้ืนความรู้ของ

ผู้แสวงหาสารสนเทศ เป็นต้น 

2.2 ตัวแปรด้านประชากร ( demographic variable ) เช่น อายุ เพศ เป็น

ต้น 

2 .3  ตั วแป รเชิ งสั งคมหรือระหว่ างบุ คคล  ( social/interpersonal 

variable ) ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศจากบุคคลอ่ืนในสังคม เช่น ทัศนคติของผู้

ให้บริการสารสนเทศลักษณะการท างานที่มีการแข่งขันระหว่างเพ่ือนร่วมมือ เป็นต้น 

2.4 ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม ( environmental variable ) เช่น เวลาที่ใช้

ในการแสวงหาสารสนเทศ วัฒนธรรมซึ่งสะท้อนความเชื่อพ้ืนฐานของบุคคล เป็นต้น 

2 .5  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะข อ งแ ห ล่ งส า ร ส น เท ศ  ( information source 

characteris) เช่น การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ เป็นต้น 
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3.การน าทฤษฎีด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่ส าคัญ 3 ด้านมาอธิบาย

กลไกในการก่อหรือกระตุ้น ให้ เกิดการแสวงหาสารสนเทศ เช่น ทฤษฎีด้านความเครียด( 

stress/coping theory) ทฤษฎีความเสี่ยงและรางวัล (risk/reward theory) และ ทฤษฎีการเรียนรู้

ทางสังคม (social learning theory) 

3.1 ทฤษฎีด้านความเครียดและการเผชิญปัญหา เกี่ยวข้องกับความ

ต้องการสารสนเทศความเครียดอาจเป็นภาวะที่สัมพันธ์กับความต้องการสารสนเทศ เช่น ความเครียด

ที่เกิดจากการไม่สามารถอธิบายเหตุผลแห่งความเจ็บป่วยของตนนับเป็นสิ่งผลักดันให้บุคคลต้องเผชิญ

ปัญหา นั่นคือต้องแสวงหาสารสนเทศเพ่ืออธิบายความเจ็บป่วยของตนและสาเหตุของความเจ็บป่วย

ได ้

3.2 ทฤษฎีความเสี่ยงและรางวัล เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศเช่น ในการแสวงหาสารสนเทศ มีค่าใช้จ่ายในการแสวงหาสารสนเทศซึ่งนับเป็นความเสี่ยง

ประเภทหนึ่ง บุคคลจึงต้องประเมินว่าค่าใช้จ่ายนั้น “คุ้ม” กับรางวัลหรือประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่ 

อย่างไร 

 3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศเช่นกัน โดยเฉพาะการรับรู้สมรรถนะของตนเอง ( perceived self-efficacy) ซึ่งสัมพันธ์

กับการเผชิญปัญหา บุคคลหนึ่งจะสามารถเผชิญปัญหาได้ดีเพียงไรขึ้นกับการรับรู้สมรรถนะของตนเอง 

หากเป็นผู้ที่รับรู้สมรรถนะของตนเองในระดับสูงย่อมสามารถเผชิญปัญหาได้อย่างดี เช่น เมื่อเกิด

เจ็บป่วย จะสามารถแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตนด้วยวิธีต่างๆ และจากแหล่ง

ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาสารสนเทศด้วยตนเอง การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ

จากผู้อื่น หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองก็ตาม 

4. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ พฤติกรรมนี้ครอบคลุมทั้งการแสวงหา

สารสนเทศที่ตนริเริ่ม ( active) เช่น การค้นหาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต และที่ตนมิได้ริเริ่มเอง ( 

passive) โดยแบ่งพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศออกเป็น 4 ประเภทคือ 
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 4.1 การตั้ งใจที่ ตนมิ ได้ริ เริ่ม  ( passive attention ) เช่น  การได้ รับ

สารสนเทศจากรายการสารคดีทางวิทยุที่ตนฟังอยู่ แม้ว่าอาจไม่มี เจตนาที่จะแสวงหาสารสนเทศ แต่

ถือว่าเกิดการได้รับสารสนเทศขึ้น 

 4.2 การค้นโดยตนมิได้ริเริ่ม ( passive search ) หมายถึงการที่บุคคลหนึ่ง

ได้รับสารสนเทศเรื่องหนึ่ง ในขณะที่ก าลังค้นหาสารสนเทศอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้น สารสนเทศที่ได้รับไม่ใช่

ที่ตนตั้งใจไว้ แต่ถือได้รับสารสนเทศเช่นกัน 

  4.3 การค้นที่ตนริเริ่มขึ้น ( active search) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งมุ่ง

ค้นหาสารสนเทศจากระบบสารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศหรือจากบริการสารสนเทศต่างๆ

โดยทั่วไปการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์นั้นให้ความสนใจที่การแสวงหาสารสนเทศ

ประเภทนี้ เพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมส าคัญในการใช้ระบบสารสนเทศหรือบริการในสถาบันบริการ

สารสนเทศ 

  4.4 การค้นที่ด าเนินการอยู่ ( ongoing search ) เป็นการค้นหาสารสนเทศ

ในเรื่องที่ผู้ค้นหรือผู้แสวงหาสารสนเทศมีความรู้หรือสารสนเทศอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องการแสวงหา

สารสนเทศเพ่ิมเติมเฉพาะด้าน เช่น เฉพาะเรื่องใหม่ หรือรายละเอียดเฉพาะเจาะจงที่ขาดหายไป

เพ่ิมเติมเท่านั้น 

4.5 การประมวลและใช้สารสนเทศ ( information processing and use) คือ 

การน าสารสนเทสที่ค้นคืนได้มาคัดเลือก รวบรวม จัดเรียง หรือกระท าด้วยวิธีใด เพ่ือให้สามารถน า

สารสนเทศนั้นมาผนวกเข้าเป็นความรู้ของผู้แสวงหาสารสนเทศ เช่น การขีดเส้นใต้ข้อความส าคัญใน

เอกสารที่ค้นคืนได้ เพ่ือระบุความส าคัญและท าให้สามารถน าข้อความนั้นไปใช้ในรายงานที่จะจัดท า

ขึ้นต่อไป เป็นต้น 
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ภาพที่ 7 ตัวแบบทั่วไปของพฤติกรรมสารสนเทศ Wilson  
 

จากข้างต้นอธิบายได้ว่า พฤติกรรมสารสนเทศเป็นผลมาจากความต้องการสารสนเทศ 

ซึ่งเป็ฯนามธรรม และสัมพันธ์กับบริบทต่าง ๆ เช่น สภาวะทางอารมณ์ สิ่ งแวดล้อม เป็นต้น แต่ใน

ขณะเดียวกันเมื่อเกิดความต้องการสารสนเทศขึ้น ก็มิได้หมายความว่าผู้ใช้ทุกคนจะต้องแสวงหา

สารสนเทศเสมอไป เพราะอาจเกิดกลไกหรือภาวะที่สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสวงหา

สารสนเทศ นอกจากนี้การแสวงหาสารสนเทศนั้น อาจเป็นทั้งที่ผู้ริเริ่มด้วยตนเองหรือมิได้ริเริ่มด้วย

ตนเอง และท้ายที่สุด เมื่อค้นหาสารสนเทศได้ ย่อมต้องมีการประมวลและการใช้สารสนเทศเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการสารสนเทศ 

3.8.2 ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเดวิด เอลลิส ( David Ellis ) 

ต่อมา Wilson ได้น าผลการวิจัยพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในสาขาวิชาสารสนเทศ

ศาสตร์มาผนวกกับตัวแบบ เพ่ือแสดงรูปแบบของกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ โดย Wilson น า

ผลการวิจัยของ David Ellis มาเสริมในตัวแบบพฤติกรรมสารสนเทศโดยขยายในส่วนพฤติกรรมการ

แสวงหาสารสนเทศ ซึ่งตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศนี้ได้มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ด้าน คือ 

บริบทของความต้องการสารสนเทศ อุปสรรคที่ขัดขวางการแสวงหาสารสนเทศ และพฤติกรรมการ

แสวงหาสารสนเทศ คือ 
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1. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเกิดจากความต้องการสารสนเทศ ซึ่งมีบริบท

เฉพาะตัวผู้แสวงหาสารสนเทศ  

2. อุปสรรคที่ขัดขวางการแสวงหาสารสนเทศ มีหลายประการ เช่น อุปสรรคในการ

เข้าถึงสารสนเทศ พ้ืนความรู้ของผู้แสวงหาสารสนเทศ ต าแหน่งงานและหน้าที่ของผู้แสวงหา

สารสนเทศ เป็นต้น 

3. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศจะประกอบด้วยข้นตอน 8 ขั้น ซึ่งขั้นตอน

เหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นนับแต่ขั้นแรกไปจนถึงขั้นสุดท้ายตามล าดับ โดยเฉพาะในขั้นวิธีการ

แสวงหาสารสนเทศในขั้นตอนที่ 3.2  3.3 และ 3.4 อาจเกิดเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นก็ได้ 

ซึ่งทั้ง 8 ขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 การเริ่มต้น (staring) เป็นการเริ่มต้นแสวงหาสารสนเทศ โดยอาจเป็นการ

ท างานชิ้นใหม่หรือสนใจศึกษาหาความรู้ในเรื่องใหม่ ซึ่งผู้แสวงหาสารสนเทศอาจเริ่มต้นจากการ

สอบถามเพ่ือนร่วมงานหรือผู้รู้ และการอ่านต าราพ้ืนฐานในเรื่องนั้นๆ  

3.2 การเชื่อมโยงร้อยเรียง (chaining) เป็นการเชื่อมโยงสารสนเทศจากการ

อ้างอิงหรือบรรณานุกรม  

3.3 การส ารวจเลือกดู (browsing) เป็นการค้นหาโดยมีเรื่องที่ต้องการหรือ

สนใจอยู่อย่างกว้างๆ จึงต้องส ารวจบริการในสิ่งที่สนใจ เพ่ือเลือกดูบทความนั้นอาจตรงกับสิ่งที่มีความ

สนใจ หรือ อาจไม่มีบทความใดที่สนใจเลยก็ได้ ทั้งนี้การส ารวจเลือกดูจะต่างจากการค้นหาในหัวข้อ

หรือเรื่องเฉพาะเจาะจง (specific search) ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องการเฉพาะเจาะจง ดังนั้น การค้นหาจะ

เจาะเฉพาะเรื่องท่ีต้องการเท่านั้น ไม่ใช่การส ารวจเลือกดูอย่างผ่านๆ 

3.4 การแยกแยะ (differentiating) เป็นการแยกแยะสารสนเทศที่แสวงหาได้ 

โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ  

3.5 การตรวจตรา (monitoring) เป็นการตรวจตราสารสนเทศใหม่ในสาขาวิชา

หรือแวดวงวิชาการท่ีตนสนใจและคุ้นเคย  
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3.6 การดึงสารสนเทศออกมา (extracting) เป็นการดึงสารสนเทศที่ต้องการ

จากบทความออกมา ดังนั้นผู้แสวงหาสารสนเทศจ าเป็นต้องระบุเอกสารที่มีสารสนเทศที่ต้องการนั้น

เสียก่อน จึงจะสามารถดึงสารสนเทศออกมาได้ 

3.7 การตรวจสอบ (verifying) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของสารสนเทศที่

ได้รับ เช่น สารสนเทศที่ได้นั้นตรงกันหรือไม่ เป็นต้น 

3.8 การจบ (ending) เป็นการแสวงหาสารสนเทศขั้นสุดท้ายเพ่ือเก็บรวบรวม

สารสนเทศที่แสวงหาได้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน และให้เกิดความแน่ใจว่าได้สารสนเทศในระดับที่ต้องการ

แล้ว 

 

ภาพที่ 8 รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศของ David Ellis 
 

ต่อมาวิลสันจึงได้น าผลการวิจัยของเอลลิสและคณะมาเสริมในตัวแบบพฤติกรรม

สารสนเทศโดยขยายในส่วนพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ซึ่งตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศนี้มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ด้าน คือ  

1. บริบทของความต้องการสารสนเทศ 

2. อุปสรรคที่ขัดขวางการแสวงหาสารสนเทศ  

3. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  

จากทั้งหมดนี้สรุปได้ว่า ตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศแสดงให้

เห็นถึงลักษณะส าคัญของการแสวงหาสารสนเทศ โดยเริ่มต้นจากความต้องการสารสนเทศ หลังจาก

นั้นอาจเกิดพฤติกรรมที่ขัดขวางไม่ให้บุคลนั้นแสวงหาสารสนเทศ หากบุคคลนั้นผ่านอุปสรรคไปได้ จึง
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เกิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ โดยมีกระบวนการที่แสดงถึงรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศที่

หลากหลายและซับซ้อน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยม

พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีการแสวงหาสารสนเทศและตัวแบบ

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Wilson ที่ผนวกกับตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

ของ David Ellis มาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 

 จากการส ารวจวรรณกรรมพบว่าในการวิจัยด้านสารสนเทศ ในประเทศไทยยังไม่มี

การศึกษาถึงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ พบเฉพาะงานวิจัยที่ศึกษาถึง

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้บริการห้องสมุด ซึ่ง (กรกมล ห้องสวัสดิ์, 2559) (อรอุมา 

สืบกระพัน, 2552) (ปรารถนา จัทรเสนา, 2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ

บุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน และเพ่ิมพูนความรู้ ทั้งนี้ผลการวิจัยยังพบว่าปัจจัยในการเลือก แหล่ง

สารสนเทศ คือ แหล่งบุคคล สถาบัน และสื่อมวลชน ประเภททรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้ คือฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอ้างอิง ใช้ประสบการณ์ของตนเอง และจากเพ่ือนผู้ร่วมงาน และ (พนิดา สม

ประจบ, 2542) (วงแก้ว จินดามณี, 2544) ได้ศึกษาถึง พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ 

โดยเน้นการใช้สารสนเทศของกลุ่มนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความต้องการสารสนเทศ

เพ่ือการรับรู้ข่าวสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เริ่มต้นแสวงหาสารสนเทศจาก

อาจารย์ ค้นหาจากเว็บบนอินเทอร์เน็ต เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ ป้าย

ประกาศหรือการแนะน าจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง (สุพัด ทองฉวี, 2554) ได้ศึกษาถึง

พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาดุริยางคศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษาต้องการ

ข้อมูลเพ่ือความบันเทิง แหล่งข้อมูลที่ใช้มากที่สุดคืออินเตอร์เน็ตและใช้สื่อดนตรีจากฐานข้อมูล

ออนไลน์ แหล่งข่าวสารต่างๆที่บุคคลจะท าการปรึกษาบ่อยที่สุด คือ เพ่ือนและญาติ มากกว่าร้อยละ 

50 นอกจากนี้ (ศุภนิจ ศรีรักษ, 2555) ได้ศึกษาถึงปัญหาของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ

นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุด พบว่า ปัญหาและอุปสรรคจากแหล่งสารสนเทศนั้น สิ่งที่เป็น

ปัญหามากท่ีสุด คือ ปัญหาที่เกิดจากแหล่งสารสนเทศ เช่น บางหน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูล และปัญหา
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ทางด้านการสืบค้นสารสนเทศ และเป็นปัญหาระดับปานกลาง ได้แก่ ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย

คอมพิวเตอร์จากภายนอกได้ ส่วนปัญหาจากส่วนบุคคล เป็นปัญหาระดับน้อยมากแทบไม่พบ 

นอกจากนี้ (ปริยญาดา ปานทอง, 2558) ได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกถึงความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้

สารสนเทศ ซึ่งเป็นขั้นตอนอันดับแรกที่จะผลักดันให้น าไปสู่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ โดย

ความต้องการสารสนเทศที่ใช้ศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือความต้องการ ในด้านเนื้อหา 

รูปแบบ และแหล่งสารสนเทศ ที่เจาะลึกถึงรายละเอียดของข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้ยังศึกษาถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหา

สารสนเทศ และปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการแสวงหาสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า ทางด้าน

ความสัมพันธ์ของผู้ใช้สารสนเทศนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

จากการส ารวจงานวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในต่างประเทศ 

พบว่างานวิจัยที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของ (Lin, 2007) 

(Orr, 2004) (Skov, 2014) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ที่มี

ความหลากหลาย ทั้งทางด้านรสนิยม ด้านสุนทรียภาพที่ การเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมและความรู้ทาง

ปัญญาที่ถูกกระตุ้นโดยความรู้สึก ความคาดหวังนั้นจึงท าให้ความต้องการและพฤติกรรมการแสวงหา

สาสนเทศของผู้เข้าชมกลายเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยจะ

มุ่งเน้นไปที่มุมมองของผู้ใช้ กลยุทธ์การค้นหา และการใช้ทรัพยากรดิจิทัลของพิพิธภัณฑ์โดยทั่วไป 

เน้นคุณค่าทางวิชาการของแหล่งข้อมูลดิจิทัลพิพิธภัณฑ์ และศึกษาโครงสร้างที่มีอยู่ของการน าเสนอ

และรูปแบบของพิพิธภัณฑ์  เพ่ือช่วยในการแสวงหาข้อมูลทางด้านวิชาการ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

จะเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามทางออนไลน์ เพ่ือให้ทราบพฤติกรรมการเข้าใช้เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์  

นอกจากนี้งานวิจัยของ (The Canadian Heritage Information Network, 2005)ได้ส ารวจผู้เยี่ยม

ชมพิพิธภัณฑ์ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ร่วมกับการใช้แบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท า

ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ ประเด็นที่ศึกษา 

เช่น สารสนเทศที่ต้องการส าหรับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โดยผลของงานวิจัยพบว่า ผู้ใช้ระบุเหตุผล

การเข้าใช้ว่ามาจากความต้องการค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะ และต้องการใช้รูปภาพ

หรือภาพประกอบ จึงต้องค้นหาแหล่งสารสนเทศเพ่ือใช้ในการสืบค้น นอกจากนี้ผู้ใช้บริการของ
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พิพิธภัณฑ์เองก็ได้มีมุมมองการใช้บริการพิพิธภัณฑ์และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย 

โดยวัตถุประสงค์ของการเข้าใช้พิพิธภัณฑ์เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจมากยิ่งขึ้น  

จากข้างต้นจึงสรุปได้ว่า พบความแตกต่างของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ คือ ใน

ระดับความต้องการของแต่ละบุคคล แต่ละกลุ่มนั้นย่อมมีความแตกต่างกัน และมีพฤติกรรมการค้นหา

ข้อมูลเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกัน ส่วนในระดับเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจในการ

แสวงหาสารสนเทศนั้น บุคคลมีอาชีพแตกต่างกัน จ านวนสื่อที่ได้รับรู้ข่าวสารแตกต่างกัน และการ

เลือกที่แตกต่างกัน มีระดับเหตุผลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างกัน 

4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ที่พบ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งานวิจัยที่ข้องเกี่ยวกับ

แหล่งสารสนเทศ คือ พิพิธภัณฑ์ และผู้ใช้พิพิธภัณฑ์  

งานวิจัยที่ข้องเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศพิพิธภัณฑ์นั้น  พบว่า มีงานวิจัยที่ศึกษาด้านการ

จัดการของพิพิธภัณฑ์ในแต่ละแห่ง ทั้งการให้บริการ การอนุรักษ์ การท าทะเบียน การบริหารจัดการ 

การจัดการสารสนเทศ ฯลฯ ซึ่ง (จาระไน ไชยโยธา, 2557) ได้ศึกษา การจัดการพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง: 

กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์

เฉพาะทาง และเสนอแนะแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การจัดการ

พิพิธภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง เนื้อหาการจัดแสดงส่วนใหญ่มีลักษณะเฉพาะ จึงท า

ให้มีโครงสร้างและการจัดการแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีโครงสร้างพิพิธภัณฑ์ที่

ไม่ซับซ้อน และมีการจัดการที่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผล

การศึกษายังพบว่า วัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สามารถตอบสนองกลุ่มผู้ชมได้หลากหลาย โดยเฉพาะ

กลุ่มผู้ชมเด็ก และ (กานต์รวี ชมเชย , 2557) ได้ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 

กรณีศึกษามิวเซียมสยาม และพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์ สัน เพ่ือประมวลผลองค์ความรู้ ที่ได้

ออกมาเป็นตัวแบบ (Model) ผลการศึกษาพบว่า มิวเซียมสยามเป็นพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ คือ แนว 

Discovery Museum ซึ่งเน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ให้แก่ผู้เยี่ยมชม ให้เกิดการเรียนรู้ ผ่าน

ประสบการณ์อย่างสนุกสนาน มิวเซียมสยามได้ประยุกต์ใช้หลักการตลาดในการบริหารจัดการ เช่น  

การส ารวจความต้องการของผู้เยี่ยมชมก่อนการจัดท านิทรรศการ และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือดึงดูด

ความสนใจการพัฒนาการด าเนินงานโดยใช้การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT)  และการสร้างแบรนด์ 
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เป็นต้น ส่วนพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์ สัน มีการบริหารจัดการที่เน้นการให้บริการเป็นเลิศ 

ส่วนตัวแบบพิพิธภัณฑ์ได้จากการประมวลองค์ความรู้ คือ มีรูปแบบนิทรรศการในแนว Discovery 

Museum ที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เยี่ยมชม นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการสารสนเทศ (วิศปัตย์ ชัยช่วย, 2015) ได้ศึกษาถึงการจัดการสารสนเทศคลังสะสมผ้าใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการ

สารสนเทศคลังสะสมผ้า และแนวทางในการจัดการสารสนเทศผ้า โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยพบว่า การจัดการสารสนเทศในปัจจุบันยังขาดบุคคลที่ดูแลปรับปรุงสารสนเทศให้ทันสมัย 

ยังไม่มีมาตรฐานในการลงรายการ ไม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศคลังสะสมผ้าแบบออนไลน์ได้  

ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์นั้น พบว่า งานวิจัยของ (เชิดชาติ หิรัญ

โร, 2548) ได้ศึกษาถึงการสื่อความหมายและการรับรู้จากนิทรรศการ ซึ่งเน้นวิธีการสื่อความหมาย

ผ่านโบราณศิลปวัตถุ ซึ่งผลของงานวิจัยพบว่า กลุ่มนักเรียนนักศึกษามีระดับการรับรู้ต่ า กลุ่มผู้ชมวัย

ท างานมีระดับการรับรู้ปานกลางถึงดี และกลุ่มผู้ชมวัยอาวุโสมีระดับการรับรู้ ที่ดี  ในส่วนของ

นิทรรศการนั้น ส่วนของชุมชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่ม มีการรับรู้ที่มากกว่านิทรรศการในส่วน

ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ (ธันย์ชนก วิมลสันติรังสี, 2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเข้าชมนิทรรศการ

ในพิพิธภัณฑ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในด้านระยะเวลาการเข้าชม ล าดับการเข้าชม 

ความสนใจ รวมถึงความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการ โดยเทคนิคเสียง

จากภาพ (Photovoice) ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิง

คุณภาพและการวิจัยเชิงส ารวจ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์

เป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อล าดับการเข้าชมนิทรรศการ และ (สุธาวรรณ หนูครองสิน, 2559) ศึกษาการ

ส ารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียในการสร้างรูปแบบ

นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ โดยศึกษาถึงเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียที่สามารถสื่อสารเนื้อหาการเรียนรู้ใน

พิพิธภัณฑ์ และส ารวจพฤติกรรม ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมี เดียในการสร้าง

รูปแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า พิพิธภัณฑ์ควรใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียมาช่วยใน

การจัดแสดงผลงาน ควรมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตลอดเพ่ือไม่ให้พิพิธภัณฑ์หยุดนิ่ง และควรจัด

กิจกรรมที่เน้นให้ผู้ชมมีส่วนร่วมสามารถจับต้องหรือสัมผัสสิ่งของที่จัดแสดงได้  
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จากข้างต้นจึงสรุปได้ว่า พิพิธภัณฑ์ควรมีรูปแบบและวิธีการสื่อความหมายที่เน้นให้ผู้ชมมี         

ปฏิสัมพันธ์กับนิทรรศการ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมมีการรับรู้และพึงพอใจต่อพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ รูปแบบการจัดการของพิพิธภัณฑ์จะเน้นไปที่การจัดการข้อมูลสารสนเทศ การด าเนินงาน

ของพิพิธภัณฑ์ อาทิ การออกแบบ รูปแบบของนิทรรศการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อความหมาย

ของนิทรรศการ เป็นต้น และในส่วนของผู้ใช้พิพิธภัณฑ์จะเน้นที่การศึกษาถึงความพึงพอใจ ความ

ต้องการ การรับรู้ความหมายของผู้ใช้จากนิทรรศการ และการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ 

 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นหลักในการวิจัย  2 ประเด็น คือ  

1. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์  

2. ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์  

โดยในการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศนั้นผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Wilson  มา

เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยม

ชมพิพิธภัณฑ์ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) ซึ่งผู้วิจัยได้

ก าหนดวิธีการวิจัยและการด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

2.เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปี พ.ศ.2561 ทั้งชายและหญิง  ซึ่งไม่สามารถระบุจ านวนของประชากร

ที่แน่นอนได้ 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของทั้งสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปี พ.ศ.2561 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร

ค านวณกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ประชากรเป็นกลุ่มที่ไม่ทราบค่าท่ี

แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบค่าประชากร ของ W.G.cochran 

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีทราบจ านวนที่ไม่แน่นอน  

ใช้สูตรของ W.G.cochran 
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เมื่อ n คือ  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

P คือ  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม  (โดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วน 30% หรือ 

0.30) 

Z  คือ  ระดับความมั่นใจที่ก าหนด  หรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ  เช่น 

Z ที่ระดับนัยส าคัญ 0.10 เท่ากับ 1.65 (ความเชื่อมั่น90%)  >> Z = 1.65 

Z ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อม่ัน95%)  >> Z = 1.96 

Z ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01  เท่ากับ 2.58 (ความเชื่อม่ัน99%)  >> Z = 2.58 

d  คือ  สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้  (จะต้องสอดคล้องกับค่า Z ที่

ระดับความเชื่อมั่นนั้นๆ)  เช่น 

ระดับความเชื่อมั่น90% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10 

ระดับความเชื่อมั่น95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 

ระดับความเชื่อมั่น99% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01 

ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยก าหนดสัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 พบว่าขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจากจ านวนประชากรดังกล่าว ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน และวิธีการคัดเลือกตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

2.1 ศึกษาวรรณกรรม ทบทวนเอกสาร กรอบแนวความคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับ

การวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัยและในการวิจัยครั้งนี้ใช้ทฤษฎีการแสวงหาสารสนเทศของ 

Wilson มาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
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2.2 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม โดย

การศึกษาและปรับปรุงจากแบบสอบถาม ก าหนดกรอบงานวิจัย ขอบเขตค าถามและสร้างค าถาม ให้

ครอบคลุมกรอบแนวความคิดและวัตถุประสงค์  

2.3 ศึกษาตัวอย่างแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมและปัญหาในการแสวงหา

สารสนเทศจากงานวิจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ ศุภนิจ ศรีรักษ์ (2555) วงแก้ว จินดามณี (2544) ปริยญาดา ปาน

ทอง (2558) และ ธันย์ชนก วิมลสันติรังสี (2558) 

2.4 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและปัญหาที่ส่งผล

ต่อแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยโดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 

ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และกลุ่มผู้ใช้  

ส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถามที่เก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยม

ชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกค าตอบ (Check 

list) โดยมีตัวเลือกหลายค าตอบแต่ให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว (Multiple choice single-

response scale) และเลือกตอบได้หลายค าตอบ  

ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามที่เก่ียวกับปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่าของลิเคิร์ท  (Likert’s rating scale) เนื่องจากเป็นมาตรวัดทัศนคติท่ีผู้ตอบได้พิจารณา

ระดับความต้องการจากความรู้สึกของตนเอง 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด (Openended Questions) เป็น

ส่วนที่สามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างเสรี  

2.5 เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย แล้วสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
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ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย ด้วยการหาดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ที่วัด (Index of Item-Objective Congruence : IOC) จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

2.6 น าผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาหาดัชนีที่สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) และแก้ไข ปรับปรุงข้อค าถามตาม

ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ 

2.7 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ประชากร 

จ านวน 30 คน จากนั้นจึงน ามาค านวณเพ่ือหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach α - Coefficient ) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 

ซึ่งถือว่าเป็นแบบสอบถามที่มีคุณภาพและสามารถท่ีจะน าไปใช้เป็นแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจริง

ไดต้่อไป ซึ่งอ้างอิงจาก รองศาสตราจารย์ ดร .บุญยง เกี่ยวการค้า (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

มหาวิทยาลัยมหิดล) เกณฑ์การแปลผลค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมืออยู่ระหว่าง 0.00 – 1.00 ยิ่งใกล้ 

1.00 ยิ่งมีความเชื่อมั่นสูง ดังนี้ 

เกณฑ์การแปลผลความเชื่อมั่น มีดังนี้ 

0.00 – 0.20 ความเชื่อม่ันต่ ามาก/ไม่มีเลย 

0.21 – 0.40 ความเชื่อม่ันต่ า 

0.41- 0.70 ความเชื่อม่ันปานกลาง 

0.71 – 1.00 ความเชื่อม่ันสูง 

2.8 จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์พร้อมน าไปใช้ จ านวน 384 ฉบับ 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

3.1 จัดท าแบบสอบถาม และแจกแบบสอบถามกับผู้เยี่ยมชมผู้เข้าเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปี พ.ศ.2561 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

(Accidental sampling)  

3.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนเพ่ือน ามารวบรวมและท าการวิเคราะห์

ข้อมูลต่อไป 

3.3 การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีเก็บคืนมาตรวจสอบความถูกต้อง

และความสมบูรณ์ของข้อมูล หากพบว่าแบบสอบถามไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์จะท าการเก็บข้อมูล

เพ่ิม เพื่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Science for Windows) ซึ่งโปรแกรมนี้

จะประมวลข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 

4.1 น าข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น

ค าถามแบบเลือกตอบมาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง

โดยน าข้อมูลมาเปรียบเทียบสภาพภาพของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จ าแนกตามประเภท เพศ อายุ ระดับการศึกษา และกลุ่มผู้ใช้ 

4.2 น าข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการ

แสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นค าถามแบบเลือกตอบมาแจกแจงความถี่และหาค่า

ร้อยละ น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

4.3 น าข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาที่ส่งผลต่อการ

แสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยน าข้อมูลมาหา

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ และรายด้านในแต่ละปัจจัยตามตัวแปร ซึ่งเป็น
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แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มาแจกแจงความถี่เป็นรายข้อ โดยก าหนดน้ าหนัก

ของคะแนน ดังนี้ 

 ตอบช่องมากที่สุด ก าหนดน้ าหนักให้ 5  คะแนน 

 ตอบช่องมาก  ก าหนดน้ าหนักให้ 4  คะแนน 

 ตอบช่องปานกลาง ก าหนดน้ าหนักให้ 3  คะแนน 

 ตอบช่องน้อย  ก าหนดน้ าหนักให้ 2  คะแนน 

 ตอบช่องน้อยที่สุด ก าหนดน้ าหนักให้ 1  คะแนน 

ส าหรับการแปลผลความหมายของค่าเฉลี่ยนั้น ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย

แบบอิงเกณฑ์ (Criterion Reference) 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายความว่า  มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายความว่า  มาก 

ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายความว่า  ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายความว่า  น้อย 

ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายความว่า  น้อยที่สุด 

4.4 น าข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 4 ข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะทั่วไป ผู้วิจัย

ได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากนั้นน าข้อเสนอแนะมาจัดกลุ่ม (Content 

Analysis) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณาความ 

4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

   4.5.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน 

       (1) ค่าร้อยละ 

       (2) ค่าเฉลี่ย 
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       (3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.5.2 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรสองกลุ่มขึ้นไป 

ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้ โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Varaince - 

ANOVA) หรือ F-test เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด าเนินการทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference) 

4.6 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณาความ โดยมีตารางประกอบ และ

สรุปอภิปรายผลพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ตามล าดับ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ

แสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเพ่ือศึกษาปัญหา

ที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.91 มีกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นผู้เยี่ยมชมที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในปี พ.ศ.2561 โดย

ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ จ านวน 384 ชุด และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 

Analysis of Variance: One Way ANOVA) และการทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่  (Multiple 

Comparisons) ด้วยวิธีของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference) 

โดยที่ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ 

ส่วนที่ 3 ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการสารสนเทศ 

ทั้งนี้ รายละเอียดการวิเคราะห์ผลการศึกษา เป็นไปตามล าดับดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
การน าเสนอข้อมูลในตอนที่ 1 ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และกลุ่มผู้ใช้ของผู้

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏใน

ตารางที่ 1 - 4 ดังนี้ 
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1.1 เพศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จากการศึกษาพบว่าผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นเพศ

หญิง จ านวน 266 คน (ร้อยละ 69.3) และเพศชาย จ านวน 118 คน (ร้อยละ 30.7) ดังรายละเอียดใน 

 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ าแนกตาม
เพศ 

เพศ 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

ชาย 118 30.7 

หญิง 266 69.3 

รวม 384 100.0 

 

1.2 อายุของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จากการศึกษาพบว่าผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่วน

ใหญ่มีอายุต่ ากว่า 21 ปี จ านวน 157 คน (ร้อยละ 41.7) รองลงมาคือ ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุ 21 – 40 ปี 

จ านวน 157 คน (ร้อยละ 40.9) และน้อยที่สุด คือ ผู้เยี่ยมชมอายุ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน (ร้อยละ 

0.5) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 



  53 

 

 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ าแนกตาม
อายุ 

อายุ 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

ต่ ากว่า 21 ปี 160 41.7 

อายุ 21-40 ปี 157 40.9 

อายุ 41-60 ปี 65 16.9 

อายุ 61 ปีขึ้นไป  2 0.5 

รวม 384 100.0 

 

1.3 ระดับการศึกษาของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

จากการศึกษาพบว่าผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด 

จ านวน 113 คน (ร้อยละ 29.4) รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา จ านวน 105 คน (ร้อยละ 27.3) 

น้อยที่สุดคือ ระดับอ่ืนๆ (ปวส. ) จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.3) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

ประถมศึกษา 105 27.3 

มัธยมศึกษาตอนต้น 53 13.8 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 23 6.0 

ปริญญาตรี 86 22.4 

ปริญญาโท 113 29.4 

ปริญญาเอก 3 0.8 

อ่ืนๆ 1 0.3 

รวม 384 100 

 

1.4 กลุ่มผู้ใช้พิพิธภัณฑ์ของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ใช้พิพิธภัณฑ์ของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ ส่วนใหญ่ คือ นักเรียน จ านวน 178 คน (ร้อยละ 46.4) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่/

อาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ านวน 75 คน (ร้อยละ 19.5) และน้อยที่สุด คือ 

นักท่องเที่ยว จ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.5)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ าแนกตาม
กลุ่มผู้ใช้พิพิธภัณฑ์ 

กลุ่มผู้ใช้พิพิธภัณฑ์ 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

นักเรียน  178 46.4 

นักศึกษา 63 16.4 

นักท่องเที่ยว 2 0.5 

บุคคลทั่วไป 51 1.3.3 

นักวิจัย 6 1.6 

เจ้าหน้าที่ /อาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ 

75 19.5 

ผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ 9 2.3 

รวม 384 100.0 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย ประสบการณ์การเยี่ยมชม วัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชม การ

รู้จักพิพิธภัณฑ์ วันและเวลาท าการที่สะดวกต่อการเยี่ยมชม  ระยะเวลาในการเยี่ยมชม ลักษณะการ

เดินทางที่สะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชม การแสวงหาสารสนเทศด้านเนื้อหาของผู้เยี่ยมชม ความพึงพอใจ

ของผู้เยี่ยมชมในภาพรวม และการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล 

ปรากฏในตารางที่ 5 – 16 ดังนี้  

2.1 ประสบการณ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จากการศึกษาพบว่าผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่วน

ใหญ่มีประสบการณ์การเข้าเยี่ยมชมมากที่สุด คือ 1 ครั้งต่อปี จ านวน 239 คน (ร้อยละ 62.2) 

รองลงมาคือ 2 – 3 ครั้งต่อปี จ านวน 106 คน (ร้อยละ 27.6) และน้อยที่สุด คือ จ านวน 4 – 5 ครั้ง

ต่อปี จ านวน 13 คน (ร้อยละ 3.4)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามจ านวนครั้งที่เข้าเยี่ยมชม 

จ านวนครั้งที่เข้าเยี่ยมชม 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

จ านวน 1 ครั้งต่อปี 239 62.2 

จ านวน 2-3 ครั้งต่อปี 106 27.6 

จ านวน 4-5 ครั้งต่อปี 13 3.4 

จ านวนมากกว่า 5 ครั้งต่อปี 26 6.8 

รวม 384 100.0 
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2.2 วัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จากการศึกษาพบว่าผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมเพ่ือศึกษา

ข้อมูลเสริมการเรียนรู้/เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนมากที่สุด จ านวน 160 คน (ร้อยละ 23.0) 

รองลงมา คือ เพื่อเข้าร่วมฟังบรรยาย เสวนา และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์ จ านวน 116  คน 

(ร้อยละ 16.7) และน้อยที่สุด คือ อ่ืนๆ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 0.6) ดังรายละเอียดในตารางที่ 6  

ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชม 

วัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชม 

จ านวน 

(คน) 

(n=384) 

ร้อยละ 

เพ่ือศึกษาข้อมูลเสริมการเรียนรู้ / เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 160 23.0 

เพ่ือใช้ค้นคว้าหาข้อมูลส าหรับท างานตามที่ตนเองได้รับมอบหมาย 62 8.9 

เพ่ือค้นคว้าเพ่ิมเติมในสิ่งที่สนใจ (เฉพาะตัวบุคคล) 114 16.4 

เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ / เพื่อความบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจ 92 13.2 

เพ่ือศึกษาดูงาน 93 13.4 

เพ่ือเข้าร่วมฟังบรรยาย เสวนา และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์ 116 16.7 

เพ่ือหาข้อมูลในการศึกษาต่อ 34 4.9 

เพ่ือการศึกษาวิจัย 21 3.0 

อ่ืน ๆ  4 0.6 

รวม 696 100.0 

หมายเหตุ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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2.3 การรู้จักพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม 

จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้าเยี่ยมชมรู้จักพิพิธภัณฑ์จากอาจารย์ จ านวน 184 

คน (ร้อยละ 24.5 ) รองลงมา คือ เพ่ือน จ านวน 128 คน (ร้อยละ 33.5) และน้อยที่สุด คือ อ่ืนๆ 

จ านวน 5 คน (ร้อยละ 0.7) ดังในรายละเอียดตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามแหล่งสารสนเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชม 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

ภัณฑารักษ์ 37 4.9 

นักวิชาการ 21 2.8 

เพ่ือน 128 17.0 

หอจดหมายเหตุ 15 2.0 

โทรทัศน์ 18 2.4 

หนังสือพิมพ์ 6 0.8 

หนังสือ/วารสาร 14 1.9 

youtube 24 3.2 

อาจารย์ 184 24.5 

ครอบครัว 37 4.9 

พิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ 17 2.3 

ห้องสมุด 98 13.0 

วิทยุ 11 1.5 

แผ่นพับ/โบรชัวร์ 48 6.4 

Websiteของพิพิธภัณฑ์ 38 5.1 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชม 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

facebook 50 6.7 

อ่ืนๆ 5 0.7 

รวม 751 100.0 

หมายเหตุ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

2.4  วิธีการเดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมเดินทางมาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย

รถยนต์ส่วนบุลคลมากที่สุด จ านวน 144 คน (ร้อยละ 37.5) รองลงมาคือ อ่ืนๆ จ านวน 60 คน 

(ร้อยละ 25.0) และน้อยที่สุด คือเรือและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 9 คน (ร้อยละ 2.3)  

ดังรายละเอียดในตารางที่ 8  

ตารางที่ 8 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามวิธีเดินทางเข้าเยี่ยมชม 

วิธีเดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

รถโดยสารประจ าทาง 52 13.5 

เรือ 9 2.3 

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 9 2.3 

รถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่/รถจักรยานยนต์รับจ้าง) 74 19.3 

รถยนต์ส่วนบุคคล 144 37.5 

อ่ืนๆ 96 25.5 

รวม 384 100.0 
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2.5 วันที่สะดวกในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมสะดวกเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ในวันศุกร์ มากที่สุด 

จ านวน 154 คน (ร้อยละ 40.1) รองลงมา คือ สะดวกเข้าเยี่ยมชมในวันจันทร์ จ านวน 67 คน      

(ร้อยละ 17.4) และน้อยที่สุด คือ พฤหัสบดี จ านวน 29 คน (ร้อยละ 7.6) ดังรายละเอียดตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามวันท าการ 

ช่วงเวลาที่สะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชม 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

วันจันทร์  68 17.7 

วันอังคาร  59 15.4 

วันพุธ 74 19.3 

วันพฤหัสบดี 29 7.6 

วันศุกร์ 154 40.1 

รวม 384 100.0 

 

2.6 ช่วงเวลาที่สะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์  

จากการศึกษาพบว่า ช่วงเวลาที่ผู้เยี่ยมชมสะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มาก

ที่สุด คือ เวลา 13.00 - 16.30 น. จ านวน 170 คน (ร้อยละ 44.4) รองลงมา คือ สะดวกเข้าเยี่ยมชม

ในเวลา 8.30-12.00 น. จ านวน 114 คน (ร้อยละ 29.7) และน้อยที่สุด คือ สะดวกเข้าเยี่ยมชมใน

เวลา    12.00 - 13.00 น. จ านวน 100 คน (ร้อยละ 26.0) ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามช่วงเวลา 

ช่วงเวลาที่สะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชม 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

เวลา 8.30 – 12.00 น. 116 29.7 

เวลา 12.00 – 13.00 น.            100 26.0 

เวลา 13.00 – 16.30 น. 168 44.4 

รวม 384 100.0 

 

2.7 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมใช้เวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มาก

ที่สุด คือ 15 - 30 นาที จ านวน 155 คน (ร้อยละ 40.3) รองลงมา คือ ใช้เวลาน้อยกว่า 15 นาที 

จ านวน 109 คน (ร้อยละ 28.4) และระยะเวลาโดยเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 31 – 45 นาที จ านวน 43 คน 

(ร้อยละ 11.2) ดังรายละเอียดตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามระยะเวลา 

ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

น้อยกว่า 15 นาที 109 28.4 

15-30 นาท ี  155 40.3 

31-45 นาที 43 11.2 

มากกว่า 45 นาที 77 20.1 

รวม 384 100.0 
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2.8 การแสวงหาสารสนเทศในด้านเนื้อหานิทรรศการของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ เข้าเยี่ยมชมต้องการแสวงหาข้อมูลในด้าน

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มากที่สุด จ านวน 199 คน               

(ร้อยละ 20.3) รองลงมา คือ ข้อมูลของเหตุการณ์ส าคัญที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาประเทศ จ านวน 126 คน (ร้อยละ 12.9) และน้อยที่สุด คือ อ่ืนๆ จ านวน 1 คน 

(ร้อยละ 0.1) ดังในรายละเอียดตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามเนื้อหาสารสนเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การแสวงหาสารสนเทศในด้านเนื้อหานิทรรศการ 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

ข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมา / การก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสร์ 

199 20.3 

ข้อมูลเหตุการณ์ส าคัญๆที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาประเทศ   

126 12.9 

ข้อมูลงานวิจัย 60 6.1 

ข้อมูลการศึกษาต่อ 85 8.7 

ข้อมูลศิษย์เก่า 39 4.0 

ข้อมูลผู้บริหารและบุคคลส าคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 90 9.2 

ข้อมูลรูปภาพและค าบรรยายประกอบภาพที่พิพิธภัณฑ์จัดแสดง 73 7.4 

ข้อมูลวัตถุจัดแสดง  (ทะเบียนวัตถุ / ภาพถ่ายวัตถุ) 56 5.7 

ข้อมูลการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ 106 10.8 

ข้อมูลการบรรยาย อภิปราย เสวนาทางวิชาการของพิพิธภัณฑ์ 59 6.0 

ข้อมูลนิทรรศการหมุนเวียน 49 5.0 
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การแสวงหาสารสนเทศในด้านเนื้อหานิทรรศการ 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

ข้อมูลการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ 37 3.8 

อ่ืนๆ 1 0.1 

รวม 980 100.0 

หมายเหตุ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

2.9 ระดับของสารสนเทศที่ได้รับตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับ 

จากการศึกษาพบว่า  ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่ได้รับสารสนเทศที่ตรงตามวัตถุประสงค์ใน

ระดับมาก จ านวน 214  คน (ร้อยละ 55.7) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง จ านวน 112 คน (ร้อยละ 

29.2) และผู้เยี่ยมชมได้รับสารสนเทศไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ คือ ในระดับน้อยที่สุด จ านวน 4 คน 

(ร้อยละ 1.0) ดังรายละเอียดในตารางที่ 13 

ตารางที่ 13 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามระดับของสารสนเทศท่ีได้รับตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

ระดับของสารสนเทศที่ได้รับตรงตามวัตถุประสงค์ 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

มากที่สุด 48 12.5 

มาก 214 55.7 

ปานกลาง        112 29.2 

น้อย 6 1.6 

น้อยที่สุด 4 1.0 

รวม 384 100.0 
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2.10 การแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศของผู้ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จากการศึกษาพบว่า  ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่ไม่เคยแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศ 

จ านวน 195 คน (ร้อยละ 50.8) และเคยแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศ จ านวน 189 คน (ร้อยละ 

49.2) อีกทั้งผู้ที่เคยแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศนั้น เคยแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศกับ

เพ่ือนมากที่สุด จ านวน 112 คน (ร้อยละ 59.25) รองลงมา คือ เคยแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปัน

สารสนเทศกับครอบครัว จ านวน 75 คน (ร้อยละ 39.68) และเคยแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศ

กับอาจารย์ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 1.05) ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 14-15 

ตารางที่ 14 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศ 

การแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศ 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

ไม่เคย 195 50.8 

เคย 189 49.2 

รวม 384 100.0 

 

ตารางที่ 15 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามบุคคลที่แลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศ 

บุคคลที่แลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศ 
จ านวน (คน) 

(n=189) 
ร้อยละ 

เพ่ือน 112 59.2 

ครอบครัว 75 39.6 

อาจารย์ 2 1.0 

รวม 189 100.0 
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2.11 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

จากการศึกษาพบว่าเมื่อสรุปในภาพรวมแล้ว ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่มีความ

พึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมในระดับมาก จ านวน 250  คน (ร้อยละ 65.1) รองลงมาคือ ระดับมาก

ที่สุด จ านวน 69 คน (ร้อยละ 18.0) ผู้เยี่ยมชมที่พึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมน้อยที่สุด คือ ในระดับ

น้อยและน้อยที่สุด จ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.5) ดังรายละเอียดในตารางที่ 16 

ตารางที่ 16 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามระดับความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชม 

ระดับความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชม 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

มากที่สุด 69 18.0 

มาก 250 65.1 

ปานกลาง        61 15.9 

น้อย 2 0.5 

น้อยที่สุด 2 0.5 

รวม 384 100.0 
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2.12 การวางแผนที่จะกลับมาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่วางแผน โดยอาจจะกลับมาเข้า

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อีกครั้ง จ านวน 229  คน (ร้อยละ 59.6) รองลงมาคือ วางแผนที่จะกลับมาเยี่ยม

ชมเป็นประจ า จ านวน 131 คน (ร้อยละ 34.1) และผู้เข้าเยี่ยมชมจ านวนน้อยที่สุดที่มีการวางแผนว่า

ไม่กลับมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 1.0) ดังรายละเอียดในตารางที่ 17 

ตารางที่ 17 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามการวางแผนที่จะกลับมาเข้าเยี่ยมชมอีกครั้ง 

การวางแผนที่จะกลับมาเข้าเยี่ยมชม 
จ านวน (คน) 

(n=384) 
ร้อยละ 

กลับมาเข้าเยี่ยมชมเป็นประจ า 131 34.1 

อาจจะกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้ง 229 59.6 

อาจจะไม่กลับมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 20 5.2 

ไม่กลับมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 4 1.0 

รวม 384 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  67 

ส่วนที่ 3 ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3.1 จ านวนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหา

สารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ 

การน าเสนอข้อมูลในส่วนที่  3 ประกอบด้วย ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหา

สารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในด้านระยะเวลา การเดินทาง ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ 

จ านวนบุคคลากรที่ให้บริการ ความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ ความพร้อม

ของสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลของนิทรรศการที่ จัดแสดง และการให้บริการ

สารสนเทศบนเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

เมื่อน ามาพิจารณาการแปลผลความหมายของค่าเฉลี่ยนั้น ใช้เกณฑ์การแปล

ความหมายค่าเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Reference) 5 ระดับ โดย  

ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายความว่า  มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายความว่า  มาก 

ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายความว่า  ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายความว่า  น้อย 

ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายความว่า  น้อยที่สุด 

จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยปัญหาที่ส่งผลต่อการ

แสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางด้านการให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ 

มากที่สุด คือ (�̅� = 3.57 , S.D. = 1.074) ซึ่งค่าเฉลี่ยของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสวงหา

สารสนเทศนั้นอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือปัญหาด้านข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง (�̅�= 

3.56 , S.D. = 1.043) ค่าเฉลี่ยของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสวงหาสารสนเทศนั้นอยู่ในระดับ

ปานกลาง และน้อยที่สุด คือปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของผู้เยี่ยมชม (�̅� = 3.31 , 

S.D. = 1.062) ซึ่งค่าเฉลี่ยของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสวงหาสารสนเทศนั้นถือว่าอยู่ในระดับ

ปานกลางด้วยเช่นกัน 

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาสามารถน ามาแปลความหมาย ได้ดังนี้  

เมื่อพิจารณารายด้าน จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ พบว่า  
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นักเรียน มีค่าเฉลี่ย ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ มากที่สุด คือ ปัญหา

ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ (�̅� = 3.70 , S.D. = 1.056) รองลงมาคือ ปัญหา

ข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง (�̅� = 3.61 , S.D. = 1.048) และน้อยที่สุด คือปัญหาด้านการ

เดินทาง (�̅� = 3.29  , S.D. = 1.112) 

นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ มากที่สุด คือ ปัญหา

ด้านการเดินทาง (�̅� = 3.51 , S.D. = 1.030) รองลงมา คือ ปัญหาข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง 

(�̅� = 3.46 , S.D. = 1.029) และน้อยที่สุด คือ ปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ (�̅� = 

3.14 ,  S.D. = 0.980) 

นักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ มากที่สุด คือ 

ปัญหา ด้านระยะเวลา (�̅� = 4.00 , S.D. = 0.000) รองลงมาคือ ปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ

พิพิธภัณฑ์ ด้านจ านวนบุคคลากรที่ให้บริการ ด้านความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่

พิพิธภัณฑ์ และด้านการให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ (�̅� = 3.50 , S.D. = 0.707) และ

น้อยที่สุด คือปัญหาด้านการเดินทาง ด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ และ

ด้านข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง  (�̅�  = 3.00 , S.D. = 0.000) 

บุคคลทั่วไป มีค่าเฉลี่ย ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ มากที่สุด คือ 

ปัญหาด้านการให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ (�̅� = 3.88 , S.D. = 0.840) รองลงมา คือ 

ปัญหาด้านการเดินทาง (�̅� = 3.86 , S.D. = 0.872) และน้อยที่สุด คือ ปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐาน

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์  (�̅� = 2.86 ,  S.D. = 0.980) 

นักวิจัย มีค่าเฉลี่ย ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ มากที่สุด คือ ปัญหา

ข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง (�̅� = 3.50 , S.D. = 1.517) รองลงมา คือ ปัญหาด้านความพร้อมใน

การแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ (�̅� = 3.33 , S.D. =1.366) และน้อยที่สุด คือปัญหาด้าน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ (�̅� = 2.17 , S.D. =0.753) 

เจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย ปัญหาที่ส่งผล

ต่อการแสวงหาสารสนเทศ มากที่สุด คือ ปัญหาด้านความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่

พิพิธภัณฑ์ (�̅� = 3.71 , S.D. =1.088) รองลงมา คือ ปัญหาด้านข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง 

(𝑥 ̅= 3.67 , S.D. = 1.070) และน้อยที่สุด คือปัญหาด้านการเดินทาง (�̅� = 3.40 , S.D. = 1.219) 
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ผู้ปฎิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ มาก

ที่สุด คือ ปัญหาการเดินทางและข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง (�̅�= 3.44 , S.D. = 1.333) 

รองลงมา คือ ปัญหาด้านระยะเวลาในการให้บริการ (�̅� = 3.33 , S.D. =0.866) และน้อยที่สุด คือ

ปัญหาด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์และการให้บริการสารสนเทศบน

เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ (�̅�  = 2.78 , S.D. =1.394) 

ดังรายละเอียดในตารางที่ 18 
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3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหา 

สารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์  จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis 

Varianace) ด้วยค่าสถิติ F-test ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ในการทดสอบ พบว่า ปัญหาที่ส่งผลต่อการ

แสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มี  4 ด้าน คือ ปัญหาในด้านการเดินทาง ด้านความรู้

พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ด้านความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ ด้านความ

พร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ มีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) น้อยกว่า .05 

หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกันมีปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศในด้านการเดินทาง ด้าน

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ด้านความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ ด้าน

ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 19 

ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ
ของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ 

ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหา
สารสนเทศของผู้เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S. df M.S. F Sig. 

1.ระยะเวลา ระหว่างกลุ่ม 5.640 6 0.940 0.861 0.524 
 ภายในกลุ่ม 411.766 377 1.092   

 รวม 417.406 383    

2.การเดินทาง ระหว่างกลุ่ม 20.840 6 3.473 2.896 0.009 
 ภายในกลุ่ม 452.150 377 1.199   

 รวม 472.990 383    

3.ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ 

ระหว่างกลุ่ม 28.228 6 4.705 4.391 0.000 

 ภายในกลุ่ม 403.894 377 1.071   
 รวม 432.122 383    
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ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหา
สารสนเทศของผู้เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S. df M.S. F Sig. 

4.จ านวนบุคลากรที่ให้บริการ ระหว่างกลุ่ม 10.678 6 1.780 1.476 0.185 

 ภายในกลุ่ม 454.548 377 1.206   
 รวม 465.227 383    

5. ความพร้อมในการแนะน าข้อมูล
ของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ 

ระหว่างกลุ่ม 17.035 6 2.839 2.417 0.026 

 ภายใกลุ่ม 442.798 377 1.175   

 รวม 459.833 383    

6.ความพร้อมของสิ่งอ านวยความ
สะดวกในพิพิธภัณฑ์ 

ระหว่างกลุ่ม 20.091 6 3.348 
2.871 0.010 

ภายในกลุ่ม 439.649 377 1.166 

รวม 459.740 383    
7.ข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง ระหว่างกลุ่ม 3.855 6 0.642 0.587 0.741 

 ภายในกลุ่ม 412.645 377 1.095   

 รวม 416.500 383    
8.การให้บริการสารสนเทศบน

เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ 
ระหว่างกลุ่ม 13.236 6 2.206 1.939 0.074 

 ภายในกลุ่ม 428.86 377 1.138   

 รวม 442.102 383    
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3.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาที่ส่งผลต่อการ
แสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของ

ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ตามวิธีของ LSD   

3.3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในด้านการเดินทางมาที่

พิพิธภัณฑ์ของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นราย

คู่ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ 

เมื่อทดสอบความแตกต่างของปัญหาในด้านการเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ที่ส่งผล

ต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ ระหว่างกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียน มีปัญหาในด้านการเดินทางมาที่

พิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษามีปัญหาในด้านการเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่ม

ผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไปมีปัญหาในด้านการเดินทางมาท่ีพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่ม

ผู้ใช้ที่เป็นนักเรียน  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไปมีปัญหาในด้านการเดินทางมาท่ีพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่ม

ผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไปมีปัญหาในด้านการเดินทางมาท่ีพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่ม

ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไปมีปัญหาในด้านการเดินทางมาท่ีพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่ม

ผู้ใช้ที่เป็นผู้ปฎิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มี

ปัญหาในด้านการเดินทางมาท่ีพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย 

ดังรายละเอียดในตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในด้านการเดินทางมาท่ีพิพิธภัณฑ์ของผู้เยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ จ าแนกตามกลุ่ม
ผู้ใช้ 

ปัญหาที่ส่งผล 
ต่อการ
แสวงหา

สารสนเทศผู้
เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ 

อาชีพ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (I-J) 

นักเรียน 
นัก 

ศึกษา 
นักท่อง 
เท่ียว 

บุคคล
ทั่วไป 

นักวิจยั 

เจ้าหน้าที่/
อาจารย์
ของNIDA 

ผู้
ปฎิบัติงาน 

ด้าน
พิพิธภัณฑ์ 

การเดินทาง นักเรียน  -.216 .292 -.571* .959* -.108 -.152 

นักศึกษา .216  .508 -.355 1.175* .108 .063 

นักท่อง 
เท่ียว 

-.292 -.508  -.863 .667 -.400 -.444 

บุคคล
ทั่วไป 

.571* .355 .355  1.529* .463* .418* 

 นักวิจยั -.959* -1.175* -.667 -1.529*  -1.067* -1.111 

 เจ้าหน้าที่/
อาจารย์
ของNIDA 

.108 -.108 .400 -.463* 1.067*  
 

-.044 

 
 

ผู้
ปฎิบัติงาน 
ด้าน
พิพิธภัณฑ์ 

.152 -.063 .444 -.418 .111 .044  
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3.3.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ

พิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ 

เมื่อทดสอบความแตกต่างของปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ที่

ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ ระหว่างกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน 

พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ที่ เป็นนักเรียนมีปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐาน

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษา  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนมีปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สูงกว่า

กลุ่มบุคคลทั่วไป  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนมีปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สูงกว่า

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษามีปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สูงกว่า

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มี

ปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษา  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มี

ปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคลทั่วไป  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มี

ปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย 

ดังรายละเอียดในตารางที่ 21 
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ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ที่ส่งผล
ต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาที่
ส่งผลต่อ

การ
แสวงหา

สารสนเทศ
ของผู้เยี่ยม

ชม
พิพิธภัณฑ์ 

อาชีพ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (I-J)    

นักเรียน นักศึกษา 
นักท่อง
เท่ียว 

บุคคล
ทั่วไป 

นักวิจยั เจ้าหน้าที่/
อาจารย์
ของNIDA 

ผู้
ปฎิบัติงาน 

ด้าน
พิพิธภัณฑ์ 

ด้านความรู้
พื้นฐาน
เกี่ยวกบั
พิพิธภัณฑ์ 

นักเรียน  .312* -.045 .592* 1.288* -.078 .455 

นักศึกษา -.312*  -.357 .280 .976* -.390* .143 

นักท่อง 
เท่ียว 

.045 .357  .637 1.333 -.033 .500 

บุคคล
ทั่วไป 

-.592* -.280 -.637  .696 -.671*. -.137 

 นักวิจยั -1.288* -.976* -1.333 -.696  -1.367* -.833 

 เจ้าหน้าที่/
อาจารย์
ของNIDA 

 
.078 

 
.390* 

 
.033 

 
.671* 

 
1.367* 

 
 

 
.5.33 

 
 

ผู้
ปฎิบัติงาน 
ด้าน
พิพิธภัณฑ์ 

 
-.455 

 
-.143 

 
-500 

 

 
.137 

 
.833 

 
-.533 
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3.3.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในด้านความพร้อมในการ

แนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็น

รายคู่ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ 

เมื่อทดสอบความแตกต่างของปัญหาในด้านความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของ

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ ระหว่างกลุ่ม

ผู้ใช้ที่แตกต่างกัน พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนมีปัญหาในด้านความพร้อมในการ

แนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษา  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนมีปัญหาในด้านความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของ

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไป  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มี

ปัญหาในด้านความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษา  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มี

ปัญหาในด้านจ านวนบุคคลากรที่ให้บริการในพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไป  

ดังรายละเอียดในตารางที่ 22 
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ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในด้านความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของ
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ จ าแนกตาม
กลุ่มผู้ใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาที่ส่งผล
ต่อการ
แสวงหา

สารสนเทศ
ของผู้เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ 

อาชีพ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (I-J)    

นักเรียน 
นัก 

ศึกษา 
นักท่อง
เท่ียว 

บุคคล
ทั่วไป 

นักวิจยั เจ้าหน้าที่/
อาจารย์
ของNIDA 

ผู้
ปฎิบัติงาน 

ด้าน
พิพิธภัณฑ์ 

ความพร้อมใน
การแนะน า
ข้อมูลของ
เจ้าหน้าที่
พิพิธภัณฑ์ 

นักเรียน  .384* .090 .394* .257 -.117 .590 

นักศึกษา -.384*  -.294 .010 -.127 -.500* .206 

นักท่องเที่ยว -.090 .294  .304 .167 -.207 .500 

บุคคลทั่วไป -.394* -.010 -.304  -.137 -.511* .196 

 นักวิจยั -.257 .127 -.167 .137  -.373 .333 

 เจ้าหน้าที่/
อาจารย์ของ
NIDA 

 
.117 

 
.500* 

 
.207 

 
.511* 

 
.373 

  
.707 

 
 ผู้ปฎิบัติงาน 

ด้านพิพิธภัณฑ์ 

-.590 -.206 -.500 -.196 -.333 -.707  
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3.3.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในด้านความพร้อมของสิ่ง

อ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ 

จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ 

เมื่อทดสอบความแตกต่างของปัญหาในด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความ

สะดวกในพิพิธภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ ระหว่างกลุ่ม

ผู้ใช้ที่แตกต่างกัน พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนมีปัญหาในด้านความพร้อมของสิ่ง

อ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษา  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนมีปัญหาในด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกใน

พิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย  

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนมีปัญหาในด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกใน

พิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านพิพิธภัณฑ์  

กลุ่มผู้ใช้ที่ เป็นบุคคลทั่วไปมีปัญหาในด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความ

สะดวกในพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย 

 กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มี

ปัญหาในด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย 

ดังรายละเอียดในตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก
ในพิพิธภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ จ าแนกตามกลุ่ม
ผู้ใช้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาที่ส่งผล
ต่อการ
แสวงหา

สารสนเทศ
ของผู้เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ 

อาชีพ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (I-J)    

นักเรียน 
นัก 

ศึกษา 
นักท่อง 
เท่ียว 

บุคคล
ทั่วไป 

นักวิจยั เจ้าหน้าที่/
อาจารย์
ของNIDA 

ผู้ปฎิบัติงาน 
ด้าน

พิพิธภัณฑ์ 

ความพร้อม
ของสิ่งอ านวย
ความสะดวก
ในพิพิธภัณฑ์ 

นักเรียน  .369* .702 .251 1.202* .196 .924* 

นักศึกษา -.369*  .333 -.118 .833 -.173 .556 

นักท่องเที่ยว -.702 -.333  -.451 .500 -.507 .222 

บุคคลทั่วไป -.251 .118 -.451  .951* -.056 .673 

 นักวิจยั -1.202* -.833 -.500 -.951*  -1.007* -.278 

 เจ้าหน้าที่/
อาจารย์ของ
NIDA 

 
-.196 

 

 
.173 

 
.507 

 
.056 

 
1.007* 

 
 

 
.729 

 

 
 

ผู้ปฎิบัติงาน 
ด้าน
พิพิธภัณฑ์ 

 
-.924* 

 

 
-.556 

 
-.222 

 
-.673 

 
.278 

 

 
-.729 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการปรับปรุงการบริการสารสนเทศ 

ผู้เข้าเยี่ยมชมมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการสารสนเทศของพิพิธภัณฑ์ ดังนี้ 

1. ในด้านการให้บริการสารสนเทศ ควรมีการแจ้งการเวลาในการเปิด  - ปิด

พิพิธภัณฑ์ 

2. การให้บริการสารเทศในด้านเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ ควรมีการพัฒนาให้ผู้ใช้จาก

ภายนอกเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และควรให้สามารถสืบค้นข้อมูลจากภายนอกที่ตั้งได้ เช่น ข้อมูลภาพ 

ข้อมูลวัตถุจัดแสดง ข้อมูลเนื้อหาของนิทรรศการ 

3. ควรเพ่ิมข้อมูลในด้านเนื้อหานิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งประวัติ และคุณูปการที่ทรงมีต่อสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้พิพิธภัณฑ์ 

4. ควรจัดให้แหล่งบริการสารสนเทศอ่ืนๆ เช่น ห้องสมุด ร้านหนังสือ อยู่ให้ใกล้เคียง

กับพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้สะดวกในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือใช้ประกอบกับข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ 

5. ควรมีการเปิดในวันหยุดราชการ เพ่ือความสะดวกในการเข้าใช้และการค้นหา

ข้อมูล 

6. จ านวนบุคลากรที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อผู้เข้าเยี่ยมชม ผู้เยี่ยมชมได้รับข้อมูลที่

ต้องการไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 
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บทที่  5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ในการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ

ศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิต  

พัฒนบริหารศาสตร์ในปี พ.ศ.2561 จ านวน 384 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามจากผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.91 

สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of 

Variance: One Way ANOVA) และการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Multiple 

Comparisons) ด้วยวิธีของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference) โดยที่ ผู้ วิจัยได้สรุป

ผลการวิจัยและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมชม 

1.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมชม 

1.1.1.1 เพศของผู้เยี่ยมชม ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 266 

คน (ร้อยละ 69.3) และเพศชาย จ านวน 118 คน (ร้อยละ 30.7) ตามล าดับ 
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1.1.1.2 อายุของผู้เยี่ยมชม  

ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 21 ปี จ านวน 157 คน (ร้อยละ 41.7) 

รองลงมาคือ ผู้เยี่ยมชมที่มีอายุ 21 – 40 ปี จ านวน 157 คน (ร้อยละ 40.9) และน้อยที่สุด คือ ผู้เยี่ยม

ชมอายุ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.5)  ตามล าดับ 

1.1.1.3 ระดับการศึกษา  

จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมาก

ที่สุด จ านวน 113 คน (ร้อยละ 29.4) รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา จ านวน 105 คน (ร้อยละ 

27.3) น้อยที่สุดคือ ระดับอ่ืนๆ (ปวส. ) จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.3) ตามล าดับ 

1.1.1.4 กลุ่มผู้ใช้สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ใช้ของพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ คือ นักเรียน จ านวน 

178 คน (ร้อยละ 46.4) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่/อาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ านวน 

75 คน (ร้อยละ 19.5) และน้อยที่สุด คือ นักท่องเที่ยว จ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.5)  ตามล าดับ 

1.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1.2.1 ประสบการณ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

ผู้ เยี่ ยมชมพิ พิ ธภัณ ฑ์ สถาบันบัณ ฑิ ต พัฒ นบริหารศาสตร์  ส่ วน ใหญ่ มี

ประสบการณ์การเข้าเยี่ยมชมมากที่สุด คือ 1 ครั้งต่อปี จ านวน 239 คน (ร้อยละ 62.2) รองลงมาคือ 

2 – 3 ครั้งต่อปี จ านวน 106 คน (ร้อยละ 27.6) และน้อยที่สุด คือ จ านวน 4 – 5 ครั้งต่อปี จ านวน 

13 คน (ร้อยละ 3.4) ตามล าดับ 

1.2.2 วัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมเพ่ือศึกษาข้อมูลเสริมการ

เรียนรู้/เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนมากที่สุด จ านวน 160 คน (ร้อยละ 23.0) รองลงมา คือ 
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เพ่ือเข้าร่วมฟังบรรยาย เสวนา และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์  จ านวน 116  คน              

(ร้อยละ 16.7) และน้อยที่สุด คือ อ่ืนๆ (เพ่ือมาท างาน) จ านวน 4 คน (ร้อยละ 0.6) ตามล าดับ 

1.2.3 การรู้จักพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม 

ส่วนใหญ่ผู้เข้าเยี่ยมชมรู้จักพิพิธภัณฑ์จากอาจารย์ จ านวน 184 คน (ร้อยละ 

24.5 ) รองลงมา คือ เพ่ือน จ านวน 128 คน (ร้อยละ 33.5) และน้อยที่สุด คือ อ่ืน  ๆ (โรงเรียน)

จ านวน 5 คน (ร้อยละ 0.7) ตามล าดับ 

1.2.4 วิธีการเดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้เยี่ยมชมเดินทางมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยใช้รถยนต์ส่วน

บุลคลมากที่สุด จ านวน 144 คน (ร้อยละ 37.5) รองลงมาคือ อ่ืนๆ (เดิน) จ านวน 60 คน (ร้อยละ 

25.0) และน้อยที่สุด คือเรือและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 9 คน (ร้อยละ 2.3) ตามล าดับ 

1.2.5 วันที่สะดวกในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

ผู้เยี่ยมชมสะดวกเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ในวันศุกร์ มากที่สุด จ านวน 154 คน 

(ร้อยละ 40.1) รองลงมา คือ สะดวกเข้าเยี่ยมชมในวันจันทร์ จ านวน 67 คน (ร้อยละ 17.4) และน้อย

ที่สุด คือ พฤหัสบดี จ านวน 29 คน (ร้อยละ 7.6) ตามล าดับ 

1.2.6 ช่วงเวลาที่สะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ 

ช่วงเวลาที่ผู้เยี่ยมชมสะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มากที่ สุด คือ เวลา 

13.00 - 16.30 น. จ านวน 170 คน (ร้อยละ 44.4) รองลงมา คือ สะดวกเข้าเยี่ยมชมในเวลา 8.30 -

12.00 น. จ านวน 114 คน (ร้อยละ 29.7) และน้อยที่สุด คือ สะดวกเข้าเยี่ยมชมในเวลา 12.00 - 

13.00 น. จ านวน 100 คน (ร้อยละ 26.0) 

1.2.7 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

ผู้เยี่ยมชมใช้เวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มากที่สุด คือ 15 - 30 

นาที จ านวน 155 คน (ร้อยละ 40.3) รองลงมา คือ ใช้เวลาน้อยกว่า 15 นาที จ านวน 109 คน (ร้อย

ละ 28.4) และระยะเวลาโดยเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 31 – 45 นาที จ านวน 43 คน (ร้อยละ 11.2) 

ตามล าดับ 
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1.2.8 การแสวงหาสารสนเทศในด้านเนื้อหานิทรรศการของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ส่วนใหญ่ผู้เข้าเยี่ยมชมต้องการแสวงหาข้อมูลในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา

และการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มากที่สุด จ านวน 199 คน (ร้อยละ 20.3) รองลงมา 

คือ ข้อมูลของเหตุการณ์ส าคัญที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

จ านวน 126 คน (ร้อยละ 12.9) และน้อยที่สุด คือ อ่ืนๆ (ราชวงศ์จักรี) จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.1) 

ตามล าดับ 

1.2.9 ระดับของสารสนเทศที่ได้รับตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับ 

ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่ได้รับสารสนเทศท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ในระดับมาก จ านวน 

214  คน (ร้อยละ 55.7) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง จ านวน 112 คน (ร้อยละ 29.2) และผู้ เยี่ยม

ชมได้รับสารสนเทศไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ คือ ในระดับน้อยที่สุด จ านวน 4 คน (ร้อยละ 1.0) 

ตามล าดับ 

1.2.10 การแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่ไม่เคยแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศ จ านวน 195 คน 

(ร้อยละ 50.8) และเคยแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศ จ านวน 189 คน (ร้อยละ 49.2) 

ตามล าดับ 

1.2.11 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ 

ในภาพรวมผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมใน

ระดับมาก จ านวน 250  คน (ร้อยละ 65.1) รองลงมาคือ ระดับมากที่สุด จ านวน 69 คน (ร้อยละ 

18.0) ผู้เยี่ยมชมที่พึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมน้อยที่สุด คือ ในระดับน้อยและน้อยที่สุด จ านวน 2 คน 

(ร้อยละ 0.5)ตามล าดับ 

1.2.12 การวางแผนที่จะกลับมาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร ์
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ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่วางแผน โดยอาจจะกลับมาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

อีกครั้ง จ านวน 229 คน (ร้อยละ 59.6) รองลงมาคือ วางแผนที่จะกลับมาเยี่ยมชมเป็นประจ า จ านวน 

131 คน (ร้อยละ 34.1) และผู้เข้าเยี่ยมชมจ านวนน้อยที่สุดที่มีการวางแผนว่าไม่กลับมาเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 1.0) ตามล าดับ 

1.3 ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ทางสถิติของปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหา

สารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในด้านระยะเวลา การเดินทาง ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ 

จ านวนบุคคลากรที่ให้บริการ ความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ ความพร้อม

ของสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง และการให้บริการ

สารสนเทศบนเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ ดังนี้ 

1.3.1 จ านวนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหา

สารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ 

ในภาพรวมผู้ เยี่ยมชมส่วนใหญ่  มีค่าเฉลี่ยปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหา

สารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางด้านการให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ มากที่สุด 

คือ (�̅� = 3.57 , S.D. = 1.074) ซึ่งค่าเฉลี่ยของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสวงหาสารสนเทศนั้น

อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือปัญหาด้านข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง  (�̅�= 3.56 , S.D. = 

1.043) ค่าเฉลี่ยของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสวงหาสารสนเทศนั้นอยู่ในระดับปานกลาง และ

น้อยที่สุด คือปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของผู้เยี่ยมชม (�̅� = 3.31 , S.D. = 1.062) 

ซ่ึงค่าเฉลี่ยของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสวงหาสารสนเทศนั้นถือว่าอยู่ในระดับปานกลางด้วย

เช่นกัน 

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาสามารถน ามาแปลความหมาย ได้ดังนี้  

เมื่อพิจารณารายด้าน จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ พบว่า  

นักเรียน มีค่าเฉลี่ย ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ มากที่สุด คือ ปัญหา

ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ (�̅� = 3.70 , S.D. = 1.056) รองลงมาคือ ปัญหา
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ข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง (�̅� = 3.61 , S.D. = 1.048) และน้อยที่สุด คือปัญหาด้านการ

เดินทาง (�̅� = 3.29  , S.D. = 1.112) 

นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ มากที่สุด คือ ปัญหา

ด้านการเดินทาง (�̅� = 3.51 , S.D. = 1.030) รองลงมา คือ ปัญหาข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง 

(�̅� = 3.46 , S.D. = 1.029) และน้อยที่สุด คือ ปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ (�̅� = 

3.14 ,  S.D. = 0.980) 

นักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ มากที่สุด คือ 

ปัญหา ด้านระยะเวลา (�̅� = 4.00 , S.D. = 0.000) รองลงมาคือ ปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ

พิพิธภัณฑ์ ด้านจ านวนบุคคลากรที่ให้บริการ ด้านความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่

พิพิธภัณฑ์ และด้านการให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ (�̅� = 3.50 , S.D. = 0.707) และ

น้อยที่สุด คือปัญหาด้านการเดินทาง ด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ และ

ด้านข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง  (�̅�  = 3.00 , S.D. = 0.000) 

บุคคลทั่วไป มีค่าเฉลี่ย ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ มากที่สุด คือ 

ปัญหาด้านการให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ (�̅� = 3.88 , S.D. = 0.840) รองลงมา คือ 

ปัญหาด้านการเดินทาง (�̅� = 3.86 , S.D. = 0.872) และน้อยที่สุด คือ ปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐาน

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์  (�̅� = 2.86 ,  S.D. = 0.980) 

นักวิจัย มีค่าเฉลี่ย ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ มากที่สุด คือ ปัญหา

ข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง (�̅� = 3.50 , S.D. = 1.517) รองลงมา คือ ปัญหาด้านความพร้อมใน

การแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ (�̅� = 3.33 , S.D. =1.366) และน้อยที่สุด คือปัญหาด้าน

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ (�̅� = 2.17 , S.D. =0.753) 

เจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย ปัญหาที่ส่งผล

ต่อการแสวงหาสารสนเทศ มากที่สุด คือ ปัญหาด้านความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่

พิพิธภัณฑ์ (�̅� = 3.71 , S.D. =1.088) รองลงมา คือ ปัญหาด้านข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง 

(𝑥 ̅= 3.67 , S.D. = 1.070) และน้อยที่สุด คือปัญหาด้านการเดินทาง (�̅� = 3.40 , S.D. = 1.219) 

ผู้ปฎิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ มาก

ที่สุด คือ ปัญหาการเดินทางและข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง (�̅�= 3.44 , S.D. = 1.333) 
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รองลงมา คือ ปัญหาด้านระยะเวลาในการให้บริการ (�̅� = 3.33 , S.D. =0.866) และน้อยที่สุด คือ

ปัญหาด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์และการให้บริการสารสนเทศบน

เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ (�̅�  = 2.78 , S.D. =1.394) 

1.3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาที่ส่งผลต่อการ

แสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยม

ชมพิพิธภัณฑ์  จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

Analysis Varianace) ด้วยค่าสถิติ F-test ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ในการทดสอบ พบว่า เมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์  จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ 

โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis Varianace) ด้วยค่าสถิติ F-test 

ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ในการทดสอบ พบว่า ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์มี  4 ด้าน คือ ปัญหาในด้านการเดินทาง ด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ด้านความ

พร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ ด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกใน

พิพิธภัณฑ์ มีค่าความน่าจะเป็น Probability (p) น้อยกว่า .05 หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกันมี

ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศในด้านการเดินทาง ด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ 

ด้านความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ ด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความ

สะดวกในพิพิธภัณฑ์ต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

1.3.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ

ของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ LSD จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ 

1.3.3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในด้านการเดินทางมาที่

พิพิธภัณฑ์ของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นราย

คู่ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้  เมื่อทดสอบความแตกต่างของปัญหาในด้านการเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ที่

ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ ระหว่างกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียน มีปัญหาในด้านการเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์สูงกว่า

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษามีปัญหาในด้านการเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่ม
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ผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไปมีปัญหาในด้านการเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้

ที่เป็นนักเรียน กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไปมีปัญหาในด้านการเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่

เป็นนักวิจัย กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไปมีปัญหาในด้านการเดินทางมาท่ีพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็น

เจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไปมีปัญหาในด้าน

การเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้ปฎิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่/

อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีปัญหาในด้านการเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่ม

ผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย 

1.3.3.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐาน

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ จ าแนกตาม

กลุ่มผู้ใช้ เมื่อทดสอบความแตกต่างของปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการ

แสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ ระหว่างกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนมีปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้

ที่เป็นนักศึกษา กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนมีปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่ม

บุคคลทั่วไป กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนมีปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่

เป็นนักวิจัย กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นศึกษามีปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่

เป็นนักวิจัย กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีปัญหาในด้าน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษา กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่/อาจารย์ของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่

เป็นบุคลทั่วไป กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีปัญหาใน

ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย 

1.3.3.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในด้านความพร้อมในการ

แนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็น

รายคู่ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ เมื่อทดสอบความแตกต่างของปัญหาในด้านความพร้อมในการแนะน า

ข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ 

ระหว่างกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนมีปัญหาในด้านความ

พร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษา กลุ่มผู้ใช้ที่เป็น
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นักเรียนมีปัญหาในด้านความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็น

บุคคลทั่วไป กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีปัญหาในด้าน

ความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษา กลุ่มผู้ใช้ที่เป็น

เจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีปัญหาในด้านจ านวนบุคคลากรที่ให้บริการ

ในพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไป 

1.3.3.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในด้านความพร้อมของ

สิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็น

รายคู่ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้เมื่อทดสอบความแตกต่างของปัญหาในด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความ

สะดวกในพิพิธภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นรายคู่ ระหว่างกลุ่ม

ผู้ใช้ที่แตกต่างกัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนมีปัญหาในด้านความพร้อมของสิ่ง

อ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษา กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนมีปัญหาใน

ด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย กลุ่มผู้ใช้ที่เป็น

นักเรียนมีปัญหาในด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็น

ผู้ปฏิบัติงานทางด้านพิพิธภัณฑ์ กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไปมีปัญหาในด้านความพร้อมของสิ่งอ านวย

ความสะดวกในพิพิธภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีปัญหาในด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์สูงกว่า

กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย 

 

2. การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิฑภัณฑ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในภาพรวม ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นภาพรวมของผู้เยี่ยมชม และอภิปราย

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้  ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 

2.1 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จากการศึกษาพบว่า การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เข้าเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในภาพรวม สอดคล้องกับทฤษฏีของ (T. D Wilson, 
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2000) พบว่า บุคลากรมีการแสวงหาสารสนเทศที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์และความต้องการ 

ความเชื่อ ทัศนคติ หรือความรู้สึกนึกคิด ถ้าสารสนเทศที่ได้รับนั้นไม่สอดคล้องกับทัศนคติหรือความ

ต้องการของบุคคล บุคคลนั้นจะไม่ต้องการสารสนเทศนั้น แม้ว่าสารสนเทศนั้นจะมีความน่าเชื่อถือ

หรือมีประโยชน์มากก็ตาม ซึ่งจากการศึกษาตามรายละเอียดย่อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์เป็นเพศหญิง จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 ซึ่งมากกว่าเพศชาย โดยจะสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ (จ าเนียร ช่วงโชติ, 2536) พบว่า เพศหญิงมีการแสวงหาสารสนเทศและการสืบค้น

สารสนเทศมากกว่าเพศชาย เพราะเพศหญิงมีทักษะในกระบวนการรับรู้และความรับผิดชอบการ

เรียนรู้สูงกว่าเพศชาย 

ในส่วนของระดับการศึกษาของกลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชม พบว่า มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทมากที่สุด จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 และจากการศึกษากลุ่มผู้ใช้ของพิพิธภัณฑ์ 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนจ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 และรองลงมาคือ

เจ้าหน้าที่/อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ19.5 ซึ่ง

สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้

ตั้งไว้ คือจัดสร้างขึ้นเพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรและนักเรียนในชุมชนโดยรอบได้เข้ามาใช้เพ่ือเป็นแหล่ง

ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ส่วนระดับอายุของผู้เข้าเยี่ยมชมพบว่า กลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชม อายุ 61 ปีขึ้นไป 

เป็นกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ซึ่งผลการวิจัยจะสอดคล้องกับงานวิจัย 

(ภัททิศร์ โชคอนันต์ตระกูล , 2553) ได้ศึกษาปัจจัยการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ พบว่า

ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 65 -69 ปี  ชอบไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมี

วัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวเพ่ือเยี่ยมญาติ/เพ่ือน ดังนั้นจึงท าให้ผู้เข้าเยี่ยมชมในกลุ่มอายุ 61 ปี

ขึ้นไปมาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์น้อยที่สุด 

ในด้านประสบการณ์ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นั้น ส่วนใหญ่ผู้เข้าเยี่ยมชมมีจ านวนมาก

ที่สุดคือ 1 ครั้งต่อปี จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 และมีวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมส่วน

ใหญ่เพ่ือศึกษาข้อมูลเสริมการเรียนรู้และเพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน จ านวน 160 คน 

คิดเป็นร้อยละ 23.0 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา, 2552) พบว่า เยาวชนไทยมี

ประสบการณ์การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครภายใน 1 ปี มีความถี่ในการเข้าชม 

1-2 ครั้ง และมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาและเรียนรู้ ในด้านการรู้จักพิพิธภัณฑ์นั้นส่วนใหญ่ผู้เข้า
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เยี่ยมชมรู้จักพิพิธภัณฑ์จากอาจารย์จ านวนมากที่สุด จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมา 

คือ เพ่ือน จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 และเมื่อน ามาพิจารณาพบว่า ทั้ง 2 กลุ่มนี้ถือเป็น

แหล่งสารสนเทศบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พนิดา สมประจบ , 2542) ได้ศึกษาถึง

พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ โดยเน้นการใช้สารสนเทศของกลุ่มนักศึกษา ผล

การศึกษาพบว่า นักศึกษามีความต้องการสารสนเทศเพ่ือการรับรู้ข่าวสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัย เริ่มต้นแสวงหาสารสนเทศจากอาจารย์ ก่อนที่จะค้นหาจากเว็บบนอินเทอร์เน็ต 

เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว 

ในด้านวันและเวลาที่ผู้เข้าเยี่ยมชมสะดวกในการมาเยี่ยมชมมากท่ีสุดนั้น คือ วันศุกร์ 

จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 และมากท่ีสุดในช่วงเวลา 13.00-16.30 น. จ านวน 170 คน คิด

เป็นร้อยละ 44.4 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา, 2552) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า     

ผู้เข้าเยี่ยมชมจะมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในวันเสาร์-อาทิตย์มากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องเนื่องจาก

พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ -ศุกร์ เวลาราชการจึงไม่

สามารถให้บริการในวันหยุดได้ 

การแสวงหาสารสนเทศในด้านเนื้อหาของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ พบว่า ผู้เยี่ยมชม

ต้องการสารสนเทศเนื้อหาในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาและการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยลละ 20.3 รองลงมาคือเนื้อหาข้อมูลเหตุการณ์ส าคัญของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการ

แสวงหาข้อมูลสารสนเทศร่วมกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ และระดับอายุ ระดับ

การศึกษาในส่วนใหญ่นั้นจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นิคม มูสิกะคามะ, 2521) ได้แบ่งประเภทของ

ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และการแสวงหาข้อมูลของแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มผู้ชมที่มีอายุ ต่ ากว่า 12 ปี 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการเนื้อหานิทรรศการแบบง่ายๆ เน้นการจัดแสดงแสงสีเป็นหลัก โดยจะเข้าชม

พิพิธภัณฑ์เพ่ือความเพลิดเพลิน ส่วนกลุ่มผู้เข้าชมวัยรุ่น เป็นกลุ่มที่ต้องการนิทรรศการที่มีความ

เชื่อมโยง โดยใช้แสงสีดึงดูด และกลุ่มผู้เข้าชมที่มีความรู้ เป็นกลุ่มที่มีความต้องการในด้านเนื้อหาของ

นิทรรศการและวัตถุจัดแสดงเป็นหลัก โดยไม่เน้นความสวยงามของวัตถุจัดแสดง ทั้งนี้ท าให้สามารถ

เชื่อมโยงกับการวัดระดับของสารสนเทศที่ผู้เยี่ยมชมได้รับตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมส่วน

ใหญ่ได้รับสารสนเทศท่ีตรงกับวัตถุประสงค์ในระดับมาก จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 
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นอกจากนี้ในด้านการแลกเปลี่ยนสารสนเทศหรือการแบ่งปันสารสนเทศของผู้เยี่ยม

ชมพิพิธภัณฑ์พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมส่วนใหญ่ไม่เคยแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสารสนเทศ จ านวน 195 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.8 ส่วนผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท่ีเคยแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศนั้นมีจ านวน 

189 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 นั้น ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปัน

สารสนเทศกับเพ่ือน จ านวน 112 คน และแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศกับครอบครัว จ านวน 

75 คน และแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศกับอาจารย์ จ านวน 2 คน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ (สุพัด ทองฉวี, 2554) ได้วิจัยว่าแหล่งข่าวสารต่างๆที่บุคคลจะท าการปรึกษาบ่อยที่สุด คือ เพ่ือน

และญาติ มากกว่าร้อยละ 50 

2.2 ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 

จากการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ทางด้านการให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ มากที่สุด คือ (�̅� = 3.57 , S.D. = 

1.074) ซึ่งค่าเฉลี่ยของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสวงหาสารสนเทศนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 

รองลงมา คือปัญหาด้านข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดง  (�̅� = 3.56 , S.D. = 1.043) และน้อยที่สุด 

คือปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของผู้เยี่ยมชม ( �̅� = 3.31 , S.D. = 1.062)  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์  จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ พบว่า ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์มี 4 ด้าน คือ ปัญหาในด้านการเดินทาง ด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ด้านความ

พร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ ด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกใน

พิพิธภัณฑ์ ซึ่งปัญหาในด้านการเดินทางนั้นและด้านความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกใน

พิพิธภัณฑ์ อาจเป็นเพราะว่าสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ อยู่ในมหาวิทยาลัยและตั้งอยู่ในบริเวณอาคาร

ของส านักงานอธิการบดี และพิพิธภัณฑ์เปิด-ปิดตามเวลาราชการ อาจเป็นสาเหตุที่เป็นผลท าให้การ

เข้ามาใช้บริการของผู้เข้าเยี่ยมเป็นไปได้ยากและไม่สะดวกเท่าที่ควร อีกทั้งพิพิธภัณฑ์ยังอยู่บริเวณชาน

เมืองและอยู่ห่างไกลจากพิพิธภัณฑ์อ่ืน ๆ อีกด้วย จึงท าให้ผู้เยี่ยมชมมีปัญหาการแสวงหาสารสนเทศ

ในด้านนี้ 

ส่วนปัญหาด้านความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ และความรู้

พ้ืนฐานของผู้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งปัญหานี้อาจจะมาจากจ านวนบุคลากรตามโครงสร้างของพิพิธภัณฑ์มี
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เพียงต าแหน่งเดียว จึงท าให้การแนะน าข้อมูลสารสนเทศให้ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้อย่างไม่ครอบคลุม

ตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้เยี่ยมชมต้องการแสวงหาสารสนเทศนั้น  

จากทั้งหมดจะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องกับทฤษฎีของ Wilson และ David Ellis 

ที่พบว่า ผู้ใช้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหลายด้าน เช่น อายุ เวลา พ้ืนความรู้ แต่ก็มิได้หมายความว่าทุก

คนจะมีความต้องการสารสนเทศเหมือนกัน เพราะแต่ละคนย่อมมีลักษณะที่แตกต่างกันในด้านต่างๆ 

เช่น สภาพแวดล้อม ความสนใจเฉพาะตัว และความตั้งใจ เป็นต้น ซึ่งสถานการณ์นั้น ๆ จะขึ้นอยู่กับ

เวลาและสถานที่ ท าให้ช่องว่างซึ่งท าให้เกิดความไม่แน่ใจในเรื่องต่าง ๆ อีกทั้งผู้ใช้ยังมีอุปสรรคที่

ขัดขวางการแสวงหาสารสนเทศอีกหลายประการ เช่น อุปสรรคในการเข้าถึงสารสนเทศ พ้ืนความรู้

ของผู้แสวงหาสารสนเทศ ต าแหน่งงานและหน้าที่ของผู้แสวงหาสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งอุปสรรค

เหล่านี้ คือ ตัวแปรแทรกซ้อน ( intervening variable) ที่อาจสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการ

แสวงหาสารสนเทศอีกด้วย 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 

1.  ควรศึกษาพัฒนาต่อไปในพิพิธภัณฑ์ให้หลากหลายตามแต่ละประเภทของ

พิพิธภัณฑ์ เนื่องจากประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ย่อมมีกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน 

2.  ควรศึกษาให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของพฤติกรรมสารสนเทศ อาทิ ความต้องการ 

การแสวงหา การสืบค้น และการใช้สารสนเทศ เนื่องจากทุกขั้นตอนของพฤติกรรมสารสนเทศล้วน

เชื่อมโยงกัน ทั้งวัตถุประสงค์ของผู้ เยี่ยมชม พฤติกรรมสารสนเทศที่พิพิธภัณฑ์ให้บริการ การเข้าใช้ 

การสืบค้น 

3. ควรด าเนินการสัมภาษณ์ (Focus Group) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสอบถาม

รายละเอียดขั้นตอนของการแสวงหาสารสนเทศแบบเชิงลึก ซึ่งจะได้ข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกของผู้เยี่ยม

ชมมากกว่านี้ 

4. พิพิธภัณฑ์อ่ืน ๆ สามารถน าเอาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ

สารสนเทศต่อไปได ้
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
1. ดร.ปัญญา จันทโคตร  
อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2. ดร.วัชร ีเพ็ชรวงษ์ 
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง 
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
4. นางสาวกรัณฑรัตน์ ประเสริฐธนากุล 
บรรณารักษ์ช านาญการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 

ศาสตร์ 
ค าชี้แจง แบบสอบถาม เรื่อง พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเยี่ยมชม การแสวงหาสารสนเทศ 
และปัญหาของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศของ
พิพิธภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์ โปรดตอบ
แบบสอบถามทุกข้อให้สมบูรณ์และตามความจริง ซึ่งความคิดเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและ
น ามาวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่กระทบต่อสถานภาพของท่านแต่ประการใด 

     นางสาวขวัญฤทัย แก้วจ าปา 

นักศึกษาสาขาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ  

 ชาย     หญิง 

2. อายุ 

 ต่ ากว่า 21 ปี         21 - 40 ปี        41 - 60 ปี        61 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

 ประถมศึกษา                    มัธยมศึกษาตอนต้น        มัธยมศึกษาตอนปลาย  

 ปริญญาตรี             ปริญญาโท             ปริญญาเอก              

 อ่ืนๆ โปรดระบุ......................... 

4. กลุ่มผู้ใช้พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 นักเรียน           นักวิจัย/นักวิชาการ 

 นักศึกษา                     เจ้าหน้าที่ /อาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                      

 นักท่องเที่ยว                    ผู้ปฏิบัติงานด้านที่มีความเก่ียวข้องกับด้านพิพิธภัณฑ

 บุคลทั่วไป                       อ่ืนๆ โปรดระบุ......................... 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิต     

พัฒนบริหารศาสตร์ 

ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากท่ีสุด 

1. ท่านมีประสบการณ์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กี่ครั้งต่อปี 

 ครั้งแรก 

 2 - 3 ครั้ง ต่อปี 

 3 - 4 ครั้งต่อปี 

 มากกว่า 5 ครั้ง ต่อปี 

2. วัตถุประสงค์ในการเข้ามาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คืออะไร (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

 เพ่ือศึกษาข้อมูลเสริมการเรียนรู้ / เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

 เพ่ือใช้ค้นคว้าหาข้อมูลส าหรับท างานตามที่ตนเองได้รับมอบหมาย 

 เพ่ือค้นคว้าเพ่ิมเติมในสิ่งที่สนใจ (เฉพาะตัวบุคคล) 

 เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ / เพื่อความบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจ 

 เพ่ือศึกษาดูงาน 

 เพ่ือเข้าร่วมฟังบรรยาย เสวนา และเข้าร่วมกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์ 

 เพ่ือหาข้อมูลในการศึกษาต่อ 

 เพ่ือการศึกษาวิจัย 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ......................... 

3. ท่านรู้จักพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ภัณฑารักษ์           อาจารย์  

 นักวิชาการ                            ครอบครัว 

 เพ่ือน                                        พิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ            

 หอจดหมายเหตุ                 ห้องสมุด 

 โทรทัศน์                 วิทยุ   

 หนังสือพิมพ์                            แผ่นพับ / โบรชัวร ์

 หนังสือ / วารสาร                 website ของพิพิธภัณฑ์    
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 youtube            Facebook  

 อ่ืนๆ โปรดระบุ......................... 

4. ข้อใดคือวิธีการเดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในครั้งนี้ 

 รถโดยสารประจ าทาง    

 รถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซ่ี/รถจักรยานยนต์รับจ้าง) 

 เรือ                      

  รถยนต์ส่วนบุคคล                          

 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล         

  อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 

5. วันที่พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดให้บริการวันใดที่ท่านสะดวกเข้าเยี่ยม

ชมมากท่ีสุด  

 วันจันทร์     วันอังคาร             วันพุธ          

 วันพฤหัสบดี            วันศุกร์ 

6. ช่วงเวลาที่สะดวกในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มากท่ีสุด 

 8.30 น. – 12.00 น.         12.00 น. – 13.00           13.00 น - 16.30 น.      

7. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 น้อยกว่า 15 นาที               15 - 30 นาท ี         

 31 - 45 นาที                      มากกว่า 45 นาที 

8. ท่านต้องการแสวงหาสารสนเทศด้านใดจากพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมา / การก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสร์ 

 ข้อมูลเหตุการณ์ส าคัญๆท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ประเทศ  

 ข้อมูลงานวิจัย 

 ข้อมูลการศึกษาต่อ 

 ข้อมูลศิษย์เก่า 

 ข้อมูลผู้บริหารและบุคคลส าคัญของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ข้อมูลรูปภาพและค าบรรยายประกอบภาพที่พิพิธภัณฑ์จัดแสดง 
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 ข้อมูลวัตถุจัดแสดง  (ทะเบียนวัตถุ / ภาพถ่ายวัตถุ) 

 ข้อมูลการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ 

 ข้อมูลการบรรยาย อภิปราย เสวนาทางวิชาการของพิพิธภัณฑ์ 

 ข้อมูลนิทรรศการหมุนเวียน 

 ข้อมูลการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ 

 อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 

9. สารสนเทศที่ท่านได้รับตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านในระดับใด 

 มากที่สุด             มาก             ปานกลาง           น้อย          น้อยที่สุด 

10. ท่านมีการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันสารสนเทศท่ีได้รับจากพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์ให้กับบุคคลอื่นหรือไม่ 

 ไม่เคย 

 เคย  โดยแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศกับบุคคลใด    

 เพ่ือน                     ครอบครัว        

 อาจารย์/นักวิชาการ         อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 

11. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อแหล่งสารสนเทศ (พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์) ในระดับใด 

 มากที่สุด          มาก           ปานกลาง         น้อย         น้อยที่สุด 

12. ท่านมีการวางแผนที่จะกลับมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อีกครั้ง

หรือไม่ 

 กลับมาเยี่ยมชมเป็นประจ า 

 อาจจะกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้ง 

 อาจจะไม่กลับมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 

 ไม่กลับมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 
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ส่วนที่ 3 ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศ

ของท่านมากท่ีสุด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสุด   คะแนน 2 หมายถึง น้อย  

คะแนน 4 หมายถึง มาก    คะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง  

 

ปัญหาที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้เยี่ยมชม 
พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ระดับความส าคัญของปัญหา
ที่ส่งผลต่อการแสวงหา

สารสนเทศของผู้เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ 

5 4 3 2 1 

1.ระยะเวลาในการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ส่งผลต่อการแสวงหา
สารสนเทศของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

2.การเดินทางมาท่ีพิพิธภัณฑ์ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของ
ท่านมากน้อยเพียงใด 

     

3.ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของผู้เยี่ยมชมส่งผลต่อการ
แสวงหาสารสนเทศของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

4.จ านวนบุคลากรที่ให้บริการในพิพิธภัณฑ์ส่งผลต่อการแสวงหา
สารสนเทศของท่านมากน้อยเพียงใด 

      

5.ความพร้อมในการแนะน าข้อมูลของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ส่งผลต่อ
การแสวงหาสารสนเทศของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

6.ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ เช่น ที่จอดรถ 
ทางเดินส าหรับผู้พิการ เป็นต้น ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของ
ท่านมากน้อยเพียงใด 

     

7.ข้อมูลของนิทรรศการที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ส่งผลต่อการแสวงหา
สารสนเทศของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

8.การให้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ส่งผลต่อการ
แสวงหาสารสนเทศของท่านมากน้อยเพียงใด 
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ส่วนที่ 4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 
ขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ขวัญฤทัย แก้วจ าปา 
วัน เดือน ปี เกิด 15 สิงหาคม 2531 
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยา) คณะโบราณคดี   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 99/652 สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร   
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