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บทคดัย่อภาษาไทย  

57903205 : การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : หอศิลป์, พฤติกรรมการเยี่ยมชม, ความต้องการสารสนเทศ 

นางสาว ชัชชญา คัณฑเขตต์: ความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อาจารย์ ดร. จุฑารัตน์ ช่างทอง 

  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเยี่ยมชมของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้ เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครชาวไทย 
ที่เข้าใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในเดือนกรกฏาคม 2560 จ านวน 400 คน เป็นการ

วิจัยเชิงส ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์การแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of 
Variance: ANOVA) และการเปรียบเทียบแบบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้  ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่
ระหว่าง 21-40 ปี มากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านศิลปะมากที่สุด  ผู้
เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าเยี่ยมชม มากกว่า 5 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 36.8 ผู้เยี่ยมชม ร้อยละ 
75 เป็นผู้เข้าเยี่ยมชมซ้ า โดยผู้เยี่ยมชมสนใจกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะมากที่สุด มีความต้องการ
เข้าเยี่ยมชมด้วยตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ การน าชมโดยศิลปิน และต้องการวิธีการน าชมโดยภัณฑารักษ์
น้อยที่สุด เมือ่เปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศพื้นฐานเป็นรายคู่ พบว่า ผู้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพนักเรียน / 
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ ต้องการสารสนเทศพื้นฐานด้านข้อมูลแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
มากกว่าบุคคลทั่วไป ผู้เยี่ยมชมมีความต้องการสารสนเทศด้านการจัดกิจกรรมทางศิลปะมากที่ สุดคือ 
กิจกรรมการแสดงดนตรี ละครและนาฏศิลป์ กิจกรรมที่มีความต้องการน้อยที่สุด คือ กิจกรรมภัณฑารักษ์น า
ชม (Curator Tour)  ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความต้องการแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต ช่องทาง 
Facebook มากที่สุด รองลงมา คือ Website และน้อยที่สุด คือ Twitter ลักษณะสารสนเทศที่ผู้เยี่ยมชม
ต้องการมากที่สุด คือ ด้านความน่าสนใจในการน าเสนอ (Appealing) รองลงมาคือ ความทันสมัยของข้อมูล 
(Timeliness) 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ 

57903205 : Major ARCHIVES AND CULTURAL HERITAGE INFORMATION MANAGEMENT 
Keyword : ART GALLERY, Visitor Behavior, Information Need 

MISS CHATCHAYA KANTAKATE : INFORMATION NEED OF ART GALLERY 
VISITORS AT BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE   THESIS ADVISOR :  JUTHARAT 
CHANGTHONG, PH.D. 

The aims of this research were to study visiting behavior and information 
needs of visitors at ART AND CULTURE CENTRE, BANGKOK. Four hundred adults 
participated in this survey research on July, 2017. The questionnaire was utilized to identify 
visiting behavior and information needs of the participants. The data were analyzed using 

percentage, mean (x ̅) and standard deviation, one way analysis of variance (ANOVA), and 
pair comparison using Scheffe’s method. 

The results showed that most of visitors were female students, 21-40 years 
old. The students who studied many fields except for arts were the main visitors. The 
visiting frequency was more than five times per year which was 36.8%. Moreover, 75% of 
visitors visited the centre more than at once. Art exhibition visiting was the most interested 
activity. The visitors preferred sightseeing by themselves, artist, and curator respectively. 
For information needs, the inspiration data for art creation were the greatest needs of the 
art students. Concert, drama and dance were the most interesting while the curator tour 
was the least. The needs of information source was facebook, website, twitter recpectively. 
The information appearance was the most needs meanwhile, the timeliness was the 
fewest. 
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กิตติกรรมประก าศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบันนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์สาขาการจัดการจดหมายเหตุ
และสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ขอขอบคุณประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ ดร. ปัญญา จันทโคต  ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ดร.สม
รักษ์ สหพงศ์ ที่ได้เมตตากรุณาให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะต่างๆ ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีในระยะ
ก่อตั้ง การท างานดังกล่าวถือเป็นองค์ความรู้เฉพาะทาง ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาต่อสาขาวิชานี้เพื่อน าไป
ปรับประยุกต์ในการท างานต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิิรมย์ อาจารย์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คุณลักขณา 
คุณาวิชยานนท์ ผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ 
ช่างทอง อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้วิจัยที่ได้แนะน าและให้ความรู้ทางด้านการท าวิจัยเป็นอย่างดี ขอขอบคุณเพื่อน
ร่วมงานศูนย์บรรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส าหรับ
ก าลังใจตลอดระยะเวลาในการศึกษา 

ขอขอบคุณ คุณอนิวัตน์ ทองสีดา และฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่ได้จัด
โครงการ Training of Art Manager  ผู้วิจัยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจถึง
บทบาท คุณค่า และการด าเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ดียิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล  อาจารย์ ดร.สายรุ้ง ซาวสุภา คุณขวัญชัย หิรัญเกียรติ  คุณสุชาติ ธนฐิติ
พันธ์ คุณอ าภา น้อยศรี  คุณสันติ แซ่ตั๊น รวมถึงกัลยาณมิตรอีกหลายท่านที่ผู้วิจัยมิอาจเอ่ยนามได้ทั้งหมดในที่นี้ 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา คุณพ่อไชยชาญ คัณฑเขตต์ และคุณแม่ พยุง 
คัณฑเขตต์ ที่ได้อบรมเลี้ยงดูสั่งสอน ปลูกฝังให้ผู้วิจัยรักการอ่าน ได้เรียนรู้และสัมผัสความงามของงานศิลปะ
ผ่านนิทรรศการจัดแสดงงานศิลปะในหอศิลป์  การเดินทางท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานตั้งแต่เยาว์วัย 
อีกทั้ง สนับสนุนให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งดนตรี ละครเวที นาฏศิลป์ รวมถึงสนับสนุนการศึกษาตอ่
ในสาขาวิชานี้  ขอขอบคุณน้องสาวสุดที่รัก นางสาวกนกอร คัณฑเขตต์ และนางสาวกรกนก คัณฑเขตต์ ที่ได้ให้
ก าลังใจด้วยดีตลอดมา การมีครอบครัวที่ดีและกัลยาณมิตรที่ดีจึงเป็นลาภอันประเสริฐของชีวิต เป็นก าลังใจที่ดี
เยี่ยมท าให้ผู้วิจัยสามารถฝ่าฟันกับปัญหา อุปสรรคนานัปประการ 

  
  

ชัชชญา  คัณฑเขตต ์
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในยุคสังคมสารสนเทศที่สารสนเทศและความรู้เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ

และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ปัจจุบันมีสารสนเทศเกิดขึ้นอย่าง
มากมาย เกิดภาวะท่วมท้นของสารสนเทศ (Explosion Information) จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital 
Revolution)  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารอย่างฉับพลัน ท าให้
มนุษย์ก้าวเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การเปิดรับข้อมูล
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว   

ดังนั้น การบริการสารสนเทศที่เหมาะสมจึงต้องมีการศึกษาความต้องการสารสนเทศ
เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้นั้นๆ สามารถตอบสนองความต้องการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการได้ตรงวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับบริบทของแหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้แหล่งเรียนรู้นั้นเป็นแหล่งสารสนเทศเฉพาะทางที่มี
คุณค่าต่อการเรียนรู้นอกระบบ เยาวชน บุคคลทั่วไป รวมถึงบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ
สุขภาพสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็นอย่างดี 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมจึงมีความส าคัญต่อนัก
สารสนเทศหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหอศิลป์ เช่น ภัณฑารักษ์ เจ้าหน้าที่น าชมนิทรรศการ (Museum 
Educator) เป็นต้น การจัดบริการสารสนเทศที่เหมาะสมส่งผลถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการสารสนเทศ  การเผยแพร่สารสนเทศ ให้มีความสอดคล้องต่อการบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี 
นักวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์  อารีย์ ชื่นวัฒนา (2555) iได้ให้ความหมายของค าว่า “ความ
ต้องการสารสนเทศ” (Information Needs) หมายถึง ภาวะที่บุคคลตระหนักว่าตนขาดสารสนเทศ 
เกิดช่องว่างทางความรู้ ท าให้บุคคลเกิดแรงผลักดันในการแสวงหาสารสนเทศ  เช่น ความต้องการ
สารสนเทศที่เกิดจากหน้าที่การงาน ความต้องการสารสนเทศจากความสงสัย เป็นต้น  

หอศิลป์นับเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ที่รัฐได้ให้ความส าคัญและส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่ารัฐบาลใดๆ ต่าง
ตอบสนองต่อเจตนารมย์ดังกล่าว หอศิลป์จึงจัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปศึกษา มีบทบาทใน
การส่งเสริมการเรียนรู้  เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ เผยแพร่งานศิลปะสู่สาธารณชน เป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนความรู้ แรงบันดาลใจ เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน รวมถึงมี
บทบาทในการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเสวนา อภิปราย 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น   
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นอกจากนั้น หอศิลป์ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยสารสนเทศทางศิลปะที่
หลากหลายผ่านรูปแบบตัวอักษร ข้อความ ภาพ เสียงและศิลปวัตถุ เป็นต้น ซึ่งสารสนเทศดังกล่าว
ล้วนมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัยงานศิลปะ รวมถึงการสร้างประสบการณ์และความ
สุนทรีย์แก่ผู้เยี่ยมชม  ดังนั้น ผู้เยี่ยมชมหอศิลป์จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการบริการสารสนเทศในหอศิลป์  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2576 ซึ่งจัดท าโดยส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาได้ปรากฏวิสัยทัศน์ ดังนี้  
  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
  โดยแผนการศึกษาดังกล่าวได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย โดยให้ความส าคัญต่อแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการ
เรียนรู้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ สร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา / จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  

ดังนั้น การศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลป์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาบทบาทของหอศิลป์ในการเป็นแหล่งสารสนเทศด้านศิลปะที่
ตอบสนองต่อความต้องการแก่ผู้เยี่ยมชมและกระจายไปสู่เยาวชน นักศึกษาด้านศิลปะ นักวิจัยและ
ผู้สนใจทั่วไปในภูมิภาคต่างๆ ให้สามารถใช้บริการสารสนเทศจากหอศิลป์เพ่ือการเรียนรู้ น าไปสู่การ
พัฒนาการออกแบบการบริการสารสนเทศในหอศิลป์โดยมีงานวิจัยเป็นฐานรองรับการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ: กรณีศึกษาหอศิลปะและวัฒนธรรม” (ธิดารัตน์ นาคบุตร, 2553) ที่ได้น าเสนอแนวทางในการ
บริหารจัดการด้านสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศของหอศิลป์อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงความถี่ในการ
เผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไซต์   

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2551 เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาด้านศิลปะและมีรูปแบบการบริหาร
จัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและเป็นการยกระดับมาตรฐานวงการศิลปะในประเทศไทย มานิตา 
ศรีสิตานนท์ (2552: 2) เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม   

งานวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมหอศิลป์ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
เชิงปริมาณหรือหากเป็นผลการศึกษาระดับดุษฎีนิพนธ์จะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับเชิงคุณภาพ
ในขณะที่ผลการศึกษาของประเทศไทย ยังไม่ปรากฏงานวิจัยที่ศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้
เยี่ยมชมในหอศิลป์ งานวิจัยที่ปรากฏพบว่ามุ่งเน้นศึกษาเรื่องของการบริหารจัดการหอศิลป์ 
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(กมลวรรณ จันทวร, 2555;  มานิตา ศรีสิตานนท์, 2552; ชนิกานต์ โตแสงชัย, 2556) การจัดการ
สารสนเทศในบริบทการจัดการฐานข้อมูลของหอศิลป์ (จินต์ อุปถัมภกานนท์, 2554) การจัดการงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติ (ชัยวัฒน์ สุทธิวงศ์, 2556) การออกแบบพ้ืนที่เชิงสถาปัตยกรรมภายในหอศิลป์ 
(นตวัน ชื่นชม, 2549; ฉัตรวิไล พุ่มส้ม, 2557) บทบาทของหอศิลป์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปศึกษา (โลจนา มะโนทัย, 2543; ธมน ศรีขาว, 2555) บทบาทของหอศิลป์ในการเผยแพร่งาน
ศิลปะ (อาทิตยา จันทะวงษ์, 2540) การท่องเที่ยวเชิงศิลปะของหอศิลป์ (ฐิตินันท์ เตชไกรชนะ, 2554; 
ด ารง เหรียญพูนเพ่ิม, 2553) การทัศนศึกษาในหอศิลป์และการใช้สื่อทางสุนทรียศาสตร์ (ธัชชัย ยอด
พิชัย, 2543) การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในการเรียนศิลปะ (ณัฐกานต์ ประ
ทุม, 2558; เพ็ญผกา ทัดทอง, 2557) เป็นต้น  

ด้วยเหตุนี้  จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้ เยี่ยมชมหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการบริการสารสนเทศในหอศิลป์ให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านศิลปะที่ส าคัญ เป็นแหล่งสุนทรียะที่
ควบคู่กับองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังเป็น
แนวทางการในการจัดบริการสารสนเทศในหอศิลป์ที่สามารถน าไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของแหล่ง
เรียนรู้ประเภทอ่ืน ๆ สอดคล้องกับยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) ลดอุปสรรคในการ
เข้าถึงสารสนเทศและองค์ความรู้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศิลปิน (วิโชค มุกดามณี , 2545; ธิดารัตน์ นาคบุตร, 
2553; ธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ, 2551) ซึ่งน าไปสู่การเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีบทบาทต่อเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มผู้ประกอบการ น าพาให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บน
ฐานความรู้อย่างยั่งยืน 

ค าถามการวิจัย 
1. ผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเยี่ยมชมเป็นอย่างไร 
2. ความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมี

อะไรบ้าง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเยี่ยมชมของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
2.  เ พ่ือศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้ เยี่ ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ ง

กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 ประชากร 
ประชากร คือ ผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จากหนังสือรายงานประจ าปี 2559 
ระบุจ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการและกิจกรรมหลักของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จ านวน 
1,274,136 คน  
 กลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ ผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครชาวไทย ที่
เข้าใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในเดือนกรกฎาคม 2560 จ านวน 400 คน  
 ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น ได้แก่ คุณลักษณะของผู้เยี่ยมชม  ในงานวิจัยนี้ศึกษา 4 ปัจจัย คือ เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา  

ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเยี่ยมชม และความต้องการสารสนเทศ   
 ข้อตกลงเบื้องต้น 

   ในการวิจัยครั้งนี้ การส ารวจความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมไม่ครอบคลุ มถึง
สารสนเทศที่เกิดจากงานบริหารจัดการภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมถึง
สารสนเทศที่เกิดจากหน่วยงานภายนอกขออนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดกิจกรรม 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
2.  ได้ทราบความต้องกา รสารสนเทศของผู้ เ ยี่ ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ ง

กรุงเทพมหานคร 
3. ผลของการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะสามารถน าไป

พัฒนาบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมได้สอดคล้องต่อ
ความต้องการสารสนเทศในการเรียนรู้ของผู้เยี่ยมชม 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผู้เยี่ยมชม คือ กลุ่มบุคคลชาวไทยที่เข้าร่วมชมนิทรรศการงานแสดงศิลปะหรือเข้าร่วม

กิจกรรมทางศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คือ หน่วยงานในสังกัดขององค์กรการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด าเนินงานโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
สารสนเทศ คือ ข้อมูลในรูปแบบ ตัวอักษร ภาพ และเสียง ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม

โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต คือ ข้อมูลในรูปแบบ ตัวอักษร ภาพ และเสียง ที่เกิดขึ้นจาก

การจัดกิจกรรมโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครน าเสนอผ่าน Website, Facebook, 
Youtube, Twitter และ Instragram ของหอศิลปวัฒนธรรมฯ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่อง “ความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร”  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. หอศิลป์ 
   1.1 ความหมายและความส าคัญ 
   1.2 ภารกิจของหอศิลป์ 
  1.3 ประเภทของหอศิลป์ 
  1.4 กิจกรรมทางวิชาการของหอศิลป์ 
   1.5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
   2. ความต้องการสารสนเทศ 
  2.1 ความหมายของความต้องการสารสนเทศ 
  2.2 องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับความต้องการสารสนเทศ 
  3. การศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมหอศิลป์ 
  4. การศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลป์ 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามล าดับหัวข้อข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หอศิลป ์
 ความหมายและความส าคัญ 

    พจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษ -ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2530:  115) ได้ให้
ความหมายของค าว่า หอศิลป์ (Gallery) คือ ห้อง ห้องโถง หรืออาคารส าหรับแสดงผลงานศิลปะ 

 นักวิชาการด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยา จิ รา จงกล (2532)  ได้ ให้ความหมาย
พิพิธภัณฑสถานศิลปะ (Museum of Arts) เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะทุกประเภท โดยจ าแนกให้
หอศิลป์ (Art of Picture or National Gallery) จัดอยู่ในประเภทพิพิธภัณฑสถานศิลปะ โดยมีนิยาม
ดังนี้  “เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงงานจิตรกรรมและประติมากรรมของศิลปินที่มีชื่อตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน”  ในขณะเดียวกันได้ให้ความหมายของค าว่าพิพิธภัณฑสถานศิลปะสมัยใหม่ (Museum 
of Modern Art)  ดังนี้ “จัดแสดงผลงานด้านศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ทั้งในด้านของจิตรกรรมและ
ประติมากรรมรวมทั้งงานฝีมือของศิลปินร่วมสมัยด้วย” 
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อีริค ทิลเบอรี่ อ้างถึงในเบญจพล บุญญาภิสันท์ (2006) ได้ให้ความหมายของค าว่า
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ คือ องค์กรหรือสถาบันที่มีการเก็บรักษาเพ่ืออนุรักษ์และจัดแสดงผลงานทางศิลปะ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด เป็นชุมชนของกลุ่มศิลปิน  และให้ค าจ ากัดความของค าว่า ห้อง
แสดงศิลปะ (Art Gallery)  สามารถจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ หรือพ้ืนที่จัดแสดงงานเชิงพาณิชย์ ตามแต่การ
ให้ความหมายของแต่ละแห่งแตกต่างกันไป แต่ทั้งนี้  ห้องแสดงศิลปะ คือ พ้ืนที่จัดแสดงงาน
ศิลปะ  ดังนั้น พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และหอศิลป์ หรือห้องแสดงศิลปะนั้น มีความคล้ายคลึงกัน แต่มี
รูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของการจัดตั้ง 

  นักวิชาการด้านศิลปะและศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) วิโชค มุกดามณี 
(2545) ได้ให้ค าจ ากัดความในสารานุกรมไทย ฉบับเยาวชนฯ เล่มที่ 37  ดังนี้ “หอศิลป์ คือ สถานที่
รวบรวมผลงานศิลปกรรมของศิลปินในแต่ละยุคสมัย หน้าที่ของหอศิลป์ คือ ดูแลรักษาผลงาน
ศิลปกรรมเพ่ือเผยแพร่ห้ความรู้และความเพลิดเพลินในการชมสิ่งสวยงาม รวมทั้งจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้นแก่ประชาชน”   

ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2540) ได้วิจัยเรื่อง หอศิลป์ในประเทศไทย โดยก าหนดนิยามค า
ว่า หอศิลป์ หมายถึง สถาบันที่มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ เผยแพร่ และส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและ
ศิลปินด้านทัศนศิลป์ เป็นสถาบันที่จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางศิลปะสู่ชุมชน 
สอดคล้องกับสุชาติ เถาทอง ศิลปินด้านจิตรกรรมและนักวิชาการด้านศิลปะ (2540: 7-8) ได้ให้เหตุผล
ถึงความจ าเป็นในการจัดตั้งหอศิลป์ ดังนี้ “หอศิลป์เปรียบเหมือนคลังปัญญาแห่งความคิดสร้างสรรค์
ศิลปะ ที่มีความจ าเป็นส าหรับการศึกษาค้นคว้า ของผู้สนใจ และเป็นแหล่งเก็บรวบรวมภูมิปัญญาของ
ชาติไทย ....”   มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาศิลปะ และเป็นพ้ืนที่ที่ใช้
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอีกด้วย  

หอศิลป์เป็นสถาบันที่มีหน้าที่จัดแสดง จัดกิจกรรมด้านการเผยแพร่งานศิลปะ มีลักษณะ
การด าเนินงานที่ใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑสถาน (Museum) พิพิธภัณฑสถานทางศิลปะ (Museum of 
Art) และพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย (University Museum) (อาทิตยา จันทะวงษ์, 2540: 210) ต่างจาก
อ านาจ เย็นสบาย (2549: 7) ได้ก าหนดความหมายของหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ มีความหมาย
เช่นเดียวกัน  คือ “องค์กรที่มีพ้ืนที่ส าหรับการจัดการสะสม รวบรวมผลงานศิลปะ แสดงผลงานศิลปะ 
เผยแพร่ความรู้ศิลปะด้วยสื่อและกลวิธีต่างๆ ตลอดจนการด าเนินการเพ่ือการจ าหน่ายการประมูล
ผลงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับองค์กรต่างๆ ทั้งชุมชน ภายในประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน 
และนานาชาติ”  

จากส ารวจวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่าหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ มีความหมายเดียวกัน 
แต่มีรูปแบบนโยบายการบริหารงาน วัตถุประสงค์ พันธกิจและรูปแบบการบริการแตกต่างกัน โดยหอ
ศิลป์บางแห่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร เป็นแหล่งสะสมผลงานศิลปกรรม เช่น หอศิลป์กรุงไทย 
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ธนาคารกรุงไทย หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอศิลปกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เป็นต้น ในขณะเดียวกันหอศิลป์บางแห่งไม่เน้นการสะสมงานศิลปะ
และการอนุรักษ์ แต่ให้ความส าคัญในการเป็นพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ การจัดกิจกรรม การ
อบรมทางศิลปะ การอภิปรายและการเสวนา รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ เช่น หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นต้น  

ดังนั้น หอศิลป์ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะที่ส าคัญ เป็นพ้ืนที่เชิงสร้างสรรค์
ส าหรับการจัดแสดงผลงานทางศิลปะของศิลปินและนักศึกษาศิลปะ การจัดกิจกรรมทางศิลปะใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะอีกด้วย   

ภารกิจหรือบทบาทหน้าที่ของหอศิลป์ 
หอศิลป์มีการบริหาร นโยบาย เป้าหมาย พันธกิจ วัตถุประสงค์การด าเนินงานมีรูปแบบที่

แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าการด าเนินงานในรูปแบบมูลนิธิให้ผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์
ได้ดีกว่าการบริหารจัดการในรูปแบบองค์กรราชการ (กมลวรรณ จันทวร , 2553: 298) สอดคล้องกับ
การศึกษามาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทหอศิลป์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หอ
ศิลป์  สถาบันสมิธโซเนี่ยน และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เจ.พอล เจตตี ที่มีการจัดการบริหารในลักษณะ
เอกชน และไม่ใช่หน่วยงานราชการ มีการสนับสนุนด้านการค้นคว้าวิจัยโดยจัดตั้งสถาบันวิจัยเจตตี 
(The Getty Research Institue)  ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียง สร้างองค์ความรู้ ภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือ (อ านาจ เย็นสบาย: 2548) ดังนั้น หอศิลป์จึงมีบทบาทในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่ส าคัญ  

อ านาจ เย็นสบาย (2548: 18) เห็นว่าภารกิจขั้นพ้ืนฐานของหอศิลป์ จ าแนกได้ 5 
ประเด็น ดังนี้  1. เพ่ือการรวบรวมสะสมผลงาน  2. เพ่ือดูแลเก็บรักษา 3. เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ 4. 
เพ่ืออธิบายความหมายหรือแสดงนัยยะ  5. เพ่ือการจัดนิทรรศการเผยแพร่  สอดคล้องกับอาทิตยา 
จันทะวงษ์ (2540)  หอศิลป์จัดเป็นสถาบันซึ่งรวบรวม บันทึกเป็นหลักฐาน สงวนรักษา ค้นคว้าวิจัย 
น าเสนอ และจัดแสดงงานศิลปะ ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวเป็นการด าเนินการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน    

มานิตา ศรีสิตานนท์ (2552: 1)  ได้กล่าวถึงภารกิจของหอศิลป์ไว้ว่า “หอศิลป์ (Art 
Gallery)   เป็นสถาบันหรือองค์กรที่ มีความจ า เป็นต่อวงการศิลปะ มีหน้ าที่ ส งวนรักษา 
(Preservation) เผยแพร่ (Dissemination) และส่งเสริม (Promotion)  งานศิลปะ และศิลปิน อีก
ทั้งยังสามารถเป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นด้านศิลปะ” 

ศิริวัฒน์ แสนเสริม (2549) ให้ความเห็นว่าหอศิลป์จัดเป็นแหล่งความรู้ทางศิลปะ มีหน้าที่
จัดระบบรวบรวมข้อมูลโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคม ควรมีการพัฒนาการบริหาร
จัดการหอศิลป์เพ่ือหอศิลป์นั้นสามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็น
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แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง  สุชาติ ตันธนะเดชา (อ้างถึงใน ศิริวัฒน์ แสนเสริม, 2549) 
ได้เสนอประเด็นส าคัญเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นการจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 
21  คือ 1. การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพ่ือเรียนรู้   2. คุณภาพการเรียนรู้  3. ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
เรียนรู้  สอดคล้องกับรายงานการวิจัยการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสังคมไทย ในศตวรรษที่  21 (สุมาลี 
สังข์ศรี, 2547: 51, 64) ให้ความเห็นว่าควรมีเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่สามารถช่วยบุคคล
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และบุคคลนั้นสามารถวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ได้ (Learning 
needs)  ซึ่งสื่อและเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการเชื่อมโยงความรู้และเป็นเครื่องมือในการสร้างความเท่า
เทียมกันในการเข้าถึงสารสนเทศหรือองค์ความรู้  

อีริค ทิลลี่ อ้างถึงในเบญจพล บุญญาภิสันท์ (2554: 2247) เห็นว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะและ
ห้องแสดงศิลปะ ต่างมีแนวคิดและวิธีการที่เน้นการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปะเพ่ือเผยแพร่
ผลงานของศิลปิน โดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะควรมีหน้าที่ในการอนุรักษ์และแสดงผลงาทางศิลปะเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ และห้องแสดงศิลปะนั้น ควรเป็นการจัดแสดงนิทรรศการ เพ่ือการเผยแพร่ ซื้อ ขาย 
ผลงาน  

ราชกิจจานุเบกษา (2545: 350-351) ได้ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่
ของศูนย์หอศิลป์  ดังนี้   

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   
 2. สนับสนุนทางวิชาการในการจัดการหอศิลป์  
 3.  เป็นศูนย์กลางเครือข่ายหอศิลป์และการมีส่ วนร่วมในการด าเนินงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
 4. เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงาน การจัดนิทรรศการ และถ่ายทอดงานศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย  
 5. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติศิลปิน และผู้สร้างงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
 6. แสวงหา และจัดหาผลงานทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นสมบัติของชาติ  
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 
จะเห็นได้ว่าภาครัฐได้ให้ความส าคัญต่อศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการจัดการหอศิลป์ ซึ่ง

สอดคล้องกับสุชาติ เถาทอง (2540: 13-14) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าหอศิลป์จัดเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนการศึกษาทางด้านศิลปกรรม มีภารกิจในการเผยแพร่ผลผลิตทางศิลปกรรมสู่ชุมชน การ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางศิลปกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกประเทศ เช่น ส่วนราชการ สถาบันวัฒนธรรมและสถานฑูตต่าง ๆ นอกจากนี้ หอศิลป์ยัง
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มีภารกิจด้านการผลิตเอกสารประกอบนิทรรศการ เช่น สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ และสารสนเทศทาง
ศิลปศึกษาอีกด้วย  
  จากการศึกษาภารกิจหลักของหอศิลป์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น สามารถสรุป
ภารกิจของหอศิลป์ ดังนี้  

1. หอศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านศิลปะ  
2. สร้างองค์ความรู้และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะ  
3. มีหน้าที่เผยแพร่และส่งเสริมงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ    
4. เป็นพ้ืนที่จัดแสดงงานนิทรรศการผลงานทางศิลปะของศิลปิน  
5. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  

ประเภทของหอศิลป์ 
 การแบ่งประเภทของหอศิลป์ สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ การแบ่งประเภทของหอศิลป์
ตามสังกัด  วิโชค มุกดามณี (2555: 41-42) ได้จ าแนกหอศิลป์เป็น 4 ประเภท คือ 

1. หอศิลป์แห่งชาติ เป็นหอศิลป์ที่อยู่ในการบริหารจัดการโดยรัฐบาล เช่น 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า อยู่ภายใต้สังกัดกรมศิลปากร เป็นต้น 

2. หอศิลป์ประจ าจังหวัด เป็นหอศิลป์ที่อยู่ในการบริหารจัดการโดยหน่วยงาน
ในระดับจังหวัด หรือส่วนราชการท้องถิ่น เช่น หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เป็นต้น  

3. หอศิลป์ในมหาวิทยาลัย อยู่ในการควบคุมดูแลและบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย โดยหอศิลป์แต่ละแห่ง มีโครงสร้างการบริหารงานที่แตกต่างกัน เช่น หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ จัดเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ   

4. หอศิลป์เอกชน อยู่ในการควบคุมดูแลและบริหารจัดการของบุคคลหรือ
บริษัทเอกชน หรือนิติบุคคล สมาคม องค์กร หอศิลป์เอกชนบางแห่งมีเป้าหมายการจัดตั้งเพ่ือจัด
แสดงและจ าหน่ายงานศิลปะที่สะสม เช่น สมบัติเพ่ิมพูนแกลเลอรี่ หอศิลป์บางแห่งจัดตั้งเพ่ือเก็บ
รวบรวมและแสดงผลงานจากการสะสม หรือจัดแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปะซึ่งภัณฑารักษ์ได้
คัดเลือกน ามาเสนอและจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ทั้งนี้ หอศิลป์เอกชนบางแห่ง มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะควบคู่กับการจัดแสดงและจ าหน่ายผลงานทางศิลปะ เช่น หอศิลป์ร่วม
สมัยอาร์เดล เป็นต้น 
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กิจกรรมทางวิชาการของหอศิลป์  
การด าเนินงานหอศิลป์ขึ้นอยู่กับภารกิจและนโยบายการจัดตั้งหอศิลป์ซึ่งมีความแตกต่าง

กันไปตามรูปแบบการบริหารงาน รวมถึงการก าหนดเป้าหมายหลักในการด าเนินงาน เช่น ด้านการ
วิจัย การท่องเที่ยว ตลาดนัดศิลปะ (Art Market) เป็นต้น   

หอศิลป์จัดเป็นองค์กรทางวัฒนธรรมที่มีรูปแบบการบริหารจัดการต่างจากแหล่งเรียนรู้
ประเภทอ่ืน ๆ เนื่องจากมีภารกิจหลักด้านศิลปะ จึงต้องมีผู้รับผิดชอบหลักที่มีความรู้ทางวิชาการที่
สัมพันธ์กับกิจกรรมหลักของหอศิลป์ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประชุมวิชาการด้านศิลปะ 
การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ การติดตั้งผลงานศิลปะ  การอนุรักษ์  การขนย้ายงานศิลปะที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ  การควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ การออกแบบแสง (Lighting Design)  การ
ออกแบบพื้นที่ใช้งาน และการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

บทสรุปการสัมมนาเรื่อง “หอศิลป์แหล่งให้การศึกษา” ณ สยามสมาคม (มานิตา ศรีสิตา
นนท์, 2552: 24 อ้างถึงในนตวัน ชื่นชม, 2549: 19) ได้สรุปไว้ว่า หอศิลป์ควรมีการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ คือ  

1. การจัดนิทรรศการ  
2. การจัดการแข่งขันทางงานศิลปะ  
3. การเชิญศิลปินร่วมแลกเปลี่ยนความคิด  
4. การบรรยายให้ความรู้  
5. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ด้านงานศิลปะ  
6. การจัดแสดงต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ชมรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม 

อาทิตยา จันทะวงษ์ (2540) ได้จ าแนกงานบริการหลักของหอศิลป์ 3 ประเภท คือ         
1. การจัดการงานศิลปะ 2. การเผยแพร่ศิลปะ 3. บริการเสริมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับชลดา เรืองรักษ์
ลิขิต (2555: 72-73) เห็นว่าหอศิลป์ควรมีการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ดังนี้  

  1. การจัดบรรยาย การอภิปราย และปาฐกถาทางวิชาการ  
  2. การจัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการโดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ

นิทรรศการและกิจกรรที่ด าเนินการ  
  3. การจัดการบรรยายโดยศิลปิน   
  4. การสาธิตการสร้างสรรค์การท างานศิลปะให้แก่ผู้สนใจ การจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติ การจัดชั้นเรียนการสอนเฉพาะเรื่อง  
  5. การจัดฉายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามเนื้อหาที่นักวิชาการก าหนด  
  6. การจัดท าสื่อเพ่ือเผยแพร่ภาพและเสียงเพ่ือให้เครือข่ายสังคม เด็กและ

เยาวชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน   
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สรุปการด าเนินงานของหอศิลป์ ดังนี้  
1. การจัดนิทรรศการหมุนเวียน นิทรรศการเคลื่อนที่ และนิทรรศการถาวร  
2. กิจกรรมทางด้านการศึกษา 
3. การจัดการบรรยาย การอภิปราย และปาฐกถาทางวิชาการ 
4. การจัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ  
5. การจัดการบรรยายโดยศิลปิน 
6. การบริการน าชมผลงานศิลปะ 
7. การสาธิตการสร้างสรรค์การท างานศิลปะแก่ผู้สนใจ 
8. การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการประเภทต่าง ๆ 
9. การจัดชั้นเรียนในหอศิลป์ เพ่ือก าหนดการเรียนการสอนเฉพาะเรื่อง 
10.  การจัดฉายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ตามเนื้อหาและโครงเรื่องท่ีก าหนด 
11.  การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยศิลปะ 

กิจกรรมดังกล่าว จัดเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่หอศิลป์ควรให้ความส าคัญและมีการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เยาวชน ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

  โครงการก่อการสร้างหอศลิป์ได้เริ่มขึ้นเมื่อดร.พิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ได้มี
มติร่วมกับคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ  ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2538 ให้
กรุงเทพมหานครจัดสร้างหอศิลปะร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหานคร ณ  สี่แยกปทุมวัน โดยมีรูปแบบที่
ผ่านการคิดและการตัดสินใจร่วมกัน ต่อมานายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ในปี 2547 เครือข่ายศิลปินและประชาชนจึงได้น าโครงการหอศิลป์เข้าหารือ และ
ได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการจัดสร้างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ตาม
โครงการเดิม พ้ืนที่แสดงศิลปะ จัดแสดงงานทัศนศิลป์ บนพ้ืนที่รวมมั้งสิ้น 4,000 ตารางเมตร โดยมี
แนวคิด คือ  

“เป็นหอศิลปวัฒนธรรมของประชาชน 
เพ่ือส่งเสริมความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน” 
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โครงสร้างการบริหารงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
(กมลวรรณ จันทวร, 2555: 250) 

 

คณะกรรมการ 

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการผู้บริหาร 

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ผู้อ านวยการ 

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

การด าเนินงาน 

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

สายงานสร้างสรรค์ 

 ฝ่ายนิทรรศการ 
 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
 ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย 
 ฝ่ายการศึกษา 

สายงานพัฒนาธุรกิจ 

 ฝ่ายการตลาด 
 ฝ่ายหาทุน 
 ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 
 ฝ่ายสื่อสาร 

และประชาสัมพันธ์ 

สายงานปฏิบัติการ 

 ฝ่ายงานบุคคล 
 ฝ่ายงานธุรการ 
 ฝ่ า ย ง านอ าคา รแล ะ

สถานที่ 
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ในการบริหารงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาองคาพยพด้านศิลปะสู่สากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่าง
ทางการแสดงออก และความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3: ปลูกฝังการเรียนรู้ศิลปะสู่สังคม เพ่ือกระตุ้นความคิดการตั้งค าถาม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5: การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6: การสร้างความมั่นคงขององค์กร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7: สร้างการมีส่วนร่วม สนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

 พันธกิจของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
1. รณรงค์ให้ประชาชนและชุมชนรู้รักศิลปะและสนับสนุนกระบวนสร้างการศึกษา 

การสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินกับประชาชน 
2. สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์จินตนาการเพื่อให้เกิดภูมิปัญญาใหม่ 
3. สร้างคุณค่า แรงดลบันดาลใจทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนและชุมชน เพ่ือ

ความสมดุลในการพัฒนาสังคม 
4. สรรหาแนวทางและหลักการการปฏิบัติ เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมใน

การสร้างงานศิลปวัฒนธรรม 

               เป้าหมายของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

1. รองรับและประสานงาน ให้การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและประชาชน 
2. ท างานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมองประสบการณ์และทุนเดิมของประชาชนเป็น

หลัก จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย องค์ความรู้หลากหลาย จนถึง
ศิลปวัฒนธรรมในลีลาชีวิตของคนปัจจุบันที่สัมผัสได้จากดนตรี ภาพยนตร์ แฟชั่น วรรณกรรมและการ
ออกแบบ เป็นต้น 

3. สร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็น
องค์กรส่งเสริม สร้างโอกาส ประสานการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ส่วนท้องถิ่น สร้างและพัฒนาสถาบัน บุคลากร สถานที่และครุภัณฑ์ ที่มีมาตรฐานสากล 

4. เป็นองค์กรน าเสนอและบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ 

5. เสริมสร้างศักดิ์ศรีแก่กรุงเทพฯ  เพ่ือความเป็นมหานครแห่งศิลปวัฒนธรรม 
ระดับโลก 
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ภาพที่ 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : รายงานประจ าปี 2554 

 

รูปแบบกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ในการจัดกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (กมลวรรณ จันทวร , 
2555: 251)  แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ    

1.  กิจกรรมที่ทางหอศิลปวัฒนธรรมฯ ได้จัดขึ้นเอง   
2.  กิจกรรมที่ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย   
3.  กิจกรรมของหน่วยงานภายนอก  
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ภาพที่ 3 นิทรรศการภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรมเพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
จ านวน 14,000 ภาพ จากประชาชนชาวไทยทั่วประเทศน าเสนอผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว 

โดยระบุ Hashtag #RPSTFORKINGRAMA9 
 

จากการส ารวจการน าเสนอสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ htpp://www.bacc.or.th ซึ่งเป็น
เว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้จ าแนกรูปแบบ
ของกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้ 

1. นิทรรศการศิลปะ 
2. คอนเสิร์ต  
3. ฉายภาพยนตร์  
4. การแสดง 
5. วรรณกรรม 
6. กิจกรรมการศึกษาศิลปะ 

 เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมทั้ง 6 รูปแบบพบว่า มีสารสนเทศในหอศิลป์เกิดขึ้นหลากหลาย
เมื่อจ าแนกจากลักษณะทรัพยากรสารสนเทศ  หรือการก าเนิดสารสนเทศ ซึ่งสารสนเทศที่เกิดขึ้นนั้น 
จัดเป็นองค์ความรู้ส าคัญที่ถ่ายทอดให้แก่ผู้เยี่ยมชมในระยะเวลาหนึ่ง การเผยแพร่สารสนเทศจาก
กิจกรรมทั้ง 6 ประเภท ได้จบสิ้นเมื่อสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรม เมื่ อพิจารณาถึงการคงอยู่ของ
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สารสนเทศที่ผ่านการบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สูจิบัตร โปสเตอร์ วีดิทัศน์ ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ
ดังกล่าวสามารถจัดเก็บเพ่ือให้บริการแก่ผู้สนใจต่อไป  

จากการศึกษาพบว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเป็นพ้ืนที่จัดแสดงงานศิลปะและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ ไม่มีนโยบายด้านการสะสม
งานศิลปกรรม ซึ่งแตกต่างจากหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะอ่ืน ๆ กล่าวคือ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่
มีบทบาทและหน้าที่ในการเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บรวบรวม อนุรักษ์ สงวนรักษาศิลปวัตถุ 
ซึ่งหน่วยงานขององค์กรภาครัฐที่มีบทบาทดังกล่าว คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป หรือที่
เรียกว่า “หอศิลปเจ้าฟ้า” เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งสะสมศิลปกรรมสถาบันเอกชน เช่น สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัท 
โรงแรม ได้สะสมและจัดเก็บผลงานศิลปะ (ชัยวัฒน์ สุทธิวงษ์, 2557: 32) ซึ่งองค์กรเหล่านี้ มักจะ
จัดเก็บสะสมและน างานศิลปกรรมบางส่วนมาประดับตกแต่งอาคาร ไม่มุ่งเน้นความเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปะ ในขณะเดียวกัน องค์กรเอกชนบางแห่งด าเนินการจัดตั้งหอศิลป์ มีการจัดแสดงผลงาน
ศิลปกรรมสะสมขององค์กร และจัดกิจกรรมทางศิลปะ อีกทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าสืบค้นหนังสือศิลปะ มี
ภัณฑารักษ์ประจ าหอศิลป์ เช่น หอศิลป์กรุงไทยของธนาคารกรุงไทย เป็นต้น  

แหล่งสะสมผลงานศิลปกรรมที่เกิดจากความชื่นชอบส่วนบุคคล เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย
ร่วมสมัย (Museum of Comtemporary Art: MOCA ) หรือที่เรียกว่า โมคา แบ็งค็อก (MOCA 
Bangkok) ซึ่งเกิดจากความหลงใหลในงานศิลปะของคุณบุญชัย เบญจรงคกุล โดยสะสมงาน
ศิลปกรรมของศิลปินชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะโมคามีการจัดงานปาฐกถา 
สัมมนาเสวนาด้านศิลปะ โดยเชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้โดย
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์เชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังการบรรยาย  

ดังที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นการใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดแสดงงานนิทรรศการศิลปะ การจัดกิจกรรมทางศิลปะ และบริการห้องสมุด
ส าหรับการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านศิลปะ ไม่มีนโยบายในการจัดเก็บรวบรวมสะสม อนุรักษ์
ผลงานศิลปกรรมทุกประเภท 

ในปีพ.ศ. 2559 ผู้วิจัยได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม Training of Art 
Manager รุ่น 3 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายการศึกษา หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเยาวชน นักศึกษา บุคคลทั่วไปให้ความสนใจ
เข้าร่วมสมัครเป็นจ านวนมาก มีการเชิญภัณฑารักษ์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วม
บรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหอศิลป์ ผู้วิจัยพบว่าระหว่างการบรรยายได้มีการ
บันทึกเทปวีดิทัศน์ นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกเทปกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จัดขึ้นโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร เช่น กิจกรรมศิลปะสนทนา (Art Talk)  ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น
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หัวข้อด้านศิลปะในแง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจ กิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม (Curator Tour) เป็นกิจกรรมที่
ภัณฑารักษ์จัดน าชมและบรรยายประกอบการน าชมนิทรรศการศิลปะ  มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ดังกล่าวต่อสาธารณชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในช่องทาง Youtube ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง (Self-directed learning)   

 

 

ภาพที่ 4 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Trainning of Art Manager รุ่น 3 ปี 2559 
 
จากการส ารวจผ่ านเว็บ ไซต์  http: / /www.bacc.or. th ซึ่ ง เป็น เว็บไซต์ของหอ

ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ไม่ปรากฏข้อมูลการให้บริการ
สารสนเทศต่อสาธารณชนในรูปแบบการสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ในแหล่งสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ตของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ความต้องการสารสนเทศ (Information Needs) 

การศึกษาความต้องการสารสนเทศเป็นแนวคิดขั้นพ้ืนฐานที่ท าให้ผู้ต้องการสารสนเทศ
สามารถมีส่วนร่วมและองค์กรสารสนเทศสามารถมีส่วนเติมเต็มความต้องการสารสนเทศที่สอดคล้อง
กับกลุ่มผู้ใช้ที่มีความหลากหลาย โดยมีผู้ใช้เป็นจุดศูนย์กลางและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้
และองค์กรสารสนเทศ นักวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ได้ศึกษากระบวนการตั้งค าถามส าหรับการ
เจรจาต่อรองและการแสวงหาสารสนเทศในบริบทของห้องสมุดซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการ
และบรรณารักษ์งานบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า (Wilson,2000: 51)  ได้กล่าวว่าความต้องการ
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สารสนเทศไม่ใช่ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน แต่เป็นความต้องการระดับต่อมาของมนุษย์ ซึ่งความ
ต้องการดังกล่าวจัดเป็นนามธรรม  

Robert  S. Taylor  (1962: 391-395)   จ าแนกระดับความต้องการสารสนเทศได้ 4 
ระดับ  (Levels of Information Needs) คือ 

1.  ความต้องการจากจิตใต้ส านึก (The visceral need) คือ ความต้องการ
สารสนเทศที่เกิดจากความไม่รู้และไม่ทราบถึงความต้องการสารสนเทศอย่างแน่ชัด เป็นความ
ต้องการที่มีอยู่จริงเกิดจากสัญชาตญาณ  

2.  ความต้องการจากจิตส านึก (The conscious need) คือ ความตระหนักถึง
ต้องการสารสนเทศและไม่สามารถระบุความต้องการได้อย่างชัดเจนหรือไม่แสดงออก จึงต้องมีวิธีการ
สอบถามความต้องการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ชัดเจน 

3.  ความต้องการที่สามารถระบุได้ชัดเจน (The formalized need) คือความ
ต้องการสารสนเทศที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าต้องการสารสนเทศอะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร
บุคคลสามารถรวบรวมความคิดและสื่อสารความต้องการของตนเองได้อย่างชัดเจน 

4.  ความต้องการที่ปรับตามระบบสารสนเทศ (The compromised need) คือ
ความต้องการสารสนเทศที่ปรับเปลี่ยนไปตามระบบสารสนเทศ มีลักษณะประนีประนอม โดยบุคคล
สามารถปรับความต้องการสารสนเทศให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ โดยระบบสารสนเทศ
นั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการสารสนเทศได้ 

ต่อมาแนวคิดของ Robert S. Taylor ได้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาความต้องการของผู้ใช้
สารสนเทศซึ่งน าไปสู่การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการค้นคืนสารสนเทศ ( Information 
retrival) และการค้นหาสารสนเทศ (Information search) จวบจนถึงปัจจุบัน  

ในการศึกษาความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ (1954) ได้
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ความต้องการทางกาย ความต้องการทางจิตใจ  ความต้องการทางปัญญา ซึ่ง
ความต้องการสารสนเทศคือความต้องการที่นอกเหนือจากความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์โดย 
Nicholas และ Herman (2009: 18-19) ได้จ าแนกปัจจัยของความต้องการสารสนเทศ  จ าแนกได้ 5 
ประเภท  คือ 

1. ความต้องการสารสนเทศเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ (The need for coping 
information) คือ ความต้องการสารสนเทศขั้นต่ าสุดเพ่ือรับมือกับความเครียด หรือภาระหน้าที่การ
งาน ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานที่ให้รู้สึกถึงความปลอดภัย 

2. ความต้องการสารสนเทศเพ่ือความช่วยเหลือ (The need  for helping 
information)  คือ ความต้องการสารสนเทศเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ภัยอันตรายจากหน้าที่การงาน 
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กิจกรรม และการตัดสินใจ ซึ่งอาจมีรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย เช่น คู่มือปฏิบัติงาน 
มาตรฐาน และเป็นการจัดการปัญหาจากกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวัน 

3. ความต้องการสารสนเทศเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ (The need for enlightening 
information) ความต้องการสารสนเทศในระดับที่สูงกว่าล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ซึ่งเป็น
ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือให้เกิดความแน่ใจในกิจกรรมนั้น ๆ และเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ท า ซึ่งสารสนเทศอาจ
มากจากสารคดี หรือบุคคลผู้เชี่ยวชาญ การประชุม การสร้างเครือข่ายเป็นต้น 

4. ความต้องการสารสนเทศเพ่ือเสริมอ านาจ (The need for empowering 
information)  เป็นความต้องการสารสนเทศเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ ซึ่งความต้องการสารสนเทศ
ประเภทนี้มีความแตกต่างจากความต้องการในแบบอ่ืน ๆในชีวิตประจ าวัน แต่เป็นความต้องการ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมของธุรกิจและบริบทซึ่งประกอบไปด้วย ความเข้าใจ
องค์กร นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวอาจเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ แต่โดยมากแล้วมีความเชี่ยวชาญช านาญเป็นพื้นฐานมากกว่าการใช้เอกสาร 

5.  ความต้องการปรับปรุงแก้ไขสารสนเทศ (The need for edifying information)
คือ สารสนเทศที่ต้องการเข้าถึงล าดับขั้นสูงสุดของมาสโลว์ โดยต้องการสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นใจและเติมเต็ม อาจจะไม่มีความเฉพาะเจาะจงกับเนื้องานหรือไม่ได้แก้ไขปัญหาใด ๆ เป็น
พิเศษ อาจประกอบไปด้วยทรัพยากรสารสนเทศทางด้านศาสนา จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ หรือจากผู้เชี่ยวชาญ  

Dictionary of Information Science and Technology (2013 : 480) ก าหนด
ความหมายของค าว่า ความต้องการสารสนเทศ หมายถึง ความต้องการเพ่ือตอบสนองความไม่แน่ใจ
หรือลดความไม่รู้  

Cole (2012: 65-6) ได้อธิบายลักษณะของความต้องการสารสนเทศ 3 ประการ คือ  
 1.   ความต้องการสารสนเทศเป็นการการอนุมานจากพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความ

ต้องการสารสนเทศ คือ พฤติกรรมสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย การค้นหาสารสนเทศ การแสวงหา
สารสนเทศ การใช้สารสนเทศ (Information needs are inferred from behaviors that imply a 
need for information)  

     2.   ปัจจัยแวดล้อมที่ท าให้เกิดความต้องการสารสนเทศ  เช่น การเผชิญปัญหา 
สภาพปัญหา บทบาทหน้าที่ (Contextual factor give rise to information needs) 

     3. ความต้องการสารสนเทศเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของสภาพมนุษย์
(Information needs are a normative part of the human condition) 

ภาวะของความต้องการสารสนเทศ คือ การตระหนักถึงความไม่รู้ ความไม่แน่ใจ เพ่ือ
ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ หรือน ามาใช้ในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เผชิญ ลดความไม่รู้ เมื่อเจอ
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สภาวะปัญหาบางอย่าง และตอบสนองต่อความต้องการสารสนเทศเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งความ
ต้องการสารสนเทศของแต่ละบุคคลนั้นมีความเป็นปัจเจกบุคคล และมีระดับความลุ่มลึกของ
สารสนเทศที่แตกต่างกัน (ระพีพรรณ ทิวสระแก้ว อ้างถึง สมพร พุทธาพิทักษ์ผล   :2546, ประภาวดี 
สืบสนธ์  :2546, อารีย์ ชื่นวัฒนา   :2546,  Chen & Hernon  :1982) Nicholas และ Hermann 
(2009) สังเกตเห็นว่า เมื่อผู้คนประสบปัญหาหรือเจออุปสรรค ความกดดันบางประการ พวกเขา
จะต้องการสารสนเทศเพ่ือแก้ไขปัญหานั้น ๆ หรือยินยอมเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้สารสนเทศนั้นมา  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Wilson คือ ความต้องการสารสนเทศของแต่ละบุคคลนั้นน าไปสู่พฤติกรรม
ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ Dervin (1976) ให้ค าจ ากัดความ ความต้องการสารสนเทศ คือ แรงผลักดันที่
สมเหตุสมผลของสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อเผชิญปัญหาหรือความกังวล หรือความต้องการที่จะท าความ
เข้าใจ ซึ่ง Dervin เชื่อว่าความปลอดภัย คือ สมมติฐานของความต้องการ 

ดังนั้น ความตระหนักถึงความไม่รู้ สารสนเทศที่ต้องการมีส่วนช่วยลดภาวะความไม่รู้ 
ความไม่เข้าใจ ข้อสงสัย  หรือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของความต้องการสารสนเทศ เช่น เพ่ือการ
ตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือเพ่ือท าความเข้าใจในสิ่งที่สงสัย เป็นต้น เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนอง
ตามความต้องการสารสนเทศที่เพียงพอและสอดคล้องต่อความต้องการย่อมส่งผลให้เกิดความพึง
พอใจ ซึ่งความต้องการสารสนเทศนั้นแปรเปลี่ยนไปตามคุณลักษณะส่วนบุคคลและมีหลายระดับ
ความต้องการ (สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, 2546 :40-41) 
แหล่งสารสนเทศ 

สารสนเทศ สามารถจ าแนกได้หลายวิธี เช่น การใช้การจ าแนกประเภทสารสนเทศ
สามารถจ าแนกได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับการใช้องค์ประกอบใดเป็นหลักในการจ าแนก ปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคสารสนเทศ  จึงมีการจ าแนกแหล่ง
สารสนเทศ จ านวน 4  ประเภท คือ 

 1. แหล่งสารสนเทศสถาบัน คือ หน่วยงานที่มีการผลิต / จัดท า / เผยแพร่ / รวบรวม
ข้อมูล เช่น หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา สมาคม องค์กรระหว่างประเทศ บริษัทเอกชน 
ศูนย์ข้อมูล หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น   

 2. แหล่งสารสนเทศบุคคล คือ บุคคลที่มีความรู้  และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นได้ 
เช่น ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มัคคุเทศก์ วิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ เป็นต้น 

 3. แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน คือ ช่องทางการถ่ายทอดสารสนเทศผ่านภาพ เสียง 
ข้อความ  เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 

 4. แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต คือ แหล่งสารสนเทศที่ปรากฏบนเครือข่าย World 
Wide Web แหล่งที่รวบรวมข้อมูลภาพ เสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสารสนเทศที่น าเสนอเกิด
จากหน่วยงานเป็นผู้ผลิตขึ้น หรือมีบุคคลเป็นผู้สร้างสารสนเทศขึ้น หรือมีบุคคลเข้ามามีส่วนร่วม มี
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ปฏิสัมพันธ์ต่อกันก่อให้เกิดความชุมชนหรือเครือข่ายขึ้นมา เช่น เว็บไซต์(Website)  วิกิ (Wikis) 
บล็อก (Blog) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เครือข่ายสังคม (Social Network) เป็นต้น 

ปัจจุบัน องค์กรเอกชนบางแห่งในประเทศไทยได้จัดแสดงงานศิลปกรรมที่สะสมไว้โดย
จัดท าในรูปแบบพิพิธภัณฑ์หอศิลปกรรมเสมือนจริงในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Arts Museum) ไม่มี
การจัดกิจกรรมทางศิลปะ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมจากเว็บไซต์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (http://www.bot.or.th) และแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์ระบบ iOS 
และ Android คือ  “BOT Virtual Art Museum”  
 นอกจากนี้ หอศิลป์ในต่างประเทศได้มีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะในรูปแบบ  Virtual 
Museum หรือ Virtual Tour 360 องศา (Street View) อย่างแพร่หลาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  
ประเทศฝรั่งเศส หอศิลป์แห่งชาติลอนดอน (National Gallery, London) The Courtland Gallery 
ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นต้น ในขณะเดียวกันองค์กรเอกชนในต่างประเทศได้ให้ความส าคัญกับ
งานศิลปะ โดยจัดท าโครงการ Google Art Project เมื่อปีพ.ศ. 2554 การด าเนินโครงการใน
ระยะแรกได้รับความร่วมมือจากพิพิธภัณฑ์ จ านวน 17 แห่งจาก 9 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ มี
ข้อมูลภาพถ่าย เอกสารจดหมายเหตุ โบราณวัตถุน าเสนอในรูปแบบออนไลน์ จากนั้นได้ขยายโครงการ
โดยก่อตั้ง Google Cultural Institute อย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2555 เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษา องค์กรด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงทั่วโลก  
ปัจจุบัน มีองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมจ านวนมากกว่า 1 ,000 แห่ง มีโบราณวัตถุออนไลน์
จ านวน 6 ล้านชิ้น จากประเทศที่เข้าร่วมจ านวน 70 ประเทศ (Soot, Amit: 2016) จัดเป็นชุมชน
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ Video Content และ 
Virtual Reality (VR) อีกด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ 
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/  หรือดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชัน Google 
Arts & Culture ซึ่งรองรับการท างานร่วมกับ Google Cardboard โดยใช้เทคโนโลยี Virtual 
Reality และ Google Map ผ่านเทคโนโลยี Street View  
 จากการส ารวจข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 พบว่า ในประเทศไทยมีหอศิลป์และ
พิพิธภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จ านวน 4 แห่ง คือ   

1. พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (Queen Sirikit 
Museum of Textiles)   

2. พิพิธภัณฑ์เรือนค าเที่ยง สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์  (Kamthieng 
House Museum)   

3. พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA  (Museum of Contemporary Art 
MOCA Bangkok)   
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4. พิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สัน (The Jim Thompson House)  
  ด้วยเหตุนี้  การจัดท าหอศิลป์เสมือนจริง (Virtual Tour) จัดเป็นสื่อการศึกษาที่ส าคัญ
สอดคล้องกับแนวคิดที่มีชื่อเสียงในแวดวงศิลปะและพิพิธภัณฑ์ศิลปะเรื่องพิพิธภัณฑ์ไร้ก าแพง 
(Museum without walls) ของ André Malraux นักเขียน นักวิจารณ์งานศิลปะ และด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนแรกของประเทศฝรั่งเศสได้กล่าวถึงความท้าทายในการทลาย
ข้อจ ากัด อุปสรรคในการเข้าเยี่ยมชมงานศิลปะที่ไม่ควรจ ากัดอยู่แต่ภายในพ้ืนที่ ห้องจัดแสดงงาน
ศิลปะ (Malraux, 1974: 13-16) ในยุคสมัย ที่ Malraux ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้
ก้าวข้ามข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ด้วยการให้ยืมงานศิลปกรรมวัตถุส าหรับจัดแสดงนอกประเทศฝรั่งเศส
ท่ามกลางเสียงคัดค้าน (จินตนา ด ารงค์เลิศ: 2553, 93-105) ในบริบทปัจจุบันที่มีเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้และการเผยแพร่สารสนเทศ ควรค านึงถึงความต้องการ
สารสนเทศของผู้เยี่ยมชม การเข้าถึงสารสนเทศ การศึกษาตามอัธยาศัย การแลกเปลี่ยนมุมมอง องค์
ความรู้ระหว่างนักสารสนเทศ นักวิชาการ ภัณฑารักษ์รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องราวนั้นๆ โดย
ปราศจากข้อจ ากัดเชิงกายภาพ  

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยเลือกศึกษาแหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเป็นประเด็นส าคัญใน
การวิจัยซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบของ  เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าในยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ( Internet 
of Things) ส่งผลให้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของบุคคลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูล บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านแหล่ง
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการบริการสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ตของหอศิลป์ต่อไป 
  แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
  จากการวิเคราะห์เอกสารรายงานประจ าปี 2559 และการรวบรวมข้อมูลผ่าน Website  
ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร http://www.bacc.or.th พบว่า หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครมีการสื่อสารสารสนเทศผ่านแหล่งสารสนเทศออนไลน์ ดังต่อไปนี้ 

1. Official Website โดยใช้ชื่อ URL คือ http //:www .bacc .or .th เป็นWebsite ของ
หอศิลปวัฒนธรรมฯ ซึ่งให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติ พันธกิจ นโยบาย รายงานประจ าปี   ข้อมูลวัน 
เวลาท าการ วิธีการเดินทางเข้าเยี่ยมชม  นิตยสารศิลปะ Baccazine ราย 3   เดือนในรูปแบบ E-
Magazine  ซึ่งจัดท าโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมถึงสารสนเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่าง ๆ  

2. Youtube  ช่อง BACC  Chanel เริ่มเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ปัจจุบัน
มีผู้ติดตาม 4,205 คน  ดู 612,271 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 18  ธันวาคม 2560) 

http://www.bacc.or.th/
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3. Fanpage จ านวน 2 ช่องทาง คือ BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
จาก https //:www .facebook .com /baccpage  มีผู้กดเครื่องหมายถูกใจ จ านวน 168, 391  คน 
และ BACC Education Department  เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยฝ่าย
การศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีผู้กดเครื่องหมายถูกใจจ านวน 1,4 42  คน จาก 
https//:www.facebook.com/bacceducation / (ข้อมูล ณ วันที่ 18  ธันวาคม 2560) 

4. Twitter ผ่าน https //:twitter .com /baccnews เริ่มให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม 
2554  โดยมียอดผู้ติดตามจ านวน 1, 240  คน และมีผู้ก าลังติดตาม 243 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18  
ธันวาคม 2560) 

5. Instragam ผ่านฺ https //:www .instagram .com /baccbangkok   /ปัจจุบันมี
ผู้ติดตามจ านวน 9, 412 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18  ธันวาคม 2560) 

 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความต้องการสารสนเทศ 
 Lin & Garvey (1972) อธิบายว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดความต้องการสารสนเทศ แบ่งเป็น 5 

ประการ คือ  
1.   แหล่งสารสนเทศหาได้ง่าย 
2.   สารสนเทศนั้นยังคงมีประโยชน์ หรือสร้างคุณค่า 
3.   ลักษณะเฉพาะของผู้ใช้  
4.   ระดับสังคม การเมือง และเศรษฐกิจชีวิตประจ าวัน  ซี่งต าแหน่งส้น 
5.   ประเภทของงานที่ท าให้เกิดความต้องการสารสนเทศ  

จากปัจจัยดังกล่าว เมื่อมีความต้องการสารสนเทศ จึงต้องมีกระบวนการแสวงหา
สารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ ขจัดข้อสงสัย และความไม่รู้ที่เกิดขึ้นได้ จึงต้องศึกษา
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับความต้องการสารสนเทศ  

องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการสารสนเทศ 
จากการส ารวจวรรณกรรมพบว่า Wilson (1981) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ต้องการ

สารสนเทศ โดยเชื่อมโยงความต้องการสารสนเทศเข้ากับอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดรูปแบบของพฤติกรรม
สารสนเทศโดยมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการสารสนเทศซึ่งแสดงกรอบแนวคิดเรื่อง “การศึกษาผู้ใช้” 
(User Studies) ซึ่งมีองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับความต้องการสารสนเทศ จ านวน 12 องค์ประกอบ 
จากรูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้ซึ่งความต้องการสารสนเทศเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญ
เป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ จากสถานการณ์ดังกล่าว Wilson ได้พัฒนา
รูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศโดยน าทฤษฏีและแนวคิดในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ืออธิบายพฤติกรรม
สารสนเทศเมื่อปี 1996 ดังนี้  



  

 
 

25 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 ตัวแบบทั่วไปของพฤติกรรมสารสนเทศ (Wilson, 1996) 
 

จากรูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศของ Wilson  (1996)สามารถจ าแนกตัวแปรส าคัญใน
การแสวงหาสารสนเทศ (มาลี กาบมาลา, มปป.) คือ 

1. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal characteristic) เช่น ปัจจัยหรือคุณลักษณะ
ด้านอารมณ์ ด้านพุทธิพิสัยหรือปัญญา (Cognitive) ระดับการศึกษา และพ้ืนความรู้ของผู้แสวงหา
สารสนเทศ 

2.  ตัวแปรด้านประชากร (Demographic variable) เช่น อายุ เพศ เป็นต้น 
3.  ตัวแปรเชิงสังคมหรือระหว่างบุคคล เช่น ทัศนคติของผู้ให้บริการ  
4.  ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental variable) เช่น เวลาที่ใช้ เป็นต้น 
5. คุณลักษณะของแหล่งสารสนเทศ (Information source characteris) เช่น การ

เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ เป็นต้น 

สภาพแวดล้อม 

กระบวนการน าสารสนเทศไปใช้ 

ด้าน

ประชากรศาสตร ์

สถานภาพ 

ทางสังคม 

การให้ความ 

สนใจ 

การค้นหาแบบ

กระตือรือล้น 

การเรียนรู้ 

ทางสังคม 

การรับรู ้

ความสามารถ 

ของตนเอง 

ด้านจิตวิทยา 

การค้นหาแบบ

ธรรมดา 

บริบทของความ

ต้องการสารสนเทศ 

กลไกกระตุ้น 

การเปิดรับ 

ตัวแปรแทรกแซง การแสวงหา

สารสนเทศ 

กลไกการเปิดรับ 

บุคคลในบริบท การรับมือกับ

ความเครียด / 

 การเผชิญปัญญา 

ความเส่ียง/ 

การได้รางวัล 

แหล่งที่มา 

ของสารสนเทศ 
การคน้หา

แบบต่อเน่ือง 
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จากการสังเคราะห์วรรณกรรมในส่วนของบริบทของความต้องการสารสนเทศและบุคคล
ในบริบทด้านคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล และ ตัวแปรด้านประชากร พบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคล
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความต้องการและพฤติกรรมสารสนเทศท่ีหลากหลาย จัดเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการศึกษาความต้องการซึ่งส่งผลต่อผู้ให้บริการสารสนเทศสามารถรับทราบถึงความต้องการที่
แท้จริง ก่อให้เกิดการจัดบริการสารสนเทศที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการสารสนเทศของกลุ่ม
ประชากรและสารสนเทศนั้นมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้สอดคล้องต่อความ
ต้องการ 

ในปี 2003  Detlor ได้ปรับตัวแบบทั่วไปของการใช้สารสนเทศจาก Choo (1998: 61)
โดยน าเสนอภาพแผนผัง ดังนี้ 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 ตัวแบบทั่วไปของการใช้สารสนเทศ (Detlor,2003: 113-132) 

 
ผู้ใช้มีความต้องการสารสนเทศแปรผันไปตามระดับต าแหน่งหน้าที่การงานของผู้ใช้

สารสนเทศ ดังนั้น ความต้องการสารสนเทศจึงต้องมีการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการใช้งานใน
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ มีความถูกต้อง ทันสมัย มีรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของ
ผู้ต้องการสารสนเทศน าไปใช้ จึงก่อให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้  

นิโคลัส อ้างถึงในอารีย์ ชื่นวัฒนา (2555) ได้น าเสนอแนวคิดปัจจัยส าคัญของผู้ต้องการ
สารสนเทศในด้านการงานหรืออาชีพ จัดว่าเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความต้องการสารสนเทศ รวมถึง
ปริมาณของสารสนเทศที่ต้องการ ซึ่งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการใช้สารสนเทศ 
และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน เช่น ทนายความ นักวิจัย แพทย์ เป็นต้น สอดคล้องกับ  
Taylor (1991: 221) ได้แบ่งกลุ่มประชากรผู้ใช้สารสนเทศ เป็น 4 กลุ่ม คือ  

การท างาน / ข้อก าหนดทางสังคม 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

ความ

ต้องการ

สารสนเทศ 

การ

แสวงหา

สารสนเทศ 

การใช้

สารสนเทศ 
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1. กลุ่มวิชาชีพ เช่น วิศวกร แพทย์ ทนายความ  
2. กลุ่มธุรกิจ เช่น เกษตรกร นักธุรกิจ  
3. กลุ่มความสนใจพิเศษ เช่น ผู้บริโภค กลุ่มประชาชนกลุ่มกิจกรรมการเมือง   
4. กลุ่มเศรษฐกิจสังคมพิเศษ เช่น ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อย คนชรา  

Taylor เห็นว่าสภาพแวดล้อมของกลุ่มประชากรมีผลต่อความต้องการและพฤติกรรม
สารสนเทศ ซึ่งสัมพันธ์กับการส ารวจคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร นอกจากนี้ Taylor 
เสนอว่าควรมีการติดตามตัวแปรที่ส าคัญ  เช่น การใช้สื่อ  เครือข่ายสังคม เทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรม 
เป็นต้น (Taylor, 1991: 221-224)  

เคส อ้างถึงในอารีย์ ชื่นวัฒนา (2555) ได้กล่าวถึงแนวคิดที่มาของความต้องการ
สารสนเทศซึ่งสัมพันธ์กับผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้สารสนเทศ คือ ความต้องการสารสนเทศเพ่ือแสวงหา
ค าตอบ ในบางกรณีผู้เยี่ยมชมไม่สามารถระบุประเด็นหรือความต้องการได้ชัดเจน จ าเป็นต้องมีบุคคล
ที่ช่วยในการสื่อสารและค้นหาความต้องการสารสนเทศท่ีชัดเจนจากนักสารสนเทศในแหล่งสารสนเทศ
ต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้มีวัตถุประสงค์ความต้องการสารสนเทศแตกต่างกัน เช่น ต้องการสารสนเทศเพ่ือลดทอน
ความไม่แน่นอน โดยความต้องการดังกล่าวเป็นการลดช่องว่างของความไม่รู้  ความสงสัย และลด
ความวิตกกังวลจากความคลุมเครือ ความต้องการสารสนเทศเพ่ือการท าความเข้าใจด้วยเหตุผล ด้วย
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่ต่างกัน ท าให้เกิดความต้องการสารสนเทศเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
สามารถแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถระบุความต้องการสารสนเทศได้ชัดเจน  

เดชา นันทพิชัย (2547: 3) ได้สรุปเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศ ดังนี้ ความต้องการ
สารสนเทศ เป็นเรื่องต่อเนื่อง ที่เริ่มจากวัตถุประสงค์ของความต้องการสารสนเทศ ซึ่งมีความคาดหวัง
ถึงเนื้อหา ประเภท และลักษณะของสารสนเทศ ซึ่งความต้องการสารสนเทศนั้นจะยุติเมื่อได้รับการ
ตอบสนอง หรือสารสนเทศที่ได้รับนั้นไม่เป็นพ่ีพึงพอใจ หรือไม่ทราบแหล่งสารสนเทศที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการ ซึ่งเดชาได้ก าหนดตัวแบบ โดยมีผู้ใช้สารสนเทศเป็นจุดศูนย์กลาง 

จุฑารัตน์ ช่างทอง (2551) ขอบเขตของสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการ เมื่อ
จ าแนกตามค าถาม แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  1. บุคคลสร้างค าถามขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งผู้ตั้งค าถามมีการ
แสวงหาค าตอบด้วยตนเองเพ่ือลดข้อสงสัยในใจ  2. ผู้ตั้งค าถามขอให้ผู้อ่ืนด าเนินการหาค าตอบให้ 
เป็นการแสวงหาค าตอบผ่านตัวแทน  

ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การแสวงหาค าตอบด้วยตนเองหรือการแสวงหาค าตอบผ่าน
ตัวแทน จึงอาจหมายถึง บุคคล เช่น ผู้เยี่ยมชมแสวงหาค าตอบด้วยตนเองโดยเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
ศิลปะโดยภัณฑารักษ์หรือศิลปินเป็นผู้น าชม เพ่ือเรียนรู้ แนวคิด แรงบันดาลใจ และเทคนิคการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ  ผู้ใช้บริการแสวงหาค าตอบผ่านบรรณารักษ์ในองค์กรสารสนเทศ เช่น ห้องสมุด
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ศิลปะที่ปฏิบัติงานรวบรวมและบริการทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปะ สนับสนุนการค้นคว้าและวิจัย
ตามความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ   

จากการตั้งค าถามดังกล่าว Dervin (1976) กล่าวว่าสถานการณ์ในชีวิตส่งผลให้เกิดความ
ต้องการสารสนเทศ 4 ประเภท คือ  

1.  ความต้องการสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ   
2.  ความต้องการสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหา  
3.  ความต้องการสารสนเทศเพ่ือลดความวิตกกังวล  
4.  ความต้องการสารสนเทศเพ่ือสร้างความเข้าใจ    

จากการส ารวจวรรณกรรมพบว่า วิลสันได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ต้องการสารสนเทศ โดย
เชื่อมโยงความต้องการสารสนเทศเข้ากับอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดรูปแบบของพฤติกรรมสารสนเทศโดย
มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการสารสนเทศซึ่งแสดงกรอบแนวคิดเรื่อง “การศึกษาผู้ใช้” (User Studies) 
ซึ่งมีองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับความต้องการสารสนเทศ จ านวนทั้งสิ้น 12 องค์ประกอบ จากรูปแบบ
พฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้ซึ่งความต้องการสารสนเทศเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญเป็น
จุดเริ่มต้นของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ซึ่ง Chowdhury, G.G. และ Chowdhury, Sudatta  
ได้น าตัวแบบของวิลสันมาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ต 
เว็บไซต์และเครือข่ายทางสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของ
ผู้ใช้สารสนเทศ ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการแสวงหาสารสนเทศ ความถนัด ความคุ้นเคย ความช านาญใน
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันในยุคดิจิทัล เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
เครื่องมือที่เชื่อมต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการมีปฏิสัมพันธ์จากบุคคลผ่านเว็บไซต์และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , Youtube, Twitter และ Instragram  ส่งผลให้แหล่ง
สารสนเทศออนไลน์นั้น เอ้ือต่อการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และมีความทันสมัย  หอศิลป์
และองค์กรสารสนเทศต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็นแหล่งเรียนรู้และมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย จึงจ าเป็นที่
จะต้องศึกษาผู้เยี่ยมขมและพัฒนางานบริการสารสนเทศให้สอดคล้องต่อความต้องการและพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศเพ่ือให้เข้าถึงสารสนเทศและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
ของความต้องการ โดยมีรูปแบบของพฤติกรรมสารสนเทศ ดังนี้ 
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ภาพที่ 7 ตัวแบบการศึกษาผู้ใช้ในยุคดิจิทัล ปรับปรุงจากตัวแบบของวิลสัน 
(Chowdhury, G.G. and Chowdhury, Sudatta, 2011: 33) 

 
จากตัวแบบดังกล่าวพบว่า Chowdhury ได้ปรับตัวแบบให้เข้ากับยุคดิจิทัลซึ่งสอดคล้อง

กับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ คือ  เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ จัดเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่สารสนเทศท่ีส าคัญที่ท าให้ผู้ใช้
ค านึงถึงเมื่อมีความต้องการสารสนเทศเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่าง  

เมื่อผู้ใช้สารสนเทศมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการแสวงหาข้อมูลตอบสนองต่อ
ความต้องการสารสนเทศ ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาความต้องการลักษณะสารสนเทศโดยศึกษาจาก
แนวคิดในการประเมินผลที่ค านึงถึงผู้ใช้ในบริบทของห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลซึ่งจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญ (Clausen, 1999) จากจ านวน 4 องค์ประกอบ  1. การออกแบบและโครงสร้างข้อมูล 2. 
คุณภาพของสารสนเทศ 3. การเชื่อมโยงและจุดน าทาง 4. ความพึงพอใจทางสุนทรียะ อิศราวดี ทอง
อินทร์ และคณะ (2553) ได้ประยุกต์จากแนวคิดของ Clausen  

 

การถ่ายทอดสารสนเทศ 

 

ความล้มเหลว ความส าเร็จ 

ผู้ใช้สารสนเทศ 

ความต้องการ ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ 

การใช้สารสนเทศ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 

ข้อเรียกร้องที่มีต่อระบบสารสนเทศ 

บริบท /                    หน้าท่ี / กิจกรรม 

ข้อเรียกร้องที่มีต่อแหล่งสารสนเทศ

ต่างๆ

สถาบัน, องค์กรภาครัฐ, องค์กรธุรกิจ, สมาคม

.......

บุคคลอื่น 

 

ผลิตภัณฑ์สารสนเทศและ

การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 

 

เครือข่ายสังคมออนไลน ์
WEBSITE 
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ก าหนดแนวทางการประเมิน Website จ านวน 5 องค์ประกอบดังนี้ 
1. การเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว (Accessibility) 
2. การใช้งานง่าย (User Friendly) 
3. ความถูกต้องน่าเชื่อถือของเนื้อหา (Accuracy) 
4. ความเหมาะสมของเนื้อหา (Appropriateness) 
5. ความน่าสนใจในการน าเสนอ (Appealing) 

ด้วยเหตุนี้ ในการศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร จ าต้องศึกษาความต้องการสารสนเทศซึ่งครอบคลุมถึงเว็บไซต์และเครือช่ายสังคม
ออนไลน์ เพ่ือให้การบริการสารสนเทศสอดคล้องต่อความต้องการและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้ก าหนดแหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์ เน็ตของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ดังนี้  1.Website  2. Facebook  3. Youtube  4. Twitter  และ 5. Instragram 
   ประโยชน์ของการศึกษาความต้องการสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549)  กล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษาความต้องการ
สารสนเทศดังนี้ 

1. ท าให้ทราบลักษณะ ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ใช้สารสนเทศ 
2. ท าให้ทราบประเภท ลักษณะของสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการ เพ่ือน าไปใช้ในแต่ละ

วัตถุประสงค์ 
3. ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องความ

ต้องการของผู้ใช้ ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดหาสารสนเทศได้ทันความต้องการ 

หอศิลป์จัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปะที่ผู้เยี่ยมชมเข้าใช้บริการเพ่ือการเรียนรู้ 
ความสุนทรีย์ระหว่างการเยี่ยมชม  เมื่อผู้เยี่ยมชมได้รับสารสนเทศที่เหมาะสมสอดคล้องต่อความ
ต้องการ เป็นผลให้เอื้อต่อการเรียนรู้และท าความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นในกิจกรรมทางวิชาการ
ต่าง ๆ ท าให้สารสนเทศนั้นเกิดคุณค่าและตอบสนองต่อความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมได้
อย่างแท้จริงสารสนเทศในหอศิลป์ ความต้องการสารสนเทศเป็นพฤติกรรมที่น าไปสู่การแสวงหา
สารสนเทศ   

ดังนั้น การศึกษาความต้องการของผู้เยี่ยมชมหอศิลป์ จึงเป็นการศึกษาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการสารสนเทศได้สอดคล้องกับความเป็นจริง สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการน าเสนอ
สารสนเทศได้  ท าให้ผู้เยี่ยมชมสามารถรับรู้สารสนเทศในเรื่องที่ต้องการ เป็นสารสนเทศที่มี คุณค่า
และเกิดประโยชน์ในการเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์ เช่น การน าไปใช้ในการตีความหมายของศิลปวัตถุ และ
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ 
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สารสนเทศที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้เยี่ยมชมท าให้สารสนเทศนั้นมีการใช้ประโยชน์
อย่างสูงสุด การเยี่ยมชมหอศิลป์นั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในบทบาทการเป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตด้านศิลปะท่ีส าคัญ 
การศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมในหอศิลป์ 

 ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมนั้น  โดยทฤษฏีของแต่ละสาขาวิชาต่างมีแนวคิดใน
การจ าแนกผู้เยี่ยมชมต่างกัน เช่น กรอบทฤษฏีทางพิพิธภัณฑสถานวิทยา (Museology) หรือ แนวคิด
ของผู้ใช้สารสนเทศทางด้านสารสนเทศศาสตร์ ( Information Science) หรือ แนวคิดทางด้าน
จิตวิทยาของผู้เยี่ยมชม หรือ แนวคิดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 

ในสาขาพิพิธภัณฑสถานวิทยา นักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ (Allan, Dauglas A., 1967: 
26-27 อ้างถึงใน นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, 2521: 193) ได้จ าแนกการจัดนิทรรศการตามกลุ่มผู้
เยี่ยมชม โดยใช้ระดับความรู้และปัญญาเป็นฐานในการจ าแนกซึ่งสอดคล้องกับดร.ไดฟุกุ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านงานพิพิธภัณฑ์จากองค์การยูเนสโก (อ้างถึงในนิคม มูสิกะคามะ และคณะ, 2521: 36-37) ดังนี้ 

   กลุ่มที่ 1 เยาวชนอายุต่ ากว่า 12 ปี การจัดแสดงนิทรรศการส าหรับเยาวชนกลุ่มนี้ 
ต้องค านึงถึงจิตวิทยาทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กเป็นหลักส าคัญ 

  กลุ่มที่ 2 กลุ่มคนวัยหนุ่ม-สาว  คนกลุ่มนี้ จัดเป็นคนกลุ่มใหญ่สุด ซึ่งไม่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญหรือทักษะพิเศษโดยเฉพาะ ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือให้ค าแนะน าในด้าน
ความส าคัญกับวัตถุ  ในการจัดแสดงต้องเชื่อมโยงวัตถุกับข้อเท็จจริง โดยใช้เทคนิคทางศิลปะ ค า
บรรยาย ข้อความสร้างความน่าสนใจ 

 กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ บุคคลกลุ่มนี้มีความรู้ทั้งทางทฤษฏีและการปฏิบัติ มี
ความรู้เฉพาะทางเป็นพิเศษ  ไม่ค านึงถึงเทคนิคการจัดแสดง  แต่ให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ การ
ตีความ และสนใจเรื่องราวของวัตถุ คนกลุ่มนี้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อภัณฑารักษ์ได้  

จิรา จงกล นักวิชาการด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยา (2532) ได้จัดประเภทของผู้เยี่ยมชม
โดยแบ่งตามลักษณะการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ โดยจ าแนกกลุ่มผู้เยี่ยมชม ดังนี้ 

1. กลุ่มเด็กเล็ก ได้แก่ เด็กๆ ทั่วไปที่เข้าชมนิทรรศการกับผู้ปกครอง 
2. กลุ่มเด็กนักเรียน ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนทุกระดับ เช่น ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา รวมถึงกลุ่มนักศึกษา 
3. กลุ่มประชาชน ได้แก่ กลุ่มผู้ใหญ่ กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มบุคคลทั่วไป 
4. กลุ่มนักวิชาการ ได้แก่ นักวิจารณ์ นักวิจัย 
5. กลุ่มนักท่องเที่ยว 
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สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM (International Council of Museums) ได้
จัดท าคู่มือ Running a Museum: A Practical Handbook (2004: 111) จ าแนกกลุ่มผู้เยี่ยมชมและ
ความต้องการของกลุ่มผู้เยี่ยมชม ดังนี้ 

1. กลุ่มอิสระ  คือกลุ่มที่มีความตั้งใจเข้าเยี่ยมชมด้วยความสนใจส่วนตัว ต้องการ
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลปะ มีความสนใจกิจกรรมน าชม  การประชุมวิชาการ การบรรยาย ที่
จัดขึ้นโดยภัณฑารักษ์และฝ่ายการศึกษา 

2. กลุ่มผู้ใหญ่ คือ กลุ่มคนที่จัดตั้งกลุ่มเพ่ือประโยชน์บางอย่างทางสังคม และมีการ
แลกเปลี่ยนสนทนาระหว่างกัน ดังนั้น สิ่งที่บุคคลกลุ่มนี้ต้องการ คือ สภาพแวดล้ อมและพ้ืนที่ที่
เหมาะสมกับกลุ่มคนขนาดเล็กส าหรับการสนทนาพบปะสังสรรค์ 

3. กลุ่มครอบครัว คือ กลุ่มผู้เยี่ยมชมกลุ่มนี้มีขอบเขตของความต้องการที่กว้าง 
เนื่องจากความกว้างของอายุ และความสนใจ  พิพิธภัณฑ์ได้กระตุ้นความสนใจในกลุ่มของผู้เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ที่อายุน้อย และสร้างรูปแบบของพฤติกรรมทางสังคมในชีวิตรูปแบบพฤติกรรมทางสังคมใน
ชีวิต  โดยวัตถุที่จัดแสดงบางอย่างอาจไม่เหมาะสมต่อเด็กเล็ก แต่น ามาใช้ในการกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านการจัดกิจกรรมเฉพาะ การจัดแสดงนิทรรศการ ใบปลิว และ
เกมส์ตอบค าถาม  เป็นต้น  

4. กลุ่มทางการศึกษา คือ กลุ่มผู้เยี่ยมชมที่ทางเจ้าหน้าที่การศึกษามีบทบาทในการ
จัดการตามความต้องการของผู้เยี่ยมชมต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงสถานที่ในการจัดกลุ่มอภิปราย  

 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดจากนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยา (จิรา จงกล , 2532 
และนิคม มูสิกะคามะ, 2521) และแนวคิดด้านสารสนเทศศาสตร์ (นิโคลัส , เคส อ้างถึงใน อารีย์ ชื่น
วัฒนา: 2555, Detlor: 2003) สามารถสรุปกลุ่มผู้เยี่ยมชมได้ 4 ประเภท ดังนี้  

1. นักเรียน เยาวชน นักศึกษาสาขาทั่วไป ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
ทางด้านศิลปะ ซึ่งผู้เยี่ยมชมกลุ่มนี้อาจเข้าร่วมชมนิทรรศการกับผู้ปกครอง การเยี่ยมชมในรูปแบบ
ทัศนศึกษา หรือพบปะสังสรรค์ในสภาพแวดล้อมทางศิลปะ เป็นต้น 

2. นักเรียน นักศึกษาสาขาศิลปะ ซึ่งผู้เยี่ยมชมกลุ่มนี้ต้องการสารสนเทศประกอบ
งานศิลปะที่จัดแสดง มีความสนใจเรียนรู้ ต้องการค าแนะน า ค าอธิบายประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็น
นักเรียนศิลปะที่ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคนิคการสร้างสรรค์งาน หรือสร้างแรงจูงใจทางด้าน
ศิลปะ 

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะ  ผู้เยี่ยมชมกลุ่มนี้ มีความสนใจและต้องการดูวัตถุอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน มีความรู้ความเข้าใจในศิลปะ หรือสนใจการวิจัยแลกเปลี่ยนค้นคว้าเรื่องราวทางศิลปะ 
ไม่ต้องการค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ของหอศิลป์มากนัก มักเป็นกลุ่มศิลปิน หรือนักวิชาการทางด้าน
ศิลปะ 



  

 
 

33 

4. บุคคลทั่วไป ผู้เยี่ยมชมกลุ่มนี้อาจไม่มีความรู้จากการศึกษาเฉพาะทางด้านศิลปะ 
หรืออาจเป็นบุคคลที่เคยเข้ารับการศึกษาทางด้านศิลปะ  ไม่มีความต้องการสารสนเทศเชิงลึกเพ่ือ
น าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยหรือเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ  แต่เป็นความสนใจส่วน
บุคคล ต้องการความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชม  ต้องการค าอธิบายประกอบการจัดแสดงงานศิลปะ 
หรือข้อมูลการจัดกิจกรรมทางศิลปะเบื้องต้นเพ่ือท าความเข้าใจและใช้ในการตีความการสื่อ
ความหมายของงานศิลปะจากทัศนะหรือแนวคิด แรงจูงใจของศิลปิน  

 ในการเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์นั้น ผู้เยี่ยมชมต่างมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน (ดร.ไดฟุกุ อ้าง
ถึงในนิคม มูสิกะคามะ, 2521)  ได้แบ่งกลุ่มวัตถุประสงค์ของผู้เยี่ยมชม ดังนี้ 

1. เพ่ือความเพลิดเพลิน  โดยผู้เยี่ยมชมเข้าใช้บริการเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ หรือ
ได้รับแรงกระตุ้นจากสื่อต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ หรือได้พบสิ่งน่าสนใจท าให้เกิดความสนใจเข้า
เยี่ยมชม  

2. เพ่ือชื่นชมความงามของสถานที่ โดยผู้เยี่ยมชมกลุ่มนี้ มีประสบการณ์การเยี่ยม
ชมหอศลิป์ รับรู้ถึงความงาม การจัดแสดงนิทรรศการ การออกแบบแสง การน าเสนองานศิลปะ 

3. เพ่ือค้นคว้า โดยผู้เยี่ยมชมกลุ่มนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้ความส าคัญกับ
รูปแบบการจัดแสดง ความต่อเนื่อง การเรียงล าดับความส าคัญในการน าเสนอวัตถุจัดแสดงและมี
ความสัมพันธ์ของชิ้นงาน 

ดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่าสภาพแวดล้อม บทบาท อาชีพ หน้าที่การงาน ระดับการศึกษา 
ความสนใจใคร่รู้ ความรู้พ้ืนฐาน คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกัน ล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดความ
ต้องการสารสนเทศท่ีหลากหลายและมีความซับซ้อนทางพฤติกรรมสารสนเทศ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ และการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่ได้รับอีกด้วย 

การศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชม 

หอศิลป์จัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีหน้าที่สื่อสารและถ่ายทอดความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม (ศิริวัฒน์ แสนเสริม: 2549) การศึกษาผู้ใช้สารสนเทศหรือผู้ เยี่ยมชมจัดเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ส าคัญของแหล่งสารสนเทศที่ส่งผลให้แหล่งสารสนเทศนั้นๆ สามารถตอบสนอง
ความต้องการแก่ผู้ใช้สารสนเทศ มีส่วนช่วยให้ผู้ใช้สารสนเทศนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ในการแสวงหา
สารสนเทศท าให้แหล่งสารสนเทศนั้นๆ มีบทบาทในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่แท้จริงและสอดคล้อง
กับนโยบายในการเป็นแหล่งสารสนเทศขององค์กรที่ส าคัญ ดังนั้นเพ่ือการด าเนินงานของหอศิลป์
บรรลุเป้าหมายหลักและภารกิจจึงต้องมีการศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมซึ่งมีความ
หลากหลายทางคุณลักษณะ มีความซับซ้อนทางพฤติกรรมสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน   
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Timothy Ambrose และ Crispin Paine (2012) ได้เสนอว่าพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ควร
เป็นแหล่งที่ให้ความรู้แก่ผู้ใช้ในช่องทางที่หลากหลายผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ มีความถูก
ต้องทันสมัย เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับนโยบายของพิพิธภัณฑ์  

สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ (ICOM, 2004: 129)  ได้ให้ความเห็นว่าสารสนเทศ
ในหอศิลป์จากวัตถุจัดแสดงหรือนิทรรศการชั่วคราวสามารถเผยแพร่ผ่านหนังสือ จุลสาร หรือสูจิบัตร  
โดยข้อความและภาพประกอบได้รวบรวมความรู้และกระตุ้นประสบการณ์การเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 
ซึ่งมีความส าคัญต่อผู้เยี่ยมชมแต่ละกลุ่ม โดยสิ่งตีพิมพ์หรือคู่มือแนะน าการเยี่ยมชมควรมีความ
เหมาะสมต่อช่วงวัย เช่น เด็กและเยาวชน จะมีภาพประกอบและการ์ตูนเพ่ือความบันเทิง ในขณะที่
กลุ่มผู้อ่านสิ่งพิมพ์ที่มีความอาวุโสมากกว่ามีความพึงพอใจต่อสิ่งพิมพ์ที่มีสารสนเทศและการสื่อ
ความหมายของวัตถุจากการศึกษาเชิงลึกโดยภัณฑารักษ์หรือผู้เชี่ยวชาญ 

การศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลป์ มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ มี
บทบาทในการเป็นแหล่งสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย มีการเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้สนใจ
ทั่วไป จากการศึกษาที่ผ่านมา  จึงอาจกล่าวได้ว่าหอศิลป์มีภารกิจในการเป็นแหล่งความรู้ทางด้าน
ศิลปะ และเพ่ือตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรมีการพิจารณาถึงการศึกษาความ
ต้องการสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลในหอศิลป์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่
น าไปสู่แนวทางการจัดบริการสารสนเทศในหอศิลป์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเยาวชน นิสิต 
นักศึกษา ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสารสนเทศหรือองค์ความรู้ดังกล่าวได้จากการจัดกิจกรรม
และการเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ และสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ได้ต่อไปอย่างยั่งยืน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลป์ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาความต้องการสารสนเทศ 
จากการส ารวจวรรณกรรมพบว่าในการวิจัยด้านสารสนเทศ ยังไม่มีการศึกษาความ

ต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมในหอศิลป์ในประเทศไทย จากการศึกษางานวิจัยพบว่า ไม่ปรากฏ
งานวิจัยด้านความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลป์ตามประเด็นการศึกษาหลักในวิจัยนี้ แต่
พบการศึกษาการจัดการสารสนเทศในหอศิลป์โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยศึกษากระบวนการท างานของหอศิลป์เพ่ือให้เกิด
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ประสิทธิภาพในการท างาน (จินต์ อุปถัมภกานนท์: 2554) ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเน้นศึกษาเชิงพัฒนา
กระบวนการท างานมากกว่ามุ่งเน้นการศึกษากระบวนการจัดการได้ออกแบบระบบการจัดการ
สารสนเทศหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรองรับการท างานเรื่องการจองวันจัดแสดง การจัดเก็บ
ข้อมูล การก าหนดต าแหน่งการแสดง การท ารายงาน และการระบุตัวเจ้าของผลงาน โดยศึกษา
กระบวนการท างานในเอ้ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มากกว่าการออกแบบระบบ
สารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับ George P. Russell (1999) ได้ศึกษาการจัดการ
สารสนเทศในหอศิลป์รัสกิน ประเทศสหราชอาณาจักร โดยเน้นศึกษาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับ
กิจกรรมหลักของหอศิลป์ คือการจัดการวัตถุ การจัดแสดงนิทรรศการในหอศิลป์รัสกิน การ
บริหารงานหอศิลป์ แตกต่างจากธิดารัตน์ นาคบุตร (2553) เน้นการศึกษาการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้สาขาทัศนศิลป์ กรณีศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี โดยใช้กระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปิน 
สอดคล้องกับนตวัน ชื่นชม (2549: 120) ได้ระบุแนวทางการบริหารจัดการหอศิลป์ที่สัมพันธ์กับความ
ต้องการสารสนเทศ คือ เป็นศูนย์รวมความรู้และข้อมูลทางศิลปะ รวมถึงข้อมูลศิลปิน และหอศิลป์
ควรมีหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะ และควรมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะและศิลปินอย่างเป็นระบบ อาทิ ประวัติผลงาน บทสัมภาษณ์ บท
วิเคราะห์ บทวิจารณ์ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน สอดคล้องกับแนวคิดของสุ
ชาติ ตันธนะเดชา (สุชาติ ตันธนะเดชา อ้างถึงในศิริวัฒน์ แสนเสริม: 2549) ที่ได้ให้ข้อควรพิจารณาคือ 
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ และจากการศึกษาของธิดารัตน์ นาคบุตร (2553) พบว่า
การศึกษาศิลปะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในกลุ่มเยาวชน นักศึกษาศิลปะ และผู้สนใจมีอุปสรรคใน
การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ มีความต้องการสารสนเทศเพ่ือน าไปศึกษา เป็นการกระตุ้น
แรงบันดาลใจ เข้าใจถึงแนวคิด มุมมอง องค์ความรู้ กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ รวมถึงประวัติ
ของศิลปิน สอดคล้องกับอาทิตยา จันทะวงษ์ (2540: 215) ได้ให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
และองค์ความรู้ว่าหอศิลป์ควรจัดท าป้ายแสดงข้อมูลประกอบงานศิลปะ, การจัดท าคู่มือและเอกสาร
น าชมหอศิลป์, การจัดท าปฏิทินกิจกรรมเผยแพร่ล่วงหน้า, การจัดกิจกรรมบรรยายและน าชม รวมถึง
ปรับปรุงข้อมูลในสื่อต่าง ๆการประชาสัมพันธ์ให้มีความแพร่หลายและมีความเป็นปัจจุบัน สุจารีย์ 
จรัสด้วง (2552) ที่เสนอแนะให้มีการวิจัยศึกษาเพ่ิมเติม ด้านการบริหารจัดการด้านการให้บริการ เช่น 
การประชาสัมพันธ์ การให้บริการห้องสมุด เป็นต้น เพ่ือน ามาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 นอกจากนี้ ในประเทศไทยมีการศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศในองค์ประกอบการ
แสวงหาสารสนเทศในบริบทและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยพนิดา สมประจบ (2542) ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศเพ่ือท าศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา คณะศิลปกรรม สถาบัน
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เทคโนโลยีราชมงคล พบว่านักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศทางศิลปะเพ่ือหาข้อมูลประกอบการ
เขียนรายงาน รองลงมาคือ ค้นหาแรงบันดาลใจโดยไม่มีจุดหมายชัดเจน โดยใช้หนังสือภาพศิลปะ 
ผลงานศิลปะ ภาพ สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของชีวสิทธิ์ บุณย
เกียรติ (2558) เรื่อง คลังเปิด – เครือข่ายเพ่ือการศึกษาในกลุ่มห้องสมุดเฉพาะทางด้านศิลปะ ที่ได้มี
การร่วมมือการสร้างห้องสมุดภาพในกลุ่มเพ่ือนคลังภาพศิลปะ อามิโก (AMICO Library) ก่อให้เกิด
ระบบการจัดการเอกสารด้านศิลปะ สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ภาพในการเรียนการ
สอน การค้นคว้าออนไลน์ และการใช้ประกอบการศึกษาของนักเรียน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้
ทุกเมื่อที่ต้องการอย่างไม่มีข้อจ ากัด (any where, any time) โดยอามิโกได้จัดท าข้อตกลงร่วมกับ
สมาคมสิทธิศิลปินในด้านขอบเขต สิทธิการใช้ภาพจากผลงานศิลปะอย่างถูกต้อง  จากโครงการ
ดังกล่าวได้สร้างโอกาสทางการวิจัยงานศิลปะ  เช่น การวิจัยเปรียบเทียบเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน 
ซึ่งไม่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์ใด ๆ จากการศึกษาของชีวสิทธิ์ พบว่าเครือข่ายเพ่ือนอามิโกได้พัฒนา
กระบวนการท างานและคิดค้นวิธีการที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม  ส่งผลให้มี
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นและมีการพัฒนาคลังสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง    

ศิริวัฒน์ แสนเสริม (2549) เห็นว่าการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ร่วมสมัยเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศิลปวัฒนธรรมนั้น ควรมีการน าสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การด าเนินงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทั่วถึงอย่างไร้
ข้อจ ากัด  
   จากการส ารวจวรรณกรรมในต่างประเทศ Key (2010) ได้ศึกษาความต้องการสารสนเทศ
ของผู้น าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ (Docents) พบว่าผู้น าชมต้องการสารสนเทศเชิงอัตชีวประวัติเป็นล าดับ
แรก งานวิจัยของศิลปวัตถุและสารสนเทศเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์ตามล าดับ แหล่งสารสนเทศที่ผู้น าชม
ใช้มากเป็นอันดับแรกคือ การค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ การปรึกษาบรรณารักษ์และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้น าชมในล าดับที่เท่ากัน ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการมาก
ที่สุด คือ แฟ้มประวัติศิลปิน นอกจากนี้ผู้น าชมไม่เพียงต้องการสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์ศิลป์
เท่านั้น แต่ยังต้องการอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้เป็นสื่อการสอน ซึ่งสารสนเทศที่ผู้น าชมต้องการนั้น  
น าไปใช้ในการถ่ายทอดต่อผู้เยี่ยมชมที่มีความหลากหลาย  ผู้น าชมคนหนึ่งได้ให้ความเห็นว่า ผู้เยี่ยม
ชมหรือนักเรียน ไม่ต้องการสารสนเทศท่ีมีความเป็นวิชาการมากเกินไป  ความต้องการสารสนเทศของ
ผู้น าชมนั้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Smith (2006) เรื่องความต้องการใช้สารสนเทศทางศิลปะ
ของผู้เยี่ยมชมในหอศิลป์ ประเภทบุคคลทั่วไป ซึ่งผลการวิจัยพบว่ากลุ่มประชากรมีความต้องการ
เข้าถึงสารสนเทศหลายรูปแบบ เช่น สารสนเทศทางทัศนศิลป์ สารสนเทศทางกายภาพของวัตถุ ค า
บรรยายของวัตถุ ผสมผสานกัน ซึ่งการวิจัยดังกล่าวสนับสนุนการออกแบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่รองรับการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางศิลปะขั้นต้น และการสร้างหัวเรื่องส าหรับการ
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เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปะที่เหมาะสมสอดคล้องกับความความรู้ทางศิลปะที่หลากหลาย
ต่อต่อผู้เยี่ยมชมทั่วไป สารสนเทศที่ผู้เยี่ยมชมต้องการคือ สารสนเทศทางประวัติศาสตร์ สารสนเทศ
ของศิลปิน และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ ซึ่งสัมพันธ์กับการศึกษาของ  Adam (2003) 
กล่าวว่าภัณฑารักษ์มีบทบาทหน้าที่ในการคาดการณ์ความต้องการของผู้เยี่ยมชม ซึ่งส่งผลต่อการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสารสนเทศรวมถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ในพิพิธภัณฑ์   

Edwards, Loomis and Fusco (1990: 20-35) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและความ
ต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ จากกลุ่มผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะเดนเวอร์ 
จ านวน 1,012 คน พบว่ากลุ่มผู้เยี่ยมชมนั้นมักมีความสนใจในด้านศิลปะเป็นพ้ืนฐาน หรือมีความรู้ใน
ด้านศลิปะ หรือมีความเพลิดเพลินกับงานศิลปะ มีความต้องการสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการเยี่ยม
ชม สารสนเทศพ้ืนฐานส าหรับการเยี่ยมชมนิทรรศการสารสนเทศเกี่ยวกับวัตถุ สารสนเทศที่เป็น
แนวคิดหลักของนิทรรศการซึ่งช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเกิดความรู้ ความเข้าใจการสื่อความหมายของวัตถุ 
ประวัติของวัตถุ รวมถึงวิธีการสร้างสรรค์และการน าไปใช้ 

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า หอศิลป์จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทในด้าน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ข้อมูลทางศิลปะ ควรมีการจัดท าเอกสาร คู่มือ สูจิบัตร สื่อสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ ที่เ อ้ือให้ผู้ เยี่ยมชมเกิดความรู้ ความเข้าใจต่อการเยี่ยมชม มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
สารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชม มีการจัดกิจกรรมน าชม ควรน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามารองรับการเผยแพร่สารสนเทศ ภัณฑารักษ์มีหน้าที่ศึกษาและท าความเข้าใจ
คุณลักษณะบุคคลของกลุ่มผู้เยี่ยมชมเพ่ือน าเสนอสารสนเทศได้เหมาะสมและตรงความต้องการ  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหอศิลป์และกิจกรรมทางศิลปะ 
 อ านาจ เย็นสบาย (2548) ให้นิยามศัพท์พิพิธภัณฑ์ศิลปะในความหมายเดียวกันกับหอศิลป์ 

จากผลการวิจัยสรุปภาระหน้าที่และกิจกรรมของส่วนงานต่าง ๆ ในหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะ คือ  
1. งานนิทรรศการ  2. งานค้นคว้าวิจัย 3. งานให้การศึกษา  4. งานบริหารจัดการ 5. งานการดูแล
และภัณฑารักษ์  6. งานสิทธิประโยชน์และลิขสิทธิ์ และก าหนดพ้ืนที่รองรับภาระหน้าที่และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสารสนเทศคือ ศูนย์บริการข้อมูล ห้องอ่านหนังสือหรือห้องสมุดศิลปะและหรือห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงศูนย์ข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานของศิลปิน ฯลฯ สอดคล้องกับ โลจนา 
มะโนทัย (2543) ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริมการศึกษา
ทัศนศิลป์ ของหอศิลป์ในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
อาจารย์และนักศึกษา ผลการวิจัยด้านการจัดบริการการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรประเภทอาจารย์
ให้ความส าคัญกับการจัดบริการอุปกรณ์ประเภทหูฟังและเทปบันทึกค าบรรยายเพ่ือช่วยในการชม
นิทรรศการด้วยตนเอง  ต่างจากนักศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าโครงการแสดงนิทรรศการ
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ศิลปะแลกเปลี่ยนและหมุนเวียนระหว่างหอศิลป์ในมหาวิทยาลัยในประเทศ  ทั้งนี้  หอศิลป์ควรจัดท า
เอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อประเภทอ่ืนๆ เช่น สไลด์ วีดิทัศน์ ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานศิลปะ ข้อมูล
ศิลปะและผลงานค้นคว้าวิจัย เพ่ือเผยแพร่สู่สถาบันการศึกษาและโรงเรียนต่าง ๆ สอดคล้องกับธิดา
รัตน์ นาคบุตร (2553) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กร การจัดการความรู้ ระบบสารสนเทศ 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาขาทัศนศิลป์โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ แต่อุปสรรคที่ส าคัญในการบริหาร
จัดการหอศิลป์  จากการศึกษาของกมลวรรณ จันทวร (2555) พบว่า หอศิลป์ที่มีการบริหารจัดการใน
รูปแบบสถาบันที่อยู่ภายใต้มูลนิธิ จะสามารถบริหารจัดการได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ คือ พันธกิจขององค์กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณใน
การด าเนินงาน  ข้อคิดเห็นที่ส าคัญในด้านของผู้ใช้บริการคือ ประชาชนเข้าไม่ถึงวงการศิลปะและไม่
เข้าใจศิลปะร่วมสมัย จัดเป็นปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด  

ธมน ศรีขาว (2555) ศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนะของอาจารย์ ผู้บริหาร และนิสิต
เกี่ยวกับการใช้พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในการเรียนรู้ศิลปะ: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า
หอศิลป์มีบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านศิลปศึกษา ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้มากยิ่งขึ้นจาก
การเรียนการสอนปกติ โดยเรียนรู้จากวัตถุจริง ในเรื่องของวัสดุ เทคนิคการท างาน ท าให้สามารถ
สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีความหลากหลาย ซึ่งความรู้ที่อาจารย์ได้รับนั้นสามารถน ามาบูรณาการการ
เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้สอนควรรู้วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งการเรียนรู้นั้น ๆ  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมผู้เยี่ยมชม 
 ผู้เยี่ยมชมงานศิลปะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินหอศิลป์ ซึ่งผู้เยี่ยมชมต่างมีพ้ืนความรู้ 

ความเข้าใจศิลปะที่แตกต่างกันออกไป  จากการส ารวจวรรณกรรมพบว่าแนวคิดทางด้านการจ าแนกผู้
เยี่ยมชมและผู้ใช้สารสนเทศมีความคล้ายกับแนวคิดทางพิพิธภัณฑสถานวิทยา  

Faulkner, Mathis ,Oldfather and Thoma (2012) ศึกษาเรื่องการศึกษาผู้เยี่ยมชมหอ
ศิลป์ร่วมสมัย พบว่าพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมหอศิลป์นั้นให้ความสนใจกับงานศิลปะ ภัณฑารักษ์ควร
ก าหนดจุดมองศิลปวัตถุให้เหมาะสมต่อการมองเห็น รวมถึงการการใช้พ้ืนที่ และหากเป็นงานศิลปะ
ชิ้นส าคัญ ควรท าให้ผู้เยี่ยมชมมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ความส าคัญกับการวิจัยเชิงลึกที่
ส าคัญด้านเนื้อหาและโครงสร้างที่ปรากฏในป้าย การจัดวางที่นั่งที่เหมาะสมที่ช่วยให้ผู้เยี่ยมชม
สามารถรู้สึกถึงความเพลิดเพลินและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการชมงานศิลปะโดยปราศจากการใช้
หูฟังบรรยาย  

Axelsen (2006, 2007) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจของผู้เยี่ยมชมนิทรรศการของหอศิลป์ 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส าคัญที่กระตุ้นให้ผู้เยี่ยมชมสนใจเยี่ยมชมหอศิลป์ คือ การจัดกิจกรรมพิเศษ 
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โดยผู้เยี่ยมชมคาดหวังถึงการได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจากเข้าร่วมกิจกรรม หอศิลป์จึงต้อง
พัฒนาและใช้กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เยี่ยมชม 

คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา (2552) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจของเยาวชนไทยต่อการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เยี่ยมชมที่เข้าใช้บริการหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จ านวน 70 คน ที่มีอายุระหว่า 15 – 25 ปี พบว่ามีวัตถุประสงค์
หลักในการเข้าเยี่ยมชม คือ มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม/การจัดแสดงนิทรรศการ 
ความน่าสนใจของหอศิลป์จัดเป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อแรงจูงใจมากท่ีสุด  

จากการสังเคราะห์วรรณกรรมต่างประเทศเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมพบว่าผู้เยี่ยมชมหอศิลป์หรือ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะนั้นมีความหลากหลายทั้งอายุ พฤติกรรม พ้ืนฐานความสนใจด้านศิลปะ บทบาท
หน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมซึ่งผู้เยี่ยมชมมีแรงจูงใจในการเข้าเยี่ยมชมที่หอศิลป์แตกต่างกัน รวมถึง
ผู้เยี่ยมชมแต่ละกลุ่มมีความต้องการสารสนเทศในหอศิลป์ในการบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามปัจเจก
บุคคล ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้ เยี่ยมชมหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหอศิลป์และสามารถ
น ามาปรับใช้ให้เข้ากับความต้องการกลุ่มผู้เยี่ยมชมหอศิลป์ให้สอดคล้องกับบริบทและสังคมไทยได้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้ เ ยี่ ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นหลักในการวิจัย  2 ประเด็น คือ 1. พฤติกรรมการเยี่ยมชม
ของผู้เยี่ยมชมหอศิลป์ 2. ความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลป์ ซึ่งจะได้บริบทของผู้เยี่ยมชม
ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการเยี่ยมชมด้วย โดยในการศึกษาความต้องการสารสนเทศนั้นผู้วิจัยใช้
แนวคิดของ Wilson (1981), Detlor (2003)  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศและ
พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชม   
  ในยุคสังคมสารสนเทศซึ่งมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงและถ่ายทอด
สารสนเทศ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการผ่านเทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่ งสารสนเทศที่ส าคัญในยุค
ดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ (Website) และ เครือข่ายสังคม (Social Network) โดยก าหนดตัวแปรใน
การศึกษา คือ เนื้อหาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต และลักษณะ
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เป็นตัวแปรตาม การวิจัยครั้งนี้จึงใช้กรอบแนวคิดจากตัวแบบของ 
Chowdhury, G.G. และ Chowdhury, Sudatta (2011) ซึ่งพัฒนามาจากตัวแบบความต้องการ
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สารสนเทศของWilson (1981) โดย Wilson ให้ความส าคัญต่อการศึกษาผู้ใช้เพ่ือให้เข้าใจความ
ต้องการที่แท้จริง และสังเคราะห์จากตัวแบบพฤติกรรมสารสนเทศ (1996) และการใช้สารสนเทศ 
(Detlor, 2003)  
 อย่างไรก็ตามจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและตัวแบบพฤติกรรมสารสนเทศพบว่า มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้สารสนเทศ โดยเฉพาะปัจจัยที่เป็นคุณลักษณะทาง
ประชากร และบริบทที่เก่ียวข้องกับการเยี่ยมชม  

คุณลักษณะของผู้เยี่ยมชม  
จากการสังเคราะห์วรรณกรรมด้านการศึกษาผู้ใช้สารสนเทศด้านความต้องการสารสนเทศ

ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และการศึกษาผู้ เยี่ยมชมในสาขาพิพิธภัณฑสถานวิทยาพบว่า
คุณลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อความต้องการสารสนเทศจากกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในหอศิลป์นั้น มี
ปัจจัยคุณลักษณะของผู้เยี่ยมชมที่ส าคัญ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ ล้วนมีผลต่อความ
ต้องการสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน 

พฤติกรรมการเยี่ยมชม   
การศึกษาพฤติกรรมการเยี่ยมชมเป็นการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการบริการสารสนเทศจากการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการสารสนเทศได้อย่างแท้จริง น าไปสู่การเรียนรู้ การได้รับ
ประสบการณ์ด้านศิลปะ และได้รับความเพลิดเพลินใจในการเข้าเยี่ยมชม 

สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต   
ปัจจุบันหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการเผยแพร่สารสนเทศบน

อินเทอร์เน็ตผ่าน Website และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยเผยแพร่ข้อมูลใน
รูปแบบตัวอักษร ภาพ เสียง ที่เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งสารสนเทศดังกล่าวมีการเผยแพร่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วม
กิจกรรม และสารสนเทศที่เกิดระหว่างเหตุการณ์และหลังเหตุการณ์  เช่น  สารสนเทศที่ผ่านการ
บันทึกในระหว่างเหตุการณ์ เช่น ภาพเคลื่อนไหวในช่อง BACC ของ Youtube จากกิจกรรมเสวนา 
อบรมวิชาการ เป็นต้น สารสนเทศที่เกิดหลังเหตุการณ์ เช่น รายงานประจ าปี  รายงานข่าวพิธีเปิด
นิทรรศการศิลปะ  เป็นต้น 
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ตัวแปรต้น                                               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 8 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

คุณลักษณะ / กลุ่มของผู้เยี่ยมชม 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพ 
4. ระดับการศึกษา 

 

 
พฤติกรรมการเยี่ยมชม 
ของผู้เยี่ยมชม 

1. วัตถุประสงค์การเยี่ยมชม 
2. ความถี่การเข้าเยี่ยมชม 
3. ระยะเวลาการเยี่ยมชม 
4. กิจกรรมที่สนใจเข้าเยี่ยมชม 
5. วิธีการเยี่ยมชม 

 

ความต้องการสารสนเทศ 

ของผู้เยี่ยมชม 

1. เนื้อหาสารสนเทศท่ีต้องการ 
2. แหล่งสารสนเทศท่ีต้องการ 
3. ลักษณะสารสนเทศที่ต้องการ 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องความต้องการสารสนเทศของผู้ เยี่ยมชมในหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการเยี่ยมชมและเพ่ือศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร  คือ ผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาสถิติการ
ใช้บริการในปี 2559 มีผู้เข้าใช้บริการ จ านวน 1,274,136 คน  

2.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็น
ชาวไทยเท่านั้น เนื่องจากไม่ทราบขนาดของจ านวนประชากรในปีพ.ศ. 2560 จึงก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ William G. Cochran (1977)  ดังนี้ 
   

 

n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
P แทน  สัดส่วนของลักษณะที่สนใจประชากรเท่ากับ .30 
Z  แทน  ระดับความเชื่อม่ัน 95%  หรือระดับนัยส าคัญ .05 มีค่า Z = 1.96  
d  แทน  สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 

พบว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรดังกล่าว ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  323 คน 
ผู้วิจัยจึงเพ่ิมขนาดของกลุ่มตัวอย่างอีก จ านวน 77 คน เผื่อข้อมูลบางชุดที่อาจไม่สมบูรณ์จึงได้ขนาด

2

2

d

P)ZP(1
n
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ของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน  การเลือกตัวอย่างไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็นโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งประกอบไปด้วยค าถามชนิดปลายปิด (Closed end) และ
ปลายเปิด (Opened End) โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน มีรายละเอียดดังนี้   

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยมีตัวเลือกหลายค าตอบ
แต่ให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว (Multiple choice single-response scale) จ านวน 4 ข้อ 

ตอนที่ 2  พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกค าตอบ 
(Check list) โดยมีตัวเลือกหลายค าตอบแต่ให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว (Multiple choice 
single-response scale) และเลือกตอบได้หลายค าตอบ จ านวน 12  ข้อ 

     ตอนที่ 3  ความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชม โดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท  (Likert’s rating scale) เนื่องจากเป็นมาตรวัดทัศนคติที่ผู้ตอบได้
พิจารณาระดับความต้องการจากความรู้สึกของตนเองซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ศึกษา (Mehrens 
and Lehmann, 1984: 241) ประกอบด้วย ความต้องการสารสนเทศพ้ืนฐาน ความต้องการ
สารสนเทศด้านการจัดกิจกรรมทางศิลปะ ความต้องการแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต ความ
ต้องการลักษณะสารสนเทศ จ านวน 23 ข้อ 

    ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด (Opened End)
โดยเขียนเชิงพรรณนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความต้องการสารสนเทศ 

พฤติกรรมการเยี่ยมชม หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานวิทยา แหล่งเรียนรู้  การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ  
2.  รวบรวมประเด็นเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพ่ือนิยามศัพท์ ตัวแปร  ก าหนดขอบเขตและการสร้างแบบสอบถาม 
3.  ก าหนดกรอบและแนวคิดการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.  ศึกษาหลักการพัฒนาเครื่องมือวิจัยและการสร้างแบบสอบถาม 
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5.  สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมในหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยปรับประยุกต์ข้อค าถามจากแบบสอบถามของกมลวรรณ 
จันทวร (2555)  ฐิตินันท์ เตชะไกรชนะ (2555) อิศราวดี ทองอินทร์และคณะ (2553) และจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

6.  น าแบบสอบถามปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
7.  น าแบบสอบถามฉบับที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว 

สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน โดยใช้เกณฑ์การเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านสารสนเทศศาสตร์ การจัดการหอศิลป์ และ
พิพิธภัณฑ์ ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของเครื่องมือวิจัย 
ด้วยการหาดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( lndex of ltem–Objective 
Congruence: IOC) ตามวิธีการของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน (Rovinelli and Hambleton, 1977: 
46-60) ค านวณได้จากสูตร  

 
IOC = ∑R 

      N 

 เมื่อ  IOC  แทน   ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
  ∑R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 N     แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 
+1    
  0  
-1 

= 
= 
= 

แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสม 
ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
ใจว่าค าถามไม่มีความเหมาะสม 
 

 ค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0 .6 ขึ้นไปถือว่าใช้ได้ (พวา พันธ์เมฆา, 2549  :44) ส่วน
ข้อที่ไม่ถึงเกณฑ์ให้แก้ไข ปรับปรุง ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งผลการวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของค าถามรายข้อมีค่าอยู่ในระหว่าง 0.67- 1.00 ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงใช้ได ้

8.  การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช่ประชากร จ านวน 30 คน เพ่ือทดสอบความเชื่อมั่น น ามาวิเคราะห์เ พ่ือหาค่าความ
เที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เวอร์ชั่น 17 ในการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบราค (Cronbach’s Alpha cofficient)    
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เมื่อทดสอบความเชื่อม่ันแล้วได้ค่าเท่ากับ 0.85 จากการใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 
α = N_ 1-∑si2 
 

 เมื่อ   α  แทน  สัมประสิทธิ์ค่าความเชื่อม่ัน 
  n แทน จ านวนข้อของค าถาม 
  si2 แทน ก าลังสองของค่าความแปรปรวนแต่ละข้อ 
  si2 แทน ก าลังสองของค่าความแปรปรวนทั้งฉบับ 
 จากเกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค โดย Nunnally (1978: 
245) เสนอว่า มาตรฐานของค่าความเที่ยง (Standard of Reliability) งานวิจัยเชิงส ารวจควรมีค่า
ความเที่ยงของแบบสอบถามมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 ดังนั้น ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นตามเกณฑ์ของ Nunnally (1978: 245) สามารถ
น ามาใช้ในงานวิจัยได้  

  9.  ด าเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทดลองตอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าวเป็นครั้งสุดท้าย โดยผู้เชี่ยวชาญได้แนะน าให้เพ่ิมข้อ
ค าถามและตัวเลือกตอบเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์ เมื่อน าไปทดสอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมักจะเลือกมากกว่า 1 ค าตอบในบางข้อค าถาม จึงได้ปรับแก้ไขค าถามโดยระบุการ
เลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบให้ชัดเจน ก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  

10.  ท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์พร้อมน าไปใช้ จ านวน 400 ฉบับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ผู้วิจัยด าเนินการท าหนังสือขออนุญาตถึงผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานครเพ่ือเข้าเก็บข้อมูล  
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1  จัดท าแบบสอบถามเพ่ือแจกผู้เยี่ยมชมชาวไทย จ านวน 400 คน  
2.2  เริ่มแจกแบบสอบถามในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560 
2.3  ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับแจกแบบสอบถามบริเวณประตูทางเข้า – ออกของหอ

ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
 2.4  ผู้วิจัยได้ขออนุญาตกลุ่มตัวอย่าง โดยสอบถามความสมัครใจในการตอบ

แบบสอบถาม อธิบายลักษณะแบบสอบถาม พร้อมแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างและรับคืนด้วย
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ตนเอง จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling)  

2.5  กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 10 นาทีต่อคน 
3.  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเองมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

การตอบแบบสอบถาม  ลงรหัสข้อมูล เพ่ือเตรียมวิเคราะห์ผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล   

ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS Statistics 17.0 for Windows โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ผล ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา น ามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ 
(Percentage) น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
น ามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) 
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

ตอนที่ 3 ข้อมูลความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมน ามาวิเคราะห์โดยวิธีการ
ทางสถิติพาราเมตริก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis 
of Variance : ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างจากกลุ่มประชากรตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้น
ไป (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ: 2555, 78) เป็นการเปรียบเทียบเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศ
ของผู้เยี่ยมชมแต่ละกลุ่มอาชีพ 

 
การก าหนดค่าคะแนนจากแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

      มากที่สุด  หมายถึง   5   คะแนน 
  มาก      หมายถึง  4   คะแนน  
  ปานกลาง  หมายถึง  3   คะแนน 
  น้อย   หมายถึง   2   คะแนน 
  น้อยที่สุด   หมายถึง   1   คะแนน 
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  เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ มีดังนี้ 
  4.51 – 5.00  หมายถึง มากที่สุด 
  3.51 – 4.50  หมายถึง มาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
 ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ได้ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ แบบ Post Hoc Multiple Comparisons ด้วยวิธี
ของ Scheffe   

 ก าหนดสัญลักษณ์ทางสถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

N    หมายถึง  ประชากร 
n   หมายถึง  กลุ่มตัวอย่าง 
x̅   หมายถึง  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
M.D. หมายถึง  ผลต่างค่าเฉลี่ย (Mena Difference) 
S.D.  หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
F   หมายถึง  ค่าสถิติ ในการทดสอบความแตกต่างค่า เฉลี่ ยระหว่ าง 

ประชากร 2 กลุ่มขึ้นไป 
  Sig   หมายถึง นัยส าคัญทางสถิติ (Significant) 
      S.S.  หมายถึง  ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Sum of Square) 
  df   หมายถึง  ระดับความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 
 ตอนที่ 4  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะทั่วไป น ามาประมวลและจัดกลุ่ม  
 

 จากนั้นน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความและมีตารางประกอบใน
บทที่ 4  และสรุป อภิปรายผลพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ น าเสนอในบทที่ 5 ตามล าดับ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ในการวิจัยเรื่อง ความต้องการสารสนเทศของผู้ เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเยี่ยมชมของผู้
เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยม
ชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.85 มีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ เยี่ยมชมชาวไทยที่เข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในเดือน
กรกฏาคม 2560 ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ จ านวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ดังนี้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) และการทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Multiple 
Comparisons) ด้วยวิธีของ Scheffe (Scheffe’s method) 

โดยที่ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
ตอนที่ 2  พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
ตอนที่ 3  ความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการสารสนเทศ 

 รายละเอียดการวิเคราะห์ผลการศึกษา เป็นไปตามล าดับดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

การน าเสนอข้อมูลในตอนท่ี 1 ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ การศึกษาของผู้เยี่ยมชม ซึ่ง
มีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏในตารางที่ 1 - 4 ดังนี้ 

 
1.1 เพศของผู้เยี่ยมชม 

จากการศึกษาพบว่าผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 218 คน (ร้อยละ 54.5) 
และเพศชาย จ านวน 182 คน (ร้อยละ 45.5)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามเพศ 

เพศ 
จ านวน (คน) 

(n=400) 
ร้อยละ 

ชาย 182 45.5 

หญิง 218 54.5 
 

1.2 อายุของผู้เยี่ยมชม 
จากการศึกษาพบว่าผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 40 ปี จ านวน 258   คน (ร้อย

ละ 64.5) รองลงมาคือ ผู้เยี่ยมชมมีอายุน้อยกว่า 20   ปี จ านวน 110 คน (ร้อยละ 27.5) และน้อย
ที่สุด คือ ผู้เยี่ยมชมอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 1  คน (รอ้ยละ 0.3)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามอายุ 

อายุ 
จ านวน (คน) 

(n=400) 
ร้อยละ 

น้อยกว่า 20 ปี 110 27.5 

อายุ 21-40 ปี 258 64.5 
อายุ 41-60 ปี 31 7.8 

อายุ 60 ปีขึ้นไป  1 0.3 
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1.3 อาชีพของผู้เยี่ยมชม 
จากการศึกษาพบว่าผู้ เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน /   นักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาวิชา

ศิลปะ  จ านวน 181  คน (ร้อยละ 45.3) รองลงมา คือ บุคคลทั่วไป จ านวน 163   คน (ร้อยละ 40.8) 
น้อยที่สุด คือ นักวิชาการ/ศิลปิน จ านวน 10 คน (ร้อยละ 2.5) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
จ านวน (คน) 

(n=400) 
ร้อยละ 

นักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ด้านศิลปะ    181 45.3 

นักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชาด้านศิลปะ 46 11.5 
นักวิชาการด้านศิลปะ  ศิลปิน   10 2.5 

บุคคลทั่วไป  163 40.8 

 
 

1.4 ระดับการศึกษาของผู้เยี่ยมชม  
จากการศึกษาพบว่าผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 

283   คน (ร้อยละ70.8)   รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 67 คน (ร้อยละ 
16.8) น้อยที่สุดคือ ระดับปริญญาโท/เอก จ านวน 50 คน (ร้อยละ 12.5) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จ านวน (คน) 

(N=400) 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 67 16.8 
อนุปริญญา / ปริญญาตรี 283 70.8 

ปริญญาโท / ปริญญาเอก 50 12.5 
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ตอนที ่2  พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย ประสบการณ์การเยี่ยมชม วัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชม ปัจจัยในการเยี่ยมชม กิจกรรม
ที่กระตุ้นให้เกิดการเยี่ยมชม กิจกรรมที่เคยเข้าเยี่ยมชม แหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต รูปแบบการ
น าชมที่ต้องการ วันและเวลาท าการที่สะดวกต่อการเยี่ยมชม  ระยะเวลาในการเยี่ยมชม ลักษณะการ
เดินทางที่สะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชม ความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมในภาพรวม ซึ่งมีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏในตารางที่ 5 - 16 ดังนี้  

2.1  ประสบการณ์การเข้าเยี่ยมชม 
 จากการศึกษาพบว่าผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเข้าเยี่ยมชมมากที่สุด จ านวน
มากกว่า 5 ครั้งต่อปี จ านวน 147 คน (ร้อยละ 36.8) รองลงมาคือ มาครั้งแรก จ านวน 100 คน (ร้อย
ละ 25.0) น้อยที่สุด คือ จ านวน 3 – 5 ครั้งต่อปี จ านวน 63 คน (ร้อยละ 15.8) ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามจ านวนครั้งที่เข้าเยี่ยมชม 

จ านวนครั้งที่เข้าเยี่ยมชม 
จ านวน (คน) 

(n=400) 
ร้อยละ 

ครั้งแรก 100 25.0 

จ านวน 1-2 ครั้งต่อปี 90 22.5 
จ านวน 3-5 ครั้งต่อปี 63 15.8 

มากกว่าจ านวน 5 ครั้งต่อปี 147 36.8 

 

2 . 2  วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ใ น ก า ร เ ข้ า เ ยี่ ย มชมหอศิ ลป วัฒน ธ ร ร มแ ห่ ง ก รุ ง เ ทพมหา น ค ร  
       (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จากการศึกษาพบว่าผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมเพ่ือการพักผ่อน 
/ ท่องเที่ยวมากที่สุด จ านวน 301 คน (ร้อยละ 75.3) รองลงมา คือ เพ่ือชื่นชมความงามของงาน
ศิลปะ จ านวน 271 คน (ร้อยละ 67.8) เ พ่ือหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ          
จ านวน 114 คน (ร้อยละ 28.5) น้อยที่สุด คือ เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ 
จ านวน 17 คน (ร้อยละ 4.3) ดังรายละเอียดในตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชม 
             (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

วัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชม 
จ านวน (คน) 

(n=400) 
ร้อยละ 

เพ่ือเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะ 71 17.8 

เพ่ือการพักผ่อน / ท่องเที่ยว 301 75.3 
เพ่ือชื่นชมความงามของงานศิลปะ 271 67.8 

เพ่ือหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ   114 28.5 

เพ่ือเรียนรู้ด้านเทคนิค การใช้วัสดุสร้างสรรค์งานศิลปะ 66 16.5 
เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมฉายภาพยนตร์คัดสรรและเสวนา      42 10.5 

เพ่ือเข้ากิจกรรมเสวนา การอภิปรายทางวิชาการ 53 13.3 

เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ 17 4.3 
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดศิลปะ  46 11.5 

เพ่ือรับชมงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์   55 13.8 

เพ่ือใช้บริการร้านค้า / ร้านอาหาร / เครื่องดื่ม 104 26.0 
อ่ืน ๆ  23 5.8 

 

2.3 ข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร คือ ไม่มีผลใด ๆ ขึ้นอยู่กับเวลาและความสะดวก จ านวน 229 คน (ร้อยละ 57.3)
รองลงมาคือ ข้อมูลกิจกรรมหรือนิทรรศการศิลปะโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือตามเทศกาลวาระโอกาส
ส าคัญ จ านวน 181 คน (ร้อยละ 45.3) ข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด คือ ผู้เยี่ยมชมได้รับค า
บอกเล่า เชิญชวนจากบุคคล จ านวน 151 คน (ร้อยละ 37.8)  ดังในรายละเอียดตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชม 
จ านวน (คน) 

(n=400) 
ร้อยละ 

ข้อมูลกิจกรรมหรือนิทรรศการศิลปะโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือ 
ตามเทศกาลวาระโอกาสส าคัญ  

181 45.3 

ได้รับค าบอกเล่า เชิญชวนจากบุคคล  151 37.8 

ไม่มีผลใด ๆ ขึ้นอยู่กับเวลาและความสะดวก         229 57.3 

 

2.4  รูปแบบกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เกิดความต้องการเข้าเยี่ยมชม 
 จากการศึกษาพบว่า กิจกรรมที่กระตุ้นผู้เยี่ยมชมให้ความสนใจมากที่สุดคือ กิจกรรมการ

จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ จ านวน 305 คน (ร้อยละ 76.3) รองลงมาคือ กิจกรรมการแสดงดนตรี 
ละครและนาฏศิลป์ จ านวน 141 คน (ร้อยละ 35.3) กิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการน้อยที่สุด 
คือ กิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม จ านวน 47 คน (ร้อยละ 11.8) ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8  จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามรูปแบบกิจกรรม  
              (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

กิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการเข้าเยี่ยมชม 
จ านวน (คน) 

(n=400) 
ร้อยละ 

กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ 305 76.3 
กิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม (Curator Tour) 47 11.8 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ (Art Workshop) 79 19.8 

กิจกรรมบรรยาย เสวนาทางวิชาการ และศิลปะสนทนา (Art Talk) 82 20.5 
กิจกรรมฉายภาพยนตร์คัดสรรและเสวนา (Cinema Diverse) 113 28.3 

กิจกรรมการแสดงดนตรี ละครและนาฏศิลป์ 141 35.3 
กิจกรรมสังสรรค์ในชุมชนทางศิลปะ / ร้านค้าต่างๆ  101 25.3 
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2.5 กิจกรรมที่ผู้เยี่ยมชมเคยเข้าร่วมในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเที่ยวชมหอศิลป์ จ านวน 

270 คน (ร้อยละ 67.5) รองลงมาคือ เข้าร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ จ านวน 217 คน (ร้อย
ละ 54.3) กิจกรรมที่ผู้เยี่ยมชมเคยเข้าร่วมน้อยที่สุด คือ กิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม (Curator Tour) 
จ านวน 11 คน (ร้อยละ 2.8) ดังรายละเอียดในตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามกิจกรรมที่ผู้เยี่ยมชมเคยเข้าร่วม 
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม 
ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

จ านวน (คน) 
(n=400) 

ร้อยละ 

กิจกรรมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ 76 19.0 

ชมการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ 217 54.3 

เที่ยวชมหอศิลป์ 270 67.5 
ศึกษาดูงานจัดโดยสถาบันการศึกษา 53 13.3 

กิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม (Curator Tour) 11 2.8 
กิจกรรมศิลปะสนทนา (Art Talk) 47 11.8 

กิจกรรมฉายภาพยนตร์คัดสรรและเสวนา (Cinema Diverse) 34 8.5 

กิจกรรมบรรยาย อภิปราย และเสวนาทางวิชาการ 53 13.3 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ (Art Camp) 21 5.3 

กิจกรรมการแสดงดนตรี ละครและนาฏศิลป์ 50 12.5 

กลุ่มชุมชนด้านศิลปะ เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ 47 11.8 
ห้องสมุดศิลปะ 103 25.8 

ใช้บริการร้านค้า ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม 114 28.5 
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2.6  การรู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจากแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 
จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจาก

แหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตในช่องทาง Facebook มากที่สุด จ านวน 235 คน (ร้อยละ 58.8) 
รองลงมา คือ ช่องทาง Website จ านวน 140 คน (ร้อยละ 35.0) น้อยที่สุด คือ ช่องทาง Youtube 
จ านวน 34 คน (ร้อยละ 8.5) ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 

ตารางที่ 10  จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 

แหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 
จ านวน (คน) 

(n=400) 
ร้อยละ 

Website    140 35.0 

Facebook 235 58.8 

Youtube 34 8.5 
Instragram 64 16.0 

Twitter 44 11.0 

 

2.7 วิธีการน าชมท่ีผู้เยี่ยมชมต้องการ 
จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่พบว่าผู้เยี่ยมชมต้องการเข้าเยี่ยมชมด้วยตนเอง

มากที่สุด จ านวน 303 คน (ร้อยละ 75.8) รองลงมาคือ ต้องการการน าชมโดยศิลปิน จ านวน 57 คน 
(ร้อยละ 14.3) และต้องการเยี่ยมชมผ่านระบบออนไลน์น้อยที่สุด จ านวน 13 คน (ร้อยละ 3.3) ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 11 

 
ตารางที่ 11  จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามวิธีการน าชม 

วิธีการน าชมที่ผู้เยี่ยมชมต้องการ 
จ านวน (คน) 

(n=400) 
ร้อยละ 

น าชมโดยศิลปิน 57 14.3 

น าชมโดยภัณฑารักษ์ 25 6.3 
เยี่ยมชมด้วยตนเอง 303 75.8 

เยี่ยมชมผ่านระบบออนไลน์ 13 3.3 
อ่ืนๆ )ไม่ระบุ( 2 0.5 
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2.8  ช่วงเวลาสะดวกเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมสะดวกเข้าเยี่ยมชมในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์มากท่ีสุด จ านวน 259 คน (ร้อยละ 64.8) รองลงมา คือ สะดวกเข้าเยี่ยมชมทุกวันท าการ จ านวน 
92  คน (ร้อยละ 23.0) น้อยที่สุด คือ วันอังคาร – วันศุกร์ จ านวน 49 คน (ร้อยละ 12.3)   

ดังรายละเอียดตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12  จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามวันท าการ 

ช่วงเวลาที่สะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชม 
จ านวน (คน) 

(n=400) 
ร้อยละ 

วันอังคาร – วันศุกร์                           49 12.3 

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     259 64.8 
สะดวกทุกวันท าการ 92 23.0 

 

2.9 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเยี่ยมชม 

จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมใช้เวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าเยี่ยมชมมากที่สุด คือ 1-2 
ชั่วโมง จ านวน 229 คน  (ร้อยละ 57.3) รองลงมา คือ ใช้เวลา 2-4 ชั่วโมง จ านวน 149 คน (ร้อยละ 
37.3) และระยะเวลาโดยเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 5  ชั่วโมงข้ึนไป จ านวน 22  คน (ร้อยละ 5.5)  

ดังรายละเอียดตารางที่ 13 
 

ตารางที่ 13  จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามระยะเวลาโดยเฉลี่ย 

ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 
จ านวน (คน) 

(n=400) 
ร้อยละ 

1 - 2 ชั่วโมง 229 57.3 
2 - 4 ชั่วโมง  149 37.3 

5 ชั่วโมงข้ึนไป 22 5.5 
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2.10 ช่วงเวลาที่สะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชม  
จากการศึกษาพบว่า ช่วงเวลาที่ผู้เยี่ยมชมสะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ เวลา 17.00-12.00 น. (ร้อยละ 69.3) รองลงมาคือ สะดวกเข้า
เยี่ยมชมในเวลา 17.00 – 21.00 น. จ านวน 87 คน (ร้อยละ 21.8) น้อยที่สุด คือ สะดวกเข้าเยี่ยมชม 
เวลา 10.00 – 12.00 น. จ านวน 36 คน (ร้อยละ 9.0) ดังรายละเอียดในตารางที่ 14 

  
ตารางที่ 14 จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามช่วงเวลา 

ช่วงเวลาที่สะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชม 
จ านวน (คน) 

(n=400) 
ร้อยละ 

เวลา 10.00 – 12.00 น. 36 9.0 
เวลา 12.00 – 17.00 น.            277 69.3 

เวลา 17.00 – 21.00 น. 87 21.8 
 

2.11 วิธีเดินทางเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมเดินทางมาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้วย
รถไฟฟ้าบีทีเอสมากที่สุด จ านวน 272 คน (ร้อยละ 68) รองลงมาคือ รถโดยสารประจ าทาง จ านวน 
60 คน (ร้อยละ 15.0) และเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซด์ส่วนบุคคลน้อยที่สุด จ านวน 5 คน (ร้อยละ 
1.3) ดังรายละเอียดในตารางที่ 15  

ตารางที่ 15  จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามวิธีเดินทางเข้าเยี่ยมชม 

วิธีเดินทางเข้าเยี่ยมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
จ านวน (คน) 

(n=400) 
ร้อยละ 

รถไฟฟ้าบีทีเอส 272 68.0 

รถโดยสารประจ าทาง 60 15.0 
รถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่)        18 4.5 

เรือ 10 2.5 
รถยนต์ส่วนบุคคล 35 8.8 

รถมอเตอร์ไซด์ส่วนบุคคล 5 1.3 
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2.12 ระดับความสนใจเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาพบว่าเมื่อสรุปในภาพรวมแล้ว ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีความสนใจในการเข้า

เยี่ยมชมในระดับมาก จ านวน 208  คน (ร้อยละ 52.0) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง จ านวน 112 คน 
(ร้อยละ 28.0) ผู้เยี่ยมชมที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมน้อยที่สุดในระดับน้อย จ านวน 3 คน (ร้อยละ 
0.8) ดังรายละเอียดในตารางที่ 16 

 

ตารางที่ 16  จ านวนและร้อยละของผู้เยี่ยมชม จ าแนกตามระดับความสนใจเข้าเยี่ยมชม 

ระดับความสนใจเข้าเยี่ยมชม 
จ านวน (คน) 

(n=400) 
ร้อยละ 

มากที่สุด 71 17.8 
มาก 208 52.0 

ปานกลาง        112 28.0 

น้อย 3 0.8 
น้อยที่สุด 6 1.5 

 

ตอนที่ 3 ความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

การน าเสนอข้อมูลในตอนที่ 3 ประกอบด้วย ความต้องการสารสนเทศด้านสารสนเทศ
พ้ืนฐาน ความต้องการสารสนเทศด้านการจัดกิจกรรมทางศิลปะ ความต้องการแหล่งสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ต ความต้องการลักษณะสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏในตาราง
ที่ 17 – 28  ดังนี้  

3.1 ความต้องการสารสนเทศด้านสารสนเทศพื้นฐาน 
จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความต้องการสารสนเทศพ้ืนฐาน ด้าน

วันเวลาท าการ (x̅ = 4.11) สถานที่ตั้ง แผนที่ ป้ายบอกทาง การเดินทาง (x̅ = 4.03) และแรงบันดาล
ใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ (x̅=4.03)  ในระดับมาก รองลงมาคือ ข้อมูลด้านประวัติศิลปะ เทคนิค
การสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น ขนาด เทคนิค วัสดุ พิธีเปิด (x̅ = 3.92) การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ
เสมือนจริง (Virtual Tour) (x̅ =3.93) อยู่ในระดับปานกลาง สารสนเทศท่ีผู้เยี่ยมชมต้องการน้อยที่สุด 
คือ งานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ (x̅ = 3.66) 
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เมื่อพิจารณาจากรายด้าน จ าแนกตามอาชีพ พบว่า  

นักเรียน / นักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาศิลปะ มีค่าเฉลี่ยความต้องการสารสนเทศพ้ืนฐานด้าน
วัน เวลาท าการมากที่สุด (x̅ =4.23) รองลงมา คือ ข้อมูลสถานที่ตั้ง แผนที่ ป้ายบอกทาง การเดินทาง 
(x̅ = 4.11) สารสนเทศที่ผู้เยี่ยมชมต้องการน้อยที่สุด คือ งานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ (x̅ = 3.65) 

นักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ มีค่าเฉลี่ยความต้องการสารสนเทศพ้ืนฐาน ด้าน 
ข้อมูลด้านเทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น ขนาด เทคนิค วัสดุ มากที่สุด (x̅= 4.20) รองลงมาคือ 
ข้อมูลด้านแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และ การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเสมือนจริง 
(Virtual Tour) (x̅ =4.11) สารสนเทศที่ผู้เยี่ยมชมต้องการน้อยที่สุด คือ งานจัดแสดงนิทรรศการ
ศิลปะ (x̅ = 3.67) 

นักวิชาการศิลปะ ศิลปิน มีค่าเฉลี่ยความต้องการสารสนเทศพ้ืนฐาน ด้านข้อมูลสถาน
ที่ตั้ง แผนที่ ป้ายบอกทาง การเดินทางมากที่สุด (x̅ = 4.30)  รองลงมา คือ ข้อมูลประวัติศิลปิน  (x̅ = 
4.20) ข้อมูลด้านแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ (x̅=4.20)  สารสนเทศที่ผู้เยี่ยมชมต้องการ
น้อยที่สุด คือ การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเสมือนจริง (Virtual Tour) (x̅ = 3.70) 

บุคคลทั่วไป มีค่าเฉลี่ยความต้องการสารสนเทศพ้ืนฐาน ด้านวัน เวลาท าการมากที่สุด (x̅ 
= 4.04)  รองลงมา คือ ข้อมูลสถานที่ตั้ง แผนที่ ป้ายบอกทาง การเดินทาง (x̅ = 3.97)  ข้อมูลประวัติ
ศิลปิน (x̅ =3.93)  และ ข้อมูลด้านแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ (x̅ =3.93)  สารสนเทศ
ที่ผู้เยี่ยมชมต้องการน้อยที่สุด คือ งานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ (x̅ = 3.66) 

ดังรายละเอียดในตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการสารสนเทศพ้ืนฐาน จ าแนกตามอาชีพ (เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

สารสนเทศพ้ืนฐาน 

อาชีพ (n=400) 

นักเรียน  /นักศึกษา 
ที่ไม่ใช่สาขาศลิปะ 

(n=181) 

นักเรียน  /นักศึกษา 
สาขาวิชาศิลปะ 

(n=46) 

นักวิชาการ ศิลปิน 
(n=10) 

บุคคลทั่วไป 
(n=163) 

รวม 

x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล 

ข้อมูลวัน เวลาท าการ 4.23 0.69 มาก 3.96 0.99 มาก 4.10 0.99 มาก 4.04 0.84 มาก 4.11 0.80 มาก 
ข้อมูลสถานท่ีตั้ง แผนที่ ป้ายบอกทาง การเดินทาง 4.11 0.86 มาก 3.87 0.98 มาก 4.30 0.68 มาก 3.97 0.85 มาก 4.03 0.87 มาก 

ข้อมูลประวัติศิลปิน 3.75 0.86 มาก 3.96 1.01 มาก 4.20 0.79 มาก 3.93 0.76 มาก 3.86 0.84 มาก 
ข้อมูลด้านแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 3.97 0.84 มาก 4.20 0.69 มาก 4.20 0.79 มาก 3.93 0.76 มาก 4.03 0.79 มาก 
ข้อมูลด้านเทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
เช่น ขนาด เทคนิค วัสดุ 

3.93 0.85 มาก 4.26 0.74 มาก 4.10 0.99 มาก 3.80 0.92 มาก 3.92 0.88 มาก 

ข้อมูลพิธีเปิดงานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ 3.65 0.95 มาก 3.67 0.90 มาก 3.90 0.88 มาก 3.66 0.91 มาก 3.66 0.92 มาก 
การจัดแสดงนิทรรศการศลิปะเสมอืนจริง 
(Virtual Tour) 

4.06 0.80 มาก 4.11 0.77 มาก 3.70 0.95 มาก 3.75 0.92 มาก 3.93 0.86 มาก 
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 3.11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการเนื้อหาสารสนเทศพื้นฐาน 
จ าแนกตามอาชีพ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีความต้องการสารสนเทศพ้ืนฐาน ใน
ประเด็นข้อมูลด้านแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ
เสมือนจริง (Virtual Tour) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเว้นเนื้อหา
สารสนเทศพ้ืนฐานด้านข้อมูล วัน เวลาท าการ ข้อมูลสถานที่ตั้ง แผนที่ ป้ายบอกทาง การเดินทาง 
ข้อมูลประวัติศิลปิน ข้อมูลพิธีเปิดงานจัดแสดงงานนิทรรศการศิลปะ ข้อมูลด้านเทคนิคการสร้างสรรค์
งานศิลปะ เช่น ขนาด เทคนิค วัสดุ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ดังรายละเอียดในตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการเนื้อหาสารสนเทศ  พ้ืนฐาน
ที่มีความแตกต่างกันเป็นรายคู่ จ าแนกตามอาชีพ  

สารสนเทศพ้ืนฐาน แหล่งความแปรปรวน S.S. df M.S. F Sig. 

ข้อมูล วัน เวลาท าการ ระหว่างกลุ่ม 4.41 3 1.47 2.30 0.08 
ภายในกลุ่ม 252.30 396 0.64   

รวม 256.71 399    

ข้อมูลสถานที่ตั้ง แผนที่  
ป้ า ย บ อ ก ท า ง  ก า ร
เดินทาง 

ระหว่างกลุ่ม 3.69 3 1.23 1.64 0.18 
ภายในกลุ่ม 295.95 396 0.67   

รวม 299.64 399    

ข้อมูลประวัติศิลปิน ระหว่างกลุ่ม 3.76 3 1.25 1.88 0.13 
ภายในกลุ่ม 263.48 396 0.67   

รวม 267.24 399    
ข้อมูลด้านแรงบันดาลใจ
ในการสร้ างสรรค์ งาน
ศิลปะ 

ระหว่างกลุ่ม 8.15 3 2.72 3.57 0.01* 

ภายในกลุ่ม 301.29 396 0.76   

รวม 309.44 399    
ข้อมูลด้านเทคนิคการ 
สร้างสรรค์งานศิลปะ 
เช่น ขนาด เทคนิค วัสดุ 

ระหว่างกลุ่ม 2.18 3 0.73 1.17 0.32 

ภายในกลุ่ม 246.40 396 0.62   

รวม 248.58 399    
ข้อมูลพิธีเปิดงานจัดแสดง
งานนิทรรศการศิลปะ 

ระหว่างกลุ่ม 0.62 3 0.21 0.24 0.87 

ภายในกลุ่ม 338.82 396 0.86   
รวม 339.44 399    

การจัดแสดงนิทรรศการ
ศิลปะเสมือนจริง 
(Virtual Tour) 

ระหว่างกลุ่ม 10.11 3 3.37 4.65 0.00* 

ภายในกลุ่ม 287.07 396 0.72   
รวม 297.18 399    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3.12 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสารสนเทศ
พื้นฐาน เป็นรายคู่ จ าแนกตามอาชีพ 

เมื่อวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้านแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์งานศิลปะ พบว่า ผู้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพนักเรียน  / นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ มีความ
ต้องการสารสนเทศพ้ืนฐานด้านข้อมูลแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะมากกว่าบุคคลทั่วไป  

ส่วนสารสนเทศพ้ืนฐานด้านการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเสมือนจริง (Virtual Tour)  
พบว่า ผู้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพนักเรียน  / นักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาศิลปะ มีความต้องการสารสนเทศพ้ืนฐาน
ด้านการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเสมือนจริง (Virtual Tour)  มากกว่าบุคคลทั่วไป  

ดังรายละเอียดในตารางที่ 19 
 

ตารางที่ 19  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการเนื้อหาสารสนเทศพ้ืนฐานที่
มีความแตกต่างกันเป็นรายคู่ จ าแนกตามอาชีพ 

สารสนเทศพ้ืนฐาน อาชีพ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (I-J) 
นักเรียน  /
นักศึกษา 

ที่ไม่ใช่สาขา
ศิลปะ 

นักเรียน  /
นักศึกษา 
สาขาวิชา
ศิลปะ 

นักวิชาการ 
ศิลปิน 

บุคคล
ทั่วไป 

ข้อมูล 
แรงบันดาลใจ 
ในการสร้างสรรค์
งานศิลปะ 

นักเรียน  /นักศึกษา 
ที่ไม่ใช่สาขาศิลปะ 

 -0.33  -0.17 -0.14 

นักเรียน  /นักศึกษา 
สาขาวิชาศิลปะ 

0.33  0.16 0.46* 

นักวิชาการ ศิลปิน 0.17 -0.16  0.30 
บุคคลทั่วไป -0.14 -0.46* -0.30  

ก า ร จั ด แ ส ด ง
นิทรรศการศิลปะ
เสมือนจริง 
(Virtual Tour) 

นักเรียน  /นักศึกษา 
ที่ไม่ใช่สาขาศิลปะ 

 -0.05  0.36 0.31*  

นักเรียน  /นักศึกษา 
สาขาวิชาศิลปะ 

0.05  0.41 0.35 

นักวิชาการ ศิลปิน -0.36  -0.41   -0.05  

บุคคลทั่วไป -0.31*  -0.35   0.05 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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3.2  ความต้องการสารสนเทศด้านสารสนเทศด้านการจัดกิจกรรมทางศิลปะ 
จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมมีความต้องการสารสนเทศด้านเนื้อหาสารสนเทศการจัด

กิจกรรมทางศิลปะ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กิจกรรมการแสดงดนตรี ละครและนาฏศิลป์ ( x̅ = 3.81) 
รองลงมา คือ กิจกรรมฉายภาพยนตร์คัดสรรและเสวนา (Cinema Diverse) (x̅ = 3.77) น้อยที่สุด 
คือ กิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม (Curator Tour) (x̅ = 3.50)  
 เมื่อพิจารณารายด้าน จ าแนกตามอาชีพ พบว่า  

นักเรียน / นักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาศิลปะ มีค่าเฉลี่ยความต้องการสารสนเทศการจัด
กิจกรรมทางศิลปะ มากที่สุด คือ กิจกรรมการแสดงดนตรี ละครและนาฏศิลป์ ( x̅ = 3.87) รองลงมา
คือ กิจกรรมฉายภาพยนตร์คัดสรรและเสวนา (Cinema Diverse) (x̅ = 3.75) น้อยที่สุด คือ กิจกรรม
บรรยาย อภิปราย เสวนาทางวิชาการ (x̅ = 3.52) 

นักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ มีค่าเฉลี่ยความต้องการสารสนเทศการจัดกิจกรรม
ทางศิลปะ มากที่สุด คือ กิจกรรมศิลปะสนทนา (Art Talk) (x̅ = 3.93) รองลงมาคือ กิจกรรมฉาย
ภาพยนตร์คัดสรรและเสวนา (Cinema Diverse) (x̅ = 3.87) น้อยที่สุด คือ กิจกรรมภัณฑารักษ์น า
ชม (Curator Tour) (x̅ = 3.43)  

นักวิชาการ ศิลปิน มีค่าเฉลี่ยความต้องการสารสนเทศการจัดกิจกรรมทางศิลปะ มาก
ที่สุด คือ กิจกรรมศิลปะสนทนา (Art Talk) (x̅ = 3.90) รองลงมาคือ กิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม 
(Curator Tour) (x̅ = 3.70) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ (Art Workshop) (x̅ = 3.70) 
น้อยที่สุด คือ กิจกรรมการแสดงดนตรี ละครและนาฏศิลป์ (x̅ = 3.50) ตามล าดับ 

บุคคลทั่วไป  มีค่าเฉลี่ยความต้องการสารสนเทศการจัดกิจกรรมทางศิลปะ มากที่สุด คือ 
กิจกรรมการแสดงดนตรี ละครและนาฏศิลป์  (x̅ = 3.82) รองลงมาคือ คือ กิจกรรมฉายภาพยนตร์คัด
สรรและเสวนา (Cinema Diverse) (x̅ = 3.77)  น้อยที่สุด คือ กิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม (Curator 
Tour) (x̅ = 3.40)  

ดังรายละเอียดในตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการสารสนเทศด้านการจัดกิจกรรมทางศิลปะ จ าแนกตามอาชีพ (เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

สารสนเทศ 
ด้านการจัดกิจกรรมทางศิลปะ 

อาชีพ (n=400) 
นักเรียน  /นักศึกษา 
ที่ไม่ใช่สาขาศิลปะ 

(n=181) 

นักเรียน  /นักศึกษา
สาขาวิชาศิลปะ 

(n=46) 

นักวิชาการ ศิลปิน 
(n=10) 

บุคคลทั่วไป 
(n=163) 

รวม 

x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล 

กิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม  
(Curator Tour) 

3.59 0.94 มาก 3.43 0.81 
ปาน
กลาง 

3.70 0.95 มาก 3.40 0.97 
ปาน
กลาง 

3.50 0.94 
ปาน
กลาง 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปะ (Art Workshop 

3.64 0.89 มาก 3.83 1.02 มาก 3.70 0.82 มาก 3.64 0.95 มาก 3.67 0.93 มาก 

กิจกรรมศิลปะสนทนา 
(Art Workshop) 

3.54 0.89 มาก 3.93 0.80 มาก 3.90 0.88 มาก 3.53 0.93 มาก 3.59 0.90 มาก 

กิ จ ก ร ร ม บ ร ร ย า ย  อ ภิ ป ร า ย  
เสวนาทางวิชาการ 

3.52 0.93 มาก 3.72 0.94 มาก 3.60 0.84 มาก 3.48 0.93 
ปาน
กลาง 

3.53 0.93 มาก 

กิจกรรมฉายภาพยนตร์คัดสรรและ 
เสวนา (Cinema Diverse) 

3.75 0.94 มาก 3.87 0.75 มาก 3.60 0.52 มาก 3.77 0.91 มาก 3.77 0.90 มาก 

กิจกรรมการแสดงดนตรี  ละคร 
และนาฏศิลป์ 

3.87 0.87 มาก 3.63 1.02 มาก 3.50 0.53 
ปาน
กลาง 

3.82 0.90 มาก 3.81 0.89 มาก 
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 3.2.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการสารสนเทศด้านการจัด
กิจกรรมทางศิลปะ จ าแนกตามอาชีพ 

จากการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศด้านการ
จัดกิจกรรมทางศิลปะ จ าแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความต้องการสารสนเทศแตกต่าง
กัน ดังนี้ 

ผู้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีความต้องการสารสนเทศด้านการจัดกิจกรรมทางศิลปะ แทบ
ทุกกิจกรรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่างจากกิจกรรมศิลปะสนทนา (Art 
Talk) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ดังรายละเอียดในตารางที่ 21 
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการสารสนเทศด้านการจัด 
กิจกรรมทางศิลปะ จ าแนกตามอาชีพ 

สารสนเทศ 
ด้านการจัดกิจกรรมทางศิลปะ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

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

กิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม 
(Curator Tour) 

ระหว่างกลุ่ม 3.77 3 1.26 1.43 0.23 

ภายในกลุ่ม 348.23 396 0.88   
รวม 352.00 399    

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านศิลปะ   
(Art Workshop) 

ระหว่างกลุ่ม 1.38 3 0.46 0.53 0.66 

ภายในกลุ่ม 343.73 396 0.87   
รวม 345.11 399    

กิจกรรมศิลปะสนทนา 
(Art Talk) 

ระหว่างกลุ่ม 7.59 3 2.53 3.18 0.02* 

ภายในกลุ่ม 315.35 396 0.80   
รวม 322.94 399    

กิจกรรมบรรยาย อภิปราย 
เสวนาทางวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม 2.11 3 0.70 0.82 0.49 

ภายในกลุ่ม 341.58 396 0.86   
รวม 343.70 399    

กิจกรรมฉายภาพยนตร์คัดสรร
และเสวนา 
(Cinema Diverse) 

ระหว่างกลุ่ม 0.84 3 0.28 0.35 0.79 
ภายในกลุ่ม 321.07 396 0.81   

รวม 321.91 399    

กิจกรรมการแสดง  ดนตรี ละคร
และนาฏศิลป์ 

ระหว่างกลุ่ม 3.06 3 1.02 1.28 0.28 
ภายในกลุ่ม 315.88 396 0.80   

รวม 318.94 399    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการสารสนเทศด้านการจัด
กิจกรรมทางศิลปะ ประเภทกิจกรรมศิลปะสนทนา (Art Talk) เป็นรายคู่ จ าแนกตามอาชีพ 
  จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมอาชีพนักเรียน  /    นักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาศิลปะ  และบุคคล
ทั่วไปมีความต้องการสารสนเทศด้านการจัดกิจกรรมศิลปะสนทนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังรายละเอียดในตารางที่ 23 
   
ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการสารสนเทศ ด้านการจัด

กิจกรรมศิลปะ ประเภทกิจกรรมศิลปะสนทนา (Art Talk) จ าแนกตามอาชีพ 

สารสนเทศ 
ด้านการจัด

กิจกรรมทางศิลปะ 
อาชีพ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (I-J) 

นักเรียน  /
นักศึกษา 

ที่ไม่ใช่สาขา
ศิลปะ 

นักเรียน  /
นักศึกษา 
สาขาวิชา

ศิลปะ 

นักวิชาการ 
ศิลปิน 

บุคคล
ทั่วไป 

กิจกรรม 
ศิลปะสนทนา 
(Art Talk) 

นั ก เ รี ย น   /
นักศึกษา 
ที่ไม่ใช่สาขาศิลปะ 

   0.01* 

นั ก เ รี ย น   /
นักศึกษา 
สาขาวิชาศิลปะ 

0.40  0.03 0.41 

นั ก วิ ช า ก า ร 
ศิลปิน 

0.36 0.03  0.37 

บุคคลทั่วไป -0.01 -0.41 -0.37  
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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3.3 แหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตที่ผู้เยี่ยมชมต้องการ 

จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยความต้องการแหล่งสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ต ช่องทาง Facebook มากที่สุด คือ (x̅ = 4.30) รองลงมา คือ Website  (x̅ = 3.89) 
และน้อยที่สุด คือ Twitter (x̅ = 3.32) 

เมื่อพิจารณารายด้าน จ าแนกตามอาชีพ พบว่า  

นักเรียน / นักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาศิลปะ มีค่าเฉลี่ยความต้องการแหล่งสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ต มากที่สุด คือ Facebook (x̅ = 4.27) รองลงมาคือ Instragram (x̅ = 3.85) และน้อย
ที่สุด คือ Youtube (x̅ = 3.54) 

นักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชา  มีค่าเฉลี่ยความต้องการแหล่งสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ต มากที่สุด คือ Facebook (x̅ = 4.89) รองลงมาคือ Website (x̅ = 3.83) และน้อยที่สุด 
คือ Twitter (x̅ = 3.22) 

 นักวิชาการ ศิลปิน มีค่าเฉลี่ยความต้องการแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต มากที่สุด 
คือ Facebook (x̅ =3.91) รองลงมาคือ Website (x̅ = 3.83) และน้อยที่สุด คือ Twitter (x̅ = 3.00) 

 บุคคลทั่วไป มีค่าเฉลี่ยความต้องการแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต มากที่สุด คือ 
Facebook (x̅ = 4.32) รองลงมาคือ Website (x̅ = 4.00) และน้อยที่สุด คือ Twitter (x̅ = 3.07) 

 ดังรายละเอียดในตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตที่ผู้เยี่ยมชมต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

แหล่งสารสนเทศ 
ทางอินเทอร์เน็ต 

อาชีพ (n=400) 
นักเรียน  /นักศึกษา 
ที่ไม่ใช่สาขาศิลปะ 

(n=181) 

นักเรียน  /นักศึกษา
สาขาวิชาศิลปะ 

(n=46) 

นักวิชาการ ศิลปิน 
(n=10) 

บุคคลทั่วไป 
(n=163) 

รวม 

x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล 

Website 3.81 1.21 มาก 3.83 0.95 มาก 3.80 1.03 มาก 4.00 0.99 มาก 3.89 1.09 มาก 
Facebook 4.27 0.90 มาก 4.39 0.71 มาก 3.90 0.88 มาก 4.32 0.89 มาก 4.30 0.87 มาก 

 Youtube 3.54 1.10 มาก 3.48 1.07 
ปาน
กลาง 

3.40 1.07 
ปาน
กลาง 

3.56 1.11 มาก 3.54 1.09 มาก 

 Twitter 3.59 1.17 มาก 3.22 1.25 
ปาน
กลาง 

3.00 0.94 
ปาน
กลาง 

3.07 1.19 
ปาน
กลาง 

3.32 1.20 
ปาน
กลาง 

 Instragram 3.82 1.14 มาก 3.65 1.10 มาก 3.40 1.07 
ปาน
กลาง 

3.45 1.10 
ปาน
กลาง 

3.64 1.13 มาก 
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 3. 3.1   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการแหล่งสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอาชีพ 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ เยี่ยมชมแต่ละอาชีพมีความต้องการสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ Website 
Facebook Youtube ต่างจาก Twitter และ Instragram ผู้เยี่ยมชมมีความต้องการสารสนเทศจาก
แหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 24 

 

ตารางที่ 24  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการแหล่งสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอาชีพ 

แหล่งสารสนเทศ 
ทางอินเทอร์เน็ต 

แ ห ล่ ง ค ว า ม
แปรปรวน 

S.S. Df M.S. F Sig. 

Website ระหว่างกลุ่ม 3.50 3 1.17 0.98 0.40 
ภายในกลุ่ม 472.44 396 1.19   

รวม 475.94 399    
Facebook ระหว่างกลุ่ม 2.19 3 0.73 0.95 0.41 

ภายในกลุ่ม 303.00 396 0.77   

รวม 305.19 399    
Youtube ระหว่างกลุ่ม 0.47 3 0.16 0.13 0.94 

ภายในกลุ่ม 476.89 396 1.20   

รวม 477.36 399    
Twitter ระหว่างกลุ่ม 24.67 3 8.22 5.88 0.00* 

ภายในกลุ่ม 554.01 396 1.40   

รวม 578.68 399    
Instragram ระหว่างกลุ่ม 12.68 3 4.23 3.39 0.02* 

ภายในกลุ่ม 493.48 396 1.25   
รวม 506.16 399    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3.3.2   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการแหล่งสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ตเป็นรายคู่  จ าแนกตามอาชีพ 
  จากการศึกษาพบว่า  ผู้เยี่ยมชมในกลุ่มอาชีพนักเรียน   /นักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาศิลปะ มี
ความต้องการแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต ช่องทาง  Twitter และ  Instragram มากกว่าบุคคล
ทั่วไป ดังรายละเอียดในตารางที่ 25 
  
ตารางที่ 25  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการแหล่งสารสนเทศทาง

อินเทอร์เน็ตเป็นรายคู่ จ าแนกตามอาชีพ 

แหล่งสารสนเทศ 
ทางอินเทอร์เน็ต 

อาชีพ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (I-J) 

นักเรียน  /
นักศึกษา 

ที่ไม่ใช่สาขา
ศิลปะ 

นักเรียน  /
นักศึกษา 
สาขาวิชา
ศิลปะ 

นักวิชาการ 
ศิลปิน 

บุคคล
ทั่วไป 

Twitter นักเรียน  /นักศึกษา 
ที่ไม่ใช่สาขาศิลปะ 

 0.37 0.59 .518* 

นักเรียน  /นักศึกษา 
สาขาวิชาศิลปะ 

-0.37  0.22 0.15 

นักวิชาการ ศิลปิน -0.59 -0.22  -0.07 

บุคคลทั่วไป -.518* -0.15 0.07  

Instragram นักเรียน  /นักศึกษา 
ที่ไม่ใช่สาขาศิลปะ 

 -0.17 0.42 .375* 

นักเรียน  /นักศึกษา 
สาขาวิชาศิลปะ 

-0.17  0.25 0.20 

นักวิชาการ ศิลปิน -0.42 -0.25  -0.05 

บุคคลทั่วไป -.375* -0.20 0.05  
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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3.4 ลักษณะสารสนเทศที่ผู้เยี่ยมชมต้องการ 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้เยี่ยมชมมีค่าเฉลี่ยความต้องการลักษณะสารสนเทศ มากที่สุด คือ 
ด้านความน่าสนใจในการน าเสนอ (Appealing) (x̅ = 4.30) รองลงมาคือ ความทันสมัยของข้อมูล     
(Timeliness) (x̅ = 4.26) น้อยที่สุด คือ ปริมาณและความเหมาะสมของข้อมูล (Appropriateness) 
(x̅ = 4.14) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณารายด้าน จ าแนกตามอาชีพ พบว่า  

 นักเรียน / นักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาศิลปะ มีค่าเฉลี่ยความต้องการลักษณะสารสนเทศ มาก
ที่สุด คือ  ความน่าสนใจในการน าเสนอ  (Appealing) (x̅ = 4.39) รองลงมาคือ ความสะดวกต่อการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล (Accessibility) (x̅ = 4.30) และน้อยที่สุด คือ ปริมาณและความเหมาะสมของ
ข้อมูล (Appropriateness) (x̅ = 4.19) 
 นักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ มีค่าเฉลี่ยความต้องการลักษณะสารสนเทศ มาก
ที่สุด คือความสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูล (Accessibility) (x̅ = 4.33) รองลงมาคือ ความ
ทันสมัยของข้อมูล (Timeliness) (x̅ = 4.28) และน้อยที่สุด คือ ปริมาณและความเหมาะสมของ
ข้อมูล  (Appropriateness)  (x̅ = 4.22) ความน่าสนใจในการน าเสนอ  (Appealing) (x̅= 4.22) การ
ใช้งานง่าย (User Friendly) (x̅ = 4.22) 
 นักวิชาการ ศิลปิน มีค่าเฉลี่ยความต้องการลักษณะสารสนเทศ มากที่สุด คือ ความ
ทันสมัยของข้อมูล (Timeliness) (x̅ = 4.20) ความน่าสนใจในการน าเสนอ (Appealing) (x̅= 4.20) 
รองลงมาคือ ปริมาณและความเหมาะสมของข้อมูล (Appropriateness) (x̅ = 4.10 ) และน้อยที่สุด 
คือ ความสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูล (Accessibility) (x̅ = 3.80) 
 บุคคลทั่วไป มีค่าเฉลี่ยความต้องการลักษณะสารสนเทศ มากที่สุด คือ ความน่าสนใจใน
การน าเสนอ (Appealing) (x̅ = 4.23) รองลงมาคือ คือ ความทันสมัยของข้อมูล (Timeliness) (x̅ = 
4.21) และน้อยที่สุด คือ ปริมาณและความเหมาะสมของข้อมูล (Appropriateness) (x̅= 4.06) 

ดังรายละเอียดในตารางที่ 26 
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ตารางที่ 26  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการลักษณะสารสนเทศ จ าแนกตามอาชีพ (เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

ลักษณะสารสนเทศ 

อาชีพ (n=400) 
นักเรียน  /นักศึกษา 
ที่ไม่ใช่สาขาศิลปะ 

(n=181) 

นักเรียน  /นักศึกษา
สาขาวิชาศิลปะ 

(n=46) 

นักวิชาการ ศิลปิน 
(n=10) 

บุคคลทั่วไป 
(n=163) 

รวม 

x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล 

ความทันสมัยของข้อมูล 
(Timeliness) 

4.29 0.77 มาก 4.28 0.69 มาก 4.20 0.79 มาก 4.21 0.82 มาก 4.26 0.78 มาก 

ปริมาณและความเหมาะสมของ
ข้อมูล )sttaetairpprpAA(  

4.19 0.73 มาก 4.22 0.70 มาก 4.10 0.74 มาก 4.06 0.77 มาก 4.14 0.74 มาก 

ความสะดวกตอ่การเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
(Accessibility) 

4.30 0.71 มาก 4.33 0.63 มาก 3.80 0.92 มาก 4.20 0.85 มาก 4.25 0.77 มาก 

ความน่าสนใจในการน าเสนอ 
(Appealing) 

4.39 0.70 มาก 4.22 0.81 มาก 4.20 0.63 มาก 4.23 0.82 มาก 4.30 0.76 มาก 

การใช้งานง่าย  
(User Friendly) 

4.29 0.76 มาก 4.22 0.84 มาก 4.00 0.94 มาก 4.18 0.91 มาก 4.23 0.84 มาก 
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 3.4.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการลักษณะสารสนเทศ 
จ าแนกตามอาชีพ 

จากการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการ
ลักษณะสารสนเทศ จ าแนกตามอาชีพ  พบว่ากลุ่มอาชีพของผู้เยี่ยมชมมีความต้องการลักษณะ
สารสนเทศในทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังรายละเอียดในตารางที่ 
27 
 
ตารางที่ 27  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความต้องการลักษณะสารสนเทศ จ าแนกตามอาชีพ 

ลักษณะสารสนเทศ 
แ ห ล่ ง ค ว า ม
แปรปรวน 

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

ความทันสมัยของข้อมูล 
(Timeliness) 

ระหว่างกลุ่ม 0.59 3 0.20 0.32 0.81 

ภายในกลุ่ม 241.89 396 0.61   
รวม 242.48 399    

ปริมาณและความเหมาะสม 
ของข้อมูล 

)sttaetairpprpAA(  

ระหว่างกลุ่ม 1.87 3 0.62 1.13 0.34 

ภายในกลุ่ม 218.84 396 0.55   
รวม 220.71 399    

ความสะดวกต่อ  
การเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
(Accessibility) 

ระหว่างกลุ่ม 3.29 3 1.10 1.87 0.13 
ภายในกลุ่ม 231.71 396 0.59   

รวม 235.00 399    

ความน่าสนใจในการน าเสนอ 
(Appealing) 

ระหว่างกลุ่ม 2.82 3 0.94 1.63 0.18 
ภายในกลุ่ม 229.18 396 0.58   

รวม 232.00 399    

การใช้งานง่าย  
(User Friendly) 

ระหว่างกลุ่ม 1.57 3 0.52 0.74 0.53 
ภายในกลุ่ม 278.73 396 0.70   

รวม 280.30 399    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการสารสนเทศ 

  สรุปผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เยี่ยมชมทุกกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับความต้องการ
สารสนเทศของผู้เยี่ยมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามชนิด
ปลายเปิด  ปรากฏความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 28 
 

ตารางที่ 28  ตารางแสดงความถ่ีของข้อเสนอแนะ จ าแนกตามประเด็น 

ประเด็น ความถี่ (คน) 

รู้จักหอศิลป์ตั้งแต่ยังไม่เปิดท าการและติดตามข่าวสารหอศิลป์มาอย่างต่อเนื่อง   1 

รู้จักหอศิลป์เนื่องจากเดินผ่าน / เป็นทางผ่านระหว่างเดินทาง 4 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง 2 

ควรมีการท าป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมประจ าชั้นต่างๆ ชัดเจน 1 
ควรมีการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กและครอบครัว  1 

ควรจัดท าฐานข้อมูลศิลปะ ฐานข้อมูลศิลปิน 1 

ควรจัดท าฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างของหอศิลป์ 
โดยสามารถก าหนดค าค้น สืบค้นได้ในระบบออนไลน์ (Single Search) 

1 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  ในการวิจัยเรื่อง ความต้องการสารสนเทศของผู้ เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.85 มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เยี่ยมชมชาวไทยที่เข้าเยี่ยมชมหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในเดือนกรกฏาคม 2560 ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ จ านวน 400 
คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ดังนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x̅ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) และการ
ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีของ Scheffe 
(Scheffe’s method)  

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1.  เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเยี่ยมชมของผู้ เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร 
2. เ พ่ือศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้ เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมชม 
ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 21 -40 ปี มากที่สุด 

ด้านอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ด้านศิลปะมากที่สุด ด้าน
ระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระหว่างอนุปริญญา / ปริญญาตรี  

พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าเยี่ยมชม มากกว่า 5 ครั้งต่อปี จ านวน 147 คน เมื่อ

เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่าผู้เยี่ยมชมมาครั้งแรก จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25  ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 75 จึงเป็นการเข้าเยี่ยมชมซ้ า แต่มี
ความถี่ในการเข้าเยี่ยมชมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์หลัก พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน มีวัตถุประสงค์หลักในการเยี่ยมชมเพ่ือการพักผ่อน / ท่องเที่ยวมากที่ สุด จ านวน 301 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.3 โดยผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่เข้าเยี่ยมชมเมื่อมีเวลาและสะดวกในการเข้าเยี่ยมชม  โดย
ผู้เยี่ยมชมสนใจกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะมากที่สุด มีความต้องการเข้าเยี่ยมชมด้วย
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ตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ การน าชมโดยศิลปิน และต้องการวิธีการน าชมโดยภัณฑารักษ์น้อยที่สุด 
ในการเยี่ยมชมใช้ระยะเวลาในการโดยเฉลี่ย 1-2 ชม. สะดวกเข้าเยี่ยมชมเวลา 12.00-17.00 น. ในวัน
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์มากที่สุด  ด้านการเดินทางพบว่า  ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่เดินทาง
ด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสมากที่สุด  เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว  ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีความสนใจในการ
เข้าเยี่ยมชมในระดับมาก  

ความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
ความต้องการสารสนเทศพื้นฐาน 
ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความต้องการสารสนเทศพ้ืนฐาน ด้านวันเวลาท าการ สถาน

ที่ตั้ง แผนที่ ป้ายบอกทาง การเดินทาง และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ข้อมูลด้านประวัติศิลปะ เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น ขนาด เทคนิค วัสดุ พิธี
เปิด การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเสมือนจริง (Virtual Tour) อยู่ในระดับปานกลาง สารสนเทศ
พ้ืนฐานที่ผู้เยี่ยมชมต้องการน้อยที่สุด คือ งานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยความต้องการสารสนเทศพ้ืนฐาน เป็นรายคู่ พบว่า ผู้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพนักเรียน 
/ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ มีความต้องการสารสนเทศพ้ืนฐานด้านข้อมูลแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะมากกว่าบุคคลทั่วไป   

ความต้องการสารสนเทศด้านการจัดกิจกรรมทางศิลปะ 
ผู้เยี่ยมชมมีความต้องการสารสนเทศด้านเนื้อหาสารสนเทศการจัดกิจกรรมทางศิลปะ มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กิจกรรมการแสดงดนตรี ละครและนาฏศิลป์ รองลงมา คือ กิจกรรมฉาย
ภาพยนตร์คัดสรรและเสวนา (Cinema Diverse) น้อยที่สุด คือ กิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม (Curator 
Tour) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการสารสนเทศด้านการจัดกิจกรรมทางศิลปะ 
พบว่า ผู้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีความต้องการสารสนเทศด้านการจัดกิจกรรมทางศิลปะ แทบทุก
กิจกรรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่างจากกิจกรรมศิลปะสนทนา (Art 
Talk) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

ความต้องการแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต 
ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยความต้องการแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต ช่องทาง  

Facebook มากที่สุด คือ รองลงมา คือ Website   และน้อยที่สุด คือ Twitter เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความต้องการแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้เยี่ยมชมแต่
ละอาชีพมีความต้องการสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ Website Facebook Youtube ต่างจาก Twitter และ 
Instragram  
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ความต้องการลักษณะสารสนเทศ 
ผู้เยี่ยมชมมีค่าเฉลี่ยความต้องการลักษณะสารสนเทศ มากที่สุด คือ ด้านความน่าสนใจใน

การน าเสนอ (Appealing) รองลงมาคือ ความทันสมัยของข้อมูล (Timeliness) น้อยที่สุด คือ ปริมาณ
และความเหมาะสมของข้อมูล (Appropriateness) ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ความต้องการลักษณะสารสนเทศ จ าแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพของผู้เยี่ยมชมมีความต้องการ
ลักษณะสารสนเทศในทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาความต้องการสารสนเทศของผู้ เยี่ ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นภาพรวมของผู้ เยี่ยมชม และอภิปรายผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้  ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 

 พฤติกรรมการเยี่ยมชมของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
จากผลการศึกษาด้านอายุของผู้เยี่ยมชม พบว่า ผู้เยี่ยมชมกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีการ

เข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครน้อยที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของภัททิศร์ 
โชคอนันต์ตระกูล (2553) ได้ศึกษาปัจจัยการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 65-69 
ปี จ านวน 420 คนซึ่งเป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ 
พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ชอบไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือ
เยี่ยมญาติ / เพ่ือน  เมื่อพิจารณาถึงผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพนักเรียน / นักศึกษาในทุก
สาขาวิชามีพฤติกรรมการเยี่ยมชมที่สอดคล้องกับการศึกษาของคมสิทธิ์ เกียนวัฒนา (2552 : 162) คือ 
หอศิลปวัฒนธรรมฯ มีการหมุนเวียนนิทรรศการ อีกทั้งมีป้ายประกาศ และงานประติมากรรมที่
สามารถดึงดูดความสนใจจากเยาวชนไทยได้เป็นอย่างดี  เมื่อตรวจสอบประสบการณ์การณ์การเยี่ยม
ชม พบว่าผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมานิตา ศรีสิ
ตานนท์ (2543) และฐิตินันนท์ เตชไกรชนะ (2554) ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเข้าเยี่ยม
ชมจ านวน 3-5 ครั้งต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจากการส ารวจ
ดังกล่าวพบว่าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสามารถตอบสนองต่อความต้องการในด้านการ
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดีท าให้ผู้ เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าเยี่ยมชมซ้ า
จ านวนหลายครั้ง โดยสิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชม คือ วัน เวลาที่สะดวก วันเสาร์ วันอาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเวลา 12.00 – 17.00 น. ใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 2-4 ชั่วโมง เมื่อพิจารณา
ในภาพรวม รูปแบบกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการเข้าเยี่ยมชมมากที่สุด คือ กิจกรรมด้าน
ดนตรี ละครและนาฏศิลป์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับบทบาทหลักของหอศิลป์ คือ เป็นพ้ืนที่การจัดแสดงงาน
นิทรรศการศิลปะ   
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เมื่อพิจารณาจากกลุ่มอาชีพและพฤติกรรมการเยี่ยมชม พบว่า กลุ่มอาชีพนักเรียน / 
นักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาวิชาศิลปะ  คิดเป็นร้อยละ 45.3 มีสัดส่วนการเข้าเยี่ยมชมเป็นจ านวนมากกว่า
นักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชาด้านศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 11.5 และนักวิชาการด้านศิลปะ ศิลปิน คิด
เป็นร้อยละ 2.5 มีสัดส่วนต่างกัน ร้อยละ 31.3 ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ในสถานที่ตั้งของหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นท่ีมีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางโดยรถสาธารณะ
และยานพาหนะส่วนบุคคล อีกทั้งอยู่ใกล้สถาบันการศึกษาหลายแห่งที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ด้านศิลปะ แต่พบว่าผู้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพนักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชาด้านศิลปะ และนักวิชาการ
ด้านศิลปะ ศิลปินมีจ านวนน้อย  ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลนั้น เป็น
วันที่มีพิธีการเปิดนิทรรศการงานศิลปะและมีศิลปินที่เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยได้
ขออนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและสอบถามความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม พบว่าศิ ลปิน
หลายท่านไม่สะดวกตอบแบบสอบถามแก่ผู้วิจัย ท าให้จ านวนกลุ่มตัวอย่างประเภทนักวิชาการด้าน
ศิลปะ ศิลปินมีจ านวนน้อยกว่าความเป็นจริงที่ปรากฏ  เมื่อพิจารณาด้านสถานที่ตั้งของหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า พบว่านักเรียน / นักศึกษา
สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ด้านศิลปะให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมฯ มากกว่าการใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้า จากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า เที่ยวชมหอศิลป์ จ านวน 270 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.5  และสนใจเข้าใช้บริการร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.5  จึงสรุปได้ว่า ผู้เยี่ยมชมมีพฤติกรรมการเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดย
ให้ความสนใจในแง่มุมของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและให้ความสนใจใช้บริการร้านค้า ร้านอาหาร
และเครื่องดื่มทั้ง ที่สถานที่ตั้งดังกล่าวรายล้อมด้วยห้างสรรพสินค้ามากมาย  

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม (Curator Tour) เป็นกิจกรรมที่เกิดการ
กระตุ้นผู้ เยี่ยมชมให้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับน้อยที่สุด รวมถึงผู้เยี่ยมชมเคยเข้าร่วมกิจกรรม
ภัณฑารักษ์ในระดับน้อยที่สุด ผู้เยี่ยมชมแต่ละกลุ่มอาชีพมีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมด้วยตนเอง
มากกว่ามีการน าชมนิทรรศการแสดงงานศิลปะโดยภัณฑารักษ์  นอกเหนือจากการเยี่ยมชมด้วย
ตนเองพบว่าผู้เยี่ยมชมส่วนหนึ่งยังมีความต้องการวิธีการน าชมโดยศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ 
มากกว่ากิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม การน าชมโดยศิลปินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชม  
คือ เพ่ือหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และเพ่ือ
เรียนรู้ด้านเทคนิคการใช้วัสดุสร้างสรรค์งานศิลปะ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 จึงอาจสรุปได้
ว่า พฤติกรรมการเยี่ยมชมมีผลต่อการน าเสนอสารสนเทศในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ควรมีการ
จัดกิจกรรมน าชมโดยศิลปิน หรือการน าเสนอสารสนเทศที่เหมาะสมต่อผู้เยี่ยมชม ส่งผลให้ผู้เยี่ยมชม
สามารถเรียนรู้และเข้าถึงสารสนเทศได้จากการเยี่ยมชมด้วยตนเอง  เมื่อพิจารณาจากแหล่ง
สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตที่ท าให้ผู้เยี่ยมชมรู้จักมากที่สุด พบว่า Facebook คือ ช่องทางการรับ
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ข่าวสารที่ส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมรู้จักหอศิลปวัฒนธรรมฯ  เมื่อพิจารณาจากภาพรวมพบว่าผู้เยี่ยมชมมี
ความสนใจเข้าเยี่ยมชมในระดับมาก 

ความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ เยี่ยมชมส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชาที่ไม่ใช่

ศิลปะ สอดคล้องกับการจ าแนกกลุ่มผู้เยี่ยมชมของ จิรา จงกล (2532)   นิคม มูสิกะคามะ และคณะ 
(2521) ซึ่งได้กล่าวถึงการน าเสนอเนื้อหาการจัดนิทรรศการให้สอดคล้องกับประเภทผู้เยี่ยมชมกลุ่ม
ต่าง ๆ ซึ่งผู้เยี่ยมชมแต่ละกลุ่มมีประสบการณ์ ความสนใจและความรู้ที่แตกต่างกันส่งผลถึงความ
ต้องการสารสนเทศที่แตกต่าง เมื่อพิจารณาถึงประเด็นส าคัญด้านความต้องการสารสนเทศพ้ืนฐาน
ของนักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ มีค่าเฉลี่ยความต้องการข้อมูลด้านเทคนิคการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ เช่น ขนาด เทคนิค วัสดุ มากที่สุดแตกต่างจากผู้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ สอดคล้องกับ 
การศึกษาด้านความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ (Edwards, Loomis and 
Fusco (1990: 20-35) พบว่า ผู้เยี่ยมชมมีความต้องการสารสนเทศเพ่ือเยี่ยมชม แนวคิดหลักของ
นิทรรศการ เพ่ือให้ผู้เยี่ยมชมเกิดความรู้ เข้าใจการสื่อความหมาย วิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
สอดคล้องกับการศึกษาของธมน ศรีขาว (2555: บทคัดย่อ) ซึ่งศึกษาทัศนะของนิสิตเกี่ยวกับการใช้
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในการเรียนรู้ทางศิลปะของนิสิต ในกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาด้านศิลปะพบว่า 
ทัศนะของนิสิตคือได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวัสดุ เทคนิคและวิธีท างานศิลปะที่หลากหลาย
มากขึ้น        

จากการศึกษาพบว่ากิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม (Curator Tour) เป็นกิจกรรมทางศิลปะที่
ผู้เยี่ยมชมมีความต้องการสารสนเทศน้อยที่สุด แม้ว่าภัณฑารักษ์จะมีบทบาทในการคาดการณ์ความ
ต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชม ซึ่งมีผลต่อการถ่ายทอดสารสนเทศที่เหมาะสมตามประเภทกลุ่มอายุ
และอาชีพของผู้เยี่ยมชม (M, 2003) สอดคล้องกับการศึกษาของ Fernández-Keys (2010) (2010) 
พบว่า ผู้เยี่ยมชมกลุ่มนักเรียนไม่ต้องการสารสนเทศเชิงวิชาการมากเกินไป ICOM (2004: 129) และ 
Smith (2006)  ได้เสนอว่า สารสนเทศในหอศิลป์มีความส าคัญต่อผู้เยี่ยมชมและกระตุ้นประสบการณ์
ในการเข้าเยี่ยมชม ควรน าเสนอสารสนเทศให้เหมาะกับช่วงวัย และเหมาะสมกับเยาวชน อย่างไรก็
ตาม ผู้เยี่ยมชมยังคงมีความต้องการสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ ทั้งจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางศิลปะ รวมถึงป้ายค าบรรยายวัตถุ ประวัติศิลปิน 
เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาความต้องการสารสนเทศด้านการจัดกิจกรรมทางศิลปะ พบว่าผู้เยี่ยมชมกลุ่ม
นักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ด้านศิลปะ และบุคคลทั่วไป มีความต้องการสารสนเทศ
ด้านการจัดกิจกรรมทางศิลปะประเภทกิจกรรมดนตรี ละครและนาฏศิลป์มากท่ีสุด ต่างจากนักเรียน / 
นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ ด้านศิลปะ และนักวิชาการด้านศิลปะ  ศิลปินมีความต้องการสารสนเทศด้าน
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การจัดกิจกรรมทางศิลปะประเภทศิลปะสนทนา (Art Talk) มากที่สุด อาจกล่าวได้ว่าอาชีพของผู้
เยี่ยมชมมีผลต่อความต้องการสารสนเทศด้านการจัดกิจกรรมทางศิลปะที่แตกต่างกัน  

เมื่อพิจารณาความต้องการสารสนเทศด้านสถานที่ตั้ง วัน เวลาท าการสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเยี่ยมชมที่มีความถี่ในการเข้าเยี่ยมชมซ้ า เนื่องจากผู้เยี่ยมชมมีความคุ้นเคย จึงมีความ
ต้องการสารสนเทศพ้ืนฐานประเด็นดังกล่าวน้อย ผู้เยี่ยมชมทุกกลุ่มอาชีพมีความต้องการแหล่ง
สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่แตกต่างกัน คือ ผู้เยี่ยมชมต้องการสารสนเทศจาก Website มากที่สุด 
รองลงมาคือ Facebook และสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้น้อยสุด คือ Twitter และ Instragram ซึ่งไม่
สอดคล้องกับรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี (2560: 25-26) พบว่า
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการใช้งานมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ Youtube และอันดับสอง คือ Facebook  
ผลการวิจัยไม่สอดคล้องเมื่อเปรียบเทียบตามกลุ่มอาชีพนักเรียนและนักศึกษาสาขาที่ ไม่ใช่ศิลปะและ
สาขาวิชาศิลปะ ซึ่งมีอายุใกล้เคียงกับผู้ตอบแบบส ารวจพฤติกรรมกลุ่ม Gen Z พบว่ากลุ่ม Gen Y 
และ Gen Z มีการใช้งาน Youtube มากเป็นอันดับหนึ่ง  ในชณะที่ Gen X และ Baby Boomer ซึ่ง
มีช่วงวัยดังกล่าวเทียบเคียงเท่ากับผู้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพนักวิชาการ ศิลปิน และบุคคลทั่วไป พบว่ามี
ความสอดคล้องด้านการใช้งาน Facebook รองลงมาคือ Youtube ตามล าดับ นอกจากนี้ ผู้เยี่ยมชม
ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความต้องการลักษณะสารสนเทศในด้านความน่าสนใจในการน าเสนอ 
(Appealing) มากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จักรพงษ์ สุวรรณวิจิตร (2555) ศิริวัฒน์ แสน
เสริม (2549) ธิดารัตน์ นาคบุตร (2553) ได้ศึกษาเรื่องสารสนเทศเกี่ยวกับหอศิลปวัฒนธรรมฯ  การ
พัฒนาหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศิลปวัฒนธรรมนั้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการ
น าสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน มีการจัดการด้านสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ของหอศิลป์อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงก าหนดความถ่ีที่เหมาะสมในการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไซต์  
มีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อให้มีความน่าสนใจผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น 
เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทั่วถึงอย่างไร้ข้อจ ากัด   

จากการเก็บข้อมูล ผู้เยี่ยมชมบางส่วนได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่ารู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครเนื่องจากเดินผ่าน และต้องการสารสนเทศจากแหล่งอินเทอร์เน็ตในระดับน้อยที่สุด 
จากความเห็นดังกล่าวพบว่า สถานที่ตั้งในใจกลางเมืองและสะดวกต่อการเดินทางเข้าเยี่ยมชมเป็น
ปัจจัยส าคัญในการเข้าเยี่ยมชม ซึ่งสอดคล้องกับการให้บริการสารสนเทศในปัจจุบัน คือ มีป้าย
ประกาศข่าวสารบริเวณด้านหน้าอาคาร ชั้นล่าง และด้านในอาคาร ณ ประตูทางเข้า -ออกหอศิลป์ 
ใกล้ทางเชื่อมรถไฟฟ้า ส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมสามารถรับทราบข่าวสารการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะและ
กิจกรรมทางศิลปะในเบื้องต้นก่อนเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาพบว่าผู้เยี่ยมชม
ส่วนใหญ่นิยมเลือกวิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสเพ่ือเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
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กรุงเทพมหานครมากที่สุดซึ่งสัมพันธ์กับผู้เยี่ยมชมกลุ่มอายุ 21 – 40 ปี ที่มีความคล่องตัวและต้องการ
สะดวก รวดเร็วต่อการเดินทางและมีความคุ้นเคยต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  

นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครควรมี
การจัดท าฐานข้อมูลศิลปะ ฐานข้อมูลสารสนเทศของหอศิลป์โดยสามารถสืบค้นได้ผ่านระบบออนไลน์
สอดคล้องกับการศึกษาของโลจนา มะโนทัย (2543) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพอาจารย์และ
นิสิตได้เสนอแนะการจัดบริการของหอศิลป์มหาวิทยาลัยเชิงนโยบาย  คือ ควรเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลทัศนศิลป์ รวบรวมข้อมูลของศิลปิน ประวัติ ผลงาน สูจิบัตร  รวมถึงสื่อสารสนเทศ
ต่างๆ ที่ศิลปินเคยบรรยาย สาธิตในหอศิลป์ ให้ผู้สนใจสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเองเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาและบริการวิชาการทัศนศิลป์สู่สังคม และสอดคล้องกับการศึกษาของ ชีวสิทธิ์ 
บุณยเกียรติ (2558) ที่ได้ศึกษาความร่วมมือการสร้างห้องสมุดภาพในกลุ่มเพ่ือนคลังภาพศิลปะ อามิ
โก (AMICO Library)  ก่อให้เกิดระบบการจัดการเอกสารด้านศิลปะ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการในการใช้ภาพในการเรียนการสอน การค้นคว้าออนไลน์ และการใช้ประกอบการศึกษาของ
นักเรียน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ทุกเมื่อที่ต้องการอย่างไม่มีข้อจ ากัด (any where, any 
time)  

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง ความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.   การจัดท าความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดกิจกรรมทางศิลปะ

ระหว่างหอศิลป์ที่มีสถานที่ตั้งใกล้สถานีรถไฟฟ้าร่วมกับบริษัท รถไฟฟ้ามหานคร จ ากัด (มหาชน) จะ
ท าให้มีผู้ใช้ได้รับข่าวสารและเข้าใช้บริการหอศิลป์มากขึ้น 

2.   การจัดท าเนื้อหาสารสนเทศทางศิลปะและกิจกรรมทางศิลปะที่สอดคล้องกับ
กลุ่มนักเรียน / นักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาวิชาศิลปะส่งผลให้ได้รับความรู้ทางศิลปะมากยิ่งข้ึน 

3.   การตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดกิจกรรมทางศิลปะโดย
ก าหนดให้การเข้าเยี่ยมชมและการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ การใช้พ้ืนที่การจัดแสดงนิทรรศการ
ศิลปะ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนด้านศิลปะเข้าใช้บริการหอศิลป์มากขึ้น  

4.  การขอความร่วมมือจากศิลปินเป็นผู้น าชมนิทรรศการศิลปะจะส่งผลให้ผู้เยี่ยมชม
ได้รับแนวคิด เทคนิค แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานและท าให้มีจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น 

5.  รูปแบบกิจกรรมดนตรี ละคร และนาฏศิลป์จัดเป็นโครงการที่สามารถกระตุ้นและ
ดึงดูดผู้เยี่ยมชมให้เข้าใช้บริการได้มากยิ่งข้ึน ดังนั้น หอศิลป์ควรจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  
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6.  หอศิลป์ควรมีการวางแผนและจัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับยุค
สมัยและการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการสารสนเทศ 
และควรมีการพัฒนาบุคลากรให้ความช านาญในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร
ของหอศิลป์ สามารถน าเสนอสารสนเทศต่อผู้เยี่ยมชมให้มีความน่าสนใจในการน าเสนอ 

ข้อเสนอแนะน าเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
      1. การศึกษาความต้องการสารสนเทศจากนักเรียน / สาขาวิชาด้านศิลปะที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือรับทราบถึงความต้องการเรียนรู้
ด้านศิลปะด้วยตนเอง เช่น เนื้อหาสารสนเทศทางศิลปะ ประเภทงานศิลปะที่สนใจ  รวมถึงการเรียนรู้
ด้านศิลปะด้วยระบบออนไลน์ (Massive Open Online Course) เพ่ือลดข้อจ ากัดด้านการเดินทาง 
เวลาซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการเข้าถึงองค์ความรู้ ทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปะ จะน าไปสู่การ
พัฒนาหอศิลป์ที่สอดคล้องต่อความต้องการมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และการศึกษาด้วยตนเองตามอัธยาศัย   

2. การวิจัยเชิงคุณภาพด้านปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการเข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศิลปะของหอศิลป์  โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ นักวิชาการ 
ศิลปิน จะท าให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหอศิลป์มากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ 
อาจารย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.   คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ 
ผู้อ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  ความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 ตอนที่ 2  พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 ตอนที่ 3  ความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการสารสนเทศ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ค าชี้แจง  กรุณาเขียนเครื่องหมาย / ลงใน        ที่ตรงกับขอ้มูลของท่านมากที่สุด 
1. เพศ           ชาย                             หญิง 
2. อายุ          น้อยกว่า 20 ปี                21-40 ปี               41-60 ปี               60 ปีขึ้นไป 
3. อาชีพ          นักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ด้านศิลปะ     
          นักเรียน / นักศึกษาสาขาวิชาด้านศิลปะ 
         นักวิชาการด้านศลิปะ ศิลปิน                บุคคลทั่วไป  
4. ระดับการศึกษา 
            มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า                อนุปริญญา / ปริญญาตรี   
            ปริญญาโท / ปริญญาเอก                อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………… 
           

ตอนที่ 2  พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ค าชี้แจง  กรุณาเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน      ..  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 
1. ท่านมีประสบการณ์เข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกี่คร้ัง 

       คร้ังแรก       1-2 คร้ังต่อปี           3-5 คร้ังต่อปี              มากกว่า 5 คร้ังต่อปี     
2. วัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คืออะไร  
    (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะ            เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัตกิารด้านศิลปะ 
เพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดศิลปะ  

 เพื่อรับชมงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์   
 เพื่อใช้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 
 อื่นๆ โปรดระบุ .................................. 

     เพื่อการพักผ่อน  / ท่องเที่ยว          
     เพื่อชื่นชมความงามของงานศิลปะ 
     เพื่อหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ   
     เพื่อเรียนรูเ้ทคนิคการใชว้ัสดุสร้างสรรค์งานศิลปะ 

     เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฉายภาพยนตร์คัดสรรและเสวนา  
     เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ   
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3.  ข้ อมู ล ใดมี ผลต่ อการตั ดสิ น ใจ เข้ า เ ยี่ ยมชม หอศิ ลป วัฒนธรรมแห่ งกรุ ง เทพมหานคร  
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ข้อมูลกิจกรรมหรือนิทรรศการศิลปะโดยศิลปนิที่มชีื่อเสียงหรือตามเทศกาลวาระโอกาสส าคัญ 
      ได้รับค าบอกเล่า เชิญชวนจากบุคคล 
           ไม่มีผลใด ๆ ขึ้นอยู่กับเวลาและความสะดวก  
           อื่น ๆ โปรดระบุ ............................................................................. 
4.  รูปแบบกิจกรรมข้อใดที่กระตุ้นให้ เกิดความต้องการเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
           กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ 
       กิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม (Curator Tour) 
           กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ (Art Workshop) 
           กิจกรรมบรรยาย เสวนาทางวชิาการ และศิลปะสนทนา (Art Talk) 
           กิจกรรมฉายภาพยนตร์คัดสรรและเสวนา (Cinema Diverse) 
           กิจกรรมการแสดงดนตรี ละครและนาฏศิลป ์
           กิจกรรมสังสรรค์ในชุมชนทางศิลปะ / รา้นค้าต่างๆ ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
           อื่นๆ โปรดระบุ ................................................................................................................. 
5. กิจกรรมใดที่ท่านเคยเข้าร่วมในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 พิธีเปิดงานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ                 กิจกรรมบรรยาย เสวนาทางวชิาการ 
 ชมการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ   กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ  
 เที่ยวชมหอศิลป์     กิจกรรมการแสดงดนตรี ละครและนาฏศิลป์          
 ศึกษาดูงานจัดโดยสถาบันการศกึษา  กลุ่มชุมชนด้านศิลปะ เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ 
 กิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม )Curator Tour           ห้องสมุดศิลปะ 
 กิจกรรมศิลปะสนทนา )Art Talk        ใช้บริการร้านคา้ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
 กิจกรรมฉายภาพยนตร์คัดสรรและเสวนา     อื่นๆ โปรดระบุ ............................................. 
6ท่านรู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจาก .แหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตแหล่งใด  
          Website           Facebook                       Youtube                    Instragram      
          Twitter                   แหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ )โปรดระบุ... (.. .......... ......................  

7 .ท่านต้องการเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะด้วยวิธีการใดมากที่สุด  )เลือก 1 ค าตอบ( 
          มีการน าชมโดยศิลปิน                 มีการน าชมโดยภัณฑารักษ์  / เจ้าหนา้ที่      

          เยี่ยมชมด้วยตนเอง                     เยี่ยมชมผ่านระบบออนไลน์      
          อื่นๆ โปรดระบุ....................................... 
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8 .ช่วงเวลาใดที่สะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมากที่สุด 

    (เลือก 1 ค าตอบ) 
           วันอังคาร–วันศุกร์            วันเสาร–์อาทิตย์และวนัหยุดนักขัตฤกษ์           สะดวกทุกวันท าการ 

9 .ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่เข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
            1  - 2 ชั่วโมง                 2 – 4 ชั่วโมง          5 ชัว่โมงขึ้นไป         อื่นๆ โปรดระบุ ...................  

10. ช่วงเวลาที่สะดวกเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมากที่สุด  )เลือก 1 ค าตอบ)  
           10.00 – 12.00                  12.00 – 17.00 น              17.00 – 21.00 น. 

11. ข้อใดคือวิธีการเดินทางเข้าเยี่ยมชมหอศิลวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ 
รถไฟฟ้าบีทีเอส                   รถโดยสารประจ าทาง            รถยนต์สาธารณะ )แท็กซี่(  
เรือ                                 รถยนต์ส่วนบุคคล                รถมอเตอร์ไซด์ส่วนบุคคล     

12.  เมื่อสรุปในภาพรวมแล้ว ท่านมีความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ในระดับใด 
          มากที่สุด                  มาก              ปานกลาง              น้อย                  น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ความต้องการสารสนเทศของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย        ล้อมรอบตัวเลขที่ตรงกับระดับความต้องการของท่านมากที่สุด 

5 = มากที่สุด   4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = น้อย    1 = น้อยที่สุด 
1. ความต้องการเนื้อหาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ความต้องการเนื้อหาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของผู้เยี่ยมชม 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ระดับความต้องการสารสนเทศ 

5 4 3 2 1 
ข้อมูลวัน เวลาท าการ 5 4 3 2 1 

ข้อมูลสถานที่ตั้ง แผนที่ ป้ายบอกทาง การเดินทาง 5 4 3 2 1 
ข้อมูลประวัติศิลปนิ 5 4 3 2 1 

ข้อมูลด้านแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 5 4 3 2 1 
ข้อมูลด้านเทคนิคการสรา้งสรรค์งานศิลปะ เชน่ ขนาด เทคนิค วัสดุ  5 4 3 2 1 

ข้อมูลพิธีเปิดงานจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ 5 4 3 2 1 

การจัดแสดงนทิรรศการศิลปะเสมือนจริง  (Virtual Tour) 5 4 3 2 1 
กิจกรรมภัณฑารักษ์น าชม (Cinema Diverse) 5 4 3 2 1 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ (Art Workshop) 5 4 3 2 1 
กิจกรรมศิลปะสนทนา  (Art Talk) 5 4 3 2 1 

กิจกรรมบรรยาย อภิปราย เสวนาทางวชิาการ  5 4 3 2 1 
กิจกรรมฉายภาพยนตร์คัดสรรและเสวนา  (Cinema Diverse) 5 4 3 2 1 

กิจกรรมการแสดงดนตรี ละครและนาฏศิลป ์  5 4 3 2 1 
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ชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย        ล้อมรอบตัวเลขที่ตรงกับระดับความต้องการของท่านมากที่สุด 
2. ความต้องการแหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   

5 = มากที่สุด   4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = น้อย    1 = น้อยที่สุด 
แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของ 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ระดับความต้องการสารสนเทศ 

5 4 3 2 1 
Website 5 4 3 2 1 

Facebook 5 4 3 2 1 

Youtube 5 4 3 2 1 
Twitter 5 4 3 2 1 

Instragram 5 4 3 2 1 
 
3. ลักษณะสารสนเทศที่ผู้เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครต้องการ   

5 = มากที่สุด   4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = น้อย    1 = น้อยที่สุด 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสามารถตอบสนอง 

ต่อความต้องการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของท่านในระดบัใด 
ระดับความต้องการสารสนเทศ 
5 4 3 2 1 

ความทันสมัยของข้อมูล  (Timeliness) 5 4 3 2 1 
ปริมาณและความเหมาะสมของข้อมูล (Appropriateness) 5 4 3 2 1 

ความสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูล (Accessibility) 5 4 3 2 1 
ความน่าสนใจในการน าเสนอ (Appealing) 5 4 3 2 1 

การใช้งานง่าย (User Friendly) 5 4 3 2 1 
 
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต 
 
4.1 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณในการให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

ผู้วิจัย : นางสาวชัชชญา  คัณฑเขตต์ 
สาขาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม  ระดับปริญญามหาบัณฑิต  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัย 
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ประวติัผูเ้ขียน  

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวชัชชญา คัณฑเขตต์ 
วัน เดือน ปี เกิด 14 สิงหาคม 2524 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน 16/41 ซอยทวีวัฒนา 45 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10170 
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