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เสนอต่อ 

 

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรต ิ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว (องค์การมหาชน) 

 

โดย 

 

คณะนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 



บทสรุปผู้บริหาร 

ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)   
หรือ พกฉ. มีวัตถุประสงค์ในกำรเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และพระบรมวงศำนุวงศ์ 
ด้ำนกำรเกษตร เป็นศูนย์กลำงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงภำคกำรเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่  
และเป็นแหล่งควำมรู้เกี่ยวกับโครงกำรพระรำชด ำริ พระรำชกรณียกิจ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ 
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนจุดประกำยควำมคิด สร้ำงแรงบันดำลใจ ในกำรน้อมน ำ
แนวทำงพระรำชด ำริด้ำนกำรเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่กำรปฏิบัติที่เป็นจริง 
พ่ึงตนเองได้ในชีวิต จัดแสดงนิทรรศกำรพิพิธภัณฑ์ในอำคำร พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง พื้นที่ MADO Pavilion 
รวมทั้งอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
(องค์กำรมหำชน) ได้ขับเคลื่อน คือ กิจกรรมตลำดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้ำหมำยที่ให้กิจกรรมน ำไปสู่
วัตถุประสงค์ในกำรเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และพรบรม
วงศำนุวงศ์ นอกจำกนี้พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ยังจัดให้มีหลักสูตรกำรเรียนรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่ำนโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ฯ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 13 หลักสูตร  
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนรู้ของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยของรัฐบำล 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ  
พระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน) บรรลุ วัตถุประสงค์  จ ำเป็นต้องใช้เครื่องมือ สื่อ และช่องทำงที่
หลำกหลำยเพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจองค์กร ซึ่ง “กำรสื่อสำร” ถือเป็นเครื่องมือส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรให้
ข้อมูลต่ำง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้ำหมำย โดยจะเห็นได้ว่ำที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)  ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ทำงด้ำนเกษตร ผ่ำนโครงกำรฯ และกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ 
พระอัจฉริยภำพพระมหำกษัตริย์ พระบรมวงศำนุวงศ์ด้ำนกำรเกษตร โดยมุ่งหวังให้ผู้รับบริกำรเกิดกำร
รับรู้ และพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)  

ดังนั้น เพ่ือให้ทรำบถึงควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน) จึงร่วมมือกับคณะนิเทศศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดท ำ “การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)” โดยมีวัตถุประสงค์  
4 ประกำร ได้แก่ 



 1. เพ่ือศึกษำนโยบำยด้ำนกำรให้บริกำรและกระบวนกำรน ำชมของพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 2. เพ่ือศึกษำพฤติกรรมกำรเปิดรับข่ำวสำรของผู้รับบริกำรจำกสื่อของพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
 3. เพ่ือศึกษำกำรรับรู้และพฤติกรรมกำรใช้บริกำรของผู้รับบริกำรที่มีต่อพิพิธภัณฑ์กำรเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
 4. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรมำใช้บริกำรที่พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสำน (Mixed Method) โดยแบ่งระเบียบวิธีวิจัยเป็น  2 ส่วน  
คือ  1) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative  Research) ในรูปแบบของกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำยด้ำนกำรให้บริกำร ขั้นตอนกำร
ให้บริกำร และกระบวนกำรน ำชม รวมทั้งสังเกตกระบวนกำรน ำชม และสัมภำษณ์ผู้รับบริกำรเกี่ยวกับ
ควำมพึงพอใจ  และ 2) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของกำรวิจัย 
เชิงส ำรวจ (Survey Research)  โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำง จ ำนวน 3,559 คน เพ่ือวัดพฤติกรรมกำรเปิดรับข่ำวสำร กำรรับรู้ พฤติกรรมกำรใช้บริกำร  
และควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผลกำรวิจัยมีดังนี้ 
 1. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 นโยบายด้านการให้บริการ เพ่ือให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ และเป้ำประสงค์ ส ำนักงำน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ด ำเนินงำนโดยมีนโยบำยกำรให้บริกำร ดังนี้ 

1. กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ด้ ำนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกำรทรงงำน 
ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

2. กำรถ่ำยทอดควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระบรม 
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  และนวัตกรรมเกษตร โดยเจ้ำหน้ำที่น ำชมต้อง
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และถ่ำยทอดผ่ำนควำมรู้สึกให้กับผู้รับบริกำร เพ่ือสร้ำงควำมประทับใจให้
ผู้รับบริกำรเกิดแรงบันดำลใจ และน ำไปประยุกต์ใช้ที่เหมำะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง 

3. น ำชมในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตด้ำนกำรเกษตร กล่ำวคือ เน้นสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริกำร ผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่น ำชมและผู้รับบริกำร ผ่ำนกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้จริง อันน ำไปสู่กำรปรับประยุกต์ใช้ในชีวิต 

4. มีจิตใจในกำรให้บริกำร โดยเจ้ำหน้ำที่น ำชมบริกำรด้วยควำมยิ้มแย้มแจ่มใส สร้ำงควำม
ประทับใจ  และสร้ำงแรงบันดำลใจ 



 ขั้นตอนการให้บริการ น ำเสนอตำมลักษณะกำรเข้ำชม ดังนี้ 
1. การเข้าชมแบบ Walk-in พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีกำรให้บริกำร โดย

สำมำรถติดต่อขอเข้ำชม และสอบถำมรำยละเอียดกิจกรรมต่ำง ๆ ณ จุดประชำสัมพันธ์บริเวณอำคำร
เฉลิมพระเกียรติฯ 1  

2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ มีขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันเสำร์-อำทิตย์ สัปดำห์ที่ 2 3 และ 4 ของเดือน ส ำหรับผู้สนใจ
สำมำรถสแกน QR CODE ในโปสเตอร์ หรือโทรศัพท์สอบถำมรำยละเอียดกำรสมัคร โดยก่อนถึงวันจัด
กิจกรรมทำงทีมเจ้ำหน้ำที่จะมีกำรโทรศัพท์เพื่อยืนยันอีกครั้ง 

 
 

ติดต่อทางโทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อ เฟซบุ๊กแฟนเพจ  

ขั้นตอนการจอง จนท. ให้ค าแนะน าขั้นตอน 
การจองเข้าชมเบื้องต้น  

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

กรอกรายละเอียด 

ส่งใบสมัครมาที่ E-mail /แฟกซ์/Line 

เจ้าหน้าที่โทร ยืนยันการจอง ภายใน 3 วันท าการ 

ขึ้นในปฏิทินการจองการเข้าชม 

กรณีมีการสั่งอาหาร ยืนยันล่วงหน้า 3-5 วัน 

ยืนยันก่อนเข้าชม 1 วัน  

ยังไม่ตัดสินใจ 

ตัดสินใจ 

ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 



 กระบวนการน าชม มีข้ันตอน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 2. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 3,559 คน พบว่ำส่วนใหญ่ เป็นเพศ
ชำย ร้อยละ 57.63 ช่วงอำยุระหว่ำง 16-18 ปี ร้อยละ 44.68 ด้ำนระดับกำรศึกษำ อยู่ในช่วงก ำลังศึกษำ 
ร้อยละ 77.41 และส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ร้อยละ 22.59 เมื่อพิจำรณำกลุ่มตัวอย่ำงที่ก ำลังศึกษำ พบว่ำ 
ส่วนใหญ่ก ำลังศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. ร้อยละ 63.12 ส่วนกลุ่มตัวอย่ำงที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำแล้ว พบว่ำ ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  ร้อยละ 65.55 ด้ำนอำชีพ ส่วนใหญ่ 
เป็นนักเรียน ร้อยละ 74.43 ด้ำนจังหวัดที่พักอำศัย ส่วนใหญ่พักอำศัยที่กรุงเทพมหำนคร ร้อยละ 33.75 
 2.1 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร สื่อ/ช่องทำงที่ท ำให้กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่รู้จักพิพิธภัณฑ์
กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คือ อำจำรย์/รุ่นพ่ี -รุ่นน้อง/เพ่ือน/คนรู้จัก แนะน ำ ร้อยละ 78.20  
และควำมบ่อยในกำรได้ รับข่ำวสำร มีค่ำเฉลี่ ย  3.11 อยู่ ในระดับปำนกลำง (7 -8 ครั้ ง/เดือน) 
ส่วน Facebook เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่ำงเปิดรับมำกที่สุด ร้อยละ 51.70 และควำมบ่อยในกำรได้รับ
ข่ำวสำร มีค่ำเฉลี่ย 3.22 อยู่ในระดับปำนกลำง  
 2.2 การรับรู้และพฤติกรรมการใช้บริการ ด้ำนกำรรับรู้ กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้ว่ำพิพิธภัณฑ์
กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คือ พิพิธภัณฑ์ต้นแบบของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 54.12 ด้ำน
พฤติกรรมกำรใช้บริกำร ส่วนใหญ่เข้ำชมที่พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นครั้งแรก ร้อยละ 
68.92 ส่วนใหญ่มำกับโรงเรียน/หน่วยงำน ร้อยละ 86.96 และเข้ำชมเฉลี่ย 4-6 ชั่วโมง ร้อยละ 62.46 
  2.3 ความพึงพอใจ ผลกำรวิจัย พบว่ำ ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจองหรือติดต่อเข้ำชม 
ที่พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่ำเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมำกที่สุด ด้ำนเจ้ำหน้ำที่น ำชม 
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ อยู่ที่ 4.57 ระดับมำกที่สุด ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับ
มำกที่สุด สำมำรถสรุปได้ดังตำรำงต่อไปนี้ 
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  สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
ที ่ การให้บริการ ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

1. ควำมพึงพอใจต่อกำรจองหรือติดต่อเข้ำชม 4.53 90.69 
2. ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่น ำชม 4.57 91.34 
3. ควำมพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.55 90.98 

เฉลี่ย 4.56 91.18 

 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตร 
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีค่ำเฉลี่ยที่ 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.18 
 
ข้อเสนอแนะของนักวิจัย 

  ด้านการจองหรือติดต่อเข้าชม 
1. จำกผลกำรวิจัยควำมพึงพอใจต่อกำรจองหรือติดต่อเข้ำชม ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยสุด คือ เว็บไซต์

แสดงรำยละเอียดกำรจองเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ประกอบกับข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ พบว่ำ กำรเข้ำไป
ดำวน์โหลดใบสมัครเพ่ือจองเข้ำชมนั้น ผู้รับบริกำรค้นหำหัวข้อเพ่ือดำวน์โหลดใบสมัครค่อนข้ำงซับซ้อน 
ดังนั้นควรแยกหัวข้อ “ใบสมัครเข้ำชมพิพิธภัณฑ์” ในเว็บไซต์ให้ชัดเจน 

2. จัดท ำกระบวนกำรจองแบบ One Stop Service ในระบบ Application Mobile เพ่ือควำม
สะดวกและรวดเร็ว 

  ด้านเจ้าหน้าที่น าชม 
1. จำกกำรที่พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีกำรวำงนโยบำยด้ำนกำรให้บริกำรนั้น 

ควรมีกำรสื่อสำรในทีมเจ้ำหน้ำที่น ำชมเกี่ยวกับนโยบำยดังกล่ำว มีกำรแลกเปลี่ยนหรือก ำหนดทิศทำง
ร่วมกัน เพ่ือให้ทุกคนในทีมเห็นภำพเดียวกัน  

2. จำกผลกำรวิจัยควำมพึงพอใจที่มีต่อเจ้ำหน้ำที่น ำชม พบว่ำ ควำมพึงพอใจด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ย 3 
อันดับสุดท้ำย คือ ควำมรอบรู้ในหัวข้อกำรบรรยำย กำรแจ้งรำยละเอียดในแต่ละส่วนของพิพิธภัณฑ์ และ
กำรเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่น ำชมในแต่ละฐำนกำรเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้จึงเสนอแนะดังนี้ 
 



 มีกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ (KM) เกี่ยวกับคู่มือกำรน ำชม โดยในกระบวนกำรจัดท ำ KM จะ
ท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้จำกเจ้ำหน้ำที่น ำชมทุกคน ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ใหม่ ๆ ได้เห็นมุมมอง  
ที่กว้ำงและหลำกหลำยเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังเป็นกำรทบทวนเกี่ยวกับกระบวนกำรน ำชมในมุมที่อำจไม่ได้
น ำเสนอ หรือบำงมุมที่น่ำสนใจแต่อำจลืมไป ที่ส ำคัญคือ เป็นกำรน ำประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำที่น ำชมที่สั่ง
สมมำนำนมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  

 เปิดเวที เปิดพ้ืนที่แห่งกำรสื่อสำร เปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่น ำชม อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ร่วมกัน  

3. แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับก ำหนดกำรน ำชมของวันถัดไป โดยเพ่ิมในเรื่องของวัตถุประสงค์ของ
คณะที่เข้ำชม (กรณีไม่มี อำจให้ผู้ประสำนงำนสอบถำมตั้งแต่ขั้นตอนกำรจองว่ำวัตถุประสงค์ในกำรมำเข้ำ
ชมเพ่ืออะไร) เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่น ำชมได้มีโอกำสเตรียมควำมพร้อมทั้งในด้ำนกำรวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำย 
และกำรสรุปเนื้อหำเพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรมำเข้ำชม 

  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  1. เนื่องจำกข้อมูลควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ บริกำรสัญญำณ WIFI  
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด และประกอบกับศึกษำเรียนรู้ข้อมูลต่ำง ๆ ในพิพิธภัณฑ์นั้นบำงจุด  
มี QR CODE เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนั้นควรเพ่ิมระบบ WIFI เพ่ือส่งเสริมต่อกระบวนกำรเรียนรู้ใน
รูปแบบออนไลน์มำกขึ้น 

2. เนื่องจำกในกำรวิจัยครั้งนี้หนึ่งในคณะผู้มำเข้ำชมเป็นเด็กพิเศษ ซึ่งรวมถึงมีคนหูหนวกรวมอยู่
ด้วย ทั้งนี้หำกพิจำรณำเรื่องควำมเท่ำเทียม สิทธิของคนพิกำรนั้นได้รับกำรรับรองไว้ในอนุสัญญำว่ำด้วย
สิทธิของคนพิกำร โดยที่ประชุมสหประชำชำติเมื่อ ค.ศ.1975 (พ.ศ. 2518) และประเทศไทยได้ให้
สัตยำบัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2551 โดยมีสำระส ำคัญว่ำคนพิกำรมีสิทธิเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปอย่ำง
เสมอภำคกันในทุกด้ำน โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติใด ๆ และมีสิทธิในกำรประกอบอำชีพ รวมถึงสิทธิ
พลเมือง สิทธิทำงกำรเมือง สิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยประกำรหนึ่งที่ส ำคัญคือกำร
ยอมรับควำมส ำคัญของควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศและกำรสื่อสำรซึ่งจะท ำให้คนพิกำรได้มี
เสรีภำพขั้นพ้ืนฐำนทั้งปวงได้อย่ำงเต็มที่และเท่ำเทียม (ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
แห่งชำติ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 2562) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับสื่อกำรน ำเสนอ คือ มีบริกำรล่ำมภำษำมือ  หรือค ำบรรยำยแทนเสียง (Close Caption) ส ำหรับ
คนพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย และสื่อกำรน ำเสนอที่มี เสียงบรรยำยภำพ (Audio 
Description) ส ำหรับคนพิกำรทำงกำรเห็น 

 
 



  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้วิจัย 
1. ควรมีกิจกรรมในกระบวนกำรน ำชมที่มีควำมแตกต่ำงในแต่ละปี หรือมีกิจกรรมใหม่ ๆ  เพื่อให้

ผู้รับบริกำรที่มำมำกกว่ำ 2 ครั้งเห็นควำมแตกต่ำง และกระตุ้นให้เกิดกำรมำเข้ำชมซ้ ำ  
2. เนื่องจำกผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวส. และรู้จัก

พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จำกสื่อบุคคล หรือ ครู/อำจำรย์ ผ่ำนกำรมำเข้ำชมเป็นหลัก และ
นอกจำกนั้นผลวิจัยพบว่ำ นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวส.  มีกำรมำเข้ำชมมำกกว่ำ 2 ครั้ง  
สูงถึง ร้อยละ 37.74 ดังนั้นครูเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อ (Node) ที่ส ำคัญที่ท ำให้กลุ่มนักเรียนได้มำรู้จัก
พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และกลับมำเข้ำชมซ้ ำ ดังนั้นควร “สร้ำงเครือข่ำยครู” บนหลัก 
“กำรมีส่วนร่วม” โดยกำรเชิญครู/ผู้ประสำนงำน ที่มำเข้ำชมมำกกว่ำ2 ครั้ง มำร่วมแลกเปลี่ยน พูดคุย 
เพ่ือหำแนวทำงกำรพัฒนำกิจกรรมเพ่ือให้ตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยและสอดคล้องกับ
ทิศทำงของพิพิธภัณฑ์ 
  3. จำกผลกำรวิจัย สื่อหรือช่องทำงที่ท ำให้รู้จักพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ที่พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงรู้จักพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

 - อับดับที่ 1 อำจำรย์/รุ่นพ่ี-รุ่นน้อง/เพ่ือน/คนรู้จัก แนะน ำ จำกผู้เข้ำชม 3,559 คน อยู่ที่ 
ร้อยละ 78.20 

 - อันดับที่ 2 สื่อประชำสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จำกผู้เข้ำชม 3,559 คน 
อยู่ที่ร้อยละ 14.64 

 และผลกำรวิจัย ค่ำเฉลี่ยควำมบ่อยในกำรในได้รับข่ำวสำรจำกสื่อต่ำง ๆ ของพิพิธภัณฑ์
กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 3.11 ระดับปำนกลำง คือ 7-8 ครั้ง/เดือน 
       จำกข้อมูลดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำกำรประชำสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
มีกำรส่งข่ำวเพ่ือเผยแพร่ไปยังสื่อต่ำง ๆ ค่อนข้ำงน้อยและยังไม่ตรงกลุ่มเป้ำหมำย ดังนั้น ควรมี 
กำรวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำยหลักของพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เลือกสื่อ ข้อควำม กิจกรรม  
ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย และท ำกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ิมมำกข้ึน 

4. จำกข้อมูลกำรเปิดรับข่ำวสำร พบว่ำสื่อ Facebook เป็นสื่อที่ผู้รับบริกำรเปิดรับมำกที่สุด  
ร้อยละ 51.70 แต่ทว่ำในอีกด้ำนหนึ่งแสดงให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรไม่เคยเปิดรับสื่อ Facebook ถึงร้อยละ 
48.30 ดังนั้นควรเพิ่มกำรเข้ำถึงสื่อของกลุ่มเป้ำหมำย โดยในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคของสื่อโซเชียลมีเดีย อำทิ
สื่อ Facebook  หรือ Application (WisdomKing Mobile) ซึ่งเป็นสื่อที่ พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรอยู่แล้ว ดังนั้นควรเพ่ิมจ ำนวน Like ผ่ำนกิจกรรม
ของกระบวนกำรน ำชม เช่น เชิญชวนให้ผู้รับบริกำรดูข้อมูลข่ำวสำรใน Facebook และกด Like  
กด Share หรือดำวน์โหลด Application (WisdomKing Mobile) 



5. เพ่ิมประเด็นกำรสื่อสำรใน Facebook นอกเหนือจำกกำรแจ้งข่ำวสำรกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเพ่ิมกำรรับรู้ในบทบำทด้ำนอ่ืน ๆ ของพิพิธภัณฑ์กำรเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ิมมำกข้ึน 

6. เพ่ิมกิจกรรมกำรเรียนรู้ ฐำนกำรปฏิบัติ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้ในยุค  
New Normal ผ่ำน Application (WisdomKing Mobile) 

7. เพ่ิมกำรท ำลู กค้ ำสั มพันธ์  (Customer Relationship Management)  เพ่ื อเพ่ิมควำม
ประทับใจและควำมพึงพอใจ  
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2.25  การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4)     27 
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2.28  การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4)     29 
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2.31  การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วิถีน้ า (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6)      30 

โซนจัดแสดงที่ 2 โรงภาพยนตร์ 4 มิติ 270 องศา “วิถีแห่งน้ า” 
2.32  การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วิถีน้ า (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6)      31 
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2.33  การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วิถีน้ า (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6)      31 

โซนจัดแสดงที่ 4 รอยพระด าเนิน ทรงเดินไป ในแดนชล 
2.34 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7)      32 
2.35  การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7)      32 
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2.38  การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7)      34 
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2.40  แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง   35 

บ้านดินบ้านฟาง 
2.41  แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง   36 

บ้านนวัตกรรมพลังงาน 
2.42  แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง   36 

วิถีเกษตรไทย 4 ภาค 
2.43  แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ     37 
2.44  แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ     37 

ผักคุณภาพในโรงเรือน 
2.45  ตัวอย่างโปสเตอร์โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ     38 
2.46  แบบจ าลองการสื่อสารของเบอร์โล         41 
2.47   กระบวนการเลือกสรร 3 ขั้น         48 
2.48  ภาพรวมกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค        52 
2.49  แบบจ าลองขั้นตอนกระบวนการเลือกรับรู้        53 
2.50 กรอบแนวคิดในการวิจัย          75 
4.1 องค์ประกอบการสร้างผู้น าชม         92 
4.2 รายละเอียดการจองของคณะที่เข้าชม        93 
4.3 รายละเอียดกระบวนการน าชมใน 1 วัน        96 
4.4 การต้อนรับบริเวณลานใบไม้ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1      98 
4.5 การต้อนรับบริเวณสี่แยกนิทรรศการ        98 
4.6 การต้อนรับ ณ ศาลาเพียงดิน         99 
4.7 การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน อาคารเรือนพัก 1      99 
4.8 การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารส านักงาน ชั้น 2     100 
4.9 การเข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร      101 
4.10 โรงภาพยนตร์กษัตริย์เกษตร       103 
4.11 การเข้าชมการจัดแสดงฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง    103 
4.12 การสาธิตและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด     104 
4.13 การฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง     105 
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4.14 เฟซบุ๊กแฟนเพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ    111 
4.15 ขั้นตอนการโหลดใบสมัครในเว็บไซต์ www.wisdomking.or.th   112 
4.16 ตัวอย่างใบสมัคร         113 
4.17 ตัวอย่างโปสเตอร์โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ   115 
5.1  องค์ประกอบการสร้างเจ้าหน้าที่น าชม      228 
5.2  สรุปขั้นตอนการจองเข้าชม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ    233 
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3.1 รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส าหรับสัมภาษณ์เชิงลึก       76 
3.2 รายชื่อกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่น าชม           77 
3.3 แสดงกลุ่มตัวอย่างของการสังเกตกระบวนการน าชม       78 
3.4 จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะการเข้าชม       78 
3.5 จ านวนประชากรจ าแนกตามลักษณะการเข้าชม       80 
3.6 จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะการเข้าชม       81  
3.7 จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจ าแนกตามลักษณะการเข้าชม     81 
4.1 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะการเข้าชม   116 
4.2 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ     116 
4.3 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ     117 
4.4 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา   118 
4.5 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ    119 
4.6 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจังหวัดที่พักอาศัย   120 
4.7 จ านวน และร้อยละ สื่อหรือช่องทางที่ท าให้รู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 122 
4.8 จ านวน ร้อยละ และอันดับการเปิดรับและไม่เคยเปิดรับข่าวสารจาก   123 
 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จากสื่อต่าง ๆ เฉลี่ยภายใน 1 เดือน   
4.9 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความบ่อยในการได้รับข่าวสาร 124 
 จากสื่อต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เฉลี่ยภายใน 1 เดือน   
4.10 จ านวน ร้อยละ และอันดับการรับรู้ที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  126  
4.11 จ านวน และร้อยละพฤติกรรมการใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 127 
4.12 จ านวน และร้อยละการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์การเกษตร  129 
 เฉลิมพระเกียรติฯ         
4.13 จ านวน ร้อยละ และอันดับการเข้าชมนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์การเกษตร  130 
 เฉลิมพระเกียรติฯ         
4.14 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความประทับใจการจัดแสดง  131 
 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1      
4.15 จ านวน และเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา    133 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1         
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4.16 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความประทับใจการจัดแสดง  136 
 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2     
4.17 จ านวน และเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา    137 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2        
4.18 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความประทับใจการจัดแสดง  139 
 พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3     
4.19 จ านวน และเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม   140 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3        
4.20 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความประทับใจการจัดแสดง  141 
 พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4        
4.21 จ านวนและเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร    142 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4        
4.22 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมายและ อันดับ ความประทับใจการจัดแสดง  143 
 พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6        
4.23 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความประทับใจการจัดแสดง  144 
 พิพิธภัณฑ์ดินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7        
4.24 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความประทับใจการจัดแสดง  145 
 ฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑน์วัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง     
4.25 จ านวน และเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดงฐานการเรียนรู้     146 
 พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง      
4.26 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความประทับใจการจัดแสดง  149 
 ฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ       
4.27 จ านวนและเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดงฐานการเรียนรู้     150 
 พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ        
4.28 จ านวน ร้อยละ และอันดับ เปรียบเทียบจ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ   151 
 และความประทับการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร  
 ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ       
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4.29 จ านวน ร้อยละ และอันดับ เปรียบเทียบจ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ   151 
 และความประทับใจนิทรรศการกลางแจ้ง ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
4.30 จ านวน ร้อยละ และอันดับการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการท าเกษตร   153 
 เศรษฐกิจพอเพียงของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ     
4.31 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับความประทับใจของผู้เข้าร่วม  154 
 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของพิพิธภัณฑ์การเกษตร 
 เฉลิมพระเกียรติฯ         
4.32 สรุปค่าเฉลี่ยความประทับใจที่มีต่อการการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร  156 
 ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ       
4.33 สรุปค่าเฉลี่ยความประทับใจที่มีต่อการการจัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง  156 
 ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ       
4.34 จ านวน และร้อยละการเคยจองหรือติดต่อเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร  157 
 เฉลิมพระเกียรติฯ          
4.35 จ านวน และร้อยละช่องทางการจองหรือติดต่อเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร  157 
 เฉลิมพระเกียรติฯ         
4.36 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และ อันดับ ความพึงพอใจต่อ   158 
 การจองหรือติดต่อเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ    
4.37 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชม 160 
 ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ       
4.38 สรุปความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่น าชม      162 

4.39 ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่น าชม       163 

4.40 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความพึงพอใจต่อ            164 
 สิ่งอ านวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ            
4.41 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   165 
4.42  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม        167 

4.43 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร   168 
 เฉลิมพระเกียรติฯ         
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4.44 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในภาพรวม   174 
 จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์       
4.45 จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ จ านวนครั้งทีเ่ข้าชมจ าแนกตามเพศ  177 
4.46 จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ จ านวนครั้งทีเ่ข้าชมจ าแนกตามอายุ  178 
4.47 จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ จ านวนครั้งทีเ่ข้าชมจ าแนกตามการศึกษา  179 
 (ก าลังศึกษา)          
4.48 จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ จ านวนครั้งทีเ่ข้าชมจ าแนกตามการศึกษา  180 
 (ส าเร็จการศึกษา)         
4.49 จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ จ านวนครั้งทีเ่ข้าชมจ าแนกตามอาชีพ  181 
4.50 จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ จ านวนครั้งทีเ่ข้าชมจ าแนกตาม   182 
 จังหวัดที่พักอาศัย         
4.51 จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ บุคคลที่ร่วมเข้าชมจ าแนกตามเพศ  184 
4.52 จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ บุคคลที่ร่วมเข้าชมจ าแนกตามอายุ  185 
4.53 จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ บุคคลที่ร่วมเข้าชมจ าแนกตามการศึกษา  186 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญ 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี  
ในปีพุทธศักราช 2539 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่  
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.  2545 
ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการจัดตั้งส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เพ่ือด าเนินการบริหารงานตามพระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งเป็น “ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำร
มหำชน)” ในปี พ.ศ. 2552 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา 

 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
หรือ พกฉ. มีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ “พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ และขับเคลื่อนพระเกียรติคุณ 
พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรของสังคม”  และได้ก าหนดเป้าประสงค์ในการด าเนินงานไว้  
4 ด้าน ดังนี้ 1. ให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร
ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรเพ่ือการสืบสาน รักษา ต่อยอด 3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวม  
องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมด้านการเกษตร บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
4. สร้างเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขยายผลการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการเกษตร 

 โดยการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ดังกล่าวนั้นส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดพันธกิจขององค์กรไว้  
4 ด้ าน ด้วยกัน กล่ าวคือ 1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริ ยภาพด้ านการเกษตร                          
ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. สืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการเกษตร 3. บริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในบริบท
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 4. ส่งเสริม สนับสนุน 
เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 
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ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
ได้ด าเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้  ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยได้จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบที่ทันสมัยในอาคาร และจัดแสดงต้นแบบฐาน
การเรียนรู้ ให้สัมผัสของจริงและฝึกปฏิบัติได้ สามารถเรียนรู้จากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง ได้มีการ 
จัดกิจกรรมนิทรรศการพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดแก่ 
ผู้เข้าชมและเรียนรู้ในการน าไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนเข้าชมใน 
วันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ เปิดให้เข้าชมทั้งในส่วนบุคคลแบบ Walk In หรือการเข้าชมเป็นหมู่คณะเพ่ือให้ผู้เข้าชมมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ แนวทางการด าเนินงาน จึงมีการจัดบริการการต้อนรับน าชม และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เ พ่ือให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เป้าประสงค์ของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน) ที่วางไว้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เกี่ ยวกับการเกษตร เพ่ือการเผยแพร่พระเกียรติคุณและ 
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์  โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมผ่าน 
การจัดแสดงนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  1. พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดให้เข้าชม 6 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์
มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า พิพิธภัณฑ์ดินดล และพิพิธภัณฑ์เกษตร
คือชีวิต 

2. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เปิดให้เข้าชม 2 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง และพิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 

3. พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร พ้ืนที่ MADO Pavilion ริมถนนพหลโยธิน เรียนรู้การเดิน 
ตามรอยพ่อผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ( Interactive) ซึ่งมีเกมสวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้า 
ให้ตีนดอย และเกมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “70 ปี กษัตริย์ เกษตร” 
เชื่อมโยงภูมิปัญญาเกษตรไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่สัมผัสคุณค่าวิถีเก ษตรไทย  
ที่ร้านอาหาร “กิน อยู่ ดี” และ ร้าน MADO café จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเกษตรปลอดภัย
และผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 

รวมทั้งอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 
โดยการจัด “ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ ในทุกสัปดาห์แรกของเดือน 
เป็นตลาดแห่งมิตรภาพและการแบ่งปัน เพ่ือจุดประกายความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญา
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นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้
สู่ความสุขที่ยั่งยืน รวมถึงการจ าหน่ายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังมีโครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์
เกษตรฯ ในทุกวันเสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 3 และ 4  ของเดือน โดยเปิดให้ประชาชนเข้ามา 
สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ร่วมสร้างความสุขและสร้างประสบการณ์ให้ลูกหลานผ่านการเรียนรู้
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ยังจัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งเป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  
13 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตร “ตามรอยพ่อ”  
2. หลักสูตร “เกษตรสร้างสรรค์” 
3. หลักสูตร “วิถีเกษตรของพ่อ”  
4. หลักสูตร “สืบทอดพระราชปณิธาน  กษัตริย์เกษตร”  
5. หลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ” 

6. หลักสูตร “พอดีพอเพียง” 
7. หลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” 
8. หลักสูตร “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
9. หลักสูตร “รู้ก่อนท า ตามรอยพ่อ” 
10. หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “วิถีพอเพียง ระยะเวลาเรียนรู้ 2 วัน 1 คืน”  
11. หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “ต้นกล้าพอเพียง ระยะเวลาเรียนรู้ 3 วัน 2 คืน”  
12. หลักสูตรเกษตรเคลื่อนที ่“เกษตรพอเพียง” 
13. หลักสูตรเกษตรเคลื่อนที่ “เกษตรพ่ึงตนเอง” 
หลักสูตรทั้ง 13 หลักสูตรที่กล่าวไปแล้วนั้น เป็นหนึ่งในโครงการที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตร 

เฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมุ่งผู้เรียนเป็นส าคัญและการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน  
ในรูปแบบทัศนศึกษา ค่ายการเรียนรู้ การฝึกอบรม ผ่านกิจกรรมน าชมฐานจัดแสดง และฐานฝึก
ปฏิบัติในพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด กิจกรรม 
วอร์คแรลลี่ และกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น  
 การจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับการเกษตรของ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ การ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรผ่านการจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการ
การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลักสูตรทั้ง 13 หลักสูตร ที่ผ่านมานั้น กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามา
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เรียนรู้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ต่างให้ความสนใจ
เข้ามาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่มาเรียนรู้และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
40,136 คน การเข้าชมแบบ Walk-in จ านวน 12,715 และกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวสุขสันต์  
ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 627 คน 

จากวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และพันธกิจขององค์กรตามที่ได้กล่าวไปนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
บรรลุผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือหลากหลายเพ่ือขับเคลื่อนองค์กร  
ซึ่ง “การสื่อสาร” เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยจะเห็น
ได้ว่าที่ผ่านมา ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน)  ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร ผ่านโครงการ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเผยแพร่ โดยมุ่งหวังให้เกิดการรับรู้และพึงพอใจต่อการบริการขององค์กร  
ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

ดังนั้น เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการศึกษาทั้งในส่วนของนโยบายการให้บริการ กระบวนการในการน าชม การเปิดรับสื่อ 
ของผู้รับบริการ การรับรู้ พฤติกรรมการใช้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการมาใช้
บริการของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน) หรือผู้รับบริการมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการให้บริการอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือน าผลที่ได้จาก
การศึกษา มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความ
พึงพอใจให้เกิดแก่ผู้รับบริการของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต่อไป 

 

ปัญหำน ำวิจัย 
 1. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีนโยบายด้านการ
ให้บริการและกระบวนการน าชมอย่างไร 
 2.  ผู้รับบริการมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไร 
 3. ผู้รับบริการมีการรับรู้และพฤติกรรมการใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไร 
 4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไร 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษานโยบายด้านการให้บริการและกระบวนการน าชมของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้รับบริการจากสื่อของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 3. เพื่อศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการใช้บริการของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการมาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1. ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  
พฤติกรรมการใช้บริการ การรับรู้  และความพึงพอใจต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แตกต่างกัน 
 2. พฤติกรรมการใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 
นิยำมศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 พฤติกรรมกำรเปิดรับข่ำวสำร หมายถึง ความถี่ และช่องทางในการเปิดรับข่าวสารของ
ผู้รับบริการจากสื่อประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อเปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน รวมถึงช่องทางที่ผู้รับบริการรู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 กำรรับรู้ หมายถึง การเข้าใจและตีความของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ ภายหลังจากท่ีได้มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ และไดเ้ข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว 

พฤติกรรมกำรใช้บริกำร  หมายถึง  ลักษณะที่ผู้รับบริการมาเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ จ านวนครั้งที่เข้าชม บุคคลที่ร่วมเข้าชม และเวลาเฉลี่ยในการเข้าชมแต่ละ
ครั้ง 
 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของผู้รับบริการภายหลังจากที่ได้เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยศึกษาถึงความพึงพอใจที่มีต่อขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่น าชม 
และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ขั้นตอนกำรให้บริกำร หมายถึง ขั้นตอนการจองหรือติดต่อเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งขั้นตอนการเข้าชมกรณีที่ไม่ได้มาเป็นหมู่คณะ 
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 เจ้ำหน้ำที่น ำชม หมายถึง เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่น าชมให้กับผู้รับบริการ 
 สิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก  หมายถึง อุปกรณ์ต่าง  ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้ ผู้ รับบริการ 
เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ก าหนดไว้  
รวมถึง 1) ทรัพยากรกายภาพ ได้แก่ อาคาร พ้ืนที่อาคาร สถานที่ 2) บุคลากร และ 3) สิ่งอ านวย 
ความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความสะดวกและความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ผู้รับบริกำร หมายถึง ประชาชนที่มาเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ในลักษณะการเข้าชมแบบ Walk-in โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ และโครงการท่องเที่ยวสุขสันต์  
ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ โดยมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา การส ารวจความพึงพอใจด้านการให้บริการ ศึกษาเฉพาะขั้นตอน   
การให้บริการ เจ้าหน้าที่น าชม และสิ่งอ านวยความสะดวกเท่านั้น 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา การเก็บข้อมูลเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น  โดยเก็บข้อมูล 100% ของจ านวนผู้เข้าชมใน
แต่ละคณะ (เนื่องจากอยู่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพ่ือให้สามารถ 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ จึงเก็บข้อมูลแต่ละคณะทีเ่ข้าชม 100%)  
 ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาผู้รับบริการที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่
สามารถอ่านและท าความเข้าใจแบบสอบถามได้ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ การเปิดรับสื่อ การรับรู้ พฤติกรรมการใช้
บริการ  และความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อันจะเป็น
ข้อมูลส าหรับการวางแผนด้านนโยบายเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการให้บริการ
ต่อไป 

2. สามารถน าข้อมูลจากการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการบริการ การน าชม  และ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
ความรู้สึกประทับใจ และภาพลักษณ์ท่ีดีของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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บทที่  2 
กำรทบทวนวรรณกรรมหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)” ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดต่อไปนี้เป็น
แนวทางในการวิจัย 

1. ข้อมลูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
2. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการสื่อสาร 
3. แนวคิดเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสาร 
4. แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ และพฤติกรรม 
5. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
6. แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับสื่อ 
7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 
7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียร ติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี  
ในปีพุทธศักราช 2539 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่  
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2545 
ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการจัดตั้งส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เพ่ือด าเนินการบริหารงานตามพระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน ) 
พ.ศ. 2552 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
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 วิสัยทัศน์ 
 "พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ และขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรของ
สังคม" 
 

 พันธกิจ 
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระมหากษัตริย์ 

และพระบรมวงศานุวงศ์ 
2. สืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 
3. บริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในบริบทของ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4. ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 
 
 เป้ำประสงค์ 

1. ให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพ่ือการ 
สืบสาน รักษา ต่อยอด 

3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมด้านการเกษตร บนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สร้างเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขยายผลการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเกษตร 

 
ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับ

การเกษตร เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์  
โดยจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดให้เข้าชม 6 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์ 
มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า พิพิธภัณฑ์ดินดล และพิพิธภัณฑ์เกษตร
คือชีวิต 

2. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เปิดให้เข้าชม 2 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง และพิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 
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3. พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร พ้ืนที่ MADO Pavilion ริมถนนพหลโยธิน เรียนรู้การเดิน 
ตามรอยพ่อผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ( Interactive) ซึ่งมีเกมสวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้า 
ให้ตีนดอย และเกมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “70 ปี กษัตริย์ เกษตร” 
เชื่อมโยงภูมิปัญญาเกษตรไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่สัมผัสคุณค่าวิถีเกษตรไทย  
ที่ร้านอาหาร “กิน อยู่ ดี” และ ร้าน MADO café จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเกษตรปลอดภัย
และผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
 
 โดยในส่วนการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีรายละเอียด ดังนี้ 
  

1. พิพิธภัณฑ์ในอำคำร  
 
 1.1 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรำ (อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1) แบ่งการจัดแสดงเป็น  
8 โซน ดังนี้ 

 โซนจัดแสดงที่ 1 พระราชพิธีในวิถีเกษตร 

 
ภาพที่ 2.1 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5  ชั้น 1)   

โซนจัดแสดงที่ 1 พระราชพิธีในวิถีเกษตร 
 

 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่มีแต่โบราณเพ่ือความ 
เป็นสิริมงคลและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เกษตรกร เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก และได้ถูกยกเลิกไป
เมื่อ พ.ศ. 2479 และต่อมา พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงฟ้ืนฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นเพ่ือเป็นการสืบทอด
โบราณราชประเพณี 
 
 
 



10 
 

 โซนจัดแสดงที่ 2 กษัตริย์เกษตร 

 
ภาพที่ 2.2 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)   

โซนจัดแสดงที่ 2 กษัตริย์เกษตร 

 

 ในโซนนี้จัดแสดงพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่พระองค์ทรงพระราชสมภพ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 พระราชกรณียกิจ
กว่า 60 ปี  ผ่านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความสัมพันธ์ของ
พระมหากษัตริย์กับการเกษตรในยุคสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ และ
ต านานการก่อเกิดเกษตรกรรม การชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ทะลุจอในโรงภาพยนตร์
กษัตริย์เกษตร กว่า 200 ที่นั่ง จ านวน 8 เรื่อง ประกอบด้วย 
  1. เรื่องของพ่อในบ้านของเรา 
  2. เรื่องแผ่นดินของเรา 
  3. เรื่องทรัพย์ ดิน สินน้ า 
  4. เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส 
  5. เรื่องเมล็ดสุดท้าย 
  6. เรื่องคิดถึงมิลืมเลือน 
  7. เรื่องความดีงามสืบทอดได ้
  8. เรื่องอัจฉริยะนวัตกรรม 
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 โซนจัดแสดงที่ 3 หลักการทรงงาน 

 
ภาพที่ 2.3 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)   

โซนจัดแสดงที่ 3 หลักการทรงงาน 
 

 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ทรงยึดทางสายกลางสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงมีความ
ละเอียดรอบคอบและทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพ่ือมุ่ งสู่ประโยชน์สูงสุดส าหรับราษฎร  
โดยหลักการทรงงานมีทั้งหมด 23 ข้อ น าเสนอบางส่วน ดังนี้  
 1. ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ ทรงศึกษาค้นคว้าข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ จาก
ข้อมูล เอกสารแผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่  ให้ได้รายละเอียดที่
ถูกต้อง 
 2. ระเบิดจำกข้ำงใน ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาพร้อมที่จะรับ
การพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกสู่สังคมภายนอก 
 3. แก้ปัญหำที่จุดเล็ก ทรงมองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหานั้นทรงเริ่มจาก
จุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม 
 4. ท ำตำมล ำดับขั้น เริ่มจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดก่อนของประชาชนภูมิสังคม การพัฒนาใด ๆ 
ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้น และสังคมวิทยาเก่ียวกับลักษณะนิสัยใจของคน 
 5. องค์รวม ทรงมีวิธีคิดแบบองค์รวม (Holistic) หรือ มาอย่างครบวงจร ทรงมองเหตุการณ์
ที่จะเกิดข้ึนและแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 6. ไม่ติดต ำรำ การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ มีลักษณะการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอม
กับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สภาพของสังคมที่จิตวิทยาแห่งชุมชน คือ ไม่ติดต ารา ไม่ผูกมัดติดกับ
วิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพจริง 
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 7. ประหยัด เรียบง่ำย ได้ประโยชน์สูงสุด ทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่าย
และประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้เองในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ 
มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูง หรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก 
 8. ท ำให้ง่ำย ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนว
พระราชด าริให้ด าเนินไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 9. กำรมีส่วนร่วม/ท ำงำนเป็นทีม การร่วมกันแสดงความเห็นและรู้จักรับฟังความคิดเห็น
ของคนอ่ืน ต้องหัดท าใจให้กว้างขวางหนักแน่น 
 10. ประโยชน์ส่วนรวม ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 11. บริกำรที่จุดเดียว การบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก 
โดยทรงให้ “ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นแบบในการบริการรวมที่ 
จุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่จะมาขอใช้บริการจะบริการรวมที่จุดเดียว” 
 12. ธรรมชำติช่วยธรรมชำติ หากเราต้องการแก้ไขปัญหาจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ  
ได้พระราชทานพระราชด าริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟ้ืนฟูธรรมชาติ  
 13. ใช้อธรรมปรำบอธรรม ความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติมาเป็นหลักการ เช่น การบ าบัดน้ าเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติ ให้ดูดซึม 
สิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า และยังมีหลักการทรงงานอ่ืน ๆ ที่ได้รวบรวมไว้ เป็นต้น 
 

 โซนจัดแสดงที่ 4 หัวใจใฝ่เกษตร 

 
ภาพที่ 2.4 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5  ชั้น 1)   

โซนจัดแสดงที่ 4 หัวใจใฝ่เกษตร 
 

 สนุกกับของเล่นในวิถีเกษตรจากธรรมชาติใกล้ตัวท าได้เองพร้อมองค์ความรู้ในวิถีเกษตร 
เครื่องสีขา้วด้วยมือ เครื่องใช้ไม้สอยในการประกอบอาชีพเกษตร 

 
 



13 
 

 โซนจัดแสดงที่ 5 ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 

 
ภาพที่ 2.5 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)   

โซนจัดแสดงที่ 5 ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 
 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมี
พระราชจริยวัตรตามวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพระองค์ท่านเอง ถ่ายทอดเรื่องราว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นแบบอย่างการใช้สิ่งของต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า เช่น หลอดยา 
สีพระทนต์ ดินสอคู่พระหัตถ์ เป็นต้น 
 พระราชด าริที่พระราชทานเก่ียวกับงานพัฒนาที่ทรงยึดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร โดยใช้หลักคิดค านวณแบ่งที่ดินออกเป็นส่วนชัดเจน กักเก็บน้ า (30) 
พืชต่าง ๆ (30) ที่นา (30) ที่อยู่อาศัย (10) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  
 

 
ภาพที่ 2.6 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)   

โซนจัดแสดงที่ 5 ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
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 โซนจัดแสดงที่ 6 วิถีเกษตรของพ่อ 

 
ภาพที่ 2.7 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)   

โซนจัดแสดงที่ 6 วิถีเกษตรของพ่อ 

 

 จัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการ ดิน น้ า  ป่า คน จากโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา และ 6 ศูนยศ์ึกษาการพัฒนา ดังนี้ 
 

o โครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา ภายในพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 

 
ภาพที่ 2.8 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  5 ชั้น 1) 

โซนจัดแสดงที่ 6 วิถีเกษตรของพ่อ : โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  
ภายในพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 
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 พระราชวังดุสิต ห้องทดลองแห่งแรก พัฒนาสู่พ้ืนที่จริงในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ 
โครงการหลวง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พ้ืนที่ประมาณ 50 ไร่ ภายในพระต าหนักจิตรลดา
รโหฐาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จเยี่ยมพสกนิกรในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทอดพระเนตรความเดือดร้อนของเกษตรกร 
ทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขและพัฒนาการเกษตรไทยให้เจริญก้าวหน้า โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  
จึงเกิดขึ้นเพ่ือเป็นโครงการทดลองในการหาวิธีแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
ขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบ แปรรูป จ าหน่าย รวมทั้งน าส่วนที่เหลือจากขั้นตอนการผลิตมาใช้ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โครงการหลวงมีพระราชประสงค์ที่จะแก้ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า และหาพืช 
ที่เหมาะสมให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่น และจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาขึ้นเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 
ตรา “ดอยค า” ใช้กับผลิตภัณฑ์ ทุกชนิดของโครงการหลวง 
 

o ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

ภาพที่ 2.9 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)   
โซนจัดแสดงที่ 6 วิถีเกษตรของพ่อ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริแก้ปัญหาทางการเกษตรพัฒนา
แหล่งน้ า ปรับปรุงดิน ฟื้นฟูป่า อนุรักษ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น และการท าเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่
เขาหินซ้อน (20: 20: 50 : 10) (20) แหล่งน้ าและการเลี้ยงปลา (20) พ้ืนที่ปลูกข้าว (50) พืชสวน
ผสมผสาน (10) ที่อยู่อาศัย ผักสวนครัว สมุนไพร 
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o ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

ภาพที่ 2.10 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)   
โซนจัดแสดงที่ 6 วิถีเกษตรของพ่อ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 ศึกษา ทดลอง วิจัย เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ภาคเหนือ 
และเผยแพร่แก่ประชาชน ศึกษาการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การสร้างฝายชะลอความ 
ชุ่มชื้น การปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า การศึกษาด้านการประมงร่วมกับการศึกษา
เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และเกษตรอุตสาหกรรม  
 

o ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

ภาพที่ 2.11 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  5 ชั้น 1)   
โซนจัดแสดงที่ 6 วิถีเกษตรของพ่อ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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 ศึกษาพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล รวมทั้งแผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรให้เหมาะสม และ
ยั่งยืนตลอดไป ระบบการจัดการน้ าเพ่ือการเพาะเลี้ยงชายฝั่งอ่าวคุ้งกระเบนฯ ร่วมกับชุมชนช่วยกัน
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนจนกลายเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรี และจัดท า
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบนิเวศแก่ผู้สนใจ 
 

o ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

ภาพที่ 2.12 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5  ชั้น 1)   
โซนจัดแสดงที่ 6 วิถีเกษตรของพ่อ : ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูดิน คืนป่า และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในการประกอบ
อาชีพด้วยระบบเครือข่ายน้ า (อ่างพวง) และการแก้ไขปัญหาดินดานด้วยการปลูกหญ้าแฝก 
 

o ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

ภาพที่ 2.13 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)   
โซนจัดแสดงที่ 6 วิถีเกษตรของพ่อ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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 ศึกษาวิจัยดินพรุ และน าผลส าเร็จไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพ้ืนที่พรุอ่ืน  ๆ และการ
แก้ปัญหาดินเปรี้ยวด้วยวิธีแกล้งดิน โดยท าให้ดินแห้งสลับเปียก 
 

 โซนจัดแสดงที่ 7 นวัตกรรมของพ่อ 

 
ภาพที่ 2.14 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)   

โซนจัดแสดงที่ 7 นวัตกรรมของพ่อ 
 

 ทรงคิดค้นประดิษฐกรรมเพ่ือคนไทยและเกษตรกรไทย ด้วยพระวิริยะและพระปรีชาสามารถ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษา 
คิดค้น ทดลองซ้ า ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากความพยายามแก้ปัญหาด้านการเกษตร พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม จนปรากฏเป็นประดิษฐกรรมหรือนวัตกรรมที่ไม่มีผู้ใดคิดหรือท าขึ้นมาก่อน ซึ่งในโลก 
ยุคปัจจุบันถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่ายิ่ งต่อ เศรษฐกิจและศักดิ์ ศรีของประเทศ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชด าริให้
จดสิทธิบัตรจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และแจ้งจดลิขสิทธิ์ในสิ่งที่ได้ทรงคิดค้นเพ่ือเป็นสมบัติภูมิ
ปัญญาเป็นมรดกส าหรับคนไทยและประเทศไทยในอนาคต 
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 โซนจัดแสดงที่ 8 ภูมิพลังแผ่นดิน 

 
ภาพที่ 2.15 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  5 ชั้น 1)   

โซนจัดแสดงที่ 8 ภูมิพลังแผ่นดิน 

 

 จัดแสดงนิทรรศการ ภาพยนตร์ส่วนพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ภายในโดมไม้สนที่แสนจะ
อบอุ่น และการเรียนรู้ 7 ช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านสื่อหนังสือดิจิทัลเล่มยักษ ์
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงขึ้น
ครองราชย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ พ.ศ. 2489 และมีปฐมบรมราชโองการ “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ภูมิพลังแผ่นดิน ช่วงสมัยของพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1 – 7 ช่วงสมัย 
 ช่วงสมัยที่ 1 พระอภิบาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พ.ศ. 2470 – 2495) 
 ช่วงสมัยที่ 2 เสด็จเยี่ยมราษฎรเพ่ือทรงส ารวจชีวิตความเป็นอยู่และสภาพภูมิประเทศ  
(พ.ศ. 2495 – 2504) 
 ช่วงสมัยที่ 3 แรกทรงคิดค้นทดลอง หาหนทางบรรเทาทุกข์แก่ราษฎร (พ.ศ. 2504 - 2514) 
 ช่วงสมัยที่ 4 จากฝนหลวงถึงโครงการหลวง จากการจัดการน้ าถึงงานรักษาป่าไม้ (พ.ศ. 2514 
– 2524) 
 ช่วงสมัยที่ 5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  
(พ.ศ. 2524 – 2534) 
 ช่วงสมัยที่ 6 ทางรอดชีวิต : ทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2534 – 2544) 
 ช่วงสมัยที่ 7 ภูมิพลังแผ่นดิน ไทยแซ่ซ้องสรรเสริญ – พระบารมี (พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน) 
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 1.2 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรำ (อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2) แบ่งการจัดแสดงเป็น  
5 โซน ดังนี้ 
 

 โซนจัดแสดงที่ 1 เกษตรไทย เกษตรโลก 

 
 

ภาพที่ 2.16 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2)  
โซนจัดแสดงที่ 1 เกษตรไทย เกษตรโลก 

 

 จัดแสดงนิทรรศการ น าเสนอแนวคิด เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต เพ่ือให้
เราเรียนรู้จุดเปลี่ยนส าคัญ พัฒนาการเกษตร ผลกระทบจากบริบทของสังคมโลกต่อเกษตรไทยในอดีต 
โดยเฉพาะในช่วง 5 ทศวรรษ ซึ่งเป็นช่วงเวลาส าคัญของการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่เกิดขึ้นและการ
ย้อนคืนสู่ฐานเดิมของสังคมด้วยหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 โซนจัดแสดงที่ 2 มหัศจรรย์ท้องทุ่ง 

 
ภาพที่ 2.17 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2)  

โซนจัดแสดงที่ 2 มหัศจรรย์ท้องทุ่ง 
 
 จัดแสดงนิทรรศการบรรยากาศยามเย็นหลังเสร็จสิ้นภารกิจในทุ่งนา ในไร่ ในสวน ริมน้ ามีบัว
สาย ชาวบ้านมักจะพายเรือมาแวะเก็บสายบัวตามริมคลองไปท าอาหาร ตามริมน้ าก็จะมีนกน้ า นก
ยาง จะหากินพวกหอย ปู ปลา ที่อาศัยอยู่ตามผิวดินในน้ า สัมผัสเรื่องราวของความสุขและสนุกสนาน
ในวิถีเกษตรที่เกื้อกูลกันระหว่างคนและธรรมชาติ ผ่านบทเพลง “มหัศจรรย์ท้องทุ่ง” ซึ่งแต่งเนื้อร้อง 
ท านอง และขับร้องโดย ครูสลา คุณวุฒิ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีงานบุญ ด้วยการลงแรงต าขนมจีน 
และสนุกสนานกับการเป็นหางเครื่องของศิลปินลูกทุ่งในเวทีร าวงด้วยระบบ Hologram แบบ
ถ่ายทอดสด ซึ่งเป็นเทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการที่ทันสมัยที่สุด บริเวณกลางห้องงานวัด หลังจาก
ฤดูเก็บเกี่ยวหรือหมดจากฤดูท านา เก็บข้าวเข้ายุ้งเข้าฉางเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาของงาน 
รื่นเริง เช่น งานบุญส าคัญประจ าปี ที่จะจัดกันในวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน 
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 โซนจัดแสดงที่ 3 วิถีเกษตรลุ่มน้ า 

 
ภาพที ่2.18 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2)  

โซนจัดแสดงที่ 3 วิถีเกษตรลุ่มน้ า 
 
 เรื่องราววิถีเกษตรไทย สังคมเกษตรตั้งแต่วิธีการผลิตการขนส่งสินค้าทางน้ าสู่ตลาด สถานที่
รวบรวมสินค้าการเกษตรและแหล่งกระจายสินค้าสู่ชุมชน การรวบรวมผลผลิตจากภูมิภาคต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตจากพ้ืนที่ราบสูงทางภาคเหนือ ที่ราบสูงภาคอีสาน ที่ราบลุ่มภาคกลาง และบริเวณ
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลทั้งทางตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ผลผลิตที่หลากหลายแสดงถึงความอุดม
สมบูรณ์ และความหลากหลายของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 โซนจัดแสดงที่ 4 ตลาดเก่าชาวเกษตร (ตลาดเงินทวี) 

 
ภาพที่ 2.19 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2)  

โซนจัดแสดงที่ 4 ตลาดเก่าชาวเกษตร (ตลาดเงินทวี) 
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 เมื่อสินค้าการเกษตรต่าง ๆ ขนขึ้นสู่ท่าเรือแล้วจะถูกน ามาขายในตลาดตามชุมชนต่าง ๆ  
ซึ่งย่านตลาดนี้ในอดีตมักจะมีลักษณะเป็นร้านห้องแถวตั้งเรียงรายจ าหน่ายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ  
วิถีชีวิต 
 

 โซนจัดแสดงที่ 5 น้อมน าค าพ่อสอน 

 
ภาพที่ 2.20 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  5 ชั้น 2)  

โซนจัดแสดงที่ 5 น้อมน าค าพ่อสอน 
 
 จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเป็นองค์ประธานแห่งการน้อมน าตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ตามเสด็จ  
พระราชด าเนินไปในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ภาพที่คนไทยเห็นกันจนชินตา คือ ทรงประทับอยู่เคียง
ข้างพระราชบิดาและทรงจดสิ่งต่าง ๆ ที่ทรงงานลงในสมุดบันทึกเรื่องราวของบุคคล เครือข่ายของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ ได้น้อมน าพระราชด าริและหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาปฏิบัติ 
จนเกิดผล  
 

1.3 พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม (อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 3)  
 

 จัดแสดงนิทรรศการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของพันธุกรรมพืช เพ่ือให้เข้าใจถึงคุณค่า 
ความหมาย ความส าคัญ ที่สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรมอันเป็นมรดกที่มีคุณค่าและให้
ประโยชน์มากมาย และร่วมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ 
รักแผ่นดิน” แบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็นโซนต่าง ๆ ดังนี้ 
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 โซนจัดแสดงที่ 1 แรงบันดาลใจ...เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ 

 
ภาพที่ 2.21 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3)  

โซนจัดแสดงที ่1 แรงบันดาลใจ...เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ 
  

จากแรงบันดาลใจเมื่อทรงพระเยาว์ ได้เปิดทางให้ทรงพระด าเนินตามรอยพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการ
อนุรักษ์พรรณไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ในเวลาต่อมาเกิดเป็น “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ” (อพ.สธ.) และมูลนิธิ อพ.สธ. ด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและครอบคลุมไปถึงสัตว์ต่าง ๆ ดิน หิน แร่ เห็ดรา และรวมไปถึงวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ ด้วยทรงตระหนักทราบถึงธรรมชาติแห่งชีวิตว่า 
สรรพสิ่งเหล่านั้นล้วนพันเกี่ยวและมีประโยชน์แท้แก่มหาชน จึงทรงงานเพ่ือปกปักรักษาคุ้มครอง
ทรัพยากรเพ่ือประเทศชาติและคนไทยโดยถ้วนหน้า 
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 โซนจัดแสดงที่ 2 พันธุกรรมสร้างชีวิต 

 
ภาพที่ 2.22 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3) 

โซนจัดแสดงที่ 2 พันธุกรรมสร้างชีวิต 
 

 พลังแห่งพันธุกรรมที่จะถูกปลูกให้ตื่น และหาค าตอบเรื่องพันธุกรรมพืชในเมืองไทยมีมากแค่
ไหนและก าลังเกิดอะไรขึ้นกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชของไทย ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชมี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิต เพราะพันธุกรรมพืชสร้างชีวิต สร้างปัจจัย 4 แห่งการด ารงอยู่ของทุก
ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และท่ีอยู่อาศัย ล้วนก่อก าเนิดมาจากพันธุกรรมที่มี
ชีวิต และจากวีดีทัศน์จะเห็นได้ว่าพันธุกรรมข้าว ผักพ้ืนบ้าน และพืชสมุนไพร ต่างพากันเสี่ยงสูญพันธุ์
ไปนับหลายพันสายพันธุ์และหลายร้อยชนิด ถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านจะต้องช่วยกันรักษาพันธุกรรมพืช
เพ่ือสร้างคลังอาหารที่มั่นคง ยั่งยืนต่อไป สู่อิสระแห่งการพึ่งพาตนเองในอนาคต 
 

 โซนจัดแสดงที่ 3 พันธุกรรมตามนิเวศ 

 
ภาพที่ 2.23 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3) 

โซนจัดแสดงที่ 3 พันธุกรรมตามนิเวศ 
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 คุณค่าแห่งความหลากหลายขุมทรัพย์ที่ฝากไว้ในแผ่นดินเมืองไทย มีพันธุกรรมพืชหลากหลาย
มากกว่า 3 หมื่นชนิด ล้วนมีเมล็ดเป็นต้นก าเนิดเมล็ดพืชหลากหลายมาจากป่าต่างนิเวศหรือภูมิภาค 
เมื่อป่าลดเมล็ดพันธุ์แข็งแรงจากป่าจึงหายากหรือสูญหาย พืชหลากหลายน้อยลง การขาดทางเลือกท า
ให้ขาดอิสระและความมั่นคง ชาวชนบทที่รู้คุณค่าของพืชต่าง ๆ อย่างดี จึงแสวงหาและเก็บเมล็ดพันธุ์
จากป่ามาปลูกขยายพันธุ์ในชุมชนตามนิเวศของแต่ละท้องถิ่น 
 ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช ท าให้มีครบปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร ยา
รักษาโรคเครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ และเมื่อมีภัย
พิบัติ พืชชนิดหนึ่งหายไป ก็ยังมีอีกหลายชนิดให้พึ่งพา มีอิสระและความม่ันคง เหมือนฝากเงินไว้ในดิน 
ฝากของกินของใช้ไว้ในสวน 
 

 โซนจัดแสดงที่ 4 อนุรักษ์พันธุกรรม...ท าได้ 

 
ภาพที่ 2.24 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3) 

โซนจัดแสดงที่ 4 อนุรักษ์พันธุกรรม...ท าได้ 
 
 สะท้อนวิธีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ การปลูก  
การกิน การคัดพันธุ์  และการพัฒนาพันธุ์ พืช และในแต่ละขั้นตอนจะมีเกมให้ได้ร่วมเรียนรู้   
และท าความรู้จักกับพันธุกรรมพืชอีกมากมาย 
 

1.4 พิพิธภัณฑ์ป่ำดงพงไพร (อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 4) 
 
 จัดแสดงนิทรรศการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จะพาให้ทุกท่านได้รู้จักเรื่องราวของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ในฐานะที่เราเป็นเพียงมนุษย์ตัวเล็ก เป็น
สิ่งมีชีวิต 1 ใน 2,000,000 ชนิด ที่ถูกค้นพบแล้ว และเชื่อมั่นว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอีกเป็นล้านชนิดบนโลก 
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ที่ยังไม่ถูกค้นพบ ทุกชีวิตบนโลกล้วนมีหน้าที่เพ่ือการใช้ชีวิตและการด ารงชีวิตร่วมกัน พิพิธภัณฑ์ป่าดง
พงไพรแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 4 โซนนิทรรศการ ดังนี้ 
 

 โซนจัดแสดงที่ 1 สมดุลแห่งชีวิต 

 
ภาพที่ 2.25 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4) 

โซนจัดแสดงที่ 1 สมดุลแห่งชีวิต 
 
 สมดุลแห่งชีวิต ทุกชีวิตบนโลกล้วนมีหน้าที่เพ่ือการใช้ชีวิตและการด ารงชีวิตร่วมกันบนโลก  
ใบนี้ มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายซึ่งเพียงพอและเหมาะสมกับทุกชีวิต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นรากฐานส าคัญที่ช่วยสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่คนไทยและ
สังคมไทย ทรงศึกษาระบบของธรรมชาติอย่างละเอียดลึกซึ้งและเข้าใจในความเกื้อกูลของสรรพสิ่งซึ่ง
ล้วนมีหน้าที่ในธรรมชาติ ดิน น้ า อากาศ พืช สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ต่างต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
จึงได้พระราชทานแนวพระราชด าริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น
แนวทางให้คนไทยได้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 โซนจัดแสดงที่ 2 เสียงแห่งธรรมชาติ (ป่ากลางวัน-ป่ากลางคืน) 

 
ภาพที่ 2.26 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4) 

โซนจัดแสดงที่ 2 เสียงแห่งธรรมชาติ (ป่ากลางวัน-ป่ากลางคืน) 
 

 สัมผัสบรรยากาศป่ากลางวัน แอบซุ่มดูสัตว์น้อยใหญ่ท่ีวนเวียนมาชุมนุมกันใต้ต้นไทร ผจญภัย
ไปในป่าช่วงเวลากลางวันเพ่ือชมวงจรแห่งวิถีธรรมชาติและชีวิตภายในป่าทั้ง 3 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง  
ป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบ ซึ่งทุกชีวิตต่างต้องมีการปรับตัวอย่างสมดุลและได้สร้างสีสันให้กับ
ธรรมชาติอย่างสวยงาม และผจญภัยกับการเดินป่ากลางคืน ฟังเสียงจากธรรมชาติ ที่ก าลังบอกเล่า
เรื่องราวของชีวิตแต่ละชีวิตที่ด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ตั้งแต่แมลงตัวเล็กที่แทบจะมองไม่เห็นด้วย
ตาเปล่า ไปจนถึงสัตว์ใหญ่อย่างกระทิง สิ่งมีชีวิตเล็กอย่างเห็ดราไปจนถึงไม้ใหญ่ ล้วนมีเรื่องราว
เชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน เชิญผจญภัยไปในป่าอย่างมนุษย์ตัวเล็ก ๆ ที่เคารพต่อธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และ
รู้จักสัตว์น้อยใหญ่ท่ีออกหากินในเวลายามค่ าคืน 
 

 โซนจัดแสดงที่ 3 น้อมน าพระราชด ารัสเพ่ือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ภาพที่ 2.27 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4) 

โซนจัดแสดงที่ 3 น้อมน าพระราชด ารัสเพ่ือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 ป่าคือชีวิต ชีวิตของพืช ชีวิตของสัตว์ ชีวิตของมนุษย์ ทุกชีวิตจึงควรที่จะรักษาและตระหนัก
ถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 โซนจัดแสดงที่ 4 กลับคืนสู่วิถีธรรมชาติ 

 
ภาพที่ 2.28 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4) 

โซนจัดแสดงที่ 4 กลับคืนสู่วิถีธรรมชาติ 
 

 ถึงเวลาที่เราต้องเดินกลับสู่วิถีชีวิตแห่งความสมดุลในฐานะสิ่งมีชีวิตหนึ่งในธรรมชาติ ซึ่งมี
หน้าที่รับและส่งพลังงานธรรมชาติไปสู่ชีวิตอ่ืน มิใช่การรับเพียงอย่างเดียวหรือรับมากเกินไป 

 
 1.5 พิพิธภัณฑ์วิถีน้ ำ (อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 6) 
 

 
ภาพที่ 2.29 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วิถีน้ า (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6) 

 
 จัดแสดงนิทรรศการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความส าคัญของแม่น้ า น้ าที่เปรียบเสมือน
แม่ผู้ให้ชีวิต เพราะทุกชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีต้นก าเนิดเกิดขึ้นจากน้ า ไม่ว่าจะน้ ามากหรือน้ าน้อย ล้วน
ส่งผลกระทบและมีความส าคัญส าหรับทุกชีวิต พิพิธภัณฑ์วิถีน้ าแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 
4 โซน ดังนี้ 
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 โซนจัดแสดงที่ 1 น้ า...แม่ผู้ให้ชีวิต 

 
ภาพที่ 2.30 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วิถีน้ า (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6) 

โซนจัดแสดงที่ 1 น้ า...แม่ผู้ให้ชีวิต 
 

 น้ าเปรียบเสมือนผู้ให้ก าเนิด หล่อเลี้ยงผู้คนและธรรมชาติ สายธารจากเทือกเขาสู่ท้องทะเลมี
ทั้งสายน้ าใหญ่และล าน้ าสาขาไหลรวมกันเป็นแม่น้ าสายหลัก ชุมชนได้พ่ึงพาอาศัยด ารงชีวิตท า
การเกษตร ท าประมงเพ่ือเลี้ยงชีพ น้ ายังเกี่ยวพันกับความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่าง
หลากหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลังจากนี้จะพาทุกท่านไปพบกับบึงน้ าภายในป่าต้นน้ าที่มีความ
บริสุทธิ์รวมถึงรู้จักสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบึงแห่งนี้ที่คอยบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของน้ า 
 

 โซนจัดแสดงที่ 2 โรงภาพยนตร์ 4 มิติ 270 องศา “วิถีแห่งน้ า” 

 
ภาพที่ 2.31 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วิถีน้ า (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6) 

โซนจัดแสดงที่ 2 โรงภาพยนตร์ 4 มิติ 270 องศา “วิถีแห่งน้ า” 
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 ร่วมกันผจญภัยไปในสายน้ ากับพ่ีนากน้อยตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า การด าเนินชีวิตของทุก
ชีวิตก็ล้วนแต่มีน้ าเป็นบทบาทส าคัญของการใช้ชีวิต น้ าก่อให้เกิดชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อ
กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และหากวันนี้เราไม่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้กับน้ า ทุกชีวิตก็
ย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วยเช่นกัน และหลังจากนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิถีแห่งสายน้ าที่คอย
หล่อเลี้ยงทุกชีวิต รวมถึงไปรู้จักลุ่มน้ าในประเทศไทย และการด ารงชีวิตของผู้คนตั้งแต่ต้นน้ าสู่ปลาย
น้ า 
 

 โซนจัดแสดงที่ 3 แม่น้ า สายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิต 

 
ภาพที่ 2.32 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วิถีน้ า (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6) 

โซนจัดแสดงที่ 3 แม่น้ า สายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิต 
 
 น้ าเปรียบเสมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตจากต้นน้ าบนป่าเขาจนไหลลงสู่ทะเลตลอดสาย
ธารแห่งน้ า 
 

 โซนจัดแสดงที่ 4 รอยพระด าเนิน ทรงเดินไป ในแดนชล 

 
ภาพที่ 2.33 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วิถีน้ า (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6) 

โซนจัดแสดงที่ 4 รอยพระด าเนิน ทรงเดินไป ในแดนชล 



32 
 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์
ทรงงานอย่างหนักในเรื่องของการจัดการน้ าตั้งแต่เทือกเขาสู่ท้องทะเลผ่านโครงการมากกว่า 1,700 
โครงการ 
 
 1.6 พิพิธภัณฑ์ดินดล (อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 7) 
 

 
ภาพที่ 2.34 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7) 

 
 จัดแสดงนิทรรศการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความส าคัญของดิน เพราะดินเป็นฐาน
ก าเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ พร้อมกับร่วมกันผจญภัยไปในโลกใต้ดิน เรียนรู้และเข้าใจโลกใต้ดิน
อย่างแท้จริงผ่านภาพยนตร์ 4 มิติ 360 องศา ที่จะตอกย้ าความส าคัญของดิน แบ่งการจัดแสดง
นิทรรศการออกเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ 
 

 โซนจัดแสดงที่ 1 ชีวิตในดิน 

 
ภาพที่ 2.35 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7) 

โซนจัดแสดงที่ 1 ชีวิตในดิน 
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 ดินเปรียบเสมือนบ้านของทุกชีวิตทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่อยู่ใต้ดินและบนดิน รวมถึง
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ได้แก่ แร่ธาตุ น้ า และอากาศ ที่เกื้อหนุนให้สิ่งมีชีวิตในดินร่วมกันสร้างความอุดม
สมบูรณ์ให้กับดินแล้วส่งต่อไปยังพืช สัตว์ และมนุษย์ 
 

 โซนจัดแสดงที่ 2 โรงภาพยนตร์ 4 มิติ 360 องศา ดินมีชีวิต 

 
ภาพที่ 2.36 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7) 

โซนจัดแสดงที่ 2 โรงภาพยนตร์ 4 มิติ 360 องศา ดินมีชีวิต 
 
 โลกใต้ดินมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เรามองเห็นและมองไม่เห็น แต่ทุกชีวิตต่างอยู่ด้วยกันแบบพ่ึงพา
อาศัยเพ่ือสร้างความสมดุลแห่งชีวิตในวัฏจักรโลกใต้ดิน 
 

 โซนจัดแสดงที่ 3 คืนชีวิตให้ผืนดิน 

  
 

ภาพที่ 2.37 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7) 
โซนจัดแสดงที่ 3 คืนชีวิตให้ผืนดิน 

 
 ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่มากมายและหลากหลายภายในโลกใต้ดิน 
ดังนั้นดินมีชีวิตก็เพราะมีสิ่งมีชีวิตในดิน 
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 โซนจัดแสดงที่ 4 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม 

 
ภาพที่ 2.38 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7) 

โซนจัดแสดงที่ 4 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม 
 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงงาน
ด้านดินอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีผลงานคือคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดีขึ้น ท าให้นานาชาติประจักษ์ใน
พระปัญญาคุณและพระเมตตาคุณ โดยในปี พ.ศ. 2555 สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) 
ร่วมเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม”  และต่อมาองค์การ
อาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ  (FAO of UN)  ก าหนดวันที่  5 ธันวาคม (วัน เฉลิม 
พระชนมพรรษา) เป็นวันดินโลก เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 
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2. พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง 
 
 2.1 พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ขนาดเล็ก 1 ไร่พอเพียง
การท าเกษตรพอเพียงเมือง เพ่ือการพ่ึงตนเองในการผลิตอาหารปลอดภัย นวัตกรรมที่อยู่อาศัย 
 

 
 

   
ภาพที่ 2.39 แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

  
 บ้านดินบ้านฟาง 

  
ภาพที่ 2.40 แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

บ้านดินบ้านฟาง 
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 บ้านนวัตกรรมพลังงาน 

 
ภาพที่ 2.41 แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

บ้านนวัตกรรมพลังงาน 
 

 วิถีเกษตรไทย 4 ภาค  
 

 
ภาพที่ 2.42 แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

วิถเีกษตรไทย 4 ภาค 
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 2.2 พิพิธภัณฑ์เกษตรตำมรอยพ่อ 
 
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรตามรอยพ่อ เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เทคนิคการขยายพันธุ์พืช การจัดการเรือนเพาะช า 
 

  
ภาพที่ 2.43 แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 

 
 ผักคุณภาพในโรงเรือนให้มีกินมีใช้ตลอดปี 

 

 
ภาพที่ 2.44 แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 

ผักคุณภาพในโรงเรือน 
 

 ตลำดเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากนั้นเพ่ือขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ได้มีการจัดตลาด

เศรษฐกิจพอเพียงทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ ในทุกสัปดาห์แรกของเดือน เป็นตลาดแห่งมิตรภาพ และการ
แบ่งปัน เพ่ือจุดประกายความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวทางเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายเพ่ิมรายได้สู่ความสุขที่ยั่งยืน รวมถึงการ
จ าหน่ายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 
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6-7 มีนาคม 2564 เกษตรน่ารู้ สู้ภัยแล้ง (งดจัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) 
2-4 เมษายน 2564 รักษ์ทรัพยากรไทย 
1-2 พฤษภาคม 2564 ข้าวไทย ช่วยไทย เป็นเอกราช 
5-6 มิถุนายน 2564 ผักริมรั้ว ครัวริมทุ่ง 
2-4 กรกฎาคม 2564 สืบสาน รักษา ต่อยอด & Agri Museum Expo 2021 
7-8 สิงหาคม 2564 แม่แห่งแผ่นดิน 
4-5 กันยายน 2564  เกษตรไทย ทุกวัยท าได้ 
 
โครงกำรท่องเที่ยวสุขสนัต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ  
จัดขึ้นทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 3 และ 4 ของเดือน โดยเปิดให้ประชาชนเข้ามา

สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ร่วมสร้างความสุขและสร้างประสบการณ์ให้ลูกหลานผ่านการเรียนรู้ 
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ 
 

 
 

ภาพที่ 2.45 ตัวอย่างโปสเตอร์โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
 

 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักสูตรเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้” เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพืช ผ่านกิจกรรม



39 
 

สร้างสรรค์ความคิด ฐานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติได้จริง ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีอยู่หลายหลักสูตรและระยะเวลาให้เลือกเรียนรู้  ตั้งแต่  
2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง หรือรูปแบบค่ายการเรียนรู้  2 วัน 1 คืน 3 วัน  2 คืน จ านวน 13 
หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตร “ตามรอยพ่อ”  
2. หลักสูตร “เกษตรสร้างสรรค์” 
3. หลักสูตร “วิถีเกษตรของพ่อ”  
4. หลักสูตร “สืบทอดพระราชปณิธาน  กษัตริย์เกษตร”  
5. หลักสูตร “นวัตกรรมของพ่อ” 
6. หลักสูตร “พอดีพอเพียง” 
7. หลักสูตร “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” 
8. หลักสูตร “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
9. หลักสูตร “รู้ก่อนท า ตามรอยพ่อ” 
10. หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “วิถีพอเพียง” ระยะเวลาเรียนรู้ 2 วัน 1 คืน 
11. หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “ต้นกล้าพอเพียง” ระยะเวลาเรียนรู้ 3 วัน 2 คืน  
12. หลักสูตรเกษตรเคลื่อนที่ “เกษตรพอเพียง” 
13. หลักสูตรเกษตรเคลื่อนที่ “เกษตรพึ่งตนเอง” 

 
 จากข้อมูลพื้นฐานของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประวัติความ
เป็นมา พันธกิจ วิสัยทัศน์ อีกทั้งในส่วนของการจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในอาคาร และ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จะเป็นข้อมูลส าคัญที่จะน าไปสู่การถ่ายทอดเรื่องราวไปสู่ผู้มารับบริการ เพ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) นั่นคือ 
1. เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร  
ของพระมหากษัตริย์  และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรเพ่ือการสืบสาน รักษา ต่อยอด 3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวม
องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม ด้านการเกษตร บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
4. สร้างเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขยายผลการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการเกษตร และจะเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีจะน าไปสู่การรับรู้และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนกำรสื่อสำร 
 
 การสื่อสารเป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่องค์กรน ามาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการแจ้ง
ข่าวสารต่าง ๆ ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการรับรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง สอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกับองค์กร อันจะน ามาซึ่งการยอมรับและให้การสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร 
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการวิจัยครั้งนี้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  โดยจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์เพื่อให้
เห็นถึงกระบวนการที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้น มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องไม่ว่า 
จะเป็น ผู้ส่งสาร คือ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน)  สาร สื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ซ่ึงจะส่งผลต่อองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ดังนั้นเพ่ือให้งานวิจัยเรื่องนี้สามารถวิเคราะห์ถึงรูปแบบของการสื่อสารได้ชัดเจนขึ้น  
ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดการสื่อสารมาอธิบาย  ดังนี้ 
 
 ควำมหมำยของกำรสื่อสำร   

มีนักวิชาการได้ให้ความหมายหรือนิยามของค าว่าการสื่อสารไว้หลากหลาย อาทิ 
 แม้นมาส ชวลิต กล่าวไว้ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543,น.6)  ว่าการสื่อสาร 
หมายถึง กระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างมนุษย์ภายใต้สภาพแวดล้อม ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาวการณ์  
 สมยศ นาวีการ (2546) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดข้อมูลจากบุคคล
หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งผ่านทางการใช้สัญลักษณ์บางอย่าง เพ่ือความส าเร็จของการติดต่อสื่อสารของ
บุคคลทั้งสองจะต้องเข้าใจสิ่งที่ถูกถ่ายทอด หน้าที่ทางการบริหารทุกอย่างจะเกี่ยวพันกับการ
ติดต่อสื่อสาร ดังนั้นความเข้าใจและการใช้การติดต่อสื่อสารอย่างถูกต้องจะส าคัญต่อการบรรลุ
ความส าเร็จทางการบริหาร 
  เกศินี จุฑาวิจิตร (2542)  ให้ความหมายว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการในการแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร ที่มีลักษณะข่าวสารในลักษณะเป็นพลวัต เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและไม่มีที่สิ้นสุด การ
สื่อสารเป็นกระบวนการที่มีการเคลื่อนไหว และความต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เช่น  
เพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือถ่ายทอดค่านิยมทางสังคม เป็นต้น การสื่อสารเป็นกระบวนการ
ซึ่งคนเรามีปฏิกิริยาต่อกันและกัน เพ่ือความมุ่งหมายที่จะให้เกิดการผสานกลมกลืนกัน ทั้ งในระหว่าง
บุคคลและภายในตัวบุคคลผู้นั้นเอง การสื่อสารเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันระหว่างผู้ส่งสาร 
และผู้รับสาร โดยที่องค์ประกอบของการสื่อสารแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน 
เช่น ถ้าไม่มีผู้ส่งสารก็ไม่มีผู้รับสาร ถ้าไม่มีผู้รับสารก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับ และเมื่อองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง ก็จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบอ่ืน ๆ ด้วย และการสื่อสาร
คือ เหตุการณ์ที่ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 5 ชนิดที่เกิดข้ึนตามล าดับดังต่อไปนี้ 
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 1) ผู้ส่งสารหรือผู้สร้าง  
 2) สิ่งเร้าในรูปของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 
 3) สิ่งเร้าซึ่งถูกส่งไปยังผู้รับสิ่งเร้า  
 4) ผู้รับสิ่งเร้าอย่าง น้อย 1 คน  
 5) ผู้ตอบสนองสิ่งเร้าด้วยการพินิจพิเคราะห์ การสื่อสารจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้รับสิ่งเร้าที่ผู้ส่งมา
ในรูปของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ จนกระทั่งเกิดสหสัมพันธ์ระหว่างการโต้ตอบสิ่งเร้า ที่ผู้ส่งหวัง 
จะได้รับการตอบสนองจากผู้รับสิ่งเร้าและโต้ตอบต่อสิ่งเร้า ผู้ที่รับสิ่งเร้าโต้ตอบไปจริง ๆ  
 บอร์โล (Berlo) ให้ความหมายของการติดต่อสื่อสารว่าการสื่อสาร คือ การตีความหมาย โดย
สัญชาติญาณต่อท่าทางที่แสดงเป็นสัญลักษณ์ โดยไม่รู้ตัวต่อความคิดและพฤติกรรมของบุคคล 
 ตามหลักทฤษฎี “SMCR” ของ เดวิด เค.เบอร์โล (David K.Berlo) ได้พัฒนาทฤษฎีที่ผู้ส่ง 
จะส่งสารอย่างไร และผู้รับจะรับแปลความหมายและมีการโต้ตอบกลับสารนั้นอย่างไร โดยหลัก 
การสื่อสารมีปัจจัยพ้ืนฐานอยู่ 4 ประการ ประกอบด้วย S M C R ดังนี้ 
 
 

 
 

 
ภาพที ่2.46 แบบจ าลองการสื่อสารของเบอร์โล 

 
 จากภาพที่ 2.46 แบบจ าลองการสื่อสารของเบอร์โล พบว่าองค์ประกอบของการสื่อสาร มี 4 
องค์ประกอบ ดังนี้  
 
 1. ผู้ส่งสำรหรือแหล่งสำร (source)  
 บุคคลกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้
เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ 
ภาษาและอากัปกิริยาต่าง ๆ เพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์
ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการใด ๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น 
ผู้พูด ผู้เขียน โฆษก รัฐบาล องค์การ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ หน่วยงานของรัฐ 
บริษัท และสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น ทั้งนีคุ้ณสมบัติของผู้ส่งสารควรมีดังนี้ 
 - เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร แสดงความคิดเห็น 
หรือวิจารณ์ ฯลฯ  
 - เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี  

Source 

ผู้ส่งสาร 

Message 

สาร 

Channel 

ช่องทาง 

Receiver 

ผู้รับสาร 
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 - เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ คล่องแคล่วเปิดเผยจริงใจ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ส่งสาร  
 - เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของผู้รับสาร  
 - เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร  
 2. สำร (message)  
 เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปของข้อมูล ความรู้ความคิด ความ
ต้องการ อารมณ์ ฯลฯ ซึ่งถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้ได้รับรู้และแสดงออกมาโดยอาศัย
ภาษาหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ เช่น ข้อความที่พูด ข้อความที่เขียน 
เรื่องราวที่อ่าน และท่าทางท่ีสื่อความหมาย เป็นต้น โดยองค์ประกอบของสารมีดังนี้ 
 2.1 รหัสสาร (message code) ได้แก่ ภาษา สัญลักษณ์หรือสัญญาณที่มนุษย์ใช้้เพ่ือ
แสดงออกแทนความรู้ ความคิด อารมณ์หรือความรู้สึกต่าง ๆ  
 2.2 เนื้อหาของสาร (message content) หมายถึง บรรดาความรู้  ความคิดและ
ประสบการณ์ที่ผู้ส่งสารต้องการจะถ่ายทอดเพ่ือการรับรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเพ่ือความเข้าใจร่วมกัน 
หรือโต้ตอบกัน   
 2.3 การจัดสาร (message treatment) หมายถึง การรวบรวมเนื้อหาของสารแล้วน ามา
เรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหาที่ต้องการด้วยการเลือกใช้รหัสสารที่
เหมาะสม  
 3. สื่อหรือช่องทำง (media or channel)  
 เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร 
ท าหน้าที่น าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสารต้องอาศัยสื่อ หรือช่องทางท าหน้าที่น าสารไปสู่
ผู้รับสาร  
 4. ผู้รับสำร (receiver)  
 บุคคลกลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รับเรื่องราวข่าวสารจากผู้ส่งสาร และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ 
(Feedback) ต่อผู้ส่งสาร หรือส่งสารต่อไปถึงผู้รับสารคนอ่ืน ๆ ตามจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่ น 
ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการอภิปราย ผู้อ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  
 
 หลักในกำรสื่อสำร  
 การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่  ผู้ส่งสารควรค านึงถึงหลักการ 
สื่อสาร ดังนี้ (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี, 2542 ,น.13-14)  
 1. ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบในการ
สื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ การจ า ซึ่งมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร  
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 2. ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่อยู่
แวดล้อมที่มีส่วนในการก าหนดรู้ความหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร  
 3. ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง (frame of reference) มนุษย์ทุกคนจะมีพ้ืนความรู้ทักษะ 
เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีกรอบแห่งการ
อ้างอิงคล้ายกัน ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น  
 4. การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสาร ส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านสื่อหรือ 
ช่องทางที่เหมาะสมถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน  
 5. ผู้ส่งสารและผู้รับสารควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การสื่อสาร
ราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที หากจะเกิดอุปสรรคท่ี
จุดใดจุดหนึ่ง  
 6. ค านึงถึงการใช้ทักษะเพราะภาษาเป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์ตกลงใช้ร่วมกันในก ารสื่อ
ความหมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจในการสื่อสาร คู่สื่อสารต้องศึกษาเรื่องการใช้ภาษา และสามารถใช้
ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล เนื้อหาของสารและช่องทางหรือสื่อท่ีใช้ในการสื่อสาร  
 7. ค านึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับตลอดเวลา ถือเป็นการประเมินผลการสื่อสารที่จะท าให้คู่
สื่อสารรับรู้ผลของการสื่อสารว่าประสบผลดีตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขข้อบกพร่องใดเพ่ือที่จะท าให้การสื่อสารเกิดผลตามท่ีต้องการ  
 
 โมฮาเมด (Ramli Mohamed, 2004 p.5) ได้กล่าวถึงประเภทของการสื่อสารไว้ดังนี้  
 1. การสื่อสารภายในตัวบุคคล (interpersonal communication) เป็นการสื่อสารที่เกิด
ขึ้นกับหน่วยวิเคราะห์ที่เล็กที่สุด คือบุคคลเพียงคนเดียว  
 2.  การสื่อสารระหว่างบุคคล หรือการสื่อสารตัวต่อตัว หรือการสื่อสารปัจเจกชน 
(interpersonal communication or face – to - face) การสื่อสารประเภทนี้มีการน าไปใช้และ
ได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างแพร่หลายมาก การศึกษาวิชาการสื่อสารส่วนมากมักจะเน้นการสื่อสาร 
ระหว่างบุคคล และการสื่อสารมวลชนควบคู่กันไป หรือไม่ก็เลือกเน้นการสื่อสารประเภทใดประเภท
หนึ่ง  
 3. การสื่อสารกลุ่มใหญ่ (large group communication or public communication) เป็น
การสื่อสารที่ประกอบด้วยคนจ านวนมาก ซึ่งมารวมอยู่ในที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจาก
จ านวนของคนที่มาท าการสื่อสารนั้นมีจ านวนมากเกินไป จึงไม่เข้าลักษณะการสื่อสารระหว่างบุคคล 
เพราะการสื่อสารกลุ่มใหญ่โอกาสที่ส่งสารและผู้รับสารจะแลกเปลี่ยนข่าวสารกันโดยตรงนั้นมีอยู่น้อย 
และจะสื่อสารกันแบบตัวต่อตัวก็เป็นไปได้ยาก  
 4. การสื่อสารในองค์การ (organization communication) ลักษณะพิเศษของการสื่อสาร
ในองค์การอยู่ที่ว่าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ที่เป็นสมาชิกขององค์การหรือหน่วยงานที่เป็นทางการ ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นโยบาย มีการจัดองค์การ มีการแบ่งงานกันท า เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
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องค์การ หรือหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากในการจัดองค์การนั้น มีการแบ่งสายงานและ
ล าดับขั้นของความรับผิดชอบและการบังคับบัญชา ดังนั้นลักษณะของการสื่อสารในองค์การจึง
จ าเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์การด้วย  
 โดยปกติการสื่อสารในองค์การจะประกอบไปด้วย การสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานในระดับเดียวกัน และการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติที่อยู่
คนละสายงานกันและต่างระดับกัน ซึ่งทั้งหลายเหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือเพ่ือความสมัครสมานสามัคคี เละเพ่ือสร้างความสงบสุข ความกลม
เกลียวกันของคนในหน่วยงาน  
 5. การสื่อสารมวลชน (mass communication) กิจกรรมด้านการสื่อสารในปัจจุบันเป็น 
กิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อนมากและเกี่ยวข้องกับคนจ านวนมาก เนื่องจากสังคมในปัจจุบันเป็น
สังคมที่มีขนาดใหญ่และมีความสลับซับซ้อนและมีความเป็นสังคมของข้อมูลข่าวสารมากขึ้น การ
สื่อสารในสังคมปัจจุบัน จึงต้องอาศัยระบบการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆเป็น
ส าคัญ  
 
 บาร์นาร์ด (Barnard, 1954)) นักวิชาการที่มีชื่อเสียงทางการจัดการให้ความเห็นว่า การ
ติดต่อสื่อสาร มีหน้าที่พ้ืนฐานที่เชื่อมโยงบุคคลในองค์การเข้าด้วยกันเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จใน
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งสามารถจ าแนกเส้นทางของการติดต่อสื่อสารภายในองค์การออกเป็น 4 
รูปแบบ ได้แก่  
 1. การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) หมายถึง การส่ง
ข่าวสารจากบุคคลที่มีต าแหน่งสูงกว่าไปยังบุคคลที่มีต าแหน่งต่ ากว่า การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง 
เป็นการติดต่อสื่อสารตามล าดับขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา ตัวอย่างเช่น กรรมการผู้ จัดการกับ
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อ านวยการฝ่ายกับผู้จัดการแผนก หัวหน้าส่วนกับหัวหน้างาน และพนักงาน 
ซึ่งจะส่งผ่านข้อมูลลดหลั่นกันตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสิ่งที่ผู้บริหารสมควรจะ
พิจารณาในการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่างคือ ผู้บริหารสมควรส่งข่าวสารใดลงมาถึงพนักงาน และ
การส่งข่าวสารควรกระท าอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication) หมายถึง การส่งข่าวสาร
จากบุคคลที่มีต าแหน่งต่ ากว่าไปยังบุคคลที่มีต าแหน่งสูงกว่า เป็นทิศทางการไหลของข่าวสารที่มี
ความส าคัญกับองค์การ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ผู้บริหารจะเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจ และแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ เพ่ือให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจและรับรู้ปัญหา
ระหว่างกัน โดยที่การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบนจะมีความส าคัญต่อการบริหารองค์การดังนี้  
 2.1 ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ข้อมูลที่ส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ท าให้การบริหารงาน
ต่าง ๆ ขององค์การมีประสิทธิภาพ  
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 2.2 ท าให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมที่จะรับข้อมูลเมื่อใดและยอมรับ
ข้อมูลหรือค าสั่งของฝ่ายบริหารเพียงใด  
 2.3 ท าให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน ความพอใจในงาน และรู้ว่า 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจความหมายของข่าวสารมากน้อยเพียงใด  
 2.4 เปิดโอกาสให้พนักงานถามค าถาม และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานขององค์การ 
ซึ่งจะช่วยให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของเขา ท าให้เกิดความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์การ  
 3. การติดต่อสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) หมายถึง การส่งข่าวสาร
ระหว่างบุคคลและต าแหน่งที่อยู่ภายในหน่วยงานและระดับเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับต าแหน่งที่มี 
อ านาจหน้าที่เท่าเทียมกัน และมักจะอยู่ใต้ผู้บังคับบัญชาคนเดียวกัน โดยที่การติดต่อสื่อสารตาม 
แนวนอนจะเกิดข้ึนจากสาเหตุต่อไปนี้  
 3.1 การประสานงานระหว่างกลุ่มหรือบุคคล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น เจ้าหน้าที่ของฝ่ายฝึกอบรมต้องจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานในส่วนต่าง  ๆ เพ่ือ
ก าหนดว่าจะแบ่งงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่นอย่างไร  
 3.2 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานและการปฏิบัติ ความคิดเห็นจากบุคคลหลายคนย่อม
ดีกว่าความคิดเห็นจากบุคคลคนเดียว ท าให้เกิดความสมบูรณ์ ชัดเจนและได้รับการยอมรับในการ 
น าไปปฏิบัติ สมาชิกของแต่ละแผนกจึงต้องร่วมงานกัน โดยจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนและ
การปฏิบัติงานระหว่างกัน  
 3.3 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น งานโครงการหรือทีมงานพิเศษ โดยจัดตั้ง
ทีมงานในการแก้ปัญหาหรือท างานให้เสร็จตามที่รับค าสั่ง โดยต้องร่วมมือ ประสานงานและ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน (Chester I Barnard, อ้างใน มัลลิกา ต้นสอน, 2546 ,น.105–112) 
 3.4 การสร้างความเข้าใจร่วมกัน การสื่อสารมีความส าคัญในการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และ
การท างานให้บรรลุเป้าหมาย โดยสมาชิกจะมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดความคลุมเครือหรือความ
ขัดแย้ง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤติเกิดขึ้น  
 4. การติดต่อสื่อสารข้ามสายงาน (Cross - Functional Communication) หมายถึง การส่ง
ข่าวสารระหว่างบุคคลและต าแหน่งงานที่ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต่อกัน 
โดยตรงตามโครงสร้างองค์การ กล่าวคือพนักงานแต่ละคนอาจจะต้องส่งข่าวสารให้กับบุคคลอ่ืนที่
ไม่ได้ เป็นลูกน้อง เพ่ือนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเขา เช่น ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายวิจัย ฝ่าย
บัญชี และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานแผนงานและรายงานแก่ผู้บริหารใน
ส่วนต่าง ๆ ขององค์การ เป็นต้น บุคคลจะไม่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงกับบุคคลที่ต้องติดต่อสื่อสารข้าม
สายงาน เพียงแต่ต้องการเสนอหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเท่านั้น นอกจากนี้การติดต่อสื่อสารข้าม
สายงานมีความเหมาะสมและจ าเป็นต่อพนักงานในการปฏิบัติงาน เพราะช่วยประหยัดเวลาและลด
ขั้นตอน โดยเฉพาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็วในการด าเนินงาน แต่ผู้บริหารสมควรจัดระบบและ
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นโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการติดต่อสื่อสารข้ามสายงาน เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์การ 
 จากแนวคิดการสื่อสารที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่าเป็นกระบวนการการสื่อสารที่ผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารสามารถเข้าใจ หรือถ่ายโอนข้อมูลถึงกัน แต่การถ่ายโอนข้อมูลจะประสบความส าเร็จ หรือการ
สื่อสารจะได้ผลได้ดีเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะ ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม และวัฒนธรรมของทั้ง
สองฝ่าย ถ้าทั้งผู้ส่งและผู้รับมีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สอดคล้องกันมาก จะท าให้การสื่อสารนั้นได้ผลดียิ่งขึ้น 
เพราะต่างฝ่ายจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสามารถขจัดอุปสรรคในการสื่อสาร ระหว่างผู้ส่งและ
ผู้รับออกไปได้ เช่นเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ที่ผู้วิจัยน าแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารตามทฤษฎี SMCR 
ของเบอร์โล มาเพ่ือเป็นกรอบในการอธิบายกระบวนการสื่อสารจากพิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิม 
พระเกียรติฯ ผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ไปสู่ผู้รับสารในที่นี่คือผู้ รับบริการที่เข้าชมที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ว่ากระบวนการสื่อสารมีผลต่อการสร้างการรับรู้และความ 
พึงพอใจกับผู้รับบริการอย่างไร และพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เป็นอย่างไร เพ่ือจะได้
น ามาเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การให้บริการหรือการก าหนดสื่อ หรือรูปแบบการสื่อสารให้ตอบสนองความ
ต้องการและเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับกำรเปิดรับข่ำวสำร 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  โดยจะเห็นได้ว่าการเปิดรับข้อมูล
จากสื่อต่าง ๆ รวมถึงสื่อบุคคล หรือ เจ้าหน้าที่น าชม เป็นตัวแปรหนึ่งที่จะก าหนดความพึงพอใจต่อ
การเข้าชม ด้วยเหตุนี้แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร จึงมีความส าคัญในการน ามาอธิบายถึง
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดการเปิดรับข่าวสาร  กระบวนการเปิดรับข่าวสาร  ตลอดจนแนวโน้มที่จะ
เลือกสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร  ดังนี้ 
  Assael (1995 อ้างถึงใน วุฒิพงษ์ ฐิติรักษ์, 2558) ได้ให้ความหมายว่า การเปิดรับข่าวสาร 
คือ การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของผู้บริโภค ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น และการสัมผัส 
ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้า โดยผู้บริโภคจะเลือกสิ่งเร้าที่ตรงกับความต้องการของตนเอง และหลีกเลี่ยง 
สิ่งเร้าที่ตนไม่ต้องการ แต่หากมีความสนใจผู้บริโภคก็จะเกิดกระบวนการเปิดรับ 
  สอดคล้องกับ Solomon (2015, อ้างถึงใน รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน, 2558) ที่ระบุว่าการเปิดรับ
ข่าวสาร คือ การที่ผู้บริโภคเลือกรับรู้ถึงสิ่งเร้าภายนอกที่ผ่านเข้ามาในประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่  
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้บริโภคจะให้ความสนใจต่อสิ่งเร้า และตีความสิ่งเร้า
ต่าง ๆ ออกไปตามความต้องการ และประสบการณ์ภูมิหลังของผู้บริโภคแต่ละคน 
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 แซมมวล  แอล เบคเกอร์ (Sammuel L. Becker, 1979 อ้างถึงใน ขวัญเมือง ศิลลา, 2550) 
ได้ให้ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร โดยจ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ  ดังนี้ 

1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking)  คือ  บุคคลจะแสวงหาข้อมูลเมื่อต้องการให้
มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเรื่องทั่ว ๆ ไป 

2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity)  คือ  บุคคลจะเลือกเปิดรับข่าวสารในส่วน
ประเด็นที่ตนสนใจ และอยากรู้ เช่น การเปิดรายโทรทัศน์ จะเปิดดูเฉพาะรายการที่สนใจ หรือมีผู้
แนะน า รวมถึงการอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะเลือกอ่านจากข่าวสารที่เกี่ยวข้องและตนให้ความส าคัญเป็น
พิเศษ 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity)  คือ  บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร
เพราะต้องการกระท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาทิ เปิดรับสื่อเพ่ือประโยชน์ในการผ่อนคลายอารมณ์ เป็นต้น 
 นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าสื่อหรือสื่อมวลชนต่าง ๆ 
มิได้มีอิทธิพลต่อประชาชนโดยตรงเสมอไป  ทั้งนี้เพราะมนุษย์มีความคิดเป็นของตัวเอง  สามารถเลือก
รับข้อมูลข่าวสารเองได้  แต่เพราะเวลาและความสามารถในการเปิดรับสื่อที่จ ากัด  จึงเลือกที่จะ
เปิดรับสื่อหรือเลือกที่จะใช้สื่อตามความปรารถนาของตนผ่านกระบวนการเลือกสรร (Selective 
Processes) ว่าการเลือกเปิดรับข่าวสารนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่ก าหนด
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการรับส่งสารไปยังผู้รับสาร  การเลือกเปิดรับข่าวสารประกอบด้วย
การกลั่นกรอง 3 ขั้น ดังนี้ (Joseph T  Klapper, 1967) 

1.  กำรเลือกเปิดรับ (Selective Exposure)  ถือเป็นการเลือกรับข่าวสารด้วยความตั้งใจ
ของบุคคล  ตามปกติคนเราจะรับข่าวสารในแต่ละวันมากมาย  ข่าวสารบางอย่างรับรู้อย่างผ่าน ๆ  
เรื่องใดที่คนเราเห็นว่าตรงกับความสนใจก็จะตั้งใจรับข่าวสารนั้นเป็นพิเศษมากกว่าข้อมูลอ่ืน ๆ  เช่น  
เมื่ออ่านหนังสือพิมพ์หรือดูโทรทัศน์ใช่ว่าจะสนใจทุกข่าวทุกรายการ  แต่จะมีการเลือกให้ความสนใจ
บางข่าวบางรายการเท่านั้น  ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
ของตนนั่นเอง  นอกจากนี้บางครั้งบุคคลก็เลือกเปิดรับข่าวสารเพ่ือท าให้ตนเองมีความคล้ายคลึงกับ
บุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 การเลือกเปิดรับนั้นผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น  
ความสนใจที่มีอยู่เดิม  และพยายามหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความคิดเห็นเดิม
ของตน  ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้  ความเข้าใจ  หรือทัศนคติที่มีอยู่เดิม  
ก็จะก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจที่เรียกว่า “Cognitive Dissonance” ซึ่งบุคคลอาจจะลด
ภาวะความไม่สมดุลนี้ได้โดยการเปลี่ยนทัศนคติ  ความรู้  หรือพฤติกรรมการแสดงออก  หรือเลือกสรร
เฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเดิมของตน    

นอกจากปัจจัยด้านทัศนคติของแต่ละบุคคลแล้ว  ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เป็นตัวก าหนดการเลือก
เปิดรับข่าวสารอีกด้วย  อาทิ  สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อ  อุดมการณ์  ประสบการณ์  
ประเพณีวัฒนธรรม  ศาสนา  เป็นต้น 
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2. กำรเลือกรับรู้ (Selective Perception)  กระบวนการนี้เป็นกระบวนการกลั่นกรองขั้น
ต่อมาจากการเลือกเปิดรับ กล่าวคือ เมื่อบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่ งใดแหล่งหนึ่งแล้วก็ใช่ว่า
ข่าวสารนั้นจะถูกรับส่งตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารทั้งหมด  ผู้รับสารแต่ละคนจะ
เลือกรับรู้หรือเลือกตีความหมายของสารนั้นแตกต่างกันออกไปตามทัศนคติ  ประสบการณ์        
ความเชื่อ  ความต้องการ  ความคาดหวัง  แรงจูงใจ  สภาวะร่างกาย  หรือสภาวะอารมณ์ในขณะนั้น   
เป็นต้น  ดังนั้นผู้รับสารจะตีความผิดพลาด  หรือบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางที่ตนเองพอใจ        
ให้สอดคล้องกับความคิดเห็น  ความสนใจ  หรือทัศนคติที่มีอยู่เดิม 

3.  กำรเลือกจดจ ำ (Selective Retention)  เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ าข่าวสาร
เฉพาะส่วนที่ตรงกับความสนใจจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงเท่านั้น เพ่ือจะน ามาสนับสนุนความคิดเดิม
ที่ผู้รับสารมีอยู่และเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่ไม่สมดุลทางจิตใจหรือไม่ตรงกับกระบวนการ
ความคิดของตนเอง 

ข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2.47 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.47  กระบวนการเลือกสรร 3 ขั้น 
ที่มา :  Klapper, J. (1967). The Effect of Mass Communication. Ney York : Free Press. 
 
 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร วัตถุประสงค์ และความต้องการใน
การเปิดรับสารที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะเปิดรับข่าวสารอยู่ 3 ลักษณะ คือ (ดวงฤทัย พงศ์
ไพฑูรย,์ 2544, น.13-14)  
 1) การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน โดยผู้รับสารมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนว่าการ
บริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนจะช่วยตอบสนองความต้องการของเขาได้ ซึ่งจะท า ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ เปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัย หรือเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างได้  โดยการเลือก
บริโภคสื่อมวลชนนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือแรงจูงใจของผู้รับสารเอง เพราะบุคคลแต่ละ
บุคคลมีวัตถุประสงค์ และความตั้งใจในการใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป  
 2) การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล โดยสื่อบุคคล หมายถึง ผู้ที่น าข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไป
ยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ( Interpersonal Communication) ซึ่ง

กำรเลือกจดจ ำ

 
               

กำรเลือกรับรู้

 
               

กำรเลือกเปิดรับ 
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จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างกัน ซึ่งการสื่อสารระหว่างบุคคลนี้สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ การติดต่อ 
โดยตรง (Direct Contact) เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือชักจูงโน้มน้าวใจกับ
ประโยชน์โดยตรง และการติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of Communication Public) โดยกลุ่ม 
จะมีอิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวมช่วยให้การสื่อสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได้ เพราะเมื่อกลุ่มมีความ 
สนใจในเรื่องหรือทิศทางเดียวกัน บุคคลส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะมีความสนใจด้วย  
 3) การเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ โดยสื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมี 
เนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจง และมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่ผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม  
 วิลเบอร์ ชแรมม์ (Schramm, 1971 อ้างในอัญชุลี วงษ์บุญงาม และดารณี ธัญญสิริ, 2554, 
น.10) อธิบายว่า ข่าวสารที่เข้าถึงความสนใจของผู้รับสารได้มากจะเป็นตัวก าหนดความส าเร็จของการ
สื่อสาร ซึ่งส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมตามที่ผู้ส่งสารต้องการ  
 
 Wilbur Schramm (1973)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีบทบาทส าคัญต่อการเลือกสรรของ
มนุษย์  ดังนี้ 

1.  ประสบกำรณ์  เนื่องจากผู้รับสารย่อมมีประสบการณ์เกี่ยวกับข่าวสาร  วัตถุ  สิ่งของ
แตกต่างกันไป  ประสบการณ์จึงเป็นตัวแปรที่ท าให้ผู้รับสารแสวงหาข่าวสารที่เคยเห็นแตกต่างกัน 

2. กำรประเมินสำระประโยชน์ของข่ำวสำร   เนื่องจากผู้รับสารจะแสวงหาข่าวสารที่
ต้องการเพ่ือสนองจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  การประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสารจึงช่วยให้
ผู้รับสารได้เรียนรู้ว่า  ข่าวสารอย่างหนึ่งมีประโยชน์แตกต่างจากข่าวอีกอย่างหนึ่งด้วย  จึงก่อให้เกิด
พัฒนาการและปรังปรุงอุปนิสัยและรูปแบบการแสวงหาข่าวสาร 

3. ภูมิหลังที่แตกต่ำงกัน  เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ที่มักจะสนใจสิ่งที่ตนไม่เคยพบเห็น
มาก่อน  รวมทั้งสนใจในความแตกต่างหรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เป็นอยู่ขณะนั้น  ไม่ว่าจะเป็น
การเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ  สิ่งของ  หรือเรื่องราวต่าง ๆ 

4. กำรศึกษำและสถำนภำพทำงสั งคม  นับเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ก่อให้ เกิด
ประสบการณ์ข้ึนในตัวบุคคลและเป็นตัวชี้พฤติกรรมการสื่อสารของผู้นั้น  ทั้งพฤติกรรมในการเลือกรับ
สื่อและเลือกเนื้อหาของข่าวสาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาจะมีส่วนช่วยให้บุคคลมีความสามารถ
ในการอ่านและกระหายที่จะเพ่ิมพูนด้วยการแสวงหาความรู้ให้กว้างขวางขึ้น 

5. ควำมสำมำรถในกำรรับสำร  ซึ่งเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจที่ท าให้พฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารของบุคคลแตกต่างกัน  โดยสภาพร่างกายในที่นี้หมายถึง  สภาพร่างกายที่สมบูรณ์  
ผู้รับสารที่มีอวัยวะของร่างกายครบถ้วน  ประสาทสัมผัสทุกอย่างท างานได้ปกติ   ย่อมอยู่ในสภาพที่
จะรับข่าวสารได้ดีกว่าผู้ที่บกพร่องทางร่างกายและประสาทสัมผัส  นอกจากนั้นสภาพร่างกายยังมีส่วน
สัมพันธ์กับสติปัญญาของคนอีกด้วย  การเปลี่ยนแปลงอายุที่สูงขึ้น  ระยะเวลาที่ได้รับการศึกษา  
รวมทั้งการเจริญเติบโตทางความคิดย่อมมีความสัมพันธ์ทั้งทางบวกและลบต่อการโน้มน้าวใจ 
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6. บุคลิกภำพ  ของผู้รับสารแต่ละคนเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารซึ่งมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  การโน้มน้าวใจและพฤติกรรมของผู้รับสารอีกต่อหนึ่ง  ท านอง
เดียวกันองค์ประกอบในเรื่องความสามารถของบุคคล  มีหลักฐานทางการวิจัยที่แสดงว่าความนับถือ
ตนเอง  และความวิตกกังวลของบุคคลล้วนเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอิทธิพลทางสังคม  
กล่าวคือ  ผู้ที่มีความวิตกกังวลหรือตื่นเต้นมักได้รับอิทธิพลทางสังคมง่าย  และมีความโน้มเอียงท่ีจะไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องค้นหาเพ่ือที่ว่าจะได้หลีกเลี่ยงอิทธิพลทางสังคมนั่นเอง 

7. อำรมณ์  สภาพทางอารมณ์ของผู้รับสารแต่ละคนเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ผู้รับสารเข้าใจ
ความหมายของสารหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายในข่าวสารของผู้ รับ   
ถ้าผู้รับสารมีอารมณ์ปกติ  มีความพร้อม  มุ่งมั่นและมีสมาธิต่อข่าวนั้น  สัมฤทธิผลของการสื่อสารจะมี
มากกว่าผู้รับที่ไม่มีอารมณ์กับข่าวสารนั้น 

8. ทัศนคติ  เป็นตัวแปรที่มีอยู่ระหว่างการรับและการตอบสนองต่อข่าวสารหรือสิ่งเร้าต่างๆ  
ด้วยการแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้รับที่มีต่อข่าวสารแต่ละประเภทที่พบ  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  
เป็นคุณสมบัติหรือท่าทีที่ผู้รับสารแต่ละคนมีอยู่ก่อนที่จะรับข่าวสารอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยปกติ
ทัศนคติของผู้รับสารเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้  เมื่อทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปการส่งข่าวสารหรือ 
การโน้มน้าวใจของผู้ส่งสารจะแตกต่างไป ในท านองเดียวกันกับการตอบสนองผู้รับจะเปลี่ยนไปตาม  
สิ่งเร้าหรือขา่วสารที่แปลงไปด้วย 
 
  แนวทำงกำรวัดพฤติกรรมกำรเปิดรับข่ำวสำร  
  McLeod และ O’Keefe (1972 อ้างถึงใน รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน, 2558) ได้เสนอตัวชี้วัด(Index)  
ที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารไว้ทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้ 
  1. ระยะเวลำในกำรเปิดรับเปิดรับข่ำวสำร เป็นรูปแบบการวัดที่อาศัยระยะเวลาที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งได้เปิดรับข่าวสารนั้น ๆ ในแต่ละครั้ง โดยสามารถนับเป็นหน่วยนาที หรือชั่วโมง ต่อวันหรือ
ต่อสัปดาห์ อาทิ ระยะเวลาที่รับชมรายการโทรทัศน์ ระยะเวลาที่รับฟังรายการเป็นวิทยุ เป็นต้น แต่
ทว่า การวัดจากระยะเวลาในการเปิดรับข่าวสาร มักจะมีช่องว่างตรงที่ค าตอบของแต่ละบุคคลนั้น
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความสนใจเดิม ระยะเวลาที่ว่าง ความใกล้ไกลของสื่อที่ส่งสาร ดังนั้น 
ค าตอบในตัวแปรนี้ อาจจะไม่แปลความหมายได้ทางจิตวิทยา และไม่สามารถน าไปเชื่อมโยงกับตัว
แปรอื่น ๆ ได ้
  2. ควำมถี่ในกำรเปิดรับข่ำวสำร เป็นการวัดความถี่ออกมาในรูปแบบของจ านวนครั้งที่
บุคคลได้เปิดรับข่าวสาร ซึ่งจะแยกตามประเภทของเนื้อหาที่แตกต่างกัน เช่น ความถี่ในการอ่าน
หนังสือพิมพ์ในหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ความถี่ในการฟังรายการวิทยุ ทั้งนี้การวัดด้วยตัวแปร
ความถี่สามารถน าไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 จากแนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ จะเห็นได้ว่าข่าวสารเป็นปัจจัยส าคัญในการ
น ามาประกอบการตัดสินใจของบุคคล ยิ่งบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเท่าใด
บุคคลย่อมต้องการเปิดรับข่าวสารมากขึ้นเท่านั้น โดยไม่จ ากัดว่าจะท าการเปิดรับข่าวสารจากสื่อใด  
ไม่ว่าจะเป็น สื่อมวลชน สื่อบุคคล หรือสื่อเฉพาะกิจ แต่ทั้งนี้บุคคลจะท าการเปิดรับข่าวสารเฉพาะ
เรื่องท่ีตนให้ความสนใจเท่านั้น เนื่องจากข่าวสารในปัจจุบันมีมากเกินกว่าที่ผู้รับสารจะรับไว้ทั้งหมดได้ 
จึงท าให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคล แต่ละคนก็จะมีเกณฑ์ในการเลือกรับ
ข่าวสารที่แตกต่างกันตามลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในสังคมนั้น ๆ และวัตถุประสงค์หรือ
ความต้องการที่จะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกันกับการศึกษาครั้งนี้ที่
ต้องการศึกษาว่า ผู้รับบริการที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างไร  
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับกำรรับรู้ และพฤติกรรม 
 

4.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรรับรู้ (Perception) 
 

 การรับรู้ (Perception) เป็นแนวคิดที่ส าคัญ ที่ท าให้เราเข้าใจวิธีการที่มนุษย์พยายามใช้
ประสาทสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ในการค้นหาและเข้าใจสิ่งรอบตัวที่มีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งท า
ให้เกิดความหลากหลายทางความคิด อารมณ์ และสถานการณ์ ซึ่งการรับรู้ของแต่ละคนนั้นจะมีความ
แตกต่างกัน ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามค าว่า การรับรู้ ไว้หลายความหมายดังนี้ 
 ในขณะที่ โมเวนและไมเนอร์ (2001 อ้างถึงใน รทิตา ไกรเทพ, 2556) อธิบายความหมายของ
การรับรู้ไว้ว่า “เป็นกระบวนที่บุคคลเปิดรับต่อข้อมูลข่าวสาร โดยที่ตั้งใจรับข้อมูลเหล่านั้นและท า
ความเข้าใจความหมาย” โดยได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ในขั้นเปิดรับ ผู้บริโภคจะรับข้อมูลผ่านทางประสาท
สัมผัสในขั้นตั้งใจรับ ผู้บริโภคจะแบ่งปันความสนใจมาสู่สิ่งเร้านั้น และขั้นตอนสุดท้ายก็คือ ขั้นเข้าใจ
ความหมาย ผู้บริโภคจะจัดองค์ประกอบของข้อมูลและตีความหมายออกมาเพ่ือให้เข้าใจได้ 
 ในขณะที่  Henny Assael (1998 อ้างถึงใน ทสมา ทองภูสวรรค์, 2554,น.76) ได้ให้
ความหมายเพ่ิมเติมว่า การรับรู้ของผู้บริโภคเป็นกระบวนการเลือกสรร การรวบรวม และการตีความ 
ซึ่งการรับรู้ของผู้บริโภคนั้น ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีกลไกในการรับรู้แตกต่างกันออกไป โดยในแต่ละวัน
นั้นมนุษย์เราได้รับสิ่งกระตุ้น (Stimuli) เข้ามาอย่างมากมาย ซึ่งสิ่งเร้าที่เราได้รับนั้นมีทั้งสิ่งเร้าด้าน
สิ่งแวดล้อม และสิ่งเร้าด้านการตลาด ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. สิ่งเร้าภายใน (Primary or Intrinsic Stimuli) ได้แต่ ตัวผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ ของตัวผลิตภัณฑ์ 
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2. สิ่งเร้าภายนอก (Secondary or Extrinsic Stimuli) เป็นการสื่อสารที่ถูกออกแบบ
เพ่ือที่จะให้เกิดอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งจะแสดงผ่านทางค าพูด รูปภาพ สัญลักษณ์ และ
สิ่งเร้าอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวพันกับตัวผลิตภัณฑ์  

โดยผู้บริโภคจะท าการเลือกสรร จัดระเบียบ และแปลความหมายของสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ที่ผ่าน
เข้ามา 
 จากค านิยามที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การรับรู้คือ กระบวนการในการแสดงออกถึงความรู้สึกนึก
คิด ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ของบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละคน โดยกระบวนการ
รับรู้จะผ่านการตีความหรือแปลความหมายของข้อมูลสิ่งเร้าซึ่งได้รับจากประสาทสัมผัสทั้ง  5 แล้วจึง
แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจจากการตีความนั้น  

กระบวนกำรรับรู้ 
 Solomon (2015 อ้างถึงใน ปุณชญา ใจภักดี, 2560) กล่าวถึงกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค
ว่ามี 3 ขั้นตอน (ภาพที่ 2.48) โดยเริ่มจาก 
  1. การเปิดรับ (Exposure) จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสิ่งเร้า เข้ามากระตุ้น 
 2. การค านึงถึง (Attention) เกิดข้ึนเมื่อบุคคลได้รับสิ่งเร้าที่ตรงและสอดคล้องกับความสนใจ
ของตน และเห็นว่าสิ่งเร้านั้นมีความส าคัญ 
 3. การตีความ (Interpretation) จะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเลือกรับเอาสิ่งเร้าเข้ามาแล้วท าการ
ตีความสิ่งเร้าดังกล่าว ซึ่งการตีความของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันไปภูมิหลังของตนเอง โดยมี
ปัจจัยที่เก่ียวข้อง อาทิ ความรู้ ความสามารถ ความต้องการ ค่านิยม รวมไปถึงประสบการณ์เดิม  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.48 ภาพรวมกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค 
ดัดแปลงจาก Solomon, M.R. (2015) (อ้างถึงใน ปุณชญา ใจภักดี, 2560) 

  
กระบวนการในการเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

  1. กำรเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) คือ การที่ผู้บริโภคเลือกเปิดรับพร้อมทั้งให้
ความส าคัญเฉพาะกับสิ่งเร้าที่มีทิศทางตรงกับความต้องการของตนเท่านั้น โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
สิ่งเร้าแวดล้อมอ่ืน ๆ  โดยการเลือกรับรู้ลักษณะนี้จะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
  1.1 การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เกิดขึ้นเมื่อ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ถูกกระตุ้น
จากสิ่งเร้า ทั้งนี้การที่จะเปิดรับสิ่งเร้านั้น บุคคลไม่สามารถที่จะเปิดรับเอาสิ่งเร้าทั้งหมดได้ เนื่องจากมี
เป็นจ านวนมาก ดังนั้นบุคคลจึงจ าเป็นจะต้องคัดและกลั่นกรองสิ่งเร้าต่าง ๆ และเลือกสรรที่จะเปิดรับ 

Sights            Eyes 

Sounds          Ears 

Smells           Nose 

Taste             Mouth 

Texture          Skin 

 

Exposure Attention Interpretation 
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  1.2  การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) เกิดขึ้นหลังจากผู้บริโภคเปิดรับ 
สิ่งเร้าแล้ว และเลือกให้ความสนใจต่อสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ กล่าวคือ บุคคลจะเลือกให้ความสนใจเฉพาะ
สิ่งที่เร้าที่สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติของตน 
 1.3  การเลือกรับรู้ (Selective Perception) เมื่อบุคคลเลือกให้ความสนใจกับสิ่งเร้าใด ๆ 
แล้ว ต่อจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นการเลือกสรรการรับรู้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.49 แบบจ าลองขั้นตอนกระบวนการเลือกรับรู้ 
ดัดแปลงจาก Solomon, M.R. (2015) (อ้างถึงใน ปุณชญา ใจภักดี, 2560) 

 
2. กำรจัดระเบียบกำรรับรู้ (Perceptual Organization) คือ กระบวนที่ผู้บริโภคจัดกลุ่ม

แบ่งหมวดหมู่ระเบียบข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ที่ได้รับมาจนเกิดเป็นภาพรวมที่มีความหมายที่
ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ดี โดยที่ผู้บริโภค จะเรียนรู้จากสิ่งเร้าที่เป็นภาพรวมได้ดีกว่าสิ่งเร้าที่แยกออก
จากกันเป็นส่วนย่อย ๆ  

3. กำรตีควำมกำรรับรู้ (Perceptual Interpretation) คือ กระบวนกำรขั้นสุดท้ำยของ
กำรรับรู้ โดยอำศัยหลักพื้นฐำนอยู่ 2 ประกำรคือ 
  3.1 การจัดประเภทสิ่งเร้า (Categorization) เป็นระบบการจัดการสิ่งเร้าที่เข้ามา โดยที่
ผู้บริโภคจะใช้ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของตน ในการจัดประเภทสิ่งเร้าเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยมี
การแบ่งเป็นกลุ่มของความคิด (Schema) และเก็บเอาไว้เป็นหมวดหมู่ในระบบความจ า เพ่ือช่วย
ผู้บริโภคในสามารถประมวลข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อต้องกับเจอสิ่งเร้าที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 
  3.2 การตั้งข้อสรุป (Inference) เป็นการแปลความหมายการรับรู้โดยใช้การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าเข้าด้วยกัน เป็นความเชื่อที่ผู้บริโภคสร้างขึ้นจากประสบการณ์  ซึ่งอาจมี
การเชื่อมโยงสินค้ากับตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ และตีความหมายในแง่ของสิ่งที่สินค้าต้องการจะสื่อและ
ภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภครับรู้ อาจกล่าวได้ว่า เมื่อผู้บริโภคได้รับรู้สิ่งเร้าแล้ว ผู้บริโภคจะเลือกให้ความ
สนใจเฉพาะสิ่งเร้าที่ตนเองต้องการ รวมถึงสอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อของตนเองเท่านั้น 

Exposure 

Attention 

 

Categorization 
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Selection 
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จากนั้นจึงเกิดการจัดระเบียบการรับรู้ โดยการจัดกลุ่มของข้อมูลที่ได้รับมาจนเกิดเป็นภาพรวมที่
ผู้บริโภคให้ความหมาย 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรรับรู้ 
  การรับรู้ของแต่ละบุคคลจ าเป็นจะต้องอาศัยหลาย ๆ ปัจจัยเข้าร่วมวิเคราะห์ เพราะใน    
สิ่งเร้าชนิดเดียวกัน การรับรู้ของแต่ละบุคคลอาจตีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ของบุคคล เช่น อวัยวะรับสัมผัส ความตั้งใจ รวมไปถึงประสบการณ์ที่ทุกคนมีต่อสิ่งเร้าชนิด
นั้น 
  Assael (1998 อ้างถึงใน รทิตา ไกรเทพ, 2556) กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และตีความ
มี 2 ประการคือ 
  1. ลักษณะของสิ่งเร้ำที่มีผลกระทบต่อกำรรับรู้ (Stimulus Characteristics Affecting 
Perception) โดยสิ่งเร้าที่จะท าให้บุคคลเกิด “การรู้สึก” ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 
ส่วนประกอบด้านความรู้สึก และส่วนประกอบด้านโครงสร้าง  
  1.1 ส่วนประกอบด้านความรู้สึก (Sensory Elements) การรับรู้จากสิ่งที่เข้ามากระทบ
ประสาทรับสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และอวัยวะรับสัมผัส ซึ่งการรับสัมผัสทั้ง5 ได้แก่  
การมองเห็น เสียง กลิ่น การสัมผัส และ รสชาด 
  1.2 ส่วนประกอบด้านโครงสร้าง (Structural elements) เป็นลักษณะทางกายภาพของ
ข่าวสาร ประกอบด้วย ขนาด  ต าแหน่งที่ใช้  การเปรียบเทียบความแตกต่าง รวมไปถึงความแปลก
ใหม่ ดังนั้นในทางกายภาพ สิ่งเร้าจะต้องอยู่มีอยู่ในปริมาณที่สูงพอที่จะท าให้ผู้บริโภครู้สึกได้  
  2. ลักษณะของผู้บริโภคที่มีผลต่อกำรรับรู้ (Consumer characteristics affecting 
perception) สิ่งก าหนดการรับรู้สิ่งเร้าของผู้บริโภคมีลักษณะที่ส าคัญ 2 ประการ คือ การจ าแนก
ความแตกต่างระหว่างสิ่งเร้า และความสามารถในการขยายวงของสิ่งเร้า 
  2.1 การจ าแนกความแตกต่างระหว่างสิ่งเร้าหรือความสามารถในการรับรู้ (Stimulus 
discrimination or perceptual ability) ความสามารถในการสังเกตความแตกต่าง ระดับการรับรู้
ของบริโภคมี 2 ลักษณะ คือ 
   - ระดับต่ าสุดที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ (Threshold level) ความสามารถของ
ผู้บริโภคท่ีจะรู้สึกถึงความแตกต่างของสิ่งเร้า อาทิ เสียง กลิ่น เป็นต้น  
   - ระดับการปรับตัว (Adaptation level) ผู้บริโภคเกิดความเคยชินกับสิ่งเร้าที่ 
ซ้ าซาก จ าเจ จนไม่ให้ความสนใจอีกต่อไป  ในผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในระดับการ
ปรับตัว ฉะนั้นการสื่อสารที่มีความแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ รวมไปถึงวิธีการอ่ืน ๆ จะ
ช่วยลดระดับการปรับตัวของผู้บริโภค 
  2.2 ความสามารถในการขยายวงของสิ่ ง เ ร้ า  ( Stimulus generalization)  เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองของบุคคล กล่าวคือเมื่อมีสิ่งเร้าสองสิ่งที่มีลักษณะ
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คล้ายคลึงกันเมื่อผู้บริโภคตอบสนองต่อสิ่งเร้าชนิดหนึ่งแล้ว ผู้บริโภคก็มีแนวโน้มที่จะน าผลที่ตอบรับ
กับสิ่งเร้าแรกไปใช้กับอีกสิ่งเร้าหนึ่งด้วยความภักดีต่อตรา (Brand royalty) ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง
ของความสามารถในการขยายวงสิ่งเร้าของผู้บริโภค เมื่อการบริโภคสินค้าในครั้งแรกเกิดความ
ประทับใจ ครั้งถัดมาจะเลือกบริโภคสินค้าเดิมอีกโดยไม่ต้องเสียเวลาในการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ
ซื้อทุกครั้ง (Baker & Bass, 2003) 
 
 จะเห็นได้ว่าการรับรู้เป็นกระบวนการที่ผู้รับบริการเปิดรับสิ่งเร้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ 
นั่นคือ การเข้ามาเข้าชมการแสดงโซนต่าง ๆ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ รวมถึงการรับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อและกิจกรรม แล้วมีการจัดระเบียบข้อมูล และตีความจากข้อมูลที่ได้รับมา  
ซึ่งบุคคลแต่ละคนจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ในขั้นตอนของกระบวนการรับรู้ 
โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้เป็นเครื่องมือในการอธิบายถึงการรับรู้ของ
ผู้รับบริการที่มตี่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ว่าภายหลังจากท่ีได้เปิดรับข้อมูลแล้ว มีการ
รับรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างไร 
 

4.2  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  (Behavior) 
 

  พฤติกรรมเป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานมาจากความรู้ ทัศนคติของบุคคล  
การมีบุคลิกแตกต่างกัน อันเนื่องมาจากการมีความรู้ ทัศนคติที่แตกต่างกัน จึงส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาแตกต่างกัน   
 ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามค าว่า พฤติกรรม ไว้หลายความหมายดังนี้ 

สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2529 อ้างถึงใน อานนท์ หวังสว่างกุล, 2557) ให้ความหมายของค า
ว่า พฤติกรรม ไว้ว่า เป็นปฏิกิริยาชนิดที่มนุษย์แสดงออกมาภายนอก รวมถึงพฤติกรรมภายในอาจมีสิ่ง
ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น ความรู้สึกนึกคิด เจตคติ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของอวัยวะภายในร่างกาย 
ไม่สามารถสังเกตได้ ส่วนพฤติกรรมภายนอก เป็นปฏิกิริยาที่คนเราแสดงออกมาตลอดเวลาของการ
ด าเนินชีวิต โดยแสดงออกท้ังทางวาจาและทางกาย ผู้อื่นสามารถสังเกตได้โดยง่าย 
 ประสาท  อิศรปรีดา (อ้างถึงใน จันทิมา ฉัตรชัยพลรัตน์, 2544) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง 
กิริยาอาการ การกระท า หรือกิจกรรมทุกชนิดของมนุษย์หรือสัตว์ ซึ่งกิจกรรมหรือการกระท านั้นอาจ
เป็นการกระท าที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็ได้ หรืออาจเป็นกิจกรรมที่แสดงออกให้เห็น (Overt 
Behavior) เช่น ความรู้สึก การจ า การคิด ฯลฯ 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรม คือ การแสดงออกหรือการกระท าของบุคคล ที่แสดงออกมา 
ซึ่งบุคคลแต่คนจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากการรับรู้ และทัศนคติที่มี   
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  องค์ประกอบของพฤติกรรม  
  ประภา  เพ็ญสุวรรณ (2526) ได้ระบุองค์ประกอบของพฤติกรรมไว้ดังหมด 3 ด้านดังนี้ 
 1. พฤติกรรมด้ำนพุทธิปัญญำ (Cognitive Domain) มีความเกี่ยวข้องกับการรับรู้   
การจดจ า ข้อเท็จจริงต่าง ๆ การมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถ การยกระดับสติปัญญา หมายรวมถึงการ
ใช้วิจารณญาณเพ่ือประกอบการตัดสินใจ พฤติกรรมนี้ประกอบด้วยความสามารถในระดับต่าง ๆ  
ซึ่งแตกต่างกันแต่เริ่มต้นจากการรู้ในระดับง่าย ๆ และเพ่ิมการใช้ความคิดและพัฒนาสติปัญญาเพ่ิม
ความยากข้ึนเรื่อย ๆ 
 2. พฤติกรรมด้ำนทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมรู้สึก ควำมชอบ (Affective Domain) ใน
ประเด็นนี้พิจารณาถึงความชอบ ไม่ชอบ การให้คุณค่า การรับ การเปลี่ยน หมายรวมถึงการปรับปรุง
ค่านิยมท่ียึดถืออยู่ พฤติกรรมด้านนี้ยากต่อการอธิบายเพราะเกิดภายในตัวของบุคคล ซึ่งจ าเป็นจะต้อง
ใช้เครื่องมือพิเศษในการวัดพฤติกรรม  ด้วยเหตุที่ว่าเป็นการยากที่จะวัดพฤติกรรมภายในของบุคคล
จากสิ่งที่แสดงออกมา 
 3. พฤติกรรมด้ำนกำรปฏิบัติ  (Psychomotor Domain) พฤติกรรมนี้ เป็นการใช้
ความสามารถที่แสดงออกทางร่างกาย รวมทั้งการปฏิบัติ พฤติกรรมล่าช้า  
 
 ครอนบาช (Cronbach อ้างถึงใน ตาวี พานิช, 2545) ได้อธิบายพฤติกรรมของบุคคล เกิดขึ้น
เพราะองค์ประกอบ 7 ประการ ต่อไปนี้ 
 1. ความมุ่งหมาย เป็นความต้องการหรือวัตถุประสงค์บางอย่างที่ใช้เวลานานจึงสามารถบรรลุ
ความต้องการ คนเราจะมีความต้องการหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน 
 

  2. ความพร้อม หมายถึง ระดับวุฒิภาวะ หรือ ความสามารถที่ท ากิจกรรมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ  
 

  3. สถานการณ์ เป็นเหตุการณ์ที่เปิดโอกาสให้เลือกท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ 
 4. การแปลความหมาย ก่อนที่เราจะท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จะต้องพิจารณาสถานการณ์
ก่อน แล้วตัดสินใจเลือกวิธีที่คาดว่าจะให้ความพอใจมากที่สุด 
 5. การตอบสนอง หมายถึงการท ากิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการ โดยวิธีการที่ได้เลือกแล้ว
ในขั้นการแปลความหมาย 
  

  6. ผลที่ได้รับหรือผลที่ตามมา เมื่อท ากิจกรรมแล้วย่อมได้รับผลจากการกระท านั้น 
 7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง หากเราไม่สามารถสนองความต้องการได้ ก็กล่าวได้ว่าเขา
ประสบกับความผิดหวัง  
 
 กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 แนนซ์  ชวาทซ์ (Nancy E.Schwartz อ้างถึงใน ตาวี พานิช, 2545) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวใน 4 รูปแบบดังนี้ 
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 1. ทัศนคตินับได้ว่าเป็นตัวกลางที่ท าให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติ ดังนั้นความรู้มีความ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับทัศนคติ ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติ 
 2. ความรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์กันท าให้เกิดการปฏิบัติตามมา 
 3. ความรู้และทัศนคติต่างสามารถท าให้เกิดการปฏิบัติได้ โดยที่ความรู้และทัศนคติ  
ไม่จ าเป็นจะต้องมีความเก่ียวข้องและสัมพันธ์กัน 
 4. ความรู้มีผลต่อการปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
          กำรวัดพฤติกรรม 
  สมจิตต์ สุพรรณทัศน์ (2538 อ้างถึงใน ฤทธิรงค์ อัญจะนะ, 2557) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรม
ของบุคคลทั่วไปนั้นมีทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกภายนอก และพฤติกรรมที่อยู่ข้างใน ฉะนั้นการวัดจึง
สามารถท าได้ 2 วิธีดังนี้ 
  1. กำรวัดพฤติกรรมทำงตรง สามารถท าได้โดย 
  1.1 การสังเกตโดยให้ผู้สังเกตรู้ตัว เช่น คุณครูประจ าชั้นเรียนสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในห้องเรียน โดยแจ้งให้นักเรียนทุกคนรายงานให้ครูทราบว่าใครท ากิจกรรมใดบ้าง ซึ่งการใช้
วิธีนี้จะท าให้บางคนไม่แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมา 
  1.2 การสังเกตแบบธรรมชาติ คือ การที่บุคคลผู้ซึ่งท าหน้าสังเกต ไม่ได้กระท าตนเป็นที่
รบกวนพฤติกรรมของบุคคลผู้ถูกสังเกต โดยปล่อยให้เป็นพฤติกรรมด าเนินไปตามธรรมชาติ และ
เป็นไปในลักษณะที่ไม่ท าให้ผู้สังเกตรับทราบว่าตนก าลังถูกสังเกตอยู่ ซึ่งการสังเกตพฤติกรรมใน
ลักษณะนี้จะได้พฤติกรรมที่แท้จริงออกมา และสามารถน าไปอภิปรายผลได้ แต่วิธีนี้มีข้อจ ากัดด้าน
สถานที่และเวลา เพราะการที่จะได้พฤติกรรมที่เที่ยงและตรง จ าเป็นจะต้องมีการสังเกตพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
  2. กำรศึกษำพฤติกรรมโดยทำงอ้อม แบ่งได้หลายวิธีดังนี้ 
  2.1 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการซักถามบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพ่ือจุดมุ่งหมายในการ
รับทราบถึงพฤติกรรม โดยนิยมทั้งรูปแบบการโทรสอบถามและการเผชิญซึ่งหน้า 
  2.2 การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะใช้ส าหรับศึกษาพฤติกรรมของบุคคล
ที่มีความสามารถในด้านการอ่าน และการเขียน 
  2.3 การทดลอง เป็นการศึกษาโดยผู้ที่ถูกศึกษาจะถูกควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการ
ทดลอง ซึ่งในสภาพความเป็นจริงแล้วควรควบคุมในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นการสังเกตพฤติกรรมใน
ลักษณะนี้และการควบคุมตัวแปร จึงเป็นไปได้ยาก 
  2.4 การท าบันทึก วิธีนี้สามารถท าให้ทราบพฤติกรรมของบุคคล โดยให้ผู้ที่ถูกศึกษา
พฤติกรรมเขียนรายงานบันทึกประจ าวันส่งเข้ามา เพ่ือใช้ในการศึกษาพฤติกรรมในแต่ละประเภท 
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 จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมข้างต้น ท าให้ทราบว่าพฤติกรรมจะมีพ้ืนฐานมาจากความรู้และ
ทัศนคติที่คอยผลักดันให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป 
อันเนื่องมาจากการได้รับความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ไม่เท่ากัน ซึ่งท าให้เห็นว่าการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ ที่
ท าให้บุคคลมีความรู้ เกิดเป็นทัศนคติ และสุดท้ายส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล 
คณะผู้วิจัยจึงน าแนวคิดนี้มาเพ่ือวัดพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อการมาเข้าชม และมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
    
5. แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 
 
 เนื่องจากวัตถุประสงค์หนึ่งของการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการมาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนั้นผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ ดังนี้ 
 
 ควำมหมำยของควำมพึงพอใจ 
 Roberts-Lombard (2009) และ Kotler (2003) (อ้างถึงใน นราธิป แนวค าดี, 2561) ได้
นิยามความพึงพอใจของผู้บริโภคไว้ว่า เป็นการเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าหรือ
บริการ และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้จริง หากผลลัพธ์ที่ได้สูงกว่าความคาดหวัง ผู้บริโภคจะเกิดความ 
พึงพอใจ หากผลลัพธ์ที่ได้ต่ ากว่าความคาดหวัง ผู้บริโภคจะเกิดความไม่พึงพอใจหรือผิดหวัง ดั้งนั้น
ความพึงพอใจของผู้บริโภคจะถูกผลักดันจากความคาดหวังจากการได้รับบริการ หรือ ความหวังที่  
จะได้รับจากคุณภาพ 
 Kotler (2003) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าว่า หมายถึง ความรู้สึกของลูกค้า 
ที่รู้สึกพอใจหรือผิดหวังซึ่งมีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าที่ ได้รับกับความคาดหวังของ
ลูกค้า 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549 อ้างถึงใน ชัยยศ อุดมกิจธนกุล, 2558) กล่าวว่า ความ 
พึงพอใจ หมายถึง อารมณ์แห่งความสุขและความรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ใช้บริการ และความรู้สึกนั้นน ามาซึ่ง
ความต้องการใช้บริการซ้ าจนท้ายที่สุดเกิดการติดใจ ต้องการใช้บริการกับธุรกิจไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่
ความพึงพอใจนั้นยังคงอยู่ หรือสามารถอธิบายได้ว่าได้เกิดความจงรักภักดี (Customer Loyalty) ขึ้น
ในตัวลูกค้า ซึ่งลูกค้าแต่ละคนย่อมมีความพึงพอใจที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการและประสบการณ์
ในการใช้บริการ ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจให้เกิดเป็นประจ าสามารถท าาให้เกิดความจงรักภักดี
ในลูกค้าได ้
 ความพึงพอใจลูกค้า (มนตรี ธรรมพัฒนากูล และคณะ, 2562) คือ การท าให้ความรู้สึกของ
บุคคลที่ได้รับบริการในสิ่งที่ดีเป็นที่ประทับใจตามที่ผู้รับบริการตั้งใจไว้หรือมากกว่าที่คิดไว้ โดยการ  
จะท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพึงพอใจนั้น ผู้ให้บริการต้องมีการวางระบบโครงสร้างที่ดีสอดคล้อง
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สัมพันธ์กันทุกฝ่าย เช่น ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจ
ในหน้าที่และต้องมีใจรักในการให้บริการ ด้านสถานที่สะอาด พ้ืนที่เหมาะสมกับการให้บริการ ด้าน
การสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจเมื่อลูกค้ามารับบริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบที่จะน าไปสู่
จุดสูงสุดในเรื่องความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ (ชัยยศ อุดมกิจธนกุล, 2558)  ของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับระดับความคาดหวังและการได้รับการตอบสนอง โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถ
ตอบสนองความความคาดหวังให้แก่บุคคลเหล่านั้นได้ 
 จากความหมายที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกของบุคคล  
อันเนื่องมาจากการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าและความประทับใจทีบุ่คคลนั้นได้รับ กับความคาดหวัง
ที่บุคคลมีต่อสิ่ งนั้น ๆ ซึ่งระดับความพึงพอใจ มีตั้ งแต่ ความประทับใจ พอใจ และไม่พอใจ  
โดยงานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจที่มีต่อขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่น าชม และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ของผู้รับบริการหลังจากท่ีได้เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
 
 ควำมส ำคัญของควำมพึงพอใจของลูกค้ำ  (อ้างถึงใน ชัยยศ อุดมกิจธนกุล, 2558) 
 นภดล ร่มโพธิ์ (2554) กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยโดย The American Society of Quality 
(ASQ) พบว่า ความพึงพอใจ ของลูกค้านั้นมีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่
สูญเสียลูกค้าไปร้อยละ 68 ของลูกค้าที่เลิกใช้สินค้าและบริการนั้นเกิดมาจากความไม่พอใจในสินค้า
และบริการ รวมไปถึงการที่พนักงานขาดการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ดังนั้นหากสามารถสร้างความ  
พึงพอใจให้ลูกค้าได้ก็จะสามารถรักษาลูกค้าร้อยละ 68 นี้ไว้ได้นอกจากนั้นยังอาจสามารถแย่งชิงลูกค้า
จากคู่แข่งร้อยละ 68 ที่คู่แข่งไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได้อีกด้วย  
 ฉัตราพร เสมอใจ (2545) กล่าวว่า การให้ความส าคัญกับลูกค้าถือเป็นหัวใจส าคัญของการ
บริการเพราะเป้าหมายสูงสุดของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก ดังนั้นการท าความเข้าใจเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ
จะท าให้ตระหนักถึงคุณค่าของการสร้างและรักษาความพึงพอใจของลูกค้าได้ ความพึงพอใจมีผลต่อ
การจัดการธุรกิจหลายประการดังนี้  
 1) ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยส าคัญที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อ ความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจบริโภคของลูกค้าและก่อให้เกิดการซื้อซ้ าที่ก่อให้เกิดยอดขาย และการ
รักษาความพึงพอใจอย่างสม่ าเสมอจะมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ เนื่องจากเป็นผลกระทบโดยตรง
ของความภักดีของลูกค้าและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ธุรกิจ  
 2) ความพึงพอใจของลูกค้าช่วยให้องค์กรมีองค์ประกอบของการแข่งขันทางธุรกิจที่เหนือกว่า
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างเดียวไม่เพียงพอและไม่
สามารถช่วยให้ธุรกิจด ารงอยู่ได้แต่ความพึงพอใจของลูกค้าจะเป็นอาวุธที่ดีในการแข่งขัน เนื่องจาก
การเกิดความพึงพอใจของลูกค้าสูงจะท าให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน  
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 3) ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมผลก าไรของธุรกิจไม่ใช่แค่เพียงการ
สร้างให้เกิดการซื้อซ้ า (Repurchase) แต่โดยการใช้ความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงเป็นจุดแข่งขัน
เปรียบเทียบ (Benchmark) ถ้าธุรกิจสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากกว่าหรืออย่างน้อย
เท่ากับค่าความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า จะเป็นการสร้างความภักดีของลูกค้า  
 ธาริณี วราหะสุนทร (2553) สรุปว่า ผลลัพธ์จากการที่ลูกค้ามีความพึงพอใจย่อมก่อให้เกิด
สัมพันธภาพในระยะยาวแก่องค์กร ธุรกิจ และเกิดประโยชน์หลายประการ ดังต่อไปนี้   
 1) ลูกค้าจะซื้อสินค้าบ่อยขึ้น สร้างความภักดีต่อตราสินค้าขององค์กรระยะยาว  
 2) ลูกค้าจะช่วยกระจายข่าวสาร และเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร  
 3) ลูกค้าจะชักน าผู้ซื้อรายใหม ่ๆ แก่องค์กร  
 4) ลูกค้าจะไม่อ่อนไหวต่อการโฆษณาหรือโปรแกรมการส่งเสริมการขายของคู่แข่งขัน 
ขณะเดียวกันกลับให้ข้อเสนอแนะ และข้อมูลต่าง ๆ แก่องค์กร  
 5) ต้นทุนในการน าเสนอสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าเก่า หรือลูกค้าประจ านั้นต่ ากว่าการสร้าง
ลูกค้ารายใหม่มาก คิดเฉลี่ยแล้วเป็นสัดส่วน 1:5 ทั้งนี้เพราะลูกค้าเก่ามีความเข้าใจ และเชื่อถือในตัว
สินค้า หรือองค์กรนั้น ๆ อยู่แล้ว ดังนั้นต้นทุนในการเจาะตลาดและการบริการต่าง ๆ จึงต่ ากว่า ในทาง
ตรงกันข้ามหากลูกค้าไม่พอใจย่อมก่อให้ เกิดผลเสียต่อองค์กร นอกจากไม่ซื้อสินค้าแล้ ว  
ยังพบว่า ร้อยละ 95 จะไม่ต าหนิหรือร้องเรียนกับองค์กรโดยตรง แต่กลับบอกต่อข่าวสาร โดยลูกค้า
หนึ่งคน จะบอกเพ่ือนหรือคนรู้จักไปอีก 11 คน ถึงประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งข้อเท็จจริง
ดังกล่าวจะถูกบอกต่อกันไปในวงกว้างและสร้างความเสียหายแก่องค์กรธุรกิจในที่สุด 
 
 ทั้งนี้เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนหนึ่งมุ่งศึกษาถึงความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การให้บริการ ดังนี้ 
 
 ควำมหมำยของควำมพึงพอใจในกำรบริกำร   
 จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551) ได้กล่าวว่า ค าว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกับ ภาษาอังกฤษว่า 
“Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยทั่วไปว่า “ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง”  
 ความหมายของความพึงพอใจในการบริการสามารถท าเป็น 2 ความหมาย คือ  
 (1) ในความหมายที่ เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือลูกค้า (Consumer 
Satisfaction) และ (2) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ในที่นี้จะกล่าวถึงความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลัก  
 ความหมายของความพึงพอใจของลูกค้า ตามแนวคิดของนักการตลาดจะพบนิยามความพึง
พอใจของลูกค้าเป็น 2 นัย คือ  
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 1. ความหมายที่ยึดสถานการณ์การซื้อเป็นหลัก ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจเป็นผลที่
เกิดข้ึนเนื่องจากการประเมินสิ่งที่ได้รับภายหลังสถานการณ์การซื้อสถานการณ์หนึ่ง”  
 2. ความหมายที่ยึดประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นหลักให้ความหมายว่า 
“ความพึงพอใจ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง  
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง การประเมินความสามารถของการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”  
 
 ควำมส ำคัญของควำมพึงพอใจในกำรบริกำร  
 เป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการด าเนินงานบริการนั้นอยู่กับกลยุทธ์การสร้างความ 
พึงพอใจให้กับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในการบริการที่ได้รับจนติดใจและ
กลับมาใช้บริการเป็นประจ า การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนผู้ปฏิบัติงานบริการ จึงเป็น
เรื่องส าคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะน ามาซึ่งความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทาง 
การตลาดเพ่ือความก้าวหน้าและการเติบโตของธุรกิจบริการอย่างไม่หยุดยั้ง และส่งผลให้สังคม 
ส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งกล่าวได้ว่าความพึงพอใจมีความส าคัญต่อลูกค้าดังนี้  
 1. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการ ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานบริการจ าเป็นต้องส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บริการและลักษณะ
ของการน าเสนอบริการที่ลูกค้าชื่นชอบ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมิน ความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของลูกค้าต่อคุณสมบัติของการบริการที่ลูกค้าต้องการและวิธีตอบสนอง ความต้องการ
แต่ละอย่างในลักษณะที่ลูกค้าปรารถนา ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ให้บริการในอันที่จะตระหนักถึง ความหวัง
ของลูกค้าและสามารถตอบสนองบริการที่ตรงกับลักษณะและรูปแบบที่ลูกค้าคาดหวังไว้ได้จริง  
 2. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวแปรส าคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ  
หากกิจการใดน าเสนอบริการที่ดี มีคุณภาพตรงกับความต้องการแสดงความคาดหวังของลูกค้า  
ย่อมส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อบริการนั้น และมีแนวโน้มจะใช้บริการซ้ าอีกต่อ ๆ ไป  
 3. ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อองค์กรบริการตระหนักถึง
ความส าคัญของความพึงพอใจของลูกค้า ก็จะพยายามค้นหาปัจจัยที่ก าหนดความพึงพอใจของลูกค้า 
ส าหรับน าเสนอบริการที่เหมาะสมเพ่ือการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจบริการ ลูกค้า
ย่อมได้รับการบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการที่ตนคาดหวังไว้ได้ การด าเนินชีวิตที่ต้อง
พ่ึงพาการบริการในหลาย ๆ สถานการณ์ ทุกวันนี้ย่อมน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย 
เพราะการบริการในหลายด้านช่วยอ านวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระการตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลด้วยตนเอง  
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการบริการเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการ
และความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานบริการ ซึ่งนับว่าความพึงพอใจทั้ง 2 ลักษณะ มีความส าคัญ
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ต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการและการด าเนินงานบริการให้ประสบความส าเร็จเพ่ือสร้างและ
รักษาความรู้สึกท่ีดีต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
 
6. แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริกำร 
 

ได้มีนักวิชาการหลายท่านที่ได้อธิบายความหมายและค าจ ากัดความที่ เกี่ยวข้องกับ  
การ “บริการ” ดังนี้ 
 พงษ์เทพ สันติพันธ์ (2546) กล่าวว่า หลักของการให้บริการนั้นต้องสามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ได้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องด าเนินการไปโดยอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเท่า
เทียมกันทุกคน ทั้งยังให้ความสะดวกสบายไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร และไม่สร้างความยุ่งยากให้แก่
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป โดยการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการมาก
ที่สุด คือ การให้บริการที่ไม่ค านึงถึงตัวบุคคลหรือเป็นการให้บริการที่ปราศจากอารมณ์ไม่มีความชอบ
พอ  
 สมิต สัชฌุกร (2542, น.13 อ้างถึงในสุนันทา ทวีผล, 2550,น. 14) ให้ความหมายว่า การ
บริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระท าหรือติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่า ง ๆ ได้ใช้
ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการท าให้ 
บุคคลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้น การอ านวย  
ความสะดวก การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถ 
ด าเนินการได้หลากหลายวิธี จุดส าคัญคือ เป็นการช่วยเหลือและอ านวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 
 Kotler (2000) กล่าวว่า การให้บริการ คือ การกระท าที่หน่วยงานแห่งหนึ่งหรือบุคคลคน
หนึ่งน าเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้และไม่เป็น
ผลให้เกิดความเป็นเจ้าของในสิ่งใด ผลิตผลของการบริการอาจเกี่ยวข้องหรืออาจไม่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่สนองตอบต่อความต้องการแก่ลูกค้า ทาง
กายภาพ และสามารถสรุปลักษณะงานบริการที่ส าคัญได้ 4 ประการ ดังนี้ 
 1. ไม่สามารถจับต้องได้ (intangibility) บริการไม่สามารถจับต้องได้ ดังนั้นกิจการต้องหา
หลักประกันที่แสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ ได้แก่ 
 1.1 สถานที่ (place) ต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่น และความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้
บริการ 
 1.2 บุคคล (people) พนักงานบริการต้องแต่งตัวให้เหมาะสม บุคลิกดีพูดจาดี เพ่ือให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นว่าบริการจะดีด้วย 
 1.3 เครื่องมือ (equipment) อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ต้องมีประสิทธิภาพ
ให้บริการรวดเร็วและให้ลูกค้าพอใจ 
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 1.4 วัสดุสื่อสาร (communication material) สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณาต่าง ๆ
จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของการบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกค้า 
 1.5 สัญลักษณ์ (symbols) ชื่อ หรือ เครื่องหมายตราสินค้าที่ใช้ในการบริการเพ่ือให้
ผู้บริโภคเรียกได้ถูกต้อง และสื่อความหมายได้ 
 1.6 ราคา (price) การก าหนดราคา ควรเหมาะสมกับระดับการให้บริการที่ชัดเจนและง่าย
ต่อการจ าแนกระดับบริการที่แตกต่าง 
 2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (inseparability) การให้บริการเป็นทั้งการผลิตและการ
บริโภคในขณะเดียวกัน ผู้ขายแต่ละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถให้คนอ่ืนให้บริการแทนได้ 
เพราะต้องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ท าให้การขายบริการอยู่ในวงจ ากัดในเรื่องของเวลา 
 3. ไม่แน่นอน (variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผู้ขายบริการจะเป็น
ใคร จะให้บริการเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร 
 4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (perishability) บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้เหมือนสินค้าอ่ืน ๆ ดังนั้น
ถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่นอน จะท าให้เกิดปัญหาหรือบริการไม่ทันหรือไม่มีลูกค้า 
 
 รัชยา กุลวานิชไชยนันท์ (2535) กล่าวว่า การบริการที่ประสบความส าเร็จจะต้อง
ประกอบด้วยปัจจัย 10 ประการ ดังนี้ 
 1. ความเชื่อถือได้ (reliability) ประกอบด้วย 
 1.1 ความสม่ าเสมอ (consistency) 
 1.2 ความพ่ึงพาได้ (dependability) 
 2. การตอบสนอง (responsive) ประกอบด้วย 
 2.1 ความเต็มใจที่จะให้บริการ  
     2.2 ความพร้อมที่จะให้บริการ 
     2.3 มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง 
     2.4 ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี 
 3. ความสามารถ (competency) ประกอบด้วย 
 3.1 สามารถในการสื่อสาร 
     3.2 สามารถในการบริการ 
     3.3 สามารถในความรู้วิชาการที่จะให้บริการ 
 4. การเข้าถึงบริการ (access) ประกอบด้วย 
 4.1 ผู้ใช้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้สะดวก 
     4.2 ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายและมีความซับซ้อนเกินไป  
     4.3 ผู้บริการใช้เวลารอคอยไม่นาน 
     4.4 เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ 



64 
 

     4.5 อยู่ในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าติดต่อได้สะดวก 
 5. ความสุภาพอ่อนโยน (courtesy) ประกอบด้วย 
 5.1 การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ 
     5.2 ให้การต้อนรับที่เหมาะสม 
     5.3 ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพท่ีดี 
 6. การสื่อสาร (communication) ประกอบด้วย 
 6.1 มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะของงานบริการ 
     6.2 มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ 
 7. ความซื่อสัตย์ (credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ 
 8. ความม่ันคง (security) ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 
 9. ความเข้าใจ (understanding) ประกอบด้วย 
 9.1 การเรียนรู้ผู้ใช้บริการ 
     9.2 การแนะน าและการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 
 10. การสร้างสิ่งที่จับต้องได้ (tangibility) ประกอบด้วย 
     10.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับการให้บริการ 
     10.2 การเตรียมอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
     10.3 การจัดเตรียมสถานที่ให้บริการสวยงาม 
 
 สุนันทา ทวีผล (2550, น.13) กล่าวถึง การให้บริการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และบริการ
ที่องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่เป็นการจัด
ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ในการ
เอ้ืออ านวยประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการด าเนินงานนั้น ๆ 
 2. หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
มิใช่ท า ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติ 
 3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน 
 4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ 
 5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย 
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการ หรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 
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 เลื่อมใส ใจแจ้ง (2546, หน้า 31 - 34) ได้เสนอแนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดีและ
มีคุณภาพต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะท าให้ชนะใจผู้รับบริการ ซึ่งสามารถกระท าได้ทั้งก่อน
การติดต่อ ระหว่างการติดต่อ และหลังการติดต่อ โดยได้รับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับใน
องค์กรรวมทั้งผู้บริหารขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้การบริการที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการ
เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา และสร้างภาพลักษณ์ซึ่งจะมีผลในการใช้บริการต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป 
 
 หลักกำรที่ดีของงำนบริกำร 
 ปรัชญา เวสารัชช์ (2523, น.20 - 21 อ้างถึงในสุนันทา ทวีผล, 2550, น.15) กล่าวถึง การ
ให้บริการสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ท าให้ผู้รับบริการเต็มใจ และไม่เกิดความทุกข์ ความเครียดในการมารับบริการต้องท าให้ 
ประชาชนเกิดความรู้สึกพอใจ หรือแปลกใจที่ไม่เลวร้ายอย่างที่คิด 
 2. อย่าปล่อยให้ผู้รับบริการอยู่ที่หน่วยบริการนานเกินไป หากมีผู้รับบริการมาติดต่อ ก็ต้องให้
ผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการให้เร็วที่สุด ทั้งนี้รวมทั้งพยายามจัดบริการให้เสร็จเสียในคราว
เดียวกันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระมาติดต่ออีกในเรื่องเดิม 
 3. สร้างบรรยากาศของหน่วยบริการให้น่ารื่นรมย์ โดยการจัดสถานที่ให้ร่มรื่นมีที่นั่งพัก
พนักงาน ข้าราชการ แต่งตัวเรียบร้อย สุภาพ สถานที่ดูสะอาด 
 4. ท าให้ผู้รับบริการเกิดความคุ้นเคยกับบริการ โดยจัดป้ายประชาสัมพันธ์แนะน ามีขั้นตอน
อย่างไร  มีพนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมจะตอบค าถาม 
 5. เตรียมความสะดวกให้พร้อมจัดสิ่งอ านวยความสะดวก มีค าแนะน า 
 สรุปได้ว่า การให้บริการเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน โดยค านึงถึงความสอดคล้องความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ ความสม่ าเสมอ ความเสมอ
ภาค ความประหยัด ความสะดวก และตรงเวลาอย่างต่อเนื่อง 
 
 วิธีบริกำรประทับใจ 
 เมื่อพิจารณาถึงวิธีการบริการประทับใจ ได้มีผู้กล่าวไว้ว่า ดังนี้ 
 ปรัชญา เวสารัชช์ (2540,  น.30 - 44 อ้างถึงในสุนันทา ทวีผล , 2550, น.16) ได้กล่าว 
เกี่ยวกับบริการประทับใจว่า ค าว่า ประทับ หมายถึง การติด ยึดแน่น หรือฝัง ประทับใจ หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีฝังแน่นในใจของคนเรา 
 บริการประทับใจ หมายถึง บริการที่ผู้รับเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ฝังแน่น ยากที่จะถ่ายถอน
หรือยากท่ีจะเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ หากบริการที่ดีเป็นที่พึงพอใจ ก็ท าให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ
ในทางที่ดี คือ เกิดความสุข ความพอใจ ความชอบพอความชื่นชม อยากรับบริการอีก แล้วจะพูดชม
ให้ผู้อ่ืนฟัง รวมทั้งพูดปกป้องหากมีใครมาต าหนิบริการของพนักงานที่เขาประทับใจนั้น ทั้งนี้ก็เพราะ
พนักงานบริการได้สร้างภาพลักษณ์อันเป็นที่ประทับใจในทางที่ชื่นชมยกย่อง 
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 โดยสรุปหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการท าให้ประชาชนผู้ใช้บริการจะเกิดความประทับใจเกิด
ความพอใจ หรือความรู้สึกที่ดีต่อบริการได้นั้น ประชาชนต้องมีความสะดวกใจในการรับบริการ 
กล่าวคือ มารับบริการได้สะดวก ปราศจากข้อสงสัยหรือ สับสนในการรับบริการได้รับการปฏิบัติ จาก
พนักงานผู้บริการด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย สุภาพ ได้รับความช่วยเหลือชี้แนะ ได้รับความเอาใจใส่
เป็นอย่างดี รวมทั้งเกิดความสบายหูสบายตาเมื่อได้มาสัมผัสกับหน่วยบริการและพนักงานที่บริการ 
 สิ่งที่ต้องตระหนักตั้งแต่ต้น คือความประทับใจนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกของแต่ละคนที่ไม่
เหมือนกัน อันเนื่องมาจากความต้องการ ความคาดหวัง และพ้ืนเพประสบการณ์ของมนุษย์ที่ไม่
เหมือนกัน 
 
 เทคนิคกำรสร้ำงควำมประทับใจในกำรบริกำร 
 เมื่อพิจารณาถึงเทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการ ซึ่งได้มีผู้กล่าวไว้ว่า ดังนี้ 
 ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, น.48 - 53 อ้างถึงในสุนันทา ทวีผล, 2550, น.17) ได้กล่าวไว้ว่า 
เกี่ยวกับวิธีการสร้างความประทับใจส าหรับประชาชนผู้รับบริการอาจท าได้หลากหลายขึ้นอยู่กับก าลัง
ทรัพยากรที่มีและความตั้งใจที่จะให้บริการที่ดี โดยพนักงานผู้ให้บริการเป็นเรื่องส าคัญ  พนักงาน 
ผู้ให้บริการต้องมีจิตสานึกที่ดี สนใจและตั้งใจพัฒนาการบริการของตนให้เกิด ความประทับใจที่ดี
ส าหรับประชาชนแล้วจะต้องมีวิธีปฏิบัติที่สร้างความประทับใจ ส าหรับประชาชนผู้รับบริการ คือ 
 1. การจัดระบบในการให้บริการทีมีคุณภาพอาจท าได้หลายทาง 
 1.1 การให้บัตรคิวโดยรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือหยิบจากจุดวางบัตรคิว 
แต่ทั้งนี้ต้องมีการประกาศให้ทราบตลอดเวลา 
 1.2 การจัดแถว การจัดช่องให้ติดต่อโดยการจัดช่องหรือแถวให้ประชาชนเข้าแถวอย่าง
เป็นระเบียบ 
 1.3 การจัดหรือก าชับพนักงานผู้ให้บริการคอยดูแลเป็นครั้งคราวเพ่ือให้เกิดระเบียบ  
 1.4 การจัดช่องพิเศษในกรณีทีมีเรื่องที่ติดต่อบางเรื่องสามารถด าเนินการได้รวดเร็วก็ควร
แยกเรื่องดังกล่าวออกจากช่องปกติและจัดเป็นช่องทางด่วนให้โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และชัดเจน 
เช่น 
  1.4.1 การจัดเวลาท าการ เริ่มจาก 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
  1.4.2 การระบุเวลาด าเนินการ หน่วยบริการที่ดีควรระบุเวลาด าเนินการให้ชัดเจน 
เพ่ือที่ประชาชนจะได้ทราบระยะเวลาในการด าเนินการ 
  1.4.3 การจัดจุดรับบริการ จุดที่รับติดต่อควรเป็นจุดที่สะดวกส าหรับประชาชน ควร
เป็นจุดที่อยู่บริเวณด้านหน้าของหน่วยงาน 
  1.4.4 บริการจุดเดียว ในระบบบริการที่ดีภาระทั้งหลายควรตกกับพนักงาน ส่วน
ประชาชนควรได้รับความสะดวกมากท่ีสุด การก าหนดจุดรับติดต่อควรจัดให้เหลือน้อยที่สุด ประชาชน
ควรติดต่อที่จุดเดียวและเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 
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 2. การอ านวยความสะดวก ประชาชนได้รับความสะดวกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งท าให้เกิด
ความรู้สึกและความประทับใจที่ดีมาก โดยสามารถจัดให้แก่ประชาชน ได้ดังนี้ 
 2.1 ความสะดวกระหว่างรอ หน่วยบริการควรเร่งบริการให้รวดเร็ว ลดเวลาที่ผู้รับบริการ
ให้น้อยลงที่สุด หากจ าเป็นที่ผู้รับบริการต้องรอหน่วยงานบริการต้องจัดให้ประชาชนเกิดความสะดวก
ในการรอ เช่น จัดให้มีสถานที่ และท่ีนั่งรอเพียงพอไม่แออัดไม่เบียดเสียด ไม่ยัดเยียด 
 2.2 ความสะอาดของสถานที่ ความประทับใจของประชาชนขึ้นอยู่กับความสะอาดของ
สถานที่ ความเรียบร้อยของอาคารสถานที่โดยเฉพาะห้องสุขา 
 2.3 ความสะดวกของประชาชนบางกลุ่ม ประชาชนที่เข้ามาติดต่อมีหลายกลุ่มหลาย
ประเภท โดยเฉพาะคนพิการควรจัดให้มีทางเลื่อนส าหรับรถเข็น 
 3. การใช้เทคโนโลยียุคสมัยใหม่ เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการเก็บและประมวลผลข้อมูล 
ผ่อนแรงในการท างาน สร้างความถูกต้อง ช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย์ช่วยให้ท างานได้รวดเร็ว
และช่วยให้ผลงานมีความเรียบร้อย เทคโนโลยีสามารถน ามาใช้ส าหรับงานบริการ เช่น 
 3.1 แบบฟอร์มไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบฟอร์มที่จัดพิมพ์โดยส่วนราชการ หน่วยบริการควร
ยินยอมให้ผู้ติดต่อสามารถพิมพ์แบบฟอร์มของตนได้เอง 
 3.2 การให้ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปัจจุบันมีการพัฒนาของเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยบริการควรใช้ประโยชน์จากการพัฒนายุคใหม่ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการ
บริการ เช่น ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และให้ข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
 3.3 การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการ เทคโนโลยีหรือเครื่องมือสมัยใหม่ช่วยในการ
บริการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยในการพิมพ์หรือบันทึกผลงานแทนการลงรายการด้วยตัว
บุคคล 
 สรุป การให้บริการเพ่ือให้เกิดความประทับใจส าหรับประชาชนผู้มาติดต่อนั้นมีมากมาย 
หลากหลายวิธี โดยส่วนรวมแล้ว เทคนิควิธีเหล่านี้เน้นที่การจัดระบบที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนที่ส าคัญ คือ พนักงานผู้ให้บริการต้องมีความสนใจ และความพยายามน ามาประยุกต์ใช้ให้ 
เหมาะสม 
 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ จะเห็นได้ว่า เป้าหมายของการให้บริการนั้น 
คือ การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นการที่จะวัดการให้บริการว่าจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่
นั้น วิธีหนึ่ง คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการ เพราะความพึงพอใจนี้เป็นผลลัพธ์
ส าคัญที่จะตอบค าถามการท างานของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ให้บริการว่าสามารถ
สนองตอบความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการได้หรือไม่ หรือตอบสนองความต้องการได้มาก
เพียงใด เป็นการปฏิบัติรับใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของลูกค้าหรือคนที่มา
ขอรับบริการ บริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้หรือแสดงความเป็นเจ้าของได้ แต่สามารถที่
จะถูกรับรู้ในเชิงความพึงพอใจและสามารถช่วยรักษาลูกค้าไว้ได้  เช่นเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ที่น า
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการมาเพ่ือเป็นกรอบในการศึกษาว่า พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
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มีขั้นตอนการให้บริการต่อผู้เข้ารับบริการอย่างไรบ้าง และการบริการแบบใดที่สร้างความพึงพอใจต่อ 
ผู้เข้าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
7. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านั กงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ผู้วิจัยได้ค้นคว้างานวิจัยเพื่อสนับสนุนและ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษา โดยสามารถที่จะแบ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เป็น 3 กลุ่ม กล่าวคือ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับข่าวสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจ ดังนี้ 
 

1.1 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเปิดรับข่ำวสำร 
 

อรวรรณ เถลิงเกียรติกำจร (2559) ศึกษาเรื่อง การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ความ 
พึงพอใจและแนวโน้มในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของลูกค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของลูกค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ของลูกค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 3. เพ่ือศึกษา
แนวโน้มในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ในอนาคตของลูกค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 4. เพ่ือศึกษา
ความแตกต่างของลักษณะทางประชากรของลูกค้ากับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้าต่อเนื้อหาประชาสัมพันธ์กับแนวโน้มในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในอนาคต เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการส ารวจความคิดเห็น  
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่พบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วง
อายุระหว่าง 20-30 ปี มีช่วงรายได้ 20,001-30,000 บาท มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มี
สถานภาพโสด ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน พบว่าลักษณะประชากรได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้ส่วนตัวต่อเดือน สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของ
ห้างสรรพสินค้าโดยรวมไม่แตกต่างกัน ด้านการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โดยภาพรวม
ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อข่าวสารในสื่อประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มีค่าเฉลี่ย 3.46 
ลูกค้ามีความพึงพอใจมาก  
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ชมพูนุท ทับทิมชัย (2561) ได้ศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง การเปิดรับ และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ” โดยมุ่งศึกษาความคาดหวังในการเปิดรับ พฤติกรรมการ
เปิดรับ ความพึงพอใจ แนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงทัศนคติที่มี
ต่อกรมควบคุมมลพิษของผู้ใช้บริการแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กับกลุ่มผู้ใช้บริการ อายุตั้งแต่ 18 ป ี
ขึ้นไป จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 26 –35 ปี 
ศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีช่วงรายได้  
10,000 – 20,000 บาท มีความถี่ในการเปิดรับเฉลี่ย 3 ครั้ง/สัปดาห์ ส่วนใหญ่มีความคาดหวัง 
ด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศมากที่สุด และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านคุณลักษณะสื่อใหม่ของ
แฟนเพจมากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นที่สามารถแสดงความถูกใจ (Like) บนข้อความและรูปภาพ
บนแฟนเพจ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะประชากรด้านอายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษา 
ที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ มีพฤติกรรม การเปิดรับแฟนเพจกรมควบคุม
มลพิษที่แตกต่างกัน ความคาดหวังในการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับแฟนเพจกรม
ควบคุมมลพิษ พฤติกรรมการเปิดรับมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการเปิดรับแฟนเพจกรม
ควบคุมมลพิษ  

 
วำริธร โพยมรัตน์ (2561) ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อสื่อ

ออนไลน์ของรถไฟฟ้า MRT บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการเปิดรับ ความคาดหวังและความพึงพอใจ และแนวโน้มการเปิดรับสื่อออนไลน์ของ
รถไฟฟ้า MRT บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคาดหวัง การเปิดรับสื่อ ความพึงพอใจ แนวโน้มการเปิดรับสื่อออนไลน์ และความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจต่อสื่อออนไลน์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การวิจัยเชิง
ส ารวจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เคยใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
และในช่วงเวลา 1 ปี เคยเปิดรับสื่อออนไลน์ของรถไฟฟ้า MRT บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) จ านวน 300 คน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่อออนไลน์
ของรถไฟฟ้า MRT น้อย โดยเปิดรับสื่อ เฟซบุ๊กแฟนเพจ MRT Bangkok Metro มากที่สุด ด้าน
ประเภทข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อออนไลน์ พบว่า ข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฟ้า MRT เช่น ขยาย
เวลาให้บริการ เดินทางฟรี เปิดให้บริการสายใหม่เรื่องบัตรโดยสารหรืออัตราค่าโดยสาร หรือ
เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้า มากที่สุด ด้านความคาดหวังและความพึงพอใจจากการเปิดรับ
สื่อออนไลน์อยู่ในระดับมาก โดยมีความคาดหวังและความพึงพอใจเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์มาก
ที่สุด ในด้านแนวโน้มความตั้งใจที่จะเปิดรับสื่อออนไลน์ ในระดับมาก  
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1.2 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 
 

ศิริวรรณ ปติวรรณ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษา : บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี” มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาปจจัยที่ส งผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษา บึงฉวาก 
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 
ตั้งแต 15 ปขึ้นไปและเขามาเที่ยวในบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 400 คน 
ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสุพรรณบุรี  
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุ 25 – 34 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพ นิสิต/นักศึกษา มีรายไดครัวเรือนตอเดือน ต่ ากวา 10,000 บาท และ 
มีภูมิล าเนาอยูภาคกลาง ดานแรงจูงใจแบบผลัก พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญใหความส าคัญกับการ 
มาทองเที่ยวเพ่ือการพักผอนหยอนใจ ดานแรงจูงใจ พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญใหความส าคัญ 
กับความหลากหลายของจุดทองเที่ยวภายในสถานที่ทองเที่ยว ดานพฤติกรรมการทองเที่ยวของ 
นักทองเที่ยวชาวไทยในสถานที่ทองเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา นักทอง
เที่ยวโดยสวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่เคยเดินทางมาทองเที่ยวแลว ส าหรับจุดทองเที่ยวที่นักทองเที่ยว 
เขาเข้าชมมากที่สุด ไดแก สถานแสดงพันธุสัตวน้ า คิดเปนรอยละ 49.25 โดยสวนใหญนักทองเที่ยวไม
นิยมพักคางคืน คิดเปนรอยละ 90 นักทองเที่ยวใหระดับความคิดเห็นดานแนวโนมการกลับมา 
ทองเที่ยวในอนาคตอยู ในระดับมาก และแนวโนมการแนะน าใหมาทองเที่ยวอยูในระดับแนะน า 
แนนอน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา นักทองเที่ยวที่มีเพศ แตกตางกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ 
ทองเที่ยวดานความถี่ในการเดินทางมาทองเที่ยวแตกตางกัน นักทองเที่ยวที่มีอายุที่แตกตางกัน มีผล 
ตอพฤติกรรมการทองเที่ยวดานความถี่ในการเดินทางมาทองเที่ยว ดานคาใชจายโดยรวมในการ 
มาทองเที่ยวโดยประมาณ และดานจ านวนบุคคลที่มาทองเที่ยวแตกตางอยางมีระดับนัยส าคัญ   
นักทองเที่ยวที่มีภูมิล าเนาที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวดานความถี่ในการเดินทาง
มาทองเที่ยว ดานจ านวนบุคคลที่มาทองเที่ยว และดานแนวโนมการกลับมาทองเที่ยวในอนาคต  
แตกตางกัน  

 
ศริเพ็ญ เยี่ยมจรรยำ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและการตัดสินใจเข้าเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ต าหนักสายสุทธานภดลในวังสวนสุนันทาของนักท่องเที่ยวชาวไทย และปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ” โดยวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือส ารวจพฤติกรรมและการ
ตัดสินใจเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ต าหนักสายสุทธานภดลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ต าหนักสายสุทธานภดลในวังสวนสุนันทา (2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเข้า เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ต าหนักสายสุทธานภดลในวังสวนสุนันทา 3) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรม
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การตัดสินใจเข้าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต าหนักสายสุทธานภดลในวังสวนสุนันทา จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ 4) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดลและการตัดสินใจเข้า
เข้าชม กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต าหนัก สาย
สุทธานภดลในวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เที่ยว
พิพิธภัณฑ์ปีละ 1 ครั้ง ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ในการหาข้อมูลในการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ 
เว็บไซต์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้จัก http://rdi.ssru.ac.th  พิพิธภัณฑ์ต าหนัก
สายสุทธานภดลมาก่อน ในด้านการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ต าหนักสาย สุทธานภดล 
พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา 
ส่วนวัตถุประสงค์ในการเข้าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล พบว่า มีวัตถุประสงค์ด้านการมาดูงาน
มากที่สุด รองลงมาคือการมาฟัง บรรยายและการสัมมนาที่มหาวิทยาลัยจัด และตั้งใจมา เข้าชม
พิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดลและมาเพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ใน
ด้านความคิดเห็นด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ พบว่า ในการพัฒนาแต่ละด้านควรมีการพัฒนาสิ่งต่อไปนี้
จากมากไปน้อย ได้แก่ การมีที่นั่งพักผ่อน ภัตตาคารอาหารชาววัง ร้านขายของที่ระลึกที่เชื่อมโยงกับ
พิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงแสงสีเสียง /นิทรรศการหมุนเวียน /ละคร ร้านกาแฟเครื่องดื่มใกล้ตัวต าหนัก 
การบริการที่จอดรถ การบริการชุดแต่งกายสาวชาววังสมัยรัตนโกสินทร์และถ่ายรูป การบริการจาก
มัคคุเทศก์ และการพัฒนาการ เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนที่มีอยู่ใกล้เคียง งานวิจัยชิ้นนี้มี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของพิพิธภัณฑ์ต าหนักสายสุทธานภดล ได้แก่ การ
ออกแบบเส้นทางน าชมภายในพิพิธภัณฑ์ การสื่อความหมาย การออกแบบกิจกรรมการน าเที่ยว การ
พัฒนา Museum Foyer การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่น าชม การปรับปรุงเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ การ
ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างพิพิธภัณฑ์ ต าหนักสายสุทธานภดลกับแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ลักษณะร่วม รวมไปถึงการจัดงานและเทศกาล และการพัฒนาของที่ระลึกที่เชื่อมโยงกับความเป็น
พิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล  

 
สุธำวรรณ หนูครองสิน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การส ารวจพฤติกรรม และความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียในการสร้างรูปแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียที่สามารถสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับส้มต าและ
วัฒนธรรมอาหารอีสาน น ามาใช้ในการออกแบบระบบสื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ (2) เพ่ือส ารวจ
พฤติกรรม และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียในการสร้างรูปแบบนิทรรศการ
ในพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้เพ่ือหาแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งรวบรวม ข้อมูลทางด้านส้มต า และวัฒนธรรมอาหารอีสานแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
การเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้
บริหารงานพิพิธภัณฑ์จ านวน 2 ท่าน พบว่า พิพิธภัณฑ์ควรใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียมาช่วยในการจัด
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แสดงผลงาน ควรมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตลอดเพ่ือไม่ให้พิพิธภัณฑ์หยุดนิ่ง และควรจัดกิจกรรม
ที่เน้นให้ผู้ชมมีส่วนร่วมสามารถจับต้องหรือสัมผัสสิ่งของที่จัดแสดงได้ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณได้จาก
การแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่า ผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่
ในช่วงอายุ 15-19 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ ากว่า 10,000 บาท ด้านพฤติกรรมการเข้าชม พบว่า ส่วนใหญ่เคยชมพิพิธภัณฑ์โดยเข้าชมเป็น
กลุ่ม และเข้าชมพิพิธภัณฑ์กับเพ่ือน มีความถี่ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 1-2 ครั้งต่อปี ระยะเวลาเข้าชม
แต่ละครั้ง 1-2 ชั่วโมง และเข้าชมในวันเสาร์- อาทิตย์ สื่อจัดแสดงที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ ภาพถ่ายและ
ป้ายค าบรรยายคอมพิวเตอร์ และสื่อที่ผู้ชมสามารถมีกิจกรรมร่วมได้ สาเหตุหลักที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
คือ ความแปลกใหม่ของพิพิธภัณฑ์ ขณะที่ผู้ที่ไม่เคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์มีสาเหตุคือ ไม่มีเวลาไป กลุ่ม 
ตัวอย่างมีแนวโน้มสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ส้มต าฯ โดยราคาบัตรเข้าชมที่เหมาะสม คือ ท่านละ 50 
บาท และกิจกรรมรูปแบบที่จะท าให้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์มากที่สุด คือ สาธิตการท าอาหารอีสาน 
ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อมัลติมีเดียสร้างรูปแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ พบว่า เนื้อหาที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สื่อในรูปแบบดิจิทัลที่ผู้ชมสามารถสัมผัสและโต้ตอบกับสื่อได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วย
สร้างสรรค์นิทรรศการให้มีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และการใช้สื่อจัดแสดงและเทคนิค
การน าเสนอที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ตามล าดับ 
 

พิชชำนันท์ สิริภัคพัฒนกุล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเข้าชม ความพึงพอใจและ
การใช้ประโยชน์ จากการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาถึง
ลักษณะทางประชากรของผู้เข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 2) เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่าง
พฤติกรรมการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์กับความพึงใจต่อการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 3) เพ่ือ
ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์กับการใช้ประโยชน์จากการ
เข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 4) เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้เข้าชม
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์กับการใช้ประโยชน์จากการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ที่เคยเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 15-20 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
มีภูมิล าเนาอยู่ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล กลุ่มเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเข้าชมเพ่ือ
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของไทย  มีความพึงพอใจใน
ด้านพนักงานมากที่สุด และกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ในด้านความบันเทิง และยัง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากร ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และภูมิล าเนา ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แตกต่างกัน  ผู้เข้า
ชมที่มีพฤติกรรมการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเข้าชมนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์แตกต่างกัน ผู้เข้าชมที่มีพฤติกรรมการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แตกต่างกัน มีการใช้
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ประโยชน์จากการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าความพึงพอใจของผู้เข้า
ชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

 
สุวรรณี ยุธำนุสรณ์ และและนิรันดร ทัพไชย (2563) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเข้าชม

และความพึงพอใจด้านการตลาดต่อจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
พฤติกรรมการเข้าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช. 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจด้านการตลาดต่อจัตุรัส
วิทยาศาสตร์ อพวช. และ 3) ศึกษาความพึงพอใจด้านการตลาดต่อจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.  
ที่จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้าชม กลุ่มตัวอย่างคือผู้เข้าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ 400 คน  โดย
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เป็นครั้งแรกโดยเข้าชมวัน
เสาร์–อาทิตย์ เวลา 12.00-14.00 น. ได้รับข่าวสารจากเพ่ือน/คนรู้จัก วัตถุประสงค์การเข้าชมคือ 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มาพร้อมกับครอบครัว/ญาติ และค่าใช้จ่ายประมาณ 100-300 บาท  
มีความพึงพอใจด้านราคามากที่สุด ด้านบุคลากร สถานที่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพกระบวนการ
ให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาดตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานผู้เข้าชมที่มี เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานที่พักอาศัย และรายได้ แตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านการตลาด
ต่อจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ที่แตกต่างกัน อีกทั้งงานวิจัยชิ้นนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการ
ไว้อย่างน่าสนใจ คือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการ เช่น ด้านการส่งเสริมการตลาดควรเพ่ิมการให้
ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ในหลายช่องทาง อาทิ โบร์ชัวร์ ป้ายนอกอาคาร  
สื่อสิ่งพิมพ์ Facebook Website จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าชมและร่วมสนุกกับนิทรรศการสม่ าเสมอ 
เช่น ถ่ายภาพแชร์บน Facebook /กด Like /กด Share กิจกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ เพิ่มนิทรรศการและ
กิจกรรมไฮไลท์ที่สามารถดึงดูดความสนใจให้เหมาะสมกับวัยและการเรียนรู้ตามช่วงอายุและการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือเปิดพ้ืนที่ให้วัยรุ่นสามารถโชว์ผลงานการคิดค้น ประดิษฐ์ โดยใช้เวลา
ในช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ จัดงานเทศกาลโชว์เคสส าหรับผู้เข้าชมด้านกระบวนการให้บริการ เพ่ือให้
สอดรับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน หรือควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการเพ่ิมมากขึ้น เช่น มี
จอแสดงให้เห็นรอบกิจกรรมต่าง ๆ และปริมาณผู้ใช้บริการ และใช้ระบบการกดจองรอบกิจกรรม และ
ช าระเงินผ่าน mobile Banking หรือ QR Code ควรมีป้ายแสดงกระบวนการให้บริการผู้เข้าชม หรือ
ค าแนะน าส าหรับผู้ชมที่เข้าใจง่าย และชัดเจน 

 
 7.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจ 
 
 พิมพลอย ปิยธรรมำภรณ์ (2562) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้เข้าชมชาวไทยในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้เข้าชมชาวไทยในการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณจากการเก็บแบบสอบถามจ านวน
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ทั้งสิ้น 295 ชุด และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้เข้าชม บุคลากรพิพิธภัณฑ์ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลถึง
ความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่แตกต่างกัน ในส่วนของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดพบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช  
 
 จันทิมำ ศรีไกรยุทธ (2559) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น วัดฝั่งคลอง (ไทยพวน) ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดฝั่งคลอง (ไทยพวน) ต าบล
เกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่ มตัวอย่างที่ใชใ้น
การศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดฝั่งคลอง (ไทยพวน) ต าบลเกาะ
หวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560 จ านวน 204 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดฝั่ งคลอง ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  ด้านสถานที่และอาคาร  
ด้านการบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านวัตถุสิ่งของ และด้านการจัดแสดงและนิทรรศการ  
มีค่าเฉลี่ยอยู้ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ 
ในด้านสถานที่และอาคาร ในระดับมาก และมีความพึงพอใจในด้ านการบริการ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านวัตถุสิ่งของ รวมถึงด้านการจัดแสดงและนิทรรศการ ในระดับปานกลาง 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดฝั่งคลอง (ไทย
พวน) ต าบล เกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ให้มีความน่าสนใจ ความทันสมัยต่อ
สถานการณ์ทางสังคม เพ่ือให้นักทอ่งเที่ยวเกิดความประทับใจแล้วมีความประสงค์กลับมาเข้าชม 
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 จากการศึกษาแนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยได้ดังนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.50 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 

กระบวนการน าชม 

เจ้าหน้าท่ีน าชม 

การจัดแสดงพิพิธภัณฑ ์

สื่อประชาสัมพันธ์ 

ผู้รับบริการ 
 

ผู้ส่งสาร สาร สื่อ/ช่องทาง

 

สิ่งอ านวยความสะดวก 

การรับรู ้

ความพึงพอใจ 

-เพศ 
-อาย ุ
-การศึกษา 
-อาชีพ 
-จังหวัดที่
พักอาศัย 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

นโยบายการให้บริการ ข้อมูลการจดัแสดงใน
พิพิธภัณฑ ์

การเปิดรับข่าวสาร 

พฤติกรรม 

ผู้รับสาร 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่อง“กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) โดยแบ่งระเบียบวิธีวิจัยเป็น  2 ส่วน  คือ   

1.1 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ในรูปแบบของ 
1.1.1 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพ่ือเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายด้านการให้บริการ และขั้นตอน
การให้บริการ 

1.1.2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เจ้าหน้าที่น าชมเพ่ือเก็บข้อมูล
เกี่ยวกบักระบวนการน าชม 

1.1.3 การสังเกตกระบวนการน าชม  
1.1.4 สัมภาษณ์ผู้รับบริการเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

1.2 ระเบียบวิธีวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ในรูปแบบของการวิจัย 
เชิงส ารวจ (Survey Research)  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือวัดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้  พฤติกรรมการใช้บริการ และความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
1. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

 

1.1 สัมภำษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านนโยบายของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายด้านการให้บริการ และ
ขั้นตอนการให้บริการ ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลและกรอบแนวคิดในการวางแผนวิจัยเชิงปริมาณต่อไป 
โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 4 ท่านดงันี้ 

 

ตำรำงท่ี 3.1 รายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส าหรับสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

ที ่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง วันที่สัมภำษณ์ 
1 คุณอุรวี  พักตร์วิภา ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 20 ตุลาคม 2563 
2 คุณจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
20 ตุลาคม 2563 

3 คุณพชรมน บุญจันทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนากิจการ 20 ตุลาคม 2563 
4 นายธนากร ญัติญา เจ้าหน้าที่พัฒนากิจการ 20 ตุลาคม 2563 
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1.2 สัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เจ้าหน้าที่น าชมเพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการน าชมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

 
ประชำกร 
ประชากรในการวิจัยครั้ งนี้   คือ  เจ้าหน้าที่น าชมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 

พระเกียรติฯ จ านวน 9 ท่าน  
 

 กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง 
 จากประชากรในการวิจัย จ านวน 9 ท่าน เลือกสัมภาษณ์ จ านวน 3 ท่าน โดยใช้เกณฑ์
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่น าชม (ปี) รายละเอียดดังนี้  

- ประสบการณ์เกิน 4 ปี จ านวน 1 ท่าน 
- ประสบการณ์ระหว่าง  1 - 4 ปี จ านวน 1 ท่าน  
- ประสบการณน์้อยกว่า 1 ปี จ านวน 1 ท่าน  
โดยมีรายชื่อกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 3.2 รายชื่อกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่น าชม 
 

ที ่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง วันที่สัมภำษณ์ 
1 ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทิญา  สังข์ค า เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์ 29 ตุลาคม 2563 
2 คุณสุจิตรา ศรีทิม เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์ 8 พฤศจิกายน 2563 
3 คุณพิชิตชัย ไหมศรีกรด เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร

เฉลิมพระเกียรติฯ 
29 ตุลาคม 2563 

 
1.3 กำรสังเกตกระบวนกำรน ำชม 
 
ประชำกร 
คณะผู้มาเข้าชมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ และโครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์

เกษตรฯ เนื่องจากเป็นการเข้าชมที่มีกระบวนการน าชม  
 

 กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง  
 ขั้นที่ 1 ใช้วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เพ่ือแบ่งประชากร
ในส่วนของคณะผู้มาเข้าชมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์เรื่อง
อาชีพ ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 3.3 แสดงกลุ่มตัวอย่างของการสังเกตกระบวนการน าชม 
 

ลักษณะกำรเข้ำชม จ ำนวน (ครั้ง) ในกำรสังเกต 
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ  

- นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./กศน.) 2 

- นักศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) 2 

- ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานเอกชน 2 
2. โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 2 

รวม 8 
 
ขั้นที่ 2 ใช้วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยสังเกต

กระบวนการน าชม ตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ (ตามตารางที่ 3.2) 
 
1.4 สัมภำษณ์ผู้รับบริกำร เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 
ประชำกร   
ผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
 

 กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง  
ขั้นที่ 1 ใช้วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เพ่ือแบ่งประชากร

คือ ผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์เรื่องลักษณะ
การเข้าชม และสอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มของผู้ รับบริการที่ เข้าชมประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 3.4 จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะการเข้าชม 
 

ลักษณะกำรเข้ำชม จ ำนวน 
1. เข้าชมแบบ Walk-in 6 
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 6 
3. โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 6 

รวม 18 
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ขั้นที่ 2 ใช้วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัย
สัมภาษณ์ผู้รับบริการตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ (ตามตารางที่ 3.4) 

 
เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ 2  ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายด้านการให้บริการ และ 
 ขั้นตอนการให้บริการ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ชุดที่ 2  สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่น าชม  โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์เก่ียวกับกระบวนการน าชม 
ชุดที่ 3 แบบสังเกตกระบวนการน าชม 
ชุดที่ 4 แบบสัมภาษณ์ผู้รับบริการ เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 
กำรวิเครำะห์ผล 
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแล้ว  จะน าค าตอบและ

ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์มาถอดความและจ าแนกหมวดหมู่  ตามความเป็นจริงของกลุ่มตัวอย่าง  
แต่ละกลุ่มตามประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก โดยไม่มีอคติจากนักวิจัยเข้าไปเกี่ยวข้อง  

 
กำรน ำเสนอข้อมูล   
ใช้การพรรณนา  อธิบาย ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดการวิจัยและสรุปตาม

วัตถุประสงค์การวิจัยทีก่ าหนดไว้ 
 

2. กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 

ส ารวจโดยใช้แบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ทีไ่ด้ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร ได้แก่ ผู้รับบริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 53,478 คน 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.5 
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ตำรำงท่ี 3.5 จ านวนประชากรจ าแนกตามลักษณะการเข้าชม 
 

ลักษณะกำรเข้ำชม จ ำนวนประชำกร (คน) 
1. เข้าชมแบบ Walk-in* 12,715 
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ** 40,136 
3. โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ*** 627 

รวม 53,478 
หมำยเหตุ *รายงานจ านวนผู้ซื้อบัตรเข้าชม/รายไดจ้ากการจ าหน่ายบัตร ปีงบประมาณ 2563 และข้อมูลจากใบเสรจ็ 

   ของคณะที่มาเข้าชมแบบ Walk-in 

** สรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

          *** ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 

 กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
 งานวิจัยนี้ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางก าหนดขนาดของยามาเน่ (Yamane, 
1967) ณ ระดับค่าความเชื่อมั่น 95% และยอมให้มีความผิดพลาดในการประมาณค่าได้ไม่เกิน  -/+ 
5% โดยใช้สูตรดังนี้ 
 
 

 
  

โดยที่ 
   n  = จ านวนตัวอย่าง 
   N = ประชากร 
   e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ในที่นี้คือ 0.05 

แทนค่า 
   n =           53,478 

         1 + (53,478) (0.05)2 
    = 397.05 
 
 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่อย่างน้อย  397.05 ตัวอย่าง  โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 3,500 ตัวอย่าง ผลการเก็บตัวอย่างจริง มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3,559 ตัวอย่าง 
 
 

n 
1+ Ne2 

N 
= 
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 กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง   
เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรอย่างแท้จริง  ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบ Multi Stage Sampling โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ คือ 
 
 ขั้นที่ 1 ใช้วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เพ่ือแบ่งประชากร
ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์เรื่องลักษณะการเข้าชม และสอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มของ
ผู้รับบริการที่เข้าชมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 3.6 จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะการเข้าชม 
 

ลักษณะกำรเข้ำชม จ ำนวนประชำกร (คน) 
1. เข้าชมแบบ Walk-in 12,715 
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 40,136 
3. โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 627 

รวม 53,478 
 
ขั้นที่ 2. ใช้วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบ Quota เพ่ือก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างตาม

สัดส่วนของลักษณะการเข้าชม ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 3.7 จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจ าแนกตามลักษณะการเข้าชม 
 

ลักษณะกำรเข้ำชม จ ำนวน
ประชำกร 

จ ำนวน % ของกลุ่มตัวอย่ำง
เมื่อเทียบกับจ ำนวนประชำกร 

จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
ในกำรเก็บข้อมูล 

1. เข้าชมแบบ Walk-in 12,715 = 12,715 x 100   = 23.78% 
      53,478 
 

= 23.78% x 3,500 
= 832 ตัวอย่ำง 

2. โครงการส่งเสริม 
การเรียนรู้ฯ 

40,136 = 40,136 x 100  = 75.05% 
        53,478 
 

= 75.05% x 3,500 
= 2,627 ตัวอย่ำง 

3. โครงการท่องเที่ยว 
สุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 

627 = 627 x 100   = 1.17% 
      53,478 
 

= 1.17% x 3,500 
= 41 ตัวอย่ำง 

รวม 53,478 100.00 3,500 



82 
 

 ขั้นที่ 3. ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงอิงควำมสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือแจก
แบบสอบถามออนไลน์/แบบสอบถาม  (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง) กับผู้รับบริการ
ที่มาเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในตารางที่ 3.7 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถาม  ประกอบไปด้วยชุดค าถาม
ปลายปิด (Closed Ended Question)  และค าถามปลายเปิด (Open Ended Question)   ดังนี้ 

ส่วนที่  1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ก าลังศึกษา  
ส าเร็จการศึกษา อาชีพ และจังหวัดที่พักอาศัย 

 ส่วนที่  2 ค าถามเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสาร 
ส่วนที่  3 ค าถามเก่ียวกับการรับรู้และพฤติกรรมการใช้บริการ 
ส่วนที่  4 ค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจ 
ส่วนที่  5 ค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจด้านการให้บริการ 
  
ตัวแปรที่ใช้ในงำนวิจัย 

สมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 1 ประชำชนที่มีลักษณะประชำกรศำสตร์แตกต่ำงกัน  มีพฤติกรรม 
กำรเปิดรับข่ำวสำร พฤติกรรมกำรใช้บริกำร กำรรับรู้ และควำมพึง
พอใจที่มีต่อพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ แตกต่ำงกัน 

ตัวแปรต้น          ลักษณะประชากร  ได้แก่  เพศ อายุ ก าลังศึกษา ส าเร็จการศึกษา อาชีพ 
       และ จังหวัดที่พักอาศัย 
ตัวแปรตาม พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการใช้บริการ การรับรู้ และ 
  ความพึงพอใจ 

สมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 2 พฤติกรรมกำรมำใช้บริกำรมีผลต่อควำมพึงพอใจที่มีต่อพิพิธภัณฑ์
กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ตัวแปรต้น พฤติกรรมการมาใช้บริการ ได้แก่ จ านวนครั้งที่เข้าชม บุคคลที่ร่วม 
เข้าชม และเวลาเฉลี่ยในการเข้าชม 

ตัวแปรตาม  ความพึงพอใจ ได้แก่ การจองหรือติดต่อเข้าชม เจ้าหน้าที่น าชม และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 
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เกณฑ์กำรวัดและให้คะแนนตัวแปร 
1. กำรเปิดรับข่ำวสำร 

 วัดการเปิดรับข่าวสารของผู้รับบริการที่มีต่อสื่อของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
การวัดตัวแปรใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale โดยก าหนดคะแนนไว้ดังนี้ 

 มากที่สุด   5 คะแนน 
 มาก      4 คะแนน 
 ปานกลาง   3 คะแนน 
 น้อย    2 คะแนน 
 น้อยที่สุด   1 คะแนน 
 ไม่เคยเปิดรับ   0 คะแนน 
น าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยแล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.20 – 5.00  มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.40 – 4.19  มาก  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.60 – 3.39  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.80 – 2.59  น้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.79  น้อยที่สุด   

 
2. ควำมพึงพอใจ 
วัดจากความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร และพิพิธภัณฑ์

กลางแจ้ง การจองหรือติดต่อเข้าชม  เจ้าหน้าที่น าชม และสิ่งอ านวยความสะดวก ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีข้อความที่ก าหนดเป็นตัวชี้วัด  การวัดตัวแปรใช้มาตรวัดแบบ 
Likert Scale   โดยก าหนดคะแนนไว้ดังนี้ 

 มากที่สุด   5 คะแนน 
 มาก      4 คะแนน 
 ปานกลาง   3 คะแนน 
 น้อย    2 คะแนน 
 น้อยที่สุด   1 คะแนน 
น าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยแล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.20 – 5.00  มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.40 – 4.19  มาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.60 – 3.39  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.80 – 2.59  น้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.79  น้อยที่สุด  
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กำรตรวจสอบควำมเชื่อถือได้ของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเที่ยง (Reliability) และความตรง  (Validity) ของแบบสอบถาม  
ดังนี้ 

1. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยน าแบบสอบถาม 
ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Pre-test)  กับกลุ่มที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30  ชุด   

2.  การตรวจสอบความตรง (Validity) โดยให้นักวิชาการ และผู้บริหารของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผู้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้เพื่อขอค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข 
 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณำ (Descriptive Statistics)  
เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูล ได้แก่  ค่าความถี่ (Frequency)  ร้อยละ (Percentage)  และ

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เพ่ืออธิบายข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ การเปิดรับข่าวสาร และความ
พึงพอใจ 

2. สถิติเชิงอนุมำน ( Inferential Statistics) 
เป็นสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้สถิติ  T- Test Independent  และ Anova 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 กรณีเป็นแบบสอบถาม หลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และปฏิบัติดังนี้ 

1. ลงรหัส (Coding)  
2. น าข้อมูลไปบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์  เพ่ือประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS/PC 
3. วิเคราะห์และแปรความหมายข้อมูลในรูปแบบของตารางและสรุปผลการวิจัย 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่อง “กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)”  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method)  แบ่งระเบียบวิธีวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  ในรู ปแบบของการวิ จั ย เชิ งส า รวจ  ( Survey Research)  โ ดย ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษานโยบายด้านการให้บริการและกระบวนการในการน าชมของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้รับบริการจากสื่อของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 3. เพื่อศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการใช้บริการของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการมาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 
 โดยน าเสนอผลการวิจัย 2 ส่วน  ดังนี้ 
 
ส่วนที่  1  กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
 
 รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) และการสังเกตจาก 
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือน าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ข้อ คือ 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1. เพ่ือศึกษานโยบายด้านการให้บริการและกระบวนการในการ 
น าชมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการมาใช้บริการ
ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
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วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 1. เพื่อศึกษำนโยบำยด้ำนกำรให้บริกำรและกระบวนกำรในกำรน ำชม
ของพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 
 1. นโยบำยด้ำนกำรให้บริกำร 
 

ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) คือ “พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้  และขับเคลื่อนพระเกียรติคุณ 
พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรของสังคม”   

โดยมีเป้าประสงค์ในการด าเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้  
1. ให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของ

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  
2. ส่งเสริมสนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรเพ่ือการ 

สืบสาน รักษา ต่อยอด  
3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมด้านการเกษตร บนพื้นฐาน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สร้างเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขยายผลการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการเกษตร 
ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ด าเนินงานโดยการจัดแสดงนิทรรศการใน

รูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดอบรม  ผ่านการเข้าชมแบบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ การเข้าชมส่วนบุคคลแบบ Walk-in  
โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ฯ ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดอบรม  

โดยจะเห็นได้ว่าเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้น าไปสู่การปฏิบัติ 
บรรลุตามวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ ตามที่ก าหนดไว้ “การบริการ” เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้รับบริการ
เกิดความประทับใจ พึงพอใจ และสนใจที่จะกลับมาเรียนรู้ซ้ า น าไปบอกต่อ เผยแพร่ อันจะเป็นการ
สร้างเครือข่ายที่ดีให้กับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ต่อไป 
 จากการวิจัย พบว่า พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีแนวทางการให้บริการ ดังนี้ 

1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

2. การถ่ายทอดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และนวัตกรรมเกษตร โดยเจ้าหน้าที่น าชม
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และถ่ายทอดผ่านความรู้สึกให้กับผู้รับบริการ เพ่ือสร้างความประทับใจให้
ผู้รับบริการเกิดแรงบันดาลใจ และน าไปประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง 
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3. น าชมในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตด้านการเกษตร กล่าวคือ เน้นสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่น าชมและผู้รับบริการ ผ่านกิจกรรมการฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จริง อันน าไปสู่การปรับประยุกต์ใช้ในชีวิต 

4. มีจิตใจในการให้บริการ โดยเจ้าหน้าที่น าชมบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความ
ประทับใจ  และสร้างแรงบันดาลใจ 
 

 กำรสร้ำงเจ้ำหน้ำที่น ำชม 
 จากนโยบายการให้บริการตามที่กล่าวไปแล้วนั้น เจ้าหน้าที่น าชมถือเป็นบุคคลที่มีบทบาท
ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ โดยพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีการสร้างเจ้าหน้าที่น าชม ดังนี้ 

1.  ศึกษา เรียนรู้ น าไปสู่การปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่น าชม เริ่ม
จากต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวข้อง
กับกระบวนการน าชม คือ 

 1.1 ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
 1.2 วิสัยทัศน์ และพันธกิจของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 1.3 บทบาท หน้าที่ภารกิจของส านักต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบว่าแต่ละส านักท างานอย่างไร 

และการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่น าชมเกี่ยวข้องกับส านักใด ส่วนใดบ้าง 
  1.4 เนื้อหาโซนการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร และการจัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง 

เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 1.5 บทน าชมแต่ละอาคาร 
 1.6 เนื้อหากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ   
โดยเจ้าหน้าที่น าชมสามารถศึกษาข้อมูลจากคู่มือน าชม เว็บไซต์ และรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์จะ

เป็นต้นแบบและน าฝึกปฏิบัติ โดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่น าชมต้องจ าข้อมูลต่าง ๆ จากเนื้อหาการจัด
แสดงในแต่ละโซนให้ได้ จากนั้นในด้านความเข้าใจใช้วิธีการ คือ เมื่ออ่านจบแล้วให้เขียนสรุป เพ่ือดูว่า
มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 

 

“ 
ได้เวลาศึกษาข้อมูลประมาณเกือบ ๆ 2 เดือน อ่านบทน าชมในแต่ละอาคาร 
ยังไม่ต้องน าชม เดินตามรุ่นพี่วิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่น าชมอยู่แล้ว  

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม  

 ” 
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“ 
...ข้อเสียของการดูอย่างเดียวจะไม่เข้าใจว่าเนื้อหาเป็นอย่างไร พอไม่เข้าใจก็
จะไปผิดทิศทาง ดังนั้นยังใช้กระบวนการเดิมคือ อ่านก่อนให้เข้าใจ แล้วมาดู
เจ้าหน้าที่น าชมต้นแบบ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่ออกมาท่องจ าให้ฟัง แต่
ต้องมาจากความเข้าใจในตัวเอง 

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม  

 ” 
 
 

2. ระบบพี่เลี้ยง (Buddy) โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดว่าจะมอบหมายให้ใครเป็นพ่ีเลี้ยง 
โดยเจ้าหน้าที่น าชมสามารถสอบถามข้อมูล ข้อสงสัย และไปสังเกตการน าชมของพ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็น
ต้นแบบ เนื่องจากการเรียนรู้ข้อมูลที่ได้นอกจากการอ่านเอกสารต่าง ๆ แล้ว การไปตามเจ้าหน้าที่ 
น าชมถือเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่ส าคัญ ทั้งนี้การไปสังเกตการน าชมนั้น พบว่า มีทั้งไปสังเกต 
พ่ีเลี้ยงของตนเอง หรือไปสังเกตการน าชมของเจ้าหน้าที่น าชมท่านอ่ืน ในกรณีที่พ่ีเลี้ยงของตนเอง 
พูดเร็ว ฟังตามไม่ทันสามารถแจ้งได้ หรือในบางครั้งที่มีเวลาว่างจากภารกิจสามารถไปสังเกตการน า
ชมของเจ้าหน้าที่น าชมท่านอ่ืนได้ ท าให้เห็นวิธีการพูด การน าชมที่มีรูปแบบเอกลักษณ์ที่ต่างกันไป  
เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับใช้กับตนเอง 

 

“ 
ใช่ครับ เราจะมีพ่ีเลี้ยง หัวหน้างานจะมอบหมายให้เราไปตามใคร แล้วเรา 
จะสามารถสอบถามได้ เราก็จะตามเขาประจ า นอกจากตามแล้วเขาพูดไว เรา
ก็ไม่ตาม แล้วจะมาสะท้อนว่าฟังไม่ทัน ขอเปลี่ยน ได้ 

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

 ” 
  

“ 
ส่วนใหญ่เน้นพาท าให้ดู พาให้เห็นว่าเขาท าอะไรบ้าง เพราะแต่ละคนจะมีการ
เรียนรู้ที่ต่างกัน 

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

 ” 
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“ 
ส่วนมากเน้นให้ตามก่อน (ตามคนอ่ืน) ให้บทน าชม ไปอ่านมานะ ตามทุกวัน 
จริง ๆ เราก็ได้จากพ่ี ๆ หลายคนเหมือนกัน เราตามคนหนึ่งก็จะมีสไตล์แบบ
หนึ่ง มีเนื้อหาแบบหนึ่ง เราก็จะเก็บ ๆ วิธีการแก้ปัญหาของเขา ที่เหลือเราก็
จัดการเอง 

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

      ” 
  

“ 
ตามทุกคนเลย ตอนแรก ๆ เขาจะให้เราเตรียมของก่อน โดยจะก าหนดว่าให้
ไปกับใคร หลัง ๆ เขาจะให้เลือก ก็จะพยายามไปให้ครบทุกคน 

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

 ” 
 

3.  ถ่ายทอดเทคนิคแบบตัวต่อตัว โดยพี่เลี้ยงจะพาไปบริเวณที่จัดนิทรรศการของแต่ละโซน 
และน าชมให้ดูเป็นต้นแบบ ทั้งในเรื่องของต าแหน่งที่ยืน เนื้อหาหรือหัวใจหลักของแต่ละโซนคืออะไร 
ควรมีวิธีการพูดแบบใด 
 

“ 
พาไปเข้าชมนิทรรศการบ้าง เป็นต้นแบบในการน าชม มาพูดให้ฟังว่าโซนนี้
หัวใจส าคัญคืออะไร ควรพูดแบบนี้ ถ้าเป็นเด็กวัยนี้เราควรลงลึกแค่ไหน  

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

 ” 

 

“ 
การสอนก็คือ พาไปยืนตรงนั้น การบรรยายโซนนี้ต้องยืนตรงไหน เพราะว่าใน
บทน าชมจะบอกว่าจุดยืนบรรยายอยู่ตรงไหน 

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

 ” 
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 4. น าชมในสถานการณ์จริง เมื่อเจ้าหน้าที่น าชมได้สะสมความรู้ และสังเกตการน าชมสัก
ระยะหนึ่งแล้ว จะได้มีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่น าชมและจะมีพ่ีเลี้ยงมาสังเกตและประเมิน 
 

“ 
ให้เขาไปอ่าน ไปรู้ ไปดู ไปเห็น ไปท าก่อน ผ่านไปสัก 1 เดือน จะลงไปดู 
แล้วจะมาสะท้อนกับเขาว่าถ้าไม่ตั้งใจ  ถ้าไม่อ่าน สิ่งที่เกิดข้ึน คือ สิ่งที่เจอวันนี้ 

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

 ” 
 

 จะเห็นได้ว่าการสร้างเจ้าหน้าที่น าชมนั้น “ความรู้” เป็นสิ่ งที่ส าคัญ แต่การสร้าง  
“แรงบันดาลใจ” ให้เกิดขึ้นในใจของเจ้าหน้าที่น าชม ถือเป็นหัวใจหลักส าคัญที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ ต้องสร้างให้ เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่น าชมทุกคน เพ่ือให้สามารถถ่ายทอด 
ได้อย่างลึกซึ้ง อันจะส่งผลต่อแรงบันดาลใจของผู้รับบริการเช่นกัน  
 จากผลการวิจัย พบว่า “แรงบันดาลใจ” นั้นได้มีอยู่ในจิตใจของเจ้าหน้าที่น าชมก่อนที่จะเข้า
มาท างานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ โดยเจ้าหน้าที่น าชมทุกคนได้รับข้อมูล 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และเมื่อได้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่น าชมการสร้างแรงบันดาลใจเสมือนเป็นการย้ าความรู้ ภาพ และ
ความรู้สึกท่ีมีให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้พบว่าเริ่มจากเจ้าหน้าที่น าชมต้องศึกษาข้อมูล เพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง และน าแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรงกับตนเอง ผนวกกับ
ประสบการณ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่น าชมที่มากขึ้น ยิ่งท าให้เกิดความภาคภูมิใจต่อบทบาทของการเป็น
ผู้ถ่ายทอดพระอัฉริยภาพ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าทีน่ าชม 
 

“ 
มาท างานที่นี่ เพราะ ร.9 ท่านมีนวัตกรรมเยอะ ซึ่งช่วยประเทศไทยเจริญขึ้น 
ช่วยเกษตรกร...ท่านสามารถเห็นการแก้ไขปัญหาแบบไม่ได้อยู่ในกรอบ 
สามารถหามุมมองหลาย ๆ แบบได้ ซึ่งคนอื่นอาจจะไม่คิดมาก่อน อยากเรียนรู้
เกี่ยวกับท่าน แล้วเผยแพร่ให้คนอ่ืนฟัง  

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

 ” 
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“ 
ตอนที่ยังไม่ได้มาเรียนรู้ขนาดนี้เราก็มีความรู้สึกระดับหนึ่ง” 

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

 ” 

  
 นอกจากนั้น พบว่า ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศและการสื่อสาร จะสื่อสารแนวคิดหลัก 
กับเจ้าหน้าที่น าชมตลอด คือ ให้ เจ้าหน้าที่น าชมมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแบบอย่าง ให้พระองค์เป็นต้นแบบในการสร้างแรง
บันดาลใจให้กับทุกคน 
 

“ 
จริง ๆ ต้องอยู่ที่ inner ความรู้สึก ต้องศึกษาก่อน แล้วเราจะรู้ว่าจะเอาเรื่อง
อะไรของในหลวงไปใช้ จริง ๆ จะบอกน้องว่าแค่อ่านให้คนอ่ืนฟังมันก็ได้แค่พูด 
แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราท าจริง ๆ อย่างเช่นเรื่องของ พอเพียง ในที่นี้หมายความ
ว่า ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของค่าใช้จ่าย คือเราต้องรู้ว่าใช้ไปแล้วจะเป็นอย่างไร
กับตัวเรา ส่วนใหญ่จะเป็นการให้น้องสัมผัสกับเรื่องราว แล้วน าไปปรับกับ
ตัวเองก่อน 

ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ” 
 

“ 
ได้เรียนรู้ ถึงจะมีความซาบซึ้งแบบลึกซึ้งมาก ๆ ตอนที่ยังไม่ได้มาเรียนรู้ขนาด
นี้เราก็มีความรู้สึกระดับหนึ่ง แต่พอมาเห็นจริง ๆ มาเรียนรู้ลึกลงไปจริง ๆ  
มีเนื้อหา รายละเอียดเยอะแยะมากมายที่เรายังไม่เคยรู้ แล้วเราได้มารู้ที่นี่ 

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

 ” 
 

“ 
ถ้าได้แค่ตัวหนังสือ เราก็ถ่ายทอดแบบบอก ท่องจ า ไม่สามารถสบตากับคนที่
เข้ามาชมได้ ตัวเองจะอ่านและท าความเข้าใจกับตัวเอง แล้วค่อยไปถ่ายทอด
ออกมา แต่การถ่ ายทอดจะส่ ง  Inner ได้มากน้อยแค่ ไหนขึ้ นอยู่ กั บ
ประสบการณ์ท่ีเราได้ลงไปรับคณะบ่อย ๆ แล้วจะออกมาเอง  

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม  

 ” 
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 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หัวใจหลักของการสร้างเจ้าหน้าที่น าชมของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ คือ องค์ความรู้ แรงบันดาลใจ ประสบการณ์การน าชม พลังของทีม ซึ่งทุก ๆ ปัจจัย
จะมีส่วนในการหลอมรวมและสร้างเจ้าหน้าที่น าชมที่มีศักยภาพ ซึ่งจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอด เผยแพร่ 
เรื่องราวต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ไปยังผู้รับบริการ อันจะน าไปสู่การสร้าง
ความประทับใจและพึงพอใจต่อไป สรุปไดด้ังภาพที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 องค์ประกอบการสร้างเจ้าหน้าทีน่ าชม 
 
 2. กระบวนกำรน ำชม 
 ในส่วนของกระบวนการน าชมนั้นดูแลรับผิดชอบโดย ส านักสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่าย
กิจการสัมพันธ์ เริ่มตั้งแต่เมื่อคณะได้จองหลักสูตรและมีรายละเอียดของการน าชมในครั้งนั้น ๆ โดย
กระบวนการน าชมมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ก ำหนดกระบวนกำร  
โดยแต่ละคณะที่มาเข้าชมนั้น เมื่อผู้ประสานงานยืนยันการจอง ฝ่ายกิจการสัมพันธ์จะส่ง

ข้อมูลเข้าระบบ เช่น พิพิธภัณฑ์ที่ต้องการเข้าชม รูปแบบกิจกรรม ระยะเวลาในการ เข้าชม และ
จ านวนผู้เข้าชม (ภาพที่  4.2) โดยผู้จัดกระบวนการจะน าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา
กระบวนการโดยจัดเรียงร้อยเรื่องราวเพ่ือให้เห็นภาพรวมของความเป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม  
พระเกียรติฯ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเข้าชม ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ มีดังนี้ 

 

องค์ความรู ้ แรงบันดาลใจ 

ประสบการณ ์

การน าชม 

ทีม 

เจ้ำหน้ำที่น ำชม 

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลมิพระเกยีรติฯ 

ทีม ทีม 
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ภาพที่ 4.2 รายละเอียดการจองของคณะที่เข้าชม 

 
2.1.1 กล่าวต้อนรับ   
2.1.2 แนะน ากิจกรรม 
2.1.3 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
2.1.4 กิจกรรมการเข้าชม และกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจะมีการวางกิจกรรมเป็น

ขั้นตอนเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจ ซึ่งในข้ันตอนนี้จะเป็นทักษะของผู้จัดกระบวนการ ซึ่งต้องดู
กิจกรรมทั้งหมดที่คณะได้จอง และพิจารณาว่าควรมีการวางกระบวนการ กิจกรรมอย่างไร เพ่ือให้  
ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด หรือการเลือกช่วงเวลาในการท ากิจกรรมควรเป็นช่วงเวลาใด  

 

“ 
เวลาวางกระบวนการ เราจะวางสอดคล้องเป็นสายใย เช่นเมื่อต้อนรับเสร็จ 
เห็นภาพรวมของที่นี่แล้ว พอเข้าสู่กระบวนการ ถ้าเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
ต้นไม้ เราก็ไปดูต้นไม้ก่อน พอเขาเห็นเรื่องราวต้นไม้ เห็นความส าคัญแล้ว 
วันนี้เขาต้องสร้างจิตส านึกในการปลูก ดังนั้นต้องมาเริ่มเรียนรู้ด้วยการลงมือ
ท า เขาก็จะได้ปลูกต้นไม้ ก็คือ การควบแน่น แล้วไปเพ่ิมเรื่องทฤษฎี คือ ไม่ใช่
แค่วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์ท า แต่ยังมีในหลวงท า มีประชาชนทั่วประเทศท า เลยไป
ฐานพันธุกรรม มีเชือกเข้ามาแทรก เพราะนั่งฟังมาสักพักแล้ว ต้องมีกิจกรรม
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ให้เขาเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้การท างานของในหลวง เลยเอาเชือกเข้าไปคั่น 
แล้วไปภาพยนตร์ 3 มิติ...กระบวนส่วนใหญ่เราจะวางให้เป็น step ให้เขา
เข้าใจ อันนี้เป็น sense ของคนวางกระบวนการ 

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

 ” 
 

2.1.5 ก าหนดเจ้าหน้าที่น าชม โดยจะก าหนดตั้ งแต่การต้อนรับ กิจกรรม
นันทนาการ แนะน าพิพิธภัณฑ์ ชี้แจงกระบวนการ ซึ่งถ้า เจ้าหน้าที่น าชมท่านใดสามารถด าเนิน 
ทุกกิจกรรมได้หมด ก็จะก าหนดเป็นบุคคลเดียว  

 

“ 
ดังนั้นต้อนรับก็จะเป็นทีมที่ต้อนรับโรงเรียนนั้น แต่เลือกว่าใครจะออกไปท า
กิจกรรมนันทนาการ ใครจะออกไปแนะน าพิพิธภัณฑ์ ใครจะไปชี้แจง
กระบวนการ แต่ถ้าคนหนึ่งสามารถท าได้หมดก็จะอยู่ในคน ๆ เดียว  

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

 ” 
 

นอกจากนั้นในการก าหนดเจ้าหน้าที่น าชม ผู้วางกระบวนการได้พิจารณาปัจจัย 
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  2.1.5.1 ประสบการณ์การเป็นเจ้าหน้าที่น าชม โดย 
 ประชาชนทั่วไป เกษตรกร หน่วยงานทั่วไป ประสบการณ์น าชม  

3-4 ปี ขึ้นไป เพราะเป็นกลุ่มหลากหลายอาชีพ   
 นักเรียน ม.ปลาย- นักศึกษา ประสบการณ์ 1-2 ปี 
 นักเรียน - ม.ต้น ประสบการณ์ไม่ถึง 1 ปี 

   2.1.5.2 ความรู้และความช านาญในข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ เนื่องจาก
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร กิจกรรมสร้างสรรค์
ความคิด และการฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็นดังนี้ 

 พิพิธภัณฑ์ในอำคำร 
 1) พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1  
 2) พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2  
 3) พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3  
 4) พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4  
 5) พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6  
 6) พิพิธภัณฑ์ดินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7  
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 กิจกรรมสร้ำงสรรค์ควำมคิด 
 พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง 

  1) พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
  2) พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ  

  ฝึกปฏิบัติกำรท ำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
    
  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่น าชมแต่ละคนนั้น จากประสบการณ์การน าชม และทักษะ
ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ท าให้เจ้าหน้าที่น าชมบางคนยังไม่สามารถน าชมได้ในทุกฐานการเรียนรู้  
โดยพบว่ากรณเีจ้าหน้าที่น าชมที่มีประสบการณ์ไม่ถึง 1 ปี จะจัดให้น าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารเป็นหลัก  
ในส่วนของกิจกรรมจะเป็นเจ้าหน้าที่น าชมที่สามารถท ากิจกรรมนั้น ๆ ได้ โดยถ้าเจ้าหน้าที่น าชมท่าน
ใดสามารถน าชมได้ทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และกิจกรรมการเรียนรู้ จะได้รับ
มอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่น าชมทั้งกระบวนการของกลุ่มที่มาเข้าชมในวันนั้น ๆ ทั้งนี้ในส่วนของการ
ฝึกปฏิบัติด้านนอกจะเป็นทีมของส านักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีประสบการณ์ตรง 
เป็นวิทยากรผู้ดูแลการฝึกปฏิบัติ 
 

“ 
ในช่วงแรก ๆ กระบวนการน าชมถ้าคนใหม่ ๆ จะเน้นให้น าชมในอาคารก่อน 
เพราะฉะนั้นถ้าเราน าชมได้ในอาคาร เขาก็จะจัดเราไปหลายคณะ เพราะว่ามัน
จะมีทั้งข้างนอกด้วย แต่พอเรารับคณะเดียวได้แล้ว เขาจะปล่อยเราไปอยู่คณะ
เดียว เพราะเราสามารถท าทั้งกระบวนการได้แล้ว ก็จะอยู่กับคณะเดียวและ
ท าทุกกระบวนการเอง 

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

 ” 

 

“ 
ที่นี่ถ้าทีมด้านในก็จะน าชมด้านใน จะมีบางคนที่สามารถน าชมด้านนอกได้  
แต่ถ้าฐานฝึกปฏิบัติต้องเป็นของทีมด้านนอกทั้งหมด 

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

 ”  
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   2.1.5.3 การขับรถราง โดยเจ้าหน้าที่น าชมที่บรรจุแล้วจะสามารถขับรถราง
ได้ ดังนั้นจึงสามารถน าชมได้ทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคาร และขับรถไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งได้ 
 

“ 
ถ้าสามารถขับรถรางได้ จะสามารถขับรถรางรับส่งด้านนอกซึ่งเป็นฐาน
กลางแจ้งในกรณีที่วิทยากรด้านนอกไม่พอ อย่างจ้างเหมายังไม่สามารถขับ
รถรางได้ ก็จะเน้นให้อยู่ข้างใน แต่วิทยากร 1 คนจะต้องสามารถน าชมได้ทุก
ฐานการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นอาคารใด ส่วนมาก 1 คน ถ้าเป็นกิจกรรมที่มีหลาย
อาคาร หลายรูปแบบ ต้องสามารถพาไปได้หมด  

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม  

 ” 
 

 โดยการจัดกระบวนการจะถูกเขียนเป็นรายละเอียดในกระดาษ ซึ่งกระดาษ 1 แผ่นจะ
แสดงกระบวนการน าชม 1 วัน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของแต่ละกลุ่ม และภาพรวมของทุกกลุ่มที่เข้าชม
ในวันนั้น โดยแสดงในภาพที่ 4.3 

 

 
ภาพที่ 4.3 รายละเอียดกระบวนการน าชมใน 1 วัน 
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 2.2 แจ้งรำยละเอียดกำรน ำชมให้ทีม 
 เมื่อเขียนกระบวนการน าชมเรียบร้อยแล้ว จะน าส่งในไลน์กลุ่มเพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่น าชมทุก
ท่านได้รับทราบอย่างน้อย 1 วัน ก่อนคณะมาเข้าชม โดยเจ้าหน้าที่น าชมทุกคนต้องจ าก าหนดการที่
ตนเองรับผิดชอบให้ได้ และเตรียมการน าชมโดยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เพ่ือให้สามารถส่ง
ต่อความรู้ แรงบันดาลใจได้ตรงตามลักษณะการเรียนรู้ของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม 

 

“ 
จริง ๆ จะรู้ช่วงเย็นค่ะ และเจ้าหน้าที่น าชมทุก ๆ คนต้องจ าก าหนดการในวัน
นั้นให้ได้ทั้งหมด 

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

 ” 
 

 2.3 กำรต้อนรับสู่พิพิธภณัฑ์แห่งกำรเรียนรู้ 
2.3.1 เมื่อคณะเข้าชมเข้าประตูพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านถนน

พหลโยธินจะพบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะมาอ านวยความสะดวกในการน ารถเข้ามาจอด
บริเวณลานจอดรถ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมีรายชื่อโรงเรียนและคณะที่ เข้าชมในแต่ 
ละวัน จ านวนรถบัส และทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแจ้งสถานที่จอดรถ 

2.3.2 ทีมกระบวนการจะมารอรับคณะตามเวลา โดยเน้นการบริการเพ่ือสร้างความ
ประทับใจตั้งแต่แรกพบ กล่าวคือ เมื่อคณะลงจากรถต้องมี เจ้าหน้าที่น าชมไปรอต้อนรับ จากนั้น
เจ้าหน้าที่น าชม 1 คนจะเชิญผู้ประสานงานไปด าเนินการติดต่อที่บริเวณจุดประชาสัมพันธ์ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ 1 เพ่ือด าเนินการในรายละเอียดที่ได้ประสานงานเบื้องต้นตอนยืนยันการจองเข้าชม
และช าระเงิน และทีมกระบวนการคนอ่ืน ๆ จะรวมผู้รับบริการตั้งแถวเดินเข้ามายังบริเวณจุดที่เตรียม
ไว้ต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่น าชม 1 คน จะดูแลผู้รับบริการ 50 คน  

  

“ 
เราตั้งเป้าหมายเพ่ือสร้างความประทับใจไว้ทุกกลุ่ม คือ การบริการจะแจ้งน้อง
เสมอว่าเมื่อไหร่ที่มีกลุ่มคณะมา ถ้าเขาลงจากรถต้องเจอเราอย่างน้อย 1 คน 
เพ่ือไปต้อนรับ เพราะเราเชื่อว่าเวลาเราไปบ้านคนอ่ืนแล้วเรามองหาแล้ว  
ไม่เจอเจ้าบ้านเราจะเคว้ง อย่างน้อยเราได้เจอเขา ได้อุ่นใจว่าได้เจอเจ้าบ้าน  

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

 ” 
 จากการสังเกต พบว่า ทีมกระบวนการมีการแบ่งหน้าที่และท าหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน  
ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแนะน าองค์กร แนะน ากิจกรรม จะเป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะที่ เข้าชม พร้อม
ทั้งให้ผู้รบับริการมานั่งบริเวณจุดที่เตรียมไว้ 
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 2.4 กระบวนกำรน ำชม กำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 
 ทีมกระบวนการจะด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการที่ได้ก าหนดไว้  จากการสังเกตพบว่า 
  2.4.1 การกล่าวต้อนรับ แนะน าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ แนะน ากิจกรรม 
โดยสถานที่ในการต้อนรับหลัก ๆ มี 5 สถานที่ คือ  
 

  1) ลานใบไม้ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 
 

 
ภาพที่ 4.4 การต้อนรับบริเวณลานใบไม้ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 

 
  2) สี่แยกนิทรรศการ 
 

 
ภาพที่ 4.5 การต้อนรับบริเวณสี่แยกนิทรรศการ 
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  3) ศาลาเพียงดิน 
 

 
ภาพที่ 4.6 การต้อนรับ ณ ศาลาเพียงดิน 

 
  4) ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน อาคารเรือนพัก 1 
 

 
ภาพที่ 4.7 การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน อาคารเรือนพัก 1 
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  5) ห้องประชุมอาคารส านักงานชั้น 2 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารส านักงาน ชั้น 2 
 
 ทั้งนี้การเลือกใช้สถานที่จะขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้รับบริการ จ านวนคณะที่มาเข้าชมในวัน 
นั้น ๆ โดยพบว่าสถานที่ในการต้อนรับที่แตกต่างกัน มีผลต่อการแนะน าพิพิธภัณฑ์ที่แตกกันด้วย 
เพราะในกรณีที่เป็นห้องประชุม สามารถเปิดวิดีทัศน์ท าให้ผู้รับบริการเห็นภาพ และติดตามข้อมูลได้
โดยง่าย ซึ่งพบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่ตั้งใจฟังการน าเสนอเป็นอย่างดี ในส่วนของลานกิจกรรม 
การแนะน าพิพิธภัณฑ์จะมีลักษณะการเล่าให้ฟัง อาจท าให้ผู้รับบริการฟังตามไม่ทัน และลักษณะพ้ืนที่
โล่ง ซึ่งจะมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ เช่น ความดังของเครื่องขยายเสียง สภาพแวดล้อมรอบ ๆ 
สภาพอากาศ เป็นต้น  
 นอกจากนั้นในภาพรวมพบว่าการแนะน าข้อมูล ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ รายละเอียดกิจกรรม พบว่า เจ้าหน้าที่น าชมอธิบายได้ชัดเจน กระชับ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ กรณีที่ผู้รับบริการเป็นกลุ่มเด็กพิเศษ เจ้าหน้าที่น าชมมีจังหวะการพูดที่ช้ากว่า
ปกติ ออกเสียงชัดเจน มีพลังในการสื่อสาร และใช้อากัปกิริยาประกอบเพ่ือให้น้อง ๆ ฟังทัน  
และเห็นภาพได้ชัดขึ้น 
 

“ 
กล่าวต้อนรับดี แนะน าสถานที่ท าให้เห็นภาพชัด เป็นขั้นตอน 

 สัมภาษณ์นักศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 

 ” 
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 เมื่อแนะน าข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่น าชมจะแบ่งผู้รับบริการเป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือ
เข้าชม โดยการแบ่งจ านวนต่อกลุ่มนั้นขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เข้าชม ถ้าคณะนั้น ๆ มีจ านวนมาก การแบ่ง
แต่ละกลุ่มอาจมีจ านวนมากเช่นกัน แต่อยู่ในข้อก าหนดคือ เจ้าหน้าที่น าชม 1 ต่อผู้เข้าชม 50 คน ทั้งนี้
จากการสัมภาษณอ์าจารยท์ี่พานักศึกษามาเข้าชม มีข้อเสนอแนะว่า ต้องการให้แบ่งกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 
 

“ 
ต้องการให้แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพราะพอกลุ่มใหญ่เกิดการว่างเปล่า 
ด้านความรู้” 

สัมภาษณ์อาจารย์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 

 ” 
 

2.4.2 การเข้าชม ข้อมูลจากการสังเกต พบว่า 
2.4.2.1 การน าชมการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร 
ลักษณะของการน าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ผู้รับบริการจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ 

และเจ้าหน้าที่น าชมจะพาเดิน พร้อมทั้งอธิบายข้อมูลของแต่ละโซน   
 

    
ภาพที ่4.9 การเข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร 

 

จากการสัมภาษณ์ผู้รับบริการ ณ พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 3 สรุปได้ว่า ผู้เช้าชมมีความตื่นเต้นกับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ให้ความสนใจ เนื่องจาก
การจัดแสดงมีแนวคิด มีการเล่าเรื่อง น าเสนอจุดเด่นได้อย่างน่าสนใจ และในโซนที่มีของจริงที่
สามารถสัมผัสได้ ผู้รับบริการจะเข้าไปทดลองจับ และเรียนรู้ด้วยความสนใจ 

ทั้งนี้  ผู้รับบริการมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
1. ต้องการให้มีการจัดโซนต้นไม้ของจริงแต่ละภาค 
2. ต้องการให้มีการน าเสนอในรูปแบบของภาษาอังกฤษ (ผู้รับบริการเป็น

ชาวต่างชาติ จากการสังเกตมีความสนใจมาก) 
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“ 
ชอบค่ะ มี concept มี story มีจุดเด่น พี่ ๆ ใจดี อนาคตจะมาอีก  

สัมภาษณ์นักเรียน วันที่ 29 ตุลาคม 2563 

 ” 

 
 3.ผู้รับบริการที่น าเด็กพิเศษมาเข้าชม มีข้อเสนอแนะว่า การอธิบายควร 
มีภาพ หรือบัตรค าประกอบ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น  
 

“ 
ถ้ามีไฮไลท์ หรือภาพที่มันใหญ่ ๆ หรือมีบัตรค า บัตรภาพขึ้นมาโชว์ ที่เราจะ
ดึงดูดให้เด็กพิเศษได้เห็นชัดเจน หรือมาดูท่ีจอ แล้วเปิดให้ดู เช่น อันนี้คือต้น
กล้วยนะ มีภาพให้รู้ว่าอันนี้คือต้นกล้วย อย่างเด็กพิเศษถ้าให้มองไปทางซ้าย 
ทางขวาเขาอาจไม่เข้าใจ ต้องมีภาพข้ึนมา ก็ท าให้เข้าใจได้ง่าย 

สัมภาษณ์ครู วันที่ 22 มีนาคม 2564 

 ” 

 
 ภาพยนตร์ 3 มิติ 
ในส่วนของภาพยนตร์ 3 มิติ เจ้าหน้าที่น าชมจะพาผู้รับบริการไปด้านในโรง

ภาพยนตร์ และให้นั่งบริเวณท่ีเตรียมไว้ จากนั้นอธิบาย กฏ กติกา ในการรับชม และเม่ือชมภาพยนตร์
จบแล้วเจ้าหน้าที่น าชมจะสรุปข้อคิดท่ีได้จากภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้รับบริการชื่นชอบ ให้ความสนใจมาก และแสดงความ
คิดเห็นว่าเป็นภาพยนตร์ที่ปลูกจิตส านึกได้เป็นอย่างดี แต่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ เนื่องจากมีผู้เข้า
ชมเป็นน้อง ๆ คนหูหนวก ดังนั้นถ้าเพ่ิมค าบรรยายแทนเสียง (Close Caption) จะท าให้เข้าใจได้ง่าย
ขึ้น 

 

“ 
ถ้า 3 มิติ เป็นอะไรที่ดึง คือ ตอนแรกฟังว่าดูหนัง...ไม่น่าจะดึงดูดใจ เอ้ยแต่ว่า
ท าได้..ปลูกจิตส านึกดีนะครับ แล้วก็แอนิเมชั่นก็ค่อนข้างโอเค  

สัมภาษณ์ผู้ประสานงาน วันที่ 2 เมษายน 2564 

 ” 
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ภาพที่ 4.10 โรงภาพยนตร์กษัตริย์เกษตร 

 
2.4.2.2 การน าชมฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

 ในส่วนของการน าชมฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนั้น เนื่องจากสถานที่ 
มีลักษณะกลางแจ้งและมีการจัดการแสดงเป็นโซน พบว่า ผู้รับบริการมีพฤติกรรมการเข้าชม 
ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเดินตามเจ้าหน้าที่น าชมเพ่ือฟังการบรรยาย เดินดูการปลูกผัก เดินชมสวน 
ดูพันธุ์ไม้ต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ส่วนใหญใ่ห้ความสนใจขณะที่เจ้าหน้าที่น าชมอธิบาย จดข้อมูลที่ส าคัญ รวมถึง
มีการสอบถามส่วนที่สนใจเพ่ิมเติม และผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นว่าพ้ืนที่ในการจัดแสดงของฐาน
การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนั้น กว้างขวาง วิทยากรเป็นกันเอง ให้ความรู้ได้ละเอียด ชัดเจน 

 

“ 
ชอบบรรยากาศ ชอบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว 

สัมภาษณ์นักศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 

 ” 
 

“ 
มีพ้ืนที่ให้ความรู้มาก วิทยากรให้ความรู้มาก 

สัมภาษณ์นักศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 

 ” 

 

   
ภาพที่ 4.11 การเข้าชมการจัดแสดงฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
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 2.4.2.3 กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด 
การเข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดนั้น เจ้าหน้าที่น าชมจะพาผู้รับบริการมานั่ง

รวมกลุ่มบริเวณที่ก าหนดไว้ และรอให้ผู้รับบริการมาครบจึงเริ่มกิจกรรม โดยอธิบายขั้นตอนของ
กิจกรรม พร้อมทั้งสาธิตวิธีการท ากิจกรรมอย่างชัดเจน มีทีมเจ้าหน้าที่น าชมท่านอ่ืนมาช่วยดูแลขณะ
ท ากิจกรรม และพบว่าผู้รับบริการมีความสนุกสนาน และตั้งใจท ากิจกรรม เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
เจ้าหน้าที่น าชมสรุปหัวใจหลักของกิจกรรม ข้อคิดท่ีได้ และเชื่อมโยงไปยังหลักการทรงงาน พร้อมเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการซักถาม 

 

“ 
วิทยากรมีความรู้ค่อนข้างแน่น เน้นกิจกรรมให้ลงมือท า เป็นความรู้ที่ใช้เป็น
ประโยชน์ 

สัมภาษณ์ครู  วันที่  29 ตุลาคม 2563 

 ” 

 

“ 
อธิบายกิจกรรมชัดเจนดี 

สัมภาษณ์ครู วันที่ 22 มีนาคม 2564 

 ” 

 
 

   
ภาพที่ 4.12 การสาธิตและจดักิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด 
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2.4.2.4 ฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
  การฝึกปฏิบัติกิจกรรมในส่วนนี้น าทีมโดยวิทยากรจากส านักนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง การสังเกตพบว่า วิทยากรมีการใช้โทนเสียงในการอธิบายที่น่าฟัง มีความเป็น
กันเอง อธิบายให้เห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรมนั้น ๆ พร้อมทั้งอธิบายข้อมูลเป็นขั้นตอน มีอุปกรณ์
ประกอบการสาธิตที่ช่วยสร้างความเข้าใจให้ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี  
  จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้รับบริการ (น้อง ๆ นักเรียน) ชื่นชอบกิจกรรมนี้เพราะ
ได้ฝึกปฏิบัติจริง 
 

“ 
อธิบายชัดเจนดีค่ะ ชอบฐานนี้ เพราะได้ฝึกปฏิบัต”ิ 

สัมภาษณ์นักเรียน วันที่ 29 ตุลาคม 2563 

 ” 

 

 
ภาพที ่4.13 การฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 จากภาพรวมของการสังเกตการน าชมนั้น พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การก าหนด  
เจ้าหน้าที่น าชม ซึ่งพบใน 2 ลักษณะ คือ 

1. 1 คณะ เปลี่ยนเจ้าหน้าที่น าชมไปแต่ละฐานการเรียนรู้ 
2. 1 คณะ มีเจ้าหน้าที่น าชม 1 คน เป็นผู้อธิบาย และท ากิจกรรมตลอดกระบวนการ 

 ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้รับบริการ พบว่า ชื่นชอบกับการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่น าชมในแต่ละ
ฐานการเรียนรู้ เพราะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ได้เห็นรูปแบบการน าชมที่หลากหลาย แต่เสนอให้มีพ่ีหนึ่ง
คนที่จะประจ ากลุ่มไปทุกฐานการเรียนรู้ เนื่องจากกรณีที่ผู้รับบริการเป็นเด็ก การมีพ่ีคนเดิมไปด้วย 
จะท าให้น้องจ าได้ว่าต้องตามพ่ีคนนี้ จะได้ไม่หลงกับกลุ่ม 
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“ 
ชอบที่เปลี่ยนวิทยากรแต่ละฐาน ท าให้นักเรียนได้เห็นสไตล์ที่หลากหลาย 
เพราะการน าเสนอแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

สัมภาษณ์ครู  วันที่ 29 ตุลาคม 2563 

 ” 

 

“ 
ถ้าให้คนคนเดียวแล้วมา In-depth ทางด้านข้อมูล เพราะถ้าฐานใหญ่ ๆ 
แล้วต้องจ าหมดก็ยากนะ แล้วเราต้องเดินไปตรงโน้นตรงนี้ใช่มั้ยครับ คือ ถ้า
เราอยู่กับคนเดิม ๆ ผมว่ามันเรียบไป  

สัมภาษณ์ผู้ประสานงาน วันที่ 2 เมษายน 2564 

 ” 

 
 2.5 ประเมินผลด้ำนกำรบริกำรและควำมพึงพอใจก่อนจบกำรเข้ำชม  โดยจะมีจุดเพ่ือให้
ประเมินผลด้านการบริการและความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ 2 จุด คือ 1) จุดประชาสัมพันธ์ และ  
2) ร้านอาหารกินอยู่ดี  

 
จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ตั้งแต่คณะจองและเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ผ่านกระบวนการน าชมที่พิพิธภัณฑ์ฯ ได้วางไว้ พบว่าผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการเข้าชมตามที่ตั้งไว้ สามารถน าความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมต่อไป 

 

“ 
การมาเข้าชมตรงตามวัตถุประสงค ์

สัมภาษณ์นักศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 

 ” 
 

“ 
เป็นองค์กรที่มีมานาน ผมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 พาผู้น ามาดูงานแล้วไปใช้
ได้ผลจริง มาที่นี่มีความหลากหลายในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงเรียนจากหนังสือไม่ได้ ต้องมาเรียนรู้จริง 

สัมภาษณ์ครู วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 

 ” 
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“ 
วัตถุประสงค์ที่พานักเรียนมาเข้าชม ก็เป็นการเสริมรายได้ และให้รู้จักหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงนะครับ บางคนก็อาจจะไม่มีที่ทาง แต่ทุกคนมีเพ่ือน มี 
Connection มีครอบครัว ซึ่งความรู้ทีเ่ขาได้ ถ้าเขาเอาไปบอกคนในครอบครัว 
บอกเพ่ือน ก็เป็นการช่วยพัฒนาประเทศ ช่วยพัฒนาชุมชนครับ...ถือว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์มากครับ เพราะทุกคนก็ชื่นชมแล้วก็ตื่นตาตื่นใจ  

สัมภาษณ์ผู้ประสานงาน วันที่ 2 เมษายน 2564 

 ” 

 
 ปัญหำที่พบ ในกระบวนกำรน ำชม 
 จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการน าชม  พบว่า ปัญหาในกระบวนการน าชม มีดังนี้ 
 1. ด้ำนผู้รับบริกำร 
 1.1 เนื่องจากบางคณะมีผู้รับบริการเป็นจ านวนมาก จึงแบ่งการน าชมเป็นกลุ่มย่อย ๆ 
และสลับการเรียนรู้แต่ละฐาน ทั้งนี้ในบางฐานจะอยู่ใกล้ ๆ กัน และ เจ้าหน้าที่น าชมทุกคนใช้
ไมโครโฟน ท าให้เสียงของเจ้าหน้าที่น าชมแต่ละกลุ่มตีกัน 

 

“ 
loop ชน เสียงชนกันแล้ว 

สัมภาษณ์ครู วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 

 ” 

 
 1.2 เวลาในการท ากิจกรรมน้อยไป เช่น ในบางฐานที่ต้องมีการท ากิจกรรม  เจ้าหน้าที่ 
น าชมควรให้เวลาผู้รับบริการในการท ากิจกรรม หรือควรดูผู้รับบริการที่อยู่ด้านหลังว่าทันหรือไม่ 
 2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่น ำชม  
 2.1 ความล่าช้าของแต่ละฐาน ซึ่งมีผลต่อภาพรวมของกระบวนการ เนื่องจากเมื่อมีความ
ล่าช้าที่ฐานใดฐานหนึ่งนั้น จะส่งผลต่อกิจกรรมที่อยู่ในล าดับถัดไป การแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ คือ 
  2.1.1 ประสานงานแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่น าชมที่อยู่ในกิจกรรมถัดไป โดยติดต่อทาง
โทรศัพท์ หรือ ไลน์กลุ่ม 

 2.1.2 กรณีท างานอยู่คนเดียวแล้วพบปัญหา ถ้าปัญหาไม่ใหญ่มากจะตัดสินใจด้วย
ตนเอง กรณีปัญหานั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน หรือคณะอ่ืน ๆ จะโทรหาหัวหน้างานโดยตรง เพราะ
ในบางสถานการณ์ต้องใช้การตัดสินใจที่รวดเร็ว 
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“ 
การล่าช้าของแต่ละฐาน เพราะว่ากิจกรรมหนึ่งจะต่อกันหมดเลย บางทีไม่ใช่
วิทยากรคนเดียว จะล าบากแล้วว่าเราจะติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ก่อนหรือ
หลังเรา ส่วนใหญ่ที่นี่ติดต่อกันทางโทรศัพท์ และ Line  

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม 

 ” 
 

 2.2 การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเข้าชม  โดยพบว่า ในบางคณะมีการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการเข้าชม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะกลับเร็วกว่าก าหนดการเดิม  ซึ่งจะส่งผลต่อ
กระบวนการที่จัดไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นต้องมีการปรับกระบวนการใหม่โดยทันที โดยใช้วิธีให้  
ผู้ประสานงานของคณะเป็นผู้เลือกว่าจะให้ตัด หรือปรับกิจกรรมใด 

 

“ 
อีกปัญหา คือ เรายืนยันหลักสูตร 9.00-15.00 น. เรียบร้อยแล้วจะมีบางกรณี
อาจารย์มาเปลี่ยนหน้างานว่าขอกลับก่อนเวลาเช่น 14.00 น.  เราก็จะต้องมี
การปรับกระบวนใหม่ของกิจกรรมช่วงบ่ายที่เหลือ ให้อาจารย์เลือกตัด
กิจกรรมให้เรา 

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม  

 ” 

 
 2.3 กรณีระหว่างการเข้าชมกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ แก้ปัญหาโดย 
ให้เจ้าหน้าที่ของ พกฉ. ประสาน ติดต่อ กับผู้ประสานงาน พูดคุยกันโดยตรง 
 

“ 
เวลามีปัญหาจะไปที่ผู้ประสานงานก่อน อย่างเช่นวันนี้ไปรับคณะ ๆ หนึ่ง แต่
เราไม่ได้คุยกับผู้ประสานงาน เวลามีปัญหาอะไรนอกเหนือจากที่คุย ๆ กันใน
ทีม จะโยนไปหาผู้ประสานงานของเรา เพราะผู้ประสานงานของเขากับของเรา
น่าจะติดต่อกันได้ดีกว่า 

สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่น าชม  

 ” 
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 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ก าหนดนโยบายด้าน 
การให้บริการเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตามพันธกิจ และเป้าประสงค์ท่ีองค์กรได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้การ
บริการที่ดีที่จะส่งผลต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกัน แต่ปัจจัย
หนึ่งที่ส าคัญ และถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นั่นคือ 
“เจ้าหน้าที่น าชม” ดังนั้นกระบวนการสร้างเจ้าหน้าที่น าชมจึงเป็นสิ่งที่องค์กร ผู้บริหารต้องมีการ
วางแผนในการสร้าง พบว่าเริ่มจากการให้ข้อมูลที่มากพอ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ผ่านเอกสาร 
ผ่านต้นแบบที่ดี ผ่านประสบการณ์ตรง อันจะน าไปสู่ความรู้สึกโดยเฉพาะด้านแรงบันดาลใจที่มีต่อพระ
เกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ และสุดท้ายการเป็น
เจ้าหน้าที่น าชมที่สามารถถ่ายทอด ด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการที่ผ่านการออกแบบมาเพ่ือให้
ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของพิพิธภัณฑ์ คือ “พิพิธภัณฑ์แห่ง
การเรียนรู้ และขับเคลื่อนพระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรของสังคม”  
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 4. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรมำใช้บริกำรที่
พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
 
 การน าเสนอผลการวิจัยในส่วนนี้ ผู้วิจัยมุ่งน าเสนอขั้นตอนและการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการให้บริการอันจะน าไปสู่การสร้าง
ความพึงพอใจ โดยน าเสนอตามลักษณะการเข้าชม ดังนี้ 
 

 1. กำรเข้ำชมแบบ Walk-in  
    การเข้าชมแบบ Walk-in มีลักษณะการเข้าชม 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

1) มาเข้าชม 1-2 คน หรือมาเป็นครอบครัว ซึ่งกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ตั้งใจมาและศึกษา
ข้อมูลมาล่วงหน้า  

2) เข้าชมแบบหมู่คณะ คือ ไม่ได้มีการจองไว้หรือประสานงานไว้ล่วงหน้า แต่ในกรณีที่
ผ่านมาและมีเวลามากพอจึงแวะเข้ามาเข้าชม   

 ทั้งนี้กลุ่มผู้รับบริการเข้าชมแบบ Walk-in ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มี
ขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้ 

 จุดที่ 1 คัดกรองและให้ข้อมูล  
 เมื่อผู้รับบริการมาเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เข้ามาจะพบเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัย (ประตู 1)  บริเวณจุดด้านหน้า โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะสอบถามว่า
มาท่องเที่ยวในส่วนใด ไม่ว่าจะเป็น Wisdom Farm การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ หรือร้านค้าและบริการ 
ต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะให้ค าแนะน าข้อมูลในเบื้องต้น และบอกเส้นทาง  
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 นอกจากนั้นบริเวณอาคารประชาสัมพันธ์ มาดูพาวิเลียน จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ  
วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. เพ่ือให้ข้อมูลกับผู้รับบริการที่ Walk-in และเข้ามา
สอบถามข้อมูล  

 - กรณีมาท่องเที่ยวบริเวณ Wisdom Farm ให้จอดรถและลงที่บริเวณ Wisdom Farm   
 - กรณีมาเข้าชมนิทรรศการ จะแนะน าจุดจอดรถ และเมื่อจอดรถจะมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยทีป่ระจ าจุดจอดรถแนะน าให้เดินเข้ามาติดต่อที่จุดประชาสัมพันธ์ 
 ทั้งนี้ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะสอบถามเพ่ือใหผู้้รับบริการจอดรถได้ถูก 
และแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจุดต่อไปทีต่้องต้อนรับผู้รับบริการเพ่ือแจ้งว่าจะไปจุดใดต่อ 
 จุดที่ 2 สู่พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ 
 เมื่อเข้ามายังบริเวณจุดจอดรถแล้ว จะมีสถานที่ เข้าชม 2 จุดใหญ่ ๆ คือ บริเวณ 
Wisdom Farm และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร  

 Wisdom Farm ลักษณะการเข้าชม คือ เข้าชมแบบอิสระ ส าหรับผู้ทีช่อบถ่ายภาพ
บรรยากาศธรรมชาติ มีร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มกาแฟอินทรีย์และเครื่องดื่มเมนูสุขภาพ มีบริการ 
ปั่นจักรยาน และกิจกรรมให้อาหารสัตว์ เป็นต้น 

 เข้าชมนิทรรศการในอาคาร 
  - ติดต่อซื้อบัตรเข้าชม ณ จุดประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1  

- เดินชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์อย่างอิสระ แต่ละโซนจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ
บรรยายให้ความรู้ในส่วนนั้น ๆ รวมทั้งองค์ความรู้ ซึ่งสามารถสแกนได้จาก QR CODE  

- การชมภาพยนตร์ 3 มิติ จะมีรายละเอียดและก าหนดการฉายโดยสามารถสอบถาม
ได้ ณ จุดประชาสัมพันธ์ และจะมีเจ้าหน้าที่ในอาคารแจ้งรอบการฉาย โดยแบ่งเป็น ช่วงเช้า 2 รอบ 
ช่วงบ่าย 3 รอบ  

 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
  - ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณจุดขึ้นรถรางด้านหน้า 
  - รถรางน าชม เฉพาะวันที่มีตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง มหกรรม และมีกิจกรรม  
  - รถจักรยานให้เช่าบริเวณภายในพิพิธภัณฑ์ เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์  
  - กรณีลูกค้าเป็นผู้สูงอายุมีรถเข็นบริการ 
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 2. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ฯ เป็นการเข้าชมแบบหมู่คณะ มีการติดต่อประสานงาน 
เพ่ือก าหนดวันเวลาที่จะเข้าชม กิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า  ทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการจองและ
ติดต่อเพ่ือเข้าชม มีรายละเอียดดังนี้ 

    2.1 ช่องทางการติดต่อเพ่ือจอง แบ่งเป็น 
2.1.1 ติดต่อทางโทรศัพท์ 
 เบอร์หลักของส านักงาน 02-529-2212  เบอร์นี้ส านักพัฒนากิจการ เป็นผู้ดูแล 

และมีเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณจุดประชาสัมพันธ์อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่สนใจจะติดต่อ
จองจะโทรมาท่ีเบอร์นี้  

 เบอร์มือถือของส านักงานฯ ซึ่งจะแจ้งไว้ที่ด้านหลังของเอกสารประชาสัมพันธ์   
คือเบอร์ 087-359-7171 , 094-649-2333 เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักสารสนเทศและการสื่อสารโดย
ฝ่ายกิจการสัมพันธ์เป็นผู้ดูแล  
 2.1.2 เฟซบุ๊กแฟนเพจ ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (ภาพที่ 4.14) 
โดยลูกค้าสามารถส่งข้อความ  (Inbox) หรือกดปุ่มโทรเลย (call now)  เพ่ือสอบถามข้อมูล 
 

 
ภาพที่ 4.14  เฟซบุ๊กแฟนเพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ที่มา : https://www.facebook.com/WisdomKingFan/ 
 
 ทั้งนี้เฟซบุ๊กแฟนเพจจะมีผู้ดูแล (Admin) ดูแลทุกวัน เฉลี่ยสถิติในการตอบค าถามไม่เกิน 45 
นาที โดยผู้ดูแลหลักเป็นเจ้าหน้าที่จากส านักสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะตอบค าถามผู้รับบริการ 
หรือในกรณีบางค าถามไม่สามารถตอบได้ครบถ้วนจะมีทีมจากส านักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ค าถามเข้ามาตอบค าถามทาง inbox 

2.2 ขั้นตอนการจอง 
2.2.1 กรณีผู้รับบริการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 02-5292212 หรือเบอร์มือถือ 

087-359-7171 , 094-649-2333 เจ้าหน้าที่จะมีการแนะน าให้ด าเนินการกรอกรายละเอียดข้อมูล 
ใบสมัครซึ่งสามารถโหลดเอกสารได้ทาง www.wisdomking.or.th (ภาพที่ 4.15) แจ้งจ านวน 

http://www.wisdomking.or.th/
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ผู้เข้าชม วันเวลา และหลักสูตร เพ่ือยืนยันการจอง เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลกับผู้รับบริการเพ่ิมเติม
พร้อมขอเบอร์โทรศัพท์เพ่ือติดต่อกลับ โดยเจ้าหน้าที่คนใดเป็นผู้ประสานงานตั้งแต่เริ่มแรกจะเป็นดูแล
ผู้รับบริการจนจบเพื่อความรวดเร็ว  

2.2.2 กรณผีู้รับบริการติดต่อผ่านทาง inbox เฟซบุ๊กแฟนเพจ เจ้าหน้าที่ผู้รับข้อมูล 
จะให้ค าแนะน าขั้นตอนการจองเข้าชมเบื้องต้น และจะสอบถามข้อมูลผู้รับบริการในการติดต่อกลับ 
เพ่ือส่งต่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือผู้ดูแลติดต่อประสานงานกลับ  

2.2.3 กรณผีู้รับบริการยังไม่ตัดสินใจจอง และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทางเจ้าหน้าที่
จะมีการติดตามโดยจะแนะน าเรื่องของหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
แนะน าหลักสูตรกิจกรรมต่าง ๆ เช่น หลักสูตร 3 ชั่วโมง  (9.00 น.- 12.00 น.) 5 ชั่วโมง (9.00น.-
15.30 น.) จนผู้รับบริการตัดสินใจจองเข้ามาเรียนรู้  

2.2.4 ดาวน์โหลดใบสมัคร (ภาพที ่4.15) 
- เข้าเว็บไซต์ www.wisdomking.or.th 
- เลือกหัวข้อ กิจกรรมเด่น (หมายเลข 1)  

  - เลือกหัวข้อ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
(หมายเลข 2) 

    - เลือก ดาวน์โหลดใบสมัคร (หมายเลข 3) 
 

 
 

ภาพที่ 4.15 ขั้นตอนการโหลดใบสมัครในเว็บไซต์ www.wisdomking.or.th 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.wisdomking.or.th/
http://www.wisdomking.or.th/
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 2.2.5 กรอกรายละเอียดในใบสมัคร  

 
 

ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างใบสมัคร 
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 2.2.6 ส่งใบสมัครมาที่ E-mail : information@wisdomking.or.th  หรือแฟกซ์
มาที่ส่วนกลางของส านักงาน เบอร์ 02-529-2214 ซึ่งแจ้งไว้ที่ด้านล่างของใบสมัคร จากนั้นใบสมัคร
จะถูกส่งมาที่ส านักสารสนเทศและการสื่อสาร กรณีผู้รับบริการไม่สะดวกดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ
แฟกซ์เอกสาร สามารถใช้วิธีเพ่ิมเพ่ือนในไลน์แล้วส่งใบสมัครอีกช่องทางหนึ่งแทนได้  

2.2.7 เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปยังผู้ประสานงานเมื่อได้รับหนังสือจองการเข้าชม 
จากคณะ (โทรยืนยันการเข้าชมภายใน 3 วันท าการ) 

2.2.8 เมื่อด าเนินการยืนยันการจองการเข้าชมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะลงวันที่รับ
จองวันเข้าชม เจ้าหน้าที่ผู้ประสานรับจองการเข้าชมคือใคร แล้วส่งข้อมูลรายละเอียดไปที่ไลน์กลุ่ม
ส่วนกลาง และขึ้นในปฏิทินการจองการเข้าชมให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

2.2.9 กรณีมีการสั่งอาหาร ทางผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องอาหารจะโทรศัพท์ติดต่อ
กลับไปยังผู้ประสานงานเพื่อยืนยันเรื่องอาหารล่วงหน้าก่อน 3-5 วันก่อนมาเข้าชม 

2.2.10 ก่อนวันเข้าชม 1 วัน เจ้าหน้าที่ส านักสารสนเทศและการสื่อสาร จะมีการ
โทรศัพท์ยืนยันอีกครั้ง (ทีมกระบวนการ) เกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมตามใบสมัคร  

 
3. โครงกำรท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 

    เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 3 และ 4 ของเดือนเป็นกิจกรรม
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ร่วมสร้างความสุขและประสบการณ์ให้ลูกหลาน ผ่านการ
เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สัมผัสประสบการณ์ตรงด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
ความส าคัญของการเกษตรผ่านการลงมือปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตตาม
หลักสูตรที่ ก าหนดไว้ ในแต่ละสัปดาห์  โดยทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกี ยรติ ฯ 
จะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ผ่านทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ (ภาพที ่4.17) 
  ส าหรับผู้สนใจสามารถสแกน QR CODE ในโปสเตอร์ หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียด
การสมัคร โดยก่อนถึงวันจัดกิจกรรมทางทีมเจ้าหน้าที่จะมีการโทรศัพท์เพ่ือยืนยันอีกครั้ง 

mailto:information@wisdomking.or.th%20%20หรือ
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ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างโปสเตอร์โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
 

 จากที่ กล่ าวมา สรุปได้ว่ า  ขั้นตอนและการให้บริการตามลักษณะการเข้ าชมนั้น  
การเข้าชมแบบ Walk-in ถึงแม้ไม่มีระบบส าหรับให้จองล่วงหน้า ไม่ทราบว่าในแต่ละวันจะมี
ผู้รับบริการมาหรือไม่ ทว่าทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการจัดระบบการดูแล และ
การให้บริการแก่ผู้รับบริการเป็นอย่างดี ส่วนการเข้าชมแบบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ที่เน้นมา
เป็นหมู่คณะ มีกระบวนการเข้าชมที่ชัดเจน ดังนั้นในส่วนของการจองการเข้าชมพบว่ามีความละเอียด 
และให้ความส าคัญกับการเลือกกระบวนการและการยืนยันกับผู้ประสานงานอย่างเป็นระบบ และ
สุดท้ายโครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ฯ ที่เป็นกิจกรรมส าหรับครอบครัวหรือผู้ที่สนใจในกิจกรรมที่ทาง
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นในสัปดาห์นั้น ๆ ซึ่งการจองไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมี
ระบบการยืนยันกับผู้ที่ลงทะเบียนเพ่ือมาร่วมกิจกรรมอย่างดีเช่นเดียวกัน 
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ส่วนที่ 2 กำรวิจัยเชิงปริมำณ  
 
ส่วนที่ 2.1 สรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 3,559 คน แบ่งตามลักษณะ
การเข้าชม ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 4.1 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะการเข้าชม 
 

ที ่ ลักษณะกำรเข้ำชม จ ำนวน ร้อยละ 
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 2,653 74.54 

2. เข้าชมแบบ Walk-in 859 24.14 

3. โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ฯ  47 1.32 

รวม 3,559 100.00 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี 4.2 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

ที ่ เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ชาย 2,051 57.63 

2. หญิง 1,508 42.37 

รวม 3,559 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 2,051 คน (ร้อยละ 
57.63) รองลงมาคือ เพศหญิง จ านวน 1,508 คน (ร้อยละ 42.37)  
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ตำรำงท่ี 4.3 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
 

ที ่ ระดับอำยุ (ปี) จ ำนวน ร้อยละ 
1. 12-15 ปี           804  22.59 

2. 16-18 ปี        1,590  44.68 

3. 19-24 ปี           249  7.00 

4. 25-34 ปี           317  8.91 

5. 35-44 ปี           251  7.05 

6. 45-54 ปี           183  5.14 

7. 55-64 ปี           109  3.06 

8. 65 ปีขึ้นไป            56  1.57 

รวม 3,559 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 16-18 ปี มากที่สุด จ านวน 
1,590 คน (ร้อยละ 44.68) อันดับ 2 อายุระหว่าง 12-15 ปี จ านวน 804 คน (ร้อยละ 22.59)  
อันดับ 3 อายุระหว่าง 25-34 ปี จ านวน 317 คน (ร้อยละ 8.91) และอายุ 65 ปีขึ้นไป มีจ านวนน้อย
ที่สุด คือ 56 คน (ร้อยละ 1.57)  
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ตำรำงท่ี 4.4 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ที่ ระดับกำรศึกษำ ก ำลังศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ประถมศึกษา  62  2.25  5  0.62 67 1.88 

2. มัธยมศึกษาตอนต้น  863  31.32  17  2.11 880 24.73 

3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

 1,739  63.12  75  9.33 1,814 50.97 

4. ปวส.  19  0.69  55  6.84 74 2.08 

5. ปริญญาตร ี  69  2.50  527  65.55 596 16.75 

6. ปริญญาโท  3  0.11  117  14.55 120 3.37 

7. ปริญญาเอก - -  8  1.00 8 0.22 

รวม 2,755 77.41 804 22.59 3,559 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ อยู่ในช่วงก าลังศึกษา จ านวน 2,755 คน(ร้อยละ 77.41) และส าเร็จการศึกษาแล้ว  
804 คน (ร้อยละ 22.59) 
 เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. มากที่สุด จ านวน 1,739 คน (ร้อยละ 63.12) อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 863 คน (ร้อยละ 31.32) อันดับ 3 ระดับปริญญาตรี จ านวน 69 คน (ร้อยละ 2.50) และ
ระดับปริญญาโท มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 3 คน (ร้อยละ 0.11) ทั้งนี้ไม่พบกลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 
 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มาก
ที่สุด จ านวน 527 คน (ร้อยละ 65.55) อันดับ 2 ระดับปริญญาโท จ านวน 117 คน (ร้อยละ 14.55)  
อันดับ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 75 คน (ร้อยละ 9.33) และระดับปริญญาเอก มี
จ านวนน้อยที่สุด คือ 8 คน (ร้อยละ 0.22) 
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ตำรำงท่ี 4.5 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
 

ที ่ อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
1. นักเรียน 2,649 74.43 

2. นิสิต/นักศึกษา 106 2.98 

3. ครู/อาจารย์ 364 10.23 

4. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 198 5.56 

5. ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว 31 0.87 

6. พนักงานบริษัทเอกชน 127 3.57 

7. รับจ้างอิสระ 35 0.98 

8. เกษตรกร 16 0.45 

9. เกษียณ 15 0.42 

10. อ่ืน ๆ 18 0.51 

รวม 3,559 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน จ านวน 2,649 คน (ร้อยละ 
74.43) อันดับ 2 ครู/อาจารย์ 364 คน (ร้อยละ 10.23) อันดับ 3 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 198 คน (ร้อยละ 5.56) และอาชีพเกษียณมีจ านวนน้อยที่สุด 15 คน (ร้อยละ 0.42) 
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ตำรำงท่ี 4.6 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจังหวัดที่พักอาศัย 
 

ที ่ จังหวัด จ ำนวน ร้อยละ 
1. กรุงเทพมหานคร        1,201 33.75 

2. นนทบุรี           928  26.07 

3. ปทุมธานี           760  21.35 

4. พระนครศรีอยุธยา           253  7.11 

5. สระบุรี           165  4.64 

6. สิงห์บุรี            72  2.02 

7. ฉะเชิงเทรา            53  1.49 

8. สมุทรปราการ            18  0.51 

9. ชลบุร ี            17  0.48 

10. ปราจีนบุรี            17  0.48 

11. นครนายก              8  0.22 

12. ลพบุรี              8  0.22 

13. อ่างทอง              8  0.22 

14. นครปฐม              7  0.20 

15. จันทบุรี              5  0.14 

16. ราชบุรี              5  0.14 

17. นครราชสีมา              5  0.14 

18. กาญจนบุรี              4  0.11 

19. ชุมพร              3  0.08 

20. ยะลา              2  0.06 

21. บุรีรัมย์              2  0.06 

22. เชียงใหม่              2  0.06 

23. สุพรรณบุรี              2  0.06 

24. ขอนแก่น              1  0.03 

25. ระยอง              1  0.03 

26. สงขลา              1  0.03 

27. แม่ฮ่องสอน              1  0.03 
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ตำรำงท่ี 4.6 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจังหวัด (ต่อ) 
 

ที ่ จังหวัด จ ำนวน ร้อยละ 
28. เชียงราย              1  0.03 

29. ภูเก็ต              1  0.03 

30. ล าปาง              1  0.03 

31. ระนอง              1  0.03 

32. บึงกาฬ              1  0.03 

33. เพชรบุรี              1  0.03 

34. พังงา              1  0.03 

35. มุกดาหาร              1  0.03 

36. อุตรดิตถ์              1  0.03 

37. ก าแพงเพชร              1  0.03 

 รวม 3,559 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ส่วนใหญ่พักอาศัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร 1,201 คน (ร้อยละ 33.75) อันดับ 2 จังหวัดนนทบุรี  
928 คน (ร้อยละ 26.07) และอันดับ 3 จังหวัดปทุมธานี จ านวน 760 คน (ร้อยละ 21.35)   
และภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ช่วงเก็บข้อมูลมาจาก  
37 จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 2. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรเปิดรับข่ำวสำรของผู้รับบริกำรจำกสื่อของ
พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
  
ตอนที่ 2 พฤติกรรมกำรเปิดรับข่ำวสำร 
 

ตำรำงท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละ สื่อหรือช่องทางที่ท าให้รู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
 

ที ่ ส่ือหรือช่องทำง ที่ท ำให้รู้จักพิพิธภัณฑ์กำรเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

จ ำนวนครั้ง
ในกำรตอบ 

ร้อยละจำก
ผู้เข้ำชม 

3,559 คน 
1. อาจารย์/รุ่นพ่ี-รุ่นน้อง/เพ่ือน/คนรู้จัก แนะน า 2,783 78.20 
2. สื่อประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ   521 14.64 
3. กิจกรรมออกบูทตามสถานที่ต่าง ๆ 368 10.34 
4. ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองผ่าน www.wisdomking.or.th 280 7.87 
5. อ่ืน ๆ  เช่น 149 4.19 

- ใกล้บ้าน                                               18   

- เคยมาทัศนศึกษากับทางโรงเรียน                 16   

- จากการศึกษาดูงาน                                 10   

- ป้ายข้างทาง                                           8   

- ขับรถผ่าน                                             4   

- กลุ่ม Line                                             4   

- บุคคลในเครือข่ายชุมชนชาวบ้าน                  1   

- เพจสมาคมนวนคร                                   1   

- เคยมารับเสด็จ                                        1   
6. กิจกรรมของหน่วยงาน 42 1.18 

หมำยเหตุ : ข้อน้ีเป็นการเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ฉะน้ันแต่ละข้อจะต้องคิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 3,559 คน ของแต่ละข้อ 
 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า สื่อ/ช่องทางที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ อันดับ 1 คือ อาจารย์/รุ่นพ่ี-รุ่นน้อง/เพ่ือน/คนรู้จัก แนะน า จ านวน 2,783 คน 
(ร้อยละ 78.20) อันดับ 2 คือ สื่อประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  จ านวน 
521 คน (ร้อยละ 14.64) อันดับ 3 กิจกรรมออกบูทตามสถานที่ต่าง ๆ จ านวน 368 คน (ร้อยละ 
10.34) และอันดับที่ 6 กิจกรรมของหน่วยงานเป็นสื่อ/ช่องทางที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างรู้จักพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ น้อยที่สุด มีจ านวน 42 คน (ร้อยละ 1.18) 
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ตำรำงที่ 4.8 จ านวน ร้อยละ และอันดับการเปิดรับและไม่เคยเปิดรับข่าวสารจากพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จากสื่อต่าง ๆ เฉลี่ยภายใน 1 เดือน 
 

ที ่
 

ส่ือ ไม่เคย 
เปิดรับ 

เปิดรับ อันดับ 

1. Facebook 
(www.facebook.com/WisdomKingFan) 

1,719.00 1,840.00 1 
48.30 51.70 

2. YouTube 1,843.00 1,716.00 2 
  51.78 48.22 

3. โทรทัศน์ 1,943.00 1,616.00 3 
54.59 45.41 

4. เว็ปไซต์หนังสือพิมพ์ข่าว 2,021.00 1,538.00 4 
56.79 43.21 

5. Website (www.wisdomking.or.th) 2,023.00 1,536.00 5 
56.84 43.16 

6. LINE Official (Account 
@wisdomkingfan) 

2,092.00 1,467.00 6 
58.78 41.22 

7. Instagram   2,132.00 1,427.00 7 
59.90 40.10 

8. วิทยุ 2,176.00 1,383.00 8 
61.14 38.86 

9. Application (Wisdom King Mobile) 2,194.00 1,365.00 9 
61.65 38.35 

10. Twitter 2,213.00 1,346.00 10 
  62.18 37.82 

11. อ่ืน ๆ 3,376.00 183.00 11 
  94.86 5.14 
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ตำรำงที่ 4.9 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความบ่อยในการได้รับข่าวสารจาก 
สื่อต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เฉลี่ยภายใน 1 เดือน  
 
ที ่ สื่อที่เปิดรับข่ำวสำร มำกที่สุด 

(มำกกว่ำ 
10 คร้ัง/
เดือน) 

 

มำก 
( 9-10
คร้ัง/
เดือน) 

ปำนกลำง 
( 7-8 
คร้ัง/
เดือน) 

น้อย 
( 4-6
คร้ัง/
เดือน) 

น้อยที่สุด 
(น้อยกว่ำ 
3 คร้ัง/
เดือน) 

% กำร
เปิดรับ 
(ตำรำง 
4.8) 

ค่ำเฉลี่ย ควำม 
หมำย 

1. Facebook 
(www.facebook.com 
/WisdomKingFan)  

418 394 481 269 278 51.70 3.22 ปาน
กลาง 22.72 21.41 26.14 14.62 15.11 

2. YouTube 
  

335 362 462 262 295 48.22 3.10 ปาน
กลาง 19.52 21.10 26.92 15.27 17.19 

3. โทรทัศน์ 
  

346 267 422 262 319 45.41 3.04 ปาน
กลาง 21.41 16.52 26.11 16.21 19.74 

4. เว็ปไซต์หนังสือพิมพ์ข่าว 
  

252 317 423 214 332 43.21 2.96 ปาน
กลาง 16.38 20.61 27.50 13.91 21.59 

5. Website 
(www.wisdomking.or.th) 

316 299 446 207 268 43.16 3.12 ปาน
กลาง 20.57 19.47 29.04 13.48 17.45 

6. LINE Official (Account 
@wisdomkingfan) 

310 305 383 232 237 41.22 3.15 ปาน
กลาง 21.13 20.79 26.11 15.81 16.16 

7. Instagram   
  

290 283 405 219 230 40.10 3.13 ปาน
กลาง 20.32 19.83 28.38 15.35 16.12 

8. วิทยุ 
  

240 277 374 225 267 38.86 3.00 ปาน
กลาง 17.35 20.03 27.04 16.27 19.31 

9. Application (Wisdom 
King Mobile) 

257 277 365 221 245 38.35 3.06 ปาน
กลาง 18.83 20.29 26.74 16.19 17.95 

10. Twitter 
  

254 276 384 227 205 37.82 3.11 ปาน
กลาง 18.87 20.51 28.53 16.86 15.23 

11. อื่น ๆ 
เช่น อาจารย์ เพื่อน  
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

62 32 24 26 39 5.14 3.28 ปาน
กลาง 33.88 17.49 13.11 14.21 21.31 

ค่ำเฉลี่ย  3.11  
หมำยเหตุ  1. เกณฑ์ระดับคะแนน 1.00 – 1.79 น้อยท่ีสุด 1.80 – 2.59 น้อย   2.60 – 3.39 ปานกลาง 
            3.40 – 4.19 มาก  4.20 – 5.00 มากท่ีสุด 
  2. การเรียงล าดับสื่อเรียงตามตารางที่ 4.8  

 
 

http://www.facebook.com/
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 จากตารางที่ 4.8 และ 4.9 สื่อของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่กลุ่มตัวอย่าง
เปิดรับ และความบ่อยในการได้รับข่าวสารจากสื่อนั้น ๆ เฉลี่ยภายใน 1 เดือน ทั้งนี้เมื่อพิจารณา 
สื่อแต่ละประเภท พบว่า  
 Facebook (www.facebook.com/WisdomKingFan) เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมาก
ที่สุด ร้อยละ 51.70 และความบ่อยในการได้รับข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 3.22 อยู่ในระดับปานกลาง 
 YouTube เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับ อันดับ 2 ร้อยละ 48.22 และความบ่อยในการได้ 
รับข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 3.10 อยู่ในระดับปานกลาง 
 สื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับ อันดับ 3 ร้อยละ 45.41 และความบ่อยในการได้ 
รับข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 3.04 อยู่ในระดับปานกลาง 
 สื่ออ่ืน ๆ เช่น อาจารย์ เพ่ือน ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับน้อยที่สุด  
ร้อยละ 5.14 และความบ่อยในการได้รับข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 3.28 
 โดยภาพรวมความบ่อยในการได้รับข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 3.11 อยู่ ในระดับปานกลาง   
(7-8 ครั้ง/เดือน)  
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วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 3. เพื่อศึกษำกำรรับรู้และพฤติกรรมกำรใช้บริกำรของผู้รับบริกำรที่มีต่อ 
พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
 
ตอนที่ 3 กำรรับรู้และพฤติกรรมกำรใช้บริกำร 
 
ตำรำงท่ี 4.10 จ านวน ร้อยละ และอันดับการรับรู้ที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ   
 

ที ่ ลักษณะขององค์กร จ ำนวน ร้อยละ อันดับ 

1. พิพิธภัณฑ์ต้นแบบของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  1,926  54.12 1 
2. พิพิธภัณฑ์มีชีวิต 725  20.37 2 
3. แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 305  8.57 3 
4. พิพิธภัณฑ์แห่งนวัตกรรม 217  6.10 4 
5. พิพิธภัณฑ์ในการสร้างแรงบันดาลใจ 191  5.37 5 
6. พิพิธภัณฑ์ที่สร้างอาชีพให้กับประชาชน 119  3.34 6 
7. พ้ืนที่ความสุขของครอบครัว 42  1.18 7 
8. อ่ืนๆ เช่น 34  0.96 8 

- องค์กรที่เป็นองค์รวม เสริมสร้างความรู้ด้าน
การเกษตร 

   

รวม 3,559  100.00  
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเมื่อได้รู้จักและเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ  มีภาพและรับรู้ว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คือ อันดับ 1 พิพิธภัณฑ์
ต้นแบบของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1,926 คน (ร้อยละ 54.12) อันดับ 2 พิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
จ านวน 725 คน (ร้อยละ 20.37) อันดับ 3 แหล่งเรียนรู้ของชุมชน จ านวน 305 คน ร้อยละ 8.57 
และ อันดับ 8 อ่ืน ๆ เช่น องค์กรที่เป็นองค์รวม เสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตร เป็นอันดับสุดท้าย  
จ านวน 34 คน (ร้อยละ 0.96)  
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ตำรำงท่ี 4.11 จ านวน และร้อยละพฤติกรรมการใช้บริการทีพิ่พิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

พฤติกรรมกำรใช้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 

จ ำนวนครั้งที่เข้ำชม   
ครั้งแรก 2,453  68.92 
2 ครั้ง 676  18.99 
3 ครั้ง 127  3.57 
4 ครั้ง 41  1.15 
5 ครั้ง 29  0.81 
มากกว่า 5 ครั้ง 233  6.55 

รวม 3,559  100.00 

บุคคลที่ร่วมเข้ำชม 

คนเดียว 30  0.84 

โรงเรียน/หน่วยงาน 3,095  86.96 

เพ่ือน 181  5.09 
ครอบครัว 247  6.94 

อ่ืน ๆ 6  0.17 
รวม 3,559  100.00 

เวลำเฉลี่ยในกำรเข้ำชม 
น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 171  4.80 
3 ชั่วโมง 1,064  29.90 
4-6 ชั่วโมง 2,223  62.46 
มากกว่า 6 ชั่วโมง 101  2.84 

รวม 3,559  100.00 
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 จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ เป็นครั้งแรก จ านวน 2,453 คน (ร้อยละ 68.92) อันดับ 2 คือ 2 ครั้ง จ านวน 676 คน 
(ร้อยละ 18.99) อันดับ 3 มากกว่า 5 ครั้ง จ านวน 233 คน (ร้อยละ 6.55) และเข้าชม 5 ครั้งมีจ านวน
น้อยที่สุด 29 คน (ร้อยละ 0.81) 
 ด้านบุคคลที่ร่วมเข้าชมพร้อมกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มากับโรงเรียน/หน่วยงาน 
จ านวน 3,095 คน (ร้อยละ 86.96) อันดับ 2 มากับครอบครัว 247 คน (ร้อยละ 6.94 ) อันดับ 3  
มากับเพื่อน จ านวน 181 คน (ร้อยละ 5.09) และอ่ืน ๆ มีจ านวนน้อยที่สุด 6 คน (ร้อยละ 0.17) 
 และเวลาเฉลี่ย ในการเข้าชมที่ พิ พิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  พบว่า  
ส่วนใหญ่เข้าชมเฉลี่ย 4-6 ชั่วโมง จ านวน 2,223 คน (ร้อยละ 62.46) อันดับ 2 ประมาณ 3 ชั่วโมง 
จ านวน 1,064 คน (ร้อยละ 29.90) อันดับ 3 น้อยกว่า 3 ชั่วโมง จ านวน 171 คน (ร้อยละ 4.80) และ
เข้าชม มากกว่า 6 ชั่วโมง มีจ านวนน้อยที่สุด 101 คน (ร้อยละ 2.84) 
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ตำรำงที่ 4.12 จ านวน และร้อยละการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ 
 

ที ่ กิจกรรม 
 

จ ำนวน ร้อยละจำก
ผู้เข้ำชม 

3,559 คน 

อันดับ 

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 3,122       87.72  1 
2. เข้าชมพิพิธภัณฑ์แบบ Walk-in 1,052       29.56  2 
3. ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง    399       11.21  3 
4. โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ฯ    257  7.22  4 
5. โครงการอบรม    186         5.23  5 
6. อ่ืนๆ ..........................       8         0.22  6 

หมำยเหตุ : ข้อน้ีเป็นการเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ฉะน้ันแต่ละข้อคิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 3,559 คน ของแต่ละข้อ 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเข้าร่วมกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ อันดับ 1 คือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 3,122 คน (ร้อยละ 87.72) อันดับ 2 เข้าชม
พิพิธภัณฑ์แบบ Walk-in จ านวน 1,052 คน (ร้อยละ 29.56) อันดับ 3 ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
399 คน (ร้อยละ 11.21) และอันดับ 6 อ่ืน ๆ กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมน้อยที่สุด จ านวน 8 คน (ร้อยละ 
0.22) 
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ตำรำงที่ 4.13 จ านวน ร้อยละ และอันดับการเข้าชมนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรตฯิ 
 

นิทรรศกำร 
จ ำนวนที่

ตอบ 
ร้อยละจำกผู้
เข้ำชม 3,559 

คน 

อันดับ 

พิพิธภัณฑ์ในอำคำร      
พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1  3,275 92.02 1 
พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2  2,560 71.93 2 
พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3  595 16.72 4 
พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 447 12.56 5 
พิพิธภัณฑ์ดินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 187 5.25 7 
พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6  167 4.69 8 

พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง    
พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  1,966 55.24 3 
พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ  290 8.15 6 

หมำยเหต ุ: ข้อน้ีเป็นการเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ฉะน้ันแต่ละข้อคิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 3,559 คน ของแต่ละข้อ 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า นิทรรศการที่กลุ่มตัวอย่างเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ มากที่สุดอันดับ 1 คือ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 
จ านวน 3,275 คน (ร้อยละ 92.02) อันดับ 2 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ 5  
ชั้น 2 จ านวน 2,560 คน (ร้อยละ 71.93) อันดับ 3 พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
จ านวน 1,966 คน (ร้อยละ 55.24) และอันดับ 8 พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6  
มีผู้เข้าชมน้อยที่สุด 167 คน (ร้อยละ 4.69) 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 4. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรมำใช้บริกำรที่
พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
 

ตอนที่ 4 ควำมพึงพอใจ 
 

ตำรำงที่ 4.14 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความประทับใจการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรำ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 (จ านวนผู้เข้าชม 3,275 คน)  
 

ที่ โซนกำรจัด
แสดง 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย ควำม 
หมำย 

อันดับ 

1 นวัตกรรมของพ่อ 
  

1,801 448 214 35 8 4.60 มาก
ที่สุด 

1 

71.87 17.88 8.54 1.40 0.32   

2 ตามรอยพ่ออยู่
อย่างพอเพียง   

1,650 490 235 26 17 4.54 มาก
ที่สุด 

2 

68.24 20.26 9.72 1.08 0.70   

3 ตามรอยพ่ออยู่
อย่างพอเพียง  

1,573 614 205 12 12 4.54 มาก
ที่สุด 

2 

65.11 25.41 8.49 0.50 0.50   

4 หลักการทรงงาน 
  

1,695 581 264 8 10 4.54 มาก
ที่สุด 

2 

66.26 22.71 10.32 0.31 0.39   

5 กษัตริย์เกษตร 
  

1,920 630 270 30 24 4.53 มาก
ที่สุด 

5 

66.81 21.92 9.39 1.04 0.84   

6 ภูมิพลังแผ่นดิน 
  

1,570 552 236 23 11 4.52 มาก
ที่สุด 

6 

65.64 23.08 9.87 0.96 0.46   

7 พระราชพิธีในวิถี
เกษตร 

1,800 517 297 35 29 4.50 มาก
ที่สุด 

7 

67.21 19.31 11.09 1.31 1.08   

8 สนองพระราช
ปณิธาน 

1,558 540 230 25 33 4.49 มาก
ที่สุด 

8 

65.30 22.63 9.64 1.05 1.38  

9 หัวใจใฝ่เกษตร 
  

1,406 583 271 15 9 4.47 มาก
ที่สุด 

9 

61.56 25.53 11.87 0.66 0.39   

เฉลี่ย 4.53 มาก
ที่สุด 

 

หมำยเหต ุ: เกณฑ์ระดับควำมประทับใจ 
 1.00 – 1.79 น้อยท่ีสุด      ,   1.80 – 2.59  น้อย        ,  2.60 – 3.39 ปานกลาง 

1.40 – 4.19 มาก            ,   4.20 – 5.00  มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 4.14 พบว่า ค่าเฉลี่ยความประทับใจต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1  มีค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโซนการจัด
แสดง พบว่า อันดับ 1 โซนนวัตกรรมของพ่อ ค่าเฉลี่ย  4.60 อันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 โซน คือ 
โซนวิถีเกษตรของพ่อ  โซนตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง และโซนหลักการทรงงาน มีค่าเฉลี่ย 4.54 
และอันดับที่ 9 โซนหัวใจใฝ่เกษตร มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 4.47 แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทุกโซนมีค่าเฉลี่ยสูง
ใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับมากที่สุดทุกโซน 
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ตำรำงท่ี 4.15 จ านวน และเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรำ อำคำรเฉลิม
พระเกียรติฯ 5 ช้ัน 1  

 
ที ่ ข้อควำม จ ำนวน 

1. ภาพยนตร์ 3 มิติ  

 ไม่ระบุเหตุผล 130 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะสนุกสนาน เพลิดเพลิน 40 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะได้ความรู้  มีเนื้อหาที่น่าสนใจ 16 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส มีข้อคิด มีเนื้อหา
น่าสนใจ 

7 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะให้ข้อคิดที่ดี 7 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการฝนหลวง 2 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะได้เห็นถึงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ
โครงการพ่อหลวง 

2 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะแสดงถึงความสามัคคี 2 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะชอบดูหนัง 2 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะซาบซึ้งใจ 2 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะได้รู้ประโยชน์การด านาเรื่องน้ ามันที่ใช้
แล้ว 

1 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะวิดีทัศน์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 มีความ
สวยงาม และมีเนื้อหาที่ทรงคุณค่าต่อผู้รับชมเป็นอย่างมาก 

1 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะได้เข้าใจโครงการในเวลาสั้นและสนุก 1 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะท าให้ได้รู้ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม 1 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะแฝงคุณธรรมจริยธรรมไว้ 1 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะไม่น่าเบื่อ 1 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะน่าตื่นเต้น 1 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะรู้จักการใช้ชีวิตต้นไม้ 1 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะเหมือนจริง 1 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะเป็นการสื่อความหมายที่ดี 1 

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะสวยงาม 1 
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ตำรำงท่ี 4.15 จ านวน และเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรำ อำคำรเฉลิม
พระเกียรติฯ 5 ช้ัน 1  (ต่อ) 

 
ที ่ ข้อควำม จ ำนวน 

2.  ได้รับความรู้จากการมาเข้าชมที่พิพิธิภัณฑ์ 44 

 ได้รับความรู้เรื่องของพ่อหลวง ร.9 8 

 ได้รู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจมากมาย  7 

 มีประโยชน์และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานได้ดี 4 

 ได้รับความรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 3 

 มีสาระดีต่อประชาชน เด็ก เยาวชน คนไทยทุกคน 2 

 มีข้อมูลให้ศึกษาเยอะ 2 

 ได้ความรู้ถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 2 

 ได้ความรู้ ชอบที่ในหลวงไม่ทิ้งราษฎรของพ่อ 1 

 ได้เรียนรู้โครงการในพระราชด าริ 1 

 ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ห้องเรียนไม่ได้สอน 1 

3. สถานที่สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ 25 
4. สนุก 19 
5. มีกิจกรรมที่หลากหลาย ประทับใจทุกกิจกรรม  7 
6. อากาศเย็นสบาย 5 
7. วิถีเกษตรของพ่อ/ความรู้เกี่ยวกับเกษตร 5 
8. รูปแบบในการจัดนิทรรศการ การจัดท าสื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 5 
9. วิทยากรพูดดี บรรยายดี อธิบายเข้าใจง่าย 4 
10. ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 4 
11. มีจุดประสงค์ดี มีเนื้อหา และมีโอกาสได้เดินตามพระราชด ารัส เพราะ

เราเดินตามรอยพ่อ 
4 

12. การจัดแสงสวย 3 
13. เป็นการจ าลองการเรียนรู้ต่าง ๆ/การจัดการแสดง มีเนื้อหาความรู้ให้

ค้นคว้ามากมาย 
3 

14. ดีมากครับ 2 
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ตำรำงที่ 4.15 จ านวน และเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรำ อำคำรเฉลิม
พระเกียรติฯ 5 ชั้น 1  (ต่อ) 

 
ที ่ ข้อควำม จ ำนวน 

15. ชอบมากๆ 2 
16. สื่อต้นแบบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  2 
17. ร่มรื่น 2 
18. พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคาร 5 ชั้น 1 2 
19. เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 2 
20. พระราชพิธีในวิถีเกษตร 2 
21. นิทรรศการรูปปั้นต่าง ๆ ในอาคาร 2 
22. ดูแล้วคิดถึงในหลวง / คิดถึงมิลืมเลือน ๙ 2 
23. ภาพที่สื่อความรู้ภายในอาคารให้ความรู้แก่เรา และได้เห็นหลายสิ่งที่ไม่

เคยเห็น 
2 

24. การแสดงภาพยนตร์สารคดี 3 มิติ เพราะสวยงาม ได้ความรู้ถึงท่ีมาของ
พิพิธภัณฑ์ 

1 

25. ประทับใจสื่อวิดีทัศน์ เพราะการน าเสนอน่าสนใจ 1 
26. หนัง 3 มิติ ซุ้มชั้น 1 แสดงวัยเด็กของพระองค์ท่านพร้อมเพลง หลักการ

ทรงงานท าให้นึกถึงค าสอนของท่านและเตือนใจให้มาปฏิบัติ 
1 

27. มีความใส่ใจในรายละเอียด 1 
28. สนุกสนาน เหมือนจริง น่าตื่นเต้น 1 
29. เกษตรถิ่นไทย สวยงามมาก 1 
30. ประทับใจในวิทยากร สถานที่ และมีความประทับใจในพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9 อยู่แล้ว 
1 

31. ได้รับความรู้และอุดมการณ์ในการท างาน 1 
32. ในหลวงรักเรา 1 
33. ได้หลักการคิด การทรงงานของพระองค์ท่าน เป็นแบบอย่างให้คนทั้ง

โลกได้น าไปปฏิบัติได้ ไม่ต้องใช้ต้นทุนมาก แต่ได้ผลกลับมากครับ 
1 

34. เป็นแนวทางสู่การจัดนิทรรศการอื่น ๆ 1 
35. สะท้อนให้เป็นภาพชัดดี 1 
36. ภูมิพลังแผ่นดิน 1 
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ตำรำงที่ 4.16 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความประทับใจการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรำ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ช้ัน 2 (จ านวนผู้เข้าชม 2,560 คน)  
 
ที ่ โซนกำรจัดแสดง มำก

ที่สุด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย ควำม 

หมำย 
อันดับ 

1. เกษตรอนาคต 
 

1,427 347 226 19 9 4.56 มากที่สุด 1 

70.36 17.11 11.14 0.94 0.44   

2. น้อมน าค าพ่อสอน 1,416 426 227 15 8 4.54 มากที่สุด 2 

67.69 20.36 10.85 0.72 0.38   

3. เกษตรสาระ 1,338 406 295 6 4 4.50 มากที่สุด 3 

65.30 19.81 14.40 0.29 0.20   

4. มหัศจรรย์ท้องทุ่ง 1,346 381 282 12 8 4.50 มากที่สุด 3 

66.34 18.78 13.90 0.59 0.39   

5. ตลาดเก่าชาวเกษตร 1,342 413 282 13 4 4.50 มากที่สุด 3 

65.34 20.11 13.73 0.63 0.19   

6. นวัตกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1,292 511 342 10 15 4.41 มากที่สุด 6 

59.54 23.55 15.76 0.46 0.69   

7. ต านานเกษตรไทย 1,181 538 290 14 11 4.41 มากที่สุด 6 

58.06 26.45 14.26 0.69 0.54   

8. เกษตรถิ่นไทย 1,128 576 344 10 4 4.36 มากที่สุด 8 

54.70 27.93 16.68 0.48 0.19   

9. วิถีเกษตรลุม่น้ า 1,121 515 387 12 10 4.33 มากที่สุด 9 

54.82 25.18 18.92 0.59 0.49   

เฉลี่ย 4.46 มากที่สุด  
หมำยเหต ุ: เกณฑ์ระดับควำมประทับใจ 
 1.00 – 1.79 น้อยท่ีสุด      ,   1.80 – 2.59  น้อย        ,  2.60 – 3.39 ปานกลาง 
 3.40 – 4.19 มาก            ,   4.20 – 5.00  มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ค่าเฉลี่ยความประทับใจต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2  มีค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโซนการจัด
แสดง พบว่า อันดับ 1 เกษตรอนาคต ค่าเฉลี่ย  4.56 อันดับ 2 โซนน้อมน าค าพ่อสอน ค่าเฉลี่ย 4.54 
และ อันดับ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 โซน คือ โซนเกษตรสาระ โซนมหัศจรรย์ท้องทุ่ง  โซนตลาดเก่าชาว
เกษตร มีค่าเฉลี่ย 4.50 และอันดับ 9 โซนวิถีเกษตรลุ่มน้ า มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 4.33 แต่ทั้งนี้จะเห็น
ได้ว่าทุกโซนมีค่าเฉลี่ยสูงใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับมากที่สุดทุกโซน 
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ตำรำงท่ี 4.17  จ านวน และเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรำ อำคำรเฉลิม 
พระเกียรติฯ 5 ชั้น 2  

 
ที ่ ข้อควำม จ ำนวน 

1. ตลาดเก่าชาวเกษตร/วิถีไทยโบราณ เพราะมีความเป็นยุคที่เก่า ๆ ท า
ให้ร าลึกถึงบ้านเรือนในอดีต อาชีพ และวิถีชีวิตของคนในอดีต คิดถึง 
พ่อ แม่และประทับใจที่สุด 

20 

2. การจัดแสดงที่สวยงาม/ความสวยงามของศิลปกรรมในการแสดง 19 
3. ได้รับความรู้ใหม ่ๆ 12 
4. มีข้อมูลให้ศึกษามากมาย และเรียนรู้เข้าใจง่าย 10 
5. ได้ความรู้เกี่ยวกับความพอเพียง/วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 6 
6. สนุกมาก 5 
7. ถ่ายรูปสวย/มีพ้ืนที่ถ่ายภาพเยอะ 3 
8. ได้เรียนรู้การเกษตรต่าง ๆ/เกษตรอนาคต  2 
9. หุ่นการเกษตร มีความสวยและสมจริง 2 
10. ได้เรียนรู้สิ่งที่พ่อสร้างและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 2 
11. ตรงกับหลักในชีวิตประจ าวัน 1 
12. ในหลวงรักเรา 1 
13. ภูมิพลังแผ่นดิน 1 
14. มีภูมิปัญญาไว้ให้ศึกษา 1 
15. น้อมน าค าพ่อสอน 1 
16. ได้ความรู้ความเข้าใจ และรักพ่อที่สุดครับ 1 
17. เพราะมีโครงการพระราชด าริให้ศึกษา 1 
18. น่าสนใจ เพราะรัก พ่อ ร.9 1 
19. เพราะจัดท าได้ดีมาก 1 
20. เพราะอยากอยู่แบบพอเพียงไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 1 
21. มีสิ่งเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ 1 
22. เพราะมีภาพให้ชมมากมาย 1 
23. เดินชมรูปปั้น 1 
24. ต้นไม้สวย 1 
25. ท้องฟ้าสวย 1 
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ตำรำงที่ 4.17  จ านวนและเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรำ อำคำรเฉลิม 
พระเกียรติฯ 5 ชั้น 2 (ต่อ)  

 
ที ่ ข้อควำม จ ำนวน 

26. สวยงาม ไม่เคยเห็นจากท่ีไหน 1 
27. ประทับใจทุกอาคาร บรรยายให้ความรู้ดีมาก 1 
28. พระอัจฉริยภาพด้านการจัดการ ดิน น้ า ป่า คน 1 
29. เพราะจัดท าได้ดีมาก 1 
30. ได้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ 1 
31. เพราะมีกิจกรรมให้เล่น 1 
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ตำรำงที่ 4.18 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความประทับใจการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 3 (จ านวนผู้เข้าเข้าชม 595 คน)  
 

ที ่ โซนกำรจัดแสดง มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ควำม 
หมำย 

อันดับ 

1. แรงบันดาลใจ...เจ้า
ฟ้านักอนุรักษ์ 

317 195 50 4 0 4.46 
 

มาก
ที่สุด 

1 

53.28 32.77 8.40 0.67 0.00 

2. อนุรักษ์พันธุกรรม...
ท าได ้

329 175 53 7 1 4.46 มาก
ที่สุด 

1 

55.29 29.41 8.91 1.18 0.17 

3. พันธุกรรมสร้างชีวิต 324 174 60 6 0 4.45 
 

มาก
ที่สุด 

3 

54.45 29.24 10.08 1.01 0.00 

4. พันธุกรรมตามนิเวศ 314 177 67 1 2 4.43 มาก
ที่สุด 

4 

52.77 29.75 11.26 0.17 0.34 

เฉลี่ย 4.45 มำก
ที่สุด 

 

หมำยเหต ุ: เกณฑ์ระดับควำมประทับใจ 
 1.00 – 1.79 น้อยท่ีสุด      ,   1.80 – 2.59  น้อย        ,  2.60 – 3.39 ปานกลาง 
        3.40 – 4.19 มาก   ,   4.20 – 5.00  มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ค่าเฉลี่ยความประทับใจต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์
พันธุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโซน
การจัดแสดง พบว่า อันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 โซน คือ โซนแรงบันดาลใจ...เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ และ
โซนอนุรักษ์พันธุกรรม...ท าได้ ค่าเฉลี่ย 4.46 อันดับ 3 โซนพันธุกรรมสร้างชีวิต ค่าเฉลี่ย 4.45 และ 
อันดับ 4 โซนพันธุกรรมตามนิเวศ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.43 แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทุกโซนมีค่าเฉลี่ยสูง
ใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ตำรำงที่ 4.19 จ านวน และเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อำคำร
เฉลิมพระเกียรติฯ 3  

 

ที ่ ข้อควำม จ ำนวน 

1. มหัศจรรย์พันธุกรรม 3 
2. มีเมล็ดพันธุ์แปลก ๆ มากมาย 3 
3. ไดเ้ห็นและรู้จักเมล็ดพันธุ์พืชหลากหลายชนิดให้รับชม ซึ่งบางชนิดไม่

เคยเห็นมาก่อน 
3 

4. ได้รับความรู้ 3 
5. ท าสื่อการแสดงออกมาตื่นเต้นทั้งแสง สี เสียง มีความน่าสนใจ 2 
6. สวยงาม 2 
7. น่าตื่นตาตื่นใจ 2 
8. ได้ทราบถึงความมหัศจรรย์พันธุกรรม เพราะได้เห็นถึงต้นก าเนิดของ

พันธุ์พืชต่าง ๆ 
1 

9. ท าให้รู้จักพืชพันธุ์ต่าง ๆ ที่สูญพันธุ์ และประโยชน์จากพืชต่าง ๆ 1 
10. มีความแปลกใหม่ 1 
11. ได้เห็นเมล็ดพันธุ์ของจริง 1 
12. มีกิจกรรมที่สนุก 1 
13. สีสรรสดใส และเล่นของในพิพิธภัณฑ์ได้ 1 
14. การจัดท าให้เข้าใจของมหัศจรรย์พันธุกรรม 1 
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ตำรำงที่ 4.20 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความประทับใจการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์ป่ำดงพงไพร อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 4  (จ านวนผู้เข้าชม 447 คน)  
 

ที ่ โซนกำรจัดแสดง มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ควำม 
หมำย 

อันดับ 

1 สมดลุแห่งธรรมชาติ
สมดลุแห่งชีวิต 

252 115 14 3 0 4.60 
 

มากที่สุด 1 

56.38 25.73 3.13 0.67 0.00 

2 คืนกลับสู่วิถี
ธรรมชาต ิ

246 124 20 2 0 4.57 มากที่สุด 2 

55.03 27.74 4.47 0.45 0.00 

3 เสียงแห่งธรรมชาติ
ยามค่ าคืน 

247 110 21 4 1 4.56 
 

มากที่สุด 3 

55.26 24.61 4.70 0.89 0.22 

4 เสียงแห่งธรรมชาต ิ 237 122 21 2 0 4.55 
 

มากที่สุด 4 

53.02 27.29 4.70 0.45 0.00 

เฉลี่ย 4.57 มำกที่สุด  

หมำยเหต ุ: เกณฑ์ระดับควำมประทับใจ 
 1.00 – 1.79 น้อยท่ีสุด      ,   1.80 – 2.59  น้อย        ,  2.60 – 3.39 ปานกลาง 
 3.40 – 4.19 มาก  ,   4.20 – 5.00  มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าเฉลี่ยความประทับใจต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 มีค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโซนการจัดแสดง 
พบว่า อันดับ 1 โซนสมดุลแห่งธรรมชาติสมดุลแห่งชีวิต มีค่าเฉลี่ย 4.60 อันดับ 2 คือ โซนคืนกลับสู่วิถี
ธรรมชาติ ค่าเฉลี่ย 4.57 อันดับ 3 โซนเสียงแห่งธรรมชาติยามค่ าคืน ค่าเฉลี่ย 4.56 และ อันดับ 4 โซน
เสียงแห่งธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.55 แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทุกโซนมีค่าเฉลี่ยสูงใกล้เคียงกัน และ
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกโซน 
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ตำรำงที่ 4.21  จ านวนและเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์ป่ำดงพงไพร อำคำรเฉลิม
พระเกียรติฯ 4 

 
ที ่ ข้อควำม จ ำนวน 

1. ท าเสมือนจริง น่าสนใจ และเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อ 4 
2. มีการจัดแสดง เทคนิคการจัดแสดง การเล่าเรื่องน่าสนใจ 3 
3. เพราะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในป่าจริง ๆ 3 
4. เพราะได้ยินเสียงของธรรมชาติและสัตว์ในยามค่ าคืนที่ชัดเจน 2 
5. มีความน่าตื่นเต้น 1 
6. เป็นนิทรรศการเสมือนจริง นักเรียนมีความเข้าใจเพราะมองเห็นภาพ 

วิทยากรบรรยายและอธิบายได้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย เสียงดังฟังชัด 
1 

7. เข้าถึงธรรมชาติและระบบนิเวศได้มากเหมาะส าหรับคนเมืองที่ไม่ค่อยได้
ไปห่างธรรมชาติ 

1 

8. จัดได้ดีมากค่ะ 1 
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ตำรำงที่ 4.22 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมายและ อันดับ ความประทับใจการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์วิถีน้ ำ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 6  (จ านวนผู้เข้าชม 167 คน)  
 

ที ่ โซนกำรจัดแสดง มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ควำม 
หมำย 

อันดับ 

1 โรงภาพยนตร์ 4 มิติ 
“วิถีแห่งน้ า” 

116 39 10 1 0 4.63 มากที่สุด 1 

69.46 23.35 5.99 0.60 0.00     

2 แม่น้ า สายเลือดที่หล่อ
เลี้ยงชีวิต 

111 37 17 0 0 4.57 มากที่สุด 2 

66.47 22.16 10.18 0.00 0.00     

3 “น้ า” แม่ผู้ให้ชีวิต 110 40 12 4 0 4.54 มากที่สุด 3 

65.87 23.95 7.19 2.40 0.00     

4 รอยพระด าเนินทรง
เดินไปในแดนชล 

105 42 17 1 0 4.52 มากที่สุด 4 

62.87 25.15 10.18 0.60 0.00    

เฉลี่ย 4.57 มำกที่สุด  

หมำยเหต ุ: เกณฑ์ระดับควำมประทับใจ 
 1.00 – 1.79 น้อยท่ีสุด      ,   1.80 – 2.59  น้อย        ,  2.60 – 3.39 ปานกลาง 
 3.40 – 4.19 มาก  ,   4.20 – 5.00  มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.22 พบว่า ค่าเฉลี่ยความประทับใจต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิถีน้ า อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 6 มีค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโซนการจัดแสดง พบว่า อันดับ 
1 โซนโรงภาพยนตร์ 4 มิติ “วิถีแห่งน้ า” มีค่าเฉลี่ย 4.63 อันดับ 2 โซนแม่น้ า สายเลือดที่หล่อเลี้ยง
ชีวิต ค่าเฉลี่ย 4.57 อันดับ 3 โซน“น้ า” แม่ผู้ให้ชีวิต ค่าเฉลี่ย 4.54 และ อันดับ 4 โซนรอยพระด าเนิน
ทรงเดินไปในแดนชล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.52 แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทุกโซนมีค่าเฉลี่ยสูงใกล้เคียงกัน 
และอยู่ในระดับมากที่สุดทุกโซน 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

ตำรำงที่ 4.23 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความประทับใจการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์ดินดล อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 7  (จ านวนผู้เข้าชม 187 คน)  
 

ที ่ โซนกำรจัดแสดง มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ควำม 
หมำย 

อันดับ 

1 ชีวิตในดิน 136 35 10 0 0 4.70 มากที่สุด 1 

72.73 18.72 5.35 0.00 0.00     

2 นักวิทยาศาสตร์ดิน
เพื่อมนุษยธรรม 

128 35 11 2 0 4.64 มากที่สุด 2 

68.45 18.72 5.88 1.07 0.00    

3 โรงภาพยนตร์ 4 มิต ิ
“ดินมีชีวิต” 

125 45 9 2 0 4.62 มากที่สุด 3 

66.84 24.06 4.81 1.07 0.00     

4 คืนชีวิตผืนดิน 128 40 11 2 0 4.62 มากที่สุด 3 

68.45 21.39 5.88 1.07 0.00    

เฉลี่ย 4.65 มำกที่สุด  

หมำยเหต ุ: เกณฑ์ระดับควำมประทับใจ 
 1.00 – 1.79 น้อยท่ีสุด      ,   1.80 – 2.59  น้อย        ,  2.60 – 3.39 ปานกลาง 
 3.40 – 4.19 มาก  ,   4.20 – 5.00  มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ค่าเฉลี่ยความประทับใจต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดินดล อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 7 มีค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโซนการจัดแสดง พบว่า  
อันดับ 1 โซนชีวิตในดิน มีค่าเฉลี่ย 4.70 อันดับ 2 โซน คือ โซนนักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม 
ค่าเฉลี่ย 4.64 อันดับ 3 มี 2 โซน คือ โรงภาพยนตร์ 4 มิติ “ดินมีชีวิต”  และโซนคืนชีวิตผืนดิน 
ค่าเฉลี่ย 4.62 แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทุกโซนมีค่าเฉลี่ยสูงใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ตำรำงท่ี 4.24 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความประทับใจการจัดแสดงฐานการ
เรียนรู้ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (จ านวนผู้เข้าชม 1,966 คน)  
 

ที ่ ฐำนกำรเรียนรู ้ มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ควำม 
หมำย 

อันดับ 

1. บ้านดินบ้านฟาง 1,069 308 163 7 12 4.55 มาก
ที่สุด 

1 

  68.57 19.76 10.46 0.45 0.77   

2. บ้านนวัตกรรมพลังงาน 948 359 158 22 7 4.49 มาก
ที่สุด 

2 

 63.45 24.03 10.58 1.47 0.47   

3. นาโยนกล้า 831 326 148 28 8 4.45 มาก
ที่สุด 

3 

  61.97 24.31 11.04 2.09 0.60   

4. เกษตรพอเพียงเมือง 900 402 234 20 6 4.39 มาก
ที่สุด 

4 

  57.62 25.74 14.98 1.28 0.38   

5. 1 ไร่ พอเพียง 844 349 231 15 17 4.37 มาก
ที่สุด 

5 

  57.97 23.97 15.87 1.03 1.17   

6. วิถีเกษตรไทย 4 ภาค 775 355 237 17 14 4.33 มาก
ที่สุด 

6 

  55.44 25.39 16.94 1.22 1.00   

เฉลี่ย 4.43 มำก
ที่สุด 

 

หมำยเหต ุ: เกณฑ์ระดับควำมประทับใจ 
 1.00 – 1.79 น้อยท่ีสุด      ,   1.80 – 2.59  น้อย        ,  2.60 – 3.39 ปานกลาง 
 3.40 – 4.19 มาก  ,   4.20 – 5.00  มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ค่าเฉลี่ยความประทับใจต่อการเข้าชมฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณา 
แต่ละโซนการจัดแสดง พบว่า อันดับ 1 บ้านดินบ้านฟาง ค่าเฉลี่ย 4.55 อันดับ 2 บ้านนวัตกรรม
พลังงาน ค่าเฉลี่ย 4.49 อันดับ 3 นาโยนกล้า ค่าเฉลี่ย 4.45 และอันดับ 6 โซนวิถีเกษตรไทย 4 ภาค  
มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 4.33 แต่ทว่ายังมีค่าเฉลี่ยที่สูง และทุกโซนอยู่ในระดับความประทับใจมากท่ีสุด 
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ตำรำงที่ 4.25  จ านวน และเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดงฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง   

 
ที ่ ข้อควำม  จ ำนวน 
1. การท านาโยนกล้า  เพราะ...  89 

 ได้ท านาและโยนกล้า 43  

 ไม่ระบุเหตุผล 23  

 ได้รู้เกี่ยวกับการด านา/การปลูกข้าว 8  

 ได้ลงมือท า/ได้ปฏิบัติจริง 4  

 สนุก 3  

 เพราะได้ท าในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยท า 2  

 เพราะได้ใช้ชีวิตอยู่กับเกษตร 1  

 เพาะปลูกข้าว 1  

 เพราะได้ลุย ได้ประสบการณ์มาก 1  

 เพราะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยก่อนที่ผสมกับ
ปัจจุบัน 

1  

 เพราะเป็นความรู้ที่ควรจะต้องมี 1  

 เพราะได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน 1  

2. บ้านดิน บ้านฟาง เพราะ...  60 

 ไม่ระบุเหตุผล 42  

 เพราะได้รู้วิธีการท าและได้รู้วิธีการสร้างบ้านจากดิน 7  

 สวยงาม 4  

 เพราะชอบที่น าวัตถุดิบธรรมชาติมาสร้างที่อยู่อาศัยได้ 1  

 มีความคิดสร้างสรรค์ 1  

 เพราะใช้ความสามารถสูง 1  

 วิทยากรพูดดี 1  

 เพราะชอบการสร้างบ้าน 1  

 เพราะไม่เคยเห็น บ้านดินแข็งแรงดี 1  

 เหมือนมีอะไรให้เรียนรู้เยอะ 1  
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ตำรำงที่ 4.25  จ านวน และเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดงฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 
ที ่ ข้อควำม  จ ำนวน 
3.  ได้ความรู้  25 

 ได้ความรู้ในสิ่งใหม่ ๆ 16  

 ช่วยเพิ่มความรู้ให้แก่ตัวเราได้มากขึ้นถึงเรื่องการปลูก
ผักและของกิน 

5  

 เป็นองค์ความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง/น าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

3 
 

 จะกลับไปท า 1  

4. เพราะได้รู้เรื่องความพอเพียง/เศรษฐกิจพอเพียง  13 
5. สนุก  11 
6. บ้านนวัตกรรมพลังงาน เพราะ...  10 

 ไม่ระบุเหตุผล 7  

 ได้รู้จักแผ่นโซล่าเซลล์มากยิ่งขึ้น 1  

 มีไอเดียน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 1  

 ชอบและจะน าไปปรับใช้ 1  

7. น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง  9 
8. ได้ลงมือปฏิบัติ  9 
9. การปลูกผัก  8 
10. 1 ไร่พอเพียง เพราะ...  7 

 ไม่ระบุเหตุผล 4  

 เพราะท าได้หลายอย่างคุ้มค่าในการใช้เพื่อการเกษตร 2  

 ท าผสมผสานเกิดประโยชน์มากสุด 1  

11. การปลูกต้นไม้  6 
12. มีความเข้าใจง่าย  6 
13. เกษตรตามรอยพ่อ  4 
14. วิทยากรบรรยายดี สอนเข้าใจและเป็นกันเอง  4 
15. เห็นสถานที่จริงของสิ่งที่แสดง  3 
16. บ้าน 4 ภาค  2 
17. มีวิวถ่ายรูปที่ดี และเป็นแนวทางการปลูก แปรรูปการปลูกต้นไม้ 2 
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ตำรำงที่ 4.25  จ านวน และเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดงฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 
ที ่ ข้อควำม  จ ำนวน 

18. สวยงาม  2 
19. เกษตรเศรษฐกิจ (ได้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ)  2 
20. ชอบเศรษฐกิจพอเพียง เพราะมีการแนะน าความรู้การเกษตร  2 
21. ชอบมาก ๆ  2 
22. ปลูกผักพ้ืนที่น้อย/พ้ืนที่จ ากัด  2 
23. การปลูกพืชผักทางพ้ืนปูน  1 
24. อยากให้ปลูกผักมากกว่านี้ (กิจกรรมปลูกผักบนพ้ืนปูน)  1 
25. การเรียนรู้เพ่ือสืบต่อกันรุ่นต่อรุ่น  1 
26. สวนผัก  1 
27. สนใจอยากเรียนรู้  1 
28. รู้วิธีความพอเพียงของ ร.9 ของพวกเรา  1 
29. อยากให้คนไทยคิดและท าแบบพอเพียง  1 
30. ได้เรียนรู้การปลูกต้นไม้โดยใช้วัสดุที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ที่จ ากัด 1 
31. ร่มเย็น อากาศดี  1 
32. ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ  1 
33. ผักก าแพง  1 
34. น่าสนใจ  1 
35. การขยายพันธุ์พืช  1 
36. ต้นไม้สวย  1 
37. จัดเป็นระเบียบ เรียบร้อย  1 
38. ชอบวิธีก าจัดแมลงด้วยวัชพืชต้นไม้  1 
39. เพราะท าให้เข้าใจอะไรได้ง่าย   1 
40. น ากลับไปท าและแนะน าเพ่ือน ๆ  1 
41. เพราะเหมาะกับบ้านที่มีแต่ปูนแบบผม  1 
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ตำรำงท่ี 4.26 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความประทับใจการจัดแสดงฐานการ
เรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เกษตรตำมรอยพ่อ (จ านวนผู้เข้าชม 290 คน)  
 
ที ่ ฐำนกำรเรียนรู ้ มำก

ทีสุ่ด 
มำก ปำน

กลำง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่ำ 

เฉลี่ย 
ควำม 
หมำย 

อันดับ 

1. ผักคุณภาพใน
โรงเรือน 

169 87 19 0 0 4.55 มากที่สุด 1 

58.28 30.00 6.55 0.00 0.00    

2. ต้นไม้แห่งการเรยีนรู ้ 153 95 21 0 0 4.49 มากที่สุด 2 

52.76 32.76 7.24 0.00 0.00    

3. แปลงเกษตรทฤษฎี
ใหม่ประยุกต ์

161 95 20 0 2 4.49 มากที่สุด 2 

55.52 32.76 6.90 0.00 0.69    

4. การขยายพันธ์ุพืช 151 108 14 0 2 4.48 มากที่สุด 4 

52.07 37.24 4.83 0.00 0.69    

เฉลี่ย 4.50 มำกที่สุด  

หมำยเหต ุ: เกณฑ์ระดับควำมประทับใจ 
 1.00 – 1.79 น้อยท่ีสุด      ,   1.80 – 2.59  น้อย        ,  2.60 – 3.39 ปานกลาง 
 3.40 – 4.19 มาก  ,   4.20 – 5.00  มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.26 พบว่า ค่าเฉลี่ยความประทับใจต่อการเข้าชมฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์
เกษตรตามรอยพ่อ มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาโซนการจัดแสดง อันดับ 1 โซน
ผักคุณภาพในโรงเรือน ค่าเฉลี่ย 4.55 อันดับ 2 ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.49 อันดับ 3 แปลง  
เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ค่าเฉลี่ย 4.49 และอันดับ 4 โซนการขยายพันธุ์พืช มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
4.48 แต่ทว่าทุกโซนมีค่าเฉลี่ยสูงใกล้เคียงกัน และอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี 4.27 จ านวนและเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดงฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เกษตรตำมรอย
พ่อ 
 

ที ่ ข้อควำม จ ำนวน 
1. การขยายพันธุ์พืช 3 
2. ได้ปฏิบัติ 1 
3. ท าให้รู้สิ่งใหม่ ๆ 1 
4. ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ 1 
5. ได้ข้อคิดหลายอย่าง 1 
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ตำรำงที่  4.28  จ านวน ร้อยละ และอันดับ เปรียบเทียบจ านวนผู้ เข้าชมนิทรรศการและ 
ความประทับใจการจัดแสดงนิทรรศกำรในอำคำร ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

ที ่ นิทรรศกำรในอำคำร ร้อยละจำกผู้
เข้ำชม 

3,559 คน1 

ร้อยละควำม
พึงพอใจ2 

อันดับ 

1. พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 92.02 67.06 1 

2. พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2 71.93 24.39 2 

3. พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 16.72 4.16 3 

4. พิพิธภัณฑ์ปา่ดงพงไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 12.56 3.39 4 

5. พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6 5.25 0.55 5 

6. พิพิธภัณฑ์ดินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 4.69 0.44 6 

รวม  100.0  
หมำยเหตุ 1. เป็นการเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ฉะน้ันแต่ละข้อคิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 3,559 คน ของแต่ละข้อ 
             2. เป็นการตอบแบบเลือกตอบได้ 1 ข้อ 
 

ตำรำงที่  4.29  จ านวน ร้อยละ และอันดับ เปรียบเทียบจ านวนผู้ เข้าชมนิทรรศการและ 
ความประทับใจนิทรรศกำรกลำงแจ้ง ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
ที ่ นิทรรศกำรกลำงแจ้ง ร้อยละจำกผู้

เข้ำชม 
3,559 คน2 

ร้อยละควำม
พึงพอใจ3 

อันดับ 

1. พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 55.24 91.78 1 

2. พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 8.15 8.22 2 

รวม  100.00  
หมำยเหต ุ1. ไม่ได้ร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง จ านวน 1,301 คน 
 2. เป็นการเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ฉะน้ันแต่ละข้อคิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบ 3,559 คน ของแต่ละข้อ 
           3. เป็นการตอบแบบเลือกตอบได้ 1 ข้อ 
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 จากตารางที่ 4.28 และตารางที่ 4.29 เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ แล้วประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการใดมากที่สุด 
 นิทรรศการในอาคาร  
 - พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 มีผู้เข้าชม ร้อยละ 92.02  
มีความประทับใจ ร้อยละ 67.06  
 - พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2 มีผู้เข้าชม ร้อยละ 23.39  
มีความประทับใจ ร้อยละ 24.39 
 - พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 มีผู้เข้าชม ร้อยละ 16.72  
มีความประทับใจ ร้อยละ 4.16  
 -  พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 มีผู้ เข้าชม ร้อยละ 12.56  
มีความประทับใจ ร้อยละ 3.39 
 - พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6 มีผู้เข้าชม ร้อยละ 5.25 มีความประทับใจ  
ร้อยละ 0.55 
 - พิพิธภัณฑ์ดินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 มีผู้เข้าชม ร้อยละ 4.69 มีความประทับใจ 
ร้อยละ 0.44 
 
 นิทรรศการกลางแจ้ง 
 - พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าชม ร้อยละ 55.24 มีความประทับใจ 
ร้อยละ 91.78  
 - พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ มีผู้เข้าชม ร้อยละ 8.15 มีความประทับใจ ร้อยละ 8.22 
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ตำรำงที่ 4.30 จ านวน ร้อยละ และอันดับการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

ที่ กิจกรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพียง กำรร่วมกิจกรรม รวม อันดับ 
 ไม่ได้เข้ำร่วม เข้ำร่วม   
1 การขยายพันธุ์พชื 

  
2,042  1,517  3,559  1 

 57.38 42.62  100.00  
2 การปลูกผักบนพื้นปูน 

  
3,103  456  3,559  2 

 87.19 12.81  100.00  
3 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 

  
3,168  391  3,559  3 

 89.01 10.99  100.00  
4 การปลูกผักคอนโด 

  
3,199  360  3,559  4 

 89.88 10.12  100.00  
5 การสร้างบา้นดนิ 

  
3,263  296  3,559  5 

 91.68 8.32  100.00  
6 การท านาด้วยวิธโียนกลา้และด านา  3,293  266  3,559  6 
 92.53 7.47  100.00  
7 การปลูกข้าว 1 ตารางเมตร 

  
3,306  253  3,559  7 

 92.89 7.11  100.00  
8 การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

  
3,308  251  3,559  8 

 92.95 7.05  100.00  
9 การเลี้ยงไส้เดือนดนิในลิน้ชักกลอ่งพลาสติก  3,310  249  3,559  9 
 93.00 7.00  100.00  

10 การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน 
  

3,310  249  3,559  9 
 93.00 7.00  100.00  

11 สารพัดงอก (ไมโครกรีน) 
  

3,312  247  3,559  11 
 93.06 6.94  100.00  

12 การปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต ์
  

3,321  238  3,559  12 
 93.31 6.69  100.00  

 

 จากตารางที่ 4.30 พบว่า กิจกรรมฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่กลุ่มตัวอย่างได้
เข้าร่วมมากที่สุด อันดับ 1 การขยายพันธุ์พืช เข้าร่วม 1,517 คน (ร้อยละ 42.62) อันดับ 2 การปลูก
ผักบนพื้นปูน เข้าร่วม 456 คน (ร้อยละ 12.81) อันดับ 3 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เข้าร่วม 391 คน 
(ร้อยละ 10.99) และอันดับ 12 การปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์ เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมน้อย
ที่สุด 238 คน (ร้อยละ 6.69) 
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ตำรำงที่ 4.31 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับความประทับใจของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

ที ่ กิจกรรมที่เข้ำร่วม มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ควำม 
หมำย 

อันดับ 

1. การเพาะเห็ดฟางใน
ตะกร้า  

262  79  42  2  6  4.51 มากที่สุด 1 

 67.01 20.20 10.74 0.51 1.53       

2. การสร้างบ้านดิน 192  66  29  4  5  4.47 มากที่สุด 2 

   64.86 22.30 9.80 1.35 1.69       

3. การท านาด้วยวิธีโยน
กล้าและด านา  

163  67  23  6  7  4.40 มากที่สุด 3 

61.28 25.19 8.65 2.26 2.63       

4. การปลูกผักคุณภาพใน
โรงเรือน 

148  65  27  2  7  4.39 มากที่สุด 4 

59.44 26.10 10.84 0.80 2.81       

5. การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 136  82  28  0  5  4.37 มากที่สุด 5 

   54.18 32.67 11.16 0.00 1.99       

6. การปลูกข้าว 1 ตาราง
เมตร  

149  61  34  2  7  4.36 มากที่สุด 6 

 58.89 24.11 13.44 0.79 2.77       

7. การปลูกผักคอนโด 206  90  56  5  3  4.36 มากที่สุด 6 

   57.22 25.00 15.56 1.39 0.83       

8. การปลูกผักบนพื้นปูน 248  143  46  10  9  4.34 มากที่สุด 8 

   54.39 31.36 10.09 2.19 1.97       

9. การเลีย้งไสเ้ดือนดินใน
ลิ้นชักกล่องพลาสติก  

135  72  33  4  5  4.32 มากที่สุด 9 

 54.22 28.92 13.25 1.61 2.01       

10. การปลูกข้าวในวงบ่อ
ซีเมนต์  

125  78  24  6  5  4.31 มากที่สุด 10 

52.52 32.77 10.08 2.52 2.10       

11. สารพัดงอก  
(ไมโครกรีน)  

137  67  33  3  7  4.31 มากที่สุด 10 

 55.47 27.13 13.36 1.21 2.83       

12. การขยายพันธ์ุพืช 605  445  366  54  47  3.99 มาก 12 

   39.88 29.33 24.13 3.56 3.10       

เฉลี่ย 4.34 มำกที่สุด  

หมำยเหต ุ: เกณฑ์ระดับควำมประทับใจ 
 1.00 – 1.79 น้อยท่ีสุด      ,   1.80 – 2.59  น้อย        ,  2.60 – 3.39 ปานกลาง 
 3.40 – 4.19 มาก  ,   4.20 – 5.00  มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.31 พบว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการท าเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  มีความประทับใจ มีค่าเฉลี่ย 4.34  
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างประทับใจมากที่สุด อันดับ 1 การเพาะเห็ดฟาง 
ในตะกร้า ค่าเฉลี่ย 4.51 อันดับ 2 การสร้างบ้านดิน ค่าเฉลี่ย 4.47 อันดับ 3 การท านาด้วยวิธีโยนกล้า
และด านา  ค่าเฉลี่ย 4.40 และอันดับสุดท้าย อันดับ 12 การขยายพันธุ์พืช ค่าเฉลี่ย 3.99 อยู่ในระดับ 
มาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในภาพรวมทุกกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับมากที่สุด (ยกเว้น
กิจกรรมการขยายพันธุ์พืช อยู่ในระดับมาก) 
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ตำรำงท่ี 4.32 สรุปค่าเฉลี่ยความประทับใจที่มีต่อการการจัดแสดงนิทรรศการในอาคารของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

ที ่ นิทรรศกำรในอำคำร ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 

1. พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 4.53 90.60% 
2. พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2 4.46 89.20% 
3. พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 4.45 89.00% 
4. พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 4.57 91.40% 
5. พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6 4.57 91.40% 
6. พิพิธภัณฑ์ดินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 4.65 93.00% 

เฉลี่ย 4.50 89.98% 
 

ตำรำงที่  4.33 สรุปค่าเฉลี่ยความประทับใจที่มีต่อการการจัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้งของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
ที ่ นิทรรศกำรกลำงแจ้ง จ ำนวน ร้อยละ 

1. พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 4.50 90.00% 
2. พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 4.34 86.80% 

เฉลี่ย 4.44 88.75% 
 
 ค่าเฉลี่ยความประทับใจที่มีต่อการจัดแสดงนิทรรศการในอาคารและนิทรรศการ
กลางแจ้ง ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.49 คิดเป็น 89.76% 
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ตอนที่ 5 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำร 
 
ตำรำงที่ 4.34 จ านวน และร้อยละการเคยจองหรือติดต่อเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ  
 

ที ่ กำรเคยจองหรือติดต่อเข้ำชม 
 

จ ำนวน ร้อยละ 

1. เคย 459 12.90 
2. ไม่เคย 3,100 87.10 

รวม 3,559 100.00 
 
ตำรำงที่ 4.35 จ านวน และร้อยละช่องทางการจองหรือติดต่อเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ 
 

ที ่ ช่องทำงกำรจองหรือติดต่อเข้ำชม 
 

จ ำนวน ร้อยละจำกจ ำนวน
ผู้ติดต่อขอเข้ำชม 

459 คน 

อันดับ 

1. เว็บไซต์ 163 35.51 1 
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่น าชมโดยตรง 138 30.07 2 
3. ติดต่อจุดประชาสัมพันธ์ 96 20.92 3 
4. แฟนเพจ Facebook 88 19.17 4 
5. Application 17 3.70 5 
6. อ่ืน ๆ 12 2.61 6 

หมำยเหตุ : ข้อน้ีเป็นการเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ฉะน้ันแต่ละข้อจะคิดร้อยละจากจ านวนผู้ตอบเคยจ านวน 459 คน ของแต่
ละข้อ 

 
 จากตารางที่ 4.34 และ 4.35 พบว่า จากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 3,559 คน กลุ่มตัวอย่างที่ได้
จองหรือติดต่อเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีจ านวน 459 คน (ร้อยละ 12.90) 
โดยส่วนใหญ่ช่องทางในการจองหรือติดต่อขอเข้าชม อันดับ 1 เว็บไซต์ จ านวน 163 คน  
(ร้อยละ 35.51) อันดับ 2 ติดต่อเจ้าหน้าที่น าชมโดยตรง จ านวน 138 คน (ร้อยละ 30.07) อันดับ 3 
ติดต่อจุดประชาสัมพันธ์ จ านวน 96 คน (ร้อยละ 20.92) และอันดับที่ 6 อ่ืน ๆ เป็นช่องทางทีใ่ช้ติดต่อ
น้อยที่สุด มีผู้ใช้ติดต่อ 12 คน (ร้อยละ 2.61) 
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ตำรำงท่ี 4.36 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และ อันดับ ความพึงพอใจต่อกำรจองหรือติดต่อ
เข้ำชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (จ านวนผู้เคยติดต่อ 459 คน) 
          

ที ่
ข้อควำม 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ควำม 
หมำย 

อันดับ 

1. การอธิบายรายละเอียดของหัวข้อ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่
ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง  

295 97 22 6 0 4.62 มากที่สุด 1 

70.24 23.10 5.24 1.43 0.00      

2. ความรวดเร็วในการติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ผูร้ับเรื่อง  

303 90 30 6 3 4.58 มากที่สุด 2 

70.14 20.83 6.94 1.39 0.69      

3. การยืนยันรายละเอียดการเข้าชม 
  

287 89 33 9 0 4.56 มากที่สุด 3 

68.66 21.29 7.89 2.15 0.00      

4. ความหลากหลายของช่องทางใน
การติดต่อเพื่อจองคิวเข้าชมที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

291 105 33 5 3 4.55 มากที่สุด 4 

 66.59 24.03 7.55 1.14 0.69 
     

5. เอกสารรายละเอียดหลักสูตร/
กิจกรรม เข้าใจง่าย   

292 92 42 6 3 4.53 มากที่สุด 5 

 67.13 21.15 9.66 1.38 0.69      

6. ระยะเวลาในการยืนยันก่อนการ
เข้าชม  

285 75 50 9 0 4.52 มากที่สุด 6 

 68.02 17.90 11.93 2.15 0.00      

7. การแจ้งหลักสูตร/กิจกรรม อย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว  

301 69 49 8 5 4.51 มากที่สุด 7 

 69.68 15.97 11.34 1.85 1.16      

8. การติดตามผลหลังจากจบการ 
เข้าชม  

280 72 47 18 0 4.47 มากที่สุด 8 

 67.15 17.27 11.27 4.32 0.00      

9. เว็บไซต์แสดงรายการละเอียดการ
จองเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน   

285 80 53 5 8 4.46 มากที่สุด 9 

 66.13 18.56 12.30 1.16 1.86      

เฉลี่ย 4.53 มำกที่สุด  

หมำยเหต ุ: เกณฑ์ระดับควำมพึงพอใจ 
 1.00 – 1.79 น้อยท่ีสุด      ,   1.80 – 2.59  น้อย        ,  2.60 – 3.39 ปานกลาง 
 3.40 – 4.19 มาก  ,   4.20 – 5.00  มากที่สุด 

 
 
 



159 
 

 จากตารางที่ 4.36 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่จองหรือติดต่อเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ มีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ 
พบว่าข้อที่ประทับใจมากที่สุด อันดับ 1 การอธิบายรายละเอียดของหัวข้อกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง ค่าเฉลี่ย 4.62 อันดับ 2 ความรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง ค่าเฉลี่ย 4.58 อันดับ 3 การยืนยันรายละเอียดการเข้าชม ค่าเฉลี่ย 4.56 และ
อันดับสุดท้าย อันดับที่ 9 เว็บไซต์แสดงรายการละเอียดการจองเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ 4.46 แต่ทั้งนี้พบว่าทุกการด าเนินงานในการจองหรือติดต่อเข้าชม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
ใกล้เคียงกัน และกลุ่มเป้าหมายมีความพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ 
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ตำรำงที่ 4.37  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความพึงพอใจต่อ เจ้ำหน้ำที่ 
น ำชม ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

ที ่ ควำมพึงพอใจต่อ
เจ้ำหน้ำที่น ำชม  
ในด้ำนต่ำง ๆ 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ควำม 
หมำย 

อันดับ 

1. การแต่งกายและ
บุคลิกภาพดี  

2,636 313 244 23 17 4.71 มากที่สุด 1 
81.53 9.68 7.55 0.71 0.53      

2. การต้อนรับคณะ 
ผู้เข้าชม 
  

2,556 398 254 29 15 4.68 มากที่สุด 2 
 78.60 12.24 1.00 0.89 0.46 

     

3. มีความน่าเช่ือถือ 
  

2,442 450 278 40 20 4.63 มากที่สุด 3 
75.60 13.93 8.61 1.24 0.62      

4. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
  

2,404 465 294 54 24 4.60 มากที่สุด 4 
74.17 14.35 9.07 1.67 0.74      

5. มีความเป็นกันเอง 
  

2,421 401 349 31 25 4.60 มากที่สุด 4 
 75.02 12.43 10.81 0.96 0.77      

6. อธิบายข้อมูลละเอียด 
ชัดเจน  

2,261 584 319 38 34 4.55 มากที่สุด 6 
 69.87 18.05 9.86 1.17 1.05      

7. จัดกิจกรรมน าชมบรรลุ
ตามเป้าหมายที่
หน่วยงานก าหนดไว้  

2,285 508 320 60 42 4.53 มากที่สุด 7 
 71.07 15.80 9.95 1.87 1.31 

     

8. การสรุปสาระส าคัญ
ของการน าชมแต่ละ
ฐาน  

2,283 499 302 70 52 4.53 มากที่สุด 7 
 71.21 15.56 9.42 2.18 1.62 

     

9. ความรอบรู้ในหัวข้อการ
บรรยาย  

2,286 433 408 63 41 4.50 มากที่สุด 9 
 70.75 13.40 12.63 1.95 1.27      

10. การแจ้งรายละเอยีด
ของการแสดงในแต่ละ
ส่วนของพพิิธภัณฑ์  

2,345 314 443 71 49 4.50 มากที่สุด 9 
 72.78 9.75 13.75 2.20 1.52 

     

11. การเปลีย่นเจ้าหน้าท่ีน า
ชมในแต่ละฐานการ
เรียนรู้  

2,116 512 467 77 47 4.42 มากที่สุด 11 
 65.73 15.91 14.51 2.39 1.46 

     

เฉลี่ย 4.57 มำกที่สุด  
หมำยเหต ุ: เกณฑ์ระดับควำมพึงพอใจ 
 1.00 – 1.79 น้อยท่ีสุด      ,   1.80 – 2.59  น้อย        ,  2.60 – 3.39 ปานกลาง 
 3.40 – 4.19 มาก  ,   4.20 – 5.00  มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.37 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชมของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ 
พบว่าข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด อันดับ 1 การแต่งกายและบุคลิกภาพดี  ค่าเฉลี่ย 4.71 อันดับ 2 
การต้อนรับคณะผู้เข้าชม ค่าเฉลี่ย 4.68 อันดับ 3 มีความน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ย 4.63 และอันดับสุดท้าย 
อันดับที่ 11 การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่น าชมในแต่ละฐานการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.42 แต่ทั้งนี้
พบว่าความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกัน และกลุ่มเป้าหมายมีความ
พอใจระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
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ตำรำงท่ี 4.38 สรุปความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่น าชม 

 

ที ่ ข้อควำม จ ำนวน 

1. อธิบาย ให้ความรู้กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ชัดเจนดี เข้าใจง่าย 
ตอบค าถามได้ดี 

21 

2. ดีอยู่แล้ว/ดีทุกอย่าง 21 
3. ดีมาก 15 
4. พ่ี ๆ/เจ้าหน้าที่ น่ารักมาก ๆ 15 
5. สุดยอด /ยอดเยี่ยม มากค่ะ 5 
6. พูดจาดี/ยิ้มแย้มแจ่มใส 5 
7. พ่ี ๆ ท าหน้าที่ได้ดีมาก 5 
8. บริการดีมาก ๆ ประทับใจ 4 
9. ให้ค าแนะน าดีมาก 4 
10. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและแนะน าข้ันตอนต่าง ๆ ดี 4 
11. เป็นกันเอง 3 
12. สนุก 4 
13. เก่งมาก ๆ 2 
14. สู้ ๆ เป็นก าลังใจให้ครับ 2 
15. ดูแลดี/ขอชมเจ้าหน้าที่มีความใส่ใจในการดูแลผู้ที่มาอบรมมาก ๆ 2 
16. เจ้าหน้าที่เป็นคนรอบรู้ 1 
17. เจ้าหน้าที่ท างานเป็นทีมดีมาก 1 
18. จะน าความรู้ที่ได้รับวันนี้ไปต่อยอดในชีวิตประจ าวันต่อไป 1 
19. ขอบคุณมากท่ีมีโครงการดี ๆ ให้ได้รับชม และเรียนรู้  1 
20. ท าได้จริง 1 
21. พิพิธภัณฑ์นี้ให้ความรู้มากมาย 1 
22. มีความสุภาพ ให้เกียรติผู้เข้าชม 1 
23. มีความพอเหมาะพอควรอยู่แล้ว คิดว่าอนาคตจะก้าวขึ้นสู่นวัตกรรม

อนาคตต่อไป น าความมีคุณค่าที่มีอยู่ให้สู่ความมั่นคงของการเจริญชีวิต
อย่างชาญฉลาดต่อไป 

1 

24. ขอบคุณครับ 1 
25. ให้เป็นธรรมชาติดีที่สุดครับ 1 
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ตำรำงท่ี 4.39 ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่น าชม 

 

ที ่ ข้อควำม จ ำนวน 

1. ขอให้เสียงดังมากข้ึนเวลาพูด 5 
2. ต้องการให้มีเวลาชมมากกว่านี้ 2 
3. อธิบายให้เข้าใจง่าย กระชับ และรัดกุมมากกว่านี้ 2 
4. เพ่ิมเติมเรื่องการพูดให้ชัดเจนขึ้น ส่วนข้อมูลป่าดงพงไพรบางส่วนอาจต้อง

ปรับปรุง 
1 

5. เวลาพักเที่ยงน่าจะมีเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรกันไปกินข้าว นักท่องเที่ยว 
น่าจะได้ดูตลอดเวลาไม่มีพักเที่ยง 

1 

6. การเข้าชมน้อย เพราะติดเวลาพักเที่ยง 1 
7. ควรมีความตรงต่อเวลา 1 
8. ควรจัดเวลาให้ดีกว่าเดิม 1 
9. เร่งรีบเกินไป 1 
10. เพ่ิมเจ้าหน้าที่เพ่ือความเรียบร้อย 1 
11. อยากให้ยิ้มเยอะ ๆ ค่ะ 1 
12. อธิบายข้อมูลให้สนุกกว่านี้ 1 
13. ก่อนจะเปลี่ยนฐานควรให้แวะเข้าห้องน้ า 1 
14. การ Entertain กับคนดู 1 
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ตำรำงที่ 4.40 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
ที ่ ควำมพึงพอใจที่มีต่อ 

สิ่งด ำเนินควำมสะดวก 
มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่ำ 
เฉลี่ย 

ควำม 
หมำย 

อันดับ 

1. อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้
ตามฐานต่าง ๆ 

2,655 213 205 35 16 4.75 มาก
ที่สุด 

1 
 84.99 6.82 6.56 1.12 0.51 

2. สื่อในการน าเสนอ
นิทรรศการ 

2,420 430 226 41 22 4.65 มาก
ที่สุด 

2 
77.09 13.70 7.20 1.31 0.70   

3. พื้นที่จอดรถ 
 

2,350 505 230 23 19 4.65 มาก
ที่สุด 

2 
75.15 16.15 7.36 0.74 0.61   

4. ป้ายบอกทางตามจุดต่าง ๆ 
ภายในพพิิธภัณฑฯ์ ชัดเจน 
และเพียงพอ 

2,327 416 361 33 19 4.58 มาก
ที่สุด 

4 
 73.73 13.18 11.44 1.05 0.60   

5. รถน าชมระหว่างเขา้ชมตาม
จุดต่าง ๆ 

2,275 479 289 36 34 4.58 มาก
ที่สุด 

4 
 73.08 15.39 9.28 1.16 1.09   

6. จ านวนห้องน้ าและความ
สะอาด 

2,222 502 384 24 14 4.56 มาก
ที่สุด 

6 
 70.63 15.96 12.21 0.76 0.45   

7. จุดบริการน้ าดื่ม 
 

2,123 533 387 41 36 4.50 มาก
ที่สุด 

7 
 68.04 17.08 12.40 1.31 1.15   

8. บริการสัญญาณ WIFI 1,510 715 584 173 60 4.13 มาก 8 
 49.64 23.50 19.20 5.69 1.97   

เฉลี่ย 4.55 มำก
ที่สุด 

 

หมำยเหต ุ: เกณฑ์ระดับควำมพึงพอใจ 
 1.00 – 1.79 น้อยท่ีสุด      ,   1.80 – 2.59  น้อย        ,  2.60 – 3.39 ปานกลาง 
 3.40 – 4.19 มาก  ,   4.20 – 5.00  มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.40 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสิ่งอ านวยความสะดวกที่ 
พึงพอใจมากที่สุด อันดับ 1 อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ตามฐานต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย 4.75 อันดับ 2 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ สื่อในการน าเสนอนิทรรศการ และพ้ืนที่จอดรถ มีค่าเฉลี่ย 4.65 และอันดับ
สุดท้าย อันดับที่ 8 บริการสัญญาณ WIFI มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.13 อยู่ในระดับมาก  
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ตำรำงท่ี 4.41 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ที ่ สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 

ข้อเสนอแนะ จ ำนวน จ ำนวน 
(รวม) 

1. ภาพรวม ดีมาก 25 34 
ดี 8 
บรรยากาศดี 1 

2. เครื่องปรับอากาศ ต้องการให้เปิดเครื่องปรับอากาศ
มากกว่านี้  

20 24 

เปิดแอร์ให้หน่อยครับ บางจุดร้อน 3 
ควรมีพัดลมเยอะกว่านี้ 1 

3. สัญญาณ WIFI เพ่ิมสัญญาณ WIFI ฟรี 11 12 
ควรแจ้งว่ามีสัญญาณ WIFI 1 

4. บริเวณพ้ืนที่ เพ่ิมต้นไม้ 4 11 
ควรท าความสะอาดมากขึ้น 2 
ควรท าความสะอาดบริเวณด้านนอกบ้าง 1 
เส้นทางเดินสับสน 1 
เพ่ิมที่นั่งส าหรับผู้สูงอายุ 1 
หลังคาระหว่างทาง 1 
การท าให้พ้ืนที่สะดวกข้ึน 1 

5. น้ าดื่ม เพ่ิมจุดบริการน้ าดื่ม 7 10 
มีน้ าเย็นแจก 3 

6. ห้องน้ า ห้องน้ าสะอาดมากค่ะ ดีอยู่แล้วค่ะ 3 9 
ห้องน้ า 2 
ห้องน้ าตรงจุดที่ปลูกผักคอนโดไม่ค่อย
สะอาด เก่าไปนิดนึงค่ะ 

1 

อุปกรณ์ห้องน้ าลูกบิดช ารุดยังไม่ได้ซ่อม 
(อาคารเรือนพัก) 

1 

ห้องน้ าควรสะอาด 1 
ห้องน้ าน้อย 1 
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ตำรำงท่ี 4.41 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ต่อ) 
 

ที ่ สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 

ข้อเสนอแนะ จ ำนวน จ ำนวน 
(รวม) 

7. ที่จอดรถ ที่จอดรถไกล ควรจะมีรถรางมาส่ง 3 7 
ที่จอดรถไกลไป และไม่ค่อยพอ 1 
ป้ายเดินรถ และที่จอดรถ 1 
ท าลานจอดรถในร่ม และรถรับส่ง ลด
การแออัด 

1 

ที่จอดรถไกล ร้อนด้วย ควรขึงสแลนตาม
ทางเดิน 

1 

8. รถราง เพ่ิมรถรางในการเข้าชม 4 6 
รถรางมาช้า 1 
มีรถรับส่งดี 1 

9. ความสว่าง ไฟในส่วนจัดแสดงบางบริเวณค่อนข้าง
มืด อาจเกิดอุบัติเหตุกับเด็ก ๆ ได ้

1 1 

10. อ่ืนๆ เพ่ิมจุดทิ้งขยะ 6 18 
เพ่ิมร่มให้ผู้มาเข้าชม 4 
ควรจะมีร้านอาหารส าหรับรับประทาน
อาหารเช้าก่อนศึกษาดูงาน 

3 

ควรมีร้านค้าเยอะ ๆ 1 
ต้องการให้มีจักรยานไว้ปั่นเล่นชมวิว 1 
เจ้าหน้าที่แนะน าค่อนข้างน้อย คิดว่า
น่าจะยุ่งกันอยู่ แต่โดยส่วนตัวเจ้าหน้าที่
แนะน าดีค่ะ 

1 

ต้องการให้มีกิจกรรมมากกว่านี้ 1 
ป้าย QR CODE ให้ข้อมูลด้วยระบบ
เสียง 

1 
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ตำรำงท่ี 4.42 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ข้อควำม ที ่ ข้อเสนอแนะ จ ำนวน 
ความ
ประทับใจ 

1. ดีมาก 12 
2. เยี่ยมมากค่ะ อยากกลับมาอีกค่ะ 1 
3. ชอบมาก อยากให้เรียนรู้เพิ่มเติม 1 
4. ขอให้ท่านที่เกี่ยวข้องมีก าลังใจและกายเพ่ิมทวีขึ้น 

ขอบคุณมาก ๆ 
1 

5. สู้ ๆ ครับ 1 
ข้อเสนอแนะ 1. อยากให้มีกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บุคคลภายนอก

เข้ามามากกว่านี้ 
2 

2. มีพ่ีดูแลมากกว่านี้ 2 
3. ต้องการเข้าชมแบบอิสระกว่านี้ 2 
4. ควรให้แบ่งโซนชัดกว่านี้ 1 
5. ต้องการมาลองท านา 1 
6. ต้องการให้มีกิจกรรมปั่นจักรยานชมรอบ ๆ 1 
7. อยากให้ปรับปรุงและสื่อสารให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ 
โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ ๆ 

1 

8. อยากให้มีเวลาชมมากกว่านี้  1 
9. อยากให้มีความน่าสนใจมากกว่านี้ 1 
10. เนื่องจากจะพาเด็ก ๆ มาชมในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ เด็กๆ  

เคยได้เล่นร้านกาแฟ ร้านขายยา ร้านส้มต า ฯลฯ แต่
ตอนนี้เด็กๆ รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เล่นร้านเหล่านั้น หากช่วง
โควิดหมดคงได้มีโอกาสให้เด็ก ๆ ได้หยิบสัมผัสได้บ้าง 

1 

11. ห้องจัดแสดงพันธุกรรมพืช (ห้องดูวิดีทัศน์) อยากให้มีป้าย
ชื่อแนะน าพืชต่าง ๆ ค่ะ 

1 

12. อยากให้มีอุปกรณ์ด้านการเกษตรขาย เช่น ดิน ปุ๋ย เมล็ด
พืช กระถางแนวตั้งส าหรับปลูกในคอนโด เป็นต้น 

1 

13. อายุเยอะแล้วเดินไกล น่าจะอ านวยความสะดวกให้คนแก่ 1 
14. ตลาดนัดควรจัดให้มีประเภทของสินค้าให้แตกต่างในแต่

ละเดือน   
1 
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ตำรำงที่  4.43 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ 
 

ที ่ กำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจ 

ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม 4.53 90.69 
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชม 4.57 91.34 
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 4.55 90.98 

เฉลี่ย 4.56 91.18 
 

 
 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.56 คิดเป็น 91.18%  
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ส่วนที่ 2.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำน 
 
 โดยสมมติฐานการวิจัยก าหนดไว้ดังนี้ 
 
สมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 1. ผู้รับบริกำรที่มีลักษณะประชำกรศำสตร์แตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำร
เปิดรับข่ำวสำร  พฤติกรรมกำรใช้บริกำร กำรรับรู้ และควำมพึงพอใจต่อพิพิธภัณฑ์กำรเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว แตกต่ำงกัน 
 
 แบ่งเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 
 1.1 ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  
แตกต่างกัน 
  1.1.1 ผู้รับบริการที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารไม่แตกต่างกัน 
ไม่เป็นตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.1.2 ผู้รับบริการที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารแตกต่างกัน 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.1.3 ผู้รับบริการที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.1.4 ผู้รับบริการที่จบการศึกษาระดับแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารไม่
แตกต่างกัน ไม่เป็นตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.1.5 ผู้รับบริการที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารไม่แตกต่างกัน 
ไม่เป็นตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.1.6 ผู้รับบริการที่มีจังหวัดที่พักอาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 
 1.2 ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  ส่งผลต่อจ านวนครั้งทีเ่ข้าชม บุคคล
ที่ร่วมเข้าชม และเวลาในการเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
  1.2.1 ผู้รับบริการที่มีเพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อจ านวนครั้งที่เข้าชม บุคคลที่ร่วม 
เข้ าชม และเวลาในการเข้ าชมที่ พิ พิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.2.2 ผู้รับบริการที่มีอายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อจ านวนครั้งที่เข้าชม บุคคลที่ร่วม 
เข้ าชม และเวลาในการเข้ าชมที่ พิ พิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
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  1.2.3 ผู้รับบริการที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับแตกต่างกัน  ส่งผลจ านวนครั้งที่เข้าชม 
บุคคลที่ร่วมเข้าชม และเวลาในการเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.2.4 ผู้รับบริการที่จบการศึกษาระดับแตกต่างกัน ส่งผลต่อจ านวนครั้งที่เข้าชม 
บุคคลที่ร่วมเข้าชม และเวลาในการเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.2.5 ผู้รับบริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน ส่งผลต่อจ านวนครั้งทีเ่ข้าชม บุคคลที่ร่วมเข้า
เข้ าชม และเวลาในการเข้ าชมที่ พิ พิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.2.6 ผู้รับบริการที่มีจังหวัดที่พักอาศัยแตกต่างกัน ส่งผลต่อจ านวนครั้งที่เข้าชม 
บุคคลที่ร่วมเข้าชม และเวลาในการเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 
 1.3 ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ส่งผลต่อการรับรู้ต่อพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  1.3.1 ผู้รับบริการที่มีเพศแตกต่างกัน  ส่งผลต่อการรับรู้ต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.3.2 ผู้รับบริการที่มีอายุแตกต่างกัน  ส่งผลต่อการรับรู้ต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.3.3 ผู้รับบริการที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับแตกต่างกัน  ส่งผลต่อการรับรู้ต่อพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.3.4 ผู้รับบริการที่จบการศึกษาระดับแตกต่างกัน  ส่งผลต่อการรับรู้ต่อพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.3.5 ผู้รับบริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน  ส่งผลต่อการรับรู้ต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.3.6 ผู้รับบริการที่มีจังหวะที่พักอาศัยแตกต่างกัน  ส่งผลต่อการรับรู้ต่อพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 
 1.4 ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการจองหรือ
ติดต่อเข้าชม เจ้าหน้าที่น าชม สิ่งอ านวยความสะดวก และภาพรวมการให้บริการที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 
  1.4.1 ผู้รับบริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม 
ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ แตมี่ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชม สิ่งอ านวย
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ความสะดวก และภาพรวมการให้บริการที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.4.2 ผู้รับบริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม 
ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  แต่มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชม  
สิ่งอ านวยความสะดวก และภาพรวมการให้บริการที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.4.3 ผู้รับบริการที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับแตกต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการจอง
หรือติดต่อเข้าชม เจ้าหน้าที่น าชม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ แต่มีความพึงพอใจ 
ต่อภาพรวมการให้บริการไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.4.4 ผู้รับบริการที่จบการศึกษาระดับแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจองหรือ
ติดต่อเข้าชม เจ้าหน้าที่น าชม สิ่งอ านวยความสะดวก และภาพรวมการให้บริการที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด
ไว้ 
  1.4.5 ผู้รับบริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม 
เจ้าหน้าที่น าชม สิ่งอ านวยความสะดวก และภาพรวมการให้บริการที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.4.6 ผู้รับบริการที่มีจังหวัดที่พักอาศัยแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจองหรือ
ติดต่อเข้าชม เจ้าหน้าที่น าชม สิ่งอ านวยความสะดวก และภาพรวมการให้บริการที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ก ำหนด
ไว้ 
 
สมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 2. พฤติกรรมกำรใช้บริกำรมีผลต่อควำมพึงพอใจที่มีต่อพิพิธภัณฑ์
กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
 
 แบ่งเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 
 2.1 พฤติกรรมการใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อกำรจองหรือติดต่อเข้ำชมที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  2.1.1 จ านวนครั้งที่เข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม 
ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ก าหนดไว้ 
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  2.1.2 บุคคลที่เข้าร่วมเข้าชมไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการจองหรือติดต่อ 
เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ก าหนดไว้ 
  2.1.3 เวลาเฉลี่ยในการเข้าชมไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการจองหรือติดต่อ 
เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ก าหนดไว้ 
 
 2.2 พฤติกรรมการใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อ เจ้ำหน้ำที่น ำชมของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  2.2.1 จ านวนครั้งที่เข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่น าชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  2.2.2 บุคคลที่ร่วมเข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่น าชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  2.2.3 เวลาเฉลี่ยในการเข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่น าชมที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด
ไว้ 
 
 2.3 พฤติกรรมการใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในการ
ให้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  2.3.1 จ านวนครั้งทีเ่ข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  2.3.2 บุคคลที่ร่วมเข้าชมไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  2.3.3 เวลาเฉลี่ยในการเข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
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 2.4 พฤติกรรมการใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมการให้บริการที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  2.4.1 จ านวนครั้งที่เข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมการให้บริการที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด
ไว้ 
  2.4.2 บุคคลที่ร่วมเข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมการให้บริการที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด
ไว้ 
  2.4.3 เวลาเฉลี่ยในการเข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมการให้บริการที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด
ไว้ 
 
 2.5  ลักษณะการเข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  2.5.1 ลักษณะการเข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม  
ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ก าหนดไว้ 
  2.5.2 ลักษณะการเข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่น าชมของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  2.5.3 ลักษณะการเข้าชมไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการให้บริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  2.5.4 ลักษณะการเข้าชมไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมในการให้บริการ
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ 
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สมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 1. ผู้รับบริกำรที่มีลักษณะประชำกรศำสตร์แตกต่ำงกัน  มีพฤติกรรมกำร
เปิดรับข่ำวสำร  พฤติกรรมกำรใช้บริกำร กำรรับรู้ และควำมพึงพอใจต่อพิพิธภัณฑ์กำรเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว แตกต่ำงกัน 
 
สมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 1.1 ผู้รับบริกำรที่มีลักษณะประชำกรศำสตร์แตกต่ำงกัน  มีพฤติกรรมกำร
เปิดรับข่ำวสำรแตกต่ำงกัน 
 

ตำรำงที่ 4.44 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในภาพรวมจ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 
พฤติกรรมกำร
เปิดรับข่ำวสำร

ในภำพรวม 

ควำมหมำย ค่ำ t-Test/ 
F-Test 

Sig ผลกำรทดสอบ 

เพศ      
ชาย 3.40 มาก 1.378 0.169 ไม่แตกต่างกัน 
หญิง 3.30 ปานกลาง 

รวม 3.36 ปำนกลำง    
ระดับอำย ุ      

12-15 ปี 3.35 ปานกลาง 3.473 0.001 แตกต่างกัน 
16-18 ปี 3.42 มาก 
19-24 ปี 3.43 มาก 
25-34 ปี 2.99 ปานกลาง 
35-44 ปี 3.35 ปานกลาง 
45-54 ปี 3.36 ปานกลาง 
55-64 ปี 3.94 มาก 
65 ปีขึ้นไป 4.17 มาก 

รวม 3.36 ปำนกลำง    
ก ำลังศึกษำ      

ประถมศึกษา 3.80 มาก 1.080 0.370 ไม่แตกต่างกัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3.30 ปานกลาง 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.42 มาก 
ปวส. 2.88 ปานกลาง 
ปริญญาตรี 3.56 มาก 
ปริญญาโท 4.00 มาก 

รวม 3.40 มำก    
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ตำรำงที่ 4.44 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในภาพรวมจ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 
พฤติกรรมกำร
เปิดรับข่ำวสำร

ในภำพรวม 

ควำมหมำย ค่ำ  
t-Test/ 
F-Test 

Sig ผลกำรทดสอบ 

ส ำเร็จกำรศึกษำ      
ประถมศึกษา 3.53 มาก 0.256 0.936 ไม่แตกต่างกัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3.46 มาก 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.13 ปานกลาง 
ปวส. 3.19 ปานกลาง 
ปริญญาตรี 3.28 ปานกลาง 
ปริญญาโท 3.07 ปานกลาง 
ปริญญาเอก 3.21 ปานกลาง 

รวม 3.53 มำก    
อำชีพ      

นักเรียน 3.40 มาก 1.045 0.400 ไม่แตกต่างกัน 
นิสิต/นักศึกษา 3.56 มาก 
ครู/อาจารย์ 3.21 ปานกลาง 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.15 ปานกลาง 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว 2.87 ปานกลาง 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.40 มาก 
รับจ้างอิสระ 3.24 ปานกลาง 
เกษตรกร 4.00 มาก 
เกษียณ 4.00 มาก 
อื่น ๆ 3.36 ปานกลาง 

รวม 3.40 มำก    
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ตำรำงที่ 4.44 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในภาพรวมจ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ (ต่อ) 
 

หมำยเหตุ  1. เกณฑ์ระดับค่าเฉลี่ยการรับข่าวสาร   
  1.00-1.79 น้อยที่สุด (น้อยกว่า 3 คร้ัง/เดือน) 1.80-2.59 น้อย (4-6 ครั้ง/เดือน) 2.60-3.39  ปานกลาง (7-8 คร้ัง/เดือน) 
  3.40-4.19 มาก (9-10 ครั้ง/เดือน) 4.20-5.00 มากที่สุด (มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน) 
 2. รวมจังหวัดที่มีกลุ่มตวัอยา่งตอบมาจ านวนน้อยไว้ใน อื่น ๆ เพื่อผลทางด้านการทดสอบ 
 

 จากตารางที่ 4.44 พบว่า ผู้รับบริการที่มี อายุ และจังหวัดที่พักอาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารในภาพรวมต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยการเปิดรับข่าวสารของทั้ง 2 ตัวแปร
ภาพรวมมีค่า 3.36 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางมาก 
 แต่ผู้รับบริการที่มีเพศ ก าลังศึกษา ส าเร็จการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารในภาพรวมต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ฯ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่าค่าเฉลี่ยการเปิดรับข่าวสารทางด้านเพศ มีค่าเฉลี่ย 
3.36 อยู่ในระดับปานกลางแต่ทว่าค่อนไปทางมาก ส่วนค่าเฉลี่ยการเปิดรับข่าวสารของผู้รับบริการที่
ก าลังศึกษา ส าเร็จการศึกษา และทางด้านอาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
 
 
 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 
พฤติกรรมกำร
เปิดรับข่ำวสำร

ในภำพรวม 

ควำมหมำย ค่ำ t-Test/ 
F-Test 

Sig ผลกำรทดสอบ 

จังหวัดที่พักอำศัย      
กรุงเทพมหานคร 3.25 ปานกลาง 4.908 0.000 แตกต่างกัน 
ปทุมธาน ี 3.43 มาก 
นนทบุรี 3.15 ปานกลาง 
พระนครศรีอยุธยา 3.77 มาก 
สมุทรปราการ 4.00 มาก 
ชลบุร ี 3.44 มาก 
สิงห์บุร ี 3.67 มาก 
ฉะเชิงเทรา 3.80 มาก 
สระบรุ ี 3.21 ปานกลาง 
อื่น ๆ 3.04 ปานกลาง 

รวม 3.36 ปำนกลำง    
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สมมติฐำนข้อที่ 1.2 ผู้รับบริกำรที่มีลักษณะประชำกรศำสตร์แตกต่ำงกันส่งผลต่อพฤติกรรม 
กำรใช้บริกำรที่พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

 

ตำรำงท่ี 4.45  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ จ านวนครั้งทีเ่ข้าชมจ าแนกตามเพศ 
 

 
 

 จากตารางที่ 4.45 พบว่า ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อจ านวนครั้งที่เข้าชมอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 ทั้งนี้เมื่อแยกพิจารณา พบว่า เพศชาย ส่วนใหญ่มาเข้าชมครั้งแรก รองลงมาคือ เข้าชม  
2 ครั้ง  และอันดับ 3 เข้าชมมากกว่า 5 ครั้ง 
 ส่วนเพศหญิง พบว่า ส่วนใหญ่เข้าชมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันกับเพศชาย แต่อันดับ 2 เข้าชม
มากกว่า 5 ครั้ง และอันดับ 3 เข้าชม 2 ครั้ง 
 โดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนการเข้าชมซ้ าในอับดับที่ 2 ของเพศชายนั้น จะสูงกว่าเพศหญิง  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เพศ จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำชม รวม 
คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง 5 คร้ัง มำกกว่ำ 5 

คร้ัง 
ชาย 1,358  540  58  15  16  64  2,051  

66.21% 26.33% 2.83% 0.73% 0.78% 3.12% 100.00% 
หญิง 1,095  136  69  26  13  169  1,508  

72.61% 9.02% 4.58% 1.72% 0.86% 11.21% 100.00% 
รวม 2,453  676  127  41  29  233  3,559  

68.92% 18.99% 3.57% 1.15% 0.81% 6.55% 100.00% 
Pearson Chi-Square =  244.007     Sig = 0.000 
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ตำรำงท่ี 4.46  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ จ านวนครั้งทีเ่ข้าชมจ าแนกตามอายุ 
 

 

 จากตารางที่ 4.46 พบว่า ผู้รับบริการที่มีอายุต่างกันส่งผลต่อจ านวนครั้งที่เข้าชมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผู้รับบริการอายุ 16-18 ปี เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ มากที่สุด  และทุกระดับอายุส่วนใหญ่เข้าชมเป็นครั้งแรก   
 เมื่อพิจารณาการเข้าชมมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป แต่ละระดับอายุ พบว่า 
 - ระดับอายุ 16-18 ปี มีการเข้าชมซ้ าเป็นตัวเลขที่สูง โดยเฉพาะเข้าชม 2 ครั้ง   
 - ระดับอายุ  12-15 ปี  พบว่าเข้าชมครั้ งแรกเป็นจ านวนมาก และเมื่อพิจาณาการ 
เข้าชม 2 ครั้งเป็นต้นไป มีจ านวนที่น้อยอย่างชัดเจน 
 - ระดับอายุ 35-44 ปี , 45-54 ปี และ 55-64 ปี การเข้าชมซ้ า มากกว่า 5 ครั้ง มีจ านวนที่สูง 
 

ระดับอำย ุ จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำชม รวม 
คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง 5 คร้ัง มำกกว่ำ 

5 คร้ัง 
12-15 ปี 719 41 10 5 5 24 804 

89.43% 5.10% 1.24% 0.62% 0.62% 2.99% 100.00% 
16-18 ปี 990 505 42 19 12 22 1,590 

62.26% 31.76% 2.64% 1.19% 0.75% 1.38% 100.00% 
19-24 ปี 199 38 3 3 1 5 249 

79.92% 15.26% 1.20% 1.20% 0.40% 2.01% 100.00% 
25-34 ปี 232 33 19 2 1 30 317 

73.19% 10.41% 5.99% 0.63% 0.32% 9.46% 100.00% 
35-44 ปี 110 25 34 7 6 69 251 

43.82% 9.96% 13.55% 2.79% 2.39% 27.49% 100.00% 
45-54 ปี 95 19 15 4 0 50 183 

51.91% 10.38% 8.20% 2.19% 0.00% 27.32% 100.00% 
55-64 ปี 64 12 4 1 4 24 109 

58.72% 11.01% 3.67% 0.92% 3.67% 22.02% 100.00% 
65 ปีขึน้ไป 44 3 0 0 0 9 56 

78.57% 5.36% 0.00% 0.00% 0.00% 16.07% 100.00% 
รวม 2,453 676 127 41 29 233 3,559 

68.92% 18.99% 3.57% 1.15% 0.81% 6.55% 100.00% 
Pearson Chi-Square =   927.106   Sig = 0.000 
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ตำรำงท่ี 4.47  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ จ านวนครั้งทีเ่ข้าชมจ าแนกตามการศึกษา 
(ก าลังศึกษา) 
 

 

 จากตารางที่ 4.47 พบว่า ผู้รับบริการที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับการศึกษาที่ต่างกันส่งผลต่อ
จ านวนครั้งทีเ่ข้าชมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 จากข้อมูล พบว่า ผู้รับบริการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มากที่สุด  
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการเข้าชมตั้งแต ่2 ครั้งขึ้นไป  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีการเข้าชมซ้ าโดยเฉพาะเข้าชม 2 ครั้ง เป็นตัวเลขที่
ค่อนข้างสูง 
 - ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  และปริญญาตรี พบว่าตัวเลขการกลับมาเข้าชม
ค่อนข้างน้อย  
 - ระดับ ปวส. เนื่องจากมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างน้อย แต่ทว่าตัวเลขการเข้าชม 2 ครั้ง 
ใกล้เคียงกับการเข้าชมครั้งแรก 
 - ระดับปริญญาโท เนื่องจากมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มาเข้าชมค่อนข้างน้อย และพบว่า 
มาเข้าชมครั้งแรกเท่านั้น 

 

ก ำลังศึกษำ จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำชม รวม 
คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง 5 คร้ัง มำกกว่ำ 

5 คร้ัง 
ประถมศึกษา 46 6 4 0 0 6 62 

74.19% 9.68% 6.45% 0.00% 0.00% 9.68% 100.00% 
มัธยมศึกษาตอนต้น 797 30 5 3 8 20 863 

92.35% 3.48% 0.58% 0.35% 0.93% 2.32% 100.00% 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

1,112 530 43 21 9 24 1,739 
63.94% 30.48% 2.47% 1.21% 0.52% 1.38% 100.00% 

ปวส. 10 8 0 0 0 1 19 
52.63% 42.11% 0.00% 0.00% 0.00% 5.26% 100.00% 

ปริญญาตร ี 56 8 2 1 0 2 69 
81.16% 11.59% 2.90% 1.45% 0.00% 2.90% 100.00% 

ปริญญาโท 3 0 0 0 0 0 3 
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

รวม 2,024 582 54 25 17 53 2,755 
73.47% 21.13% 1.96% 0.91% 0.62% 1.92% 100.00% 
Pearson Chi-Square =    326.328   Sig = 0.000 
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ตำรำงท่ี 4.48  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ จ านวนครั้งทีเ่ข้าชมจ าแนกตามการศึกษา 
(ส าเร็จการศึกษา) 
 

 
 

 จากตารางที่ 4.48 พบว่า ผู้รับบริการที่ส าเร็จการศึกษาระดับต่างกันส่งผลต่อจ านวนครั้งที่
เข้าชมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ทว่าผู้รับบริการ
ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ปริญญาเอก และมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่อนข้างน้อยตามล าดับ 
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาทุกระดับการศึกษาในส่วนของตัวเลขรวม พบว่า ผู้รับบริการที่ส าเร็จ
การศึกษาส่วนใหญ่มาเข้าชมครั้งแรกมากที่สุด อันดับ 2 เข้าชมมากกว่า 5 ครั้ง และอันดับ 3 เข้าชม  
2 ครั้ง 
   
 
 

ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำชม รวม 
คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง 5 คร้ัง มำกกว่ำ 

5 คร้ัง 
ประถมศึกษา 0  1  0  0  0  4  5  

0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 100.00% 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6  2  0  0  0  9  17  

35.29% 11.76% 0.00% 0.00% 0.00% 52.94% 100.00% 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

31  5  2  3  1  33  75  
41.33% 6.67% 2.67% 4.00% 1.33% 44.00% 100.00% 

ปวส. 17  5  1  4  0  28  55  
30.91% 9.09% 1.82% 7.27% 0.00% 50.91% 100.00% 

ปริญญาตร ี 318  57  49  6  6  91  527  
60.34% 10.82% 9.30% 1.14% 1.14% 17.27% 100.00% 

ปริญญาโท 55  22  17  3  5  15  117  
47.01% 18.80% 14.53% 2.56% 4.27% 12.82% 100.00% 

ปริญญาเอก 2  2  4  0  0  0  8  
25.00% 25.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

รวม 429  94  73  16  12  180  804  
53.36% 11.69% 9.08% 1.99% 1.49% 22.39% 100.00% 
Pearson Chi-Square =     136.502    Sig = 0.000 
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ตำรำงท่ี 4.49  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ จ านวนครั้งทีเ่ข้าชมจ าแนกตามอาชีพ 
 

 
 จากตารางที่ 4.49 พบว่า ผู้รับบริการที่มีอาชีพต่างกันส่งผลต่อจ านวนครั้งที่เข้าชมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นนักเรียน และมีการกลับมาเข้าชมโดยเฉพาะ  
2 ครั้ง เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง ส่วนอาชีพที่เข้าชมมาก อันดับ 2 คือ ครู/อาจารย์ และอันดับ 3 คือ 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 ทั้งนี้ในส่วนของอาชีพเกษตรกร และเกษียณพบว่ามีการเข้าชมค่อนข้างน้อย    

อำชีพ จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำชม รวม 
คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง 5 คร้ัง มำกกว่ำ 

5 คร้ัง 
นักเรียน 1,944 564 50 24 17 50 2,649 

73.39% 21.29% 1.89% 0.91% 0.64% 1.89% 100.00% 
นิสิต/นักศึกษา 80 18 4 1 0 3 106 

75.47% 16.98% 3.77% 0.94% 0.00% 2.83% 100.00% 
ครู/อาจารย ์ 208 44 52 0 8 52 364 

57.14% 12.09% 14.29% 0.00% 2.20% 14.29% 100.00% 
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

152 25 8 3 0 10 198 
76.77% 12.63% 4.04% 1.52% 0.00% 5.05% 100.00% 

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจ
ส่วนตัว 

11 4 1 1 1 13 31 
35.48% 12.90% 3.23% 3.23% 3.23% 41.94% 100.00% 

พนักงานบริษัทเอกชน 28 10 9 7 2 71 127 
22.05% 7.87% 7.09% 5.51% 1.57% 55.91% 100.00% 

รับจ้างอิสระ 11 5 1 2 1 15 35 
31.43% 14.29% 2.86% 5.71% 2.86% 42.86% 100.00% 

เกษตรกร 6 5 0 1 0 4 16 
37.50% 31.25% 0.00% 6.25% 0.00% 25.00% 100.00% 

เกษียณ 7 1 1 0 0 6 15 
46.67% 6.67% 6.67% 0.00% 0.00% 40.00% 100.00% 

อื่น ๆ 6 0 1 2 0 9 18 
33.33% 0.00% 5.56% 11.11% 0.00% 50.00% 100.00% 

รวม 2,453 676 127 41 29 233 3,559 
68.92% 18.99% 3.57% 1.15% 0.81% 6.55% 100.00% 
Pearson Chi-Square =  1139.972    Sig = 0.000 
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ตำรำงท่ี 4.50  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ จ านวนครั้งทีเ่ข้าชมจ าแนกตามจังหวัดที่พักอาศัย 
 

หมำยเหตุ รวมจังหวัดท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบมาจ านวนน้อยรวมไว้ใน อื่น ๆ เพื่อผลทางด้านการทดสอบ 

 
 
 
 

จังหวัดที่พักอำศัย จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำชม รวม 
คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง 5 คร้ัง มำกกว่ำ 5 

คร้ัง 
กรุงเทพมหานคร 1,002  144  20  14  6  15  1,201  

83.43% 11.99% 1.67% 1.17% 0.50% 1.25% 100.00% 
ปทุมธาน ี 368  133  60  16  20  163  760  

48.42% 17.50% 7.89% 2.11% 2.63% 21.45% 100.00% 
นนทบุรี 591  300  29  1  0  7  928  

63.69% 32.33% 3.13% 0.11% 0.00% 0.75% 100.00% 
พระนครศรีอยุธยา 145  64  9  9  0  26  253  

57.31% 25.30% 3.56% 3.56% 0.00% 10.28% 100.00% 
สมุทรปราการ 13  1  0  0  0  4  18  

72.22% 5.56% 0.00% 0.00% 0.00% 22.22% 100.00% 
ชลบุร ี 15  2  0  0  0  0  17  

88.24% 11.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
สิงห์บุร ี 60  12  0  0  0  0  72  

83.33% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
ปราจีนบุร ี 17  0  0  0  0  0  17  

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
ฉะเชิงเทรา 49  2  2  0  0  0  53  

92.45% 3.77% 3.77% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
สระบรุ ี 140  12  4  0  3  6  165  

84.85% 7.27% 2.42% 0.00% 1.82% 3.64% 100.00% 
อื่น ๆ 53  6  3  1  0  12  75  

70.67% 8.00% 4.00% 1.33% 0.00% 16.00% 100.00% 
รวม 2,453 676 127 41 29 233 3,559 

68.92% 18.99% 3.57% 1.15% 0.81% 6.55% 100.00% 
Pearson Chi-Square =   787.136   Sig = 0.000 
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 จากตารางที่ 4.50 พบว่า ผู้รับบริการที่มีจังหวัดที่พักอาศัยต่างกันส่งผลต่อจ านวนครั้งที่ 
เข้าชมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี 
ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อพิจารณาการกลับมาเข้าชมพบว่า 
ผู้รับบริการจากจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเข้าชม 2 ครั้ง ค่อนข้างสูง  
 ในส่วนของจังหวัดอ่ืน ๆ จะเห็นว่าส่วนใหญ่เข้าชมครั้งแรก และการเข้าชมมากกว่า 2 ครั้ง 
ตัวเลขค่อนน้อยหรือเป็นศูนย์ อาจเนื่องจากเป็นการมาศึกษาดูงานครั้งแรก ซึ่งในอนาคตอาจเป็นกลุ่ม
ที่กลับมาเข้าชมซ้ าได้เช่นกัน 
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ตำรำงท่ี 4.51  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ บุคคลที่ร่วมเข้าชมจ าแนกตามเพศ 
 

 

 จากตารางที่ 4.51 พบว่า ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกันมีผลกับบุคคลที่ร่วมเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ เข้าชมโดยมากับ
โรงเรียน/หน่วยงาน รองลงมาเข้าชมกับครอบครัว และเพ่ือน แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเพศหญิงจะมาเข้า
ชมกับกับครอบครัวและเพ่ือนมากกว่าเพศชาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพศ บุคคลที่ร่วมเข้ำชม รวม 
คน

เดียว 
โรงเรียน/
หน่วยงำน 

เพ่ือน ครอบครัว อื่น ๆ 

ชาย 13  1,901  44  91  2  2,051  
0.63% 92.69% 2.15% 4.44% 0.10% 100.00% 

หญิง 17  1,194  137  156  4  1,508  
1.13% 79.18% 9.08% 10.34% 0.27% 100.00% 

รวม 30  3,095  181  247  6  3,559  
0.84% 86.96% 5.09% 6.94% 0.17% 100.00% 

Pearson Chi-Square =  148.196       Sig = 0.000 
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ตำรำงท่ี 4.52  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ บุคคลที่ร่วมเข้าชมจ าแนกตามอายุ 
 

 

 จากตารางที่ 4.52 พบว่า ผู้รับบริการที่มีอายุต่างกันมีผลกับบุคคลที่ร่วมเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการทุกระดับอายุส่วนใหญ่เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ กับโรงเรียน/หน่วยงาน  
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละระดับอายุ พบว่า 
 - ระดับอายุ 25-34 ปี , 35-44 ปี และ 45-54 ปี เป็นระดับอายุที่ส่วนใหญ่มีครอบครัวแล้ว 
นอกจากมาเข้าชมกับหน่วยงานแล้ว พบว่ามาเข้าชมร่วมกันกับครอบครัว 
 - ระดับอายุ 16-18 ปี และ 19-24 ปี เป็นช่วงวัยรุ่น นอกจากมาเข้าชมกับโรงเรียนแล้ว 
รองลงมาจะเข้าชมกับเพ่ือน ๆ  
 

ระดับอำยุ บุคคลที่ร่วมเข้ำชม รวม 
คน

เดียว 
โรงเรียน/
หน่วยงำน 

เพ่ือน ครอบครัว อื่น ๆ 

12-15 ปี 0  764  11  29  0  804  
0.00% 95.02% 1.37% 3.61% 0.00% 100.00% 

16-18 ปี 0  1,509  46  33  2  1,590  
0.00% 94.91% 2.89% 2.08% 0.13% 100.00% 

19-24 ปี 0  210  32  7  0  249  
0.00% 84.34% 12.85% 2.81% 0.00% 100.00% 

25-34 ปี 7  256  24  26  4  317  
2.21% 80.76% 7.57% 8.20% 1.26% 100.00% 

35-44 ปี 8  134  34  75  0  251  
3.19% 53.39% 13.55% 29.88% 0.00% 100.00% 

45-54 ปี 7  116  18  42  0  183  
3.83% 63.39% 9.84% 22.95% 0.00% 100.00% 

55-64 ปี 7  73  11  18  0  109  
6.42% 66.97% 10.09% 16.51% 0.00% 100.00% 

65 ปีขึ้นไป 1  33  5  17  0  56  
1.79% 58.93% 8.93% 30.36% 0.00% 100.00% 

รวม 
30 3,095 181 247 6 3,599 

0.84% 86.96% 5.09% 6.94% 0.17% 100.00% 
Pearson Chi-Square =  715.874   Sig = 0.000 



186 
 

ตำรำงท่ี 4.53  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ บุคคลที่ร่วมเข้าชมจ าแนกตามการศึกษา 
(ก าลังศึกษา) 
 

 

 จากตารางที่ 4.53 พบว่า ผู้รับบริการที่ก าลังศึกษาระดับการศึกษาต่างกันมีผลกับบุคคลที่ร่วม
เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการที่ก าลังศึกษาอยู่ เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ กับโรงเรียน/หน่วยงาน เป็นส่วนใหญ่ และพบว่ามาเข้าชมกับครอบครัว เพ่ือน หรือมา
คนเดียวค่อนข้างน้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำลังศึกษำ บุคคลที่ร่วมเข้ำชม รวม 
คน

เดียว 
โรงเรียน/
หน่วยงำน 

เพ่ือน ครอบครัว อื่น ๆ 

ประถมศึกษา 0  44  2  16  0  62  
0.00% 70.97% 3.23% 25.81% 0.00% 100.00% 

มัธยมศึกษาตอนต้น 0  842  8  13  0  863  
0.00% 97.57% 0.93% 1.51% 0.00% 100.00% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 0  1,652  50  35  2  1,739  
0.00% 95.00% 2.88% 2.01% 0.12% 100.00% 

ปวส. 1  6  11  1  0  19  
5.26% 31.58% 57.89% 5.26% 0.00% 100.00% 

ปริญญาตร ี 1  47  17  4  0  69  
1.45% 68.12% 24.64% 5.80% 0.00% 100.00% 

ปริญญาโท 0  3  0  0  0  3  
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

รวม 2  2,594  88  69  2  2,755  
0.07% 94.16% 3.19% 2.50% 0.07% 100.00% 

Pearson Chi-Square =   544.268   Sig = 0.000 
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ตำรำงท่ี 4.54  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ บุคคลที่ร่วมเข้าชมจ าแนกตามการศึกษา 
(ส าเร็จการศึกษา) 
 

 

 จากตารางที่ 4.54 พบว่า ผู้รับบริการที่จบการศึกษาระดับต่างกันมีผลกับบุคคลที่ร่วมเข้าชมที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่ทีเ่ข้าชมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเข้า
ชมร่วมกับหน่วยงาน ครอบครัว และเพ่ือน ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาแต่ละระดับการศึกษา พบว่า 
 ผู้รับบริการที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มาเข้าชมค่อนข้าง
น้อย และส่วนใหญ่มากับครอบครัว 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ส่วนใหญ่มาเข้าชมกับครอบครัว โรงเรียน/หน่วยงาน  
และเพ่ือน ตามล าดับ 
 ระดับปริญญาโทนั้น มาเข้าชมกับโรงเรียน/หน่วยงาน ครอบครัว และเพ่ือน ตามล าดับ 
 

ส ำเร็จกำรศึกษำ บุคคลที่ร่วมเข้ำชม รวม 
คน

เดียว 
โรงเรียน/
หน่วยงำน 

เพ่ือน ครอบครัว อื่น ๆ 

ประถมศึกษา 0 0 1 4 0 5 
0.00% 0.00% 20.00% 80.00% 0.00% 100.00% 

มัธยมศึกษาตอนต้น 0 0 5 12 0 17 
0.00% 0.00% 29.41% 70.59% 0.00% 100.00% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 5 21 17 32 0 75 
6.67% 28.00% 22.67% 42.67% 0.00% 100.00% 

ปวส. 10 17 17 11 0 55 
18.18% 30.91% 30.91% 20.00% 0.00% 100.00% 

ปริญญาตร ี 11 383 37 92 4 527 
2.09% 72.68% 7.02% 17.46% 0.76% 100.00% 

ปริญญาโท 2 72 16 27 0 117 
1.71% 61.54% 13.68% 23.08% 0.00% 100.00% 

ปริญญาเอก 0 8 0 0 0 8 
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

รวม 28 501 93 178 4 804 
3.48% 62.31% 11.57% 22.14% 0.50% 100.00% 

Pearson Chi-Square =    179.521    Sig = 0.000 
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ตำรำงท่ี 4.55  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ บุคคลที่ร่วมเข้าชมจ าแนกตามอาชีพ 
 

  

 จากตารางที่ 4.55 พบว่า ผู้รับบริการที่มีอาชีพต่างกันมีผลกับบุคคลที่ร่วมเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการที่มีอาชีพนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ครู/อาจารย์ และ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ
โรงเรียน/หน่วยงาน ส่วนการเข้าชมร่วมกับครอบครัว หรือเพ่ือนมีจ านวนค่อนข้างน้อย 
 ในขณะที่ผู้รับบริการที่มีอาชีพ ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัทเอกชน รับจ้าง
อิสระ และเกษตรกร ส่วนใหญ่มาเข้าชมกับครอบครัว และเพ่ือน ๆ ตามล าดับ 

อำชีพ บุคคลที่ร่วมเข้ำเข้ำชม รวม 
คน

เดียว 
โรงเรียน/
หน่วยงำน 

เพ่ือน ครอบครัว อื่น ๆ 

นักเรียน 0 2,523 60 64 2 2,649 
0.00% 95.24% 2.27% 2.42% 0.08% 100.00% 

นิสิต/นักศึกษา 2 70 29 5 0 106 
1.89% 66.04% 27.36% 4.72% 0.00% 100.00% 

ครู/อาจารย ์ 4 312 20 24 4 364 
1.10% 85.71% 5.49% 6.59% 1.10% 100.00% 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 2 172 7 17 0 198 
1.01% 86.87% 3.54% 8.59% 0.00% 100.00% 

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจส่วนตัว 2 2 5 22 0 31 
6.45% 6.45% 16.13% 70.97% 0.00% 100.00% 

พนักงานบริษัทเอกชน 13 6 41 67 0 127 
10.24% 4.72% 32.28% 52.76% 0.00% 100.00% 

รับจ้างอิสระ 2 3 8 22 0 35 
5.71% 8.57% 22.86% 62.86% 0.00% 100.00% 

เกษตรกร 1 5 3 7 0 16 
6.25% 31.25% 18.75% 43.75% 0.00% 100.00% 

เกษียณ 2 1 4 8 0 15 
13.33% 6.67% 26.67% 53.33% 0.00% 100.00% 

อื่นๆ 2 1 4 11 0 18 
11.11% 5.56% 22.22% 61.11% 0.00% 100.00% 

รวม 30 3,095 181 247 6 3,559 
0.84% 86.96% 5.09% 6.94% 0.17% 100.00% 

Pearson Chi-Square =     1806.938   Sig = 0.000 
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ตำรำงท่ี 4.56  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ บุคคลที่ร่วมเข้าชมจ าแนกตามจังหวัดที่พักอาศัย 
 

หมำยเหตุ รวมจังหวัดท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบมาจ านวนน้อยรวมไว้ใน อื่น ๆ เพื่อผลทางด้านการทดสอบ 

 
  
 

จังหวัดที่พักอำศัย บุคคลที่ร่วมเข้ำเข้ำชม รวม 
คน

เดียว 
โรงเรียน/
หน่วยงำน 

เพ่ือน ครอบครัว อื่น ๆ 

กรุงเทพมหานคร 7 1,110 39 45 0 1,201 
0.58% 92.42% 3.25% 3.75% 0.00% 100.00% 

ปทุมธาน ี 13 519 83 141 4 760 
1.71% 68.29% 10.92% 18.55% 0.53% 100.00% 

นนทบุรี 1 902 15 10 0 928 
0.11% 97.20% 1.62% 1.08% 0.00% 100.00% 

พระนครศรีอยุธยา 5 178 40 28 2 253 
1.98% 70.36% 15.81% 11.07% 0.79% 100.00% 

สมุทรปราการ 0 14 0 4 0 18 
0.00% 77.78% 0.00% 22.22% 0.00% 100.00% 

ชลบุร ี 0 17 0 0 0 17 
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

สิงห์บุร ี 0 72 0 0 0 72 
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

ปราจีนบุร ี 0 16 1 0 0 17 
0.00% 94.12% 5.88% 0.00% 0.00% 100.00% 

ฉะเชิงเทรา 0 51 0 2 0 53 
0.00% 96.23% 0.00% 3.77% 0.00% 100.00% 

สระบรุ ี 0 159 0 6 0 165 
0.00% 96.36% 0.00% 3.64% 0.00% 100.00% 

อื่นๆ 4 57 3 11 0 75 
5.33% 76.00% 4.00% 14.67% 0.00% 100.00% 

รวม 30 3,095 181 247 6 3,559 
0.84% 86.96% 5.09% 6.94% 0.17% 100.00% 

Pearson Chi-Square =      508.771    Sig = 0.000 
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 จากตารางที่ 4.56 พบว่า ผู้รับบริการที่มีที่พักอาศัยจังหวัดต่างกันมีผลกับบุคคลที่ร่วมเข้าชม
ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการไม่ว่าจะพักอาศัยที่จังหวัดใดส่วนใหญ่มาเข้าชมที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับโรงเรียน/หน่วยงานเป็นหลัก  
 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีเพียงจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ที่
นอกจากจะมาเข้าชมกับหน่วยงานแล้ว มาเข้าชมร่วมกับครอบครัว และเพ่ือน ในขณะที่จังหวัดอ่ืน ๆ 
นั้นการมาเข้าชมกับครอบครัวและเพ่ือนถือว่ามีจ านวนค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลย 
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ตำรำงท่ี 4.57  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ เวลาเฉลี่ยในการเข้าชมจ าแนกตามเพศ 
 

 

 จากตารางที่ 4.57 พบว่า ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อเวลาในการเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการเพศชายส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเข้าชม 4-6 ชั่วโมง 
ในขณะที่เพศหญิงส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเข้าชม 3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพศ เวลำเฉลี่ยในกำรเข้ำชม รวม 
น้อยกว่ำ 

3 
ชั่วโมง 

3 ชั่วโมง 4-6 
ชั่วโมง 

มำกกว่ำ 
6 ชั่วโมง 

ชาย 59 354 1,584 54 2,051 
2.88% 17.26% 77.23% 2.63% 100.00% 

หญิง 112 710 639 47 1,508 
7.43% 47.08% 42.37% 3.12% 100.00% 

รวม 171 1,064 2,223 101 3,559 
4.80% 29.90% 62.46% 2.84% 100.00% 

Pearson Chi-Square =   465.741   Sig = 0.000 
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ตำรำงท่ี 4.58  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ เวลาเฉลี่ยในการเข้าชมจ าแนกตามอายุ 
 

 

 จากตารางที่ 4.58 พบว่า ผู้รับบริการที่มีระดับอายุต่างกันส่งผลต่อเวลาในการเข้าชม 
ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 โดยส่วนใหญ่ระดับอายุ 12-15 ปี และ 16-18 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มในวัยเรียน และระดับอาย ุ
25-34 ปี เป็นกลุ่มวัยท างาน เข้าชมเฉลี่ย 4-6 ชั่วโมง  
 ในขณะทีช่่วงอายุ 19-24 ปี และ 35 ปีเป็นต้นไป ส่วนใหญ่เข้าชม 3 ชั่วโมง  
 
 
 

ระดับอำยุ เวลำเฉลี่ยในกำรเข้ำชม รวม 
น้อยกว่ำ 

3 
ชั่วโมง 

3 ชั่วโมง 4-6 
ชั่วโมง 

มำกกว่ำ 
6 ชั่วโมง 

12-15 ปี 14 72 714 4 804 
1.74% 8.96% 88.81% 0.50% 100.00% 

16-18 ปี 46 452 1,042 50 1,590 
2.89% 28.43% 65.53% 3.14% 100.00% 

19-24 ปี 12 146 79 12 249 
4.82% 58.63% 31.73% 4.82% 100.00% 

25-34 ปี 28 113 172 4 317 
8.83% 35.65% 54.26% 1.26% 100.00% 

35-44 ปี 44 100 96 11 251 
17.53% 39.84% 38.25% 4.38% 100.00% 

45-54 ปี 13 94 67 9 183 
7.10% 51.37% 36.61% 4.92% 100.00% 

55-64 ปี 12 54 38 5 109 
11.01% 49.54% 34.86% 4.59% 100.00% 

65 ปีขึ้นไป 2 33 15 6 56 
3.57% 58.93% 26.79% 10.71% 100.00% 

รวม 
171 1,064 2,223 101 3,559 

4.80% 29.90% 62.46% 2.84% 100.00% 
Pearson Chi-Square = 633.006  Sig = 0.000 



193 
 

ตำรำงท่ี 4.59  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ เวลาเฉลี่ยในการเข้าชมจ าแนกตามการศึกษา 
(ก าลังศึกษา) 
 

 

 จากตารางที่ 4.59 พบว่า ผู้รับบริการที่ก าลังศึกษาในระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อเวลาใน
การเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ผู้รับบริการที่ก าลังศึกษาทุกระดับ ยกเว้นระดับประถมศึกษา 
เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 4-6 ชั่วโมง ส่วนผู้รับบริการที่ก าลังศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ส่วนใหญ่เข้าชม 3 ชั่วโมง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำลังศึกษำ เวลำเฉลี่ยในกำรเข้ำชม รวม 
น้อยกว่ำ 

3 
ชั่วโมง 

3 ชั่วโมง 4-6 
ชั่วโมง 

มำกกว่ำ 
6 ชั่วโมง 

ประถมศึกษา 2 34 22 4 62 
3.23% 54.84% 35.48% 6.45% 100.00% 

มัธยมศึกษาตอนต้น 12 181 665 5 863 
1.39% 20.97% 77.06% 0.58% 100.00% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 44 522 1,123 50 1,739 
2.53% 30.02% 64.58% 2.88% 100.00% 

ปวส. 4 5 9 1 19 
21.05% 26.32% 47.37% 5.26% 100.00% 

ปริญญาตร ี 5 15 42 7 69 
7.25% 21.74% 60.87% 10.14% 100.00% 

ปริญญาโท 0 0 3 0 3 
0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

รวม 67 757 1,864 67 2,755 
2.43% 27.48% 67.66% 2.43% 100.00% 

Pearson Chi-Square =     134.302   Sig = 0.000 
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ตำรำงท่ี 4.60  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ เวลาเฉลี่ยในการเข้าชมจ าแนกตามการศึกษา 
(ส าเร็จการศึกษา) 
 

 

 จากตารางที่ 4.60 พบว่า ผู้รับบริการที่ส าเร็จระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อเวลาในการ 
เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าผู้รับบริการที่ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ประมาณ 4-6 ชั่วโมง  ยกเว้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเข้าชม  
3 ชั่วโมง และระดับประถมศึกษา ใช้เวลาเข้าชมน้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

ส ำเร็จกำรศึกษำ เวลำเฉลี่ยในกำรเข้ำชม รวม 
น้อยกว่ำ 

3 
ชั่วโมง 

3 ชั่วโมง 4-6 
ชั่วโมง 

มำกกว่ำ 
6 ชั่วโมง 

ประถมศึกษา 2 3 0 0 5 
40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

มัธยมศึกษาตอนต้น 5 9 2 1 17 
29.41% 52.94% 11.76% 5.88% 100.00% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 20 22 25 8 75 
26.67% 29.33% 33.33% 10.67% 100.00% 

ปวส. 14 17 22 2 55 
25.45% 30.91% 40.00% 3.64% 100.00% 

ปริญญาตร ี 51 215 247 14 527 
9.68% 40.80% 46.87% 2.66% 100.00% 

ปริญญาโท 11 39 58 9 117 
9.40% 33.33% 49.57% 7.69% 100.00% 

ปริญญาเอก 1 2 5 0 8 
12.50% 25.00% 62.50% 0.00% 100.00% 

รวม 104 307 359 34 804 
12.94% 38.18% 44.65% 4.23% 100.00% 

Pearson Chi-Square =      60.381   Sig = 0.000 
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ตำรำงท่ี 4.61  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ เวลาเฉลี่ยในการเข้าชมจ าแนกตามอาชีพ 
 

 

 จากตารางที่ 4.61 พบว่า ผู้รับบริการที่มีอาชีพต่างกันส่งผลต่อเวลาในการเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักเรียนส่วนใหญ่ซึ่งเข้าชมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ  
ใช้เวลาในการเข้าชม 4-6 ชั่วโมง รองลงมาคือ 3 ชั่วโมง   
 นอกจากนั้นผู้รับบริการที่มีอาชีพ ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว และเกษตรกร ถึงแม้จะมี
จ านวนผู้รับบริการมาเข้าชมน้อย แต่ทว่าเวลาในการเข้าชม พบว่า ใช้เวลาเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นานถึง 4-6 ชั่วโมง 

อำชีพ เวลำเฉลี่ยในกำรเข้ำชม รวม 
น้อยกว่ำ 

3 
ชั่วโมง 

3 ชั่วโมง 4-6 
ชั่วโมง 

มำกกว่ำ 
6 ชั่วโมง 

นักเรียน 56 726 1,808 59 2,649 
2.11% 27.41% 68.25% 2.23% 100.00% 

นิสิต/นักศึกษา 12 30 56 8 106 
11.32% 28.30% 52.83% 7.55% 100.00% 

ครู/อาจารย ์ 24 220 120 0 364 
6.59% 60.44% 32.97% 0.00% 100.00% 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 5 7 175 11 198 
2.53% 3.54% 88.38% 5.56% 100.00% 

ผู้ประกอบการ/ธรุกิจส่วนตัว 4 10 12 5 31 
12.90% 32.26% 38.71% 16.13% 100.00% 

พนักงานบริษัทเอกชน 49 44 30 4 127 
38.58% 34.65% 23.62% 3.15% 100.00% 

รับจ้างอิสระ 11 12 7 5 35 
31.43% 34.29% 20.00% 14.29% 100.00% 

เกษตรกร 4 3 6 3 16 
25.00% 18.75% 37.50% 18.75% 100.00% 

เกษียณ 4 3 4 4 15 
26.67% 20.00% 26.67% 26.67% 100.00% 

อื่นๆ 2 9 5 2 18 
11.11% 50.00% 27.78% 11.11% 100.00% 

รวม 171 1,064 2,223 101 3,559 
4.80% 29.90% 62.46% 2.84% 100.00% 

Pearson Chi-Square = 862.194 Sig = 0.000 
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ตำรำงที่ 4.62  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ เวลาเฉลี่ยในการเข้าชมจ าแนกตามจังหวัด 
ที่พักอาศัย 
 

หมำยเหตุ รวมจังหวัดท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบมาจ านวนน้อยรวมไว้ใน อื่น ๆ เพื่อผลทางด้านการทดสอบ 

 
 

จังหวัดที่พักอำศัย เวลำเฉลี่ยในกำรเข้ำชม รวม 
น้อยกว่ำ 

3 
ชั่วโมง 

3 ชั่วโมง 4-6 
ชั่วโมง 

มำกกว่ำ 
6 ชั่วโมง 

กรุงเทพมหานคร 16 213 946 26 1,201 
1.33% 17.74% 78.77% 2.16% 100.00% 

ปทุมธาน ี 99 251 380 30 760 
13.03% 33.03% 50.00% 3.95% 100.00% 

นนทบุรี 11 209 689 19 928 
1.19% 22.52% 74.25% 2.05% 100.00% 

พระนครศรีอยุธยา 38 140 59 16 253 
15.02% 55.34% 23.32% 6.32% 100.00% 

สมุทรปราการ 0 0 15 3 18 
0.00% 0.00% 83.33% 16.67% 100.00% 

ชลบุร ี 1 0 16 0 17 
5.88% 0.00% 94.12% 0.00% 100.00% 

สิงห์บุร ี 0 72 0 0 72 
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

ปราจีนบุร ี 0 0 17 0 17 
0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

ฉะเชิงเทรา 0 4 49 0 53 
0.00% 7.55% 92.45% 0.00% 100.00% 

สระบรุ ี 0 154 10 1 165 
0.00% 93.33% 6.06% 0.61% 100.00% 

อื่น ๆ 6 21 42 6 75 
8.00% 28.00% 56.00% 8.00% 100.00% 

รวม 171 1,064 2,223 101 3,559 
4.80% 29.90% 62.46% 2.84% 100.00% 

Pearson Chi-Square = 1075.401 Sig = 0.000 
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 จากตารางที่  4.62 พบว่า ผู้รับบริการที่ พักอาศัยจังหวัดต่างกันส่งผลต่อเวลาในการ 
เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการที่พักอาศัยที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ 4-6 ชั่วโมง 
 ในขณะที่ผู้รับบริการที่พักอาศัยที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และสระบุรี ส่วนใหญ่
เข้าชมใช้เวลา 3 ชั่วโมง  
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สมมติฐำนข้อที่ 1.3 ผู้รับบริกำรที่ มีลักษณะประชำกรศำสตร์แตกต่ำงกัน  ส่งผลต่อกำรรับรู้ต่อ
พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 
ตำรำงที่ 4.63  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ การรับรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ พิพิธภัณฑ์
มีชีวิต 

พิพิธภัณฑ์
ต้นแบบ

ของ
แนวคิด

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พิพิธภัณฑ์
แห่ง

นวัตกรรม 

พิพิธภัณฑ์
ในกำร

สร้ำงแรง
บันดำลใจ 

แหล่ง
เรียนรู้
ของ

ชุมชน 

พิพิธภัณฑ์
ที่สร้ำง
อำชีพ
ให้กับ

ประชำชน 

พื้นที่
ควำมสุข

ของ
ครอบครัว 

อ่ืน ๆ รวม 

ชาย 456  985  152  122  215  82  24  15  2,051  
22.23% 48.03% 7.41% 5.95% 10.48% 4.00% 1.17% 0.73% 100.00% 

หญิง 269  941  65  69  90  37  18  19  1,508  
17.84% 62.40% 4.31% 4.58% 5.97% 2.45% 1.19% 1.26% 100.00% 

รวม 725  1,926  217  191  305  119  42  34  3,559  
20.37% 54.12% 6.10% 5.37% 8.57% 3.34% 1.18% 0.96% 100.00% 

Pearson Chi-Square = 87.592 Sig = 0.000 
 

 จากตารางที่ 4.63 พบว่า ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกัน ส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างรับรู้ และมองภาพว่า
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คือ พิพิธภัณฑ์ต้นแบบของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตามล าดับ 
 แต่จะเห็นได้ว่าเพศชายนั้นนอกจากรับรู้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ต้นแบบของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงแล้ว ส่วนหนึ่งยังรับรู้ว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิต และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ในขณะที่เพศหญิงส่วน
ใหญ่มีการรับรู้มุ่งไปที่พิพิธภัณฑ์ต้นแบบของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิต และ
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเจน  
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ตำรำงที่ 4.64 จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ การรับรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ จ าแนกตามอายุ 
 

ระดับอำย ุ พิพิธภัณฑ์
มีชีวิต 

พิพิธภัณฑ์
ต้นแบบ

ของ
แนวคิด

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พิพิธภัณฑ์
แห่ง

นวัตกรรม 

พิพิธภัณฑ์
ในกำร

สร้ำงแรง
บันดำลใจ 

แหล่ง
เรียนรู้
ของ

ชุมชน 

พิพิธภัณฑ์
ที่สร้ำง
อำชีพ
ให้กับ

ประชำชน 

พื้นที่
ควำมสุข

ของ
ครอบครัว 

อ่ืน ๆ รวม 

12-15 ปี 195 448 57 50 32 9 4 9 804 
24.25% 55.72% 7.09% 6.22% 3.98% 1.12% 0.50% 1.12% 100.00% 

16-18 ปี 332 754 128 92 172 74 21 17 1,590 
20.88% 47.42% 8.05% 5.79% 10.82% 4.65% 1.32% 1.07% 100.00% 

19-24 ปี 49 138 13 9 21 10 6 3 249 
19.68% 55.42% 5.22% 3.61% 8.43% 4.02% 2.41% 1.20% 100.00% 

25-34 ปี 41 207 11 16 29 8 5 0 317 
12.93% 65.30% 3.47% 5.05% 9.15% 2.52% 1.58% 0.00% 100.00% 

35-44 ปี 51 153 3 9 23 7 3 2 251 
20.32% 60.96% 1.20% 3.59% 9.16% 2.79% 1.20% 0.80% 100.00% 

45-54 ปี 32 119 1 10 11 7 1 2 183 
17.49% 65.03% 0.55% 5.46% 6.01% 3.83% 0.55% 1.09% 100.00% 

55-64 ปี 13 69 4 4 12 4 2 1 109 
11.93% 63.30% 3.67% 3.67% 11.01% 3.67% 1.83% 0.92% 100.00% 

65 ปีขึ้นไป 12 38 0 1 5 0 0 0 56 
21.43% 67.86% 0.00% 1.79% 8.93% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

รวม 
725 1,926 217 191 305 119 42 34 3,559 

20.37% 54.12% 6.10% 5.37% 8.57% 3.34% 1.18% 0.96% 100.00% 
Pearson Chi-Square = 163.319 Sig = 0.000 

 

 จากตารางที่ 4.64 พบว่า ผู้รับบริการที่มีอายุต่างกัน ส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการทุกช่วงอายุ ส่วนใหญ่มีการรับรู้และมองภาพว่า
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คือ พิพิธภัณฑ์ต้นแบบของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส่วน
อันดับ 2 เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต แต่ทั้งนี้จะเห็นว่าแต่ละระดับอายุมีการรับรู้ที่มุ่งเน้นต่างกัน โดย 
 ผู้รับบริการระดับอายุ 12-15 ปี 16-18 ปี และ 19-24 ปี นอกจากรับรู้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์
ต้นแบบของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว อีกส่วนหนึ่งยังรับรู้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  
 ในขณะที่ผู้รับบริการช่วงอายุ  25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี และ 55-64 ปี ส่วนใหญ่จะมีการ
รับรู้มุ่งเน้นไปที่พิพิธภัณฑ์ต้นแบบของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก มีเพียงบางส่วนที่รับรู้และมี
ภาพว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
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ตำรำงที่ 4.65  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ การรับรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ จ าแนกตามการศึกษา (ก าลังศึกษา) 
 

ก ำลังศึกษำ 
(ระดับ

กำรศึกษำ) 

พิพิธภัณฑ์
มีชีวิต 

พิพิธภัณฑ์
ต้นแบบ

ของ
แนวคิด

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พิพิธภัณฑ์
แห่ง

นวัตกรรม 

พิพิธภัณฑ์
ในกำร

สร้ำงแรง
บันดำลใจ 

แหล่ง
เรียนรู้
ของ

ชุมชน 

พิพิธภัณฑ์
ที่สร้ำง
อำชีพ
ให้กับ

ประชำชน 

พื้นที่
ควำมสุข

ของ
ครอบครัว 

อ่ืน ๆ รวม 

ประถมศึกษา 16 38 4 0 2 0 2 0 62 
25.81% 61.29% 6.45% 0.00% 3.23% 0.00% 3.23% 0.00% 100.00% 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

189 514 51 51 37 10 0 11 863 
21.90% 59.56% 5.91% 5.91% 4.29% 1.16% 0.00% 1.27% 100.00% 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 

364 830 138 97 186 79 25 20 1,739 
20.93% 47.73% 7.94% 5.58% 10.70% 4.54% 1.44% 1.15% 100.00% 

ปวส. 7 8 0 2 1 0 1 0 19 
36.84% 42.11% 0.00% 10.53% 5.26% 0.00% 5.26% 0.00% 100.00% 

ปริญญาตร ี 18 31 4 4 3 6 3 0 69 
26.09% 44.93% 5.80% 5.80% 4.35% 8.70% 4.35% 0.00% 100.00% 

ปริญญาโท 0 3 0 0 0 0 0 0 3 
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

รวม 
594 1,424 197 154 229 95 31 31 2,755 

21.56% 51.69% 7.15% 5.59% 8.31% 3.45% 1.13% 1.13% 100.00% 
Pearson Chi-Square = 117.862 Sig = 0.000 

 

 จากตารางที่ 4.65 พบว่า ผู้รับบริการที่ก าลังศึกษาในระดับการศึกษาแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การรับรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการที่ก าลังศึกษาอยู่ทุกระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีการรับรู้
และมองภาพว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คือ พิพิธภัณฑ์ต้นแบบของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่วนอันดับ 2 เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
 ทั้งนี้ในด้านการรับรู้ว่าพิพิธภัณฑ์ที่สร้างอาชีพให้กับประชาชน พบว่า เป็นการรับรู้ที่
ผู้รับบริการไม่ได้เลือกตอบถึง 3 กลุ่ม คือ ประถมศึกษา ปวส. และปริญญาโท 
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ตำรำงที่ 4.66  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ การรับรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ จ าแนกตามการศึกษา (ส าเร็จการศึกษา) 
 

ส ำเร็จกำรศึกษำ 
(ระดับ

กำรศึกษำ) 

พิพิธภัณฑ์
มีชีวิต 

พิพิธภัณฑ์
ต้นแบบ

ของ
แนวคิด

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พิพิธภัณฑ์
แห่ง

นวัตกรรม 

พิพิธภัณฑ์
ในกำร

สร้ำงแรง
บันดำลใจ 

แหล่ง
เรียนรู้
ของ

ชุมชน 

พิพิธภัณฑ์
ที่สร้ำง
อำชีพ
ให้กับ

ประชำชน 

พื้นที่
ควำมสุข

ของ
ครอบครัว 

อ่ืน ๆ รวม 

ประถมศึกษา 2 1 1 0 0 0 0 1 5 
40.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 100.00% 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

2 9 0 1 2 2 1 0 17 
11.76% 52.94% 0.00% 5.88% 11.76% 11.76% 5.88% 0.00% 100.00% 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 

9 50 1 5 4 4 1 1 75 
12.00% 66.67% 1.33% 6.67% 5.33% 5.33% 1.33% 1.33% 100.00% 

ปวส. 8 36 1 2 6 1 1 0 55 
14.55% 65.45% 1.82% 3.64% 10.91% 1.82% 1.82% 0.00% 100.00% 

ปริญญาตร ี 83 336 11 24 52 15 6 0 527 
15.75% 63.76% 2.09% 4.55% 9.87% 2.85% 1.14% 0.00% 100.00% 

ปริญญาโท 23 69 5 5 10 2 2 1 117 
19.66% 58.97% 4.27% 4.27% 8.55% 1.71% 1.71% 0.85% 100.00% 

ปริญญาเอก 4 1 1 0 2 0 0 0 8 
50.00% 12.50% 12.50% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

รวม 131 502 20 37 76 24 11 3 804 
16.29% 62.44% 2.49% 4.60% 9.45% 2.99% 1.37% 0.37% 100.00% 

Pearson Chi-Square = 99.500 Sig = 0.000 
 

 จากตารางที่ 4.66 พบว่า ผู้รับบริการที่ส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาแตกต่างกัน ส่งผล
ต่อการรับรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการที่ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ ส่วนใหญ่มีการรับรู้และ 
มองภาพว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คือ พิพิธภัณฑ์ต้นแบบของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ในขณะที่การรับรู้ในด้านอ่ืน ๆ นั้นมีการรับรู้ที่ค่อนข้างน้อย  
 
 
 
 
 
 
 



202 
 

ตำรำงที่ 4.67  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ การรับรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ จ าแนกตามอาชีพ 
 

อำชีพ พิพิธภัณฑ์
มีชีวิต 

พิพิธภัณฑ์
ต้นแบบ

ของ
แนวคิด

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พิพิธภัณฑ์
แห่ง

นวัตกรรม 

พิพิธภัณฑ์
ในกำร

สร้ำงแรง
บันดำลใจ 

แหล่ง
เรียนรู้
ของ

ชุมชน 

พิพิธภัณฑ์
ที่สร้ำง
อำชีพ
ให้กับ

ประชำชน 

พื้นที่
ควำมสุข

ของ
ครอบครัว 

อ่ืน ๆ รวม 

นักเรียน 567 1,377 193 144 225 87 25 31 2,649 
21.40% 51.98% 7.29% 5.44% 8.49% 3.28% 0.94% 1.17% 100.00% 

นิสิต/นักศึกษา 27 47 4 10 4 8 6 0 106 
25.47% 44.34% 3.77% 9.43% 3.77% 7.55% 5.66% 0.00% 100.00% 

ครู/อาจารย ์ 48 248 8 8 40 8 4 0 364 
13.19% 68.13% 2.20% 2.20% 10.99% 2.20% 1.10% 0.00% 100.00% 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

46 104 8 19 15 4 2 0 198 
23.23% 52.53% 4.04% 9.60% 7.58% 2.02% 1.01% 0.00% 100.00% 

ผู้ประกอบการ/
ธุรกิจส่วนตวั 

3 21 1 1 3 2 0 0 31 
9.68% 67.74% 3.23% 3.23% 9.68% 6.45% 0.00% 0.00% 100.00% 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

22 79 1 5 12 6 2 0 127 
17.32% 62.20% 0.79% 3.94% 9.45% 4.72% 1.57% 0.00% 100.00% 

รับจ้างอิสระ 5 18 2 3 3 1 2 1 35 
14.29% 51.43% 5.71% 8.57% 8.57% 2.86% 5.71% 2.86% 100.00% 

เกษตรกร 4 10 0 0 1 0 0 1 16 
25.00% 62.50% 0.00% 0.00% 6.25% 0.00% 0.00% 6.25% 100.00% 

เกษียณ 2 10 0 1 1 0 1 0 15 
13.33% 66.67% 0.00% 6.67% 6.67% 0.00% 6.67% 0.00% 100.00% 

อื่น ๆ 1 12 0 0 1 3 0 1 18 
5.56% 66.67% 0.00% 0.00% 5.56% 16.67% 0.00% 5.56% 100.00% 

รวม 
725 1,926 217 191 305 119 42 34 3,559 

20.37% 54.12% 6.10% 5.37% 8.57% 3.34% 1.18% 0.96% 100.00% 
Pearson Chi-Square = 162.174 Sig = 0.000 
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 จากตารางที่ 4.67 พบว่า ผู้รับบริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน ส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการทุกอาชีพ ส่วนใหญ่มีการรับรู้และมองภาพว่าพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คือ พิพิธภัณฑ์ต้นแบบของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยในส่วนของ
กลุ่มนักเรียน และครู/อาจารย์ พบว่า มีการรับรู้ในอันดับที่เหมือนกับ คือ อันดับที่ 2 พิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
และอันดับที่ 3 แหล่งเรียนรู้ของชุมชน  
 กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว และรับจ้างอิสระ มีการรับรู้ในด้านพิพิธภัณฑ์ 
ทีส่ร้างอาชีพให้กับประชาชน ค่อนข้างน้อย หรือแม้กระทั่งกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ตอบในด้านนี้เลย 
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ตำรำงที่ 4.68  จ านวน ร้อยละ และผลการทดสอบ การรับรู้ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ จ าแนกตามจังหวัดที่พักอาศัย  
 

จังหวัดที่พักอำศัย พิพิธภัณฑ์
มีชีวิต 

พิพิธภัณฑ์
ต้นแบบ

ของ
แนวคิด

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พิพิธภัณฑ์
แห่ง

นวัตกรรม 

พิพิธภัณฑ์
ในกำร

สร้ำงแรง
บันดำลใจ 

แหล่ง
เรียนรู้
ของ

ชุมชน 

พิพิธภัณฑ์
ที่สร้ำง
อำชีพ
ให้กับ

ประชำชน 

พื้นที่
ควำมสุข

ของ
ครอบครัว 

อ่ืน ๆ รวม 

กรุงเทพมหานคร 273 627 74 80 82 30 18 17 1,201 
22.73% 52.21% 6.16% 6.66% 6.83% 2.50% 1.50% 1.42% 100.00% 

ปทุมธาน ี 120 436 61 43 65 23 9 3 760 
15.79% 57.37% 8.03% 5.66% 8.55% 3.03% 1.18% 0.39% 100.00% 

นนทบุรี 218 444 52 32 122 49 7 4 928 
23.49% 47.84% 5.60% 3.45% 13.15% 5.28% 0.75% 0.43% 100.00% 

พระนครศรีอยุธยา 55 138 10 18 12 10 1 9 253 
21.74% 54.55% 3.95% 7.11% 4.74% 3.95% 0.40% 3.56% 100.00% 

สมุทรปราการ 3 4 6 1 3 0 1 0 18 
16.67% 22.22% 33.33% 5.56% 16.67% 0.00% 5.56% 0.00% 100.00% 

ชลบุร ี 2 12 0 2 1 0 0 0 17 
11.76% 70.59% 0.00% 11.76% 5.88% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

สิงห์บุรี 8 56 4 0 4 0 0 0 72 
11.11% 77.78% 5.56% 0.00% 5.56% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

ปราจีนบุร ี 0 17 0 0 0 0 0 0 17 
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

ฉะเชิงเทรา 12 30 2 3 4 0 2 0 53 
22.64% 56.60% 3.77% 5.66% 7.55% 0.00% 3.77% 0.00% 100.00% 

สระบุรี 22 114 3 12 7 3 4 0 165 
13.33% 69.09% 1.82% 7.27% 4.24% 1.82% 2.42% 0.00% 100.00% 

อื่น ๆ 12 48 5 0 5 4 0 1 75 
16.00% 64.00% 6.67% 0.00% 6.67% 5.33% 0.00% 1.33% 100.00% 

รวม 725 1,926 217 191 305 119 42 34 3,559 
20.37% 54.12% 6.10% 5.37% 8.57% 3.34% 1.18% 0.96% 100.00% 

Pearson Chi-Square = 226.350 Sig = 0.000 

หมำยเหตุ รวมจังหวัดท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบมาจ านวนน้อยรวมไว้ใน อื่น ๆ เพื่อผลทางด้านการทดสอบ 
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 จากตารางที่ 4.68 พบว่า ผู้รับบริการที่มีจังหวัดที่พักอาศัยแตกต่างกัน ส่งผลต่อการรับรู้
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig=0.000)  เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่มีการรับรู้และมองภาพว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ คือ พิพิธภัณฑ์ต้นแบบของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการที่
มีการรับรู้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนวัตกรรม แต่ทว่ามีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย 
 ทั้งนี้ในส่วนผู้รับบริการที่อาศัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี มีการรับรู้ใน
ทิศทางที่คล้ายกันคือ อันดับ 1 พิพิธภัณฑ์ต้นแบบของแนวคิดเศรษฐ กิจพอเพียง อันดับ 2  
มีการรับรู้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง  
 และในด้านการรับรู้ว่าพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน พบว่า จังหวัดนนทบุรีมีการรับรู้
ในด้านนี้มากกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ 
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สมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 1.4 ผู้รับบริกำรที่มีลักษณะประชำกรศำสตร์แตกต่ำงกัน  มีควำมพึงพอใจ
ต่อพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวแตกต่ำงกัน 
 
ตำรำงที่ 4.69 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกำรจองหรือติดต่อเข้ำชม ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 

 
 
 
 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจองหรือ
ติดต่อเข้ำชม 

ควำมหมำย ค่ำ t-
Test/ 
F-Test 

Sig ผลกำรทดสอบ 

เพศ      
ชาย 4.51 มากที่สุด -0.705 0.481 ไม่แตกต่างกัน 
หญิง 4.55 มากที่สุด 

รวม 4.53 มำกที่สุด    
อำย ุ      

12-15 ปี 3.91 มาก 1.997 0.054 ไม่แตกต่างกัน 
16-18 ปี 4.55 มากที่สุด 
19-24 ปี 4.26 มากที่สุด 
25-34 ปี 4.49 มากที่สุด 
35-44 ปี 4.54 มากที่สุด 
45-54 ปี 4.64 มากที่สุด 
55-64 ปี 4.59 มากที่สุด 
65 ปีขึ้นไป 4.52 มากที่สุด 

รวม 4.53 มำกที่สุด    
ก ำลังศึกษำ      

ประถมศึกษา 4.56 มากที่สุด 2.435 0.049 แตกต่างกัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4.32 มากที่สุด 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4.55 มากที่สุด 
ปวส. 3.33 ปานกลาง 
ปริญญาตรี 4.20 มากที่สุด 
ปริญญาโท 4.50 มากที่สุด 

รวม 4.56 มำกที่สุด    
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ตำรำงที่ 4.69 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกำรจองหรือติดต่อเข้ำชม ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจองหรือ
ติดต่อเข้ำชม 

ควำมหมำย ค่ำ t-
Test/ 
F-Test 

Sig ผลกำรทดสอบ 

ส ำเร็จกำรศึกษำ      
ประถมศึกษา 3.22 ปานกลาง 3.711 0.002 แตกต่างกัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4.71 มากที่สุด 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4.15 มาก 
ปวส. 4.52 มากที่สุด 
ปริญญาตรี 4.59 มากที่สุด 
ปริญญาโท 4.69 มากที่สุด 
ปริญญาเอก 4.63 มากที่สุด 

รวม 4.55 มำกที่สุด    
อำชีพ      

นักเรียน 4.52 มากที่สุด 7.278 0.000 แตกต่างกัน 
นิสิต/นักศึกษา 4.19 มาก 
ครู/อาจารย์ 4.73 มากที่สุด 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.76 มากที่สุด 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว 4.05 มาก 
พนักงานบริษัทเอกชน 4.33 มากที่สุด 
รับจ้างอิสระ 4.38 มากที่สุด 
เกษตรกร 3.44 มาก 
เกษียณ 3.33 ปานกลาง 
อื่น ๆ 4.02 มาก 

รวม 4.53 มำกที่สุด    
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ตำรำงที่ 4.69 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกำรจองหรือติดต่อเข้ำชม ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ (ต่อ) 
 

หมำยเหตุ   1. ความพึงพอใจที่มีต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม จากจ านวนผู้เคยจองและติดต่อจ านวน 459 คน 
    2. เกณฑ์ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
       1.00-1.79 น้อยท่ีสุด , 1.80-2.59 น้อย , 2.60-3.39 ปานกลาง , 3.40-4.19 มาก , 4.20-5.00 มากที่สุด  
  3. รวมจังหวัดท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบมาจ านวนน้อยรวมไว้ใน อื่น ๆ เพื่อผลทางด้านการทดสอบ 
 

 จากตารางที่ 4.69 ผู้รับบริการที่มีเพศและอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจองหรือ
ติดต่อขอเข้าชมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ผู้รับบริการที่ก าลังศึกษา ส าเร็จ
การศึกษา อาชีพ และจังหวัดที่พักอาศัยแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อขอเข้าชม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ด้านการศึกษา โดยผู้รับบริการที่ก าลังศึกษา พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียงกัน มี
เพียงผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับ ปวส. มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 3.33 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว พบว่าค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด มีระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 
คือ 3.22 อยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านอาชีพ ภาพรวมความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4.53 ระดับมากที่สุด โดยพบว่าผู้รับบริการที่
เกษียณแล้วมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยสุด คือ 3.33 ระดับปานกลาง และกลุ่มเกษตรกรถึงแม้
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่ทว่าค่าเฉลี่ยไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอ่ืนที่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน 
 ด้านจังหวัดที่พักอาศัย พบว่าถึงแม้ทุกจังหวัดมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด แต่ทว่าจังหวัด
นนทบุรีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 4.21 ในขณะที่จังหวัดสมุทรปราการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.97 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจองหรือ
ติดต่อเข้ำชม 

ควำมหมำย ค่ำ t-
Test/ 
F-Test 

Sig ผลกำรทดสอบ 

จังหวัดที่พักอำศัย      
กรุงเทพมหานคร 4.59 มากที่สุด 5.284 0.000 แตกต่างกัน 
ปทุมธาน ี 4.52 มากที่สุด 
นนทบุรี 4.21 มากที่สุด 
พระนครศรีอยุธยา 4.53 มากที่สุด 
สมุทรปราการ 4.97 มากที่สุด 
สิงห์บุร ี 4.95 มากที่สุด 
สระบรุ ี 4.68 มากที่สุด 
อื่น ๆ 4.61 มากที่สุด 

รวม 4.53 มำกที่สุด    
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ตำรำงที่ 4.70 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่น ำชม ของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจต่อ
เจ้ำหน้ำที่น ำชม 

ควำมหมำย ค่ำ t-Test/ 
F-Test 

Sig ผลกำร
ทดสอบ 

เพศ      
ชาย 4.50 มากที่สุด -6.928 0.000 แตกต่างกัน 
หญิง 4.67 มากที่สุด 

รวม 4.57 มำกที่สุด    
อำย ุ      

12-15 ปี 4.55 มากที่สุด 32.979 0.000 แตกต่างกัน 
16-18 ปี 4.41 มากที่สุด 
19-24 ปี 4.65 มากที่สุด 
25-34 ปี 4.84 มากที่สุด 
35-44 ปี 4.89 มากที่สุด 
45-54 ปี 4.80 มากที่สุด 
55-64 ปี 4.88 มากที่สุด 
65 ปีขึ้นไป 4.95 มากที่สุด 

รวม 4.57 มำกที่สุด    
ก ำลังศึกษำ      

ประถมศึกษา 4.78 มากที่สุด 11.464 0.000 แตกต่างกัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4.59 มากที่สุด 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4.43 มากที่สุด 
ปวส. 4.49 มากที่สุด 
ปริญญาตรี 4.80 มากที่สุด 
ปริญญาโท 3.00 ปานกลาง 

รวม 4.49 มำกที่สุด    
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ตำรำงที่ 4.70 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่น ำชม ของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจต่อ
เจ้ำหน้ำที่น ำชม 

ควำมหมำย ค่ำ t-Test/ 
F-Test 

Sig ผลกำร
ทดสอบ 

ส ำเร็จกำรศึกษำ      
ประถมศึกษา 4.41 มากที่สุด 1.925 0.074 แตกต่างกัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4.98 มากที่สุด 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4.72 มากที่สุด 
ปวส. 4.85 มากที่สุด 
ปริญญาตรี 4.83 มากที่สุด 
ปริญญาโท 4.90 มากที่สุด 
ปริญญาเอก 4.80 มากที่สุด 

รวม 4.83 มำกที่สุด    
อำชีพ      

นักเรียน 4.49 มากที่สุด 16.870 0.000 แตกต่างกัน 
นิสิต/นักศึกษา 4.67 มากที่สุด 
ครู/อาจารย์ 4.84 มากที่สุด 
ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
4.92 มากที่สุด 

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว 4.64 มากที่สุด 
พนักงานบริษัทเอกชน 4.74 มากที่สุด 
รับจ้างอิสระ 4.91 มากที่สุด 
เกษตรกร 4.59 มากที่สุด 
เกษียณ 4.47 มากที่สุด 
อื่น ๆ 4.51 มากที่สุด 

รวม 4.57 มำกที่สุด    
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ตำรำงที่ 4.70 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่น ำชม ของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ (ต่อ) 
 

หมำยเหตุ  1. เกณฑ์ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
    1.00-1.79 น้อยท่ีสุด , 1.80-2.59 น้อย , 2.60-3.39 ปานกลาง , 3.40-4.19 มาก , 4.20-5.00 มากที่สุด  
 2. รวมจังหวัดท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบมาจ านวนน้อยไว้ใน อื่น ๆ เพื่อผลทางด้านการทดสอบ 

 
 จากตารางที่ 4.70 ผู้รับบริการที่มีเพศ อายุ ก าลังศึกษา ส าเร็จการศึกษา อาชีพ และจังหวัด 
ที่พักอาศัยแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ 
มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 
 ด้านอายุ พบว่า มีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงและใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มอายุ 16-18 ปี จะมีค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าช่วงอายุอื่น ๆ คือ 4.41 
 ด้านการศึกษา โดยผู้รับบริการที่ก าลังศึกษาอยู่ พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียงกัน 
และอยู่ในระดับมากที่สุด   
 
 
 
  

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจต่อ
เจ้ำหน้ำที่น ำชม 

ควำมหมำย ค่ำ t-Test/ 
F-Test 

Sig ผลกำร
ทดสอบ 

จังหวัดที่พักอำศัย      
กรุงเทพมหานคร 4.49 มากที่สุด 9.609 0.000 แตกต่างกัน 
ปทุมธาน ี 4.64 มากที่สุด 
นนทบุรี 4.47 มากที่สุด 
พระนครศรีอยุธยา 4.72 มากที่สุด 
สมุทรปราการ 4.97 มากที่สุด 
ชลบุร ี 4.84 มากที่สุด 
สิงห์บุร ี 5.00 มากที่สุด 
ปราจีนบุร ี 4.61 มากที่สุด 
ฉะเชิงเทรา 4.72 มากที่สุด 
สระบรุ ี 4.76 มากที่สุด 
อื่น ๆ 4.61 มากที่สุด 

รวม 4.57 มำกที่สุด    
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ตำรำงที่ 4.71 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจ
ต่อสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 

ควำมหมำย ค่ำ t-
Test/ 
F-Test 

Sig ผลกำรทดสอบ 

เพศ      
ชาย 4.49 มากที่สุด -5.788 0.000 แตกต่างกัน 
หญิง 4.63 มากที่สุด 

รวม 4.55 มำกที่สุด    
อำย ุ      

12-15 ปี 4.52 มากที่สุด 17.514 0.000 แตกต่างกัน 
16-18 ปี 4.44 มากที่สุด 
19-24 ปี 4.54 มากที่สุด 
25-34 ปี 4.77 มากที่สุด 
35-44 ปี 4.75 มากที่สุด 
45-54 ปี 4.71 มากที่สุด 
55-64 ปี 4.81 มากที่สุด 
65 ปีขึ้นไป 4.79 มากที่สุด 

รวม 4.55 มำกที่สุด    
ก ำลังศึกษำ      

ประถมศึกษา 4.76 มากที่สุด 9.693 0.000 แตกต่างกัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4.59 มากที่สุด 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4.45 มากที่สุด 
ปวส. 4.06 มาก 
ปริญญาตรี 4.49 มากที่สุด 
ปริญญาโท 3.00 ปานกลาง 

รวม 4.49 มำกที่สุด    
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ตำรำงที่ 4.71 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจ
ต่อสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 

ควำมหมำย ค่ำ t-
Test/ 
F-Test 

Sig ผลกำร
ทดสอบ 

ส ำเร็จกำรศึกษำ      
ประถมศึกษา 4.75 มากที่สุด 2.435 0.025 แตกต่างกัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4.89 มากที่สุด 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4.67 มากที่สุด 
ปวส. 4.61 มากที่สุด 
ปริญญาตรี 4.77 มากที่สุด 
ปริญญาโท 4.66 มากที่สุด 
ปริญญาเอก 4.64 มากที่สุด 

รวม 4.74 มำกที่สุด    
อำชีพ      

นักเรียน 4.50 มากที่สุด 12.079 0.000 แตกต่างกัน 
นิสิต/นักศึกษา 4.40 มากที่สุด 
ครู/อาจารย์ 4.83 มากที่สุด 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.78 มากที่สุด 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว 4.43 มากที่สุด 
พนักงานบริษัทเอกชน 4.54 มากที่สุด 
รับจ้างอิสระ 4.50 มากที่สุด 
เกษตรกร 4.63 มากที่สุด 
เกษียณ 4.36 มากที่สุด 
อื่น ๆ 4.46 มากที่สุด 

รวม 4.55 มำกที่สุด    
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ตำรำงที่ 4.71 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ (ต่อ) 
 

หมำยเหตุ   1. เกณฑ์ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
    1.00-1.79 น้อยท่ีสุด , 1.80-2.59 น้อย , 2.60-3.39 ปานกลาง , 3.40-4.19 มาก , 4.20-5.00 มากที่สุด  
 2. รวมจังหวัดท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบมาจ านวนน้อยไว้ใน อื่น ๆ เพื่อผลทางด้านการทดสอบ 

 

 จากตารางที่ 4.71 ผู้รับบริการที่มีเพศ อายุ ก าลังศึกษา ส าเร็จการศึกษาแล้ว อาชีพ และ
จังหวัดที่พักอาศัยแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และมีค่าเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด 
 ด้านการศึกษา โดยผู้รับบริการที่ก าลังศึกษาอยู่ พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใกล้เคียงกัน 
และอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
 ด้านอาชีพ พบว่า ผู้รับบริการที่เกษียณถึงแม้จะมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ระดับมากท่ีสุด แต่ทว่ายังน้อยเมื่อเทียบกับอาชีพอ่ืน ๆ 
 
 
 
 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจต่อ
สิ่งอ ำนวยควำม

สะดวก 

ควำมหมำย ค่ำ t-
Test/ 
F-Test 

Sig ผลกำร
ทดสอบ 

จังหวัดที่พักอำศัย      
กรุงเทพมหานคร 4.44 มากที่สุด 11.097 0.000 แตกต่างกัน 
ปทุมธาน ี 4.60 มากที่สุด 
นนทบุรี 4.51 มากที่สุด 
พระนครศรีอยุธยา 4.74 มากที่สุด 
สมุทรปราการ 4.88 มากที่สุด 
ชลบุร ี 4.47 มากที่สุด 
สิงห์บุร ี 4.99 มากที่สุด 
ปราจีนบุร ี 4.66 มากที่สุด 
ฉะเชิงเทรา 4.32 มากที่สุด 
สระบรุ ี 4.73 มากที่สุด 
อื่น ๆ 4.54 มากที่สุด 

รวม 4.55 มำกที่สุด    
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ตำรำงที่ 4.72 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการภำพรวมของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรรติฯ จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจใน

ภำพรวม 

ควำมหมำย ค่ำ t-Test/ 
F-Test 

Sig ผลกำร
ทดสอบ 

เพศ      
ชาย 4.49 มากที่สุด -6.752 0.000 แตกต่างกัน 
หญิง 4.66 มากที่สุด 

รวม 4.56 มำกที่สุด    
อำย ุ      

12-15 ปี 4.54 มากที่สุด 27.394 0.000 แตกต่างกัน 
16-18 ปี 4.43 มากที่สุด 
19-24 ปี 4.59 มากที่สุด 
25-34 ปี 4.82 มากที่สุด 
35-44 ปี 4.84 มากที่สุด 
45-54 ปี 4.77 มากที่สุด 
55-64 ปี 4.86 มากที่สุด 
65 ปีขึ้นไป 4.94 มากที่สุด 

รวม 4.56 มำกที่สุด    
ก ำลังศึกษำ      

ประถมศึกษา 4.81 มากที่สุด 10.534 0.000 แตกต่างกัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4.59 มากที่สุด 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4.44 มากที่สุด 
ปวส. 4.26 มากที่สุด 
ปริญญาตรี 4.65 มากที่สุด 
ปริญญาโท 3.00 ปานกลาง 

รวม 4.49 มำกที่สุด    
ส ำเร็จกำรศึกษำ      

ประถมศึกษา 4.55 มากที่สุด 1.311 0.250 ไม่แตกต่าง
กัน มัธยมศึกษาตอนต้น 4.98 มากที่สุด 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4.75 มากที่สุด 
ปวส. 4.73 มากที่สุด 
ปริญญาตรี 4.82 มากที่สุด 
ปริญญาโท 4.79 มากที่สุด 
ปริญญาเอก 4.72 มากที่สุด 

รวม 4.80 มำกที่สุด    
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ตำรำงที่ 4.72 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการภำพรวมของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรรติฯ จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ (ต่อ) 

หมำยเหต ุ 1. เกณฑ์ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
    1.00-1.79 น้อยท่ีสุด , 1.80-2.59 น้อย , 2.60-3.39 ปานกลาง , 3.40-4.19 มาก , 4.20-5.00 มากที่สุด  
 2. รวมจังหวัดท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบมาจ านวนน้อยไว้ใน อื่น ๆ เพื่อผลทางด้านการทดสอบ 
 

 จากตารางที่ 4.72 ผู้รับบริการที่มีเพศ อายุ ก าลังศึกษา อาชีพ และจังหวัดที่พักอาศัยแตกต่าง
กัน มีความพึงพอใจต่อการบริการในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่
ผู้รับบริการที่ส าเร็จการศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการในภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจ 
ในภำพรวม 

ควำมหมำย ค่ำ t-Test/ 
F-Test 

Sig ผลกำร
ทดสอบ 

อำชีพ      
นักเรียน 4.49 มากที่สุด 15.122 0.000 แตกต่างกัน 
นิสิต/นักศึกษา 4.53 มากที่สุด 
ครู/อาจารย์ 4.85 มากที่สุด 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.85 มากที่สุด 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว 4.54 มากที่สุด 
พนักงานบริษัทเอกชน 4.65 มากทีสุ่ด 
รับจ้างอิสระ 4.75 มากที่สุด 
เกษตรกร 4.80 มากที่สุด 
เกษียณ 4.42 มากที่สุด 
อื่น ๆ 4.41 มากที่สุด 

รวม 4.56 มำกที่สุด    
จังหวัดที่พักอำศัย      

กรุงเทพมหานคร 4.47 มากที่สุด 10.180 0.000 แตกต่างกัน 
ปทุมธาน ี 4.62 มากที่สุด 
นนทบุรี 4.50 มากที่สุด 
พระนครศรีอยุธยา 4.75 มากที่สุด 
สมุทรปราการ 4.92 มากที่สุด 
ชลบุร ี 4.63 มากที่สุด 
สิงห์บุร ี 5.00 มากที่สุด 
ฉะเชิงเทรา 4.63 มากที่สุด 
สระบรุ ี 4.63 มากที่สุด 
อื่น ๆ 4.76 มากที่สุด 

รวม 4.56 มำกที่สุด    
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สมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 2. พฤติกรรมกำรใช้บริกำรมีผลต่อควำมพึงพอใจที่มีต่อพิพิธภัณฑ์
กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
 

สมมติฐำนข้อที่ 2.1 พฤติกรรมกำรใช้บริกำรมีผลต่อควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจองหรือติดต่อ 
เข้ำชมที่พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 

ตำรำงที่  4 .73 การเปรียบเทียบค่า เฉลี่ ยความพึงพอใจต่อกำรจองหรือติดต่อ เข้ ำชม  
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ 
 

หมำยเหตุ  1. ความพึงพอใจที่มีต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม จากจ านวนผู้เคยจองและติดต่อจ านวน 459 คน 
 2. เกณฑ์ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
      1.00-1.79 น้อยท่ีสุด , 1.80-2.59 น้อย , 2.60-3.39 ปานกลาง , 3.40-4.19 มาก , 4.20-5.00 มากที่สุด  

 

พฤติกรรมกำรใช้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจต่อ

กำรจองหรือ
ติดต่อเข้ำชม 

ควำมหมำย ค่ำ 
F-Test 

Sig ผลกำร
ทดสอบ 

จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำชม      
ครั้งแรก 4.56 มากที่สุด 2.688 0.021 แตกต่างกัน 
2 ครั้ง 4.45 มากที่สุด 
3 ครั้ง 4.60 มากที่สุด 
4 ครั้ง 4.65 มากที่สุด 
5 ครั้ง 5.00 มากที่สุด 
มากกว่า 5 ครั้ง 4.39 มากที่สุด 

รวม 4.53 มำกที่สุด    
บุคคลที่ร่วมเข้ำชม      

คนเดียว 4.55 มากที่สุด 2.524 0.057 ไม่แตกต่าง
กัน โรงเรียน/หน่วยงาน 4.56 มากที่สุด 

เพื่อน 4.61 มากที่สุด 
ครอบครัว 4.34 มากที่สุด 

รวม  4.53 มำกที่สุด    
เวลำเฉลี่ยในกำรเข้ำชม      

น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 4.34 มากที่สุด 2.239 0.083 ไม่แตกต่าง
กัน 3 ช่ัวโมง 4.56 มากที่สุด 

4-6 ช่ัวโมง 4.50 มากที่สุด 
มากกว่า 6 ช่ัวโมง 4.71 มากที่สุด 

รวม 4.53 มำกที่สุด    
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 จากตารางที่ 4.73 ผู้รับบริการที่มีจ านวนครั้งที่เข้าชมแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ 
ต่อการจองหรือติดต่อเข้าชมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยจะเห็นว่าผู้รับบริการที่มามากกว่า 5 ครั้ง 
ถึงแม้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่ทว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยสุด คือ 4.39 
 ในขณะที่ผู้รับบริการที่มีบุคคลที่ร่วมเข้าชม และเวลาในการเข้าชมแตกต่างกัน มีความ 
พึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้าชมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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สมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 2.2 พฤติกรรมกำรใช้บริกำรมีผลต่อควำมพึงพอใจที่มีต่อเจ้ำหน้ำที่น ำชม
ของพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 

ตำรำงที่ 4.74 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ เจ้ำหน้ำที่น ำชม ของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ 
 

หมำยเหตุ  เกณฑ์ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
 1.00-1.79 น้อยท่ีสุด , 1.80-2.59 น้อย , 2.60-3.39 ปานกลาง , 3.40-4.19 มาก , 4.20-5.00 มากที่สุด  
 
 
 
 

พฤติกรรมกำรใช้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจ
ต่อเจ้ำหน้ำที่

น ำชม 

ควำมหมำย ค่ำ 
F-Test 

Sig ผลกำรทดสอบ 

จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำชม      
ครั้งแรก 4.55 มากที่สุด 5.435 0.000 แตกต่างกัน 
2 ครั้ง 4.52 มากที่สุด 
3 ครั้ง 4.69 มากที่สุด 
4 ครั้ง 4.92 มากที่สุด 
5 ครั้ง 4.85 มากที่สุด 
มากกว่า 5 ครั้ง 4.70 มากที่สุด 

รวม 4.57 มำกที่สุด    
บุคคลที่ร่วมเข้ำชม      

คนเดียว 4.88 มากที่สุด 9.298 0.000 แตกต่างกัน 
โรงเรียน/หน่วยงาน 4.54 มากที่สุด 
เพื่อน 4.80 มากที่สุด 
ครอบครัว 4.75 มากที่สุด 
อื่น ๆ 4.79 มากที่สุด 

รวม 4.57 มำกที่สุด    
เวลำเฉลี่ยในกำรเข้ำชม      

น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 4.73 มากที่สุด 3.308 0.019 แตกต่างกัน 
3 ช่ัวโมง 4.56 มากที่สุด 
4-6 ช่ัวโมง 4.55 มากที่สุด 
มากกว่า 6 ช่ัวโมง 4.67 มากที่สุด 

รวม 4.57 มำกที่สุด    
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 จากตารางที่ 4.74 ผู้รับบริการที่มีจ านวนครั้งที่เข้าชม บุคคลที่ร่วมเข้าชม และเวลาในการ 
เข้าชมแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชม  
 ด้านจ านวนครั้งที่เข้าชม พบว่า ไม่ว่าผู้รับบริการเข้าชมกี่ครั้ง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่น าชมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกครั้ง แต่ทว่าผู้รับบริการที่มาเข้าชม 2 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ 4.52 ในขณะที่ผู้มา 4 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.92 
 ด้านบุคคลที่ร่วมเข้าชม พบว่า ผู้รับบริการที่เข้าชมกับโรงเรียน/หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชมน้อยที่สุด 4.54 ในขณะที่ เข้าชมคนเดียวมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ 
น าชมสูงสุด 4.88 
 ส่วนเวลาเฉลี่ยในการเข้าชม พบว่า ผู้รับบริการที่เข้าชม 4-6 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชมใกล้เคียงกัน คือ 4.55 และ 4.56 ตามล าดับ ในขณะที่ผู้รับบริการที่
เข้าชมน้อยกว่า 3 ชั่วโมง มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชมมากที่สุด คือ 4.73 
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สมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 2.3 พฤติกรรมกำรใช้บริกำรมีผลต่อควำมพึงพอใจที่มีต่อสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรให้บริกำรที่พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 
ตำรำงที่ 4.75 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ 
 

หมำยเหตุ  เกณฑ์ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
   1.00-1.79 น้อยท่ีสุด , 1.80-2.59 น้อย , 2.60-3.39 ปานกลาง , 3.40-4.19 มาก , 4.20-5.00 มากที่สุด  
 

 จากตารางที่ 4.75 ผู้รับบริการที่มีจ านวนครั้งที่เข้าชม และเวลาในการเข้าชมแตกต่างกัน มี
ผลต่อความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ผู้รับบริการที่มี
บุคคลที่ร่วมเข้าชมแตกต่างกัน ไมมี่ผลต่อความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

พฤติกรรมกำรใช้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจต่อ  

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ควำมหมำย ค่ำ F-Test Sig ผลกำร
ทดสอบ 

จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำชม      
ครั้งแรก 4.54 มากที่สุด 4.003 0.001 แตกต่างกัน 
2 ครั้ง 4.50 มากที่สุด 
3 ครั้ง 4.66 มากที่สุด 
4 ครั้ง 4.77 มากที่สุด 
5 ครั้ง 4.88 มากที่สุด 
มากกว่า 5 ครั้ง 4.61 มากที่สุด 

รวม 4.55 มำกที่สุด    
บุคคลที่ร่วมเข้ำชม      

คนเดียว 4.63 มากที่สุด 1.557 0.183 ไม่แตกต่าง
กัน โรงเรียน/หน่วยงาน 4.53 มากที่สุด 

เพื่อน 4.63 มากที่สุด 
ครอบครัว 4.61 มากที่สุด 
อื่น ๆ 4.79 มากที่สุด 

รวม 4.55 มำกที่สุด    
เวลำเฉลี่ยในกำรเข้ำชม      

น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 4.67 มากที่สุด 3.692 0.011 แตกต่างกัน 
3 ช่ัวโมง 4.56 มากทีสุ่ด 
4-6 ช่ัวโมง 4.52 มากที่สุด 
มากกว่า 6 ช่ัวโมง 4.69 มากที่สุด 

รวม 4.55 มำกที่สุด    
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สมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 2.4 พฤติกรรมกำรใช้บริกำรมีผลต่อควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ภำพรวมของพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 
ตำรำงท่ี 4.76 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการภาพรวมของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ 
 

หมำยเหตุ  เกณฑ์ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
 1.00-1.79 น้อยท่ีสุด , 1.80-2.59 น้อย , 2.60-3.39 ปานกลาง , 3.40-4.19 มาก , 4.20-5.00 มากที่สุด  

 
 
 

พฤติกรรมกำรใช้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจ
ในภำพรวม 

ควำมหมำย ค่ำ F-Test Sig ผลกำรทดสอบ 

จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำชม      
ครั้งแรก 4.55 มากที่สุด 4.550 0.000 แตกต่างกัน 
2 ครั้ง 4.51 มากที่สุด 
3 ครั้ง 4.68 มากที่สุด 
4 ครั้ง 4.83 มากทีสุ่ด 
5 ครั้ง 4.87 มากที่สุด 
มากกว่า 5 ครั้ง 4.66 มากที่สุด 

รวม 4.56 มำกที่สุด    
บุคคลที่ร่วมเข้ำชม      

คนเดียว 4.74 มากที่สุด 4.686 0.001 แตกต่างกัน 
โรงเรียน/หน่วยงาน 4.54 มากที่สุด 
เพื่อน 4.72 มากที่สุด 
ครอบครัว 4.69 มากที่สุด 
อื่น ๆ 4.79 มากที่สุด 

รวม 4.56 มำกที่สุด    
เวลำเฉลี่ยในกำรเข้ำชม      

น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 4.71 มากที่สุด 3.878 .009 แตกต่างกัน 
3 ช่ัวโมง 4.57 มากที่สุด 
4-6 ช่ัวโมง 4.54 มากที่สุด 
มากกว่า 6 ช่ัวโมง 4.68 มากที่สุด 

รวม 4.56 มำกที่สุด    
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 จากตารางที่ 4.76 ผู้รับบริการที่มีจ านวนครั้งทีเ่ข้าชม บุคคลที่ร่วมเข้าชม และเวลาในการเข้า
ชมแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
 ด้านจ านวนครั้งที่เข้าชม พบว่า ไม่ว่าผู้รับบริการเข้าชมกี่ครั้ง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกครั้ง แต่ทว่าผู้รับบริการที่มาเข้าชม 2 ครั้ง มีค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุด คือ 4.51 ในขณะที่ผู้มา 5 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.87 
 ด้านบุคคลที่ร่วมเข้าชม พบว่า ผู้รับบริการที่เข้าชมกับโรงเรียน/หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมน้อยที่สุด 4.54 ในขณะที่เข้าชมคนเดียวมีความพึงพอใจมากที่สุด 
4.74 
 ส่วนเวลาเฉลี่ยในการเข้าชม พบว่า ผู้รับบริการที่มาเข้าชม 4-6 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมน้อยที่สุด 4.54 ในขณะที่ผู้รับบริการที่เข้าชมน้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ 4.71 
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สมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 2.5  ลักษณะกำรเข้ำชมมีผลต่อควำมพึงพอใจที่ มีต่อพิพิธภัณฑ์
กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
 
ตำรำงท่ี 4.77 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ จ าแนกตามลักษณะการเข้าชม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะกำรเข้ำชม ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจต่อ 

กำรจองหรือติดต่อเข้ำชม 

ควำม 
หมำย 

ค่ำ 
F-Test 

Sig ผลกำร
ทดสอบ 

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ฯ 4.59 มากที่สุด 4.803 .009 แตกต่าง
กัน เข้าชมแบบ Walk in 4.48 มากที่สุด 

โครงการท่องเที่ยวสุขสันตฯ์ 4.15 มาก 
รวม 4.53 มำกที่สุด    

ลักษณะกำรเข้ำชม ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจต่อ 
เจ้ำหน้ำที่น ำชม 

ควำมหมำย ค่ำ 
F-Test 

Sig ผลกำร
ทดสอบ 

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ฯ 4.54 มากที่สุด 5.331 .005 แตกต่าง
กัน เข้าชมแบบ Walk in 4.63 มากที่สุด 

โครงการท่องเที่ยวสุขสันตฯ์ 4.70 มากที่สุด 
รวม 4.57 มำกที่สุด    

ลักษณะกำรเข้ำชม ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจต่อ 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ควำมหมำย ค่ำ 
F-Test 

Sig ผลกำร
ทดสอบ 

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ฯ 4.56 มากที่สุด 2.642 0.071 ไม่
แตกต่าง

กัน 
เข้าชมแบบ Walk in 4.52 มากที่สุด 
โครงการท่องเที่ยวสุขสันตฯ์ 4.36 มากที่สุด 

รวม 4.55 มำกที่สุด    
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ตำรำงที่ 4.77 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการให้บริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ จ าแนกตามลักษณะการเข้าชม (ต่อ) 
 

หมำยเหตุ   1. ความพึงพอใจที่มีต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม จากจ านวนผู้เคยจองและติดต่อจ านวน 459 คน 
 2. เกณฑ์ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
    1.00-1.79 น้อยท่ีสุด , 1.80-2.59 น้อย , 2.60-3.39 ปานกลาง , 3.40-4.19 มาก , 4.20-5.00 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่ 4.77 พบว่าผู้รับบริการที่มีลักษณะการเข้าชมแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ
ต่อการจองหรือติดต่อขอเข้าชม และเจ้าหน้าที่น าชมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ผู้รับบริการที่
มีลักษณะการเข้าชมแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
 ด้านความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม พบว่า ผู้รับบริการที่มาโครงการท่องเที่ยว 
สุขสันต์ฯ ถึงแม้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่ทว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยสุดเมื่อเทียบกับลักษณะการเข้าชมอ่ืน 
คือ 4.15 
 ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชม พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกลักษณะการเข้าชม และมีค่าเฉลี่ยสูงใกล้เคียงกัน  
 ด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกลักษณะการเข้าชม ทั้งนี้พบว่าผู้รับบริการที่มาโครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ฯ  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 4.36 
 ด้านความพึงพอใจต่อภาพรวมการใช้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
สูงใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับมากที่สุดทุกลักษณะการเข้าชม  
 
 
 
 
 

ลักษณะกำรเข้ำชม ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจ
ต่อภำพรวม
กำรใช้บริกำร 

ควำมหมำย ค่ำ 
F-Test 

Sig ผลกำร
ทดสอบ 

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ฯ 4.56 มากที่สุด 0.318 0.728 ไม่แตกต่าง
กัน เข้าชมแบบ Walk in 4.58 มากที่สุด 

โครงการท่องเที่ยวสุขสันตฯ์ 4.54 มากที่สุด 
รวม 4.56 มำกที่สุด    
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจัยเรื่อง “กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)”  มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษานโยบายด้านการให้บริการและกระบวนการในการน าชมของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้รับบริการจากสื่อของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 3. เพื่อศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการใช้บริการของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการมาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทั้งนี้การศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In Depth Interview) และการสังเกต ส่วนที่ 2 การวิจัย 
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยเหตุนี้การสรุป
ผลการวิจัย สรุปผลตามระเบียบวิธีวิจัยและวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 

5.1 สรุปผลข้อมูลเชิงคุณภำพ 
การศึกษานโยบายด้านการให้บริการ กระบวนการน าชม และขั้นตอนการให้บริการของ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต สรุปได้ดังนี ้
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 1. เพื่อศึกษำนโยบำยด้ำนกำรให้บริกำรและกระบวนกำรน ำชมของ
พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 

1. นโยบำยด้ำนกำรให้บริกำร 
เ พ่ือให้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์  และเป้ าประสงค์  ส านักงานพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิม 

พระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินงานโดยมีนโยบายการให้บริการ ดังนี้ 
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงาน  

ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
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2. การถ่ายทอดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และนวัตกรรมเกษตร โดยเจ้าหน้าที่น าชม
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และถ่ายทอดผ่านความรู้สึกให้กับผู้รับบริการ  เพ่ือสร้างความประทับใจให้
ผู้รับบริการเกิดแรงบันดาลใจ และน าไปประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง 

3. น าชมในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตด้านการเกษตร กล่าวคือ เน้นสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่น าชมและผู้รับบริการ ผ่านกิจกรรมการฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จริง อันน าไปสู่การปรับประยุกต์ใช้ในชีวิต 

4. มีจิตใจในการให้บริการ โดยเจ้าหน้าที่น าชมบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความ
ประทับใจ  และสร้างแรงบันดาลใจ 
 

 กำรสร้ำงเจ้ำหน้ำที่น ำชม 
 จากนโยบายการให้บริการตามที่กล่าวไปแล้วนั้น เจ้าหน้าที่น าชมถือเป็นบุคคลที่มีบทบาท
ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ โดยพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีการสร้างเจ้าหน้าที่น าชม ดังนี้ 

1.  ศึกษา เรียนรู้ น าไปสู่การปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่น าชม  
เริ่มจากต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยศึกษาข้อมูลทั้งหมด 
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการน าชม คือ 

 1.1 ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
 1.2 วิสัยทัศน์ และพันธกิจของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 1.3 บทบาท หน้าที่ภารกิจของส านักต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบว่าแต่ละส านักท างานอย่างไร 

และการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่น าชมเกี่ยวข้องกับส านักใด ส่วนใดบ้าง 
  1.4 เนื้อหาโซนการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร และการจัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง 

เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 1.5 บทน าชมแต่ละอาคาร 
 1.6 เนื้อหากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ   
โดยเจ้าหน้าที่น าชมสามารถศึกษาข้อมูลจากคู่มือน าชม เว็บไซต์ และรุ่นพ่ีที่มีประสบการณ์ 

จะเป็นต้นแบบและน าฝึกปฏิบัติ  
2. ระบบพี่เลี้ยง (Buddy) โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดว่าจะมอบหมายให้ใครเป็นพ่ีเลี้ยง 

โดยเจ้าหน้าที่น าชมสามารถสอบถามข้อมูล ข้อสงสัย และไปสังเกตการน าชมของพ่ีเลี้ยงเพ่ือเป็น
ต้นแบบ  

3.  ถ่ายทอดเทคนิคแบบตัวต่อตัว โดยพี่เลี้ยงจะพาไปบริเวณที่จัดนิทรรศการของแต่ละโซน 
และน าชมให้ดูเป็นต้นแบบ ทั้งในเรื่องของต าแหน่งที่ยืน เนื้อหาหรือหัวใจหลักของแต่ละโซนคืออะไร 
ควรมีวิธีการพูดแบบใด 
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 4. น าชมในสถานการณ์จริง เมื่อเจ้าหน้าที่น าชมได้สะสมความรู้ และสังเกตการน าชม 
ระยะหนึ่งแล้ว จะได้มีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่น าชมและจะมีพ่ีเลี้ยงมาสังเกตและประเมิน 
 จะเห็นได้ว่าการสร้างเจ้าหน้าที่น าชมนั้น “ความรู้” เป็นสิ่ งที่ส าคัญ แต่การสร้าง  
“แรงบันดาลใจ” ให้เกิดขึ้นในใจของเจ้าหน้าที่น าชม ถือเป็นหัวใจหลักส าคัญที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ ต้องสร้างให้ เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่น าชมทุกคน เพ่ือให้สามารถถ่ายทอด 
ได้อย่างลึกซึ้ ง  อันจะส่งผลต่อแรงบันดาลใจของผู้ รับบริการเช่นกัน จากการวิจัย พบว่า  
“แรงบันดาลใจ” นั้นได้มีอยู่ในจิตใจของเจ้าหน้าที่น าชมก่อนที่จะเข้ามาท างานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ โดยเจ้าหน้าที่น าชมทุกคนได้รับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเมื่อได้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่
น าชมการสร้างแรงบันดาลใจเสมือนเป็นการย้ าความรู้ ภาพ และความรู้สึกที่มีให้ชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งนี้พบว่าเริ่มจากเจ้าหน้าที่น าชมต้องศึกษาข้อมูล เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และน า
แนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ไปปรับใช้ในชีวิต เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรงกับตนเอง ผนวกกับประสบการณ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่
น าชมที่มากขึ้น ยิ่งท าให้เกิดความภาคภูมิใจต่อบทบาทของการเป็นผู้ถ่ายทอดพระอัฉริยภาพ ซึ่งเป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดข้ึนกับเจ้าหน้าที่น าชม 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หัวใจหลักของการสร้างเจ้าหน้าที่น าชมของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ คือ องค์ความรู้ แรงบันดาลใจ ประสบการณ์การน าชม พลังของทีม ซึ่งทุก ๆ ปัจจัย
จะมีส่วนในการหลอมรวมและสร้างเจ้าหน้าที่น าชมที่มีศักยภาพ ซึ่งจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอด เผยแพร่ 
เรื่องราวต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ไปยังผู้รับบริการ อันจะน าไปสู่การสร้าง
ความประทับใจและความพึงพอใจต่อไป สรุปได้ดังภาพที่ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 องค์ประกอบการสร้างเจ้าหน้าที่น าชม 
 
 

องค์ความรู ้ แรงบันดาลใจ 

ประสบการณ ์

การน าชม 

ทีม 

เจ้ำหน้ำที่น ำชม 

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลมิพระเกยีรติฯ 

ทีม ทีม 
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 2. กระบวนกำรน ำชม 
 ในส่วนของกระบวนการน าชมนั้นดูแลรับผิดชอบโดย  ส านักสารสนเทศและการสื่อสาร  
ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ เริ่มตั้งแต่เมื่อคณะได้จองหลักสูตรและมีรายละเอียดของการน าชมในครั้งนั้น ๆ 
โดยกระบวนการน าชมมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ก ำหนดกระบวนกำร  

โดยแต่ละคณะที่มาเข้าชมนั้น เมื่อผู้ประสานงานยืนยันการจอง ฝ่ายกิจการสัมพันธ์จะส่ง
ข้อมูลเข้าระบบ โดยผู้จัดกระบวนการจะน าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาพิจารณากระบวนการโดย
จัดเรียงร้อยเรื่องราวเพ่ือให้เห็นภาพรวมของความเป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเข้าชม โดยกระบวนการ มีดังนี ้

2.1.1 กล่าวต้อนรับ   
2.1.2 แนะน ากิจกรรม 
2.1.3 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
2.1.4 กิจกรรมการเข้าชม และกิจกรรมการเรียนรู้  
2.1.5 ก าหนดเจ้าหน้าที่น าชม โดยจะก าหนดตั้งแต่การต้อนรับ กิจกรรมนันทนาการ 

แนะน าพิพิธภัณฑ์ ชี้แจงกระบวนการ 
โดยการจัดกระบวนการจะถูกเขียนเป็นรายละเอียดในกระดาษ ซึ่งกระดาษ 1 แผ่น

จะแสดงกระบวนการน าชม 1 วัน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของแต่ละกลุ่ม  และภาพรวมของทุกกลุ่ม 
ที่เข้าชมในวันนั้น  

2.2 แจ้งรำยละเอียดกำรน ำชมให้ทีม 
 เมื่อเขียนกระบวนการน าชมเรียบร้อยแล้ว จะน าส่งในไลน์กลุ่มเพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่น าชม
ทุกท่านได้รับทราบอย่างน้อย 1 วัน ก่อนคณะมาเข้าชม โดยเจ้าหน้าที่น าชมทุกคนต้องจ าก าหนดการ
ที่ตนเองรับผิดชอบให้ได้ และเตรียมการน าชมโดยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก  

2.3 กำรต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์แห่งกำรเรียนรู้ 
2.3.1 เมื่อคณะเข้าชมเข้าประตูพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จะพบ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะมาอ านวยความสะดวกเรื่องการแจ้งสถานที่จอดรถ 
2.3.2 ทีมกระบวนการจะมารอรับคณะตามเวลา โดยเน้นการบริการเพ่ือสร้างความ

ประทับใจตั้งแต่แรกพบ กล่าวคือ เมื่อคณะลงจากรถต้องมีเจ้าหน้าที่น าชมไปรอต้อนรับ จากนั้น
เจ้าหน้าที่น าชม 1 คนจะเชิญผู้ประสานงานไปด าเนินการติดต่อที่บริเวณจุดประชาสัมพันธ์ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ 1 เพ่ือด าเนินการในรายละเอียดที่ได้ประสานงานเบื้องต้นตอนยืนยันการจองเข้าชม
และช าระเงิน และทีมกระบวนการคนอ่ืน ๆ จะรวมผู้รับบริการตั้งแถวเดินเข้ามายังบริเวณจุดที่เตรียม
ไว้ต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่น าชม 1 คน จะดูแลผู้รับบริการ 50 คน  
 2.4 กระบวนกำรน ำชม กำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 
 ทีมกระบวนการจะด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการที่ได้ก าหนดไว้  ดังนี้ 
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  2.4.1 การกล่าวต้อนรับ แนะน าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ แนะน า
กิจกรรม โดยสถานที่ในการต้อนรับหลัก ๆ มี 5 สถานที่ คือ  
  1) ลานใบไม้ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 
  2) สี่แยกนิทรรศการ 
  3) ศาลาเพียงดิน 
  4) ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน อาคารเรือนพัก 1 
  5) ห้องประชุมอาคารส านักงานชั้น 2 
 ทั้งนี้การเลือกใช้สถานที่ขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้รับบริการ จ านวนคณะที่มาเข้าชม 
ในวันนั้น ๆ เมื่อแนะน าข้อมูลต่าง ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่น าชมจะแบ่งผู้รับบริการเป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือเข้าชม 
โดยการแบ่งจ านวนต่อกลุ่มนั้นขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เข้าชม ถ้าคณะนั้น ๆ มีจ านวนมาก  การแบ่ง 
แต่ละกลุ่มอาจมีจ านวนมากเช่นกัน แต่อยู่ในข้อก าหนดคือ เจ้าหน้าที่น าชม 1 ต่อผู้เข้าชม 50 คน  
 2.4.2  การเข้าชม 
  2.4.2.1 การน าชมการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร 

ลักษณะของการน าชมนิทรรศการในอาคาร ผู้รับบริการจะแบ่งเป็นกลุ่ม 
ย่อย ๆ และเจ้าหน้าที่น าชมจะพาเดิน พร้อมทั้งอธิบายข้อมูลของแต่ละโซน   

 ภาพยนตร์ 3 มิติ เจ้าหน้าที่น าชมจะพาผู้รับบริการไปด้านในโรงภาพยนตร์ 
และให้นั่งบริเวณที่เตรียมไว้ จากนั้นอธิบาย กฏ กติกา ในการรับชม และเมื่อชมภาพยนตร์จบแล้ว
เจ้าหน้าที่น าชมจะสรุปข้อคิดท่ีได้จากภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ  

 2.4.2.2 การน าชมฐานการเรียนรู้นิทรรศการกลางแจ้ง 
  ส่วนของการน าชมฐานการเรียนรู้นิทรรศการกลางแจ้งนั้น ผู้รับบริการมี

พฤติกรรมการเข้าชมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเดินตามเจ้าหน้าที่น าชมเพ่ือฟังการบรรยาย เดินดูการ
ปลูกผัก เดินชมสวนดูพันธุ์ไม้ต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ส่วนใหญ่ให้ความสนใจขณะที่เจ้าหน้ าที่น าชมอธิบาย  
จดข้อมูลที่ส าคัญ รวมถึงมีการสอบถามส่วนที่สนใจเพ่ิมเติม  
  2.4.2.3 กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด 

 การเข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดนั้น เจ้าหน้าที่น าชมจะพาผู้รับบริการมา
นั่งรวมกลุ่มบริเวณที่ก าหนดไว้ และรอให้ผู้รับบริการมาครบจึงเริ่มกิจกรรม โดยอธิบายขั้นตอนของ
กิจกรรม พร้อมทั้งสาธิตวิธีการท ากิจกรรมอย่างชัดเจน มีทีมเจ้าหน้าที่น าชมท่านอ่ืนมาช่วยดูแลขณะ
ท ากิจกรรม เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมเจ้าหน้าที่น าชมสรุปหัวใจหลักของกิจกรรม ข้อคิดท่ีได้ และเชื่อมโยงไป
ยังหลักการทรงงาน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการซักถาม 

2.4.2.4 ฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
   การฝึกปฏิบัติกิจกรรมในส่วนนี้น าทีมโดยวิทยากรจากส านักนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจะอธิบายให้เห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรมนั้น ๆ พร้อมทั้งอธิบายข้อมูลเป็น
ขั้นตอน มีอุปกรณ์ประกอบการสาธิตที่ช่วยสร้างความเข้าใจให้ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี  
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 2.5 ประเมินผลด้ำนกำรบริกำรและควำมพึงพอใจก่อนจบกำรเข้ำชม  โดยจะมีจุด
เพ่ือให้ประเมินผลด้านการบริการและความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ 2 จุด คือ 1) จุดประชาสัมพันธ์ และ  
2) ร้านอาหารกินอยู่ดี  

 

 ปัญหำที่พบ ในกระบวนกำรน ำชม มีดังนี้ 
 1. ด้ำนผู้รับบริกำร 
 1.1 เนื่องจากบางคณะมีผู้รับบริการเป็นจ านวนมาก จึงแบ่งการน าชมเป็นกลุ่มย่อย ๆ 
และสลับการเรียนรู้แต่ละฐาน ทั้งนี้ในบางฐานจะอยู่ใกล้ ๆ กัน และเจ้าหน้าที่น าชมทุกคนใช้
ไมโครโฟน ท าให้เสียงของเจ้าหน้าที่น าชมแต่ละกลุ่มตีกัน 
 1.2 เวลาในการท ากิจกรรมน้อยไป เช่น ในบางฐานที่ต้องมีการท ากิจกรรม  เจ้าหน้าที่ 
น าชมควรให้เวลาผู้รับบริการในการท ากิจกรรม หรือควรดูผู้รับบริการที่อยู่ด้านหลังว่าทันหรือไม่ 
 2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่น ำชม  
 2.1 ความล่าช้าของแต่ละฐาน ซึ่งมีผลต่อภาพรวมของกระบวนการ เนื่องจากเมื่อมีความ
ล่าช้าที่ฐานใดฐานหนึ่งนั้น จะส่งผลต่อกิจกรรมที่อยู่ในล าดับถัดไป การแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ คือ 
  2.1.1 ประสานงานแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่น าชมที่อยู่ในกิจกรรมถัดไป โดยติดต่อทาง
โทรศัพท์ หรือ ไลน์กลุ่ม 

 2.1.2 กรณีท างานอยู่คนเดียวแล้วพบปัญหา ถ้าปัญหาไม่ใหญ่มากจะตัดสินใจด้วย
ตนเอง กรณีปัญหานั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน หรือคณะอ่ืน ๆ จะโทรหาหัวหน้างานโดยตรง เพราะ
ในบางสถานการณ์ต้องใช้การตัดสินใจที่รวดเร็ว 
 2.2 การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเข้าชม  โดยพบว่า ในบางคณะมีการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการเข้าชม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะกลับเร็วกว่าก าหนดการเดิม  ซึ่งจะส่งผลต่อ
กระบวนการที่จัดไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นต้องมีการปรับกระบวนการใหม่โดยทันที โดยใช้วิธีให้  
ผู้ประสานงานของคณะเป็นผู้เลือกว่าจะให้ตัด หรือปรับกิจกรรมใด 

 2.3 กรณีระหว่างการเข้าชมกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ แก้ปัญหาโดย 
ให้เจ้าหน้าที่ของ พกฉ. ประสาน ติดต่อ กับผู้ประสานงาน พูดคุยกันโดยตรง 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 4. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรมำใช้บริกำรที่
พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
 
 การน าเสนอในส่วนนี้ น าเสนอขั้นตอนและการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่ พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการให้บริการอันจะน าไปสู่การสร้างความ 
พึงพอใจ โดยน าเสนอตามลักษณะการเข้าชม ดังนี้ 
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 1. กำรเข้ำชมแบบ Walk-in  
    การเข้าชมแบบ Walk-in มีลักษณะการเข้าชม 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

1) เข้าชม 1-2 คน หรือมาเป็นครอบครัว ซึ่งกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ตั้งใจมาและศึกษา
ข้อมูลมาล่วงหน้า  

2) เข้าชมแบบหมู่คณะ คือ ไม่ได้มีการจองไว้หรือประสานงานไว้ล่วงหน้า แต่ในกรณีที่
ผ่านมาและมีเวลามากพอจึงแวะเข้ามาเข้าชม   

 ทั้งนี้กลุ่มผู้รับบริการเข้าชมแบบ Walk-in ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มี
ขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้ 

 จุดที่ 1 คัดกรองและให้ข้อมูล  
 เมื่อผู้รับบริการมาเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เข้ามาจะพบเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัย (ประตู 1)  บริเวณจุดด้านหน้า โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะสอบถามว่า
มาท่องเที่ยวในส่วนใด ไม่ว่าจะเป็น Wisdom Farm การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ หรือร้านค้าและบริการ 
ต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะให้ค าแนะน าข้อมูลในเบื้องต้น และบอกเส้นทาง  

 นอกจากนั้นบริเวณอาคารประชาสัมพันธ์ มาดูพาวิเลียน จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ  
วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. เพ่ือให้ข้อมูลกับผู้รับบริการที่ Walk-in และเข้ามา
สอบถามข้อมูล  

 - กรณีมาท่องเที่ยวบริเวณ Wisdom Farm ให้จอดรถและลงที่บริเวณ Wisdom Farm   
 - กรณีมาเข้าชมนิทรรศการ จะแนะน าจุดจอดรถ และเมื่อจอดรถจะมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยทีป่ระจ าจุดจอดรถแนะน าให้เดินเข้ามาติดต่อที่จุดประชาสัมพันธ์ 
 ทั้งนี้ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะสอบถามเพ่ือให้ผู้รับบริการจอดรถได้ถูก 
และแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจุดต่อไปที่ต้องต้อนรับผู้รับบริการเพ่ือแจ้งว่าจะไปจุดใดต่อ 
 จุดที่ 2 สู่พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ 
 เมื่อเข้ามายังบริเวณจุดจอดรถแล้ว จะมีสถานที่ เข้าชม 2 จุดใหญ่ ๆ คือ บริเวณ 
Wisdom Farm และเข้าชมนิทรรศการในอาคาร  

 Wisdom Farm ลักษณะการเข้าชม คือ เข้าชมแบบอิสระ ส าหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ
บรรยากาศธรรมชาติ มีร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มกาแฟอินทรีย์และเครื่องดื่มเมนูสุขภาพ มีบริการ 
ปั่นจักรยาน และกิจกรรมให้อาหารสัตว์ เป็นต้น 

 เข้าชมนิทรรศการในอาคาร 
  - ติดต่อซื้อบัตรเข้าชม ณ จุดประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1  

- เดินชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์อย่างอิสระ แต่ละโซนจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ
บรรยายให้ความรู้ในส่วนนั้น ๆ รวมทั้งองค์ความรู้ ซึ่งสามารถสแกนได้จาก QR CODE  



233 
 

- การชมภาพยนตร์ 3 มิติ จะมีรายละเอียดและก าหนดการฉายโดยสามารถสอบถาม
ได้ ณ จุดประชาสัมพันธ์ และจะมีเจ้าหน้าที่ในอาคารแจ้งรอบการฉาย โดยแบ่งเป็น ช่วงเช้า 2 รอบ 
ช่วงบ่าย 3 รอบ  

 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
  - ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณจุดขึ้นรถรางด้านหน้า 
  - รถรางน าชม เฉพาะวันที่มีตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง มหกรรม และมีกิจกรรม  
  - รถจักรยานให้เช่าบริเวณภายในพิพิธภัณฑ์ เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์  
  - กรณีลูกค้าเป็นผู้สูงอายุมีรถเข็นบริการ 
 
 2. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ฯ เป็นการเข้าชมแบบหมู่คณะ มีการติดต่อประสานงาน 
เพ่ือก าหนดวันเวลาที่จะเข้าชม กิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า  ทั้งนี้ในส่วนของขั้นตอนการจองและ
ติดต่อเพ่ือเข้าชม สรุปได้ดังภาพที่ 5.2  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.2 สรุปขั้นตอนการจองเข้าชม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 

 

ติดต่อทำงโทรศัพท์ ช่องทำงกำรติดต่อ เฟซบุ๊กแฟนเพจ  

ขั้นตอนกำรจอง จนท. ให้ค ำแนะน ำขั้นตอน 
กำรจองเข้ำชมเบื้องต้น  

ดำวน์โหลดใบสมัคร 

กรอกรำยละเอียด 

ส่งใบสมัครมำที่ E-mail /แฟกซ์/Line 

เจ้ำหน้ำที่โทร ยืนยันกำรจอง ภำยใน 3 วันท ำกำร 

ขึ้นปฏิทินกำรจองกำรเข้ำชม 

กรณีมีกำรสั่งอำหำร ยืนยันล่วงหน้ำ 3-5 วัน 

ยืนยันก่อนเข้ำชม 1 วัน  

ยังไม่ตัดสินใจ 

ตัดสินใจ 

ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
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3. โครงกำรท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
    เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 3 และ 4 ของเดือนเป็นกิจกรรม
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ร่วมสร้างความสุขและประสบการณ์ให้ลูกหลาน ผ่านการ
เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สัมผัสประสบการณ์ตรงด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
ความส าคัญของการเกษตรผ่านการลงมือปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตตาม
หลักสูตรที่ ก าหนดไว้ ในแต่ละสัปดาห์  โดยทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกี ยรติฯ 
จะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ผ่านทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ ส าหรับผู้สนใจ
สามารถสแกน QR CODE ในโปสเตอร์ หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดการสมัคร โดยก่อนถึงวัน
จัดกิจกรรมทางทีมเจ้าหน้าที่จะมีการโทรศัพท์เพ่ือยืนยันอีกครั้ง 

 
 5.2 สรุปผลข้อมูลเชิงปริมำณ 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 3,559 คน แบ่งตามลักษณะ
การเข้าชม ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 5.1 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะการเข้าชม 

ที ่ ลักษณะกำรเข้ำชม จ ำนวน ร้อยละ 
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 2,653 74.54 

2. เข้าชมแบบ Walk-in 859 24.14 

3. โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ฯ 47 1.32 

รวม 3,559 100.00 

 
 การสรุปผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 การน าเสนอข้อมูลแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 การน าเสนอข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
 
 
 
 
 



235 
 

 ส่วนที่ 1 กำรน ำเสนอข้อมูลแบบสอบถำม 
 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3,559 คน ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 2,051 
คน (ร้อยละ 57.63)  
 ช่วงอายุระหว่าง 16-18 ปี มากที่สุด จ านวน 1,590 คน (ร้อยละ 44.68) อันดับ 2 อายุ
ระหว่าง 12-15 ปี จ านวน 804 คน (ร้อยละ 22.59) อันดับ 3 อายุระหว่าง 25-34 ปี จ านวน 317 คน 
(ร้อยละ 8.91) และอายุ 65 ปีขึ้นไป มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 56 คน (ร้อยละ 1.57)  
 ด้านระดับการศึกษา อยู่ในช่วงก าลังศึกษา จ านวน 2,755 คน (ร้อยละ 77.41) และส าเร็จ
การศึกษาแล้ว 804 คน (ร้อยละ 22.59) เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ก าลัง
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มากที่สุด จ านวน 1,739 คน (ร้อยละ 63.12) อันดับ 2 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 863 คน (ร้อยละ 31.32) อันดับ 3 ระดับปริญญาตรี จ านวน 69 
คน (ร้อยละ 2.50) และระดับปริญญาโท มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 3 คน (ร้อยละ 0.11) ทั้งนี้ไม่พบกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่
จบการศกึษาระดับปริญญาตรี  มากท่ีสุด จ านวน 527 คน (ร้อยละ 65.55) อันดับ 2 ระดับปริญญาโท 
จ านวน 117 คน (ร้อยละ 14.55) อันดับ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 75 คน (ร้อย
ละ 9.33) และระดับปริญญาเอก มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 8 คน (ร้อยละ 0.22) 
 ด้านอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จ านวน 2,649 คน (ร้อยละ 74.43) อันดับ 2 ครู/อาจารย์ 
364 คน (ร้อยละ 10.23) อันดับ 3 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 198 คน (ร้อยละ 5.56) 
และอาชีพเกษียณมีจ านวนน้อยที่สุด 15 คน (ร้อยละ 0.42) 
 ด้านจังหวัดที่พักอาศัย พบว่าส่วนใหญ่พักอาศัยที่กรุงเทพมหานคร 1,201 คน (ร้อยละ 
33.75) อันดับ 2 จังหวัดนนทบุรี 928 คน (ร้อยละ 26.07) และอันดับ 3 จังหวัดปทุมธานี จ านวน 
760 คน (ร้อยละ 21.35) และภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ช่วงเก็บข้อมูลมาจาก 37 จังหวัด 
  
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมกำรเปิดรับข่ำวสำร 
 สื่อ/ช่องทางที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
อันดับ 1 คือ อาจารย์/รุ่นพ่ี-รุ่นน้อง/เพ่ือน/คนรู้จัก แนะน า จ านวน 2,783 คน (ร้อยละ 78.20)  
อันดับ 2 คือ สื่อประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  จ านวน 521 คน  
(ร้อยละ 14.64) อันดับ 3 กิจกรรมออกบูทตามสถานที่ต่าง ๆ จ านวน 368 คน (ร้อยละ 10.34)  
และอันดับที่ 6 กิจกรรมของหน่วยงานเป็นสื่อ/ช่องทางที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างรู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ น้อยที่สุด มีจ านวน 42 คน (ร้อยละ 1.18) 
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 ทั้งนี้ด้านการเปิดรับและไม่เคยเปิดรับข่าวสารจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
จากสื่อต่าง ๆ เฉลี่ยภายใน 1 เดือน เมื่อพิจารณาสื่อแต่ละประเภทแล้ว พบว่า  
 - Facebook (www.facebook.com/WisdomKingFan) เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมาก
ที่สุด ร้อยละ 51.70 และความบ่อยในการได้รับข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 3.22 อยู่ในระดับปานกลาง 
 - YouTube เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับ อันดับ 2 ร้อยละ 48.22 และความบ่อยในการได้ 
รับข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 3.10 อยู่ในระดับปานกลาง 
 - สื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับ อันดับ 3 ร้อยละ 45.41 และความบ่อยในการได้ 
รับข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 3.04 อยู่ในระดับปานกลาง 
 - สื่ออ่ืน ๆ เช่น อาจารย์ เพ่ือน ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับน้อยที่สุด  
ร้อยละ 5.14 และความบ่อยในการได้รับข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 3.28 
 โดยภาพรวมความบ่อยในการได้รับข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 3.11 อยู่ ในระดับปานกลาง   
(7-8 ครั้ง/เดือน)  
 
 ตอนที่ 3 กำรรับรู้และพฤติกรรมกำรใช้บริกำร 
 ด้ านการรับรู้  กลุ่ มตั วอย่ า ง เมื่ อ ได้ รู้ จั กและ เข้ าชมที่ พิ พิธภัณฑ์การ เกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ  มีภาพและรับรู้ว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อันดับ 1 พิพิธภัณฑ์ต้นแบบ
ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1,926 คน (ร้อยละ 54.12) อันดับ 2 พิพิธภัณฑ์มีชีวิต จ านวน 
725 คน (ร้อยละ 20.37) อันดับ 3 แหล่งเรียนรู้ของชุมชน จ านวน 305 คน ร้อยละ 8.57 และ อันดับ 
8 อ่ืน ๆ เช่น องค์กรที่ เป็นองค์รวม เสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตร  เป็นอันดับสุดท้าย  
จ านวน 34 คน (ร้อยละ 0.96)  
 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ เป็นครั้งแรก จ านวน 2,453 คน (ร้อยละ 68.92) อันดับ 2 คือ 2 ครั้ง จ านวน 676 คน 
(ร้อยละ 18.99) อันดับ 3 มากกว่า 5 ครั้ง จ านวน 233 คน (ร้อยละ 6.55) และเข้าชม 5 ครั้งมีจ านวน
น้อยที่สุด 29 คน (ร้อยละ 0.81) 
 ด้านบุคคลที่ร่วมเข้าชมพร้อมกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มากับโรงเรียน/หน่วยงาน 
จ านวน 3,095 คน (ร้อยละ 86.96) อันดับ 2 มากับครอบครัว 247 คน (ร้อยละ 6.94 ) อันดับ 3  
มากับเพื่อน จ านวน 181 คน (ร้อยละ 5.09) และอ่ืน ๆ มีจ านวนน้อยที่สุด 6 คน (ร้อยละ 0.17) 
 ด้านเวลาในการเข้าชมที่ พบว่า ส่วนใหญ่เข้าชมเฉลี่ย 4-6 ชั่วโมง จ านวน 2,223 คน  
(ร้อยละ 62.46) อันดับ 2 ประมาณ 3 ชั่วโมง จ านวน 1,064 คน (ร้อยละ 29.90) อันดับ 3 น้อยกว่า 3 
ชั่วโมง จ านวน 171 คน (ร้อยละ 4.80) และเข้าชมมากกว่า 6 ชั่วโมง มีจ านวนน้อยที่สุด 101 คน  
(ร้อยละ 2.84) 
 

http://www.facebook.com/
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 ในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 3,599  
 อันดับ 1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 3,122 คน (ร้อยละ 87.72)  
 อันดับ 2 เข้าชมพิพิธภัณฑ์แบบ Walk-in จ านวน 1,052 คน (ร้อยละ 29.56)  
 อันดับ 3 ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 399 คน (ร้อยละ 11.21)  
 อันดับ 4 โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ 257 คน (ร้อยละ 7.22) 
 อันดับ 5 โครงการอบรม จ านวน 186 คน (ร้อยละ 5.23) 
 อันดับ 6 อื่น ๆ จ านวน 8 คน (ร้อยละ 0.22) 
 
 การเข้าชมการจัดนิทรรศการในส่วนต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 3,559 คน เข้าชมและมีความประทับใจ ดังนี้ 

 นิทรรศการในอาคาร  
 - พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 มีผู้เข้าชม ร้อยละ 92.02  
มีความประทับใจ ร้อยละ 67.06  
 - พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2 มีผู้เข้าชม ร้อยละ 23.39  
มีความประทับใจ ร้อยละ 24.39 
 - พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 มีผู้เข้าชม ร้อยละ 16.72  
มีความประทับใจ ร้อยละ 4.16  
 - พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 มีผู้ เข้าชม ร้อยละ 12.56  
มีความประทับใจ ร้อยละ 3.39 
 - พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6 มีผู้เข้าชม ร้อยละ 5.25 มีความประทับใจ  
ร้อยละ 0.55 
 - พิพิธภัณฑ์ดินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 มีผู้เข้าชม ร้อยละ 4.69 มีความประทับใจ 
ร้อยละ 0.44 

 นิทรรศการกลางแจ้ง 
 - พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าชม ร้อยละ 55.24 มีความ
ประทับใจ ร้อยละ 91.78  
 - พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ มีผู้เข้าชม ร้อยละ 8.15 มีความประทับใจ ร้อยละ 8.22 
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 ตอนที่ 4 ควำมพึงพอใจ 
 สรุป ค่าเฉลี่ย และความประทับใจของผู้รับบริการต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ในส่วนพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ดังนี้ 

1. พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 
 ค่าเฉลี่ยความประทับใจต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 
ชั้น 1  มีค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโซนการจัดแสดง พบว่า อันดับ 1  
โซนนวัตกรรมของพ่อ ค่าเฉลี่ย  4.60 อันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 โซน คือ โซนวิถีเกษตรของพ่อ  
โซนตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง และโซนหลักการทรงงาน มีค่าเฉลี่ย 4.54 และอันดับที่ 9 โซนหัวใจ
ใฝ่เกษตร มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 4.47 แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทุกโซนมีค่าเฉลี่ยสูงใกล้เคียงกัน และอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดทุกโซน 
 2. พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2   
 ค่าเฉลี่ยความประทับใจต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 
ชั้น 2  มีค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโซนการจัดแสดง พบว่า อันดับ 1 
เกษตรอนาคต ค่าเฉลี่ย  4.56 อันดับ 2 โซนน้อมน าค าพ่อสอน ค่าเฉลี่ย 4.54 และ อันดับ 3 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน 3 โซน คือ โซนเกษตรสาระ โซนมหัศจรรย์ท้องทุ่ง โซนตลาดเก่าชาวเกษตร มีค่าเฉลี่ย 4.50 
และอันดับ 9 โซนวิถีเกษตรลุ่มน้ า มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 4.33 แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทุกโซนมีค่าเฉลี่ยสูง
ใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับมากที่สุดทุกโซน 
 3. พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 
 ค่าเฉลี่ยความประทับใจต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโซนการจัดแสดง พบว่า  
อันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 โซน คือ โซนแรงบันดาลใจ...เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ และโซนอนุรักษ์
พันธุกรรม...ท าได้ ค่าเฉลี่ย 4.46 อันดับ 3 โซนพันธุกรรมสร้างชีวิต ค่าเฉลี่ย 4.45 และ อันดับ 4  
โซนพันธุกรรมตามนิเวศ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.43 แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทุกโซนมีค่าเฉลี่ยสูงใกล้เคียงกัน 
และอยู่ในระดับมากที่สุด 
      4. พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4   
 ค่าเฉลี่ยความประทับใจต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 มี
ค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโซนการจัดแสดง พบว่า อันดับ 1 โซนสมดุลแห่ง
ธรรมชาติสมดุลแห่งชีวิต มีค่าเฉลี่ย 4.60 อันดับ 2 คือ โซนคืนกลับสู่วิถีธรรมชาติ ค่าเฉลี่ย 4.57 
อันดับ 3 โซนเสียงแห่งธรรมชาติยามค่ าคืน ค่าเฉลี่ย 4.56 และ อันดับ 4 โซนเสียงแห่งธรรมชาติ  
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.55 แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทุกโซนมีค่าเฉลี่ยสูงใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกโซน 
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 5. พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6   
 ค่าเฉลี่ยความประทับใจต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิถีน้ า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6 มีค่าเฉลี่ย 
4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโซนการจัดแสดง พบว่า อันดับ 1 โซนโรงภาพยนตร์  
4 มิติ “วิถีแห่งน้ า” มีค่าเฉลี่ย 4.63 อันดับ 2 โซนแม่น้ า สายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิต ค่าเฉลี่ย 4.57 
อันดับ 3 โซน“น้ า” แม่ผู้ให้ชีวิต ค่าเฉลี่ย 4.54 และ อันดับ 4 โซนรอยพระด าเนินทรงเดินไปใน 
แดนชล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.52 แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทุกโซนมีค่าเฉลี่ยสูงใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับ 
มากที่สุดทุกโซน 
 6. พิพิธภัณฑ์ดินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7   
 ค่าเฉลี่ยความประทับใจต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 มีค่าเฉลี่ย 
4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโซนการจัดแสดง พบว่า  อันดับ 1 โซนชีวิตในดิน  
มีค่าเฉลี่ย 4.70 อันดับ 2 โซน คือ โซนนักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม ค่าเฉลี่ย 4.64 อันดับ 3  
มี 2 โซน คือ โรงภาพยนตร์ 4 มิติ “ดินมีชีวิต”  และโซนคืนชีวิตผืนดิน ค่าเฉลี่ย 4.62 แต่ทั้งนี้จะเห็น
ได้ว่าทุกโซนมีค่าเฉลี่ยสูงใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับมากที่สุด 
 7. พิพิธภัณฑ์การกลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 ค่าเฉลี่ยความประทับใจต่อการเข้าชมฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณา  
แต่ละโซนการจัดแสดง พบว่า อันดับ 1 บ้านดินบ้านฟาง ค่าเฉลี่ย 4.55 อันดับ 2 บ้านนวัตกรรม
พลังงาน ค่าเฉลี่ย 4.49 อันดับ 3 นาโยนกล้า ค่าเฉลี่ย 4.45 และอันดับ 6 โซนวิถีเกษตรไทย 4 ภาค  
มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 4.33 แต่ทว่ายังมีค่าเฉลี่ยที่สูง และทุกโซนอยู่ในระดับความประทับใจมากท่ีสุด 
 8. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 
 ค่าเฉลี่ยความประทับใจต่อการเข้าชมฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์เกษตร
ตามรอยพ่อ มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาโซนการจัดแสดง อันดับ 1 โซน 
ผักคุณภาพในโรงเรือน ค่าเฉลี่ย 4.55 อันดับ 2 ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.49 อันดับ 3 แปลง
เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ค่าเฉลี่ย 4.49 และอันดับ 4 โซนการขยายพันธุ์พืช มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
4.48 แต่ทว่าทุกโซนมีค่าเฉลี่ยสูงใกล้เคียงกัน และอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
 สรุปได้ดังตารางที่ 5.2 และ ตารางที่ 5.3 
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ตำรำงที่ 5.2 สรุปค่าเฉลี่ยความประทับใจที่มีต่อการการจัดแสดงนิทรรศการในอาคารของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ที ่ นิทรรศกำรในอำคำร ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 

1. พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 4.53 90.60% 
2. พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2 4.46 89.20% 
3. พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 4.45 89.00% 
4. พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 4.57 91.40% 
5. พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6 4.57 91.40% 
6. พิพิธภัณฑ์ดินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 4.65 93.00% 

เฉลี่ย 4.50 89.98% 
 
ตำรำงที่ 5.3 สรุปค่าเฉลี่ยความประทับใจที่มีต่อการการจัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้งของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ที ่ นิทรรศกำรกลำงแจ้ง จ ำนวน ร้อยละ 

1. พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 4.50 90.00% 
2. พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 4.34 86.80% 

เฉลี่ย 4.44 88.75% 
 
 ค่าเฉลี่ยความประทับใจที่มีต่อการจัดแสดงนิทรรศการในอาคารและนิทรรศการกลางแจ้ง 
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.49 คิดเป็น 89.76% 
 
 ด้านกิจกรรมฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า กิจกรรมฝึกปฏิบัติการท า
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่กลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมมากที่สุด อันดับ 1 การขยายพันธุ์พืช เข้าร่วม 
1,517 คน (ร้อยละ 42.62) อันดับ 2 การปลูกผักบนพื้นปูน เข้าร่วม 456 คน (ร้อยละ 12.81) อันดับ 
3 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เข้าร่วม 391 คน (ร้อยละ 10.99) และอันดับ 12 การปลูกข้าวในวงบ่อ
ซีเมนต์ เป็นกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมน้อยที่สุด 238 คน (ร้อยละ 6.69) 
 และเมื่อกลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีความประทับใจ มีค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดั บมากที่สุด  
ทั้งนี้กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างประทับใจมากที่สุด อันดับ 1 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ค่าเฉลี่ย 4.51 
อันดับ 2 การสร้างบ้านดิน ค่าเฉลี่ย 4.47 อันดับ 3 การท านาด้วยวิธีโยนกล้าและด านา  ค่าเฉลี่ย 4.40 
และอันดับสุดท้าย อันดับ 12 การขยายพันธุ์พืช ค่าเฉลี่ย 3.99 อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณา 
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ในภาพรวมทุกกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับมากที่สุด (ยกเว้นกิจกรรมการขยาย  
พันธุ์พืช อยู่ในระดับมาก) 
 
 ตอนที่ 5 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำร 
 ด้านการติดต่อ/ประสานงานเ พ่ือเข้าชมที่ พิ พิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
จากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 3,559 คน กลุ่มตัวอย่างที่ได้จองหรือติดต่อเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ มีจ านวน 459 คน (ร้อยละ 12.90) โดยช่องทางในการจองหรือติดต่อเข้าชม  
อันดับ 1 ติดต่อทางเว็บไซต์ จ านวน 163 คน (ร้อยละ 35.51) อันดับ 2 ติดต่อเจ้าหน้าที่น าชมโดยตรง 
จ านวน 138 คน (ร้อยละ 30.07) อันดับ 3 ติดต่อจุดประชาสัมพันธ์ จ านวน 96 คน (ร้อยละ 20.92) 
และอันดับที่ 6 อื่น ๆ เป็นช่องทางที่ใช้ติดต่อน้อยที่สุด มีผู้ใช้ติดต่อ 12 คน (ร้อยละ 2.61) 
 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการจองหรือติดต่อเข้ าชมที่ พิ พิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ อันดับ 1  
การอธิบายรายละเอียดของหัวข้อกิจกรรมต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง ค่าเฉลี่ย 4.62 
อันดับ 2 ความรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง ค่าเฉลี่ย 4.58 อันดับ 3  
การยืนยันรายละเอียดการเข้าชม ค่าเฉลี่ย 4.56 และอันดับสุดท้าย อันดับที่ 9 เว็บไซต์แสดง
รายละเอียดการจองเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.46 แต่ทั้ งนี้พบว่าทุก 
การด าเนินงานในการจองหรือติดต่อเข้าชม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกัน และกลุ่มเป้าหมาย 
มีความพอใจระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
 ด้านเจ้าหน้าที่น าชม พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชมของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่ที่  4.57 ระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า 
ความพึงพอใจมากที่สุด อันดับ 1 การแต่งกายและบุคลิกภาพดี  ค่าเฉลี่ย 4.71 อันดับ 2 การต้อนรับ
คณะผู้เข้าชม ค่าเฉลี่ย 4.68 อันดับ 3 มีความน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ย 4.63 และอันดับสุดท้าย อันดับที่ 11  
การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่น าชมในแต่ละฐานการเรียนรู้   มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.42 แต่ทั้งนี้พบว่า 
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกัน และกลุ่มเป้าหมายมีความพอใจ
ระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่พึงพอใจมากที่สุด อันดับ 1 อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ตามฐานต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย 4.75  
อันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ สื่อในการน าเสนอนิทรรศการ และพ้ืนที่จอดรถ มีค่าเฉลี่ย 4.65 
และอันดับสุดท้าย อันดับที่ 8 บริการสัญญาณ WIFI มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.13 อยู่ในระดับมาก 
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ตำรำงที่ 5.4 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ 
 

ที ่ กำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 
ควำมพึงพอใจ 

ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม 4.53 90.69 
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชม 4.57 91.34 
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 4.55 90.98 

เฉลี่ย 4.56 91.18 
 

 
 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.56 คิดเป็น 91.18%  
 
 ส่วนที่ 2.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำน 
 
สมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 1. ผู้รับบริกำรที่มีลักษณะประชำกรศำสตร์แตกต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำร
เปิดรับข่ำวสำร  พฤติกรรมกำรใช้บริกำร กำรรับรู้ และควำมพึงพอใจต่อพิพิธภัณฑ์กำรเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว แตกต่ำงกัน 
 แบ่งเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 
 1.1 ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  
แตกต่างกัน 
  1.1.1 ผู้รับบริการที่มีเพศ ก าลังศึกษา จบการศึกษา และอาชีพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.1.2 ผู้รับบริการที่มีอายุและจังหวัดที่พักอาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 1.2 ผู้รับบริการที่มี เพศ อายุ ก าลังศึกษา จบการศึกษา  อาชีพ และจังหวัดที่พักอาศัย
แตกต่างกัน ส่งผลต่อจ านวนครั้งที่เข้าชม บุคคลที่ร่วมเข้าชม และเวลาในการเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 1.3 ผู้รับบริการที่มี เพศ อายุ ก าลังศึกษา จบการศึกษา  อาชีพ และจังหวัดที่พักอาศัย
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการรับรู้ต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
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 1.4 ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการจองหรือ
ติดต่อเข้าชม เจ้าหน้าที่น าชม สิ่งอ านวยความสะดวก และภาพรวมการให้บริการที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 
  1.4.1 ผู้รับบริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม  
ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ แต่มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชม สิ่งอ านวย
ความสะดวก และภาพรวมการให้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.4.2 ผู้รับบริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม  
ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  แต่มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชม  
สิ่งอ านวยความสะดวก และภาพรวมการให้บริการที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.4.3 ผู้รับบริการที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับแตกต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการจอง
หรือติดต่อเข้าชม เจ้าหน้าที่น าชม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ แต่มีความพึงพอใจ 
ต่อภาพรวมการให้บริการไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.4.4 ผู้รับบริการที่จบการศึกษาระดับแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจองหรือ
ติดต่อเข้าชม เจ้าหน้าที่น าชม สิ่งอ านวยความสะดวก และภาพรวมการให้บริการที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.4.5 ผู้รับบริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม 
เจ้าหน้าที่น าชม สิ่งอ านวยความสะดวก และภาพรวมการให้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม  
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  1.4.6 ผู้รับบริการที่มีจังหวัดที่พักอาศัยแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจองหรือ
ติดต่อเข้าชม เจ้าหน้าที่น าชม สิ่งอ านวยความสะดวก และภาพรวมการให้บริการที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ก ำหนดไว้ 
 
สมมติฐำนกำรวิจัยข้อที่ 2. พฤติกรรมกำรใช้บริกำรมีผลต่อควำมพึงพอใจที่มีต่อพิพิธภัณฑ์
กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
 แบ่งเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 
 2.1 พฤติกรรมการใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อกำรจองหรือติดต่อเข้ำชมที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  2.1.1 จ านวนครั้งที่เข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม 
ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ก าหนดไว้ 
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  2.1.2 บุคคลที่เข้าร่วมเข้าชมไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการจองหรือติดต่อ 
เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ก าหนดไว้ 
  2.1.3 เวลาเฉลี่ยในการเข้าชมไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการจองหรือติดต่อ  
เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ก าหนดไว้ 
 
 2.2 พฤติกรรมการใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อเจ้ำหน้ำที่น ำชมของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  2.2.1 จ านวนครั้งที่เข้าชม บุคคลที่ร่วมเข้าชม เวลาเฉลี่ยในการเข้าชม มีผลต่อความ
พึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่น าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 
 2.3 พฤติกรรมการใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในการ
ให้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  2.3.1 จ านวนครั้งที่เข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  2.3.2 บุคคลที่ร่วมเข้าชมไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  2.3.3 เวลาเฉลี่ยในการเข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 
 2.4 พฤติกรรมการใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมการให้บริการที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  2.4.1 จ านวนครั้งที่เข้าชม บุคคลที่ร่วมเข้าชม เวลาเฉลี่ยในการเข้าชม มีผลต่อความ
พึงพอใจที่มีต่อภาพรวมการให้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 2.5  ลักษณะการเข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
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  2.5.1 ลักษณะการเข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม  
ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ก าหนดไว้ 
  2.5.2 ลักษณะการเข้าชมมีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่น าชมของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  2.5.3 ลักษณะการเข้าชมไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการให้บริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  2.5.4 ลักษณะการเข้าชมไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมในการให้บริการ
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ก าหนดไว้ 
 
อภิปรำยผล 
 

ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
หรือ พกฉ. มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้  ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบที่ทันสมัย และจัดแสดงต้นแบบ
ฐานการเรียนรู้ ให้สัมผัสของจริงและฝึกปฏิบัติ  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานของส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินงานโดยยึดหลักในการสื่อสาร 
(ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฎเทพสตตรีลพบุรี, 2542) ที่กล่าวว่า “ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิด
ประโยชน์จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ การจ า ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร” ดังนี้ 

ผู้ส่งสำร (Source) ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน)  
เป็นองค์ประกอบแรก  เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสื่อสาร  (Communication Process)  
ได้ด าเนินงานบนวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน คือ “พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้   
และขับเคลื่อนพระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพกษัตริย์ เกษตรของสังคม” อีกทั้งตระหนัก 
ถึงความส าคัญของการสร้างพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ภายใต้บริบทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ 
ที่ค านึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังจะเห็นได้จากนโยบายการให้บริการที่ก าหนดไว้ 4 ด้าน  
ที่สะท้อนความเป็นองค์กร และสะท้อนหลักการให้บริการอย่างชัดเจน คือ 1. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2. การถ่ายทอดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
และนวัตกรรมเกษตร โดยเจ้าหน้าที่น าชมต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และถ่ายทอดผ่านความรู้สึกให้กับ
ผู้รับบริการ เพ่ือสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการเกิดแรงบันดาลใจ และน าไปประยุกต์ใช้ที่
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง 3. น าชมในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตด้านการเกษตร กล่าวคือ เน้น
สร้ า งปฏิ สั ม พันธ์ กั บผู้ รั บบริ การ  ผ่ านการแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ร ะหว่ า ง เจ้ าหน้ าที่ น าชม 
และผู้รับบริการ ผ่านกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จริง อันน าไปสู่การปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต 4. มีจิตใจในการให้บริการ โดยเจ้าหน้าที่น าชมบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความ
ประทับใจ  และสร้างแรงบันดาลใจ 

สำร (Message) คือ องค์ความรู้ ข้อมูลการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ได้ผ่านการจัดสาร
(message treatment) เห็นได้ชัดเจนในขั้นตอนการจัดกระบวนการน าชม ที่นักวางกระบวนการจะ
วางล าดับขั้นตอนการเข้าชม และการร่วมฝึกปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเข้าชมในครั้งนั้น ๆ  

ช่องทำง (Channel) โดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ความส าคัญกับสื่อ 
โดยเฉพาะสื่อบุคคล คือ “เจ้าหน้าที่น าชม” จะเห็นได้ว่ามีการสร้างและพัฒนาเจ้าหน้าที่น าชมอย่างเป็น
กระบวนการ เพ่ือให้สามารถเป็นบุคคลที่จะเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร
ของพระมหากษัตริย์ ด้วยความความเข้าใจ ด้วยแรงบันดาลใจไปยังผู้รับสารหรือผู้รับบริการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ผู้รับสำร (Receiver) หรือผู้รับบริการ โดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการ
วิเคราะห์ผู้รับบริการที่มาเข้าชมในแต่ละครั้ง เน้นน าชมในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เพ่ือให้เกิด 
การเรียนรู้ และค านึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับบริการตลอดเวลา 

จากการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ให้ความส าคัญกับ  
ทุกองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้ผู้รับบริการเกิดความรู้ความเข้าใจ 
มีการรับรู้ที่ถูกต้อง และมีความพึงพอใจจากการเข้าชม ทั้งนี้สิ่งแรกคือการท าให้ผู้รับบริการได้รู้จัก
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พบว่า สื่อหรือช่องทางที่ท าให้ผู้รับบริการรู้จักพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มากที่สุด คือ อาจารย์/รุ่นพ่ี-รุ่นน้อง/เพ่ือน/คนรู้จัก ซึ่งถือเป็นสื่อบุคคล 
สอดคล้องกับที่ ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์ (2544) พูดถึงลักษณะการเปิดรับข่าวสารว่า การเปิดรับข่าวสาร
จากสื่อบุคคล สามารถแบ่งออกเป็นการติดต่อโดยตรง (Direct Contact) เป็นการเผยแพร่ข่าวสาร
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือชักจูงโน้มน้าวใจกับประโยชน์โดยตรง ดังนั้นสื่อบุคคลโดยเฉพาะบุคคลที่ 
ผู้รับบริการนับถือ เช่น ครู/อาจารย์ จึงสามารถแนะน า ชักชวนให้ผู้รับบริการโดยเฉพาะนักเรียน 
ได้รู้จักและมาเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มากกว่าสื่ออ่ืน ๆ นอกจากนั้นพบว่า 
ผู้รับบริการเปิดรับข่าวสารจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จากสื่อ Facebook มากที่สุด 
รองลงมาคื อ  YouTube ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งกับสถิ ติ กา ร ใช้ สื่ อ โ ซ เชี ยลมี เ ดี ย ของประ เทศ ไทย
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(http://ajlalita.com/thailanddigital.com) ประจ าเดือนมกราคม 2564 อันดับ 1 คือ YouTube 
และ อันดับ 2 Facebook 

เมื่อผู้รับบริการได้เปิดรับข่าวสาร และได้มาเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
แล้ว พบว่ามีการรับรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อันดับ 1 พิพิธภัณฑ์ต้นแบบ  
ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันดับ 2 พิพิธภัณฑ์มีชีวิต และอันดับ 3 แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งการ
ที่ผู้รับบริการมีการรับรู้และตีความแตกต่างกันนั้น ทั้งนี้เนื่องจากการเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ นั้น มีลักษณะการเข้าชม 3 ลักษณะด้วยกัน คือ เข้าชมแบบ Walk-In โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ และโครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ในส่วนของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ นั้น 
มีหลักสูตรให้เลือกเข้าชมถึง 13 หลักสูตร ฐานการเรียนรู้ให้ฝึกปฏิบัติ 12 กิจกรรม ดังนั้นข้อมูล 
ความรู้ ประสบการณ์ที่ผู้รับบริการได้รับที่แตกต่างกัน จึงส่งผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกันด้วย 
สอดคล้องกับที่ Joseph T Klapper (1967) กล่าวไว้ว่า ผู้รับสารแต่ละคนจะเลือกรับรู้หรือเลือก
ตีความหมายของสารนั้นแตกต่างกันออกไปตามทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ  
ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ในขณะนั้น และสอดคล้องกับที่ Assael 
(1998) กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และตีความ คือ ลักษณะของสิ่งเร้าที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ 
โดยสิ่งเร้าที่จะท าให้บุคคลเกิด “การรู้สึก” ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ ส่วนประกอบด้าน
ความรู้สึก เช่น การได้เห็นการจัดแสดงนิทรรศการ การได้ฝึกปฏิบัติ และส่วนประกอบด้านโครงสร้าง 
เช่น รูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลต่อการรับรู้ทั้งสิ้น 

ด้านความพึงพอใจ โดยการวิจัยครั้งนี้ศึกษา ความพึงพอใจที่มีต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม 
เจ้าหน้าที่น าชม และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม 
ประเด็นที่ผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) การอธิบายรายละเอียดของหัวข้อ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง 2) ความรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง และ 3) การยืนยันรายละเอียดการเข้าชม เนื่องจากขั้นตอนการให้บริการ  
ในส่วนของการจองที่มีการก าหนดการให้บริการที่ชัดเจน เช่น ผู้รับบริการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 
จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับสายโดยตรง หรือกรณีติดต่อทาง inbox เฟซบุ๊กแฟนเพจ จะมีเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลตอบกลับไม่เกิน 45 นาที และเมื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่จะอธิบายรายละเอียด  
ให้ชัดเจนจนกระทั่งถึงขั้นตอนการตัดสินใจ และเมื่อตัดสินใจจองและส่งใบสมัครเข้ามาแล้ว จะมี
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพ่ือยืนยันรายละเอียดการเข้าชมเป็นล าดับ  คือ ยืนยันการจอง ยืนยันกรณี  
สั่งอาหาร และยืนยันกระบวนการอีกครั้งก่อนมาเข้าชม จึงเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจ 

ด้านความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่น าชม จะเห็นได้ว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการแต่ง
กายและบุคลิกภาพที่ดี  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของอัลเบิร์ต เมห์ราเบียน 
(http://coachtawatchai.com) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้คิดค้น “กฎแห่งภาพลักษณ์” แรกพบ 
โดยอธิบายว่า ภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคนมากที่สุดกว่า 90%  คือภาพลักษณ์ภายนอก 

http://coachtawatchai.com/
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โดยตัดสินจากภาษากาย การแต่งกาย การท าสายตาใส่คู่สนทนา การท าสีหน้า ท่าทางในการพูดโดย  
มีผลถึง 55%  และสอดคล้องกับแนวคิดการให้บริการของ Kotler (2000) กล่าวถึงลักษณะงาน
บริการที่ส าคัญ คือ งานบริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ ดังนั้นกิจการต้องหาหลักประกันที่แสดง
ถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ ได้แก่ บุคคล (people) พนักงานบริการต้องแต่งตัวให้เหมาะสม 
บุคลิกดี พูดจาดี เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นว่าบริการจะดีด้วย 

ด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้รับบริการ 
พึงพอใจมากที่สุด คือ อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ตามฐานต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ก าหนดไว้ว่า “พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ และขับเคลื่อน 
พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรของสังคม” ดังนั้นเพ่ือให้ผู้เข้าชมเกิดการเรียนรู้ จึงมี
การจัดอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม และอุปกรณ์ในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด   
  ในส่วนของการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้รับบริการที่มีเพศ การศึกษา และอาชีพแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก 
การเปิดรับข่าวสารของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนใหญ่เป็นการเปิดรับจากสื่อ
โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook และ YouTube ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ว่าผู้รับบริการจะมีเพศแตกต่างกัน 
ศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน จบการศึกษาระดับแตกต่างกัน หรือมีอาชีพแตกต่างกัน ต่างมีพฤติกรรม
การใช้สื่อโซเชียลมีเดียไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ เถลิงเกียรติกาจร (2559) 
ศึกษาเรื่องการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ความพึงพอใจและแนวโน้มในการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์
ของลูกค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ที่พบว่า ลักษณะประชากรได้แก่ เพศ และอาชีพที่แตกต่างกัน 
มีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 แต่ทว่าผู้รับบริการที่มีอายุและจังหวัดที่พักอาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
จากสื่อของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ แตกต่างกัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาช่วงอายุ พบว่า  
อายุ 25-34 ปี มีค่าเฉลี่ยการเปิดรับข่าวสารน้อยสุด คือ 2.99 ในขณะที่อายุ 65 ปี ขึ้นไปมีค่าเฉลี่ย  
การเปิดรับข่าวสารมากที่สุด คือ 4.17 ซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงอายุ 25-34 ปี เป็นช่วงของการเริ่มท างาน 
ท าให้ระยะเวลาในการเปิดรับสื่อมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้รับบริการอายุ 65 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่ม
เกษียณ ดังนั้นจึงมีระยะเวลาในการเปิดรับข่าวสารมากกว่า ส่วนด้านจังหวัดที่ พักอาศัยนั้น  
จะเห็นได้ว่าสาเหตุที่ท าให้มีการเปิดรับข่าวสารแตกต่างกัน ด้วยข้อจ ากัดในด้านพ้ืนที่ สัญญาณ
เครือข่ายต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้รับบริการที่พักอาศัยจังหวัดแตกต่างกันเปิดรับข่าวสารแตกต่างกัน 
 ด้านความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับบริการที่มีจ านวนครั้งในการเข้าชม แตกต่างกัน มีผลต่อความ
พึงพอใจที่มีต่อการจองหรือติดต่อเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้รับบริการ 
ที่ติดต่อเข้าชมครั้งแรกมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.59 ในขณะที่ ผู้รับบริการที่มามากกว่า 5 ครั้ง  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.39 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อมาครั้งแรกผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจอง
หรือติดต่อเข้าชม และมีความคาดหวังเรื่องการบริการที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ ชัยยศ อุดมกิจธนกุล 
(2558) กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจ ว่า ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน 
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ขึ้นอยู่กับระดับความคาดหวังและการได้รับการตอบสนอง โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ 
สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความคาดหวังให้แก่บุคคลเหล่านั้นได้  ในขณะทีบุ่คคลที่ร่วมเข้าชม และเวลา
เฉลี่ยในการเข้าชมไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการจองหรือติดต่อเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากไม่ว่าผู้รับบริการจะเข้าชมกับใคร 
หรือเข้าชมใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน แต่มาตรฐานในด้านการให้บริการไม่แตกต่างกัน  ดังนั้นความ 
พึงพอใจจึงไม่แตกต่างกัน 

ด้านลักษณะการเข้าชมกับความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับบริการที่มีลักษณะการเข้าชมแตกต่าง
กัน มีความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม และเจ้าหน้าที่น าชมแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
ลักษณะการเข้าชมที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เข้าชมแบบ Walk-in โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ และ
โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์นั้น มีขั้นตอนการจองและรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้รับบริการจึงมี
ความพึงพอใจแตกต่างกัน ในส่วนเจ้าหน้าที่น าชมนั้น เนื่องจากเข้าชมแบบ Walk-in มีลักษณะการ
เข้าชมแบบอิสระ ส่วนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ และโครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ มีลักษณะ 
การเข้าชมที่คล้ายกัน คือ มีการจัดกระบวนการเข้าชม มีเจ้าหน้าที่น าชม แต่ทว่า โครงการส่งเสริม 
การเรียนรู้ฯ มาเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ การแบ่งกลุ่มเข้าชมขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้เข้าชมของคณะนั้น 
ๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจมีจ านวนมากน้อยแตกต่างกัน ส่วนโครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ผู้เข้ารับบริการเป็น
ผู้ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง และการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มที่มีขนาดไม่ใหญ่
มากนัก เจ้าหน้าที่น าชมสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชมแตกต่างกัน ในขณะที่ผู้รับบริการที่มีลักษณะการเข้าชมแตกต่างกัน  
มีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่องจากในการจัดสิ่งอ านวย  
ความสะดวกให้กับผู้รับบริการนั้น พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีการจัดอย่างเป็น
มาตรฐาน และให้ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นไม่ว่าผู้รับบริการจะเข้าชมในลักษณะใด
ความพึงพอใจจึงไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับที่ สุนันทา ทวีผล (2550) กล่าวเรื่องหลักการให้บริการ 
คือ 1) หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ 2) หลักความสม่ าเสมอ คือ  
ต้องให้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 3) หลักความเสมอภาค คือ บริการที่จัดต้องให้แก่  
ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาพ และ 4) หลักความประหยัด และ 5) หลักความสะดวก คือ  
การจัดให้บริการต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติง่าย สะดวกสบาย 
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ข้อเสนอแนะของนักวิจัย 

 ด้ำนกำรจองหรือติดต่อเข้ำชม 
1. จากผลการวิจัยความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยสุด  

คือ เว็บไซต์แสดงรายละเอียดการจองเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
พบว่า การเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครเพ่ือจองเข้าชมนั้น ผู้รับบริการค้นหาหัวข้อเพ่ือดาวน์โหลด 
ใบสมัครค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นควรแยกหัวข้อ “ใบสมัครเข้าชมพิพิธภัณฑ์” ในเว็บไซต์ให้ชัดเจน 

2.  จัดท ากระบวนการจองแบบ One Stop Service ในระบบ Application Mobile  
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่น ำชม 
1. จากการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการวางนโยบายด้านการให้บริการ

นั้น ควรมีการสื่อสารในทีมเจ้าหน้าที่น าชมเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนหรือก าหนด
ทิศทางร่วมกัน เพ่ือให้ทุกคนในทีมเห็นภาพเดียวกัน  

2. จากผลการวิจัยความพึงพอใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่น าชม พบว่า ความพึงพอใจด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
3 อันดับสุดท้าย คือ ความรอบรู้ในหัวข้อการบรรยาย การแจ้งรายละเอียดในแต่ละส่วนของพิพิธภัณฑ์ 
และการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่น าชมในแต่ละฐานการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้จึงเสนอแนะดังนี้ 

 มีการจัดท าองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับคู่มือการน าชม โดยในกระบวนการจัดท า KM 
จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่น าชมทุกคน ท าให้เจ้าหน้าที่ใหม่ ๆ ได้เห็น
มุมมองที่กว้างและหลากหลายเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังเป็นการทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการน าชมในมุม  
ที่อาจไม่ได้น าเสนอ หรือบางมุมที่น่าสนใจแต่อาจลืมไป ที่ส าคัญคือ เป็นการน าประสบการณ์  
ของเจ้าหน้าที่น าชมที่สั่งสมมานานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  

 เปิดเวที เปิดพ้ืนที่แห่งการสื่อสาร เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่น าชม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ร่วมกัน  

3. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับก าหนดการน าชมของวันถัดไป โดยเพ่ิมในเรื่องของวัตถุประสงค์
ของคณะที่เข้าชม (กรณีไม่มี อาจให้ผู้ประสานงานสอบถามตั้งแต่ขั้นตอนการจองว่าวัตถุประสงค์ 
ในการมาเข้าชมเพ่ืออะไร) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่น าชมได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย และการสรุปเนื้อหาเพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการมาเข้าชม 

  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
  1. เนื่องจากข้อมูลความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า บริการสัญญาณ WIFI  
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด และประกอบกับศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์นั้น  
บางจุดมี QR CODE เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนั้นควรเพ่ิมระบบ WIFI เพ่ือส่งเสริมต่อกระบวนการ
เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น 
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2. เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้หนึ่งในคณะผู้มาเข้าชมเป็นเด็กพิเศษ ซึ่งรวมถึงมีคนหูหนวก
รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้หากพิจารณาเรื่องความเท่าเทียม สิทธิของคนพิการนั้นได้รับการรับรองไว้ใน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ โดยที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อ ค.ศ.1975 (พ.ศ . 2518)  
และประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 โดยมีสาระส าคัญว่าคนพิการมีสิทธิ
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปอย่างเสมอภาคกันในทุกด้าน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ และมีสิทธิ
ในการประกอบอาชีพ รวมถึงสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยประการหนึ่งที่ส าคัญคือการยอมรับความส าคัญของความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศและ  
การสื่อสารซึ่งจะท าให้คนพิการได้มีเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานทั้งปวงได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียม (ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 2562) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อการน าเสนอ คือ มีบริการเพ่ือคนพิการ อาทิ
บริการล่ามภาษามือ  หรือค าบรรยายแทนเสียง (Close Caption) ส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมาย และสื่อการน าเสนอที่มีเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ส าหรับคนพิการ
ทางการเห็น 

 
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกผู้วิจัย 

1. ควรมีกิจกรรมในกระบวนการน าชมที่มีความแตกต่างในแต่ละปี หรือมีกิจกรรมใหม่ ๆ  
เพ่ือให้ผู้รับบริการที่มามากกว่า 2 ครั้งเห็นความแตกต่าง และกระตุ้นให้เกิดการมาเข้าชมซ้ า  

2. เนื่องจากผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. และ
รู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จากสื่อบุคคล หรือ ครู/อาจารย์ ผ่านการมาเข้าชม 
เป็นหลัก และนอกจากนั้นผลวิจัยพบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.  มีการเข้าชม
มากกว่า 2 ครั้ง สูงถึง ร้อยละ 37.74 ดังนั้นครูเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อ (Node) ที่ส าคัญที่ท าให้กลุ่ม
นักเรียนได้มารู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และกลับมาเข้าชมซ้ า ดังนั้นควร  
“สร้างเครือข่ายครู” บนหลัก “การมีส่วนร่วม” โดยการเชิญครู/ผู้ประสานงาน ที่มาเข้าชมมากกว่า  
2 ครั้ง มาร่วมแลกเปลี่ยน พูดคุย เพ่ือหาแนวทางการพัฒนากิจกรรมเพ่ือให้ตรงกับความต้องการ  
ของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับทิศทางของพิพิธภัณฑ์ 
  3. จากผลการวิจัย สื่อหรือช่องทางที่ท าให้รู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างรู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

 - อับดับที่ 1 อาจารย์/รุ่นพี่-รุ่นน้อง/เพ่ือน/คนรู้จัก แนะน า จากผู้เข้าชม 3,559 คน อยู่ที่ 
ร้อยละ 78.20 

 - อันดับที่ 2 สื่อประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จากผู้เข้าชม 
3,559 คน อยู่ที่ร้อยละ 14.64 

 และผลการวิจัย ค่าเฉลี่ยความบ่อยในการในได้รับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 3.11 ระดับปานกลาง คือ 7-8 ครั้ง/เดือน 
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       จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ มีการส่งข่าวเพ่ือเผยแพร่ไปยังสื่อต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยและยังไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น 
ควรมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหลักของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เลือกสื่อ ข้อความ 
กิจกรรม ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ิมมากข้ึน 

4. จากข้อมูลการเปิดรับข่าวสาร พบว่าสื่อ Facebook เป็นสื่อที่ผู้รับบริการเปิดรับมากที่สุด  
ร้อยละ 51.70 แต่ทว่าในอีกด้านหนึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการไม่เคยเปิดรับสื่อ Facebook  
ถึงร้อยละ 48.30 ดังนั้นควรเพ่ิมการเข้าถึงสื่อของกลุ่มเป้าหมาย โดยในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคของ  
สื่อโซเชียลมี เดีย อาทิสื่ อ Facebook  หรือ Application (WisdomKing Mobile)  ซึ่ ง เป็นสื่อ 
ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรอยู่แล้ว ดังนั้น
ควรเพิ่มจ านวน Like ผ่านกิจกรรมของกระบวนการน าชม เช่น เชิญชวนให้ผู้รับบริการดูข้อมูลข่าวสาร
ใน Facebook และกด Like กด Share หรือดาวน์โหลด Application (WisdomKing Mobile) 

5. เพ่ิมประเด็นการสื่อสารใน Facebook นอกเหนือจากการแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ  
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ในบทบาทด้านอ่ืน ๆ ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ิมมากข้ึน 

6. เพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู้ ฐานการปฏิบัติ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เพ่ือสร้างการเรียนรู้ในยุค  
New Normal ผ่าน Application (WisdomKing Mobile) 

7. เพ่ิมการท าลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)  เพ่ือเพ่ิมความ
ประทับใจและความพึงพอใจ  
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ภำคผนวก ก. 
แบบสัมภำษณ์ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ 

 
1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
2. นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธ์กิจของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
3. นโยบายด้านการให้บริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
4. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีขั้นตอนการให้บริการในการมา เข้าชมอย่างไร 

(เจ้าหน้าที่) 
5. ปีงบประมาณ 2564 มีการวางแผนสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 

พระเกียรติฯ ผ่านสื่อใดบ้าง 
6. ปัญหาอุปสรรคท่ีพบของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
7. แนวโน้มการพัฒนาด้านการให้บริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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ภำคผนวก ข. 
แบบสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่น ำชม 

 
1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ (ชื่อ ต าแหน่ง และระยะเวลาในการเป็นเจ้าหน้าที่น าชม) 
2. แรงบันดาลใจที่ท าให้คุณมาท าหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่น าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 

พระเกียรติฯ 
3. ตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการน าชมหรือไม่ ถ้ามีตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร 
4. จากประสบการณ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่น าชม คุณมีความภาคภูมิใจ / ความประทับใจ และ

ความรู้สึกต่อการน าชมอย่างไร 
5. ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีกระบวนการในการสร้างเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติ

หน้าที่ด้านการน าชมอย่างไร 
6. มีกระบวนการในการน าชมอย่างไร 
7. ประเด็นหลักท่ีคุณต้องการน าเสนอ หรือสื่อสารกับผู้มาเข้าชมคือ 
8. ขณะปฏิบัติหน้าที่เคยพบปัญหาหรือไม่ กรณีมี มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
9. ต้องการให้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ให้การสนับสนุนอย่างไร เพ่ือพัฒนาการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านการน าชมให้ดียิ่งข้ึน 
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ภำคผนวก ค. 
แบบสังเกต 

 

ที่ ประเด็นกำรสังเกต 
กำรสังเกต 

สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 

เจ้ำหน้ำที่น ำชม อื่นๆ 

1 การต้อนรับคณะ 
ผู้เข้าชม 

 
 
 

  

2 การติดต่อของคณะ 
เข้าชม ณ จุด
ประชาสัมพนัธ ์

   

3 การจัดกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ 

   

4 การแนะน าสถานที่  
 
 

  

5 การแนะน าพิพิธภัณฑ์
ก า ร เ ก ษตร เ ฉลิ ม 
พระเกียรติฯ 

 
 
 

  

6 การจัดกิจกรรมฐาน
การเรียนรู ้

 
 

  

7 ก า ร ส รุ ป ป ร ะ เ ด็ น
ส าคัญแต่ละฐาน 

 
 

  

8 การเปลี่ ยนฐานท า
กิจกรรม 

 
 

  

9 ช่วงรับประทาน
อาหาร 

 
 

  

10 การส่งคณะผู้เข้าชม  
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ภำคผนวก ง. 
แบบสัมภำษณ์ผู้รับบริกำร 

1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ (ชื่อ / อายุ / อาชีพ / ปัจจุบันพักอาศัยอยู่จังหวัดใด) 
2. คุณรู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้อย่างไร  
3. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คุณได้รับข่าวสารจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม่  

ถ้าได้จากสื่อใด 
4. คุณเคยมาเข้าชมทีพิ่พิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กี่ครั้ง และส่วนใหญ่มากับใคร 
5. คุณเคย/ได้เข้าร่วมกิจกรรมใดของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และการเข้าร่วม

กิจกรรมในแต่ละครั้งใช้เวลานานเท่าใด 
6. คุณเข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนใด 

 พิพิธภัณฑ์ในอำคำร 
  1) พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 ชั้น 1  
  2) พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 ชั้น 2  
  3) พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 3  
  4) พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4  
  5) พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6  
  6) พิพิธภัณฑ์ดินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7  

 พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง 
  7) พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  
  8) พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ  

7. คุณประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในด้านใด 
เพราะเหตุใด 

8. การจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารใดท่ีคุณประทับใจ
มากที่สุด เพราะเหตุใด 

9. เมื่อคุณได้เข้าชม/เข้าร่วมกับกิจกรรมแล้ว คุณมีความคิดว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ คือองค์กรลักษณะใด 

10. คุณเคยติดต่อ/ประสานงานเพ่ือขอเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (ถ้าเคย 
ติดต่อผ่านช่องทางใด) 

11. คุณมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการในส่วนของการจองหรือติดต่อเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างไร 

12. คุณมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่น าชมในด้านใดบ้าง  เพราะอะไร 
13. คุณมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการมาเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร 

เฉลิมพระเกียรติฯ ด้านใด และมากน้อยเพียงใด  
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ภำคผนวก จ. 
 

แบบสอบถำม 
 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของส ำนักงำน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน) การให้ข้อมูลไม่
มีผลใด ๆ ข้อมูลจะไม่มีการน าไปเปิดเผย และผู้จัดท าขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ 

 

ค ำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามข้อมูลที่เป็นจริง 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
1. เพศ 

1) ชาย     2) หญิง 
2. อายุ 

1) 12 - 15 ปี    2) 16 - 18 ปี 
3) 19 – 24 ปี    4) 25 – 34 ปี  
5) 35 – 44 ปี    6) 45 – 54 ปี  
7) 55 – 64 ปี    8) 65 ปีขึ้นไป 

3. กรณีก ำลังศึกษำอยู ่ขณะนี้คุณก าลังศึกษาในระดับใด (ข้ามไปตอบข้อ 5) 
 1) ประถมศึกษา    2) มัธยมศึกษาตอนต้น   
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  4) ปวส. 
  5) ปริญญาตรี    6) ปริญญาโท 
  7) ปริญญาเอก    8) อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................    
4. กรณีจบกำรศึกษำแล้ว ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด  
  1) ประถมศึกษา    2) มัธยมศึกษาตอนต้น   
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  4) ปวส. 
  5) ปริญญาตรี    6) ปริญญาโท 
  7) ปริญญาเอก    8) อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................  
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5. อาชีพ  
1) นักเรียน    2) นิสิต/นักศึกษา 
3) ครู/อาจารย์     4) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
5) ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว  6) พนักงานบริษัทเอกชน 
7) รับจ้างอิสระ    8) เกษตรกร 
9) เกษียณ    10) อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................... 

6. ปัจจุบันคุณพักอาศัยอยู่จังหวัดใด 
1)  กรุงเทพมหานคร   2) ปทุมธานี  
3)  นนทบุรี    4) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................ 

 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมกำรเปิดรับข่ำวสำร 
 
7. คุณรู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) อาจารย์/รุ่นพ่ี-รุ่นน้อง/เพ่ือน/คนรู้จัก แนะน า 
 2) กิจกรรมออกบูทตามสถานที่ต่าง ๆ 
 3) สื่อประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ   
 4) ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองผ่าน www.wisdomking.or.th 
 5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................ . 
 
8. คุณได้รับข่าวสารจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จากสื่อต่อไปนี้เฉลี่ยภายใน 1 เดือน
อย่างไร 

ที ่ ข้อควำม 

มำกที่สุด 
(มำกกว่ำ 
10 คร้ัง/
เดือน) 

 

มำก 
( 9-10
คร้ัง/
เดือน) 

ปำนกลำง 
( 7-8 คร้ัง/

เดือน) 

น้อย 
( 4-6
คร้ัง/
เดือน) 

น้อยที่สุด 
(น้อยกว่ำ 
3 คร้ัง/
เดือน) 

ไม่เคย
เปิดรับ 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) (0) 

1 Facebook 
www.facebook.com/ 
WisdomKingFan 

     
 

2 YouTube       
3 Twitter       

4 Instagram         
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ที ่ ข้อควำม 

มำกที่สุด 
(มำกกว่ำ 
10 คร้ัง/
เดือน) 

 

มำก 
( 9-10
คร้ัง/
เดือน) 

ปำนกลำง 
( 7-8 คร้ัง/

เดือน) 

น้อย 
( 4-6
คร้ัง/
เดือน) 

น้อยที่สุด 
(น้อยกว่ำ 
3 คร้ัง/
เดือน) 

ไม่เคย
เปิดรับ 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) (0) 

5 Website 
(www.wisdomking.or.th) 

     
 

6 LINE Official Account 
@wisdomkingfan 

     
 

7 Application  
(WisdomKing Mobile) 

     

 

8 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ข่าว       
9 วิทยุ       

10 โทรทัศน์       
11 อ่ืนๆ ..............................       
 
ตอนที่ 3 กำรรับรู้และพฤติกรรมกำรใช้บริกำร 
 
9. คุณมาเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวนกี่ครั้ง 

  1) ครั้งแรก   2) 2 ครั้ง  
  3) 3 ครั้ง   4) 4 ครั้ง 
  5) 5 ครั้ง   6) มากกว่า 5 ครั้ง 

10. ส่วนใหญ่คุณมาเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กับใคร 
  1) คนเดียว   2) โรงเรียน/หน่วยงาน  
  3) เพ่ือน   4) ครอบครัว 
  5) อ่ืนๆ ................................................   

11. ในแต่ละครั้งคุณใช้เวลาเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เฉลี่ยประมาณกี่ชั่วโมง 
  1) น้อยกว่า 3 ชั่วโมง  2) 3 ชั่วโมง  
  3) 4-6 ชั่วโมง   4) มากกว่า 6 ชั่วโมง 
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12. คุณเคย/ได้เข้าร่วมกิจกรรมใดของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ  2) โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์  
            ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
  3) เข้าชมพิพิธภัณฑ์แบบ Walk-in  4) โครงการอบรม 
  5) ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  6) อื่นๆ ................................................ 

13. คุณเข้ำชมกำรจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนใดต่อไปนี้ 
 พิพิธภัณฑ์ในอำคำร 

  1) พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคาร 5 ชั้น 1 (ข้ามไปตอบข้อ 14)  
  2) พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคาร 5 ชั้น 2 (ข้ามไปตอบข้อ 15)  
  3) พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคาร 3 (ข้ามไปตอบข้อ 16) 
  4) พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร อาคาร 4 (ข้ามไปตอบข้อ 17) 
  5) พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า อาคาร 6 (ข้ามไปตอบข้อ 18) 
  6) พิพิธภัณฑ์ดินดล อาคาร 7 (ข้ามไปตอบข้อ 19) 

 พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง 
  7) พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ข้ามไปตอบข้อ 22) 
  8) พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ (ข้ามไปตอบข้อ 23) 
 
ตอนที่ 4 ควำมพึงพอใจ 
 
14. คุณประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 5 
ชั้น 1 ในส่วนของการจัดแสดงต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
ที ่ โซนจัดแสดง มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 พระราชพิธีในวิถีเกษตร      
2 หัวใจใฝ่เกษตร      
3 วิถีเกษตรของพ่อ      
4 กษัตริย์เกษตร      
5 ตามรอยพ่อ      
6 ภูมิพลังแผ่นดิน      
7 หลักการทรงงาน      
8 นวัตกรรมของพ่อ      
9 สนองพระราชปณิธาน      
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15. คุณประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 5 
ชั้น 2 ในส่วนของการจัดแสดงต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
ที ่ โซนจัดแสดง มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 เกษตรสาระ      
2 เกษตรถิ่นไทย      
3 นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง      
4 วิถีเกษตรลุ่มน้ า      
5 มหัศจรรย์ท้องทุ่ง      
6 ต านานเกษตรไทย      
7 ตลาดเก่าชาวเกษตร      
8 น้อมน าค าพ่อสอน      
9 เกษตรอนาคต      

 
16. คุณประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อำคำร 3 ในส่วนของ 
การจัดแสดงต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
ที ่ โซนจัดแสดง มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 แรงบันดาลใจ...เจ้าฟ้านักอนุรักษ์      
2 พันธุกรรมสร้างชีวิต      
3 พันธุกรรมตามนิเวศ      
4 อนุรักษ์พันธุกรรม...ท าได้      

 
17. คุณประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ป่ำดงพงไพร อำคำร 4  ในส่วนของการจัด
แสดงต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
ที ่ โซนจัดแสดง มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 สมดุลแห่งธรรมชาติ สมดุลแห่งชีวิต      
2 เสียงแห่งธรรมชาติ      
3 เสียงแห่งธรรมชาติยามค่ าคืน      
4 คืนกลับสู่วิถีธรรมชาติ      
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18. คุณประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์วิถีน้ ำ อำคำร 6 ในส่วนของการจัดแสดง
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
ที ่ โซนจัดแสดง มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 “น้ า” แม่ผู้ให้ชีวิต      
2 โรงภาพยนตร์ 4 มิติ “วิถีแห่งน้ า”      
3 แม่น้ า สายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิต      
4 รอยพระด าเนินทรงเดินไปในแดนชล      

 
19. คุณประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ดินดล อำคำร 7 ในส่วนของการจัดแสดง
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
ที ่ โซนจัดแสดง มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 ชีวิตในดิน      
2 โรงภาพยนตร์ 4 มิติ “ดินมีชีวิต”      
3 คืนชีวิตผืนดิน      
4 นักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม      

 
20. คุณประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ฯ ในอาคารใดมำกที่สุด  

  1) พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคาร 5 ชั้น 1  
  2) พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคาร 5 ชั้น 2  

  3) พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคาร 3  
  4) พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร อาคาร4 
  5) พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า อาคาร 6   
  6) พิพิธภัณฑ์ดินดล อาคาร 7 
 
21. การจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ฯ ในอาคารที่คุณประทับใจมากที่สุด เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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22. คุณประทับใจการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ในส่วนของฐานการเรียนรู้ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 

ที ่ ฐำนเรียนรู้ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

1 เกษตรพอเพียงเมือง      
2 บ้านนวัตกรรมพลังงาน      
3 บ้านดิน บ้านฟาง      
4 1 ไร่ พอเพียง      
5 นาโยนกล้า      
6 วิถีเกษตรไทย 4 ภาค      

 
23. คุณประทับใจการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง พิพิธภัณฑ์เกษตรตำมรอยพ่อ ในส่วนของฐาน
การเรียนรู้ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 

ที ่ ฐำนเรียนรู้ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 
( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

1 ผักคุณภาพในโรงเรือน      
2 ต้นไม้แห่งการเรียนรู้      
3 การขยายพันธุ์พืช      
4 แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์      

 
24. คุณประทับใจฐานการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฐานใดมำกที่สุด 
  1) พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง   
  2) พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 
  3) ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง (ข้ามไปตอบข้อ 26) 
 
25. ฐานการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฐานที่คุณประทับใจมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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26. คุณประทับใจการฝึกปฏิบัติการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 
ที ่ ข้อควำม ไม่ได้

ร่วม
กิจกรรม 

มำกที่สุด มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 การสร้างบ้านดิน       
2 การปลูกผักบนพื้นปูน       
3 การปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์       
4 สารพัดงอก (ไมโครกรีน)       
5 การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ       
6 การท านาด้วยวิธี โยนกล้า

และด านา 
 

     

7 การขยายพันธุ์พืช       
8 การปลูกข้าว 1 ตารางเมตร       
9 การเลี้ยงไส้เดือนดินในลิ้นชัก

กล่องพลาสติก 
 

     

10 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า       
11 การปลูกผักคอนโด       
12 การปลูกผักคุณภาพใน

โรงเรือน 
 

     

 
27. เมื่อคุณได้ เข้าชม/เข้าร่วมกับกิจกรรมแล้ว คุณมีความคิดว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ คือองค์กรลักษณะใด  

  1) พิพิธภัณฑ์มีชีวิต   
  2) พิพิธภัณฑ์ต้นแบบของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  3) พิพิธภัณฑ์แห่งนวัตกรรม  
  4) พิพิธภัณฑ์ในการสร้างแรงบันดาลใจ 
  5) แหล่งเรียนรู้ของชุมชน  
  6) พิพิธภัณฑ์ที่สร้างอาชีพให้กับประชาชน 
  7) พ้ืนที่ความสุขของครอบครัว  
  8) อ่ืนๆ ................................................   

 



270 
 

ตอนที่ 5 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำร 
 

28. คุณเคยติดต่อ/ประสานงานเพื่อขอเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม่ 
  1) เคย   2) ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 31)  

29. คุณติดต่อขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านช่องทางใด 
  1) เว็บไซต์   2) แฟนเพจเฟซบุ๊ก 
  3) Application   4) ติดต่อเจ้าหน้าที่น าชมโดยตรง 
  5) ติดต่อจุดประชาสัมพันธ์  6) อ่ืน ๆ .......................................... 

 
30. คุณมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการในส่วนของกำรจองหรือติดต่อเข้ำชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 

ที ่

 
ข้อควำม 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 ความหลากหลายของช่องทางใน

การติดต่อเ พ่ือจองคิว เข้ าชมที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

     

2 เว็บไซต์แสดงรายการละเอียดการ
จองเป็นข้ันตอนที่ชัดเจน  

     

3 เอกสารรายละเอียดหลักสูตร/
กิจกรรม เข้าใจง่าย  

     

4 การแจ้งหลักสูตร/กิจกรรม อย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว 

     

5 ความรวดเร็ ว ในการติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง 

     

6 การอธิบายรายละเอียดของหัวข้อ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเจ้ าหน้าที่
ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง 

     

7 การยนืยันรายละเอียดการเข้าชม      
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ที ่

 
ข้อควำม 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
8 ระยะเวลาในการยืนยันก่อนการ 

เข้าชม 
     

9 การติดตามผลหลั งจากจบการ 
เข้าชม 

     

 

31. คุณมีความพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่น ำชมในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 

ที ่

 
ข้อควำม 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 การต้อนรับคณะผู้เข้าชม      
2 ความรอบรู้ในหัวข้อการบรรยาย      
3 อธิบายข้อมูลละเอียด ชัดเจน      
4 ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย      
5 การแต่งกายและบุคลิกภาพดี      
6 มีความน่าเชื่อถือ      
7 มีความเป็นกันเอง      
8 การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่น าชมในแต่ละ

ฐานการเรียนรู้ 
     

9 การแจ้งรายละเอียดของการแสดงใน
แต่ละส่วนของพิพิธภัณฑ์ 

     

10 จัดกิจกรรมน าชมบรรลุตามเป้าหมาย
ที่หน่วยงานก าหนดไว้ 

     

11 การสรุปสาระส าคัญของการน าชม
แต่ละฐาน 

     

 

32. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมด้านเจ้าหน้าที่น าชม 
.................................................................................................. ..............................................................
.................................................................................................. .............................................................. 
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33. คุณมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในการมาเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 

ที ่

 
ข้อควำม 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ตาม

ฐานต่างๆ 
     

2 ป้ายบอกทางตามจุดต่างๆ ภายใน 
พิพิธภัณฑ์ฯ ชัดเจน และเพียงพอ 

     

3 รถน าชมระหว่างเข้าชมตามจุด
ต่างๆ 

     

4 จุดบริการน้ าดื่ม      
5 จ านวนห้องน้ าและความสะอาด      
6 สื่อในการน าเสนอนิทรรศการ      
7 พ้ืนที่จอดรถ      
8 บริการสัญญาณ WIFI      
 
34. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
.................................................................................................. ..............................................................
.................................................................................................. ..............................................................
.................................................................................................. .............................................................. 
35. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
.................................................................................................. ..............................................................
.................................................................................................. .............................................................. 
 

*****ขอขอบพระคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม***** 
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ภำคผนวก ฉ. 
ตัวอย่ำงแบบสอบถำมออนไลน์ 
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ภำคผนวก ช. 
ภำพตัวอย่ำงกำรเก็บข้อมูล 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิวนำรถ หงษ์ประยูร 

 
ต ำแหน่ง / สังกัด  
 รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์  
กำรศึกษำ  

 วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม
อันดับ 1)  

 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน                                                                
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแพทย์บูรณาการ  
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ก าลังศึกษา) 

 
ผลงำนวิชำกำร 

 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม เรื่อง “การพัฒนารายการโทรทัศน์ภาษามือเพ่ือคนหู
หนวกที่ทุกคนชมร่วมกันได้ (Thai Deaf TV)” (ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จากผลงานนี้ เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2558 และคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2560) 

 บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนารายการข่าวทางสื่ออินเทอร์เน็ตทีวี ( IPTV) ส าหรับ
คนหูหนวก” 

 บทความวิชาการ เรื่อง “โทรทัศน์ภาษามือเพ่ือคนหูหนวก : โอกาสใหม่ทาง
การศึกษาตามอัธยาศัยของคนหูหนวกไทย” ในการประชุมวิชาการ การบริหารและ
การจัดการ ครั้งที่ 7  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

 บทความวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร รูปแบบ และลักษณะการรายงาน
ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 จากส านักข่าวซินหัวของเว็บไซต์ในประเทศไทย 
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ผลงำนบริกำรวิชำกำร 
 
ส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือสรุปข่าว งานพระราชพิธีพระบรมศพส าหรับผู้พิการ
ทางการได้ยิน พ.ศ.2560  

 คณะท างานติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ าปี 2563 ประเภทการผลิตสื่อ
เพ่ือกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ชุดที่ 2 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 โครงการจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ของคน
พิการ  พ.ศ. 2558 

 โครงการจัดท าต้นแบบบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือเต็มจอ พ.ศ.2558 

 โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบริการเพ่ือการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ การส่งเสริมสิทธิการสื่อสารส าหรับคนพิการ (ค่าย
การสื่อสารคนหูหนวก) พ.ศ. 2558 

 โครงการการจัดท าต้นแบบบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือเต็มจอพ.ศ.2559 

 โครงการจัดท าต้นแบบรายการโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์
ของคนพิการ พ.ศ.2559 

 โครงการประเมินคุณภาพการบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือเต็มจอ (Sign 
Language) ตามประกาศเรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึง
หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2560 

 โครงการการจัดท าต้นแบบรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือค าบรรยาย
แทนเสียง และเสียงบรรยาย พ.ศ.2560 

 โครงการศึกษาราคาตลาดของการจัดท าบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. 2560 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสื่อของคนหูหนวก และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ส าหรับคนหูหนวก (Thai Deaf TV) พ.ศ.2556-2557 

 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าคนหูหนวก และสื่อมวลชนเพ่ือการเป็นผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ภาษามือส าหรับคนหูหนวก พ.ศ.2557-2558 

 โครงการการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของคนหูหนวกโดยใช้สื่อโทรทัศน์   
พ.ศ.2558-2560 
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 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระยะที่ 3 พ.ศ.2558-2559 

 โครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
เจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศส าหรับผู้หญิงพิการ พ.ศ.2560-2562 

 โครงการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของคนหูหนวกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 พ.ศ.2563 

กรมยุทธการทหารเรือ กองทัพเรือ  

 ผลิตสื่อส าหรับการปฏิบัติการข่าวสาร พ.ศ.2560 
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)  

  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระยะที่ 1 พ.ศ.2556 

 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระยะที่ 2 พ.ศ.2557-2558 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 

 โครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อแอนิเมชั่นเพ่ือผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กผลิตรายการ
เด็ก พ.ศ.2558-2560 

 โครงการพัฒนาสื่อโทรทัศน์เพ่ือคนหูหนวก รายการใจเท่ากัน พ.ศ.2560 

 โครงการวิจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้องการของคนหูหนวก ผ่านบริการ
เพ่ือคนพิการ จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 พ.ศ.2563 

กรมราชทัณฑ์ 

 สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง “คีนคนดีสู่สังคม” โดย กรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 

 โครงการวิจัยศึกษาเพ่ือพัฒนาสื่อส าหรับโปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง พ.ศ.2563 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 โครงการวิจัยประเมินผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
พ.ศ.2563 
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       ประวัติผู้วิจัย 
 

        อำจำรย์สิญำทิพย์  เพี้ยนภักตร์ 
 
ต ำแหน่ง / สังกัด  
  อาจารย์ประจ าภาควิชาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล   
  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
กำรศึกษำ 

 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสารัตถศึกษา  เอกธุรกิจศึกษา 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 
ผลงำนด้ำนวิชำกำร 

 งานวิจัยเรื่อง เครือข่ายการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน  กรณีศึกษาตลาดน้ าอัมพวา   
  จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2555 

 งานวิจัยเรื่อง  ประเมินโครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน 
  งานวิจัย รายการ “ไอเดีย ได้จัย”  เรื่อง  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร   
 ความคิดเห็น  และการน าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนที่มีต่อรายการ  
  “ไอดีย ได้จัย”  ทุนสนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
  และ บริษัท ตกตะกอน จ ากัด พ.ศ. 2556 

 งานวิจัยเรื่อง  การเปิดรับสื่อ  การจดจ าข่าวสาร  และการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วย 
 นมแม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ทุนสนับสนุนโดยยูนิเซฟ พ.ศ. 2557 

 งานวิจัยเรื่อง  การเปิดรับสื่อ  การจดจ าข่าวสาร และการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ทุนสนับสนุนโดยส านักงานกองทุน 
 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  พ.ศ. 2558  

 งานวิจัยเรื่อง การเปิดรับสื่อ การตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และพฤติกรรมการ
บริโภคผักและผลไม้ของประชาชน ทุนสนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  พ.ศ. 2558 
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 งานวิจัยเรื่อง  การประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ภาษามือส าหรับคนหูหนวก การ
เปิดรับข่าวสาร ความคิดเห็น และการน าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนที่มีต่อรายการ  
Thai Deaf  TV  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. )   
พ.ศ. 2558 

 การประเมินคุณภาพรายการใจเท่ากันซีซัน 2 การวิเคราะห์เนื้อหา การเปิดรับ
 ข่าวสาร ทัศนคติ  และการใช้ประโยชน์ของผู้ชมรายการ  ส านักงานกองทุน 
 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2560 

 การรับรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และขวัญก าลังใจของก าลังพลกองทัพเรือที่ส่งผลต่อ
 การด าเนินงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ทุนสนับสนุน  โดยกองทัพเรือ
 พ.ศ. 2560 

 บทความวิจัย เรื่อง การสร้างแบรนด์กิจกรรม (Event Brand) กรณีศึกษา
 กิจกรรมงานวิ่ง BANGSAEN 21  เผยแพร่วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์  

  พ.ศ. 2563 

 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้องการของผู้ พิการ
ทางการได้ยินผ่านบริการเพ่ือคนพิการจากไทยพีบีเอส  ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -   19”  โดย กสทช. พ.ศ. 2563 

 งานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
 โดย ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” พ.ศ. 2563 

 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการ รูปแบบ ประเภท และเนื้อหารายการ 
 โทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการรู้จักสิทธิและใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้
 อย่างรู้เท่าทัน  ภายใต้  โครงการ จัดท ารายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการรู้จัก
 สิทธิและใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้อย่างรู้เท่าทัน พ.ศ. 2563 

 การส ารวจความพึงพอใจในการบริการของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563 

 โครงการศึกษาการประเมินผล และความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อโครงการ 
DRAMA FOR ALL ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ก าลังด าเนินการ) 
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ผลงำนบริกำรวิชำกำร 
 
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)  

 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระยะที่ 2 พ.ศ.2557-2558 
 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 คณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าคนหูหนวกและสื่อมวลชน  เพื่อการเป็น
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือส าหรับคนหูหนวก  โดยส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  พ.ศ. 2557 

 คณะท างานโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายนมแม่และเพ่ิมอัตราการบริโภคผัก
ผลไม้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  พ.ศ. 2558 

 คณะท างาน  โครงการการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของคนหูหนวกโดยใช้สื่อ
โทรทัศน์   โดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   
พ.ศ. 2558-2560 

 คณะท างานโครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศส าหรับผู้หญิงพิการ (สสส.) พ.ศ. 2561 

 คณะท างานโครงการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนหูหนวกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดย สสส. พ.ศ. 2563 

 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 คณะท างานโครงการจัดท ารายการโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการรู้จักสิทธิและใช้
ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้อย่างรู้เท่าทัน  โดย กทปส. พ.ศ. 2563 

 
 
 


