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บทสรุปผู้บริหาร 
 

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
หรือ พกฉ. มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นนำแห่งการเรียนรู้ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของ กษัตริย์เกษตร และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมด้าน
การเกษตรของประเทศ” เพื่อให้การขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์บรรลุผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 13 ปี พกฉ. ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นการขับเคลื่อน  
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  
โดยได้จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบที่ทันสมัยในอาคาร และจัดแสดงต้นแบบฐานการเรียนรู้ ให้สัมผัส
ของจริงและฝึกปฏิบัติ สามารถเรียนรู้จากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริงได้ จัดกิจกรรมนิทรรศการพิเศษอย่าง
ต่อเนื ่องเพื ่อสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายความคิดแก่ผ ู ้ เข ้ามาชมและเรียนรู ้ในการ  
นำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป  

ทั้งนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2564 ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการและการเข้ามาเยี่ยมชมที่ พกฉ. ประกอบกับ 
แผนยุทธศาสตร์ที ่ต้องการพัฒนาสื ่อ และการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งฐานการเรียนรู ้ที ่ทันสมัย 
เพื ่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพรูปแบบวิถีใหม่ พกฉ. จึงเพิ ่มรูปแบบการเข้าชมและ 
การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์  ผ่านทางช่องทางสื ่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ พกฉ.  
เช่น Facebook เพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ YouTube ช่องพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ Zoom Meeting  รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่าน Application Line: พิพิธภัณฑ์
เ กษตรฯ  Instagram: wisdomkingmuseum TikTok: wisdomkingmuseum และพ ิพ ิ ธภ ัณฑ์  
เสมือนจริง เป็นต้น 

อีกทั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ยังได้ขับเคลื่อนงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านพ้ืนที่
ออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์การดำเนินงานในการเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู ่สาธารณชนในวงกว้างมากยิ ่งขึ ้น ผ่านการจัดทำรายการออนไลน์ในรูปแบบที่สนุกสนาน  
เข้าใจง่าย เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ และยูทูบของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน  
6 รายการ ได้แก่ 1) รายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร 2) รายการ กิน อยู่ ดี 3) รายการ 
วิชาของแผ่นดิน 4) รายการเพลินบนจอ 5) รายการเกษตรภูธร และ 6) รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร 
 ด้วยเหตุนี้คณะวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาทั้งในส่วนของการนำชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ  
ออนไลน์ การเปิดรับสื่อของผู้รับบริการ พฤติกรรมการใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ที่มีต่อการมาใช้บริการ และรายการออนไลน์ทั ้ง 6 รายการ ทั ้งนี ้เพื ่อนำผลที่ ได้จากการศึกษา  
มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจ  
ให้เกิดแก่ผู ้มารับบริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป โดยการศึกษาครั ้งนี้  
มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ  
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1. เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื ่อของผู ้รับบริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม  
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

2. เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการมาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

โดยการศึกษาในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method)  แบ่งระเบียบ 
วิธีวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ คือ 1) การสัมภาษณ์ 
เชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 15 คน  2) การสังเกตกระบวนการนำชมแบบ  
Online 3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้เข้ารับบริการในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบ 
Online จำนวน 2 กลุ ่ม และผู ้ชมรายการที ่เผยแพร่ผ ่านแฟนเพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม  
พระเกียรติฯ และยูทูบ 6 รายการ จำนวน 2 กลุ่ม รวม 24 คน และ 4) การศึกษาพิพิธภัณฑ์เสมือน
จริงในเว็บไซต์ https://www.wisdomking.or.th/th 

ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสำรวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับบริการที่มาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ทั้งในรูปแบบ On-site จำนวน 505 ตัวอย่าง และรูปแบบ Online จำนวน 546 ตัวอย่าง ผลการวิจัย 
มีดังนี ้

1.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online 
▪ จุดเริ่มต้นของโครงการ 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบ Online เริ ่มจัดขึ้นเพ่ือ 

เพิ ่มการเข้าถึงของผู ้รับบริการให้สามารถมาเยี ่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ได้สะดวกมากยิ่งขึ ้น ในกรณีโรงเรียน หน่วยงาน องค์กร อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ที่ทำให้ไม่สามารถมาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์ได้ ทั้งนี้เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการเยี ่ยมชม ทั ้งในด้านองค์ความรู ้ และความพร้อมทางด้านเครื ่องมือสื ่อสาร  
ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้มีการออกแบบการเยี่ยมชมในรูปแบบ Online  
โดยกำหนดหลักสูตร เป็น 2 หลักสูตร คือ 1)  หลักสูตร Online ตามรอยพ่อ และ 2) หลักสูตร 
Online เกษตรลงมือทำ  
▪   กระบวนการเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการเรียนรู ้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online 

ประกอบด้วย 
1. การทักทาย แนะนำผู้เข้าชม  
2. แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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 3. ช่วงแนะนำพิพิธภัณฑ์ ผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

4.  ช่วงชมภาพยนตร์ 2 มิติ 
 5.  ช่วงเล่นเกม 

6.  สรุปกิจกรรมและให้ผู้เยี่ยมชมพูดความรู้สึก 
ทั ้งน ี ้การเย ี ่ยมชมในโครงการส ่งเสริมการเร ียนร ู ้ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online  

กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 
1) ความรู้ที่ได้รับ กลุ่มตัวอย่างชื่นชม และแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ทำให้

ได้รับความรู้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ หรือความรู้
เกี ่ยวกับเรื ่อง เศรษฐกิจพอเพียง การทำเห็ดตะกร้า ไบโอดีเซล ซึ่งความรู้นี ้สามารถนำไปปรับใช้  
ในชีวิตประจำวันได้ 
 2) ผู ้นำชม มีการอธิบาย แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอย่างดี  
การแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสม และมีความเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาของการนำชม  

3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นด้านการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า 
หลักสูตร เป็นหลักสูตรที ่ดี มีความน่าสนใจ ควรจะประชาสัมพันธ์ให้องค์กรอื่น ๆ ได้รับความรู้  
และได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน 

1.2 พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) 
ในส่วนของการศึกษาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

ใน https://www.wisdomking.or.th/th สรุปได้ดังนี้ 
▪ การเข้าถึงเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
1. พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง มีระบบที ่สามารถเข้าชมได้ง ่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

และเข้าชมได้ด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย ได้แก่ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ Tablet และ Smartphone  
ทำให้มีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างมากขึ้น ทั้งกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

2. อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน มีการแสดงผลที่แตกต่างกัน ดังนี้  
-  คอมพิวเตอร์และ Tablet  มีการแสดงผลและลักษณะการใช้งานที่เหมือนกัน  
-  Smartphone มีการแสดงผลที่แตกต่างออกไป โดยมีตำแหน่งของเมนูที่แตกต่างกัน  

และขนาดรูปภาพมีเล็กลง ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงต้องมีการปรับหมุนหน้าจอ เมื่อเปิดส่วน
ควบคุมจะบังหน้าจอครึ่งหนึ่งของ Smartphone และมี tab ของส่วน Chat ที่บังกลางหน้าจอ 

▪ ด้านการออกแบบ 

1. องค์ประกอบในการออกแบบ เช่น ข้อความตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพปริทัศน์ 360 
เสียงบรรยายเนื้อหา ดนตรี และเสียงประกอบนั้น มีการออกแบบที่ใช้รูปแบบที่คล้ายคลึงกัน มีส่วนให้ 
ผู ้เข้าชมรับรู้ถึงกระบวนการ และวิธีการในการรับชมได้ง่าย ซึ ่งเป็นประโยชน์ในการเข้าเรียนรู้  
ภายในเวลาอันสั้น โดยองค์ประกอบที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพิพิธภัณฑ์ ได้แก่  

https://www.wisdomking.or.th/th
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-  ด้านดนตรีประกอบซึ่งพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ส่วนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ไม่มี 
-  ด้านปุ่มสำหรับเปิด/ปิด Key Plan จะมีเฉพาะพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง พิพิธภัณฑ์  

ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 และนิทรรศการจักสืบจักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 

-  อุปกรณ์ Smartphone ไม่ม ีส ่วน Key Plan ในส่วนนิทรรศการจักสืบจักสาน  
อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร พิพิธภัณฑ์ดินดล พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์
พันธุกรรม 

2. มีการออกแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ   
-  แผงควบคุม ซึ่งมีมุมมองพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงในการเลือกชม และมีปุ่มสำหรับเลื่อน

ไปยังทิศทางต่าง ๆ  โดยในรายละเอียดของส่วนแผงควบคุมนั้น มีปุ่มบางส่วนที่เมื่อวางเมาส์บนปุ่ม  
จะมีตัวหนังสือเพ่ืออธิบายความหมายของปุ่มนั้น และบางส่วนยังไม่มี 

-  มีการใช้ Key Plan เพื่อให้ผู้เข้าชมมองเห็นตำแหน่งในการยืน, มุมมอง และภาพรวม
ของ layout ของผังพื ้นที ่ในแต่ละอาคาร  โดย Key Plan มีร ูปแบบในการปิด/เปิด พื ้นหลัง  
และสัดส่วนของขนาดเม่ือเทียบกับหน้าจอของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่แตกต่างกัน 

-  การออกแบบ Symbol ที่สื ่อสารว่ามีข้อมูลเพิ ่มเติม ใช้ Symbol ที ่แตกต่างกัน 
ในบางส่วน อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้เข้าชม 

▪ ด้านคุณสมบัติ และประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
1. ความสามารถในการตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น 

กลุ่มวัยผู้ใหญ่ กลุ่มวัยสูงอายุ และกลุ่มผู้ทุพพลภาพนั้น มีการออกแบบสำหรับบางกลุ่มบุคคล เช่น  
กลุ ่มเด็ก – มีการใช้ Animation ที่สนุกสนาน เพื ่อเป็นสื ่อสำหรับกลุ ่มเด็ก และดึงดูด 

ความสนใจ  
กลุ่มวัยรุ ่นและกลุ่มผู้ใหญ่ - เป็นกลุ่มที่สามารถใช้เครื่องมือในการเข้าชมด้วยตัวเองได้  

และสามารถเลือกเข้าชมในส่วนที ่ตนเองสนใจได้ เป็นกลุ ่มที ่สามารถพากลุ ่มอื ่นที ่ไม่สามารถ  
ใช้เครื่องมือด้วยตนเองชมพิพิธภัณฑ์ได้ 

กลุ่มวัยสูงอายุ – เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่เข้าใจในเครื่องมือที่ใช้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
รวมถึงอาจไม่พร้อมในเรื่องของการอ่าน โดยทางพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงยังขาดการเตรียมข้อมูลสำหรับ
กลุ่มนี ้

กลุ่มผู้ทุพพลภาพ – เป็นกลุ่มที่มีข้อจำกัดในด้านการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เช่น  
ด้านการฟัง ด้านการมองเห็น เป็นต้น โดยทางพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงยังขาดการเตรียมข้อมูลสำหรับ
กลุ่มนี ้

2. การใช้เทคนิคและสื่อประสมที่หลากหลายเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการเรียนรู้  
มีการนำเสนอข้อมูล วัตถุ มีความสมจริง สามารถมองเห็นได้อย่างละเอียด โดยไม่ทำให้วัตถุเสียหาย 



(5) 
 
โดยทางพิพิธภัณฑ์มีการใช้เทคนิคและสื ่อประสม ดังนี ้ 1) ตัวหนังสือ 2) รูปภาพ 3) วีดิทัศน์  

4) สื่อ Youtube 5) โมเดลสามมิติ 6) ภาพปริทัศน์ 360 
▪ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์  ผู้เข้าชมมีความ 

ชื่นชอบ และรู้สึกสนุกสนานกับการชมต่อวัตถุหรือสถานที่ในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
จะเห็นได้ว่าสื่อที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงทั้ง 5 ส่วนนั้น ส่วนมากเป็นสื่อที่เรียนรู้ฝ่ายเดียว   

และยังขาดการสร้างการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งการสร้างกลุ่มติดต่อกันระหว่าง  
ผู้เข้าชม เป็นช่องทางที่น่าสนใจที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ ได้อีกทาง 
 1.3 รายการ Online 

จากการศึกษาของข้อมูลรายการออนไลน์ ทั้ง 6 รายการ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
1. รายการเกษตร ON LINE by พิพิธภัณฑ์เกษตร เผยแพร่ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 น. 

โดยมีรูปแบบรายการวาไรตี้การเกษตร นำเสนอเก่ียวกับเคล็ดลับในการทำการเกษตร ผ่านการดำเนิน
รายการของพิธีกร 2 คน พร้อมกับการมีวิทยากรมาสาธิตในรายการ เพ่ือให้ผู้ชมเห็นขั้นตอนในการทำ 
เทคนิคทางการเกษตร โดยกลุ่มตัวอย่างของรายการส่วนใหญ่งอายุ 55 ปี ขึ้นไป  

▪ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการที่มีต่อรายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร 
ด้าน จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 

รูปแบบและการ
นำเสนอของ
รายการ 
 

- วิธีการนำเสนอรายการได้
อย ่างน ่าสนใจรายการดู
สน ุกสนาน ม ีการพ ูดคุย  
ทำก ิจกรรม พร ้อมการ
สาธิตที่ชวนน่าติดตาม  

- ควรเพิ่มการใส่โลโก้ตลอดรายการ  
- เพิ ่มเทคนิคการนำเสนอของรายการ เช่น  

เพ ิ ่ มภาพประกอบ การใส ่ คำบรรยาย  
เพ ิ ่ มขนาดภาพให ้ม ีความหลากหลาย 
ในรายการ การใส่ลูกเล่นพิเศษในรายการเพื่อ
สร้างความดึงดูดมากยิ่งขึ้น 

เนื้อหารายการ  
 

- เนื้อหาที่นำมาเสนอมีความ
น่าสนใจ สามารถนำไปใช้
ได้จริง 

 

- ควรเพิ่มเติมประเด็นเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ใกล้ตัว
กับผู ้ชม จะได้ม ีความน่าสนใจมากยิ ่งขึ้น  
เป็นประเด็นเนื้อหาที่คนเมืองสามารถทำได้ 

- ควรเพิ่มเนื้อหาต่อยอดให้ผู้ชมเห็นผลลัพธ์ของ
สิ่งที่รายการนำเสนอ เช่น เมื่อสอนวิธีการทำ
ไปแล้ว หลังจากนั้นอีก 7-15 วันของการปลูก 
สิ่งที่นำเสนอในรายการนั้นจะเกิดผลอย่างไร
ต่อไป  

พิธีกร - พิธีกรทั้ง 2 คน มีการรับส่ง
กันดีตลอดทั้งรายการ  

 

- แขกรับเชิญ ซึ ่งมีผลต่อการดำเนินรายการ 
เน ื ่องจากแขกรับเช ิญบางท่านอาจพูดช้า  
นิ่งเรียบ ทำให้เกิดความไม่สมดุลกับพิธีกร 
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ด้าน จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 
ที่สนุกสนาน จึงทำให้อรรถรสของรายการขาด
หายไป  

- ควรนำเสนอให้พิธีกรพูดคุยกับผู้ชมรายการ
มากกว่าต ัวพิธ ีกรและแขกร ับเช ิญพ ูดคุย
กันเองเพียงอย่างเดียว 

เวลาและช่วงเวลา
ในการเผยแพร ่

 - ให้มีความกระชับได้มากกว่านี ้ เนื ่องจาก
พฤติกรรมของผู้ชมรายการในสื่อออนไลน์นั้น
มักใช ้เวลาในการรับชมคลิปต่าง ๆ ที ่สั้น 
กระชับ  

- ลดเวลาช่วงต้นรายการลง และเพิ่มช่วงการให้
องค์ความรู้ หรือการสาธิตให้มากข้ึน  

 
2. รายการ กิน อยู่ ดี  เป็นรายการรายการวาไรตี้อาหาร โดยนำวัตถุดิบภายในฐานการ

เรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ ผลิตผลจากเครือข่ายเกษตรกร 
มาจัดสรรเป็นเมนูอาหารน่าสนใจ เผยแพร่ทุกวันพุธ เวลา 18.00 น. และกลุ่มเป้าหมายหลักที่รับชม
รายการนั้น จะเป็นผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป  

▪ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการที่มีต่อรายการ กิน อยู่ ดี 
ด้าน จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 

รูปแบบและการ
นำเสนอของ
รายการ 
 

- จุดเด ่นของรายการนี ้  คือ 
การนำวัตถุด ิบรอบตัวมา
สร้างสรรค์เป็นเมนูอาหาร
ตามได้ โดยผู้ชมสามารถทำ
ตามได้  

 

- ควรเพ ิ ่มเมน ูท ี ่พ ิ เศษต ่าง ๆ เพ ื ่อด ึงดูด 
ความสนใจของผู้ชม 

- เพิ ่มภาพประกอบ การขึ ้นอธิบายวัตถุดิบ 
ต่าง ๆ เครื่องปรุงในการทำ  

- เสียงเพลงที ่ใช ้ประกอบในรายการนั ้นเป็น
เพลงเดียวกันตลอดทั้งรายการ และเสียงดัง
เกินไปจนกลบเสียงพูดของพิธีกร 

- ดนตรีในรายการยังไม่มีความเป็นเอกลักษณ์  
เนื้อหารายการ  
 

เนื้อหารายการด้านอาหารนั้น
สามารถดึงดูดความสนใจของ
ผู้ชมได้  

- รายการเน้นวัตถุดิบ หรือสินค้าในพิพิธภัณฑ์ 
ซึ่งในพื้นที่อื่น ๆ อาจไม่มี ก็ไม่สามารถไปซื้อ
มาทำเมนูอาหารนั้นได้จริง 

- ควรมีการนำเสนอเมนูที ่พิเศษ แปลกใหม่ 
เพื ่อยกระดับเมนูอาหาร ช่วยให้รายการ 
มีความน่าสนใจ  
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ด้าน จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 
- เพิ่มเทคนิคต่าง ๆ ในการทำเมนูอาหารนั้น ๆ 

เพื ่อให้ผู ้ชมรับรู ้ไปด้วยก็จะทำให้รายการ 
มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น  

พิธีกร -  พ ิ ธี กรสามารถนำเสนอ
รายการออกมาได ้อย ่าง
น่าสนใจ มีสไตล์เฉพาะตัว 
เข้ากับรายการ 

- ในช่วงต้นรายการอาจมีบทพูดพิธ ีที่ มาก
เกินไป ทำให้รายการน่าเบื่อ ควรตัดทอนช่วง
ต้นรายการ และช่วงที่ฟุ่มเฟือยออก 

เวลาและช่วงเวลา
ในการเผยแพร ่

 - ควรกระชับเวลาในการนำเสนอให้สั้นลง 

 
3. รายการวิชาของแผ่นดิน รายการวิชาของแผ่นดิน เป็นรายการที่นำองค์ความรู้จากการ

จัดอบรมวิชาของแผ่นดินที่จัดขึ้นในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงมาผลิตเป็นเป็นรายการ เผยแพร่  
ทุกวันพฤหัส เวลา 18.00 น.  

▪ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการที่มีต่อรายการวิชาของแผ่นดิน 
ด้าน จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 

รูปแบบและการ
นำเสนอของ
รายการ 
 

- รายการนี้มีความเฉพาะกลุ่ม 
เป็นการนำคลิปวิดีโอจากการ
บรรยายของวิทยากรมาตัด
ต ่อ เป ็นร ูปแบบ รายการ
ออนไลน์  

 

- การนำเสนอค่อนข้างม ีความซ้ำเร ื ่องของ 
มุมภาพ เนื่องจากใช้พื้นที่ห้องอบมรม  

- ควรมีการวางแผนรายการตั ้งแต่การอบรม  
ทั้งการวางกล้องในการถ่ายทำเพื่อจะสามารถ
นำมาตัดต่อได้ในภายหลัง  

- ควรมีภาพประกอบในรายการ การใส่เอฟเฟกต์
ประกอบ ตัดต่อรายการมีความกระชับมาก
ยิ่งขึ้น 

- ควรมีการใส่ประวัติวิทยากรสั้น ๆ หรือส่วน 
ที่เป็นประเด็น สำคัญในการบรรยายแต่ละคร้ัง 
เพื่อให้รายการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 

เนื้อหารายการ  
 

- เนื้อหารายการมีความสำคัญที่
สามารถพัฒนาให้น่าสนใจได้  
 

- ควรคัดเลือกประเด็นที่ตอบโจทย์หรือตรงกับ
ความต้องการของผู ้ชม หรือต้องนำเสนอว่า
ประเด็นดังกล่าวในรายการที่วิทยากรกำลัง
นำเสนอจะส่งผลดี หรือช่วยแก้ไขปัญหาของ
ผู้ชมได้อย่างไร ก็จะทำให้มีความใกล้ชิดของ
ผู้ชมยิ่งขึ้น 
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ด้าน จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 
- การพัฒนารายการควรมีการตั ้งช ื ่อตอนให้

น่าสนใจ หรือทำภาพปกคลิปให้ดึงดูดก็จะช่วย
ให้ผู้ชมในออนไลน์กดเข้ามารับชมได้ยิ่งขึ้น 

เวลาและช่วงเวลา
ในการเผยแพร่ 

 - มีเวลาในการนำเสนอที่ค่อนข้างนานเกินไป 
ควรมีการคัดสรรประเด็นสำคัญ การตัดต่อให้
สั้นกระชับ  

 
4. รายการเพลินบนจอ เป็นรายการท่องเที่ยว ที่พาผู้ชมไปพาเที ่ยว ทำกิจกรรมต่าง ๆ 

ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ความยาวรายการประมาณ 10 นาที เผยแพร่ทุกวัน
ศุกร์ เวลา 18.00 น.  

▪ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการที่มีต่อรายการเพลินบนจอ  
ด้าน จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 

รูปแบบและการ
นำเสนอของ
รายการ 
 

- รูปแบบรายการมีความสนุก 
น่าสนใจ ด้วยมาตรฐานการ
ถ่ายทำ การตัดต่อ การใส่
ลูกเล่นประกอบในรายการ  

- เรื ่องเสียงประกอบและการเล่นมุกอาจจะมี 
บางจังหวะที่ยังไม่สนุกสนานเต็มที่  

- ควรมีการเพิ่ม Insert ภาพเข้าเพิ่มเติม  
- ควรตัดต่อให้มีความกระชับเนื่องจากรายการ

เป็นรายการที่สนุกสนาน  
- มุมภาพอาจจะให้มีความหลากหลายไม่ใช้  

มุมภาพเดียวกันซ้ำ ๆ  
เนื้อหารายการ  
 

- รายการเพล ินบนจอเป็น
การรายการที่สดใส ดูวัยรุ่น 

- เป็นการรายการที่สดใส ดูวัยรุ่น เพราะฉะนั้น
ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอของรายการควรปรับ
เป็นภาษาวัยรุ่นได้มากกว่านี้  

- ควรนำเสนอประเด ็นท ี ่ ผ ู ้ ชมกำล ั งสนใจ  
หรือการตั ้งชื ่อเรื ่องชื ่อตอนในแต่ละครั ้งให้
น่าสนใจ 

พิธีกร - พิธีกรทั้ง 2 คน มีการพูดที่
ผ่อนคลาย สนุกสนานกับ
รูปแบบรายการท่องเที่ยว  

- พิธีกรพูดรับส่งกันได้ดี  

- เน ื ่องจากรายการเป็นรายการท่องเที ่ยว  
การแต่งกายของพิธีกรควรมีความผ่อนคลาย
มากกว่านี้ 

เวลาและช่วงเวลา
ในการเผยแพร ่

 - ผู้ผลิตรายการควรจะลดทอนเวลาให้สั้นลง 
กระชับในการดำเนินเร่ือง  

- ควรจะคัดสรรเฉพาะประเด็นหลักในการ
นำเสนอแต่ลดทอนที่เป็นองค์ประกอบย่อย
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ด้าน จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 
ออกไป เพื ่อสร้างการเช ิญชวนให้ร ับชม
รายการมากยิ่งขึ้น 

5. รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร เป็นรายการ Live ผ่านทาง Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์
และนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ของเครือข่าย และพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เผยแพร่ทุกวัน
เสาร์ เวลา 12.00 น.  

▪ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการที่มีต่อรายการเล่าชาวเกษตร 
ด้าน จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 

รูปแบบและการ
นำเสนอของ
รายการ 
 

- การเล่าข่าวสาร กิจกรรม
ต่าง ๆ และการมีกิจกรรม
ร่วมสนุกของผู้ชมเป็นเรื่อง 
ท ี ่ด ี  ท ี ่จะสามารถสร ้าง
ปฏิสัมพันธ์สองทางระหว่าง
รายการและผู้ชม 

- เพ ื ่ อความราบร ื ่น ในรายการควรม ี การ
เตรียมพร้อมเกี ่ยวกับการขึ ้นภาพ Insert  
ในรายการ การยกนำประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมา
ในรายการให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 

เนื้อหารายการ  
 

- เนื ้อหาในรายการมีความ
หลากหลาย  

- รายการมีความครีเอฟทีฟ
และสร้างสรรค์  

- เนื้อหารายการอาจปรับให้มีประเด็น หรือ
เนื้อหาที่เล่าในรายการให้เกี่ยวกับคนยุคใหม่ 
วัยรุ่นในเมือง หรือกี่ยวกับการทำการเกษตร
ของคนเมือง เช่น การทำการเกษตรสำหรับ
คนที่มีพื้นที่น้อย ๆ ตามคอนโด เป็นต้น  

- เนื ้อหาในรายการอาจมีการสลับช่วงไปมา  
ที่สร้างความสับสนให้กับผู้ชมได้ และหากมี
การพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอในรายการ 
ควร Insert ภาพขึ ้นมาเพื ่อให้ผ ู ้ชมเห็นได้
ชัดเจน  

- ควรเพิ ่มการขยายเนื ้อหาในรายการเพิ่ม
ยิ่งขึ้นว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อผู้ชมก็จะทำให้
รายการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 

พิธีกร พ ิ ธ ี ก ร ส า ม า ร ถ น ำ เ ส น อ
รายการออกมาได้ดี ในการ
เล ่ าข ่ าว  และก ิจกรรมใน
รายการ 

- ยังมีเรื ่องของการลำดับคิว และการรับส่งใน
บางช่วงที่ติดขัด 

- เรื ่องการใช้สายตาในการมองไปทางข้าง ๆ 
อาจส่งผลต่อการรับชมของผู้ชมว่าพิธีกรหันไป
มองบทหรือทีมงาน ทางรายการควรมีระบบ
การดำเนินงานที่เอื้อต่อการดูคิวหรือประเด็น
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ด้าน จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ ในรายการที่จะได้ไม่กวนสายตาผู้ชม
ด้วย 

เวลาและช่วงเวลา
ในการเผยแพร ่

- เวลาและช่วงเวลาในการ
เผยแพร่มีความเหมาะสมต่อ
ร ู ป แบบการ ไลฟ ์ สดกั บ
กลุ่มเป้าหมายวัยผู้ใหญ่ที่จะ
รับชมรายการ หรือฟังการ
เล ่ าข ่ า ว ไป เร ื ่ อย  ๆ  ได้
ระหว ่างการทำก ิจกรรม
ระหว่างวัน 

- มุมของผู้ชมรายการในช่วงวัยทำงานมองว่า 
ความยาวของรายการควรมีการลดทอนให้
สั้นลงกว่านี้ได้ เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมการ
เสพสื่อของกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น 

   
 6. รายการเกษตรภูธร เป็นรายการที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย เพ่ือนำองค์ความรู้ 
ด้านการเกษตรที่ประสบความสำเร็จจากพื้นที่ต่าง ๆ ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ไปใช้ เพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจด้านการเกษตรให้กับผู้ชมได้ โดยรายการเผยแพร่ทุกวันอาทิตย์   
เวลา 18.00 น.  

▪ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการที่มีรายการเกษตรภูธร 
ด้าน จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 

รูปแบบและการ
นำเสนอของ
รายการ 
 

- มีความน ่าสนใจ เพราะ
สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวที่
เป ็ นแรงบ ันดาลใจจาก
เกษตรกรตัวจริง ในพื ้นที่
จริง ทำให้ผู ้ชมสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ได้ 

- สามารถ เป ็นรายการที่
ถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้
ผ่านชีวิตของแขกรับเชิญที่
มีความรู้ในรายการได้  

- เร่ืองการนำเสนอ มุมภาพ การเล่าเรื่องควรมี
ความกระชับ และเพิ ่มเทคนิคต่าง ๆ เช่น 
การขึ้น Pop Up ตัวหนังสือหรือลูกเล่นใน
รายการ การเพิ่มภาพ Insert และการขึ้นคำ
บรรยายตลอดทั้งรายการ 

- การใช้เพลงที่สามารถลงจังหวะเพื่อสร้างการ
ดึงดูด  

- โทนสีในรายการควรคุมธีมให้มีความสดใส 
ให้ชวนน่าติดตามมากยิ่งขึ้น 

เนื้อหารายการ  
 

- เป็นรายการที ่ม ีเนื ้อหาที่
สร้างสรรค์ น่าติดตาม เป็น
เนื้อหารายการที่ดีที่  

- เน ื ้อหาของรายการยังจำกัดอยู ่ ในวงแคบ 
สามารถขยายประเด็นเนื้อหาจากพื้นที่ชุมชน 
ไปยังโรงเรียน หรือส่วนต่าง ๆ ได้เพิ่มข้ึน  

- การนำเสนอเนื้อหารายการหากมีการสำรวจ
ความต้องการของผ ู ้ชม ว ่าต ้องการร ู ้หรือ
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ด้าน จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 
ประเด็นไหน จะทำให้รายการสามารถผลิต
เนื้อหาที่ผู้ชมต้องการรับชมได้  

- เน้นการชูทรัพยากรท้องถิ ่นในแต่ละพื ้นที่   
ก็จะสามารถทำให้รายการน่าสนใจยิ่งขึ้น 

เวลาและช่วงเวลา
ในการเผยแพร ่

- ความยาวของรายการมี
ความ เหมาะสมต ่อการ
ร ับชม แต ่ก ็ควรดำเนิน
เร ื ่ องราวในรายการใ ห้
กระชับ  

- ควรด ึงไฮไลต ์สำค ัญของรายการข ึ ้นมา
นำเสนอ ซึ่งหากมีการตัดต่อประเด็นสำคัญ
ให้กระชับ รายการจะสั ้นลง จะสะดวกต่อ
การรับชมของผู้ชม 

 
 2. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

▪ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลในรูปแบบ On-site 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 505  คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.38 ช่วงอายุระหว่าง 35-44 ปี มากที่สุด ร้อยละ 22.57 ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 33.73 มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 37.23 
ด้านจังหวัด/ภาคท่ีพักอาศัย ส่วนใหญ่พักอาศัยจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 60.00 

2.1 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร สื่อ/ช่องทางที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อันดับ 1 คือ อาจารย์/รุ่นพ่ี-รุ่นน้อง/เพื่อน/คนรู้จัก แนะนำ ร้อยละ 
62.97 ด้านประเด็นข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบประเด็นข่าวสาร อันดับ 1 เป็นเรื่องกำหนดการ
กิจกรรมทั่ว ๆ ไป ร้อยละ 53.66 และมีความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ อันดับ 1 มีรายละเอียด 
ที่ชัดเจนและเพียงพอ ร้อยละ 63.17 

2.2 พฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาใช้บริการที ่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นครั้งแรก ร้อยละ 78.02 ด้านบุคคลที่มาใช้บริการพร้อมกับกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มากับโรงเรียน/หน่วยงาน ร้อยละ 89.3  ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พบว่า อันดับ 1 คือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ร้อยละ 
88.91 อันดับ 2 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แบบ Walk-in ร้อยละ 12.08 อันดับ 3 โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ 
ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร้อยละ 7.92  
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2.3 ความพึงพอใจ 
สรุปค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ที ่ นิทรรศการในอาคาร ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 4.57 91.40% 
2 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2 4.54 90.80% 
3 พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 4.58 91.60% 
4 พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 4.60 92.00% 
5 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 4.64 92.80% 

2.4 ความพึงพอใจด้านการบริการ  
 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่ การให้บริการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม 4.59 91.80% 
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชม 4.59 91.80% 
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 4.56 91.20% 

เฉลี่ย 4.58 91.60% 
 

▪ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลในรูปแบบ Online 
 ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม จากจำนวนกลุ ่มตัวอย่าง 546  คน สรุปได้ดังนี้   
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.29 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 34.07 ด้านช่วงอายุ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 35-44 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 27.66 ด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที ่ส ุด ร้อยละ 45.05  และส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 27.29 ด้านจังหวัด/ภาคที่พักอาศัย พักอาศัยจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ร้อยละ 44.32  

2.5 การเปิดรับข่าวสารและการใช้บริการ การใช้บริการในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการเป็นครั้งแรก ร้อยละ 44.32 ส่วน
กิจกรรมในรูปแบบ Online  ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม อันดับ 1 รับชมรายการ เกษตรภูธร ร้อยละ 
20.88 อันดับ 2 รับชมรายการเกษตร ON LINE by พิพิธภัณฑ์เกษตร ร้อยละ 15.75 อันดับ 3 รับชม
รายการ วิชาของแผ่นดิน ร้อยละ 15.02 

ด้านสื ่อ/ช่องทางที ่ทำให้กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบข่าวกิจกรรมในรูปแบบ Online  
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อันดับ 1 คือ เฟซบุ๊ก ร้อยละ 57.51 นอกจากนั้น พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับทราบประเด็นข่าวสารผ่านทาง Online อันดับ 1 กำหนดการกิจกรรม 



(13) 
 
ทั ่ว ๆ ไป ร้อยละ 46.52 ด้านความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Online อันดับ  
1 มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเพียงพอ ร้อยละ 66.12 
 2.6 ด้านความพึงพอใจ 
 สรุปค่าเฉลี ่ย และความพึงพอใจต่อการใช้บริการในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 

ที ่ การให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

1 การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) 4.24 84.80% 
2 ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online 4.23 84.60% 
3 โครงการอบรมในรูปแบบ Online 4.22 84.40% 
4 การฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online 4.16 83.20% 

เฉลี่ย 4.21 84.20% 
 

ที ่ การให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

1 การจองหรือติดต่อเข้ารับชมในรูปแบบ Online 4.25 85.00% 
2 เจ้าหน้าที่นำชมในการเยี่ยมชมแบบ Online 4.25 85.00% 
3 สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online 4.26 85.20% 

เฉลี่ย 4.25 85.00% 
 

ที ่ การให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

1 รายการเกษตร ONLINE by พิพิธภัณฑ์เกษตร 4.45 89.00% 
2 รายการ กิน อยู่ ดี 4.29 85.80% 
3 รายการวิชาของแผ่นดิน 4.33 86.60% 
4 รายการเพลินบนจอ 4.42 88.40% 
5 รายการเกษตรภูธร 4.48 89.60% 
6 รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร 4.65 93.00% 

เฉลี่ย 4.44 88.80% 
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ข้อเสนอแนะของนักวิจัย 

ข้อเสนอแนะต่อการเยี่ยมชม Online 
 1. จากการศึกษาในกระบวนการเยี่ยมชมแบบ Online พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็น
ว่ากิจกรรมในช่วงนี ้อาจจะยาวเกินไป โดยเฉพาะหากกลุ ่มเป้าหมายเป็นกลุ ่มนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ดังนั้นในขั้นตอนนี้หากมีการผลิตสื่อเพื่อแนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็กเป็นคลิปการ์ตูน หรือลดระยะเวลาให้น้อยลง จะทำให้
เกิดความน่าสนใจเพิ่มมากข้ึน 
 2. ช่วงแนะนำพิพิธภัณฑ์โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ควรมี Key plan และมีจุดเชื่อมโยงเพ่ือ
แจ้งว่า จากจุดนี้สามารถไปเยี่ยมชมจุดใดต่อได้ มีลักษณะคล้าย ๆ เกมลากเส้นต่อจุด  เพื่อให้ผู้เข้าชม
สามารถเข้าใจภาพรวมของผังพื้นที่จัดแสดงอยู่ได้ เนื่องจากผู้เยี่ยมชมในรูปแบบ Online ไม่เคยมา
เยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนั้น จึงไม่สามารถเห็นภาพรวมได้  

3. ในขั ้นตอนการเปิดภาพยนตร์ 2 มิติ พบว่า ในส่วนของกลุ ่มเป้าหมายที่เป็นผู ้ใหญ่  
อาจไม่เหมาะที่จะให้ดูการ์ตูน ดังนั้นควรมีหนังสั้น หรือคลิปวิดีโอที่ให้ความรู้แทน 
 4. ควรมีการกำหนดการประเมินผล หรือติดต่อสอบถามไปยังผู้ประสานงานหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการเยี่ยมชมให้ชัดเจน กลุ่มเป้าหมายบางท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากเสร็จสิ้นการ
อบรม และทุกท่านแสดงความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ต้องการให้มีการติดต่อกลับ เพื่อนำ
ข้อมูลไปพัฒนาต่อ รวมถึงต้องการให้มีช่องทางในการติดต่อระหว่างพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม  
พระเกียรติฯ และผู้เข้าชมเพ่ือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอื่น ๆ  

ข้อเสนอแนะต่อพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
จากการวิเคราะห์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง มีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในด้านรูปแบบ

ของพิพิธภัณฑ์ โดยมีหัวข้อย่อย ดังต่อไปนี้ 
- การเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ควรเป็นไปในรูปแบบเหมือนกัน 
- การออกแบบ Web page ซึ ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช ่น Key plan  

ส่วนควบคุมทิศทาง สัญลักษณ์ในการคลิ๊กเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น ให้มีความชัดเจน เข้าใจ  
ได้ง่าย เพ่ือเอ้ือประโยชน์สำหรับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงให้มีความเข้าใจในการชมพิพิธภัณฑ์ 

- สื ่อที ่ใช้ในการให้ข้อมูลเพิ ่มเติมในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ควรมีความหลากหลาย  
และสามารถศึกษาลักษณะสิ่งของที่นำมาโชว์ได้อย่างใกล้ชิด 

- การเพ่ิมพ้ืนที่สำหรับการติดต่อกันระหว่างผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
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ข้อเสนอแนะต่อการผลิตรายการ 
 จากการวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมรายการ ประกอบทั้งการทบทวนแนวคิดและ

ทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับการผลิตรายการ คณะวิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารายการออนไลน์ 
ในภาพรวม ดังนี้ 

1. ควรมีไตเติ้ลรายการ และท้ายรายการ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของรายการ และเป็นการ
แนะนำรูปแบบและเนื้อหาของรายการให้ผู้ชมได้ทราบ 

2. ควรเพ่ิมเทคนิคการนำเสนอของรายการ เช่น เพ่ิมภาพประกอบ การใส่คำบรรยาย การใส่
เอฟเฟกต์ประกอบ การใส่ Pop up การขึ ้นอธิบายวัตถุดิบต่าง ๆ เครื ่องปรุงต่าง ๆ เสียงตบมุก  
หรือวิดีโอการดำเนินกิจกรรม หรือสิ่งที่คนเดินเรื่องอธิบายหรือลูกเล่นพิเศษในรายการเพื่อสร้าง 
ความดึงดูดมากยิ่งขึ้น  

3. ควรเพิ่มเติมประเด็นเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ใกล้ตัวกับผู้ชม จะได้มีความน่าสนใจมากยิ่ งขึ้น  
เช่น  เป็นประเด็นเนื้อหาที่คนเมือง หรือคนยุคใหม่ วัยรุ่นในสังคมเมืองที่สนใจเกษตรที่มีพ้ืนที่จำกัดให้
สามารถทำตามได้ การยกระดับเมนูอาหาร หรือการทำเกษตรแบบใหม่ที่ใกล้ชิด หรือช่วยแก้ไขปัญหา
ของผู้ชมได้อย่างไร ก็จะทำให้มีความใกล้ชิดของผู้ชมยิ่งขึ้น และอาจมีการสำรวจความต้องการของ
ผู้ชมว่าต้องการรู้หรือทราบประเด็นไหน ก็จะทำให้รายการสามารถผลิตเนื้อหาที่ผู้ชมต้องการรับชมได้ 

4. การนำไฮไลต์ในรายการมาตัดต่อเพ่ือนำเสนอ เพ่ือดึงดูดความสนใจในช่วงต้นรายการ 
5. ควรมีโลโก้รายการขึ้นตลอดทั้งรายการ 
6. หากมีการแบ่งช่วงรายการ ควรมีการค่ันช่วงให้ผู้ชมเห็นการแบ่งช่วงรายการที่ชัดเจน  
7. ควรใช้ขนาดภาพที่มีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยังใช้ Medium Shot  

เป็นส่วนมาก และระวังเรื่องการสั่นไหวของกล้อง 
8. คุมเรื่องโทนสีของภาพในรายการที่มีผลต่อการนำเสนอรายการ 
9. การพัฒนารายการควรมีการตั้งชื่อตอนให้น่าสนใจ ใช้คำที่โดนใจในออนไลน์ หรือการทำ

ภาพปกคลิปให้ดึงดูดก็จะช่วยให้ผู้ชมในออนไลน์กดเข้ามารับชมได้ยิ่งขึ้น 
10. การแต่งกายของพิธีกรควรปรับให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบและเนื้อหารายการ  
11. ผู ้ผล ิตรายการสามารถลดเวลาของรายการให้สั ้นลง การดำเนินเร ื ่องให้กระชับ  

โดยคัดสรรเฉพาะประเด็นหลักในการนำเสนอ  
12. ควรขึ ้นคำบรรยายแทนเสียงตลอดทั ้งรายการ เพื ่ออำนวยความสะดวกให้กับคน  

ที่ไม่สามารถเปิดฟังเสียงได้ในเวลานั้น 
13. ควรมีการคุมโทนของดนตรีประกอบรายการ การสร้างเสียงดนตรีประจำรายการ  

เพ่ือสร้างการจดจำให้กับผู้ชม และการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรายการ 
14. หากรายการมีการเพิ่มการมีส่วนร่วมท้ายรายการ เช่น การเล่นเกม กิจกรรมร่วมกับทาง

รายการ ก็จะทำให้รายการมีส่วนร่วมยิ่งข้ึน 
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15. ควรเน้นการชูทรัพยากรท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่  หรือผลสำเร็จของแต่ละชุมชน ที่จะ
สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมหรือผู้คนในชุมชนอื่น ๆ ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ก็
จะสามารถทำให้รายการน่าสนใจยิ่งขึ้น 

16. ความยาวของรายการเกษตรภูธรในปัจจุบันนั้นเหมาะสมต่อการรับชม แต่ก็ควรดำเนิน
เรื่องราวในรายการให้กระชับขึ้น และควรดึงไฮไลต์สำคัญของรายการขึ้นมานำเสนอ ซึ่งหากมีการตัด
ต่อประเด็นสำคัญให้กระชับ รายการจะสั้นลง ก็จะสะดวกต่อการรับชมของผู้ชม  

ข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก 
1. จำนวนการโพสต์ต่อวันอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้สามารถสื่อสารได้ทุกช่วงเวลา แต่ทว่าอัตรา

การโพสต์ในวันจันทร์ค่อนข้างน้อย ควรกระจาย Content ให้ครบในทุก ๆ วัน เพื่อให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และก่อให้เกิด Engagement ใน Fan page ตลอดเวลา  

2. ประเภทของสื่อที่ใช้โพสต์ ในส่วนของ Link อาจเพิ่มเติมด้วยการนำ Link ข่าวที่เกี่ยวกับ
องค์กรที่อยู่ในสื่ออ่ืนมาแชร์เพ่ิมเติมใน Fan page 

3. ควรมีการซื้อโฆษณากระตุ้นให้คลิปสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพ่ิมมากข้ึน 
4.  ควรใส่ชื่อรายการในการโพสต์แต่ละครั้ง เพ่ือช่วยการค้นหาของผู้ชมได้สะดวกขึ้น 

  
           รับรองผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

         
 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวนารถ หงษ์ประยูร) 
            คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
              มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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บทที่ 1  

บทนำ 
 
1.1 ที่มาและความสำคัญ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 
50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์  
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2545 
ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการบริหารงานตามพระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งเป็น “สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน)” ในปี พ.ศ. 2552 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา 

 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
หรือ พกฉ. มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นนำแห่งการเรียนรู้ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของกษัตริย์เกษตร และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมด้าน
การเกษตรของประเทศ” และได้กำหนดเป้าประสงค์ในการดำเนินงานไว้ 4 ด้าน ดังนี้  

1. ให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร  
ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  

2. ส่งเสริมสนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรเพื่อการ  
สืบสาน รักษา ต่อยอด  

3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมด้านการเกษตร บนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ  

4. สร้างเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเกษตร 

การขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้กำหนดพันธกิจขององค์กรไว้ 4 ด้าน 
ด้วยกัน กล่าวคือ 1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 2. สืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร  
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3. บริหารจัดการกรให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ของประเทศ และ 4. ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่าย
และภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญ เพ่ือการขับเคลื่อนใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และ 13 กลยุทธ์ อันประกอบด้วย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนพระเกียรติและคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สู่สังคมให้
เป็นที ่ประจักษ์ ภายใต้การดำเนินงานใน 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาสื ่อ และการจัดแสดง
นิทรรศการ รวมทั ้งฐานการเร ียนร ู ้ท ี ่ท ันสมัย  และกลยุทธ ์ท ี ่  2 เผยแพร่พระเกียรต ิค ุณ และ 
พระอัจฉริยภาพรูปแบบวิถีใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การเกษตรสู่สังคม ภายใต้การดำเนินงานใน 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 3 ขยายเครือข่าย และภาคีความ
ร ่วมม ือในการ ส ืบสาน ร ักษา ต่อยอด หล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงด ้านการเกษตร  
และกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการเผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร 
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การดำเนินงานใน 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 5 เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การนำไปใช้
ประโยชน์ และกลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบวิถีใหม ่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดจิทิัล 
ภายใต้การดำเนินงานใน 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด และกลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการบริหารองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล 
ภายใต้การดำเนินงานใน 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี กลยุทธ์ที่ 12 การ
พัฒนาบุคลากรสู่ Smart officer และกลยุทธ์ที่ 13 การบริหารงานบุคคล 

จากวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจขององค์กร รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์สำคัญตามท่ีได้กล่าวไป
นั ้น เพื ่อให้การดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) บรรลุผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
หลากหลายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรซึ่ง “การสื่อสาร” เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการให้ข้อมูล 
ต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร ผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ โดยมุ่งหวังให้เกิดการรับรู้
และพึงพอใจต่อการบริการขององค์กรในฐานะหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
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ตลอดระยะเวลาดำเน ินงาน 12 ปี  สำน ักงานพิพ ิธภ ัณฑ์เกษตรเฉล ิมพระเก ียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  (พกฉ.) ไดม้ีการพัฒนามาโดยต่อเนื่อง และมุ่งมั่นการ
ขับเคลื่อนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยได้จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบที่ทันสมัยในอาคาร และจัดแสดงต้นแบบฐานการ
เรียนรู้ ให้สัมผัสของจริงและฝึกปฏิบัติได้ สามารถเรียนรู้จากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริงได้ จัดกิจกรรม
นิทรรศการพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายความคิดแก่ผู้เข้ามาชมและ
เรียนรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป โดยมีทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคาร อันประกอบไปด้วย 6 
พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร 
พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ พิพิธภัณฑ์ดินดล พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต และในส่วนของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
ประกอบด้วย 2 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์เกษตร 
ตามรอยพ่อ นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร มาดู พาวิลเลี่ยน ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง Wisdom Farm  
อาคารบริการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้ง มีภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ที่สวยงามร่มรื่น ซึ่งเปิด
ให้บริการประชาชนเข้าชมในวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวัน
จันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้เข้าชมทั้งในส่วนบุคคลแบบอัธยาศัย (walk In) หรือการเข้าชมเป็นหมู่
คณะเพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวทางการดำเนินงาน จึงมีการจัดบริการการ
ต้อนรับนำชม และการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) ที่วางไว้ 

นอกจากนี้ ในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อ
รูปแบบการเข้ามาเยี่ยมชม ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) ประกอบกับแผนยุทธศาตร์ที่ต้องการพัฒนาสื่อ และการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งฐาน
การเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพรูปแบบวิถีใหม่ จึงทำให้สำนักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) มีการเพิ่มเติมรูปแบบ
การเยี่ยมแบบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ โดยได้จัดกระบวนการเรียนรู้ผ ่าน
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง Online โครงการอบรม Online โดยผู้รับบริการไม่ต้อง
เดินทางไปยังสถานที่จริง อีกทั้งทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ยังได้ขับเคลื่อนงานเผยแพร่
พระอัจฉริยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านพื้นที่ Online เพื่อตอบโจทย์การดำเนินงานในการเป็น
ศูนย์กลางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดทำ
รายการ Online ในรูปแบบที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตรให้กับผู้รับบริการทั่ว
ประเทศผ่านรายการที่เผยแพร่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ และยูทูบของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
โดยในระยะแรกมีรายการทั้งหมด 12 รายการ แต่มีการจัดระเบียบรายการใหม่เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นจึงคงเหลือรายการที่ยังออกอากาศจริง จำนวน 6 รายการ ได้แก่ รายการเกษตร ON 
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LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  รายการกิน อยู่ ดี รายการวิชาของแผ่นดิน รายการเพลินบนจอ รายการเกษตร
ภูธร และรายการเรื่องเล่าชาวเกษตร 
 การจัดการเรียนรู ้เกี ่ยวกับการเกษตรของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการจัดการเรียนรู้เกี่ยว กับ
การเกษตรผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรผ่าน
การจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลักสูตรทั้ง 13 
หลักสูตร ที่ผ่านมานั้น กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคล ากร ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั ่วไป แต่อย่างไรก็ดี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ยังคงต้องดำเนินการพัฒนาต่อไป เพื่อให้ พกฉ. มุ่งสู่
การเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการรักชาติ รักแผ่นดิน รักสถาบันพระมหากษัตริย์ และรักทรัพยากร รวมทั้งจะ
ได้เป็นสื่อแสดงถึงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทางด้านการเกษตร ที่ได้ทรงช่วยเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับอาณาราษฎร ตลอดจนการพัฒนาให้ 
พกฉ. เป็นทั้งแหล่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับสังคม ชุมชน และ
ประชาชนที่ได้เข้ามาแสวงหา ความรู้ และนันทนาการควบคู่กันไป 

ดังนั้น เพื่อต้องการทราบถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) คณะวิจัยจึงมีความ
สนใจในการศึกษาทั้งในส่วนของการนำชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online การ
เปิดรับสื่อของผู้รับบริการ พฤติกรรมการใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการมาใช้
บริการ และรายการออนไลน์ทั ้ง 6 รายการ ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) รวมถึงผู้รับบริการมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการ
ให้บริการอย่างไร ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษา มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการ
บริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มารับบริการของสำนั กงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต่อไป 

1.2 ปัญหานำวิจัย 

1.2.1 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้รับบริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอย่างไร 

1.2.2 พฤติกรรมการใช้บริการของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอย่างไร 

1.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที ่มีต่อการมาใช้บริการที ่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอย่างไร 
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.3.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้รับบริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม  

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

1.3.2เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม  

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

1.3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการมาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 

1.4.1 ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชม 

และสิ่งอำนวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แตกต่างกัน 

1.4.2 ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) เจ้าหน้าที่นำชม และสิ่งอำนวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 

 
1.5 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 

 พกฉ. หมายถึง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(องค์การมหาชน)  

กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง 
การจัดแสดงหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อันได้แก่ พิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง พิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นิทรรศการพิเศษต่าง ๆ ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง 
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งรูปแบบ On-site และรูปแบบ Online  

การเยี ่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ On-site หมายถึง พิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ง นิทรรศการพิเศษต่าง ๆ ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นโดย
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผู้รับบริการจะต้องเดินทางเข้าไปเยี่ยมชม ณ สถานที่จริง 

การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Online หมายถึง การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยมีกระบวนการนำชมและเยี่ยมชมผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง 
Online โครงการอบรม Online โดยผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่จริง 

รายการ Online หมายถึง รายการที่ผลิตขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
เป็นรูปแบบรายการ Online ที่เผยแพร่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ และยูทูบของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม



6 
 
พระเกียรติฯ ได้แก่ 1) รายการ ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร 2) รายการ กิน อยู่ ดี 3) รายการ 
วิชาของแผ่นดิน 4) รายการเพลินบนจอ 5) รายการเกษตรภูธร  และ 6) รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ หมายถึง สื่อที่เปิดรับ ประเด็นข้อมูลข่าวที่เปิดรับสื่อจากพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

พฤติกรรมการใช้บริการ หมายถึง ลักษณะที่ผู ้ร ับบริการมาเข้ามาเยี ่ยมชมพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทั ้งรูปแบบ On-site และรูปแบบ Online ได้แก่ รูปแบบในการ 
รับบริการ จำนวนครั้งที่เข้าชม บุคคลที่ร่วมเข้าชม และกิจกรรมที่เข้าชม 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความรู้สึกของผู้รับบริการภายหลังจากที่ได้เข้าชมที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยแบ่งความพึงพอใจตามรูปแบบการให้บริการ ดังนี้ 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในรูปแบบ On-site ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการ
ของพิพิธภัณฑ์ฯ พิพิธภัณฑ์การกลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์
เกษตรตามรอยพ่อ การฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่  
นำชม และสิ่งอำนวยความสะดวก 

 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในรูปแบบ Online ได้แก่ ความรู้สึกของผู้เข้ารับ
บริการที่มีต่อการเยี่ยมแบบ Online พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online 
โครงการอบรมในรูปแบบ Online การฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online 
ขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่นำชม และสิ่งอำนวยความสะดวก และความพึงพอใจต่อการจัด
รายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  รายการกิน อยู่ ดี รายการวิชาของแผ่นดิน รายการ
เพลินบนจอ รายการเกษตรภูธร และรายการเรื่องเล่าข่าวเกษตร 

ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ทั้งในลักษณะทั้งรูปแบบ On-site และรูปแบบ Online โดยมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป 

1.6 ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา การสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้บริการ และความ

พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการมาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในส่วน
รูปแบบ On-site และรูปแบบ Online  

ขอบเขตด้านระยะเวลา การเก็บข้อมูลเพื ่อสำรวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการของ
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว (องค์การมหาชน) 
ดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาตั ้งแต่ว ันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม  
พ.ศ. 2565 เท่านั้น โดยเก็บข้อมูลจากผู้เข้ารับบริการแบบ On-site จำนวน 505 ตัวอย่าง และผู้เข้า
รับบริการแบบ Online จำนวน 546 ตัวอย่าง รวมทั้งการสนทนากลุ่ม จำนวน 24 คน เพื่อเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้  
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 ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาผู้รับบริการที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่
สามารถอ่านและทำความเข้าใจแบบสอบถามได้ 
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.7.1 ทำให้ทราบคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้บริการ  

และความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อันจะเป็นข้อมูล

สำหรับการวางแผนด้านนโยบาย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการบริการต่อไป 

1.7.2 สามารถนำข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ มาพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการบริการ การนำชม 

และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ นำไปสู่การสร้าง

ความรู้สึกประทับใจ และส่งผลต่อการกลับมาเยี่ยมชมซ้ำที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ใน

อนาคต 

1.7.3 ขั้นตอนของกระบวนการศึกษาและเก็บข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เกิด

การมีส ่วนร่วม เน้นให้เกิดการสื ่อสารแบบสองทางในกระบวนการสื ่อสารในกิจกรรมต่าง ๆ  

ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ สามารถนำข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรม 

ต่าง ๆ โดยเฉพาะกระบวนการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการเพ่ิม

มากขึ้น 

1.7.4 สามารถนำข้อมูลที่ค้นพบจากงานวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือใช้วางแผนการสื่อสารสร้าง

การเข้าถึงสื่อ และกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับบริการให้เข้ามาร่วมชม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ 

1.7.5 สามารถนำข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการไปต่อยอดและพัฒนาใน

การผลิตรายการ Online ทั้งในเรื ่องของรูปแบบ และเนื ้อหา และเทคนิคต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการ 

และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องการขับเคลื่อนพระเกียรติและคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์

เกษตรสู่สังคมให้เป็นที่ประจักษ์ ภายใต้การพัฒนาสื่อ และการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งฐานการ

เรียนรู้ที่ทันสมัยต่อไปได้
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บทที่ 2  

การทบทวนวรรณกรรมหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ  
2565” คณะวิจัยได้ใช้แนวคิดต่อไปนี้เป็นแนวทางในการวิจัย 

2.1 ข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร  
2.3 แนวคิดเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน์ 
2.4 แนวคิดเรื่องความเปนจริงเสมือน (Virtual Reality) 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการ 

2.6 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
2.7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ 
2.7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

2.1 ข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคล
สมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 โดยสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราช
ดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื ่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2545 ต่อมากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการบริหารงานตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
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 วิสัยทัศน์ 
 “เป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นนำแห่งการเรียนรู้ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของกษัตริย์เกษตร

และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรม ด้านการเกษตรของ

ประเทศ” 

 พันธกิจ 
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระมหากษัตริย์และ  

พระบรมวงศานุวงศ์ 
2. สืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 
3. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ของประเทศ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 
 เป้าประสงค์ 

1. ให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร  
ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรเพื่อการ 
สืบสาน รักษา ต่อยอด 

3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมด้านการเกษตร บนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สร้างเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเกษตร 

ทั ้งนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เกี ่ยวกับ
การเกษตร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานวุงศ์  
โดยในปี พ.ศ. 2565 จัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดให้เข้าชม 4 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์ 
มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และพิพิธภัณฑ์ดินดล  

2. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เปิดให้เข้าชม 2 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง และพิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 

3. พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร พื ้นที ่ MADO Pavilion ริมถนนพหลโยธิน เรียนรู ้การเดิน 
ตามรอยพ่อผ่านสื ่อเทคโนโลยีที ่ทันสมัย ( Interactive) ซึ ่งมีเกมสวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้า 
ให้ตีนดอย และเกมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ การ์ตูนแอนิเมชัน เรื ่อง “70 ปี กษัตริย์ เกษตร” 
เชื ่อมโยงภูมิป ัญญาเกษตรไทยที ่สอดคล้องกับวิถีช ีว ิตคนรุ ่นใหม่ส ัมผัสคุณค่าวิถ ีเกษตรไทย  
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ที่ร้านอาหาร “กิน อยู่ ดี” และ ร้าน MADO café จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเกษตรปลอดภัย
และผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
 โดยในส่วนการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.1 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร  
2.1.1.1 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1) แบ่งการจัดแสดง

เป็น 5 โซน ดังนี้ 

▪ โซนจัดแสดงที่ 1 พระราชพิธีในวิถีเกษตร 

 
ภาพที่ 2.1 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5  ชั้น 1)                  

โซนจัดแสดงที่ 1 พระราชพิธีในวิถีเกษตร 

 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่มีแต่โบราณเพื่อความเป็น
สิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก และได้ถูกยกเลิกไปเมื่อ 
พ.ศ. 2479 และต่อมา พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดโบราณราช
ประเพณ ี
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▪ โซนจัดแสดงที่ 2 กษัตริย์เกษตร 

 
ภาพที่ 2.2 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)                 

โซนจัดแสดงที่ 2 กษัตริย์เกษตร 

 ในโซนนี้จัดแสดงพระราชประวัติ ตั้งแต่พระองค์ทรงพระราชสมภพ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470  
พระราชกรณียกิจกว่า 60 ปี ผ่านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์กับการเกษตร 
ในยุคสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัย รัตนโกสินทร์ และตำนานการก่อเกิดเกษตรกรรม  
การชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ในโรงภาพยนตร์กษัตริย์เกษตร กว่า 120 ที่นั่ง จำนวน  
9 เรื่อง ประกอบด้วย 

1. เรื่องของพ่อในบ้านของเรา 
2. แผ่นดินของเรา 
3. ทรัพย์ ดิน สินน้ำ 
4. ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส 
5. เมล็ดสุดท้าย 
6. คิดถึงมิลืมเลือน 
7. สืบทอดความดีงาม 
8. อัจฉริยะนวัตกรรม 
9. แกล้งดิน เปลี่ยนดินให้เป็นทอง 

 
 
 
 
 
 



12 
 

▪ โซนจัดแสดงที่ 3 หลักการทรงงาน 

 
ภาพที่ 2.3 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)                   

โซนจัดแสดงที่ 3 หลักการทรงงาน 

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ทรงยึดทางสายกลางสอดคล้องกับ สิ่งแวดล้อมและสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงมีความ
ละเอียดรอบคอบและทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื ่อม ุ ่งส ู ่ประโยชน์ส ูงส ุดสำหรับราษฎร  
โดยหลักการทรงงานมีทั้งหมด 23 ข้อ นำเสนอบางส่วน ดังนี้  
 1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทรงศึกษาค้นคว้าข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ จาก
ข้อมูล เอกสารแผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่  ให้ได้รายละเอียดที่
ถูกต้อง 
 2. ระเบิดจากข้างใน ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาพร้อมที่จะรับ
การพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกสู่สังคมภายนอก 
 3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ทรงมองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหานั้นทรงเริ่มจาก
จุดเล็กๆ (Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม 
 4. ทำตามลำดับขั้น เริ่มจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อนของประชาชนภูมิสังคม การพัฒนาใด ๆ ต้อง
คำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้น และสังคมวิทยาเก่ียวกับลักษณะ นิสัยใจของคน 
 5. องค์รวม ทรงมีวิธีคิดแบบองค์รวม (Holistic) หรือ มาอย่างครบวงจร ทรงมองเหตุการณ์ที่
จะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 6. ไม่ติดตำรา การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีลักษณะการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับ
สภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สภาพของสังคมที่จิตวิทยาแห่งชุมชน คือ ไม่ติดตำรา ไม่ผูกมัดติดกับ
วิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพจริง 
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 7. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่าย
แลประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เอง หาได้เองในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ มา
แก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก 
 8. ทำให้ง่าย ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริ
ให้ดำเนินไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 9. การมีส่วนร่วม/ทำงานเป็นทีม การร่วมกันแสดงความเห็นและรู้จักรับฟังความคิดเห็นของ
คนอ่ืน ต้องหัดทำใจให้กว้างขวางหนักแน่น 
 10. ประโยชน์ส่วนรวม ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ 
 11. บริการที่จุดเดียว การบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ที่เกิดขึ้นเป็นครั้ง
แรก โดยทรงให้ “ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแบบในการบริการรวมที่
จุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่จะมาขอใช้บริการจะบริการรวมที่จุดเดียว” 
 12. ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขปัญหาจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ  
ได้พระราชทานพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟ้ืนฟูธรรมชาติ  

▪ โซนจัดแสดงที่ 4 หัวใจใฝ่เกษตร 

 
ภาพที่ 2.4 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)                 

โซนจัดแสดงที่ 4 หัวใจใฝ่เกษตร 

 สนุกกับของเล่นในวิถีเกษตรจากธรรมชาติใกล้ตัว ทำได้เองพร้อมองค์ความรู้ในวิถีเกษตร 
เครื่องสีข้าวด้วยมือ เครื่องใช้ไม้สอยในการประกอบอาชีพเกษตร 
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▪ โซนจัดแสดงที่ 5 ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 

 
ภาพที่ 2.5 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)                 

โซนจัดแสดงที่ 5 ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมี
พระราชจริยวัตรตามวิถีแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพระองค์ท่านเอง ถ่ายทอดเรื ่องราว
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที ่ทรงเป็น
แบบอย่างการใช้สิ่งของต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า เช่น หลอดยาสีพระทนต์ ดินสอคู่พระหัตถ์ เป็นต้น 
 พระราชดำริที่พระราชทานเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ทรงยึดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร โดยใช้หลักคิดคำนวณแบ่งที่ดินออกเป็นส่วนชัดเจน กักเก็บน้ำ (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 น้ำ ป่า คน จากโครงการส่วน
พระองค์ ภายในแบ่งเป็น 6 ศูนย์พัฒนา ดังนี้ 

▪ โครงการสวนจิตรลดา ภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

 
ภาพที่ 2.8 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)                 

โซนจัดแสดงที่ 6 วิถีเกษตรของพ่อ : โครงการสวนจิตรลดา ภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 
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 พระราชวังดุสิต ห้องทดลองแห่งแรก พัฒนาสู่พื้นที่จริงในแต่ละ ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ 
โครงการหลวง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ภายใน พระตำหนักจิตรลดา
รโหฐาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ทรงเสด็จเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทอดพระเนตรความเดือดร้อนของเกษตรกร ทรง
มุ่งมั่นที่จะแก้ไขและพัฒนาการเกษตรไทยให้เจริญก้าวหน้า โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  
จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นโครงการทดลองในการหาวิธีแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ แปรรูป จำหน่าย รวมทั้งนำส่วนที่เหลือจากขั้นตอนการผลิตมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โครงการหลวงมีพระราชประสงค์ที่จะแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า และหาพืช  
ที่เหมาะสมให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่น และจัดตั้งศูนย์พัฒนาขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร  
ตรา “ดอยคำ” ใช้กับผลิตภัณฑ์ ทุกชนิดของโครงการหลวง 

▪ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

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

 

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้ปัญหาทางการเกษตรพัฒนา
แหล่งน้ำ ปรับปรุงดิน ฟื้นฟูป่า อนุรักษ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น และการทำเกษตรผสมผสาน ทฤษฎีใหม่
เขาหินซ้อน (20: 20: 50 : 10) (20) แหล่งน้ำและการเลี้ยงปลา (20) พื้นที่ปลูกข้าว (50) พืชสวน
ผสมผสาน (10) ที่อยู่อาศัย ผักสวนครัว สมุนไพร 
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▪ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

ภาพที่ 2.10 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น 1)                 
โซนจัดแสดงที่ 6 วิถีเกษตรของพ่อ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 ศึกษา ทดลอง วิจัย เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ภาคเหนือ 
และเผยแพร่แก่ประชาชน ศึกษาการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การสร้างฝายชะลอความ 
ชุ ่มชื ้น การปลูกหญ้าแฝกเพื ่ออนุร ักษ์ดินและน้ำ การศึกษาด้านการประมงร่วมกับการศึกษา
เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และเกษตรอุตสาหกรรม  

▪ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

ภาพที่ 2.11 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)               
โซนจัดแสดงที่ 6 วิถีเกษตรของพ่อ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 ศึกษาพัฒนาพื ้นที ่ชายฝั ่งทะเล รวมทั ้งแผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรให้เหมาะสม  
และยั่งยืนตลอดไป ระบบการจัดการน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงชายฝั่งอ่าวคุ้งกระเบนร่วมกับชุมชนช่วยกัน
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อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนจนกลายเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในจั งหวัดจันทบุรี และจัดทำ
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบนิเวศแก่ผู้สนใจ 

▪ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

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

 สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูดิน คืนป่า และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในการประกอบ
อาชีพด้วยระบบเครือข่ายน้ำ (อ่างพวง) และการแก้ไขปัญหาดินดานด้วยการปลูกหญ้าแฝก 

▪ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

ภาพที่ 2.13 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)               
โซนจัดแสดงที่ 6 วิถีเกษตรของพ่อ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 ศึกษาวิจัยดินพรุ และนำผลสำเร็จไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่พรุอื ่น  ๆ และการ
แก้ปัญหาดินเปรี้ยวด้วยวิธีแกล้งดิน โดยทำให้ดินแห้งสลับเปียก 
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▪ โซนจัดแสดงที่ 7 นวัตกรรมของพ่อ 

 
ภาพที่ 2.14 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)               

โซนจัดแสดงที่ 7 นวัตกรรมของพ่อ 

 ทรงคิดค้นประดิษฐ์กรรมเพื่อคนไทยและเกษตรกรไทย ด้วยพระวิริยะและพระปรีชาสามารถ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษา 
คิดค้น ทดลองซ้ำ ๆ สิ ่งที ่เกิดขึ ้นเนื ่องจากความพยายามแก้ปัญหาด้านการเกษตร พลังงาน  
และสิ่งแวดล้อม จนปรากฏเป็นประดิษฐกรรมหรือนวัตกรรมที่ไม่มีผู้ใดคิดหรือทำขึ้นมาก่อนซึ่งในโลก
ยุคปัจจ ุบ ัน ถ ือเป ็นทร ัพย ์ส ินทางปัญญามีม ูลค ่าย ิ ่งต ่อเศรษฐกิจและศักด ิ ์ศร ีของประเทศ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มีพระราชดำริ 
ให้จดสิทธิบัตรจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และแจ้งจดลิขสิทธิ์ในสิ่งที่ได้ทรงคิดค้นเพื่อเป็นสมบัติ
ภูมิปัญญาเป็นมรดกสำหรับคนไทยและประเทศไทยในอนาคต 

▪ โซนจัดแสดงที่ 8 ภูมิพลังแผ่นดิน 

 
ภาพที่ 2.15 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)               

โซนจัดแสดงที่ 8 ภูมิพลังแผ่นดิน 
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 จัดแสดงนิทรรศการ ภาพยนตร์ส่วนพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ภายในโดมไม้สนที่แสนจะ
อบอุ่น และการเรียนรู้ 7 ช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านสื่อหนังสือดิจิทัลเล่มยักษ ์
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงขึ้น
ครองราชย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ พ.ศ. 2489 และมีปฐมบรมราชโองการ “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื ่อประโยชน์ส ุขแห่งมหาชนชาวสยาม”ภูม ิพล ังแผ ่นด ิน ช ่วงสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1 – 7 ช่วงสมัย 

ช่วงสมัยที่ 1 พระอภิบาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พ.ศ. 2470 – 2495) 
ช่วงสมัยที่ 2 เสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อทรงสำรวจชีวิตความเป็นอยู่และสภาพภูมิประเทศ  

(พ.ศ. 2495 – 2504) 
ช่วงสมัยที่ 3 แรกทรงคิดค้นทดลอง หาหนทางบรรเทาทุกข์แก่ราษฎร (พ.ศ. 2504 - 2514) 
ช่วงสมัยที่ 4 จากฝนหลวงถึงโครงการหลวง จากการจัดการน้ำถึงงานรักษาป่าไม้         

(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) 

 นิทรรศการฉลองพระราชปณิทาน 
 จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระท่ังการสนองพระราชปณิธานเพ่ือ
ประโยชน์สุขของปวงประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน โดยพระองค์ทรงมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา  
ต่อยอด พระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
ปวงประชาชนชาวไทย และการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน 
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ภาพที ่2.16 นิทรรศการฉลองพระราชปณิธาน 

 ประกอบด้วยนิทรรศการ  

 1. หล่อหลอมกล่อมเกลา สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงอบรม
เลี้ยงดูพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาล  
ที่ 9) ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายประกอบ
พระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง และทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรมตลอด 
รัชสมัย  
 2. แบบอย่างสืบสานงานแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ทรงร่วมกันปฏิบัติพระราชภารกิจต่าง ๆ เพื่อพสกนิกรและเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพระราช
โอรสและพระราชธิดา เพ่ือให้สืบสานงานแผ่นดินต่อไป  
 3. พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 - 9  
 4. สนองพระราชปณิธานและประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ ความว่า “ตามที่
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญ
ข้าพเจ้าขึ ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล 
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนอง
พระราชปณิธานและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” (1 ธันวาคม พ.ศ. 2559)  
 5. พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญกับอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของ
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ประชาชนชาวไทย มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานให้กับราษฎรครอบคลุม
ตั้งแต่การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การอุปโภค บริโภค เช่น คลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ โครงการเกษตรวิชญา และการสืบสานงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

 2.1.1.2 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2) แบ่งการจัด
แสดงเป็น 5 โซน ดังนี้ 

▪ โซนจัดแสดงที่ 1 เกษตรไทย เกษตรโลก 

 
ภาพที่ 2.17 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2)                

โซนจัดแสดงที่ 1 เกษตรไทย เกษตรโลก 

 จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอแนวคิด เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต เพ่ือให้เรา
เรียนรู้จุดเปลี่ยนสำคัญ พัฒนาการเกษตร ผลกระทบจากบริบทของสังคมโลกต่อเกษตรไทยในอดีต 
โดยเฉพาะในช่วง 5 ทศวรรษ ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่เกิดขึ้นและการ
ย้อนคืนสู่ฐานเดิมของสังคมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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▪ โซนจัดแสดงที่ 2 มหัศจรรย์ท้องทุ่ง 

 
ภาพที่ 2.18 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2)               

โซนจัดแสดงที่ 2 มหัศจรรย์ท้องทุ่ง 

จัดแสดงนิทรรศการบรรยากาศยามเย็นหลังเสร็จสิ้นภารกิจในทุ่งนาในไร่ในสวน ริมน้ำมี 
บัวสาย ชาวบ้านมักจะพายเรือมาแวะเก็บสายบัวตามริมคลองไปทำอาหาร ตามริมน้ำก็จะมีนกน้ำ  
นกยาง จะหากินพวกหอย ปู ปลา ที ่อาศัยอยู ่ตามผิวดินในน้ำ สัมผัสเรื ่องราวของความสุขและ
สนุกสนานในวิถีเกษตรที่เก้ือกูลกันระหว่างคนและ ธรรมชาติ ผ่านบทเพลง “มหัศจรรย์ท้องทุ่ง” ซึ่งแต่
เนื้อร้อง ทำนอง และขับร้องโดย ครูสลา คุณวุฒิ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีงานบุญ ด้วยการลงแรง  
ตำขนมจีน และสนุกสนานกับการเป็นหางเครื่องของศิลปินลูกทุ่งในเวทีรำวงด้วยระบบ Hologram 
แบบถ่ายทอดสด ซึ่งเป็นเทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการที่ทันสมัยที่สุด บริเวณกลางห้องงาน วัด 
หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวหรือหมดจากฤดูทำนา เก็บข้าวเข้ายุ้งเข้าฉางเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นช่วงเวลา  
ของงานรื่นเริง เช่น งานบุญสำคัญประจำปี ที่จะจัดกันในวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน 
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▪ โซนจัดแสดงที่ 3 วิถีเกษตรลุ่มน้ำ 

 
ภาพที่ 2.19 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2)                

โซนจัดแสดงที่ 3 วิถีเกษตรลุ่มน้ำ 

 เรื่องราววิถีเกษตรไทย สังคมเกษตรตั้งแต่วิธีการผลิตการขนส่งสินค้าทางน้ำ สู่ตลาด สถานที่
รวบรวมสินค้าการเกษตรและแหล่งกระจายสินค้าสู่ชุมชน การรวบรวมผลผลิตจากภูมิภาคต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นผลผลิตจากพื้นที่ราบสูงทางภาคเหนือ ที่ราบสูงภาคอีสาน ที่ราบลุ่มภาคกลาง และบริเวณ
พื้นที ่ชายฝั ่งทะเลทั้งทางตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ผลผลิตที ่หลากหลายแสดงถึงความ 
อุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

▪ โซนจัดแสดงที่ 4 ตลาดเก่าชาวเกษตร (ตลาดเงินทวี) 

 
ภาพที่ 2.20 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2)               

โซนจัดแสดงที่ 4 ตลาดเก่าชาวเกษตร (ตลาดเงินทวี) 
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 เมื่อสินค้าการเกษตรต่าง ๆ ขนขึ้นสู่ท่าเรือแล้วจะถูกนำมาขายในตลาดตามชุมชนต่าง ๆ  
ซึ่งย่านตลาดนี้ในอดีตมักจะมีลักษณะเป็นร้านห้องแถวตั้งเรียงรายจำหน่ายสินค้าที่เกี่ย วเนื่องกับ 
วิถีชีวิต 

▪ โซนจัดแสดงที่ 5 น้อมนำคำพ่อสอน 

 
ภาพที่ 2.21 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2)                

โซนจัดแสดงที่ 5 น้อมนำคำพ่อสอน 

 จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ ่งทรงเป็นองค์ประธานแห่งการน้อมนำตามพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ตามเสด็จ  
พระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ภาพที่คนไทยเห็นกันจนชินตา คือ ทรงประทับอยู่เคียง
ข้างพระราชบิดาและทรงจดสิ่งต่าง ๆ ที่ทรงงานลงในสมุดบันทึกเรื่องราวของบุคคล เครือข่ายของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ที ่ได ้น ้อมนำพระราชดำริและหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาปฏิบัติ 
จนเกิดผล  

2.1.1.3 พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคาร 3  
 จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของพันธุกรรมพืช  เพื่อให้เข้าใจถึง
คุณค่า ความหมาย ความสำคัญ ที่สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรมอันเป็นมรดกที่มีคุณค่าและ
ให้ประโยชน์มากมาย และร่วมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ 
รักแผ่นดิน” แบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ 
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▪ โซนจัดแสดงที่ 1 แรงบัลดาลใจ...เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ 

 
ภาพที่ 2.22 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3)               

โซนจัดแสดงที่ 1 แรงบันดาลใจ...เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ 

จากแรงบันดาลใจ เมื่อทรงพระเยาว์ ได้เปิดทางให้ทรงพระดำเนินตามรอยพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการ
อนุรักษ์พรรณไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ในเวลาต่อมาเกิดเป็น “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ” (อพ. สธ.) และมูลนิธิ อพ.สธ. ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและครอบคลุมไปถึงสัตว์ต่าง ๆ ดิน หิน แร่ เห็ดรา และรวมไปถึงวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ ด้วยทรงตระหนักทราบถึงธรรมชาติแห่ง
ชีวิตว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นล้วนพันเกี่ยวและมีประโยชน์แท้แก่มหาชน จึงทรงงานเพื่อปกปักรักษา
คุ้มครองทรัพยากรเพ่ือประเทศชาติและคนไทยโดยถ้วนหน้า 
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▪ โซนจัดแสดงที่ 2 พันธุกรรมสร้างชีวิต 

 
ภาพที่ 2.23 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3)               

โซนจัดแสดงที่ 2 พันธุกรรมสร้างชีวิต 

 พลังแห่งพันธุกรรมที่จะถูกปลูกให้ตื่น และหาคำตอบเรื่องพันธุกรรมพืชในเมืองไทยมีมากแค่
ไหนและกำลังเกิดอะไรขึ้นกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชของไทย ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชมี
ความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เพราะพันธุกรรมพืชสร้างชีวิต สร้างปัจจัย 4 แห่งการดำรงอยู่ของทุก
ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และท่ีอยู่อาศัย ล้วนก่อกำเนิดมาจากพันธุกรรมที่มี
ชีวิต และจากวีดีทัศน์จะเห็นได้ว่าพันธุกรรมข้าว ผักพ้ืนบ้าน และพืชสมุนไพร ต่างพากันเสี่ยงสูญพันธุ์
ไปนับหลายพันสายพันธุ์และหลายร้อยชนิด ถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านจะต้องช่วยกันรักษาพันธุกรรมพืช
เพ่ือสร้างคลังอาหารที่มั่นคง ยั่งยืนต่อไป สู่อิสระแห่งการพึ่งพาตนเองในอนาคต 

▪ โซนจัดแสดงที่ 3 พันธุกรรมตามนิเวศ 

 
ภาพที่ 2.24 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3)                

โซนจัดแสดงที่ 3 พันธุกรรมตามนิเวศ 
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 คุณค่าแห่งความหลากหลายขุมทรัพย์ที่ฝากไว้ในแผ่นดินเมืองไทย มีพันธุกรรมพืชหลากหลาย
มากกว่า 3 หมื่นชนิด ล้วนมีเมล็ดเป็นต้นกำเนิดเมล็ดพืชหลากหลายมาจากป่าต่างนิเวศหรือภูมิภาค 
เมื่อป่าลดเมล็ดพันธุ์แข็งแรงจากป่าจึงหายากหรือสูญหาย พืชหลากหลายน้อยลง การขาดทางเลือกทำ
ให้ขาดอิสระและความม่ันคง ชาวชนบทที่รู้คุณค่าของพืชต่าง ๆ อย่างดี จึงแสวงหาและเก็บเมล็ดพันธุ์
จากป่ามาปลูกขยายพันธุ์ในชุมชนตามนิเวศของแต่ละท้องถิ่น 
 ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช ทำให้มีครบปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต ได้แก่ อาหาร  
ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการประกอบอาชีพ และเมื่อ  
มีภัยพิบัติ พืชชนิดหนึ่งหายไป ก็ยังมีอีกหลายชนิดให้พึ่งพา มีอิสระและความมั่นคง เหมือนฝากเงิน  
ไว้ในดิน ฝากของกินของใช้ไว้ในสวน 

▪ โซนจัดแสดงที่ 4 อนุรักษ์พันธุกรรม...ทำได้ 

 
ภาพที่ 2.25 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3)               

โซนจัดแสดงที่ 4 อนุรักษ์พันธุกรรม...ทำได้ 

 สะท้อนวิธีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ การปลูก  
การกิน การคัดพันธุ ์ และการพัฒนาพันธุ ์พ ืช และในแต่ ละขั ้นตอนจะมีเกมให้ได้ร ่วมเรียนรู้  
และทำความรู้จักกับพันธุกรรมพืชอีกมากมาย 

2.1.1.4 พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4) 
จัดแสดงนิทรรศการเพื ่อเป็นแหล่งเร ียนรู ้เร ื ่องราวของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะพาให้ทุกท่านได้รู้จักเรื่องราวของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ในฐานะที่เราเป็นเพียงมนุษย์
ตัวเล็ก เป็นสิ่งมีชีวิต 1 ใน 2,000,000 ชนิด ที่ถูกค้นพบแล้ว และเชื่อมั่นว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอีกเป็นล้าน
ชนิดบนโลกที่ยังไม่ถูกค้นพบ ทุกชีวิตบนโลกล้วนมีหน้าที่เพื่อการใช้ชีวิตและการดำรงชีวิตร่วมกัน 
พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพรแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 4 โซนนิทรรศการ ดังนี้ 
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▪ โซนจัดแสดงที่ 1 สมดุลแห่งธรรมชาติ 

 
ภาพที่ 2.26 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4)                        

โซนจัดแสดงที่ 1 สมดุลแห่งธรรมชาติ 

 สมดุลแห่งชีวิต ทุกชีวิตบนโลกล้วนมีหน้าที่เพ่ือการใช้ชีวิตและการดำรงชีวิตร่วมกันบนโลกใบ
นี้ มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายซึ่งเพียงพอและเหมาะสมกับทุกชีวิต พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่คนไทยและ
สังคมไทย ทรงศึกษาระบบของธรรมชาติอย่างละเอียดลึกซึ้งและเข้าใจในความเกื้อกูลของสรรพสิ่งซึ่ง
ล้วนมีหน้าที่ในธรรมชาติ ดิน น้ำ อากาศ พืช สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึง
ได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทาง
ให้คนไทยได้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

▪ โซนจัดแสดงที่ 2 เสียงแห่งธรรมชาติ (ป่ากลางวัน-ป่ากลางคืน) 

 
ภาพที่ 2.27 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4)                        

โซนจัดแสดงที่ 2 เสียงแห่งธรรมชาติ (ป่ากลางวัน-ป่ากลางคืน) 
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 สัมผัสบรรยากาศป่ากลางวัน แอบซุ่มดูสัตว์น้อยใหญ่ท่ีวนเวียนมาชุมนุมกันใต้ต้นไทร ผจญภัย
ไปในป่าช่วงเวลากลางวันเพ่ือชมวงจรแห่งวิถีธรรมชาติและชีวิตภายในป่าทั้ง 3 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง ป่า
เบญจพรรณ และป่าดงดิบ ซึ่งทุกชีวิตต่างต้องมีการปรับตัวอย่างสมดุลและได้สร้างสีสันให้กับธรรมชาติ
อย่างสวยงาม และผจญภัยกับการเดินป่ากลางคืน ฟังเสียงจากธรรมชาติ ที่กำลังบอกเล่าเรื่องราวของ
ช ีว ิตแต ่ละช ีว ิตท ี ่ดำรงอย ู ่ ร ่วมก ันอย ่างสมด ุล ต ั ้ งแต ่แมลงต ัวเล ็กท ี ่แทบจะมองไม ่ เห็น  
ด้วยตา ไปจนถึงสัตว์ใหญ่อย่างกระทิง สิ่งมีชีวิตเล็กอย่างเห็ดราไปจนถึงไม้ใหญ่ ล้วนมีเรื ่องราว
เชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน เชิญผจญภัยไปในป่าอย่างมนุษย์ตัวเล็ก ๆ ที่เคารพต่อธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และ
รู้จักสัตว์น้อยใหญ่ท่ีออกหากินในเวลายามค่ำคืน 

▪ โซนจัดแสดงที่ 3 น้อมนำพระราชดำรัสเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ภาพที่ 2.28 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4)                         

โซนจัดแสดงที่ 3 น้อมนำพระราชดำรัสเพ่ือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ป่าคือชีวิต ชีวิตของพืช ชีวิตของสัตว์ ชีวิตของมนุษย์ ทุกชีวิตจึงควรที่จะรักษาและตระหนัก
ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

▪ โซนจัดแสดงที่ 4 กลับคืนสู่วิถีธรรมชาติ 

 
ภาพที่ 2.29 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4)                         

โซนจัดแสดงที่ 4 กลับคืนสู่วิถีธรรมชาติ 
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 ถึงเวลาที่เราต้องเดินกลับสู่วิถีชีวิตแห่งความสมดุลในฐานะสิ่งมีชีวิตหนึ่งในธรรมชาติ ซึ่งมี
หน้าที่รับและส่งพลังงานธรรมชาติไปสู่ชีวิตอ่ืน มิใช่การรับเพียงอย่างเดียวหรือรับมากเกินไป 

2.1.1.5 พิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7) 

 
ภาพที่ 2.30 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7) 

 จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความสำคัญของดิน เพราะดินเป็นฐาน
กำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ พร้อมกับร่วมกันผจญภัยไปในโลกใต้ดิน เรียนรู้และเข้าใจโลกใต้ดิน
อย่างแท้จริงผ่านภาพยนตร์ 4 มิติ 360 องศา ที่จะตอกย้ำความความสำคัญของดิน แบ่งการจัดแสดง
นิทรรศการออกเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ 

▪ โซนจัดแสดงที่ 1 ชีวิตในดิน 

 
ภาพที่ 2.31 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7)                                

โซนจัดแสดงที่ 1 ชีวิตในดิน 
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 ดินเปรียบเสมือนบ้านของทุกชีวิตทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่อยู่ใต้ดินและบนดิน รวมถึง
องค์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่ แร่ธาตุ น้ำ และอากาศ ที่เกื้อหนุนให้สิ่งมีชีวิตในดินร่วมกันสร้างความอุดม
สมบูรณ์ให้กับดินแล้วส่งต่อไปยังพืช สัตว์ และมนุษย์ 

▪ โซนจัดแสดงที่ 2 โรงภาพยนตร์ 4 มิติ 360 องศา ดินมีชีวิต 

 
ภาพที่ 2.32 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7)                                

โซนจัดแสดงที่ 2 โรงภาพยนตร์ 4 มิติ 360 องศา ดินมีชีวิต 

 โลกใต้ดินมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เรามองเห็นและมองไม่เห็น แต่ทุกชีวิตต่างอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพา
อาศัยเพ่ือสร้างความสมดุลแห่งชีวิตในวัฏจักรโลกใต้ดิน 

▪ โซนจัดแสดงที่ 3 คืนชีวิตให้ผืนดิน 

 
ภาพที่ 2.33 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7)                                

โซนจัดแสดงที่ 3 คืนชีวิตให้ผืนดิน 

 ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่มากมายและหลากหลายภายในโลกใตด้ิน 
ดังนั้นดินมีชีวิตก็เพราะมีสิ่งมีชีวิตในดิน 
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▪ โซนจัดแสดงที่ 4 นักวิทยาศาสาตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม 

 
ภาพที่ 2.34 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7)                                

โซนจัดแสดงที่ 4 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงงาน
ด้านดินอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีผลงานคือคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดีขึ้น ทำให้นานาชาติประจักษใ์น
พระปัญญาคุณและพระเมตตาคุณ โดยในปี พ.ศ. 2555 สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) 
ร่วมเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” และต่อมาองค์การ
อาหารและเกษตรแห ่งสหประชาชาต ิ  (FAO of UN)  กำหนดว ันท ี ่  5 ธ ันวาคม (ว ันเฉลิม 
พระชนมพรรษา) เป็นวันดินโลก เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 

2.1.2 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

 2.1.2.1 พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ขนาดเล็ก 1 ไร่
พอเพียงการทำเกษตรพอเพียงเมือง เพื่อการพึ่งตนเองในการผลิตอาหารปลอดภัย  นวัตกรรมที่อยู่
อาศัย 

 
ภาพที่ 2.35 แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
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▪ บ้านดินบ้านฟาง 

 
ภาพที่ 2.36 แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง      

บ้านดินบ้านฟาง 

▪ นวัตกรรมบ้านพ่ึงตนเองด้านพลังงาน  

 
ภาพที่ 2.37 แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

นวัตกรรมบ้านพ่ึงตนเองด้านพลังงาน 
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▪ ภูมิปัญญาวิถีไทย 4 ภาค  

 
ภาพที่ 2.38 แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง       

ภูมิปัญญาวิถีไทย 4 ภาค 

2.1.2.2 พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรตามรอยพ่อ เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทำนา 1 ไร่  
มั่งค่ัง ยั่งยืน เทคนิคการขยายพันธุ์พืช การจัดการเรือนเพาะชำ 

  
ภาพที่ 2.39 แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 

▪ นวัตกรรมปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนให้มีกินมีใช้ตลอดปี 

 
ภาพที่ 2.40 แสดงการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง  พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ                   

นวัตกรรมปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน 
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 ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง 

นอกจากนั้นเพื ่อขับเคลื ่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ได้มีการจัดตลาด
เศรษฐกิจพอเพียงทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ ในทุกสัปดาห์แรกของเดือน เป็นตลาดแห่งมิตรภาพ และการ
แบ่งปัน เพ่ือจุดประกายความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวทางเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้สู่ความสุขที่ยั่งยืน รวมถึงการจำหน่าย
สินค้า ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
จัดขึ ้นทุกวันหยุดวันเสาร์ -วันอาทิตย์ โดยเปิดให้ประชาชนเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว ร่วมสร้างความสุขและสร้างประสบการณ์ให้ลูกหลานผ่านการเรียนรู้ เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ โดยในปัจจุบันจัดทั้งในรูปแบบ On-site และรูปแบบ 
Online 

 
ภาพที่ 2.41 ตัวอย่างโปสเตอร์โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ รูปแบบ On-site 
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ภาพที่ 2.42 ตัวอย่างโปสเตอร์โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ รูปแบบ Online 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักสูตรเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพืช ผ่านกิจกรรม
สร้างสรรค์ความคิด ฐานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติได้จริง ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีอยู่หลายหลักสูตรและระยะเวลาให้เลือกเรียนรู้กัน ตั้ งแต่  
2 ชั ่วโมง 3 ชั ่วโมง 5 ชั ่วโมง หรือรูปแบบค่ายการเรียนรู ้ 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน จำนวน  
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” 
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9. หลักสูตร “รู้ก่อนทำ ตามรอยพ่อ” 
10. หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “วิถีพอเพียง ระยะเวลาเรียนรู้ 2 วัน 1 คืน”  
11. หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “ต้นกล้าพอเพียง ระยะเวลาเรียนรู้ 3 วัน 2 คืน”  
12. หลักสูตรเกษตรเคลื่อนที่ “เกษตรพอเพียง” 
13. หลักสูตรเกษตรเคลื่อนที่ “เกษตรพ่ึงตนเอง” 

2.1.3 พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum)  

ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2565 นอกจากการจัดแสดงนิทรรศและการจัดกิจกรรมดังที่กล่าวไปแล้ว
นั ้น การเฉลิมพระเกียรติซึ ่งผู ้เข้ารับบริการสามารถเยี ่ยมชมได้ที ่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม  
พระเกียรติฯ แล้ว ยังสามารถเยี่ยมชมในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ผ่านเว็บไซต์ ดังนี้ 

2.1.3.1. พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1)   
https://vrsiam.org/wisdomking/main/index.htm  

 
 

 
ภาพที่ 2.43 ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 

 

 

https://vrsiam.org/wisdomking/main/index.htm
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2.1.3.2  ห้องจักสืบจักสาน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.44 ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 
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2.1.3.3 พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3  

 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.45 ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 
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 2.1.3.4. พิพิธภัณฑ์ดินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.46 ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 
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 2.1.3.5 นิทรรศการ จากเส้นด้าย สู่ลายผ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.47 ตัวอย่างนิทรรศการเสมือนจริง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 
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 นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ยังได้มีการผลิตรายการจำนวน 6 รายการ
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (www.facebook.com/WisdomKingMuseum) และช่องยูทูบของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  เผยแพร่ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 น.  

 
ภาพที่ 2.48 ตัวอย่างรายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  
เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

 

 
ภาพที่ 2.49 ตัวอย่างรายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  

เผยแพร่ทางยูทูบของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

http://(www.facebook.com/WisdomKingMuseum)%20และช่องยูทูบของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ%20โดย
http://(www.facebook.com/WisdomKingMuseum)%20และช่องยูทูบของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ%20โดย
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2. รายการกิน อยู่ ดี รายการที่นำเสนอเกี่ยวกับการนำวัตถุดิบภายในฐานการเรียนรู้ของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ตลอดจนผลิตภัณฑ์ ผลิตผล จากเครือข่ายเกษตรกร 
 มาจัดสรรเป็นเมนูที่น่าสนใจ เผยแพร่ทุกวันพุธ  เวลา 18.00 น.  

 
ภาพที่ 2.50 ตัวอย่างรายการ กิน อยู่ ดี 

เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

 
ภาพที่ 2.51 ตัวอย่างรายการ กิน อยู่ ดี 

เผยแพร่ทางยูทูบของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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3. รายการวิชาของแผ่นดิน เป็นรายการที่นำองค์ความรู้จากการจัดอบรมวิชาของแผ่นดิน 
ที่จัดขึ้นในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง มานำเสนอทุกวันพฤหัสบด ีเวลา 18.00 น. 

 

 
ภาพที่ 2.52 ตัวอย่างรายการวิชาของแผ่นดิน 

เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

 
ภาพที่ 2.53 ตัวอย่างรายการวิชาของแผ่นดิน 

เผยแพร่ทางยูทูบพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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4. รายการเพลินบนจอ เป็นรายการพาเที ่ยว พาทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เผยแพร่ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.  

 
ภาพที่ 2.54 ตัวอย่างรายการเพลินบนจอ 

เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

 
ภาพที่ 2.55 ตัวอย่างรายการเพลินบนจอ 

เผยแพร่ทางยูทูบพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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5. รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร เป็นรายการ Live ผ่านทาง Facebook เพื่อนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และ ข่าวสารเครือข่าย พกฉ. 
เผยแพร่ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 น. 

 

 
ภาพที่ 2.56 ตัวอย่างรายการเรื่องเล่าชาวเกษตร 

เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

6. รายการเกษตรภูธร เป็นรายการที่ให้เครือข่าย พกฉ. นำองค์ความรู้ในพื้นที่ของตนมานำ
เผยแพร่ รับชมได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น.  

 
ภาพที่ 2.57 ตัวอย่างรายการเกษตรภูธร 

เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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ภาพที่ 2.58 ตัวอย่างรายการเกษตรภูธร 

เผยแพร่ทางยูทูบของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

 จากข้อมูลพื้นฐานของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ การจัดแสดงไม่ว ่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในอาคาร และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยพัฒนาไปสู่รูปแบบ 
Online ด้วยเหตุนี้การศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการมาเยี่ยมชมทั้งรูปแบบ On-site การเยี่ยมชม
แบบ Online รวมถึงความพึงพอใจที ่มีต่อรายการต่าง ๆ จะเป็นพื ้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ การ
พัฒนาการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ สถานการณ์การปรับเปลี่ยนของ
เทคโนโลยีต่อไป  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร 
 

 การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการนำมาใช้เป็นสื่อกลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ขององค์กรไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้การวิจัยครั้งนี้
วัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดยจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการ
นั้น เกิดจากปัจจัยหลาย ๆ ด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ส่งสาร คือ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว (องค์การมหาชน)  สาร สื ่อหรือช่องทางต่าง ๆ ที ่ทาง
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ใช้ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อให้งานวิจัย
เรื่องนี้สามารถวิเคราะห์ถึงรูปแบบของการสื่อสารได้ชัดเจนขึ้น คณะวิจัยได้นำแนวคิดและทฤษฎีการ
สื่อสารมาอธิบาย ดังนี้ 
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ความหมายของการสื่อสาร   
มีผู้ให้ความหมายหรือนิยามของคำว่าการสื่อสารไว้หลากหลาย อาทิ 

 สมยศ นาวีการ (2546) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดข้อมูลจากบุคคล
หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งผ่านทางการใช้สัญลักษณ์บางอย่าง เพื่อความสำเร็จของการติดต่อสื่อสารของ
บุคคลทั้งสองจะต้องเข้าใจสิ ่งที ่ถูกถ่ายทอด หน้าที ่ทางการบริหารทุกอย่างจะเกี ่ยวพันกับการ
ติดต่อสื่อสาร ดังนั้นความเข้าใจและการใช้การติดต่อสื่อสารอย่างถูกต้องจะสำคัญต่อการบรรลุ
ความสำเร็จทางการบริหาร 
  วิทยา ด่านธำรงกุล (2546) ให้ความหมายของการสื่อสาร (communication) หมายถึง 
กระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจระหว่างคนสองคนหรือกลุ่มคม โดยนิยามนี้การ
สื่อสารจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีข่าวสารข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ข่าวสารข้อมูลจะอยู่ในรูปต่าง ๆ 
เช่น คำพูด ข้อเขียน ภาพ สัญลักษณ์ ฯลฯ นอกจากนี้การสื่อสารยังต้องประกอบไปด้วยความเข้าใจใน 
ความหมายของข่าวสารข้อมูล  

องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร  
 ซึ่งประกอบด้วย (พงษ์ วิเศษสังข์, 2548 อ้างถึงใน ภวินท์ ศรีเกษมสุข, 2562)  
 1. ผู้ส่งสาร (Source หรือ Sender) สำหรับผู้ส่งสารมีความหมายเกี่ยวกับ 2 คำ คือ Source 
หมายถึง ต้นตอของข่าวสาร (Originator) ขณะที่ Sender หมายถึง ผู้ถ่ายทอดข่าวสารของแหล่งต้น
ตอข่าวสาร (Originator) ซึ่งผู้ส่งสารนี้เป็นได้ท้ังบุคคลเพียงคนเดียว เป็นหมู่คณะ หรือเป็นองค์กรก็ได้  
 2. สาร (Message) สาร หรือ Message จะเป็นตัวกระตุ้น (Stimulus) ที่ผู้ส่งสารส่งไปยังผู้รับ
สาร เป็นได้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา หรือทั้ง 2 อย่างพร้อมกันก็ได้  
 3. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) คือตัวกลางของการสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร อาจ
เป็นบุคคล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อากาศ คลื่นแสง หรือเลเซอร์  
 4. ผู้รับสาร (Receiver) เป็นจุดหมายปลายทางของข่าวสาร ซึ่งในเหตุการณ์ที่ทำการสื่อสาร
นั้น ผู้รับสารอาจเป็นได้ทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารในคราวเดียวกัน (Transceiver)  
 5. การเข้ารหัส (Encoding) การเข้ารหัสเป็นกิจกรรมของผู้ส่งสารต้องกระทำก่อนส่งสาร  
โดยเข้ารหัสหรือเลือกใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมาย ผ่านการแปลข้อมูลข่าวสารให้เป็นภาษาหรือ
สัญญาณ (Signal) ให้เหมาะกับช่องทางการสื่อสารและผู้รับสารที่ต้องการจะส่งไปด้วย  
 6. การถอดรหัส (Decoding) การถอดรหัสเป็นกิจกรรมของผู้รับสาร โดยนำข่าวสารที่ได้รับ
มาตีความ (Interpretation) ผ่านการรับรู้และความเข้าใจของตนเอง  
 7. สิ่งรบกวน (Noise) สิ่งรบกวนคือสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ทำให้ผู้รับสารมีความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้องต่อตัวสารที่ผู้ส่งสารส่งไป เนื่องจากส่งผลให้ผู้รับสารตีความคลาดเคลื่อนไปจากเดิม หรือเกิด
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน สามารถแบ่งสิ่งรบกวนได้เป็น 3 ลักษณะ คือ  
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7.1 ส ิ ่ ง รบกวนทางก ายภาพ  ( Physical /  External Noise)  เ ป ็ นส ิ ่ ง ร บกวน 
ที่ผู้รับ สารสามารถมองเห็น ได้ยิน หรือเป็นตัวกระตุ้นที่ดึงความสนใจไปจากข่าวสารได้  

7.2 ส ิ ่ ง รบกวนทางจ ิต ใจ  (Psychological /  Internal Noise)  เป ็นส ิ ่ ง รบกวน 
ที่ เกิดข้ึนภายในตัวของผู้รับสารเอง ผ่านทางกระบวนการคิดและจิตใจ ขัดขวางต่อการตีความ หรือทำ
ความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสารกำลังส่งมา  

7.3 สิ่งรบกวนทางความหมาย (Semantic Noise) เป็นการตีความในสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การสื่อสารไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน เนื่องจากการรับรู้ ประสบการณ์ของคนเรา 
ไม่เหมือนกัน  
 8. ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) มีลักษณะคล้ายกับตัวสาร (Message) เป็นสิ่งที่ผู้รับสาร
ทำการสื่อสารกลับมายังผู้ส่งสาร อาจเป็นได้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา หรือทั้ง 2 อย่างรวมกัน 
นอกจากนี้ ปฏิกิริยาตอบกลับมีทั ้งที่เป็นทางบวก (Positive Feedback) และทางลบ (Negative 
Feedback) 

วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร  
 การสื่อสารทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบใดก็ตาม ย่อมมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย  
ที่ผู้ส่งสารมีความตั้งใจให้เกิดขึ้นต่อผู้รับสารเสมอ ซึ่งปัจจุบันสามารถจำแนกได้ ดังนี้ (พงษ์ วิเศษสังข์, 
2548 อ้างถึงใน ภวินท์ ศรีเกษมสุข, 2562)  
 1. เพื ่อแจ้งให้ทราบ (To Inform) เป็นสิ ่งที ่ผ ู ้ส ่งสารต้องการจะบอกกล่าว เผยแพร่  
เล่าเรื ่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจเป็นของตนเอง ขององค์กร หรือของสังคมให้ผู ้รับสารได้รับรู้
รับทราบ เป็นข้อมูลประกอบในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือเพื่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
การนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน  
 2. เพ่ือให้ความรู้ (To Educate) เป็นสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารเกิดการเรียนรู้ เป็นการ
ทำความเข้าใจในสิ่งที่ลึกลงไปกว่าการแจ้งให้ทราบ เช่น การสั่งสอนของบิดามารดา การสอนหนังสือ
ของครูอาจารย์  
 3. เพื ่อให้ความบันเทิง (To Entertain) เป็นสิ ่งที ่ผู ้ส่งสารต้องการให้ผู ้ร ับสารเกิดความ 
สนุกสนาน ความพึงพอใจ เพลิดเพลินในสิ่งที่ผู้ส่งสารทำการส่งออกไป  
 4. เพื่อโน้มน้าวใจ (To Persuade) เป็นสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกเห็น 
ด้วย คล้อยตาม อาจจะเป็นความเชื่อ หรือแม้แต่การให้ลงมือปฏิบัติ  
 5. เพื ่อกระตุ ้น (To Stimulate) เป็นการส่งสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ผู ้ร ับสารเกิด 
ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นขั้นที่ลึกซึ้งกว่าการโน้มน้าวใจ เนื่องจากการโน้มน้าวใจเป็นเพียงการ 
นำเสนอข้อมูลให้ผู้รับสารคล้อยตาม แต่การกระตุ้นเป็นการสร้างความรู้สึกให้ผู้รับสารอยากลงมือทำ
เช่น กระตุ้นให้ผู้ที่กำลังลดการสูบบุหรี่ ไปสู่การเลิกสูบบุหรี่แบบถาวร  
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 6. เพื่อรณรงค์ (To Mobilize) เป็นการสื่อสารที่ต้องการให้ผู้รับสารตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น 
เช่น การใช้ถุงพลาสติกเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม ชี้ให้เห็นถึงผลเสียจากนั้นทำการเชิญชวนให้เลิกใช้ 
ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าแทน จึงเป็นการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์นั่นเอง 
 จากการทบทวนแนวคิดการสื่อสารที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการ
อย่างหนึ่ง ที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถส่งข้อมูล ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ เสียง เพื่อสร้าง
การรับรู้ ความความเข้าใจให้เกิดขึ้นตรงกัน โดยการศึกษาในครั้งนี้ คณะวิจัยนำแนวคิดเกี่ยวกับการ
สื่อสาร มาเป็นกรอบในการอธิบายกระบวนการสื่อสารจากพิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ 
ผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ไปสู่ผู้รับสารในที่นี่คือ ผู้รับบริการที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ ว่ากระบวนสื่อสารมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับสารอย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรค
หรือไม่ เพื่อจะได้นำมาพัฒนากลยุทธ์การให้บริการหรือการกำหนดสื่อ หรือรูปแบบการสื่อสารให้
ตอบสนองความต้องการและเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 

2.3 แนวคิดสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 ในยุคปัจจุบันทีส่ื่อมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ จากสื่อดั้งเดิมที่เน้นการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน 
ได้ก้าวผ่านเข้าสู่ยุคของโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เน้นการสื่อสารในระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ในกระบวนสื่อสาร 
สืบเนื่องจากพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม
การใช้สื่อ องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน 
โดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอีกองค์กรที่มีการพัฒนาการสื่อสารไปยังผู้รับบริการ
โดยเพิ่มการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ คณะวิจัยจึงนำแนวคิดเก่ียวกับสื่อสังคม
ออนไลน์มาเป็นกรอบการวิจัยเพื่อให้สามารถอธิบายกระบวนการสื่อสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์   
 สื ่อส ังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นการผสมคำระหว่าง คำว่า Social คือ สังคม  
ซึ่งหมายถึง สังคมออนไลน์ และคำว่า Media คือ สื่อ ซึ่งหมายถึง เนื้อหา เรื่องราว บทความ วิดีโอ 
เพลง และรูปภาพ เป็นต้น ดังนั้น สื่อสังคมออนไลน์หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องปฏิบัติการ
ทางสังคม เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างกันผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต  
 สื ่อสังคมออนไลน์ เกิดขึ ้นจาก 2 แนวความคิด ได้แก่ Web 2.0 และ User Generated 
Content กล่าวคือ Web 2.0 เป็นว ิธ ีการที ่ผ ู ้พ ัฒนาซอฟแวร์และผู ้ใช ้ม ีการใช้ประโยชน์จาก
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นที่ที่เนื้อหาและรูปแบบการใช้งานต่าง ๆ ถูกสร้างข้ึนและเผยแพร่โดยคนใดคนหนึ่ง 
ในขณะที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยผู้ใช้จำนวนมากจากการเข้าร่วมซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ 
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UGC หมายถึง ผู้ใช้เป็นผู้สร้างสื่อเนื้อหาขึ้นเอง ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย และเผยแพร่ลงในพื้นที่
สาธารณะ โดยสรุปแล้ว สื่อสังคมออนไลน์ คือ กลุ่มของรูปแบบการใช้ต่าง ๆ ที่ อยู่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
สามารถสร้างข้ึนบนฐานของเทคโนโลยีและความนึกคิดของ Web 2.0 และยอม ให้มีการเปลี่ยนแปลง
สร้างรูปแบบต่าง ๆ จากผู้ใช้ (พศิน ปิติธนฤทธิ์, 2552 อ้างถึงใน ภัทรสร หัวใจฉ่่า, 2562) 
 Safko (2012 อ้างถึงใน ภาณุวัฒน์ บุหงาแดง, 2562) ได้ให้คำนิยามว่า สื่อสังคมออนไลน์นั้น
อ้างถึงกิจกรรม การปฏิบัติ ตลอดจนพฤติกรรม ในหมู่ของกลุ่มผู้ใช้งานบนโลกออนไลน์ผ่านการ 
เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านรูปแบบของการสื่อสารสองทาง 

ลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์ (อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง, 2560) 
 1. แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม การแพร่กระจายของสื่อสังคมออนไลน์ทำได้ง่าย 
โดยแบ่งปันเนื้อหาซึ่งอาจอยู่ในรูปของภาพ เสียง หรือวิดีโอจากใครก็ได้ส่งผลให้เรื่องราวในปัจจุบัน
กลายเป็นเรื่อง Talk of the town ได้ง่ายขึ้น  
 2. ม ีผ ู ้ เข ้าร ่วมการสนทนาได้หลายคน (Many-to-many) จากการเปลี ่ยนแปลงการ
แพร่กระจายข่าวสารของสื่อ กล่าวคือ เดิมสื่อแพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (One-to-many) 
เปลี่ยนเป็นการแพร่กระจายข่าวสารได้หลายคน ส่งผลให้การสนทนาหนึ่ง ๆ มีผู้เข้าร่วมพูดคุยในเรื่อง
ที่สนใจร่วมกันหลายคน ไม่ว่าจะเป็นแก้ไข วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 3. เปลี่ยนผู้บริโภคเนื้อหาเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์เน้นผู้ใช้เป็นทั้ง  
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ทำให้ใคร ๆ สามารถผลิตคอนเทนต์และกระจายไปยังผู้อ่ืนได้อย่างเสรี 

ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ (อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง, 2560) 
 สื่อสังคมออนไลน์สามารถแบ่งได้หลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  
 1. Blog เกิดจากการย่อคำ Weblog ซึ่งมากจาก Web และ Log คือ ระบบจัดการเนื้อหาที่
ผู้เขียนบล็อคสามารถเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร ข้อคิดเห็น และบทความส่วนตัวให้กับบุคคล
อื่นได้ โดยมีการเรียงลำดับเนื้อหาจากใหม่ไปเก่า ผู้เขียนและผู้อ่านมีลักษณะการสื่อสารแบบเป็น
กันเองผ่านการแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ใคร ๆ ก็สามารถเผยแพร่เนื้อหาผ่านการเขียนได้อย่างเสรี  
 2. Microblog บล็อคที ่จำกัดขนาดการโพสต์ (Post) ข้อความในแต่ละครั ้งไม่เกิน 140 
ตัวอักษร เพ่ือให้ง่ายต่อการอ่าน ตัวอย่าง Microblog ได้แก่ Twitter ซึ่งได้รับความนิยมทั้งจากบุคคล
ทั่วไปและองค์กรต่าง ๆ อย่างมากในปัจจุบัน นิยมใช้เพื่อแจ้งข่าวสารหรือแสดงสถานะว่ากำลังคิดสิ่งใด
อยู่แก่เพ่ือน ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์  
 3. Social Networking เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เชื่อมต่อระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผ่าน
การแลกเปลี ่ยนและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกันก่อให้เกิดกลุ ่มสังคม จะเห็นว่า Social 
Networking เป็นเว็บไซต์ที ่ผู ้คนสามารถติดต่อสื ่อสารกับบุคคลอื ่นได้ ลักษณะเด่นของ Social 
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Networking ประกอบด้วย โปรไฟล์ (Profiles) แสดงข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชี การเชื่อมต่อ 
(Connecting) เพื่อสร้างเพื่อน และ การส่งข้อความ (Messaging) ทั้งข้อความส่วนตัวและข้อความ
สาธารณะ นักการตลาดนิยมใช้ Social Networking เป็นเครื่องมือทางการตลาดด้วยการสร้าง Page 
หรือ Group เพื่อ สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ตัวอย่าง Social Networking ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ได้แก่ Facebook MySpace และ LinkedIn  
 4. Photo Sharing เว็บไซต์เกี่ยวกับการแบ่งปันรูปภาพ ผู้ใช้บริการสามารถฝากรูปภาพ โดย 
อัปโหลดและดาวน์โหลดรูปภาพมาใช้งานได้ ตลอดจนสามารถใช้เป็นพื้นที่สำหรับขายภาพที่ตนเอง 
นำเข้าไปฝากได้ ตัวอย่าง Photo Sharing ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ Flickr และ Photobucket  
 5. Online Video เว็บไซต์ให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื้อหาที่นำเสนอไม่ 
ถูกจำกัด โดยผังรายการที่ตายตัวประกอบกับไม่มีโฆษณาคั่น ผู้ใช้บริการจึงสามารถเลือกชมตามความ 
ต้องการได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่าง Online 
Video ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ Youtube Yahoo และ MSN  
 6. Wikis เว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลและความรู้  ผู้เขียนส่วนใหญ่มักเป็นนักวิชาการ
หรือผู ้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ฯลฯ อีกทั้ง
ผู้ใช้บริการสามารถเขียนและแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ ตัวอย่าง Wikis ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ 
Wikipedia DiggZy และ Google Earth  
 7. Virtual Worlds การติดต่อสื ่อสารจะมีล ักษณะเป็นโลกเสมือนจริง โดยสร้างโลก 
จินตนาการจากการจำลองชีวิตส่วนหนึ่งลงไป ผู้ใช้บริการเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อพื้นที่เพื่อใช้บริการ 
นำเสนอเรื่องราว ส่วนใหญ่จึงเป็นองค์กรหรือบริษัทธุรกิจด้านสื่อและการศึกษา ตัวอย่าง Virtual 
Worlds ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ Second Life   
 8. Crowd Sourcing มาจากการรวมคำของ Crowd และ Outsourcing วัตถุประสงค์ของ 
เว็บไซต์ คือ ค้นหาคำตอบและวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยขอความร่วมมือจากบุคคลในสังคมออนไลน์ซึ่ง 
อาจเป็นบุคคลทั่วไปหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ช่วยเสนอความคิดเห็น เสนอแนะ และตรวจสอบ 
ข้อมูลร่วมกัน ตัวอย่าง Crowd Sourcing ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ Idea Storm  
 9. Podcasting การรวมคำของ Pod ซึ ่งก็คือ Personal On – Demand แปลว่า ความ 
ต้องการส่วนบุคคล และ Boardcasting ซึ่งก็คือ การรวมสื่อประเภทต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของภาพและ 
เสียง ดังนั้น Podcasting การนำภาพและเสียงที่บันทึกมาไว้ในเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลอื่นที่ 
สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้งาน ตัวอย่าง Podcasting ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ Wiggly 
Podcast และ Dual Geek Podcast  
 10. Discuss/Review/Opinion เป็นเว็บบอร์ด (Web board) ที่ผู ้ใช้บริการสามารถแสดง
ความคิดเห ็น เก ี ่ยวกับหัวข ้อต ่าง ๆ ไม ่ว ่าจะเป ็นการเม ือง เศรษฐกิจ และสินค้ าต ัวอย ่าง 
Discuss/Review/Opinion ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ Pantip Yahoo! Answer และ Epinions  
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 ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการนำสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือองค์กร 
ต่าง ๆ ได้นำมาเพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ โดยพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่หลากหลาย โดยหลัก ๆ 
คือ เฟซบุ๊กแฟนเพจและยูทูบ ด้วยเหตุนี้คณะวิจัยจึงนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อดังกล่าว ดังนี้ 

เฟซบุ๊ก (Facebook)  
 เฟซบุ ๊ก (Facebook) เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที ่ได้รับการก่อตั ้งโดยมาร์ค  
เอล เล ียต ซ ักเคอร ์เบ ิร ์ก (Mark Elliot Zuckerberg) ท ี ่กำล ังศ ึกษาอยู ่ ในคณะวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด พร้อมกับเพื่อนร่วมห้องที่ศึกษาอยู่ในคณะเดียวกันอีก 3 คน  
เฟซบุ๊กเริ่มเปิด ให้บริการครั้งแรกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 โดยมีการจำกัดสมาชิกไว้เพียงกลุ่ม
ผู้ก่อตั้ง และนักเรียนฮาวาร์ดเท่านั้น หลังจากนั้นถึงได้เปิดให้บริการกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเวลา
ต่อมา ในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2006 ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป และมีจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ได้ใช้บริการ ปัจจุบันเฟซบุ๊กถือเป็นเว็บไซต์รูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
ได้รับความนิยม มากที่สุดในโลก (Stankov, Lazic et al., 2010 อ้างถึงใน ภัทรสร หัวใจฉ่่า, 2562) 
  เฟซบุ๊ก เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและร่วมทำกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งหรือหลาย ๆ กิจกรรมกับผู้ใช้งานเฟซบุ๊กคนอื่น ๆ โดยการใช้งานนั้นอาจเป็นการตั้งข้อ
คำถามคำตอบในเรื่องที่สนใจ การโพสต์รูป การโพสต์คลิปวิดีโอ การเขียนข้อมูลต่าง ๆ หรือการพูดคุย
โต้ตอบกันแบบสด ๆ การเล่นเกมเป็นกลุ่ม และนอกจากนี้ยังสามารถร่วมกันทำกิจกรรมออนไลน์  
ต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันเสริม (Applications) ที่มีมากมาย ซึ่งแอปพลิเคชัน ดังกล่าวก็ได้ถูกพัฒนา 
ให้มีความน่าสนใจอยู่เสมอ เป็นต้น ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service  
หรือ SNS) การเน้นไปที่การสร้างชุมชนออนไลน์ซึ่งผู้คนสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันตามผลประโยชน์ 
กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเรื่อง ซึ่งอาศัยระบบพื้นฐานของเว็บไซต์ที่ทําให้มีการโต้ตอบกัน
ระหว่างผู้คน โดยแต่ละเว็บนั้นอาจมีการให้บริการที่ต่างกัน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระดานข่าว 
เป็นต้น (พงศกร โค้วไพโรจน์, 2562) 
 ทั้งนี้การสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมในเฟซบุ๊ก คือ การโพสต์คลิปวิดีโอ ซึ่งหลักการปฏิบัติ 
ทีท่ำให้วิดีโอมีผลตอบรับที่ดีบน Facebook (META ,2019) มีดังนี ้

1. ความเป็นต้นฉบับ 
 วิดีโอที่มีความเป็นต้นฉบับนั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าของเพจที่สร้าง
วิดีโอเหล่านี้ขึ้นมา โดยวิดีโอเหล่านี้จะมีความโดดเด่น มีการตัดต่ออย่างดี และมีภาพที่หาดูจากที่อ่ืน
บนเฟซบุ๊ก ไม่ได้ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการเผยแพร่เนื้อหาวิดีโอที่มีสัญญาณความเป็นต้นฉบับ
ที่สุด การเพ่ิมสัญญาณความเป็นต้นฉบับของเพจให้ดีขึ้น ทำไดโ้ดยแชร์วิดีโอที่เขียนบท ถ่ายทำ ตัดต่อ 
และเผยแพร่ด้วยตัวเอง หรือด้วยความช่วยเหลือจากพาร์ทเนอร์ด้านโปรดักชัน  

ทั้งนีส้ิ่งที่อาจทำให้สัญญาณความเป็นต้นฉบับลดลง และจำกัดระดับการเผยแพร่ คือ  
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- โพสต์เนื้อหาที่คัดลอกมา การโพสต์เนื้อหาที่มีอยู่แล้วบนเฟซบุ๊ก หรือเคยถูกโพสต์ที ่อ่ืน
มาแล้ว หมายความว่าทางเพจไม่ได้เป็นคนสร้างเนื้อหานั้นขึ้นมาเอง (แต่สามารถโพสต์เนื้อหาที่สร้าง
เองซ้ำได้) 

- การโพสต์คลิปวิดีโอจำนวนมากหรือโพสต์ซ้ำ การโพสต์วิดีโอจากแหล่งอ่ืนโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ และนำวิดีโอมาปะติดปะต่อกันโดยมีการเพ่ิมเติมเพียงเล็กน้อย เพจของเราควรเป็น
แพลตฟอร์มของตนเอง กล่าวคือ เป็นสถานที่สำหรับแสดงให้ผู้อื่นรู้ว่าเราคือใคร และมีความคิดหรือ
สร้างสรรค์ผลงานอย่างไร เนื้อหาบนเฟซบุ๊ก ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นของแท้ ควรมีสัญญาณของ
ความเป็นต้นฉบับสูง 

2. พฤติกรรมการรับชมและองค์ประกอบของวิดีโอ 
 วิดีโอที่มีองค์ประกอบบางอย่างและทำให้เกิดพฤติกรรมการรับชมบางรูปแบบ อาจได้รับการ
เผยแพร่บนเฟซบุ๊กมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้คนดูวิดีโอของคุณจนจบหรือไม่ สัญญาณจะชัดเจนขึ้นต่อเมื่อ
ผู้ชมแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมกับวิดีโอของคุณมากขึ้น การทำวิดีโอให้ยาวขึ้น และทำให้ผู้ชม
สนใจจนติดตามดูจนจบ การวิจัยพบว่า ผู้คนบนเฟซบุ๊ก ชื่นชอบวิดีโอที่มีระยะเวลานานกว่าและมี
เรื่องราวให้ติดตาม เราให้ความสำคัญกับวิดีโอที่กระตุ้นให้ผู้ชมอยากติดตามดูต่อไปเรื่อย ๆ ฉะนั้น ต้อง
แน่ใจว่าได้วางแผนวิดีโอตั้งแต่ฉากเปิด การดำเนินเนื้อเรื่อง ความสมดุล ความช้าหรือเร็ว และบทสรุป 
ซึ่งจะดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้ดูจนจบ 

3. ความภักดีและความตั้งใจ 
 หากผู้ชมกลับมาดูวิดีโอของเพจเป็นประจำ จะถือว่าเป็นสัญญาณด้านบวกที่ดีมากสำหรับการ
เพิ่มระดับการเผยแพร่ โดยเฉพาะเมื่อเราเห็นว่าผู้คนตั้งใจค้นหาเนื้อหา หรือค้นหาในปลายทางที่เน้น
เนื้อหาวิดีโอ เช่น Facebook Watch หรือบนเพจโดยตรง ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเหล่านี้
สำหรับวิดีโอได้ ดังนี้ 

- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับการค้นหาบนเฟซบุ๊ก เช่น ระบุชื่อวิดีโอและเขียนรายละเอียด
ให้ชัดเจนลงในโพสต์ รวมไปถึงใช้แท็กที่เก่ียวข้องสองถึงสามแท็ก การทำเช่นนี้ช่วยให้เนื้อหาปรากฏต่อ
ผู้ชมจำนวนมากขึ้น ทั้งในผลการค้นหาและในส่วนวิดีโอที่แนะนำซึ่งเรานำเสนอต่อผู้ชมผ่านฟีดข่าว
และใน Facebook Watch 

- เผยแพร่เนื้อหาพิเศษ (เช่น วิดีโอถ่ายทอดสด รูปภาพ หรือข้อความ) สลับกับการเผยแพร่
วิดีโอที่มีความยาวมากกว่า เพ่ือคงความสัมพันธ์กับบรรดาแฟน ๆ และเพ่ิมการมีส่วนร่วม 

4. การมีส่วนร่วม 
การให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่จุดประเด็นการสนทนาและทำให้เกิดการโต้ตอบกันระหว่าง

บุคคลจริงอย่างมีความหมาย โดยจะเพิ่มระดับการเผยแพร่ให้กับวิดีโอที่จูงใจให้เกิดการโต้ตอบกัน
ระหว่างเพื่อนหรือผู้อื่น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะช่วยดังนี้ 

- จูงใจให้ผู้คนแสดงความเห็นที่มีความหมาย มีการถามตอบกลับไปมาอย่างให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน โดยจะต้องไม่ใช่การแสดงความเห็นในเชิงสแปมหรือไม่สมควร 
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- มีผู้คนแชร์ให้ด้วยความชื่นชอบ การแชร์ คือหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการเผยแพร่
แบบออร์แกนิกบน เฟซบุ๊ก 

- มีส่วนร่วมกับผู้คนตลอด จำนวนการกดถูกใจและการแสดงความรู้สึกเพื่อพิจารณาว่า
เนื้อหาใดควรได้รับการเพ่ิมระดับการเผยแพร่เช่นกัน การมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ควรเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 
ไม่ได้เกิดผ่านการหลอกล่อให้มีส่วนร่วม 

Facebook live  
 การถ่ายทอดสด (Facebook live) เป็นคุณสมบัติหนึ ่งที ่สามารถทำการ “ถ่ายทอดสด”
เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านทางเฟซบุ๊กโดยผู้ที่เป็นเพื่อนของผู้ใช้งาน หรือ ผู้ที่ ติดตามเพจสามารถร่วมชม 
การถ่ายทอดสดนี้ไปพร้อม ๆ กันได้ ในปัจจุบันสื ่อวิดีโอออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ ้นทั ้งใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย การถ่ายทอดเพื่อการทำการตลาดช่วยให้แฟนเพจของแบรนด์ต่าง ๆ 
ธุรกิจ สามารถแชร์และแบ่งปันในรูปแบบผ่านการถ่ายทอดสดได้ง่าย ๆ และเป็นเครื่องมือสำคัญตัว
ใหม่ที่จะทำให้ธุจกิจการตลาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ , 2560 อ้างถึงใน  
ปิญญ์สลิชา เจริญพูล, 2561) 
 เทคนิคการถ่ายทอดสด เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้คนในจำนวนมากขึ้น) มี รูปแบบ 6 ได้แก่
(peak-goe, 2016 อ้างถึงใน ปิญญ์สลิชา เจริญพูล, 2561) 
 1. การแจ้งล่วงหน้า เป็นขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งการประกาศล่วงหน้าว่าจะมีอะไร
เกิดขึ้น ดังนั้นก่อนการถ่ายทอดสดทุกครั้ง ควรโพสต์ประกาศลงไปบนหน้าไทม์ไลน์ (Timeline) หรือ
เพจขายสินค้าและบริการ เพ่ือแจ้งวันและเวลาที่จะทำการถ่ายทอดสดให้ผู้ติดตามได้ทราบล่วงหน้า 
 2. การเกริ่นนำ เพ่ือหาจุดให้สนใจ เป็นข้อความที่อยู่บนหัวของการถ่ายทอดสด หรือ แคปชัน 
(Caption) เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ยิ่งข้อความน่าสนใจมากเท่าไหร่ยอดคนดูก็จะมากขึ้นเท่านั้น 
การตั้งหัวข้อท่ีดีนอกจากต้องเด่นและดึงดูดความสนใจแล้วต้องสื่อความหมายให้ชัดเจนถึงเรื่องที่อาจมี
การเกิดหรือการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนเพื่อเรียกน้ำย่อยให้คนอยากติดตามมากขึ้น 
 3. อินเทอร์เน็ต เปรียบเสมือนดูหนังถ้าแผ่นเกิดการกระตุกทำให้คนดูเสียอารมณ์ เช่นเดียวกับ
การถ่ายทอดสด เนื้อเรื่องต้องไหลลื่น มีบทพูดที่ดูเป็นธรรมชาติ ดังนั้นอินเทอร์เน็ตที่ใช้เป็นปัจจั ย
สำคัญ หากการถ่ายทอดสดได้สักระยะแล้วเกิดการกระตุก หรือ อินเทอร์เน็ตหลุดต้องหยุดการ
ถ่ายทอดสดกะทันหันจะทำให้คนดูไม่ประทับใจ และทำให้ไม่อยากติดตามต่อ 
 4. การคุยเพือ่ให้คูเป็นคนพิเศษ เสน่ห์ของการถ่ายทอดสดที่แตกต่างจากการโพสต์วิดีโอทั่วไป 
คือ อ่านทุกการเแสดงความคิดเห็นของผู้ชมและการตอบคำถาม หรือการแสดงความคิดเห็นกลับ ได้
ทันที การที่ให้ความสนใจผู้ชม เรียกชื่อ หรือตอบคำถาม จะเป็นการทำให้ผู ้ชมหรือผู้ติดตามการ
ถ่ายทอดสดรู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษ สร้างปฏิสัมพันธ์ทำให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง ส่งเสริมให้คน
อยากติดตามชมการถ่ายทอดสดต่อและสร้างการติดตามในครั้งต่อไป 

https://newsroom.fb.com/news/2017/12/news-feed-fyi-fighting-engagement-bait-on-facebook/
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 5. กระตุ้นให้คนดูกดติดตาม เป็นการจบถ่ายทอดสดที่มีประสิทธิภาพ กับการกระตุ้นให้คนดู
นั้นกดติดตาม ข้อดีของการกดติดตามนั้นจะทำให้การถ่ายทอดสดครั้งต่อไปมีความง่ายมากขึ้นในฐานะ
ของการสร้างคนดู เพราะเมื่อกดติดตามก็จะมีการแจ้งเตือน (Notication) ขึ้นมาบอกคนที่กดติดตาม
เราเอาไว้ว่าเราได้เริ่มทำการถ่ายทอดสด 
 6. การถ่ายทอดสดอย่างสม่ำเสมอ เป็นแบบแผนที่มีควรวางตารางที่ชัดเจน เมื่อไหร่บ้างจะทำ
การถ่ายทอดสด ระยะห่างของการถ่ายทอดสดซึ่งไม่ควรจะนานเกิน และก็ไม่ควรจะถี่เกินไปเช่นกัน 
เพื่อสร้างอารมณ์อยากติดตามและไม่ทำให้ผู้ชมหรือผู้ติดตามเกิดความรำคาญกับการถ่ายทอดสด
ที่มากเกินความจำเป็น ในครั้งแรกถ้ามีเนื้อหาดีข้อมูลน่าสนใจมีลูกเล่นในการนำเสนออาจจะได้ผลตอบ
รับที่ดีตามมา ดูได้จากยอดการกคไลก ์(Like) หรือยอดแชร์ (Share)  

ยูทูบ (YouTube)  
 ยูทูบ (Youtube) หรือ www.youtube.com ได้ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 โดย
บุคคลที ่ เป ็นแกนนำสำค ัญ คือ ชาร ์ด เฮอร ์เลย ์ (Chad Hurley) เป ็นผ ู ้ก ่อต ั ้งและประธาน
กรรมการบริหาร (CEO) สตีฟว์ เชน (Steve Chen) เป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารฝ่าย 
เทคโนโลยี (CTO) และ จาร์ เวด การิม (Jawed Karim) เป็นผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา ในปี 2549 ยูทูบนั้น
อยู่ในธุรกิจการดำเนินงานหรือเป็นเจ้าของ โดย กูเกิล (Google) มีสโลแกนเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจว่า 
“คลื่นเสียงนี้เป็นของคุณ (Broadcast Yourself)” ยูทูบเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย จากการให้บริการวิดีโอแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (free video sharing) และเปิดบริการเว็บไซต์ที่
ผู้ใช้สามารถเข้าไปอัปโหลด (upload) เพื่อให้เห็นภาพและแลกเปลี่ยนภาพและเสียงผ่านคลิปวิดีโอ  
ยูทูบมีการบริการที ่กว้างขวางและหลากหลาย โดยเนื ้อหาการบริการจะรวมไปถึงภาพยนตร์  
และรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วงเวลาสั้น ๆ (TV clips) ซึ่งเป็นการบริการที่ดีเหมือนกับการใช้
การรับส่งวิทยุโดยมือสมัครเล่น แต่เนื ้อหาเช่นเดียวกันกับการรับส่งว ิด ีโอ (Videoblogging)  
โดยมีหลักการ การใช้งาน คือ เมื่อผู้ใช้สมัครเป็นผู้ใช้งาน (User) จะมีพื้นที่ส่วนตัวในการสร้างช่อง 
(Channel) เป็น ของตนเอง และสามารถสร้างเครือข่ายของผู้ชมวิดีโอ (Network) โดยหากผู้ชมเกิด
ความสนใจหรือชื่นชอบในวิดีโอของเรา ก็จะสามารถทำการกดติดตาม (Subscribe) เพื่อติดตามวิดโีอ
ที่เรากำลังจะอัปโหลด (Upload) ใหม่ได้เสมอ (กัลยากร ฝูงวาณิช, 2556 อ้างถึงใน ภัทรสร หัวใจฉ่่า, 
2562) 
 จากการศึกษางานวิจัยของ ศตพล จันทร์ณรงค์ (2558 อ้างใน ประณาลี เหมเวช, 2560) ที่ 
กล่าวว่า ยูทูบ (YouTube) คือ เว็บไซต์โชเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เป็นวิดีโอ ซึ่งมีเนื้อหาที่มี 
ความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโฆษณา มิวสิควิดีโอ รายการโทรทัศน์ย้อนหลัง และคลิปวิดีโอจาก 
บุคคลทั่วไป โดยคลิปวิดีโอที ่เผยแพร่บนเว็บไซต์ยูทูบ ส่วนมากจะเป็นคลิปวิดีโอที ่ถ่ายท ำ โดย
ประชาชนทั่วไป และอัพโหลดโดยมีการแบ่งประเภทและจัดอันดับคลิปโดยง่าย อุไรพร ชลสิริรุ่ งสกุล 
(2555) กล ่าวไว ้ ในหนังส ือ Digital Commerce:  Turn Buyers to Buyers:  Turn Browsers to 
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Buyers ว่า “ยูทูบ” ถือเป็นเสิร์ชเอนจินที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก และ ยูทูบได้เปิดโอกาสให้ทุกคน
สามารถสร้างยูทูบชาแนลได้ พร้อมทั้งสามารถหารายได้จากวิดีโอที่ผลิต ก่อให้เกิดความหลากหลายใน
เนื้อหาที่ช่วยตอบโจทย์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดียค่อนข้างมาก และดูวิดีโอ
ออนไลน์มากกว่าทีวี ทำให้ยูทูบกลายเป็น The “Third Wave of Media” ต่อจากทีวี เน็ตเวิร์ค และ
เคเบิลเน็ตเวิร์ค 
 ประเภทวิดีโอบนยูทูบที ่ได้ร ับความนิยม มีเดียคิก (Mediakix, 2016 อ้างใน ประณาลี  
เหมเวช, 2560) ได้อธิบายความหมายของวิดีโอยอดนิยมที่มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วโลกมากที่สุด 13 
ประเภท ดังนี้  
 1. ว ิดีโอรีว ิวผลิตภัณฑ์ (Product Reviews Videos) สำหรับการรีว ิวผลิตภัณฑ์ ผู ้ทรง 
อิทธิพลในยูทูบจะเป็นผู้ทำการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตลอดจนนำผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ 
บริการบอกต่อผู้ติดตาม ผู้ชมวิดีโอในยูทูบส่วนใหญ่มักใช้ยูทูบในการหาข้อมูลต่าง  ๆ ดังนั้น จึงทำให้
วิดีโอที่เกี่ยวกับการรีวิวผลิตภัณฑ์หรือบริการจะสามารถทำให้ผู้ชมเกิดการตัดสินใจตามผู้ทรงอิทธิพล
ได้มากขึ้น ในกูเกิล โน๊ต (Google Note) บอกว่าผู้บริโภคร้อยละ 62 จะดูรีวิววิดีโอสินค้าก่อนการ 
ตัดสินใจซื้อ และร้อยละ 52 ของผู้ซื้อสินค้ามักจะชอบซื้อสินค้าท่ีได้รับการรีวิวผ่านยูทูบ  
 2. วิดีโอประเภทแนะนำวิธีการ (How-to Videos) โดยธรรมชาติของการเรียนรู้ วิดีโอใน 
ยูทูบจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ทักษะพิเศษได้ เพราะเนื้อหาประเภทนี้จะสามารถดูได้ตลอดเวลา  
 3. วิดีโอประเภทไดอารี (Diary) วล็อค (Vlogs) หรือ วิดีโอวล็อค คือ การถ่ายทอดเรื่องราว 
เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ทุกวัน ตามวิถีชีวิตของยูทูบเบอร์ ในขณะที่ความถี่ของการลงวิดีโอวล็อค 
อาจจะสามารถทำได้ทุกวัน ซึ่งอาจจะเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตปกติ หรือเรื่องราวที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิด 
รวมไปถึงการสร้างหัวข้อพิเศษใหม่ ๆ ในการถ่ายทอด ลักษณะจะเหมือนรายการโทรทัศน์ที่ปัจจุบัน
ได้รับความนิยมและสามารถดึงดูดผู้ชมได้หลายล้านคน และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับชม 
"วล็อคส่วนตัว" ที่ชื่นชอบ  
 4. วิดีโอเกี่ยวกับเกม (Gaming Videos) ถ้าจะพูดถึงวิดีโอที ่เกี ่ยวกับเกมในยูทูบ จะเป็น 
ลักษณะของความชอบแตกต่างกันตามไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรม วิดีโอ เกมจะรวมไปถึงการเล่นเกม 
ใหม่ เทคนิคการเล่น และการรีวิวประสบการทำเควสของเกมต่างๆ ช่องรายการยูทูบประเภทเกม ถือ
เป็นหนึ่งช่องที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยูทูบ ประกอบกับยูทูบเบอร์ หรือผู้ท ำวิดีโอเกี่ยวกับ 
เกม สามารถสร้างรายได้จากการมีผู ้ติดตามได้หลายล้าน และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมขอ ง 
ผู้บริโภคในระดับสูงมากอีกด้วย  
 5. วิดีโอประเภทตลก (Comedy/Skit Videos) วิดีโอตลกเป็นวิดีโออีกประเภทหนึ่งได้รับ 
ความนิยมและมีผู้สนใจรับชมเป็นจำนวนมากในยูทูบ จะเป็นการทำวิดีโอในลักษณะของการนำเสนอ 
สร้างสรรค์เนื้อหาที่มีความสนุกสนาน  
 6. วิดีโออวดของ (Haul Videos) วิดีโอเป็นเภทนี้จะเป็นวิดีโอที่ยูทูบเบอร์จะทำการโชว์ 
ผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องสำอาง เสื้อผ้า หรือของใช้ภายในบ้าน หรือเป็นการโชว์ของหลังจาก 
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การชอปปิงก็ได้ รวมไปถึงการถูกจ้างเพื่อโฆษณาด้วย เพราะว่ายูทูบเบอร์ หรือผู้นำเสนอ จะทำการ
ออกแบบวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีความตื่นเต้นมากขึ้น มีการให้ข้อมูลกับผู้ชมมี การใช้อ้างอิงถึง
เทรนด์ กระแสความนิยม วิดีโออวดของกลายเป็นวิดีโอที่นิยมใช้กับช่องรายการ ความงาม แฟชั่ น 
และไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงผู้ใช้มักเป็นผู้ทรงอิทธิพล หรือแบรนด์ต่าง ๆ  
 7. วิดีโอมีม (MEMS/TAGS Videos) การทำวิดีโอมุกขำขัน โดยการหยิบเอาสิ่งที่กำลังเป็น 
กระแส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคน สิ่งของ การ์ตูน ภาพยนตร์ หรือเรื่องบางอย่างที่แพร่กระจาย 
อย่างรวดเร็วในสังคมอินเทอร์เน็ตมาทำเป็นวิดีโอให้กลายเป็นที่นิยมในยูทูบ อินสตาแกรม หรือเฟซบุ๊ก  
 8. วิดีโอประเภทให้คำปรึกษา (Favorites/Best Of) วิดีโอประเภทนี้จะแตกต่างจากวิดีโอ 
ประเภทรีวิว หรืออวดของ เพราะวิดีโอประเภทนี้จะเป็นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ชอบ หรือดีจริง  ๆ เพ่ือ 
แบ่งปันผลิตภัณฑ์หรือบริการ ประสบการณ์การใช้ให้กับผู้ติดตามเท่านั้น หลายคนปรับเปลี่ยนสไตล์ 
ของตนเองเพื่อให้กลายเป็นยูทูบเบอร์ หรือคนรู้จักในยูทูบ เพื่อที่จะเป็นผู้ให้ค ำปรึกษาเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการควบคุมกระบวกการตัดสินใจซื้อ เช่น อะไรที่ควรใส่ สถานที่ที่ควรไปในวันหยุด 
ซ่ึงคำแนะนำต่าง ๆ สามารถสร้างให้ผู้ชมหรือผู้ติดตามเกิดความไว้วางใจและทำตามได้  
 9. วิดีโอเกี่ยวกับการศึกษา (Educational Videos) วิดีโอเกี่ยวกับการศึกษาจะเน้นการให้ 
ข้อมูล การกระตุ้นความสนใจ รวมไปถึงวิดีโอแนวบันเทิง โดยวิดีโอเหล่านี้จะมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่ง
อาจเป็นเด็กเล็ก หรือกลุ่มนักเรียน เนื่องจากวิดีโอเกี่ยวกับการศึกษาในยูทูบจะสามารถเก็บข้อมูล 
ต่างๆ เช่น คำถาม คำตอบ หรือหัวข้อที่ต้องมีการอธิบาย เนื้อหาประเภทนี้จะมีผู้ใช้งานเข้าชมใน
จำนวนที่มาก และมีการใช้งานแบบซ้ำไปมา  
 10. วิดีโอแกะกล่องของใหม่ (Unboxing Videos) เป็นวิดีโอที่ถูกสร้างสรรค์วิธีการนำเสนอ 
ของยูทูบเบอร์แต่ละคน เพื่อสร้างให้เห็นถึงความตื่นเต้น ในขณะเปิดกล่องผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นครั้งแรก 
โดยที่ผู้ติดตามจะรู้สึกมีประสบการณ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นด้วย ปัจจุบั นกลายเป็นปรากฎการณ์
ทางวัฒนธรรมไปแล้ว ที่วิดีโอแกะกล่องใหม่ในยูทูบจะสามารถทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้อย่าง
รวดเร็ว และกลายเป็นช่องทางที่แบรนด์ต่าง ๆ จะสามารถสร้างการรับรู้ และความชัดเจนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ๆ สู่กลุ่มผู้บริโภคอีกช่องทางหนึ่ง  
 11. วิดีโอประเภทถาม-ตอบ (Q&A Videos) วิดีโอประเภทถาม-ตอบจะสร้างให้ผู ้ชมหรือ 
ผู้ติดตามได้มีส่วนร่วมในวิดีโอโดยยูทูบเบอร์จะเป็นผู้สร้างคำถามในวิดีโอ และผู้ชมหรือผู้ติดตามจะ 
สามารถตอบคำตอบของตนได้ที่ช่องใต้วิดีโอ การเข้าถึงที่ยากสำหรับผู้มีชื่อเสียงหรือดาราในยุคเดิม ๆ 
(Traditional Celebrities) ทำให้เข้าถึงยาก แต่ยูทูบเบอร์ในยุคปัจจุบันที่มีจำนวนผู้ติดตาม สามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมและผู้ติดตามได้โดยตรง วิดีโอประเภทถาม-ตอบ จะเข้ามารองรับด้านการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้ชม ผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียได้เป็นอย่างดี  
 12. วิดีโอของสะสม (Collection Videos) ในวิดีโอประเภทของสะสม ยูทูบเบอร์จะนำเสนอ 
ของสะสมที่สะสมมาเป็นเวลานานให้กับผู้ชม หรือผู้ติดตามได้ดู โดยวิดีโอประเภทของสะสมจะเน้น
การนำเสนอเนื้อหาที่แสดงให้ผู้ติดตามได้เห็นถึงความชอบที่แท้จริงของยูทูบเบอร์ 
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 13. วิดีโอเล่นพิเรนทร์ (Prank Videos) วิดีโอประเภทนี้มีลักษณะคล้ายกับวิดีโอแกล้งคนใน 
โทรทัศน์สมัยก่อน โดยวิดีโอเล่นพิเรนทร์ในยูทูบจะเน้นนำเสนอเรื่องตลก และการเล่นกับคนในสังคม 
โดยอาจจะเป็นการหยอกล้อเพื่อน คนในครอบครัว หรือคนที่ไม่รู้จัก วิดีโอเล่นพิเรนทร์กลายเป็นที่ 
นิยมในปัจจุบันมียูทูบเบอร์หลายคนที่ทำวิดีโอประเภทนี้และมีผู้ติดตามจำนวนมาก โดยเนื้อหาวิดีโอ 
เหล่านี้เน้นการเข้าถึงผู้ชมเพ่ือต้องการยอดกดถูกใจ (like) และบอกต่อ (share)  
 จะเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊กและยูทูบตามที่กล่าวมานั้น ด้วยธรรมชาติ
ของสื่อ และคุณลักษณะในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้น การศึกษาให้มีความ
เข้าใจในสื ่อดังกล่าวจะทำให้สามารถวางแผนการผลิตสื ่อเพื ่อให้เข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายได้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารได้มากขึ้น คณะวิจัยจึงนำแนวคิดดังกล่าวมาเพื่อศึกษากระบวนการสื่อสาร
ผ่านรายการ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

2.4 แนวคิดเรื่องความเปนจริงเสมือน (Virtual Reality) 
 

2.4.1  ความหมายของความเปนจริงเสมือน  

“Virtual Reality” หรือ “ความเปนจริงเสมือน” เปนคําศัพทที่ถูกกลาวถึงเมื่อประมาณ 40 

ปที่ผ่านมา ซึ่งมีการกลาวถึงความหมายกันหลายแงมุมสําหรับในประเทศไทยจัดวา ความเปนจริง

เสมือนเปนเทคโนโลยีใหมสําหรับวงการศึกษาเพราะยังไมมีการนํามาใชอยางแพรหลาย หากแตอยูใน

ระหวางการคนควาวิจัย และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. 2541-2542 ไดบัญญัติศัพท

ภาษาไทยและแปลความหมายของ “Virtual Reality” วา “ความเปนจริงเสมือน”  

ความหมายของความเปนจริงเสมือน (กลวัชร คล้ายนาค, 2551 อ้างถึงใน น้ำทิพย์ วิภาวิน, 

2542)   

 ความเปนจริงเสมือน คือ คอมพิวเตอร์เครื ่องหนึ ่งที ่สร างขึ ้นเพื ่อใช งานเฉพาะอย าง  

ความเสมือนจริงมีอุปกรณที่ใชในการปอนขอมูล คือ คียบอรด มีหนวยประมวลผล หรือซีพียู มีหนวย

ความจํา ม ีอ ุปกรณ แสดงผล คือ Head-Mounted Display (HMD) ม ีล ักษณะเหมือนแว นตา  

มีซอฟตแวรที่ใชกับเครื่องโดยเฉพาะ ซึ่งเหลานี้มีอุปกรณเหมือนคอมพิวเตอร์และความเสมือนจริง 

ยังมีการติดตั้งเครื่องเลนซีดีรอมดวย สามารถเปลี่ยนซอฟตแวรไดทันทีที่ตองการ และมีฮารดดิสก 

ติดตั้งอยูภายในเครื่อง  

 กิดานันท์ มิลทอง (2543, น. 303) กล่าวว่า ความเป็นจริงเสมือนเป็นกลุ ่มเทคโนโลยี 
เชิงโต้ตอบที่ผลักดันให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกของการเข้าร่วมภายในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีอยู่จริงที่สร้างขึ้นโดย
คอมพิวเตอร์ พัฒนาการของความเป็นจริงเสมือนได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิดง่าย ๆ แต่มีอำนาจ
มากเกี่ยวกับการท่ีจะเสนอสารสนเทศอย่างไรให้ดีที่สุด นั่นคือ ถ้าผู้ออกแบบสามารถให้ประสาทสัมผัส
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ของมนุษย์มีความค่อยเป็นค่อยไปในปฏิสัมพันธ์กับโลกทางกายภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวเราแล้ว 
มนุษย์ก็สามารถรับรู้และเข้าใจสารสนเทศได้ง่ายขึ้น ถ้าสารสนเทศนั้นกระตุ้นการรับรู้สัมผัสของผู้รับ 
 กล่าวได้ว่า ความเป็นจริงเสมือน เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ใช้ได้มีความรู้สึกของการเข้าร่วมใน
สิ่งแวดล้อมเสมือนซึ่งสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ในการป้อนข้อมูล และมีอุปกรณ์ใน
การแสดงผล เพื่อให้มนุษย์สามารถรับรู้และเข้าใจสารได้ง่ายขึ้น 
 

2.4.2 ประวัติและความเปนมาของความเปนจริงเสมือน  

ความเปนจริงเสมือนเกิดจากการวิจัยของรัฐบาลอเมริกันประมาณ  40 ปที่ผ่านมา เพื่อการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการทหารและการจําลองในการบิน ตอมาในระยะ พ.ศ. 2503-2512 

(ค.ศ. 1960-1969) อีแวน ซูเทอรแลนด (Ivan Sutherland)  ไดประดิษฐจอภาพสวมศีรษะ 3 มิติ 

รนุแรก อีกท้ังในระยะนั้นไดมีพัฒนาการดานคอมพิวเตอรกราฟกเกิดขึ้น การใชจอภาพสวมศีรษะรวม

กับคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของเทคโนโลยีความเสมือนจริงในปจจุบัน  

ในระหวาง พ.ศ. 2513-2532 มีการวิจัยในหองปฏิบัติการวิจัยอวกาศ อารมสตรองไดพัฒนา

เทคโนโลยีการจําลองการบินโดยการปรับปรุงเครื่องแสดงผลแบบสวมศีรษะใหดีขึ้น เมื่อใหนักบินสวม

ใสแลวจะมีความรูสึกกลมกลืนไปกับสิ่งแวดลอมเสมือน ในระยะเดียวกันนั้นเองได้มีการวิจัยเกี่ยวกับ

ความจริงเสมือนในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกันเชนกัน เชน ที่มหาวิทยาลัยนอรทแคโรไลนา 

ไดมีการใชเทคนิคความเสมือนจริงในการสรางจินตนาการดานสถาปตยกรรมและดานการแพทย และ

ที่มหาวิทยาลัยแหงวิสคอนซินและคอนเนกทิคัต ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับ “ความจริงประดิษฐ” (Artificial 

Reality) ซึ่งมีความปฏิสัมพันธกับโลกเสมือนจริงสามารถใชไดทั้งดานการศึกษาและการบันเทิง  

 ในชวงประมาณ พ.ศ. 2531-2532 โครงการของนาซา (NASA) ไดเผยแพรเทคโนโลยีความ

เสมือนจริงไปโดยไมตั้งใจ โดยนักวิทยาศาสตรของนาซาไดรวมทํางานกับนักเขียนโปรแกรมและผูผลิต

อุปกรณเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ โดยนําเอาสวนประกอบตาง ๆ ที่มีอยูแลวมาประดิษฐ์รวมกันเพ่ือให

ไดจอภาพสวมศีรษะที่มีราคาถูกและใชเปนครั้งแรกโดยกองทัพอากาศ  

 ในป พ.ศ. 2536 เทคโนโลยีความเสมือนจริงไดแพร่หลายไปในดานบันเทิง ในระยะตอมา 

ผูผลิตเกมคอมพิวเตอร์ เชน ซีกา และนินเทนโด ไดนําเทคโนโลยีความเสมือนจริงมาใช้ในเกมตาง ๆ 

แทนของเดิม ในขณะที่บริษัทตาง ๆ ไดพัฒนาโดยการใชความเสมือนจริงมาใช้ ทางสถาบันและ 

กลุมนักวิจัยก็มีความพยายามในการนําความเสมือนจริงในดานตาง ๆ เชนกัน เชน ดานวิศวกรรม 

วิทยาศาสตร การแพทย และการฝกอบรม (กิดานันท มลิทอง, 2543, น. 304-305) และผลจาก

การศึกษาคนควาของสถาบันหลายแหงทั่วโลกทําใหเกิดองคความรูเกี่ยวกับ “ความเปนจริงเสมือน” 

อยางตอเนื่อง ประกอบกับในปจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณซอฟแวรสําหรับสรางความเปนจริงเสมือน

ใหมีราคาถูกลงและลดความซับซอนของการใชเทคโนโลยี ทําให้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนไดรับ
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ความนิยมในวงการตาง ๆ เปนอยางมาก ทั้งในวงการวิทยาศาสตร การศึกษา และวงการการศึกษา

พิพิธภัณฑและอุทยานประวัติศาสตรก็เชนเดียวกัน  

2.4.3 ระดับความเปนจริงเสมือน  

ในปี ค.ศ. 1996 คอลอสกี้ (Kalawsky, 1996) ไดแบงระดับความเปนจริงเสมือน ตาม

วิธีการใชและหลักการทํางานของอุปกรณเทคโนโลยีที่ตางกันไว ดังนี้  

1.  ระบบสัมผัสเต็มรูปแบบ (Fully- Immersive Virtual Reality) เปนตนแบบของระบบ

ความเป็นจริงเสมือนที่เกิดขึ้นในยุคแรกและยังไดรับความสนใจตลอดมาจนกระทั่งปจจุบัน เปนระบบ

ที่ผูใชสามารถรับรูขอมูลดวยประสาทสัมผัสอยางเต็มรูปแบบโดยผานอุปกรณคอมพิวเตอร์เสริมพิเศษ 

เปนตัวชวยรับสัมผัสนั้น เชน การไดกลิ่น จับตองสิ่งของ ไดยินเสียงตาง ๆ รอบตัว สามารถเคลื่อนที่

เสมือนวากําลังเดินอยูในสถานที่นั้นจริงดวยตนเอง โดยการรับสัมผัสดังกลาวนี้ต้องอาศัยวัสดุและ 

อุปกรณคอมพิวเตอร์เปนตัวชวยรับสัมผัสและสรางภาพ 3 มิติ โดยอุปกรณ์ในส่วนการแสดงผลข้อมูล 

(Output Devices) ได้แก่ 

- จอภาพสวมศีรษะ (Head-Mounted Display: HMD) ประกอบด้วยแว่นตาที่บรรจุ
มอนิเตอร์ขนาดเล็ก ทำด้วยกระจก 3 มิติ (Stereoscopic Glasses) และมีหูฟังเพื่อให้ผู้ใช้สามารถได้
ยินเสียงรอบทิศทาง และมองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ในลักษณะ 3 มิติ ในสิ่งแวดล้อม
นั้นได้ (กลวัชร คล้ายนาค, 2551, น. 11) 

- บูม (Binocular Omni-Orientation Monitor: BOOM) คืออุปกรณ์กล้องมองภาพ  
3 มิติ มีขาตั้งที่ช่วยกำหนดทิศทางการมองของผู้ใช้ และมีมอนิเตอร์เล็ก ๆ และเลนส์ตา 2 ข้างอยู่ใน
กล่องเชื่อมต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์คล้ายจอภาพสวมศีรษะ และมีคันโยกซึ่งผู ้ใช้สามารถเปลี่ยน
มุมมองหรือเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมเสมือนโดยการโยกคันโยก 

- เคฟว์ (Cave Automatic Virtual Environment : CAVE) เป็นระบบสร้างภาพลวงตา 
3 มิติเสมือนจริง โดยมีการติดตั้งจอมอนิเตอร์รอบทิศทางในห้องสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์ โดยติดตั้ง
จอมอนิเตอร์ขนาดเท่าผนังทุกด้านและพ้ืนห้อง  เมื่อผู้ใช้สวมอุปกรณ์แว่นตามสร้างภาพน้ำหนักเบา จะ
ทำให้รู้สึกว่ากำลังเดินในสถานที่เสมือนจริง 

- แว่นตามองภาพ 3 มิติ (Shutter Glasses) เป็นแว่นที่มีเลนส์เป็นมอนิเตอร์ขนาดเล็กที่
ตาทั้ง 2 ข้าง สามารถแสดงผล 3 มิติ เพื่อลวงตาให้ผู้ใช้เห็นว่ากำลังยืนในสถานที่นั้น ๆ และมองไป
รอบ ๆ เพื่อรับรู้ถึงความลึกของภาพ และเดินสำรวจได้  

 อุปกรณ์ในส่วนของข้อมูลนำเข้า ( Input Devices) ได้แก่ ถุงมือรับสัมผัส (Sensor Glove) 
เป็นถุงมือที่มีเส้นใยนำแสงเป็นแนวตามนิ้วและข้อมือ เพ่ือเป็นเครื่องรับรู้การเคลื่อนที่และส่งสัญญาณ
ไปยังคอมพิวเตอร์ เมื่อสวมถุงมือแล้วจะสามารถเข้าถึงสิ่งแวดล้อม และรับรู้ถึงวัตถุที่เป็นภาพลวงตาที่
ถูกสร้างข้ึนได ้
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2.  ระบบรับสัมผัสบางสวนหรือกึ่งรับสัมผัส (Semi-Immersive VR) เปนระบบที่ถูกพัฒนา

อุปกรณในรุนตอมา มีหลักการทํางานคลายกับรุ่นระบบรับสัมผัสเต็มรูปแบบ แต่มีการพัฒนาระบบ

จอภาพใหมีมุมกวางออกไป (wide angle display) สงสัญญาณท่ีเปนความถี่สูง แสดงผลความ

ละเอียดของภาพ 1000 ถึง 3000 เสน ซึ่งแสดงภาพไดละเอียดกวาจอภาพสวมศีรษะ (Head-

Mounted Display: HMD) แตต่างกันตรงที่ระบบนี้เปนการเนนในสวนอุปกรณแสดงผล  

โดยอุปกรณ์ในส่วนการแสดงผลข้อมูล ได้แก่ 
- จอภาพมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ ( A Large Screen Monitor) 
- ระบบจอภาพฉายโทรทัศน์ขนาดใหญ่ ( A Large Screen Television Projector) 
- ระบบจอภาพฉายโทรทัศน์ขนาดขยายหลายเท่า ( Multiple Television Projection 

System) 
อุปกรณ์ในส่วนข้อมูลนำเข้า ได้แก่ 

- คันโยกควบคุมการเคลื่อนที่ของภาพ 3 มิต ิ
- อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อม 2 มิต ิ

3. ระบบความเป็นจริงเสมือนผานหนาจอ (Non immersive VR หรือ Desktop VR) ต่อมา
ไดรับความนิยมและมีการพัฒนามาใชในวงการตาง ๆ มากขึ้น เนื่องจากระบบระบบรับสัมผัสเต็ม
รูปแบบ (Immersive VR) ต้องใชอุปกรณเสริมที่มีราคาแพงและขนาดใหญ จึงมีการพัฒนาทางดานซอ
ฟแวรแทนเพ่ือลดการใชอุปกรณเสริมลงใหเหลือเพียงการทํางานบนจอคอมพิวเตอรสวนบุคคลเทานั้น  
ซ่ึงเปนการสรางภาพดวยคอมพิวเตอรกราฟกระบบมัลติมีเดีย ประมวลผลดวยภาษาคอมพิวเตอร และ
แสดงท ี ่ หน ้ าจอมอน ิ เตอร ์  ม ีหล ักการท ํ างานโดยให ผู ใช น ั ่ ง อยู ท ี ่ หน าจอมอน ิ เ ตอร   
แลวจะสามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่เสมือนวาไดเคลื่อนที่อยูในสถานที่นั้นจริง ซึ่งผูใชจะตองใช
จินตนาการสูงกวาประเภทแรก  เพราะความเปนจริงเสมือนประเภทนี้เปนการรับสัมผัสดวยการดู
ภาพผานมอนิเตอร์และควบคุมการเคลื่อนที่ดวยมือบังคับอุปกรณเพื่อเปลี่ยนมุมมองเทานั้น (กลวัชร 
คล้ายนาค, 2551) 

โดยอุปกรณ์ในส่วนการแสดงผลข้อมูล ได้แก่ 
- จอมอนิเตอร์แสดงผล (Monitors) 
อุปกรณ์ในส่วนข้อมูลนำเข้า ได้แก่ 
- คีย์บอร์ด (Keyboard) 
- เมาส์ (Mouse) 
- แทร็กบอล (Trackball) 
- จอยสติ้ก (Joystick) 
- ปากกาดิจิตอล (Digital Pen) 
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- Software เช่น Superscape, VRML, CAD รวมถึง Browsers สำหรับประมวลผล ซึ่งเป็น
ส่วนที่ผู้ใช้ ใช้รับสัมผัสและใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมเสมือน (Vladimir, 2000 อ้างถึงใน 
กลวัชร คล้ายนาค, 2551)  

  2.4.4 ความจริงเสมือนเพื่อการศึกษา  

ในวงการศึกษานั้น การสรางจินตนาการเปนวิธีการในการเสนอขอมูลและมโนทัศนแกผูเรียน  

เพื่อช่วยใหเกิดความเขาใจและการปรับตัวใหเขาไดในสังคม จึงมีการใชสื่อการสอนประเภทหนังสือ

ภาพและโสตทัศนวัสดุ และในปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีความเสมือนจริงมาใช เพื ่อเพ่ิม 

ประสบการณดานนี้แกผูเรียนด้วย  

นับตั้งแตป พ.ศ. 2531 เปนตนมาที่มีการนําความเสมือนจริงมาใชในสถาปตยกรรมและ

ออกแบบนั้น นักวิจัยไดคาดการณวาจะสามารถนําความเสมือนจริงมาใชในการศึกษาได โดยใชในการ

สอนคณิตศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตรไมจําเปนตองคร่ำเครงอยูกับ หนังสือตําราหรือการคํานวณแต

เพียงอยางเดียวอีกตอไป นอกจากนี้ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสมือนจะทําใหสารานุกรมกลายเป

นพิพิธภัณฑเสมือนที่เราสามารถท่องเที่ยวอยูภายในสถานที่นั้นไดอยางสนุกสนาน  

  2.4.5 ภาพกับการเรียนการสอน (Image with Learning)  

ภาพเปนสื่อวัสดุที่สามารถมองเห็นดวยตา ซึ่งเปนประสาทสัมผัสที่มนุษยสามารถรับรู้ไดมาก

ประมาณร้อยละ 80 เมื่อเทียบกันประสาทสัมผัสอ่ืน ๆ ภาพจึงเปนสิ่งสําคัญในฐานะสื่อท่ีอํานวยประโย

ชนตอการเรียนรู เป็นอย่างมาก (Gropper, 1966) และเปนสื ่อการเรียนการสอนที่มีคุณคา โดย

สามารถจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนไดใกลเคยีงกับประสบการณตรง สามารถนําเสนอสิ่งที่

ผู้เรียนไมเคยพบเห็นหรืออยูหางไกลมาใหดูได้ ผูเรียนจึงเกิดการเรียนรูไดงาย  

รูปภาพจึงเปนสื่อการสอนที่เปนสากล เนื่องจากสามารถดูภาพและเขาใจความหมายจากภาพ

ได ดังนั้นจึงมีการนําสื่อการสอนประเภทรูปภาพมาประยุกตใชในการเรียนการสอนอยางกวางขวาง ใน

การนํารูปภาพมาใชในระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพขึ้นกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น สถานภาพ

ประสบการณเดิมของผูเรียนและภูมิหลังทางวัฒนธรรมและสังคม 

  2.4.6 ภาพเสมือนจริง (Image based Environment)  

ขอบเขตที่จํากัดของรูปภาพ คือ การเสนอมุมมองเพียงดานเดียวและเปนภาพนิ่ง ซึ่งผู้เรียนไม

สามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกับภาพได การนําภาพที่มีลักษณะเสมือนจริงมาใชในการนําเสนอภาพทํา

ใหเราสามารถเคลื่อนยายมุมมอง และเดินไปรอบบริเวณสถานที่และวัตถุตาง ๆ ได  

ในปจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีในการสรางสภาพแวดลอมความจริงเสมือนเกิดขึ้น ซึ่งเรียกวา 

VR โดยวิธีการใชกลองถายรูปดิจิตอลถายภาพจํานวนมากในทิศทางท้ังหมดจากจุดเดียวกัน จากนั้นซอ
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ฟแวร VR จะผสมผสานภาพถายเขาดวยกันอยางรวดเร็ว เพื่อให้ไดฉาก 360 องศา เมื่อมีการใช้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เลื่อนภาพ มุมมองรอบดานจะเปลี่ยนไป และสามารถเปลี่ยนมุมมองดานบนานล

างไดดวย ราวกับบุคคลกําลังเดินตรงไปจุดศูนยกลางของจอ โดยฉากเสมือนจริงเกิดจากภาพถาย 

จริง ๆ ที่เรียงซอนกันเปนมุมมอง 360 องศา ซึ่งชนิดของภาพเสมือนจริงสามารถแบงไดดังนี้  

1. ภาพพาโนรามาเสมือน (Interactive Panorama) ในปจจุบันสามารถสรางภาพพาโนรามา

ไดโดยใชซอฟแวรสรางภาพดวยการตอภาพเขาดวยกัน รวมถึงกลองดิจิตอลในปจจุบันจะมีโปรแกรม

ในการสรางภาพพาโนรามาไวดวย นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถสรางภาพพาโนรามาเสมือนเพ่ือ

นําเสนอบนคอมพิวเตอรได โดยจะแสดงภาพพาโนรามาและเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการชมภาพ เชน 

ปุมเลื่อนภาพไปทางซาย ปุ่มเลื่อนภาพไปทางขวา นอกจากนี้ผูชมสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกับภาพ

ได โดยภาพสื่อโนรามาเสมือนจะมีจุดสังเกตจะอยูตรงกลางภาพโดยที่ผูชมสามารถดูภาพสถานที่สิ่ง

แวดลอมตาง ๆ ไดรอบตัว 360 องศา  

2. วัตถุเสมือน ( Interactive Object Movie) ผูชมสามารถมองวัตถุไดในมุมมองหรือจุด

สังเกตที่แตกตางกัน โดยมีวัตถุอยูตรงกลางและผูชมสามารถเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ วัตถุนั้นได วัตถุท่ีนํามา

สรางอาจจะเป็นสิ่งของเล็ก ๆ ไปจนถึงสิ่งของขนาดใหญ่ การถายภาพลักษณะนี้ควรเปลี่ยนมุมหรือ

เคลื่อนยายมุมในการถายภาพรอบ ๆ วัตถุนั้นทุก ๆ 10-20 องศา โดยความกลมกลืนของการหมุนวัตถุ

ขึ้นอยูกับจํานวนองศาท่ีเปลี่ยนไปในการถายภาพและจํานวนภาพที่ถาย โดยภาพวัตถุเสมือนที่นําเสนอ

อาจเปนเพียงการหมุนวัตถุในแนวระนาบหรือหมุนวัตถุไดรอบทิศทาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุและจุดประ

สงคของผูสราง  

2.4.7 ภาพเสมือนจริงในการศึกษา  

ภาพเสมือนจริงถูกนํามาใชในการศึกษา ซึ่งเริ ่มแรกของการพัฒนานั้นเปนเทคโนโลยีเพ่ือ

การทหารซึ่งจะมีประโยชนในการเรียนรูเสนทาง ประโยชนของความจริงเสมือนที่รู้จักกันในปจจุบันคือ 

เกมสในคอมพิวเตอร นอกจากนี้ภาพพาโนรามาเสมือนจริง ยังไดถูกนํามาใชในการทัศนศึกษาเสมือน

จริงในเว็บไซตด้วย  

การศึกษานอกสถานที่เสมือนมีประโยชนดังตอไปนี้ (Los Angeles Education Partnership, 

2001)  

1. ผเูรียนสามารถไปเยือนยังสถานที่ท่ีเขาไมถึงหรือที่อยูหางไกล  

2. ผเูรียนสามารถสํารวจและเรียนรูหลาย ๆ สถานทีไ่ดจ้ากชั้นเรียนหรือที่บาน  

3. ผเูรียนสามารกลับไปยังสถานที่ที่ตองการได้หลายครั้ง  

4. การศึกษานอกสถานที่เสมือนไม่ตองผจญกับสภาพอากาศท่ีไมเปนใจ  
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การสรางพิพิธภัณฑเสมือนจริง หรือแหลงการเรียนรูทางประวัติศาสตรเสมือนจริงไดนําภาพ

พาโนรามาเสมือนในการนําเสนอพิพิธภัณฑ  รูปภาพจะถูกสรางขึ ้นเพื ่อชวยใหผู เยี ่ยมชมรูสึก

เหมือนกับอยูในสถานที่นั้นจริง ๆ มีการแสดงขอมูลถึงนิทรรศการที่แสดงอยูจริง โดยพิพิธภัณฑเปน 

เหมือนผู เตรียมขอมูลไว  และผู เขาชมเปนเสมือนผูสะสมขอมูล ดังนั ้นพิพิธภัณฑเสมือนจริง  

ควรเตรียมขอมูลที่ครบถวนในการที่จะใหผูเขาชมเสาะหา ถึงแมจะมีกลุมผูเขาชมหลายประเภท  

ในสวนดานการนําเสนอขอมูล สครีเว ิน ซีจี (Screven C.G., 2000 อ้างถึงใน กลวัชร  

คล้ายนาค, 2551) กลาววา เนื้อหาของสวนที่นํามาแสดง องคกร การนําเสนอตองเตรียมขอมูล 

ในทางบวกสําหรับการสรางแรงจูงใจใหคนเขามาชม โดยสรางการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 

สนับสนุนการใหขอมูลและรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ และหลีกเลี ่ยงสวนที่จะใหผลทางลบ  

เช่น การใสความคิดเห็นสวนบุคคล การทํารูปแบบที่ไมใหผู้เขาชมมีปฏิสัมพันธ ใชคําศัพทที่ยาก 

ต่อการเขาใจ ขอมูลที่เยอะเกินไป ตลอดจนการนําเสนอท่ีสรางความสับสนใหกับผูใช  

2.4.8 ความหมายของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

 หมายถึงพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในโลกดิจิทัล โดยผู้ชมสามารถเข้าชมได้โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยวัตถุท่ีจัดแสดงสามารถอยู่ในรูปแบบของภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยสามารถมองในมุมต่าง ๆ ได้  

2.4.8.1 ประเภทของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

 โดลกอส (อารี อิ ่มสมบัติ, 2550 อ้างถึงใน อิทธิญา อาจรักษา, 2556, น. 17) ได้แบ่ง
พิพิธภัณฑ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. Online Brochure มีลักษณะที่จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ เช่น เวลาในการเปดิ - 
ปิดพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลต่างๆ หรือรายละเอียดของแต่ละชั้นในอาคาร 

2. Web Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำส่วนต่างๆ ที่มีอยู่จริงมาใส่ใน  web มีการจัดแบ่ง
หัวข้อของข้อมูลสารสนเทศ และมีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ  
 ส่วน เวนเนอร์ ชไวเบนซ์ (อารี อ่ิมสมบัติ, 2550 อ้างถึงใน อิทธิญา อาจรักษา, 2556, น. 17) 
มีการแบ่งพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงตามวัตถุประสงค์ในการสร้างพิพิธภัณฑ์ ดังนี้ 

1. พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ คือ Website เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่สมบูรณ์ โดย
ไม่จำกัดจำนวนการเข้าชม มีการรองรับการเรียนรู้แบบสืบสอบ และแบบค้นพบได้ 

2. พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเพ่ือการตลาด มีจุดมุ ่งหมายเพื ่อขับเคลื ่อนด้านการตลาดของ
พิพิธภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้ชมรับทราบเหตุการณ์พิเศษที่จัดขึ้น รวมถึงวัตถุ
ต่าง ๆ ที่มีในพิพิธภัณฑ์ หรืออาจมีร้านค้าออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์ 

และมีการแบ่งพิพิธภัณฑ์เสมือนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามความสามารถในการพัฒนา
เป็นพิพิธภัณฑ์เสมือน ดังนี้ (อารี อ่ิมสมบัติ, 2550 อ้างถึงใน อิทธิญา อาจรักษา, 2556, น. 17) 
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1. The Brochure Museum เป็น Website ที่ใช้ข้อมูลเบื้องต้นของพิพิธภัณฑ์ เช่น ชนิด
ของวัตถุ รายละเอียดในการติดต่อพิพิธภัณฑ์ 

2. The Content Museum นำเสนอวัตถุที่มีในพิพิธภัณฑ์ และแนะนำการสำรวจออนไลน์
ให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือน เพ่ือนำเสนอข้อมูลในเบื้องต้นของวัตถุ เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญมากกว่า
บุคคลทั่วไป 

3. The Learning Museum มีวัตถุประสงค์ในการรองรับผู้ชมเสมือนที่มีความแตกต่างด้าน
อายุ ภูมิหลัง และการศึกษา มีการเพิ่มเติมในการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศที่เร้าความสนใจของผู้เข้า
ชม เพื่อให้ผู้ชมกลับเข้ามาชมอีกครั้ง และผู้ชมอาจจะเข้ามาชมวัตถุในพิพิธภัณฑ์จริงในอนาคต 

4. The Virtual Museum มีการเชื่อมโยงไปยังวัตถุดิจิทัลซึ่งสร้างขึ้นโดยจำลองจากวัตถุจริง   

2.4.8.2 ระดับของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ควรอนุญาตให้ผู้เข้าชมสามารถเลือกระดับของพิพิธภัณฑ์ได้ โดยมีการ
แบ่งระดับ ดังนี้ 
 1. รูปแบบข้อความ มีลักษณะโครงสร้างที่มีหัวข้อ มีการใช้ตัวอักษร หรือภาษาเป็นสื่อ 
 2. ร ูปแบบกราฟิก ม ีการแยกแผนที ่ ในแต่ละชั ้น หร ือแต่ละห้องของอาคาร หร ือมี
ภาพเคลื่อนไหว ทั้งแบบ 2 และ 3 มิต ิ
 3. รูปแบบของประสบการณ์เข้าถึงแบบ 3 มิติ เป็นรูปแบบที่ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้เดินเข้าชมใน
พิพิธภัณฑ์ ณ สถานที่จริง โดยรับรู้ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยเคลื่อนที่โดยการใช้เมาส์ หรือก้าน
ควบคุม 
 จากงานวิจัยเรื่องแนวทางการออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ได้จำแนกประเภทของการนำ
ชมเสมือน (Virtual Tour ) ไว้ 5 ประเภท ดังนี้ (วรพจน์ ส่งเจริญ, 2554 อ้างอิงจาก Worcester 
Polytechnic Institute, 2006) 

1. พิพิธภัณฑ์เสมือนแบบตัวอักษร (Test-based) เป็นการนำชมที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่
ถูกต้องของพื้นที่การจัดแสดงอย่างละเอียดโดยการบรรยาย จึงเป็นการนำชมแบบเรียบง่าย ไม่มี
ภาพประกอบ ทำให้ใช้งบประมาณไม่มาก 

2. พิพิธภัณฑ์เสมือนแบบรูปภาพ (Photo-based) เป็นการนำชมแบบมีภาพประกอบกับคำ
บรรยายอย่างเจาะลึก เป็นการนำชมที่ไม่ซับซ้อนในการผลิต มีเพียงรูปภาพและคำบรรยายในการจัด
แสดง 

3. พิพิธภัณฑ์เสมือนแบบภาพปริทัศน์ (Panaromic) การนำชมลักษณะนี้ประกอบด้วยภาพ
ปริทัศน์ 360 องศาของนิทรรศการ เพื่อให้เกิดความรู้สึกเสมือนจริงสำหรับผู้ใช้งาน การนำชมแบบนี้
อาจมีต้นทุนสูง เพราะจำเป็นต้องใช้รูปภาพคุณภาพสูง เพื่อให้แน่ใจว่ารูปภาพมีความถูกต้อง มีความ
กลมกลืนเมื่อประกอบเข้าด้วยกัน 
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4. พิพิธภัณฑ์เสมือนแบบวีดิทัศน์ (Video-based) การนำชมแบบนี้ประกอบด้วยภาพวีดิ
ทัศน์ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีเสียงและคำบรรยายประกอบเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ของผู้ชม มีค่าใช้จ่ายสูงใน
การผลิต และแก้ไข เพิ ่มเติมข้อมูลใหม่ลำบาก จำเป็นต้องมีการผลิตวีดิทัศน์ใหม่ทั ้งหมดหากมี
ข้อผิดพลาด  

5. พิพิธภัณฑ์เสมือนแบบเรียลไทม์ (Real-time virtual reality) เป็นการนำชมที่ผสมผสาน
ระหว่างแบบภาพปริทัศน์และแบบวีดิทัศน์ สามารถทำให้เกิดประสบการเสมือนจริงของพิพิธภัณฑ์ 
ผู้ชมสามารถสำรวจพิพิธภัณฑ์ได้โดยไม่ถูกจำกัดเรื่องลำดับเส้นทาง  ผู้ ชมได้สัมผัสประสบการณ์ 360 
องศาของวัตถุที่จัดแสดง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีการปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ คล้าย
การเล่นเกม การผลิตมีรายละเอียดมาก จึงมีค่าใช้จ่ายสูงมาก 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการพัฒนาในยุคดิจิทัล พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ได้มีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์ดินดล พิพิธภัณฑ์
มหัศจรรย์พันธุกรรม และนิทรรศการจากเส้นด้าย สู่ลายผ้า เพื่อให้สามารถเผยแพร่นิทรรศการไปยัง 
ผู้ที ่สนใจแต่ไม่สะดวกเข้ามาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ โดยในการวิจัยครั ้งนี้ 
คณะวิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงในอาคารอ่ืน ๆ ต่อไป 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการ 
 

 ส่วนหนึ่งของการวิจัยครั้งนี้ ไดศ้ึกษาในส่วนของการผลิตรายการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิม
พระเกียรติฯ ได้สร้างสรรค์ขึ ้น โดยมีรายการทั้งหมดจำนวน 6 รายการ ได้แก่ รายการเกษตร ON 
LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  รายการกิน อยู่ ดี รายการวิชาของแผ่นดิน รายการเพลินบนจอ  รายการ
เกษตรภูธร และรายการเรื่องเล่าชาวเกษตร ในรูปแบบรายการ Online ที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
เกษตรให้กับผู้รับบริการทั่วประเทศ เผยแพร่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ และยูทูบของพิพิธภัณฑ์  การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิจัยจึงนำแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกรอบทำ
ความเข้าใจต่อกระบวนการผลิตรายการต่าง ๆ จากส่วนผู้ผลิต อันหมายถึง สำนักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ที่ได้กำหนดเนื้อหา และ
รูปแบบรายการ สู่การเผยแพร่ “สาร” ไปยังผู้รับบริการ โดยคณะวิจัยได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการผลิต
รายการโทรทัศน์มาประยุกต์ใช้ โดยจะพิจารณาองค์ประกอบของการจัดรายการ ส่วนประกอบของ
รายการ รูปแบบการนำเสนอรายการ และกระบวนการผลิตรายการ ดังนี้ 
 

2.5.1 องค์ประกอบของการจัดรายการ  

สำหรับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของรายการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) คณะวิจัยได้ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับ
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องค์ประกอบของรายการโทรทัศน์มาประยุกต์ใช้เพื่อทำความเข้าใจ และเป็นกรอบในการวิเคราะห์
รายการ ดังนี้ 
 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และนิคม ทาแดง (2536 อ้างถึงใน เสรี เรือนหล้า, 2543, น. 36-37)  
ได้กล่าวถึง องค์ประกอบสำคัญ 6 ประการของการจัดรายการโทรทัศน์ คือ  
 1. วัตถุประสงค์ของรายการผู้รับผิดชอบในการจัดรายการจำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของ
รายการให้เด่นชัดว่าต้องการให้ผู้ชมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปด้านใด ผู้จัดรายการต้องทราบประเภท
และรูปแบบ  
 2. ประเภทและรูปแบบของรายการ จะทำให้ทราบข้อดีและข้อเสีย  
 3. วิธีการเสนอรายการหมายถึง การดำเนินเรื่องของรายการที่จะทำให้น่าสนใจดึงดูดผู้ชมให้
ติดตามโดยมีความสัมพันธ์กับรูปแบบซึ่งมีวิธีการนำเสนอ 2 แบบ คือ  

- การนำเสนอรายการแบบเรียงลำดับก่อน-หลัง (Chronological) เป็นการนำเสนอรายการ
แบบตรงไปตรงมา โดยเรียงลำดับตามขั้นตอน เวลา และเหตุการณ์ หรือระยะทาง  

- การนำเสนอแบบผูกผัน (Flash back techniques) เป็นการดำเนินเรื่องในรายการแบบ
ไม่เรียงลำดับก่อน-หลัง โดยเริ ่มต้นจากจุดหนึ่งที ่มิใช่จุดเริ ่มต้นและไม่เรียงลำดับขั้นตอน เวลา 
เหตุการณ์ หรือระยะทาง  
 4.  เน ื ้อหาสาระของรายการ หมายถ ึง ประเด ็นข ้อค ิดทรรศนะความร ู ้ส ึกน ึกคิด  
เจตคติ ค่านิยม และความชำนาญที่ผู ้ชมจะได้รับหลังจากชมรายการแล้วเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกว่า “ได้”  
อะไรสักอย่างจากรายการ 
  5. วิญญาณและอารมณ์ของรายการผู้จัดรายการต้องพยายามสร้างวิญญาณหรืออารมณ์ของ
รายการให้เกิดขึ้นเพื่อให้รายการมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความหวานชื่นและอารมณ์มัว
หมองและอารมณส์นใจนับเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการจัดรายการ  
 6. เวลาและจังหวะรายการ  

- การจัดรายการต้องกำหนดช่วงเวลาและความยาวของรายการให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
รูปแบบและวิธีการนำเสนอ และมีจังหวะเดินเรื่องที่เหมาะสม โทรทัศน์เกี่ยวข้องกับผู้ชมในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเรื่องของเวลาที่กำหนดไว้ เปรียบเสมือนการอ่านหนังสือจะอ่านเวลาใดเมื่อไรอ่านเร็วอ่านช้า
หรืออ่านละเอียดก็ตาม แต่ถ้าเป็นโทรทัศน์นั้น จะข้ึนอยู่กับการนำเสนอตามบทที่เขียนไว้และดำเนินไป
ตามกระบวนการผลิต  

- จังหวะของรายการ หมายถึง ท่วงทีลีลาช้าเร็วของรายการเดินเรื่องเพ่ือให้มีความรู้สึกว่า 
“พอดี” ในการเสนอรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะวีดีทัศน์เพื่อการศึกษาผู้ผลิตรายการจะต้องพิถีพิถัน
ในการเสนอรายการแก่ผู้เรียนให้การเรียนรู้ในเนื้อหาและการเก็บวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด (คำนึง กาย
สอน, 2524 อ้างถึงใน เสรี เรือนหล้า, 2543, น. 37)    
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  2.5.2 ส่วนประกอบของรายการ  

จากการทบทวน โดยใช้การศึกษาถึงส่วนประกอบรายการโทรทัศน์เป็นพื้นฐาน จะประกอบ
ไปด้วยส่วนประกอบที่สําคัญ 4 ส่วน (ญาณิศา ไชยศรีหา, 2557, น. 58) ได้แก่ 

1. ไตเติ้ลรายการ คือ ส่วนประกอบของรายการโทรทัศน์ที่ทําหน้าที่บอกชื่ อรายการ อยู่ใน
ส่วนแรกสุดก่อนนําเสนอเนื้อหารายการ ประกอบขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงชื่อรายการแนะนําผู้ร่วมรายการ
และผู้ดําเนินรายการ ทักทายผู้ชม และแนะนําเนื้อหารายการ 

2. ตัวอย่างรายการ คือ ส่วนประกอบของรายการโทรทัศน์ที่เสนอตัวอยางเนื้อหาของรายการ
ที่จะออกอากาศในครั้งนั้น ประกอบขึ้นเพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลที่สําคัญของรายการในการออกอากาศ
ครั้งนั้นๆ เพ่ือเป็นการดึงดูดใจผู้ชมรายการ 

3. อินเตอร์ลูด คือ ส่วนประกอบของรายการโทรทัศน์ที่อยูระหว่างเนื้อหารายการและโฆษณา 
หรืออยูระหว่างเนื้อหารายการช่วงต่อไป 

4. ท้ายรายการ คือ ส่วนประกอบของรายการโทรทัศน์ที ่อยู ่ลําดับท้ายสุดของรายการ  
มีหน้าที่ในการขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตรายการ 

  2.5.3 รูปแบบการนำเสนอรายการ   

 รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ (Program Format) หมายถึง ลักษณะโดยรวมของรายการ
วิทยุโทรทัศน์ ซ ึ ่งใช ้เทคนิค ว ิธ ีการ และลีลาการนำเสนอ เพื ่อถ่ายทอดเนื ้อหาสาระหรือสิ่ง  
ต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายการให้เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจต่อผู้ชมรายการ โดยเทคนิควิธีการ
และลีลาการนำเสนอจะมีลักษณะแตกต่างกันไปทั้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับความแตกต่างในการผสมผสาน
องค์ประกอบในการผลิตรายการ เช่น ภาพ เสียง ผู้ดำเนินรายการ ฉาก ภาพกราฟิก ผู้ร่วมรายการ 
รวมไปถึงสิ ่งสนับสนุนการผลิตอื ่น ๆ ประกอบกับปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจที ่มีความ
สลับซับซ้อน ทำให้เนื ้อหาสาระ ข่าวสาร ความรู ้ ความบันเทิง มีปริมาณมากและหลากหลาย
ขณะเดียวกันผู้ชมรายการที่มีความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันไป ด้วยหน้าที่ของสถานีและ
ผู้จัดรายการต้องพยายามคิดค้นหาจุดลงตัวที่พอดีระหว่างเนื้อหา รูปแบบ วิธีการนำเสนอ เนื้อหาของ
รายการกับความต้องการของผู้ชมรายการเพื่อให้ได้รายการที่ดีมีคุณภาพและเป็นที่น่าสนใจมากที่สุด 
(สุภวัฒน์ สงวนงาม, 2557, น. 28) โดยการจัดแบ่งรูปแบบของรายการโทรทัศน์สามารถแบ่งออกเป็น
จำนวน 19 รูปแบบ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์, 2550, น. 45-49)  

1. รายการข่าว (News) เป็นรายการที่เน้นการนำเสนอเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ใน
สังคมท่ีต้องมีความถูกต้องแม่นยำ แต่ไม่เน้นความบันเทิง  

2. รายการสารคดี (Documentary) เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่มีข้อเท็จจริงเพียงเรื่อง
เดียว แต่มีการนำเสนอท่ีหลากหลายน่าสนใจและมีสาระความรู้  
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3. รายการละคร (Drama) เป็นรายการที่ให้ความบันเทิงกับผู้ชมโดยเนื้อหาไม่ต้องเป็นเรื่อง
จริงเสมอไปอาจจะเป็นเรื่องที่มาจากจินตนาการหรือแต่งขึ้นเองทำให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนานในการ
รับชม  

4. รายการเกม (Game) เป็นรายการที ่จะเน้นการแข่งขันเล่นเกมภายใต้เงื ่อนไขที ่ทาง  
1 รายการ จำกัด ภายในเวลาอันจำกัด ซึ่งผู้ชมจะมีส่วนร่วมในการเชียร์ด้วยทำให้เกิดความสนุกสนาน  

5. รายการตอบคำถาม (Quiz) เป็นรายการที่มีความคล้ายคลึงกับรายการเกมแต่แตกต่างกัน
ที่เป็นการแข่งขันท่ีอาศัยไหวพริบความรู้ของผู้เล่นมากกว่าการใช้ทักษะร่างกาย  

6. รายการพูด (Talk Show) เป็นรายการที่เน้นการพูดผู้ดำเนินรายการจะพูดคุยกับแขกรับ
เชิญ  

7. รายการวาไรตี้ (Variety) เป็นรายการที่มีรูปแบบที่หลากหลายผสมผสานกันโดยส่วนใหญ่
จะมีองค์กระกอบเป็นดนตรีและเพลงความตลกขบขันและการสนทนากับแขกรับเชิญ  

8. รายการดนตรี (Music) เป็นรายการที่มุ่งให้ความบันเทิงด้วยการบรรเลงดนตรีการขับร้อง
เพลง 

9. รายการกีฬา (Sport) เป็นรายการที่มุ่งเน้นการแข่งขันในเกมกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่ง
ทั้งแบบถ่ายทอดสดและการเปิดเทปบันทึกการแข่งขัน 

10. รายการถ่ายทอดสด (Live) เป็นรายการที่นำเสนอภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทันที
ไปยังผู้ชมโดยตรง  

11. รายการสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) เป็นรายการที่นำประเด็นข่าวมานำเสนอ
ใหม่โดยใช้รูปแบบรายการสารคดี  

12. รายการวิจารณ์ข่าว (News Commentary) เป็นรายการที่นำประเด็นข่าววิพากษ์วิจารณ์
โดยผู้ดำเนินรายการเองหรือมุมมองของแขกรับเชิญ  

13. รายการพูดคุยสนทนาเชิงวิเคราะห์ข่าว (News and Talk) เป็นรายการที่หยิบยกประเด็น
ข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์พูดคุยโดยมีผู้ดำเนินรายการสองคนขึ้นไปพูดคุยกัน  

14. รายการสารละคร (Docu-Drama) เป็นรายการที่นำเรื่องจริงมานำเสนอด้วยรูปแบบการ
แสดงเป็นละครมีการพูดเรื่องเช่นเดียวกับละคร  

15. รายการวาไรตี้ทอล์กโชว์ (Variety Talk Show) เป็นรายการที่นำการพูดคุยมาผสมกับ
รายการวาไรตี้โดยพูดคุยกับแขกรับเชิญเป็นหลัก  

16. รายการวาไรตี้เกมโชว์ (Variety Game Show) เป็นรายการที่นำรูปแบบเกมมาผสมกับ
รูปแบบวาไรตี้และเพ่ิมความบันเทิงอ่ืน ๆ เข้าไป  

17. รายการข่าวบริการ (Service) เป็นรูปแบบการบริการพื ้นที ่การออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน์ในการนำเสนอข่าวของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการนำเสนอไปยังประชาชน  

18. รายการโฆษณา (Advertising) เป็นรายการประกาศสินค้าหรือบริการเพื่อให้คนทั่วไป
รู้จักสินค้าหรือการบริการนั้น  
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19. รายการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เป็นรายการที่แสวงหาความสัมพันธ์ความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชนเพื่อให้ประชาชนยอมรับให้ความร่วมมือ 

  2.5.4 กระบวนการผลิตรายการ 

 โดยทั่วไปการผลิตรายการนั้น จะประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน คือ (Wetzel ,1990 อางถึงใน 

พจนา สะใบบาง, 2546, น. 25) ดังนี้ 

 1. ขั ้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) เป็นขั ้นตอนของการ
วางแผน ประชุมบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เตรียมงานให้พร้อมก่อนการบันทึกเสียง หรือการถ่ายทำรายการ 
นับเป็นขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญมาก รายละเอียดของขั้นตอนก่อนการผลิตมีดังนี้ 

1) วางแผนทางการผล ิต  ผู ผล ิตรายการ  (Producer)  เป นผู น ํ า ในการประชุม 

ทีมงานฝายตาง ๆ ที่คัดเลือกใหมารวมงาน โดยแจงใหทราบถึงขอมูลเบื้องตนของรายการที่จะทํา  

เชน กลุมเปาหมาย รูปแบบรายการ วัตถุประสงคของการผลิต วันและเวลาในการออกอากาศ 

งบประมาณในการผลิต เพ่ือใหทุกฝายทําความเขาใจใหตรงกันแลววางแผนในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ

ในการผลิตตอไป 

2) การเขียนบท ผูเขียนบท (Script Writer) เปนผูที่ไดรับมอบหมายงานจากผูผลิตรายการ

โดยตองทําความเขาใจกับรายละเอียดของรายการใหชัดเจนเพื่อนํามาเปนขอมูลในการเขียนบท เชน 

กลุ มผู ร ับสาร กลุ มเป าหมายเป นใคร อยู ในช วงว ัยใด ความสนใจของเขาเป นอย างไร  

รายการนั้นมีความยาวในการนําเสนอเทาไหร วัตถุประสงคในการผลิตรายการเปนอยางไร จากนั้นจึงต

องคนควาหาขอมูลเนื้อหาสาระที่จะนําเสนอสูผูชม โดยตองทําใหมีความนาสนใจนารับชม รับฟง บท 

(Script) ก็เปนสวนสําคัญของการผลิตรายการ ซ่ึงการเขียนบทของสื่อโทรทัศนจะเนนรายละเอียดทั้งด

านภาพและเสียง 

3) การเตรียมวัสดุรายการ ในสวนของการผลิตรายการโทรทัศนจะมีความละเอียดซับซ้อน 

จึงตองแบงทีมงานรับผิดชอบการทํางานดานศิลปกรรม ไดแก ทีมฉากและอุปกรณประกอบฉาก (Set 

& Props) ทีมเสื้อผา (Costume) ทีมชางแตงหนา (Make Up) และทีมกราฟก (Graphic) 

4) การประสานงาน ในทีมงานผูผลิตจะมีผูประสานงานนัดหมายการประชุม ติดตามความ

คืบหนาของงาน ทําสําเนาบทแจกทีมงานทุกฝาย ติดตอจองหอ้งสตูดิโอในวันและเวลาที่กําหนด แจงฝ

ายเทคนิคในวันที่จะบันทึกเทป นัดหมายพิธีกร แขกรับเชิญ ผูดําเนินรายการและผูเขารวมรายการ 

โดยผู ท ี ่ ท ํ าหน าท ี ่ ประสานงานจะเป นแกนกลางในการประสานงานระหว างท ี มงาน 

ในฝายตาง ๆ ใหการทํางานเปนไปอยางราบรื ่น ขั ้นตอนนี้ประกอบไปดวยรายละเอียดที ่สําคัญ  

8 ประเด็นหลัก คือ (1) การพัฒนาแนวความคิด (2) การกําหนดวัตถุประสงคและแนวทางการผลิต

รายการ (3) การวิเคราะหผูชมเปาหมาย (4) การจัดทํางบประมาณ (5) การคนควาหาขอมูล  
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(6) การกําหนดวิธ ีในการผลิตรายการ (7) การเขียนโครงสรางรายการและบทโทรทัศน  และ  

(8) การประชุมทีมงานผลิตรายการ  

2. ขั้นเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal) เป็นขั้นตอนท่ีประกอบด้วยการ

จัดเตรียม (Setup) และการซ้อม (Rehearsal) ดังนี้ 

1) การจ ัดเตร ียม (Setup) ท ีมงานทุกคนต้องเตร ียมงานทุกอย่างให้พร ้อมภายใน 
ห้องจัดรายการและห้องควบคุมห้องจัดรายการก่อนการถ่ายทำทุกครั้ง เวลาที่ใช้ในการจัดเตรียมนี้
ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของรายการที่จะผลิตและงบประมาณท่ีได้รับ ซึ่งถูกกำหนดมาในขั้นตอนที่แล้ว 
ทีมงานทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองและควบคุมดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ 
การจัดเตรียมประกอบไปด้วยการดำเนินการดังนี้ การจัดเตรียมฉาก การจัดเตรียมไฟ การปรับแต่ง
เสียง การจัดเตรียมเทปและภาพประกอบต่าง ๆ  

2) การซ้อม (Rehearsal) การซ้อมเป็นขั ้นตอนที ่จ ัดเตรียมเสมือนการถ่ายทำจริง  
ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ลักษณะดังนี้ 

(1) การซ้อมแห้ง (Dry-run) คือ การซ้อมบทพูดหรือการต่อบทกันระหว่างพิธีกร โดยไม่
จำเป็นต้องพูดกับไมโครโฟนหรือซ้อมในห้องสตูดิโอ จุดประสงค์เพื่อความคุ้นเคยกับบท ซักซ้อมคิว
หรือทดลองจับเวลาก่อนบันทึกเสียงจริง 

 (2) การซ ้อมกล ้อง (Camera Rehearsal) ค ือ การท ี ่ผ ู ้กำก ับรายการเร ียกให้  
ผู้ดำเนินรายการมาอยู่ในฉากที่จะถ่ายทำจริง และควบคุมการแสดงและการพูดบทต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 
พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งที่จะต้องยืนหรือเคลื่อนไหวร่างกาย ในขณะเดียวกัน ผู้กำกับแจ้งให้ตากล้อง
รับภาพหรือใช้เทคนิคการเคลื่อนกล้องตามที่ต้องการ การซ้อมกล้องจึงเป็นเหมือนการซ้อม การจับ
ภาพของตากล้อง ให้สอดรับการเคลื่อนไหวและการแสดงอารมณ์ท่าทางของผู้ดำเนินรายการในขณะที่
ผู้ดำเนินรายการก็รู้ว่าควรยืนอยู่ในตำแหน่งใดและหันรับเข้ากับกล้องตัวใด 

 (3) การซ้อมอย่างต่อเนื่อง (Run-through) เป็นการซ้อมตั้งแต่ต้นจนจบรายการอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดข้ึน ทีมงานจะได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย 

 (4) การซ้อมเหมือนจริง (Dress Rehearsal) เป็นการซ้อมที่เหมือนกับการออกอากาศ
จร ิง การซ้อมลักษณะนี ้ม ักใช ้ก ับรายการที ่ม ีความสำคัญมาก  รายการโทรทัศน์ส ่วนใหญ่  
ใช้วิธีการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้า การซ้อมเหมือนจริงจึงไม่มีความจำเป็น ขณะที่ซ้อมรายการอยู่นั้น 
ผู้ควบคุมการผลิตรายการ (Producer) จะทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้ชมทางบ้าน นั่นคือ มองไปที่จอภาพ
เพื่อตรวจสอบภาพที่เกิดขึ้นว่ามีสิ่งใดผิดพลาดและต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้าง  จากนั้นจึงนำมา
ปรึกษากับผู้กำกับรายการและทีมงานทุกคนเพ่ือแก้ไขต่อไป 

3. ขั ้นการผลิตรายการ (Production) ค ือ ข ั ้นตอนของการบันทึกเทปรายการหรือ
ถ่ายทอดสด หลังจากท่ีทีมงานทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีในวันถ่ายทำจริงจะเป็นการรวม
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ทีมงานมาประจำที่ห้องสตูดิโอหรือพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่ถ่ายทำ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในขณะบันทึกเทปหรือออกอากาศสด  

1) การบันทึกเทป (On videotape) วิธีการนี้เป็นที่นิยมของผู ้ผลิตรายการโทรทัศน์ใน
ปัจจุบัน ช่วยให้การทำงานไม่ยุ ่งยากเพราะไม่จำเป็นต้องถ่ายทำตามลำดับเหตุการณ์หรือตลอด
เหตุการณ์โดยมีวิธีการคือบันทึกรายการลงเทปจากนั้นนำเทปไปตัดต่อและผสมเสียง เพื่อเป็นรายการ
ที่สมบูรณ์พร้อมออกอากาศต่อไป การถ่ายทำด้วยการบันทึกนี้ทำให้ทีมงานสามารถควบคุมและดูแล
การทำงานได้เป็นอย่างดีผู้กำกับรายการมีโอกาสกำหนดภาพ แสง และเสียงมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
การถ่ายทำด้วยวิธีนี้จะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก 

2) การถ่ายทอดสด (Live) เมื่อเริ่มเปิดรายการการถ่ายทำจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันไปจน
จบรายการ โดยไม่มีการหยุดกล้อง รายการที่ผลิตโดยการถ่ายทอดสดนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดภายใน
ช่วงเวลาที่ทางสถานีได้กำหนดไว้การถ่ายทอดสดจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย คือ สามารถรายงานและ
นำเสนอเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงไปยังผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย แต่ในขณะเดียวกันทีมงานต้องเอาใจใส่
และมีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษขณะกำลังผลิตรายการ เนื่องจากเมื่อมีปัญหาและสิ่งผิดพลาดใด 
ๆ เกิดข้ึนจะไม่สามารถแก้ไขโดยวิธีการตัดต่อได้เลย 

4. ข ั ้นหล ังการผลิตรายการ (Postproduction) เป ็นขั ้นตอนการตัดต ่อรายการและ
ประเมินผลการทำงานของทีมงานนับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตรายการ 

1) การต ัดต ่อ ใช ้ก ับรายการท ี ่บ ันท ึกเทปเก ็บไว ้ออกอากาศภายหลังการตัดต่อ 
มีจุดประสงค์เพื่อเรียบเรียงรายการให้ต่อเนื่อง จัดลำดับประเด็นให้เข้าใจง่าย ตัดสิ่งที่ทำให้เยิ่นเย้อ 
เพิ่มความน่าสนใจด้วยเสียงดนตรีและเสียงประกอบให้ดูสมจริง ทำให้รายการนั้น ๆ มีความสมบูรณ์
ที่สุด 

2) การประเมินผล ภายหลังงานการผลิตรายการออกอากาศเสร็จสิ้นแล้วทุกครั้ง ทีมงานจะ
มีการประชุมเพื่อประเมินผลการทำงานของแต่ละฝ่าย เพื่อพิจารณาว่าการทำงานที่ผ่านมานั้นมี
ข้อบกพร่องควรแก้ไขหรือไม่ อันเป็นแนวทางปรับปรุงการทำงานในการผลิตรายการในครั้งต่อไปให้ดี
ขึ้น 
 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการ ทำให้เข้าใจในการสร้างสรรค์รายการ โดย
ผู้วิจัยจะนำมาเป็นกรอบในการศึกษารายการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้สร้างสรรค์
ขึ ้นมา ประกอบกับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบคำถามเพื่อศึกษากับผู ้ผลิตรายการทั้ง  6 
รายการ ว่ามีการวางแผนรายการต่าง ๆ อย่างไร รวมทั้งการคัดเลือกพิธีกร การกำหนดรูปแบบ
รายการ เนื้อหาหรือองค์ความรู้ที่นำเสนอในรายการ ช่วงเวลา และระยะเวลาในการเผยแพร่ไว้อย่างไร 
เพ่ือให้ทราบข้อมูลจากมุมผู้ผลิต ก่อนที่จะนำไปสู่การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้
บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการรับชมรายการที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตรจาก
ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ และยูทูบของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป  
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2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 

 เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการมาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนั้น คณะวิจัยจึงนำเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับความพึงพอใจ ดังนี้ 

2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซึ่งมีนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
 น้ำลิน เทียมแก้ว (2561) ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือพอใจที่
มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ 
ส่งผลให้มีทัศนคติที่ดีเมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตนเอง 
 คณะวิจัย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (2563) ความพึงพอใจของบุคคลเป็นระดับความรู้สึกที่มีผล
จากการเปรียบเทียบระหว่าง ผลประโยชน์ที่ได้รับกับความคาดหวัง หากผลประโยชน์ที่ได้รับมีมากกว่า
ความคาดหวัง ส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางบวกคือความรู้สึกพึงพอใจในขณะเดียวกัน หากผลประโยชน์ 
ที่ได้รับว่ามีน้อยกว่าความคาดหวังส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางลบคือความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ (ชัยยศ อุดมกิจธนกุล, 2558) ของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับระดับความคาดหวังและการได้รับการตอบสนอง โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถ
ตอบสนองความความคาดหวังให้แก่บุคคลเหล่านั้นได้ 
 ราณี เชาวนปรีชาศ์ (2558, น. 18 อ้างถึงใน จิราภา เขมาเบญจพล, 2563) กล่าวว่า ความ 
พึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดย
ความรู ้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ ้นเมื ่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง หรือ บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือ จุดมุ่งหมาย
นั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการจึงเป็นความรู้สึกของผู้ที่มารับ บริการมีต่อ
สถานบริการตามประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั้น 
 พิบูล ทีปะปาล (2549) กล่าวว่า ความพอใจ (Satisfaction) คือความรู้สึกของบุคคลที่แสดง
ความพึงพอใจหรือผิดหวัง อันเป็นผลเนื่องมาจากการเปรียบเทียบผลการทำงานของผลิตภัณฑ์ ตามที่
เขาได้รับกับความคาดหวังของเขา ซึ่งมี 3 ระดับ ดังนี้  

1. ถ้าผลการทำงานของผลิตภัณฑ์ (Performance) ต่ำกว่าความคาดหวัง (Expectation) 
ลูกค้าจะรู้สึก “ไม่พอใจ” (Dissatisfied)  
 2. ถ้าผลการทำงานของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที ่เขาคาดหวัง ลูกค้าก็จะรู ้ส ึก “พอใจ” 
(Satisfied)  
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 3. ถ้าผลการทำงานของผลิตภัณฑ์ดีเกินกว่าที่เขาคาดหวัง ลูกค้าจะรู้สึก “ยิ่งพอใจมาก” 
(High Satisfied) หรือ “รู้สึกประทับใจ” (Delighted)  
 เชลลี่ (Shelli, 1995, p. 9 อ้างถึงใน จิราภา เขมาเบญจพล, 2563) ได้ศึกษาแนวคิด เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจโดยสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกใน
ทางบวกและความรู้สึกในทางลบ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความรู้สึก ทางบวกมากกว่า
ความรู้สึกทางลบ บุคคลจะตั้งเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุความต้องการจนเกิดเป็นความพึงพอใจ โดยความ
พึงพอใจของแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ ลักษณะส่วนบุคคล 
 จากความหมายที ่กล ่าวมาสรุปได้ว ่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้ส ึกของบุคคล  
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม ปัจจัยอื่น ๆ การเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าและ
ความประทับใจทีบุ่คคลนั้นได้รับ กับความคาดหวังที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ กลายเป็นความพึงพอใจ ซึ่งมีระดับ
ตั้งแต่ ความประทับใจ ความพึงพอใจ และไม่พอใจ โดยงานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจที่มีต่อการ
ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมแบบ On-site การเยี่ยมชมแบบ Online และความพึงพอใจที่มีต่อ
รายการ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

2.6.2 ความสำคัญของความพึงพอใจของลูกค้า (อ้างถึงใน ชัยยศ อุดมกิจธนกุล, 2558) 

 นภดล ร่มโพธิ์ (2554) กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยโดย The American Society of Quality 
(ASQ) พบว่า ความพึงพอใจ ของลูกค้านั้นมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่
สูญเสียลูกค้าไปร้อยละ 68 ของลูกค้าที่เลิกใช้สินค้าและบริการนั้นเกิดมาจากความไม่พอใจในสินค้า
และบริการ รวมไปถึงการที่พนักงานขาดการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ดังนั้นหากสามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้ลูกค้าได้ก็จะสามารถรักษาลูกค้าร้อยละ 68 นี้ไว้ได้ นอกจากนั้นยังอาจสามารถแย่งชิงลูกค้าจาก
คู่แข่งร้อยละ 68 ที่คู่แข่งไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได้อีกด้วย  
 ฉัตราพร เสมอใจ (2545) กล่าวว่า การให้ความสำคัญกับลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญของการ
บริการเพราะเป้าหมายสูงสุดของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ
จะทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของการสร้างและรักษาความพึงพอใจของลูกค้าได้ ความพึงพอใจมีผลต่อ
การจัดการธุรกิจหลายประการดังนี้  
 1. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อ ความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจบริโภคของลูกค้าและก่อให้เกิดการซื้อซ้ำที่ก่อให้เกิดยอดขาย และการ
รักษาความพึงพอใจอย่างสม่ำเสมอจะมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ เนื่องจากเป็นผลกระทบโดยตรง
ของความภักดีของลูกค้าและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ธุรกิจ  
 2. ความพึงพอใจของลูกค้าช่วยให้องค์กรมีองค์ประกอบของการแข่งขันทางธุรกิจที่เหนือกว่า
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างเดียวไม่เพียงพอและไม่
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สามารถช่วยให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้แต่ความพึงพอใจของลูกค้าจะเป็นอาวุธที่ดีในการแข่งขัน เนื่องจาก
การเกิดความพึงพอใจของลูกค้าสูงจะทำให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลกำไรของธุรกิจไม่ใช่แค่เพียงการ
สร้างให้เกิดการซื้อซ้ำ (Repurchase) แต่โดยการใช้ความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงเป็นจุดแข่งขัน
เปรียบเทียบ (Benchmark) ถ้าธุรกิจสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากกว่าหรืออย่างน้อย
เท่ากับค่าความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า จะเป็นการสร้างความภักดีของลูกค้า  

2.6.3 การวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า 

 สรชัย พิศาลบุตร (2551) ได้ระบุว่าการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ให้บริการว่า
สามารถ ทำได้ 2 วิธี ดังนี้  
 1. การวัดจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการโดยเป็นการวัดระดับ 
ความพึงพอใจของลูกค้าจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าโดยตรง ทำได้โดยการกำหนดมาตร
วัดระดับความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ และกำหนดเกณฑ์ชี้วัดระดับ
ความพึงพอใจจากผลการวัดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ลูกค้ามีต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ  
 2. การวัดจากตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการที่กำหนดขึ้นโดยการวัดระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการจากเกณฑ์ชี้วัดระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการที่กำหนดขึ้นนี้อาจใช้เกณฑ์
คุณภาพ ระดับต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยผู้ให้บริการ ผู้ประเมินผลการให้บริการและมาตรฐานกลาง หรือ
มาตรฐาน สากลของการให้บริการนั้น โดยสามารถกล่าวสรุปได้ว่าความพึงพอใจลูกค้าคือการทำให้
ความรู้สึกของบุคคลที่ได้รับบริการ 
 ทั้งนี้เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนหนึ่งมุ่งศึกษาถึงความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริ การของ
พิพิธภ ัณฑ์การเกษตรเฉล ิมพระเกียรต ิฯ ด ้วยเหตุนี้  คณะว ิจ ัยขอนำเสนอแนวคิดเก ี ่ยวกับ 
ความพึงพอใจในการให้บริการ ดังนี้ 

2.6.4 ความพึงพอใจในการบริการ   

 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557 อ้างถึงใน จิราภา เขมาเบญจพล, 2563) ได้กล่าวถึงแนวคิด
การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าว่า ความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดจากประสบการณ์จากการ
ให้บริการอย่างเต็มที่จนสุดความสามารถ ลูกค้าจะรู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้มาใช้บริการ ความพึงพอใจ  
สำหรับการบริการนั้นสร้างได้ยากกว่าสินค้า เนื่องจากคุณภาพของสินค้าที่เป็นสิ่งที่พัฒนามาแล้วอยู่นิ่ง
ไม่เปลี่ยนแปลง แต่คุณภาพการบริการขึ้นกับพนักงาน ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์และสถานการณ์
ต่าง ๆ หรือลูกค้าที่มาใช้บริการบางรายอาจจะมีความต้องการเฉพาะที่มากเกินความต้องการที่
พนักงานจะให้บริการได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้เกิดความไม่พอใจดังนั้น ปัจจัยหลักในการสร้างความพึง
พอใจมี 3 ประการดังนี้  
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 1. ผู้รับบริการ มีความต้องการและความคาดหวังสำหรับการบริการที่แตกต่างกันไปในแต่  
ละคน รวมทั้งความต้องการนั้นยังเปลี่ยนไปสำหรับการบริการแต่ละครั้ง  
 2. ผู้ให้บริการ ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลจากความรู้ ความสามารถ ความพร้อมในด้านกาย
และอารมณ์ในขณะให้บริการ รวมถึงความเต็มใจในการให้บริการของพนักงาน  
 3. สภาพแวดล้อมอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น อากาศ แสงแดด เก้าอี้ โต๊ะ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ยิ่งไปกว่านั้นความพึงพอใจของลูกค้ายังมีผลจากจำนวน 
ลูกค้าที่มาใช้บริการด้วย อาทิ แถวที่ยาวเหยียดของธนาคารในวันศุกร์ ย่อมสร้างความไม่อยากใช้
บริการ หรือหากจำเป็นต้องใช้บริการธนาคารในวันนั้น ลูกค้าจะมีแนวโน้มของความไม่พอใจสูงกว่า 
ปกติ สิ่งที่ทำได้คือต้องจัดการแถวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551) ได้กล่าวว่า คำว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกับ ภาษาอังกฤษว่า 
“Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยทั่วไปว่า “ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง”  
 ความหมายของความพึงพอใจในการบริการสามารถทำเป็น 2 ความหมาย คือ  
 1. ในความหมายที ่เก ี ่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู ้บร ิโภคหรือลูกค้า (Consumer 
Satisfaction)   

2. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ในที่นี้จะกล่าวถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็น
หลัก  
 ความหมายของความพึงพอใจของลูกค้า ตามแนวคิดของนักการตลาดจะพบนิยามความพึง
พอใจของลูกค้าเป็น 2 นัย คือ  
 1. ความหมายที่ยึดสถานการณ์การซื้อเป็นหลัก ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจเป็นผลที่
เกิดข้ึนเนื่องจากการประเมินสิ่งที่ได้รับภายหลังสถานการณ์การซื้อสถานการณ์หนึ่ง”  
 2. ความหมายที่ยึดประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นหลักให้ความหมายว่า 
“ความพึงพอใจ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลาย  ๆ อย่าง  
ที่เกี ่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง การประเมินความสามารถของการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”  

2.6.5 ความสำคัญของความพึงพอใจในการบริการ  

 เป้าหมายสูงสุดของความสำเร็จในการดำเนินงานบริการนั้นอยู่กับกลยุทธ์การสร้างความ 
พึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในการบริการที่ได้รับจนติดใจและ
กลับมาใช้บริการเป็นประจำ การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนผู้ปฏิบัติงานบริการ จึงเป็น
เรื ่องสำคัญ เพราะความรู ้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะนำมาซึ ่งความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทาง 
การตลาดเพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตของธุรกิจบริการอย่างไม่หยุดยั้ง และส่งผลให้สังคม 
ส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งกล่าวได้ว่าความพึงพอใจมีความสำคัญต่อลูกค้าดังนี้  
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 1. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของการบริการ ผู ้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานบริการจำเป็นต้องสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บริการและลักษณะ
ของการนำเสนอบริการที่ลูกค้าชื่นชอบ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมิน ความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของลูกค้าต่อคุณสมบัติของการบริการที่ลูกค้าต้องการและวิธีตอบสนอง ความต้องการแต่
ละอย่างในลักษณะที่ลูกค้าปรารถนา ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ให้บริการในอันที่จะตระหนักถึง ความหวังของ
ลูกค้าและสามารถตอบสนองบริการที่ตรงกับลักษณะและรูปแบบที่ลูกค้าคาดหวังไว้ได้จริง  
 2. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวแปรสำคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ  
หากกิจการใดนำเสนอบริการที ่ดี มีคุณภาพตรงกับความต้องการแสดงความคาดหวังของลูกค้า  
ย่อมส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อต่อบริการนั้น และมีแนวโน้มจะใช้บริการซ้ำอีกต่อ ๆ ไป  
 3. ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อองค์กรบริการตระหนักถึง
ความสำคัญของความพึงพอใจของลูกค้า ก็จะพยายามค้นหาปัจจัยที่กำหนดความพึงพอใจของลูกค้า 
สำหรับนำเสนอบริการที่เหมาะสมเพื่อการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจบริการ ลูกค้า
ย่อมได้รับการบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการที่ตนคาดหวังไว้ได้ การดำเนินชีวิตที่ต้อง
พึ่งพาการบริการในหลาย ๆ สถานการณ์ ทุกวันนี้ย่อมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย 
เพราะการบริการในหลายด้านช่วยอำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระการตอบสนองความต้องการ
ของบุคคลด้วยตนเอง  
 แนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการ (พิมล เมฆสวัสดิ์,  2550 อ้างถึงใน น้ำลิน 
เทียมแก้ว, 2561) 
 ความพึงพอใจในการบริการเป็นสิ่งที่ผู้ดำเนินการจะต้องคำนึงถึงทั้งในฐานะผู้ให้บริการ และ
จะต้องคาดคิดในฐานะของผู้รับบริการร่วมด้วย เพื่อที่จะสามารถส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการ
บริการขึ้นได้ โดยสามารถกระทำผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู ้ใช้อย่างสม่ำเสมอผ่านการซักถาม 
โดยตรง การสำรวจความคิดเห็น เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังและระดับความพึงพอใจในการบริการที่ 
ผู้รับบริการหรือผู้ใช้มีต่อการให้บริการ ร่วมกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการที่เป็นผู้ปฏิบัติ 
โดยตรง ทั้งสองสิ่งจะทำให้ผู ้ดำเนินการทราบถึงความคาดหวัง และความพึงพอใจในการบริการที่
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพตรงกับ 
ความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ได้  
 2. การกำหนดเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน ซึ่งผู ้ดำเนินการจะต้องกำหนด
ทิศทางและจุดยืนของหน่วยงานให้ชัดเจน นั้นคือ มีเป้าหมายที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผู้รับบริการหรือผู้ใช้ โดยสอดคล้องต่อแนวโน้มพฤติกรรมของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ และความพร้อมของ
ผู้ให้บริการที่จะดำเนินการให้มีคุณภาพ  
 3. การกำหนดยุทธศาสตร์การบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีการกำหนดฐานะของ
ตนเองในการแข่งขันด้านการบริการ กำหนดกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของ 
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ตนเอง จากนั้นจึงกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับการนำเทคโนโลยี 
ต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสามารถเข้าถึงผู้รับบริการ 
หรือผู้ใช้จำนวนมากได้  
 4. การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธ์ในกลุ่มบุคลากรให้บริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการทุกคนมี
ความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน รับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์ ความเอาใจใส่ ความทุ่มเทใน  
การทำงาน โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพในการให้บริการ  
 5. การนำกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการหรือผู้ใช้ไปปฏิบัติ และประเมินผล
ผ่านการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู ้รับบริการหรือผู้ใช้ มีการกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์วัดที่ชัดเจน 
รวมถึงผลตอบแทนการปฏิบัติตามเป้าหมายเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบริการตามกลยุทธ์ที่ 
วางไว้ 
 พาราสุรามาน เซทเฮมท และแบอร์รี ่ (Parasuraman, Zaithamal & Berry, 1994 อ้างถึง 
ในจิราภา เขมาเบญจพล, 2563) กล่าวว่า หลักการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ต้องประกอบด้วย 
 1. สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ คือ ผู้ขายส่งมองสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพตั้งแต่ครั้งแรก 
เพื่อให้ลูกค้าเกิคความเชื่อมั่นในบริษัท อีกทั้งสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้านั ้นจะต้องมีความ
สม่ำเสมอ กล่าวคือ ทุกครั้งที่ซ้ือสินค้าหรือเข้ารับบริการจะต้องได้ผลเช่นเดิม  
 2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือ รู ้ว่าลูกค้าคาดหวังอะไร และตอบสนอง ความ
คาดหวังนั้นอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับที่ลูกค้าต้องการ เช่น การพัฒนาและปรับปรุงสินค้า และ
บริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ  
 3. สินค้าและบริการเข้าถึงได้ง่าย คือ การที่ลูกค้าจะได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ สามารถทำได้
โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว เช่น การซื ้อสินค้าหรือการเข้ารับบริการมีขั ้นตอนที่ง่าย มีความ
สะดวกสบายด้านการคมนาคม ได้รับบริการที่รวดเร็ว  
 4. สินค้าและบริการมีความน่าเชื่อถือ คือ ผู้ขายจะต้องมีความซื่อสัตย์และ ความจริงใจกับ
ลูกค้า โดยนำเสนอคุณสมบัติของสินค้าและบริการตามความเป็นจริง ไม่โอ้อวดสรรพคุณสินค้าที่เกิน
ความเป็นจริง  
 5. การรักษาปลอดภัยให้กับลูกค้า คือ การให้ความรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัย ทั้งในด้านชีวิต
ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความรู้สึกปราศจากการเสี่ยงอันตรายและข้อสงสัยต่างๆ รวมถึง การรักษาความ
ปลอดภัยในด้านข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า  
 6. หมั่นให้ข้อมูลกับลูกค้า คือ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้น  ๆ 
กับลูกค้า เช่น ข้อมูลคำเตือนในการใช้งานสินค้า ข้อมูลเรื ่องการดูแลรักษา การรับประกัน ฯลฯ 
นอกจากนั้น ในการสื่อสารให้ข้อมูลกับลูกค้าจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของในด้านอื่น ๆ อีกด้วย 
เช่น ระดับการศึกษาของผู้รับสาร  



81 
 
 7. พัฒนาทักษะของผู้ขาย คือ ผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการจะต้องมีทักษะความรู้ เกี่ยวกับ  
สินคา้และบริการเป็นอย่างดี สามารถให้ความรู้ และตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้ เช่น พนักงาน มีความรู้
ด้านเทคนิคของสินค้า พนักงานสามารถให้คำแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนได้อย่าง
เหมาะสม  
 8. สร้างความเป็นรูปธรรมของการบริการ คือ การทำให้ลูกค้าที่มารับบริการรับรู้ถึงการ
บริการนั้นได้อย่างชัดเจนและง่ายขึ้น เช่น การมีสถานที่ในการบริการที่ใหญ่ หรูหรา สะอาด การมี 
เครื่องมือที่ทันสมัย  
 9. สร้างเสริมอัธยาศัยของพนักงาน คือ พนักงานทุกคนที่ต้องพบเจอลูกค้าหรือให้บริการ
ลูกค้าจะต้องเอาใจใส่ลูกค้า ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีกิริยามารยาท การแต่ง
กายและการใช้วาจาที่เหมาะสม  
 10. ทำความรู้จักกับลูกค้า คือ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการทำความรู้จักกับลูกค้า
ที่มาซื้อสินค้าหรือรับบริการ เช่น การจำชื่อของลูกค้าได้ และจดจำรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้าได ้
 สรุปได้ว่า การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าในการมารับบริการนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  
ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการบริการ พนักงาน สินค้า บริการ รวมทั้งความคาดหวังของผู้รับบริการ ทั้งนี้
การที่องค์กรมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริการอันจะนำไปสู่การสร้างความ
พึงพอใจที่ดีให้เกิดขึ้นนั้น โดยการศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นจุดแรกที่มีความสำคัญ 
อันจะนำไปสู่การพัฒนาการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) คณะวิจัยได้ค้นคว้างานวิจัยเพ่ือสนับสนุนและเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา โดยสามารถที่จะแบ่งงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องได้เป็น 3 ประเภท กล่าวคือ  
7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 7.2 งานว ิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการส ื ่อสารผ ่านสื่อ
สมัยใหม่ และ 7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ โดยสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

2.7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

ทิพย์ธิดา ดิสระ (2562) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงช้างดึกดำบรรพ์ 
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของพิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า จังหวัดสตูลให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผล
การ เรียนรู้ก่อนและหลังเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงช้างดึกดำบรรพ์ 
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงช้างดึกดำบรรพ์ 
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ จำนวน 
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72 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบอาสาสมัคร เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงช้าง 
ดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงช้างดึกดำบรรพ์ 
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 3)แบบประเมินคุณภาพพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  (t-
test) ผลการวิจัยพบว่า 1) พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีประสิทธิภาพ 
82.10/83.60 เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงช้างดึกดำบรรพ์
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 
3) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อยู่
ในระดับมากท่ีสุด 

 ณัฐพงษ์ พระลับรักษา (2561) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเทคโนโลยี
เสมือนจริง (VR) เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม” การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบท และแนวทางประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม 
2) พัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) เพ่ือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดมหาสารคาม 3) ศึกษาผลการทดลองใช้สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) เพ่ือ
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 4 แห่ง 
คือ 1) พระธาตุนาดูน 2) กู่สันตรัตน์ 3) กู่บ้านเขวา 4) วัดพระยืน โดยมีขั้นตอนการศึกษา 4 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทและแนวทางประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม และเนื้อหาที่
ต้องการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 เก็บข้อมูล ถ่ายทำ ตัดต่อ จัดทำสื่อใน
รูปแบบเสมือนจริง ระยะที่ 3 การทดลองเผยแพร่ผ่านสื่อมัลติมีเดีย ระยะที่ 4 การประเมินและสรุปผล
การใช้สื่อมัลติมีเดียรูปแบบ VR เพ่ือประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด มหาสารคาม และแบบ
ประเมินคุณภาพแบบจากผู ้เชี ่ยวชาญ 3 คน ผลการศึกษาพบว่า 1. ได้สื ่อมัลติมีเดียในรูปแบบ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม 4 ตอน คือ 1) พระธาตุนาดูน  
2) กู่สันตรัตน์ 3) กู่บ้านเขวา 4) วัดพระยืน 2. สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามที่ได้มีคุณภาพในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ที่ 4.28 และ 0.06 สำหรับตอนพระธาตุนาดูน 4.17 และ 0.61 สำหรับตอนกู่สันต
รัตน์ และมีคุณภาพในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ 4.54 
และ 0.39 สำหรับกู่บ้านเขวา ที่ 4.56 และ 0.36 สำหรับตอนวัดพระยืน จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 
สื่อมัลติมัลดีเดียในรูปแบบเสมือนจริง เป็นอีกทางเลือกในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
มหาสารคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 วรพจน์ ส่งเจริญ (2560) ศึกษาเรื ่อง “การพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้และประสบการณ์ผู้ใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) พัฒนารูปแบบของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และประสบการณ์ผู้ใช้  
2) เพื่อศึกษาผลการออกแบบรูปแบบของพิพิธิภัณฑ์เสมือนต่อการรับรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู้และประสบการณ์ผู้ใช้ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ด้วยการสร้างชุดเครื่องมือการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบประเมิน โดยเก็บข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ผู้เชี่ยวชาญ 
และกลุ ่มผู ้ใช้ชาวดิจิทัล ผลการวิจัยพบว่าสามารถหารูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือน จริงเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้และประสบการณ์ผู้ใช้ โดยระบุได้ทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง และหลักการ
ออกแบบเรขศิลป์ ซึ่งสามารถนำมา ประยุกต์ใช้สื่อสารกับกลุ่มผู้ใช้ชาวดิจิทัล และพิพิธภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบความเสมือนจริงจากอดีตถึงปัจจุบันมีความแตกต่าง
กัน เนื่องจากตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมและการรับรู้ของผู้ใช้ในแต่ละยุค พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงจึงไม่ได้
เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่สื่อสารกันระหว่างพิพิธภัณฑ์กับผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่ผู้ใช้สื่อสารระหว่าง
กัน โดยการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงเรื่องราวที่น่าสนใจ จากสื่อหนึ่งไปสู่สื่ออื่น ๆ อย่างไร้
ขีดจำกัด พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงจึงไม่ได้ถูกจำกัดในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังหลอมรวมเข้ากับสื่ออ่ืน 
ที่มีมาตั้งแต่อดีต เป็นการเล่าเรื่องที่เฉพาะเจาะจง สั้นและกระฉับ ด้วยสื่อที่สอดคล้อง น่าสนใจ แฝง
ด้วยปริศนา ให้ค้นหา เรียนรู้ และจินตนาการ 

อิทธิญา อาจรักษา ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ และวิไลลักษณ์ ลังกา (2557) ศึกษาเรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง” โดยงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ 1) 
เพ่ือพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เสมือนจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่เรียนวิชาการจัดการการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจำนวน 42 
คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่ายโดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เสมือนจริง แบบประเมินรูปแบบพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และแบบประเมินความพึงพอใจต่อพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง ผลการวิจัยพบว่า 1) 
รูปแบบพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ ด้านโครงสร้าง
หน้าแรก ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ สมัครสมาชิก คำแนะนำ ในการเข้าใช้วัตถุประสงค์หลัก 
และแผนผังพิพิธภัณฑ์ ด้านการศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ พื้นที่การเรียนรู้ และ
กิจกรรมการศึกษา ด้านการประเมินประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ แบบประเมินความรู้และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ เครือข่าย
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สังคมออนไลน์ เครื่องมือสืบค้นภายนอกเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง โดยความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยความสอดคล้องขององค์ประกอบ ( X = 0.90) รูปแบบมีความเหมาะสม 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( X = 95.50) อยู่ในระดับดีมาก 3) ความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.66) มีความ
พึงพอใจระดับมาก 

2.7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ 

ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ (2564) ศึกษาเรื่อง “สื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกการท่องเที ่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย โดยใช้ว ิธ ีการวิจัยแบบเชิงปริมาณกับ  
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยจํานวน 400 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค  4–8 ชั่วโมง
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงโซเชียลมีเดีย คือ โทรศัพท์มือถือ สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์ และทวิต
เตอร์ เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน Photo 
Sharing ด้าน Social Network ด้าน Discuss, Review, Opinion ด้าน Online Video และด้าน 
Weblogs 

ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา และประณีต ใจหนัก (2563) ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างโชเชียลมีเดียและการตอบสนองของผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด” มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลทางการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียกับการตอบสนองของ
ผู้บริโภค โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลกที่ใช้งานโซเชียลมีเดียในการ
เข้าถึงข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ข้อมูลทางการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียมีความสัมพันธ์กับ
การตอบสนองของผู้บริโภค รูปแบบการดำเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย 
และพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองของผู้บริโภค 

บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียล
มีเดียสําหรับรายการโทรทัศน์” โดยวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ในการวางกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมของรายการโทรทัศน์ วัดผลเพื่อหาสถิติและสร้างตัวชี้วัดว่ากลยุทธ์ดังกล่าวทํา
ให้รายการประสบความสําเร็จหรือไม่ มุ่งให้เกิดความตื่นตัวให้เจ้าของรายการหรือสถานีโทรทัศน์เห็น
ถึงความสําคัญในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมของรายการโทรทัศน์อย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับทั้งเจ้าของรายการ
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โทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และทีมงานที่วางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมของ
รายการที่ได้รับความนิยมในโซเชียลมีเดีย และการทําเหมืองข้อมูลเพ่ือค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล จากรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงบนโซเชียลมีเดียในช่วงปี พ.ศ. 2559 -2560 
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมของรายการโทรทัศน์ประกอบไปด้วย 6 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าของรายการโทรทัศน์ กับทีมผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ และทีมงานด้านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของรายการโทรทัศน์ 2) การสร้าง
เนื้อหาเพ่ือสื่อสารรายการโทรทัศน์ผ่านโซเชียลมีเดีย 3) การใช้พลังของบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด 
4) การสร้างให้เกิดชุมชนของผู้ชมรายการ 5) การเกิดภาวะผู้ใช้งานสร้างเนื้อหาขึ้นเอง 6) การรับฟัง
ความรู้สึกของผู้ชมที่มีต่อรายการโทรทัศน์ และการวัดผลว่ากลยุทธ์ใดประสบความสําเร็จหรือไม่นั้น 
จะมีตัวชี้วัดที่แตกต่างกันในแต่ละข้ันตอน 

กัลยรัตน์ กมลพรสิริกุล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารบนช่องทางออนไลน์ของ 
สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 กรณีศึกษา การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก” มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการบริหารช่องทางออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี และเพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารบน
ช่องทางออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี โดยรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จำนวน 
8 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผล
การศึกษาพบว่า การบริหารงานบนฝ่ายสื่อใหม่ของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ได้วางกลยุทธ์การสื่อสารบน
ช่องทางออนไลน์ในทุกช่องทางเพื่อตอบโจทย์คนในปัจจุบัน ช่วยขยายฐานคนดูให้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็น
การใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ในการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้ชมเกิดการรับรู้และกลับไป
ชมบนหน้าจอทีวีเพิ่มขึ้น โดยอยู่ภายใต้นโยบายการบริหารของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี 3 ข้อ คือ 1. เพ่ือ
ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางในการกระจายเนื้อหา เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับชมอีก 1 ช่องทางให้กับ
ผู้ชม 2. เพื่อใช้ช่องทางออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ของสถานี และ 3. เพื่อใช้ช่องทางออนไลน์ใน
การหารายการของสถานี นอกจากนี้ฝ่ายสื่อใหม่ยังมีการจัดวางโครงสร้างใหม่โดยมีการแบ่งโครงสรา้ง
ออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและรูปแบบการทำงาน และสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสาร
ช่องทางออนไลน์ คือ เครื่องมือที่พร้อมและเทคโนโลยีทีทันสมัย เพราะเทคโนโลยีเป็นส่วนที่ช่วย
อำนวยความสะดวกในการทำงานให้ง่ายขึ้นบนช่องทางออนไลน์ การทำงานของสื่อในปัจจุบันได้นำ
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสื่อสารการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีได้นำ
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการกระจายเนื ้อหาบนสื ่อใหม่ โดยการเพิ ่มช่องทางในการรับชมการ
ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก โดยการแบ่งช่องทางการรับชมออกเป็น 2 ช่องทาง นั่นคือ การรับชม
ผ่านหน้าจอโทรทัศน์และรับชมบนเว็บไซต์รวมถึงแอปพลิเคชัน ในช่วงเวลาเดียวกันกับทางสถานี และ
มีการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีช่องทางไว้ใช้สำหรับถ่ายทอดสดฟุตบอลโดยเฉพาะด้วยกัน  2 ช่องทาง โดย
ช่องทางแรกจะมีการถ่ายทอดสดไปพร้อม ๆ กับสถานีที ่ เร ียกว่า Simulcast (Simultaneous 
Broadcast) และช่องทางที่ 2 PPTV Gold หรือเมื่อมีฤดูกาลถ่ายทอดสดฟุตบอลจะใช้ชื่อว่า Sport 2 
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คือ การถ่ายทอดสดฟุตบอลบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เท่านั้น นอกจากนี้ยัง
ใช้กลยุทธ์การสร้าง Engagement บนช่องทางเฟซบุ๊ก ด้วยวิธีการแคบภาพขณะที่กำลังถ่ายทอดสด
อยู่ เพื่อเป็นการกระจายเนื้อหาแบบ Real Time โต้ตอบ พูดคุยกับคนในเพจรวมไปถึงการลงภาพ
รายงานผลการแข่งขันเพื่อให้เกิดการรับรู้และติดตามสถานการณ์แบบ RealTime และเพิ่มยอด 
Engagement ให้กบัช่องทางออนไลน์อีกด้วย 

 อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการ
ผ่านทางสื่อออนไลน์” งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชม
รายการผ่านทางสื่อออนไลน์ โดยใช้ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ปัจจัยด้านรูปแบบการดำเนินชีวิตและ
ค่านิยม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการ
นำเสนอ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด รวมถึงลักษณะประชากรศาสตร์ ทั ้งเพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส และอาชีพ โดยสำรวจผ่านแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จำนวน 411 ชุด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการนำเสนอ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านรูปแบบ
การดำเนินชีวิตแบบสมัยใหม่ ค่านิยม และกลุ่มอ้างอิง สำหรับลักษณะประชากรศาสตร์พบว่า ผู้ชมที่มี 
เพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจต่อการเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์แตกต่างกัน โดยเพศ 
หญิงมีการตัดสินใจรับชมรายการมากกว่าเพศชาย อาจเนื่องมาจากจิตใจและอารมณ์อ่อนไหวง่าย จึง
ทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายกว่าเพศชาย จึงต้องการความบันเทิงและผ่อนคลายความเครียดที่สั่งสม 
ด้วยการรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ เพราะมีรายการให้เลือกรับชมหลากหลาย และสามารถ 
รับชมได้ทุกที่ทุกเวลาได้อย่างต่อเนื่อง 

 วรรณวนัช ตันเรืองวงษ์ (2560) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาบน Facebook 
Live กับความจงรักภักดี ต่อตราสินค้า : ศึกษากรณีเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์เทนเม้นต์แฟนเพจ” การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาบนเฟซบุ๊กไลฟ์ ที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้าของเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์เทนเม้นต์แฟนเพจ ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่เคยชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ของเวิร์ค
พอยท์ เอนเตอร ์ เทนเม ้นต ์แฟนเพจ เพศชายและหญิง อาย ุ  17-52 ปี ท ี ่อาศ ัยอย ู ่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จำนวน 384 คน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจเนื้อหารายการเกมโชว์ ความพึง
พอใจด้านการตัดต่อภาพ/ดนตรีประกอบ ความพึงพอใจด้านเนื้อหารายการประกวดร้องเพลง และ
ความพึงพอใจด้านกรรมการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์เทนเม้นต์ แฟนเพจ
อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นส่วนที่ทำให้รายการมีความสนุกสนาน บันเทิง เพลิดเพลิน สำหรับความ
พึงพอใจด้านพิธีกร และความพึงพอใจด้านเวทีนั้นไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีเนื่องจากผู้ชมให้
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ความสำคัญกับเนื้อหารายการ หรือผู้ร่วมเล่นเกมมากกว่า หากเป็นรายการประเภทเกมโชว์ และหาก
เป็นรายการประกวดร้องเพลงจะให้ความสำคัญกับกรรมการ ผู้เข้าประกวดและเครื่องแต่งกายมากกว่า 

  2.7.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

 พิมพลอย ปิยธรรมาภรณ์ (2562) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้เข้าชมชาวไทยในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้เข้าชมชาวไทยในการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณจากการเก็บแบบสอบถามจำนวน
ทั้งสิ้น 295 ชุด และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้เข้าชม บุคลากรพิพิธภัณฑ์ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลถึง
ความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่แตกต่างกัน ในส่วนของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดพบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช  

 น้ำลิน เทียมแก้ว (2561) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ และศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการ 5 ด้าน ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู ้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 450 คน เครื ่องมือที ่ใช้เป็น
แบบสอบถาม ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้ 1. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนัก 
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากเป็นลำดับแรก คือ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ รองลงมาได้แก่ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความ
สะดวก และด้านกระบวนการ/ขั ้นตอนการให้บริการ ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านทรัพยากร
สารสนเทศ โดยสรุปเป็นประเด็นความพึงพอใจในแต่ละด้านได้ดังนี้  1.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อทรัพยากร สารสนเทศมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาอยู่ในระดับ
มาก รองลงมา ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับตรงกับความต้องการและทรัพยากรสารสนเทศมี
ความทันสมัย และทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการ 1.2 ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอใช้
บริการ รองลงมา ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการผ่านออนไลน์ และขั้นตอนการให้บริการ
ไม่ยุ ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่าย 1.3 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือ และมีบุคลิกภาพ กิริยามารยาท 
และการสื่อสารที่เหมาะสมอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ บุคลากรให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีมี
มนุษย สัมพันธ์ที่ดี และบุคลากรมีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ 1.5 ด้านสถานที่และสิ่ง
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อำนวยความสะดวก พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ สภาพแวดล้อมสะอาดเป็นระเบียบเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ รองลงมาได้แก่ มีแผ่นป้ายบอก ประเภทสิ่งพิมพ์ และที่นั่งอ่านจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ 
เพียงพอ และพร้อมใช้บริการ 1.6 ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ
เว็บไซต์สำนักวิทยบริการให้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ได้อย่างครบถ้วน รองลงมา  ได้แก่ สำนักวิทย
บริการมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการใหม่ ๆ 
สม่ำเสมอและทั่วถึง  2. ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ บุคลากร
บางคนยังขาดความกระตือรือร้นในการให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ควรเพ่ิม
พ้ืนที่สำหรับอ่านหนังสือ ระบบปรับอากาศไม่ค่อยเย็น แสงสว่างไม่เพียงพอบางจุดบริการ เพ่ิมจำนวน
คอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi ให้ครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการ  

กุลทิกา วิบูลย์ปิ่น และประสพชัย พสุนนท์ (2559) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความ 
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย 
ส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที ่ยวผู ้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราช
พิมุขสถาน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักท่องเที ่ยวผู ้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน จํานวน 385 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย 
ส่วนบุคคลของผู้เข้าชม ผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 46-55 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้มากกว่า 25,000 บาท   
ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบริการ พบว่า โดยรวมผู้เข้าชมให้ความสําคัญต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านการบริการอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพมาก รองลงมาคือด้านเทคนิคการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ ด้านคุณภาพการบริการ ด้าน
ความสามารถในการสร้างความรู้ และด้านที่ให้ความสําคัญน้อยที่สุดคือ ด้านเทคนิคการประชาสัมพันธ์ 
ตามลําดับ ความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ให้ความสําคัญด้านการบริการที่ตรงตามที่คาดหวังมากที่สุด รองลงมาคือ การบริการที่คุ้มค่ากับเงิน 
และน้อยที่สุดคือ การบริการดีกว่าพิพิธภัณฑ์อ่ืน ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน และปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านการบริการและด้านการประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผู้เข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ฉัฐมณฑน์ ตั้งกิจถาวร (2557) ศึกษาเรื่อง “การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการ
เปิดรับข้อมูลที่ถูกแชร์ (Shared) ผ่านเฟซบุ๊ก”งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจที่มีวัตถุประสงค์  
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลที่ถูกแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊ก 2) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลที่ถูกแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊ก 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ถูกแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊ก 4) เพ่ือ
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ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อ
ข้อมูลที่ถูกแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ที่
ผ ู ้ ว ิจ ัยนำไป โพสต ์ (Post) หน ้าแฟนเพจจะบ ่นจนกว ่าจะจบ เว ็บไซต ์พ ันท ิป รวมถ ึงหน้า 
เฟซบุ ๊กส่วนตัวของผู ้ว ิจ ัย จำนวน 400 คน ประกอบด้วย เพศชาย 134 คน เพศหญิง 266 คน  
โดยกลุ่มตัวอย่างต้องเคยอ่าน และเคยกดถูกใจ (Like) ข้อมูลข่าวสารที่ถูกแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊ก อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกแชร์ทุกวัน 
โดยเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกแชร์เป็นระยะเวลา 30 นาที - 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 20.01 - 24.00 น. 
กลุ่มตัวอย่างใช้งานเฟซบุ๊กเพื่อติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเพื่อน และเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ประเภทความรู้ และเคล็ดลับต่าง ๆ จากหน้าแฟนเพจ โดยเลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจ ส่วน
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่ได้นั้นทำให้ผู ้ใช้ เฟซบุ๊กทันต่อเหตุการณ์ข่าวสารที่เกิดขึ้น เพื่อความ
บันเทิง สนุกสนาน และนำไปใช้สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในด้านความพึงพอใจ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก
มีความพึงพอใจที่รับข้อมูลรวดเร็ว ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์และมีภาพประกอบ ( Infographic) ทำให้
เข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกแชร์นั้น มีความสัมพันธ์กับการ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกแชร์ผ่านเฟซบุ๊กของผู้ใช้เฟซบุ๊กอยู่ใน
ระดับตำ่ 
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บทที่ 3  

ระเบียบวิธีวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 
งานวิจัยเรื่อง “โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 
2565 ” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) คณะวิจัยได้แบ่งระเบียบวิธีวิจัยเป็น  
2 ส่วน  คือ   

3.1 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบของ 
 3.1.1 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  

- เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
- เจ้าหน้าที่พัฒนากิจการ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
- ผู้ควบคุมการผลิตรายการ Online ทั้ง 6 รายการ 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภายใน การจัดการพ้ืนที่ 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก 

 3.1.2 การสังเกตกระบวนการนำชมแบบ Online 
 3.1.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้เข้ารับบริการในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในรูปแบบ Online จำนวน 2 กลุ่ม และผู้ชมรายการที่เผยแพร่ผ่านแฟนเพจพิพิจภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ และยูทูบ 6 รายการ จำนวน 2 กลุ่ม 
 3.1.4 การศึกษาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงในเว็บไซต์ https://www.wisdomking.or.th/th 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสำรวจ 
(Survey Research)  โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื ่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อวัดตัวแปรพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ พฤติกรรมการ
ใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

 
3.1 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

3.1.1 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

1. ว่าที่ ร.ต. หญิง จันทิญา สังข์คำ  เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์ 

เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านการเยี่ยมชมออนไลน์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและความคิดในการวางแผน

วิจัยเชิงปริมาณต่อไป  
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2. นายธนากร ญัติญา  เจ้าหน้าที่พัฒนากิจการ 

เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจองการเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง Online 

3. อาจารยธ์นิต จึงดำรงกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภายใน การจัดการพื้นที่ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา สันติวรรักษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก 

5. ผู้ควบคุมการผลิตรายการออนไลน์ 6 รายการ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตรายการ

ออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 

ตารางที่ 3.1 รายชื่อผู้อำนวยการผลิตรายการออนไลน์ 
ที ่ รายการ ชื่อผู้ให้ข้อมูล 
1 รายการเกษตร ON LINE By 

พิพิธภัณฑ์เกษตร 
1. นายปาลิต ศิลปักษา  
   เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์ 

2 รายการ กิน อยู่ ดี   1. นายธีระยุทธ์ ประมัยพิมพ์  
   เจ้าหน้าที่พัฒนากิจการ 
2. นายธนากร ญัติญา  
   เจ้าหน้าทีพั่ฒนากิจการ 

3 รายการวิชาของแผ่นดิน   1. น.ส.ปิยาภัทร์ เข็มวิชัย   
   เจ้าหน้าที่พัฒนาพิพิธภัณฑ ์

4 รายการเพลินบนจอ 1. น.ส.สาวิตรี สายโย  
   ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ 

5 รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร   1. นายปาลิต ศิลปักษา  
   เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์ 

6 รายการเกษตรภูธร   1. ว่าที่ ร.ต. ธนวัฒน์ แก้วมณีชัย 
   เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมเกษตร 

 
3.1.2 สังเกตกระบวนการนำชมในรูปแบบ Online 

ประชากร 
คณะเยี่ยมชมในรูปแบบการเยี่ยมชมแบบออนไลน์ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เนื่องจาก

เป็นการเยี่ยมชมที่มีกระบวนการนำชม  
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 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
 ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เพื่อแบ่งประชากร
คือ คณะผู้มาเยี่ยมชมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์เรื่องอาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา และกลุ่มที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา ดังนี้ 

ตารางที่ 3.2 จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพของผู้มาเยี่ยมชมของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
อาชีพ จำนวน (ครั้ง) 

นักเรียน/นักศึกษา 3 
กลุ่มท่ีไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา 3 

รวม 6 
 

ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคณะวิจัย
สังเกตุกระบวนการนำชมในรูปแบบออนไลน์ ทั้งสังเกตุจากห้องนำชม และสังเกตุในระบบออนไลน์  
ตามกลุ่มและจำนวนที่ระบุในตารางที่ 3.2 

3.1.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จัดการสนทนากลุ่มในรูปแบบ Online โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

ประชากร   
1.  ผู้เข้ารับบริการในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Online  
2.  ผู้ชมรายการที่เผยแพร่ผ่านแฟนเพจพิพิจภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และยู

ทูบ 6 รายการ ได้แก่ (1) รายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  (2) รายการ กิน อยู่ ดี  
(3) รายการวิชาของแผ่นดิน (4) รายการเพลินบนจอ (5) รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร (6) รายการ
เกษตรภูธร    
 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  

เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรอย่างแท้จริง คณะวิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบ Multi Stage Sampling โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผู้เข้ารับบริการในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Online 
ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เพ่ือแบ่งประชากร 

คือ ผู้มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์การเกษตรฉลิมพระเกียรติฯ ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์เรื ่อง
รูปแบบการมาเยี่ยมชม ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.3 แสดงกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรูปแบบการมาเยี่ยมชม 

รูปแบบการมาเยี่ยมชม จำนวน 
1. เคยเยี่ยมชมแบบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และเยี่ยมชมแบบ Online 6 
2. เคยมาเยี่ยมชมในรูปแบบ Online เพียงอย่างเดียว 6 

รวม 12 
 
ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยเลือก

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มที่มีรูปแบบการเยี่ยมมาเยี่ยมชมตามท่ีกำหนดไว้ ดังนี้ 
  1) เคยมาเยี่ยมชมแบบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และมาเยี่ยมชมแบบ Online 
  2) เคยมาเยี่ยมชมในรูปแบบ Online เพียงอย่างเดียว 
  โดยมีรายชื่อดังนี้ 

ตารางที่ 3.4 รายชื่อกลุ่มตัวอย่างในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ที ่ รายช่ือ วันที่สัมภาษณ์ 
1 นางสาวจรรยาภรณ์ แนมขุนทด 2 มิถุนายน 2565 
2 นางสาวขวัญมนัน ศรีเงินยวง 2 มิถุนายน 2565 
3 นางพนิดา พันธ์สำโรง 2 มิถุนายน 2565 
4 นางธนพร ทรงรัมย์ 2 มิถุนายน 2565 
5 นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ เกตุจำนงค์ 8 มิถุนายน 2565 
6 นางสาวมลษญา พิพิธ 8 มิถุนายน 2565 
7 นางสาวเจนจิรา จอมขวัญใจ 24 กรกฎาคม 2565 
8 นางสาวณชนก เพ็งแข 24 กรกฎาคม 2565 
9 เด็กหญิงชมพูนุช แสงพันธ์ตา 24 กรกฎาคม 2565 
10 นายสิรวิชญ์ ธัญญเจริญ 24 กรกฎาคม 2565 
11 นางสาวชฎายุ ติดยงค์ 24 กรกฎาคม 2565 
12 นางสาวอภิชญา สายโอ๊ะ 24 กรกฎาคม 2565 

 

2. ผู้ชมรายการที่เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ และยูทูบของพิพิจภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ  

ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยคณะวิจัย
เลือกผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มที่ มีคุณสมบัติคือ กลุ่มตัวอย่างต้องเคยรับชมรายการของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่เผยแพร่อย่างน้อย 6 รายการ โดยมีรายชื่อกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.5 รายชื่อกลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการ Online  

ที ่ ชื่อ อาชีพ วันที่สัมภาษณ์ 
1 ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก อาจารย์ 21 กรกฎาคม 2565 
2 ดร.เหมือนฝัน คงสมแสวง อาจารย์ 21 กรกฎาคม 2565 
3 นายกนิษฐ์ แซ่ลี้ ช่างภาพอิสระ 21 กรกฎาคม 2565 
4 นายสหพร ยี่ตันสี ผู้ผลิตสื่อ 21 กรกฎาคม 2565 
5 นางสาวดลยา ชะรุรัมย์ ออแกไนเซอร์ 21 กรกฎาคม 2565 
6 นางสาวสีรีธร ป้อมลอย ธุรกิจส่วนตัว 21 กรกฎาคม 2565 
7 นางสาวพฤกษา ไชยชมพู เกษตรกร 22 กรกฎาคม 2565 
8 นางสาวกมลพรรณ ศิลาทอง ธุรกิจส่วนตัว 22 กรกฎาคม 2565 
9 นางสาวพิมพิกา โชตินิ่ม กราฟิก 22 กรกฎาคม 2565 
10 นายวุฒิชัย รัตนพิทักษ์ ครีเอทีฟ 22 กรกฎาคม 2565 
11 นางสุทิศา พรมชัยศรี เครือข่ายเกษตกร พกฉ. 26 กรกฎาคม 2565 
12 นายธนภัทร์ ขันธหัตถ์ พนักงานบริษัทเอกชน 26 กรกฎาคม 2565 

 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Selection Interview) ดําเนินการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) ผ่านระบบ Online (Zoom) โดยแบ่ง ดังนี้ 
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับบริการในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Online  
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 2  การเปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไป 
 ส่วนที่ 3  พฤติกรรมการมาใช้บริการ 
 ส่วนที่ 4  ความพึงพอใจ 

- การจองหรือติดต่อเข้ารับชม 
- การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum)   
- เจ้าหน้าที่นำชม 
- สิ่งอำนวยความสะดวก 

 ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้ชมรายการที่เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ และยูทูบของพิพิจภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 2  การเปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไป 
 ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นต่อรายการ 
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- ด้านพิธีกร 
- รูปแบบรายการ 
- เนื้อหา/องค์ความรู้ที่นำเสนอในรายการ 
- ช่วงเวลาในการเผยแพร่ 
- ระยะเวลาในการเผยแพร่ 

  ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อรายการ และการพัฒนารายการ 

 

  3.1.4 การศึกษาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงในเว็บไซต์ https://www.wisdomking.or.th/th 

การวิเคราะห์ผล 
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแล้ว จะนำ

คำตอบและความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์มาถอดความและจำแนกหมวดหมู่ ตามความเป็นจริงของ
กลุ่มตัวอย่าง  แต่ละกลุ่มตามประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึกหลักโดยไม่มีอคติจากนักวิจัยเข้าไปเกี่ยวข้อง  

การนำเสนอข้อมูล   
ใช้การพรรณนา  อธิบาย ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิด และสรุปตาม

วัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้ 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
สํารวจโดยใช้แบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์กับกลุ ่มตัวอย่าง เพื ่อศึกษาตาม

วัตถุประสงค์ทีไ่ด้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ผู้เข้ารับบริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จำนวน 149,683 คน (สรุปจำนวน
ผู้เข้ารับบริการทีพิ่พิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ตารางที่ 3.6 แสดงจำนวนประชากร 
ลักษณะการมาเยี่ยมชม จำนวนประชากร (คน) 

1. จำนวนผู้รับบริการในรูปแบบ On-site 90,627 
2. จำนวนผู้รับบริการในรูปแบบ Online 59,056 

รวม 149,683 
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การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 งานวิจัยนี้ได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางกำหนดขนาดของยามาเน่ (Yamane, 
1967) ณ ระดับค่าความเชื่อมั่น 95% และยอมให้มีความผิดพลาดในการประมาณค่าได้ไม่เกิน 5 -/+% 
โดยใช้สูตรดังนี้ 
 
 

 
  

โดยที่ 
   n  = จำนวนตัวอย่าง 
   N = ประชากร 
   e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ในที่นี้คือ 0.05 

 
แทนค่าจำนวนผู้รับบริการในรูปแบบ On-site 

   n =           90,627 

         1 + (90,627) (0.05)2 

    = 398.25 
 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่อย่างน้อย  398.25 ตัวอย่าง โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างผู้รับบริการในรูปแบบ On-site จำนวน 505 ตัวอย่าง 

แทนค่าจำนวนผู้รับบริการในรูปแบบ Online 
   n =           59,056 

         1 + (59,056) (0.05)2 

    = 397.30 
 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่อย่างน้อย  397.30 ตัวอย่าง โดยในการวิจัยครั้งนี้กำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างผู้รับบริการในรูปแบบ Online จำนวน 546 ตัวอย่าง 

 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง   
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรอย่างแท้จริง คณะวิจัยจึงใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบ Multi Stage Sampling โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ คือ 
 ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เพื่อแบ่งประชากร
ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์เรื่องรูปแบบการมาเยี่ยมชม ดังนี้ 

 

n 
1+ Ne2 

N 
= 
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ตารางที่ 3.7 แสดงกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรูปแบบการมาเยี่ยมชม 

ลักษณะการมาเยี่ยมชม จำนวนประชากร  
(คน) 

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
(คน) 

1. จำนวนผู้รับบริการในรูปแบบ On-site 90,627 505 
2. จำนวนผู้รับบริการในรูปแบบ Online 59,056 546 

รวม 149,683 1,051 
 

 ขั้นที่ 2. ใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างอิงความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อแจก
แบบสอบถามกับผู้ที ่มาเยี่ยมชมแบบ On-site และแบบสอบถามออนไลน์กับผู ้ที ่มาเยี ่ยมชมแบบ  
Online และผู้ชมรายการออนไลน์ โดยนำ QR Code ขึ้นท้ายรายการ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบไปด้วยชุดคำถาม
ปลายปิด (Closed Ended Question) และคำถามปลายเปิด (Open Ended Question) ดังนี้ 
 แบบสอบถาม Onsite 

ส่วนที่  1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
อาชีพ และจังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบัน 

 ส่วนที่  2 คำถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
ส่วนที่  3 คำถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการ 
ส่วนที่  4 คำถามเก่ียวกับความพึงพอใจ 
ส่วนที่  5 คำถามเก่ียวกับความพึงพอใจด้านการให้บริการ 

 แบบสอบถาม Online 
ส่วนที่  1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 

อาชีพ และจังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบัน 
 ส่วนที่  2 คำถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการใช้บริการ 

ส่วนที่  3 คำถามเก่ียวกับความพึงพอใจ 

ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1   ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
       เจ้าหน้าที่นำชม และสิ่งอำนวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตร 
       เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 
ตัวแปรต้น          ลักษณะประชากร  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ 

    จังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบัน 
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชม และสิ่งอำนวยความสะดวก 
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สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การเยี่ยมชมแบบ Online เจ้าหน้าที่นำชม และสิ่งอำนวยความสะดวก
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แตกต่างกัน 

ตัวแปรต้น ลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ 
    จังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบัน 

ตัวแปรตาม  ความพึงพอใจต่อการเยี ่ยมชมแบบ Online เจ ้าหน้าที ่นำชม และ 
สิ่งอำนวยความสะดวก 

เกณฑ์การวัดและให้คะแนนตัวแปร 
1. ความพึงพอใจ 
วัดจากความพึงพอใจของผู้รับบริการที ่มีต่อการเยี ่ยมชมแบบ Onsite การเยี่ยมชมแบบ 

Online รายการออนไลน์ ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีข้อความที่กำหนดเป็น
ตัวชี้วัด การวัดตัวแปรใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale โดยกำหนดคะแนนไว้ดังนี้ 

 มากที่สุด  5 คะแนน 
 มาก     4 คะแนน 
 ปานกลาง  3 คะแนน 
 น้อย   2 คะแนน 
 น้อยที่สุด  1 คะแนน 
นำคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยแล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 
 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  

การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ 
 คณะว ิจ ัยได ้ทำการทดสอบความเท ี ่ยง (Reliability) และความตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม ดังนี้ 

1. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยนำแบบสอบถาม 
ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Pre-test) กับกลุ่มที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30  ชุด   
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2.  การตรวจสอบความตรง (Validity) โดยให้นักวิชาการ และผู ้บริหารของสำนักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผู้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้เพื่อขอคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)  
เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เพ่ืออธิบายข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ และความพึงพอใจ 
2. สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) 
เป็นสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ  T- Test Independent  F-Test  

และ Anova 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 กรณีเปน็แบบสอบถาม หลังจากท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว คณะวิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และวิเคราะห์และแปรความหมายข้อมูลในรูปแบบของตาราง
และสรุปผลการวิจัย 
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บทที่ 4  

ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ  
2565” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method)  แบ่งระเบียบวิธีวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก 
การสังเกต และการศึกษาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือ
ตอบวัตถปุระสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื ่อของผู ้ร ับบริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 2. เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู ้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการมาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 โดยนำเสนอผลการวิจัย 2 ส่วน  ดังนี้ 

4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
        คณะวิจัยรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ คือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview)  
กับกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 11 คน อาทิ เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ควบคุม
การผลิตรายการ Online ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภายในและการจัดการพื้นที่ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสื ่อสารผ่านเฟซบุ๊ก 2) การสังเกตกระบวนการนำชมแบบ Online โดยเข้าร่วมในระบบ 
Online ในช่วงที่มีกระบวนการนำชม 3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้เข้ารับบริการในโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบ Online จำนวน 2 กลุ่ม และผู้ชมรายการที่เผยแพร่ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และยูทูบ 6 รายการ จำนวน 2 กลุ ่ม รวม 24 คน และ  
4) ศึกษาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงในเว็บไซต์ https://www.wisdomking.or.th/th 

โดยการวิจัยเชิงคุณภาพนี้เพื่อศึกษา วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3. ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู ้ร ับบริการที ่ม ีต่อการมาใช้บริการที ่พ ิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการมาใช้บริการ 
ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอย ู ่ห ัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565  นั ้น พบว่า  
จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการพัฒนาการให้บริการเพื ่อให้เข ้าถึง  
และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในทุก ๆ ด้าน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 2565 
นั้น พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการพัฒนาการบริการขึ้น 3 กิจกรรม ได้แก่ 
 4.1.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online 
 4.1.2 พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) 
 4.1.3 รายการออนไลน์ จำนวน 6 รายการ  
 ด้วยเหตุนี้การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะวิจัยได้ศึกษาทั้ง 3 กิจกรรม โดยมี
ผลการวิจัย ดังนี้  

4.1.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online 
 4.1.1.1 จุดเริ่มของโครงการฯ 

จากวิสัยทัศน์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฉลิมพระเกียรติฯ ที่กล่าวไว้ว่า  “เป็นพิพิธภัณฑ์ 

ชั้นนำแห่งการเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของกษัตริย์เกษตร  และเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมด้านการเกษตรของประเทศ”  

 โดยมีพันธกิจเพ่ือ 
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระมหากษัตริย์  

และพระบรมวงศานุวงศ์ 
2. สืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 
3. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ของประเทศ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 
ทั ้งนี ้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เกี ่ยวกับ

การเกษตร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานวุงศ์  
โดยในปี พ.ศ. 2565 จัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดให้เข้าชม 1 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา  
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2. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เปิดให้เข้าชม 2 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง และพิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 

3. พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร พ้ืนที่ MADO Pavilion  
โดยในส่วนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนรู้ด้าน

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการ
เรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ผ่านกิจกรรม
สร้างสรรค์ความคิด ฐานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติได้จริง จำนวน 13 หลักสูตร  

แต่ทั้งนี้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ส่งผลให้
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงานยกเลิก
การเข้าชม จึงเป็นจุดเริ ่มต้นที ่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำโครงการส่งเสริม 
การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบ Online 

โดยการออกแบบการเยี่ยมชมในรูปแบบ Online นั้นไดม้ีการพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผล 
ต่อการเรียนรู้ของผู้เข้าชม อาทิ 

1. ระยะเวลาการเยี่ยมชมแบบ Online โดยต้องให้กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะนักเรียน สามารถ

เยี่ยมชมได้โดยไม่มีผลกระทบต่อเครื่องมือสื่อสารของผู้ปกครอง ในเบื้องต้นได้เลือกกลุ่มเป้าหมายเป็น

กลุ่มนักเรียนที่อาศัยในเขตเมือง เพราะส่วนใหญ่นักเรียนจะมีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเอง ซึ่งกรณีที่

เยี่ยมชมในช่วงระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงนั้นสามารถทำได้ แต่ทว่าพอได้มาทำตัวอย่าง (Demo) จริง ๆ 

นั้น พบว่า 2 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาที่นานเกินไป จึงได้ลดลงมาเป็นชั่วโมงครึ่ง และสุดท้ายได้ข้อสรุปที่

เหมาะสมที่สุด คือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online  ใช้ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 1 ชั่วโมง  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ระยะเวลาในการเยี่ยมชมแบบ Online จำนวน
1 ชั่วโมงนั้น กำลังดี ไม่มากหรือน้อยไป แต่มีบางกลุ่มคือคุณครูที่มีความคิดเห็นว่าอาจมากกว่า 1 
ชั่วโมงได้ โดยไปเพิ่มในส่วนของกิจกรรมการเล่นเกม 
 

“ถือว่ากำลังดีค่ะ ไม่มากไปไม่น้อยไป 30 นาทีก็จะเร็วไป ถ้า 2 ชม ก็นานไป
หน่อย 

 ____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 
“สำหรับ 1 ชม. โดยทั่วไปถือว่าโอเค แต่วันนั้นสำหรับเด็ก ๆ อาจจะไม่พอนะ
คะ เพราะเด็กคืออารมณ์สนใจเขาอยากจะเข้าอีก มีการเล่นเกมด้วยค่ะ  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
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2.  หลักสูตรการเยี่ยมชมแบบ Online ปัจจุบันมี 2 หลักสูตร คือ 
 1)  หลักสูตร Online ตามรอยพ่อ แรกเริ่มจัดโดยให้ผู ้นำชมพาชมในพิพิธภัณฑ์จริง ๆ 

และมีการเปิดคลิปวิดีโอภาพยนตร์สองมิติ โดยในช่วงเริ่มต้นจะเหมือนการเยี่ยมชมแบบ On-site 
กล่าวคือ ช่วงแนะนำพิพิธภัณฑ์ โดยใช้สื่อทั้งคลิปวิดีโอ และพาวเวอร์พอยต์ แยกกลุ่มเป้าหมายเป็น 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จะใช้พาวเวอร์พอยต์ แตก่รณีเป็นเด็ก
เล็กอนุบาลใช้วิดีโอ แต่ในปัจจุบันใช้พาวเวอร์พอยต์เป็นหลักในการแนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

2)  หลักสูตร Online เกษตรลงมือทำ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มไม่ต้องการดูคลิป
วิดีโอเพียงอย่างเดียว จึงได้เพ่ิมในส่วนของการฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ในช่วงแรกนั้นจะเป็นลักษณะการทำคลิป
วิดีโอเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ ความยาวไม่เกิน 10 นาที และได้มีการปรับและพัฒนาให้มีลักษณะของ
การสื่อสารสองทางเพ่ิมมากข้ึน โดยให้วิทยากรมาฝึกปฏิบัติในช่วง Online โดยตรง 

4.1.1.2 การประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online  
เมื่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง Online ในช่วงแรกกลุ ่มเป้าหมายที่เป็นสถานศึกษาหรือว่าหน่วยงานอื ่น ๆ  
ไม่ทราบว่ามีหลักสูตร Online ขึ้นมา ทางสำนักพัฒนากิจการ จึงได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่
เก ี ่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา และอธิบดีกรมปกครองท้องถิ่น  
เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนเอกสาร 
ที่ส่งไปนั้น ประกอบด้วย 

1. รายละเอียดแต่ละหลักสูตร  
▪ หลักสูตรที่ 1 “Online ตามรอยพ่อ” ระยะเวลาเรียนรู้ 1 ชั่วโมง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  

- เรียนรู้นิทรรศการออนไลน์พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร 
- เรียนรู้ภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ 1 เรื่อง  

▪ หลักสูตรที่ 2 “Online เกษตรลงมือทำ” ระยะเวลาเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย/กรณีหน่วยงานสนใจสั่งซื้ออุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ โปรดระบุ
จำนวนการสั่งซื้อ)  
- เรียนรู้ภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ 1 เรื่อง  
- เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน 

2. แบบฟอร์มการจอง ซึ่งทางโรงเรียน หน่วยงาน สามารถกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม
ใบสมัครได้ นอกจากนั้นมี QR Code เป็น Google Form สามารถสมัครทางออนไลน์ได้เช่นกัน  
 นอกจากนั ้นมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบนเว็บไซต์ ดังภาพที่ 4.1 และเฟซบุ ๊กของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
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ภาพที่ 4.1 หน้าเว็บไซต์แสดงการดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมอบรม 

 และเม่ือดาวน์โหลดจะปรากฏใบสมัคร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
Online ดังภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2 แสดงใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ฯ Online 
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ทั้งนี้จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้น ไม่รู ้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ และไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อน 
ได้รับทราบครั้งแรกจากหนังสือที่ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งไป และเมื ่อได้
พิจารณารายละเอียดของกิจกรรมแล้ว มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่หลาย
องค์กรต้องการจัดกิจกรรม แต่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมยังสถานที่จริงได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้น 
ที่มีความต้องการที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว  
 

“ได้รับการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หัวหน้า
หน่วยเห็นว่าเป็นหลักสูตรออนไลน์ แล้วก็เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายของเรา 
หัวหน้าหน่วยก็เลยนำหน่วยงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเข้ามาเป็นตัวเลือกหนึ่ง
ในการช่วยอบรมกลุ่มเป้าหมายของเรา  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“จะเป็นหนังส ือประชาสัมพันธ์มาจากต้นสังก ัดก็ค ือสำนักงาน กศน. 
ประชาสัมพันธ์ให้เราเข้ามาเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ เขากำหนด อย่างที่ศูนย์วิทย์
ตรัง เราสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพาะเห็ดฟาง ยอมรับเลยว่าไม่เคยรู้จักในส่วนนี้ 
แล้วพอมาได้เรียนรู้จากทีมงานเขาก็เปิดนิทรรศการต่าง ๆ ให้ชม ก็รู ้สึกว่า
น่าสนใจ  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

 ในส่วนของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้าเยี่ยมชมในรูปแบบ Online นั้น พบว่า ไม่เคยรู้จัก
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มาก่อนเช่นกัน แต่ได้รู้จักครั้งแรกเพราะคุณครูให้มาเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

“ไม่เคยได้ดูพิพิธภัณฑ์เกษตร รู้จักจากครูตาล เพราะครูให้เข้าร่วมกิจกรรม
ออนไลน์  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 
 นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่างบางส่วนรู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จากผู้บริหาร 
และบุคคลแวดล้อม ที่เคยมาเยี่ยมชมแบบ On-site เป็นผู้แนะนำ และเมื่อทราบว่ามีการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบ Online จึงสนใจมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก 
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“เป็นการบอกเล่ามาอีกที พอดีทางผู้บริหารเคยไปเยี่ยมชมในสถานที่จริง ๆ 
เป็นตัว On-site และมีที่ปรึกษาในฝ่ายอื่น มีคนติดตามในกลุ ่มเขาบอกว่า  
ที่นีด่ีมากเลยมีกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง พ่ีเขาก็ทำเกษตรตามที่ได้ข้อมูลจากทาง
นี้ ก็เลยติดต่อไปทางพิพิธภัณฑ์ว่ามีออนไลน์ด้วย ก็น่าสนใจดี ก็เลยคิดว่าทาง
ผู้บริหารน่าจะมาดูงานทางออนไลน์ได้เยอะข้ึน 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 
 ภายหลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับทราบข้อมูลของกิจกรรมจากสื่อที่ส่งไปพร้อมกับบันทึก หรือ
จากบุคคลอื่น ๆ แล้วนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างจะเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหลักสูตร และข้อมูลของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในเว็บไซต์ ซึ่งส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน
ว่าการเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์สะดวก มีข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน เว็บไซต์มีความสวยงาม 
 

“จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ว่าเกี่ยวกับอะไรบ้าง และศึกษาในหลักสูตรที่เราจะเรียน 
ว่าหลักสูตรนี้เป็นอย่างไรและเราจะต้องติดต่อประสานงาน เพราะเราไม่เคย
อบรมที่พิพิธภัณฑ์มาก่อน  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 
“เข้าไปศึกษาดูก่อนว่าหน่วยนี้ทำอะไรบ้าง เข้าไปดูหลักสูตรที่เราอยากจะ
อบรม เข้าไปดูตรงหลักสูตรเลย แต่ก็จะดูว่าพิพิธภัณฑ์มีประวัติอย่างไรบ้าง  
ทำอะไรบ้างก็จะรู้คร่าว ๆ  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“ส่วนเรื่องหาข้อมูลก็ง่ายมากเพราะว่าตรงประเด็น อันไหนก็สามารถเข้าไปหา
ได้เลย สะดวกต่อการบริการทุกระดับจริง ๆ ค่าเข้าชมเท่าไหร่ จองดูงาน
อย่างไรสะดวกมาก  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“ชอบตรงเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์มากเลย เพราะตั้งแต่จัดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงมาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน รู้สึกดูง่ายและน่าสนใจมาก  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
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“เมื่อเข้าไปชมในเว็บไซต์แล้วเรารู้สึกว่า เรามองเรื่องของการเกษตรว่ามันทำ
ให้บ้านโมเดิร์นขึ้น เด็กที่มองว่าเกษตรมันอยู่ข้างหลังมันไม่เหมาะที่จะมา  
แต่พอมาดูรูปแบบที่เขามาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ทำให้เราอยากเรียนรู้เพิ ่มขึ้น  
การที่เข้ามาดูในพิพิธภัณฑ์คิดว่ามันมีรูปแบบในการสื ่อสารมากกว่าที ่เรา
อธิบายในห้องเรียน ถือว่าเป็นนิทรรศการที่ตอบโจทย์และเข้าถึงมากกว่าที่เรา
จะเรียนรู้แค่ในพ้ืนฐานทั่วไป 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

4.1.1.3 กระบวนการจองเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
Online ในขั้นตอนการจองเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมนั้น มีกระบวนการ ดังนี้ 

1. การสมัครเข้าร่วมอบรม 
1)  กรณีที่โรงเรียน หรือหน่วยงาน ได้รับหนังสือจากสำนักพัฒนากิจการ (สพก.) พบว่า 

95% จะสมัครผ่าน QR Code ที่แนบไปกับหนังสือ อีก 5% จะโทรมาสอบถามเกี่ยวกับบันทึกที่ไดร้ับ  
และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าชม วัน เวลา ที่ต้องการเข้าชมก่อนที่จะตัดสินใจจอง 

2)  โทรมาสอบถาม ณ จุดประชาสัมพันธ์ สำหรับบางหน่วยงานที่สนใจจะโทรมาสอบถาม
ยังจุดประชาสัมพันธ์ โดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะแนะนำการเยี่ยมชมแบบ On-site ก่อน หรือบาง
โรงเรียนที่โทรมาเพ่ือยกเลิกการเยี่ยมชมแบบ On-site  เจ้าหน้าทีจ่ะแนะนำการเยี่ยมชมแบบ Online 
ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับโรงเรียน 

3)  ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail หรือ แฟกซ์ 
2. จัดตารางการเยี่ยมชมแบบออนไลน์  
1)  กรณีสมัครเข้าอบรมทาง QR Code ข้อมูลจะไปที่ สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร 

(สทส.) จากนั้นเจ้าหน้าที่ของ สทส. จะพิจารณาดูวัน เวลา ที่แต่ละโรงเรียน/หน่วยงาน จองเข้ามานั้น
สามารถลงตารางกำหนดการได้หรือไม่ หรือในกรณีที่โรงเรียนมากกว่า 1 โรงเรียนจองหลักสูตร
เดียวกัน วัน เวลา เดียวกัน จะจัดกิจกรรมเยี่ยมชมพร้อมกัน โดยสูงสุดไม่เกิน 3 โรงเรียน  

2)  กรณีส่งใบสมัครทาง E-mail หรือ แฟกซ์ ข้อมูลจะมาที่ สพก. และเจ้าหน้าที่จะโทร
ติดต่อกลับไปยังผู้ประสานงาน เพ่ือนัดหมายวัน เวลา 

3. ยืนยันการนัดหมาย  
1)  กรณีสมัครเข้าอบรมทาง QR Code เมื่อทาง สทส. ลงตารางการเยี่ยมชมได้เรียบร้อย

แล้ว เจ้าหน้าที่ของ สทส. จะโทรหาผู้ประสานงาน เพ่ือยืนยันการจอง และลงปฏิทินนัดหมาย  
2)  กรณีส่งใบสมัครทาง E-mail หรือ แฟกซ์ เจ้าหน้าที่ สพก. จะเป็นผู้โทรศัพท์เพื่อยืนยัน

การนัดหมาย 
กรณีจองหลักสูตร Online เกษตรลงมือทำ สำหรับโรงเรียน/หน่วยงานที่สนใจจอง

อุปกรณ์ จะแจ้งรายละเอียดมาที่ สพก. จะเป็นหน่วยงานหลักเพื่อประสานงานในการดูแล โดย สพก.
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จะแจ้งรายการไปยัง สทส. และสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (สนพ.) เพื่อเตรียมอุปกรณ์ 
และจากนั้น สพก. จะเป็นผู้จัดส่งของไปยังโรงเรียน/หน่วยงาน ต่อไป 

4. ยืนยันการเข้าชม 
 จะมีการโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่จาก สทส. เพื่อยืนยันการเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันทำ
การ และแจ้งลิงกก์ารเข้าชมทาง E-mail ของผู้ประสานงาน  
 ทั้งนี้จากการวิจัย พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจองและประสานงาน  
ใน 2 ด้าน กล่าวคือ  

1. การจองและประสานงานเป็นได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เจ้าหน้าที่อธิบายให้ข้อมูล
ละเอียด ชัดเจน ให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
  

“เขาจะมีแบบตอบรับให้ เราก็ส่งแบบตอบรับไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ  
มาเองเลย ถือว่าสะดวก เร็ว แล้วไม่ต้องทำอะไรมาก   

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 
“ในส่วนของการประสานงาน การจองการเข้าร่วมเยี ่ยมชม ในเรื ่องของ
ขั้นตอนให้คะแนนเต็มห้าเลยค่ะ เจ้าหน้าที่ประสานงานให้ข้อมูลดีมาก มีการ
แนะนำดีมาก มีการปรับเปลี่ยนตามวัยและบทเรียนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
ชี้แจงและให้คำแนะนำดี จากคนที่ไม่รู้เลยสามารถเรียนรู้ได้จริง ๆ ค่ะ 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“ติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่และคนที่ส่งของ 
และประสานเกี่ยวกับรหัส Zoom  ดีค่ะ ความรวดเร็วหรือว่าความสะดวก 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

2. การจองและประสานงาน ในช่วงแรกติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ยาก และการส่งมอบงานควรให้มี
ความต่อเนื่อง 
 

“ก็โอเค เพราะว่าใช้เวลาติดต่อไม่ได้นานและตอนแรกคิดว่าคนจะเยอะอาจจะ
ล่าช้า แต่พอติดต่อไปประมาณ 2 อาทิตย์ก็โอเคแล้วสามารถเข้าชมได้ 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“ตอนติดต่อโทรไปแล้วไม่ค่อยมีคนรับสายประมาณ 2-3 วันถึงจะมีคนรับสาย 
ตามเบอร์ที่ประชาสัมพันธ์ แต่ว่าประสานกับเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง แล้วก็ให้



110 
 

ผู้ใหญ่มาประสานต่อว่าจะจัดการยังไง แล้วก็มาติดต่อภายหลังกับเจ้าหน้าที่ที่
ไม่ใช่คนเดิม เหมือนน้องเขาจะไม่รู้เลยว่าองค์กรเรามาดูงานด้วยหรอ ถ้าจะให้
ปรับปรุงก็อาจจะมีการส่งมอบงานนิดนึง ก็แอบนึกว่ามีปัญหาอะไรไหม  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

4.1.1.4 กระบวนการเยี ่ยมชมโครงการส่งเสริมการเรียนรู ้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
Online ประกอบด้วย 

1. การทักทาย แนะนำผู้นำชม  
โดยในช่วงเริ่มกระบวนการนำชม ผู้นำชมจะกล่าวทักทาย แนะนำตนเอง และมีกิจกรรมร่วม

สนุกเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นกันเอง และให้เกิดการผ่อนคลาย จากการสังเกตโดย พบว่า 
การทำก ิจกรรม ในช ่ ว งน ี ้ ท ำ ให ้ผ ู ้ เ ย ี ่ ยมชม โดยเฉพาะกล ุ ่ มน ัก เร ี ยนร ู ้ ส ึ กสน ุ กสนาน  
สร้างความคุ้นเคยได้เป็นอย่างดี 

 
ภาพที่ 4.3 แสดงขั้นตอนการทักทาย และแนะน าผู้น าชม ในกระบวนการน าชมในรูปแบบ Online 

2. แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 เป็นช่วงแนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผู้นำชมจะเปิดพาวเวอร์พอยต์ 
และอธิบายประกอบ ในช่วงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 10-12 นาที 

 
ภาพที่ 4.4 แสดงขั้นตอนการแนะพิพิธภัณฑ์ ในกระบวนการน าชมในรูปแบบ Online 
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 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่า กิจกรรมในช่วงนี้อาจจะยาวเกินไป 
โดยเฉพาะหากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนักเรียนในระดับประถมศึกษา หากมีการเปลี่ยนเป็นการ์ตูน  
หรือลดระยะเวลาให้น้อยลง จะทำให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มมากข้ึน 
 

“ผมว่ากิจกรรมโอเคนะครับ แต่ถ้าให้ผมเสนออาจมีการคั่นกิจกรรม มันจะได้
ไม่รู้สึกเบื่อ ช่วงต้นช่วงการแนะนำองค์กรอยากให้ลดลงมาครับ 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“เราอาจจะต้องแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ถ้าเด็กประถมหรือมัธยมต้น การ์ตูนอาจจะ
ช่วยได้ดีกว่า ถ้าน้อยไปเด็กก็อาจจะโลเลไม่ได้สนใจในสิ่งที่เรานำเสนอ 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 
 แต่ในส่วนของ PowerPoint นั้น กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มวัยทำงานได้แสดงความคิดเห็นว่า 
เนื้อหาใน PowerPoint นั้นดีมาก และผู้นำชมมีการอธิบายได้ด ี

 
“ในเรื่องของ Powerpoint ดีมาก และเนื้อหาดีมาก แต่อาจจะเป็นอุปกรณ์
ของทางนิคมมากกว่าที่ยังไม่มีความพร้อม  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“Powerpoint หรือการบรรยาย มีความเป็นมืออาชีพดีอยู่แล้ว  
____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 

3. ช่วงแนะนำพิพิธภัณฑ์ ผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
เป็นช่วงแนะนำการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์

เสมือนจริง โดยผู้นำชมจะเปิด Website ของ พิพิธภัณฑ์ และอธิบายโดยเริ่มตั้งแต่วิธีการในการเข้าชม 
รวมถึงเปิดตัวอย่างพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง พร้อมอธิบายข้อมูลในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ทั้งนี้พบว่า
ในช่วงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 10-12 นาท ี
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ภาพที่ 4.5 แสดงการนำชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงในส่วนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 ผู้นำชมอธิบายรายละเอียดของส่วนทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ 
 

 
 

ภาพที่ 4.7 ผู้นำชมอธิบายสัญลักษณ์ในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
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ภาพที่ 4.8 ผู้นำชมอธิบายรายละเอียดในส่วนจัดแสดง 

ในส่วนของการนำชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในด้านการบรรยายของ 
ผู้นำชม คือ ชื่นชอบที่มีผู้นำชมแนะนำข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการ เนื่องจากมีการวาง
แผนการแนะนำ และการให้ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว 

 
“จริงๆ วิทยากรคิดให้จะเข้าใจมากกว่า คลิกแล้วอ่านเองอาจจะงง ดูแล้วยังไม่
ค่อยเข้าใจ  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“ถ้าเป็นวิชาการให้วิทยากรเป็นคนกดจะง่ายกว่า 
____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 

 
ส่วนในการแนะนำในส่วนต่าง ๆ ที่มีการเลื่อนผ่านในแต่ละพื้นที่นั้น กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น

ว่า ไม่สามารถเข้าใจภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ได้ และเลื่อนผ่านค่อนข้างเร็ว ทำให้เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของแต่ละส่วนในพิพิธภัณฑ์ค่อนข้างยาก 

 
“เราไม่ได้ไปเห็นหน้างาน เราไม่สามารถรู้โครงสร้างได้ เราก็ไม่รู้ว่าเค้าจะเริ่มจาก
จุดไหน เราจะดูตามสไลด์ภาพรวม เค้าก็จะ present มา แต่ละจุด แต่เราจะไม่รู้
ว่าตรงนี้มันด้านหน้า ตรงนี้ต้องเข้าไปทางนี้เพื่อเจอส่วนนี้ เราไม่รู้ เขาก็มาแบบ 
present ทีละสไลด์ ๆ 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 
“อยากจะให้เห็นภาพรวมก่อน คล้าย ๆ แผนที่ว่าจะเป็นแบบไหน โซนนี้โซน
อะไรและสามารถเชื่อมต่อไปโซนไหนได้บ้าง อย่างเราเรียนรู้โซนนี้เสร็จแล้ว โซน
ต่อไปที่เก่ียวข้องกับที่เราจะเรียนรู้คืออะไร 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
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“เรื ่องของการแนะนำ มึนหัวในการหมุนสำหรับหนูนิดหนึ ่งค่ะ หนูคิดว่า

ยกตัวอย่างดีนะคะ ถ้าได้เป็นคนหมุนเองจะดีกว่าค่ะ ตอนจบพี่เขามีบอกเรื่อง

เว็บไซต์อยู่ค่ะ ควรที่จะเพ่ิมเรื่องของการที่เราหมุนตรงนั้น ละเอียดมากกว่านี้ค่ะ 

และช้าลงค่ะ 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 

4.  ช่วงชมภาพยนตร์ 2 มิต ิ
ในช่วงนี้จะเป็นการเปิดการ์ตูน 2 มิติ ซึ ่งเป็นช่วงที่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก ๆ  

ให้ความสนใจ และชื่นชอบมาก เนื่องจากเป็นภาพเคลื่อนไหว สนุก และมีสาระประกอบ และเมื่อ
รับชมการ์ตูน 2 มิติจบแล้ว ผู้นำชมจะสรุปสาระสำคัญ โดยเชื่อมโยงเข้ากับหลักการทรงงาน 

 
“โรงเรียนตอนนั้นที่ติดใจกันก็จะเป็นพวกคลิป เพราะเป็นสิ่งที่น่ารัก แต่ความ
สนใจของเด็กอยู่แค่ในช่วงเวลาสั้น ๆ  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

 
ภาพที่ 4.9 การ์ตูน 2 มิติ ในกระบวนการน าชมในรูปแบบ Online 

 ทั้งนี้พบว่า ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ อาจไม่เหมาะที่จะให้ดูการ์ตูน ดังนั้นควรมี
หนังสั้น หรือคลิปวิดีโอที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแทน 
 

“แต่ในเรื่องของหลักสูตร ทางนิคมที่ฝึกอบรมจะเป็นผู้ใหญ่ จึงมีปัญหาตรงที่ว่า
เป็นหลักสูตรการเปิดวิดีโอการ์ตูนแล้วความรู้สึกของผู้ใหญ่ที่จะต้องมานั่งดู
การ์ตูน? อยากจะให้มีหลักสูตรที่เป็นวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่การ์ตูนแต่ก็เป็น
เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
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5.  ช่วงเล่นเกม 
ช่วงกิจกรรมการเล่นเกม เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะนักเรียน ให้ความสนใจ 

สนุกสนาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก  

 
ภาพที่ 4.10 ช่วงเล่นเกม ในกระบวนการน าชมในรูปแบบ Online 

 
“เกมจิ๊กซอว์ ผมว่าโอเคนะครับ เพราะมันจะมีคำข้างล่างให้เติมว่าคือคำอะไร 
ทำให้เราได้คิดและช่วยกันตอบ 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“อยากให้มีเกมกับการ์ตูนนานกว่านี้ ส่วนตอนที่พี่เขาบรรยายดีทุกอย่ าง
แล้วค่ะ สำหรับเกมเสียงเบาไปค่ะ 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“หลังจากเยี่ยมชมออนไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่มีการพาน้อง ๆ เล่นเกมค่ะ แล้วก็มี
เกมทายรูปภาพเด็ก ๆ ก็ชอบกันค่ะ  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

6.  สรุปกิจกรรมและให้ผู้เยี่ยมชมพูดความรู้สึก 
และเมื่อจบกิจกรรมในส่วนของการเล่นเกมแล้ว ผู้นำชมจะพูดสรุปภาพรวมทั้งหมด  

และให้ตัวแทนครูหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดความรู้สึกท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
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ภาพที่ 4.11 ช่วงผู้เยี่ยมชมกล่าวขอบคุณ ในกระบวนการน าชมในรูปแบบ Online 

 ทั้งนี้จากการศึกษา พบว่า ในกระบวนการชมของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง Online นั้น กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 4.1.1.5 การประเมินผล 
 ในส่วนของการประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง Online แล้วนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างบางท่านได้รับการติดต่อสอบถามทั้งในรูปแบบการให้ทำ
แบบประเมิน การติดต่อผ่านทาง Line  
 

“มีให้ทำเป็นแบบประเมิน ไม่ได้มีการโทรมาถาม  
____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 

 
“ก็จะมีแบบสอบถามมาให้มีแค่รูปแบบเดียว 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 
“ไม่มี แต่ว่าจะเป็นการติดตามผ่านทาง LINE ว่าโอเคไหม มีแค่เท่านี้  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 
 แต่ทว่ากลุ่มเป้าหมายบางท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ทั้งนี้ทุกท่าน
แสดงความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ต้องการให้มีการติดต่อกลับ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาต่อ 
รวมถึงต้องการให้มีช่องทางในการติดต่อระหว่างพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และผู้เข้าชม
เพ่ือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอื่น ๆ  
 

“เหมือนกับทุกคน ตั ้งแต่ว ันนั ้นจนถึงว ันนี ้ เราก็ไม่ได้ต ิดต่อกันอีกเลย  
จริง ๆ หลังจากที่เราจบไปแล้ว ก็เข้าใจว่ายังมีอีกหลายหน่วยงาน แต่ว่าเราก็
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น่าจะมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อที่จะต่อเนื่องไปถึงสิ่งที่เราจะเข้าชมต่อ หลังจากจบ
ชั่วโมงแล้วเราก็อยากให้มีช่องทางที่เราสื่อสารกันได้ 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“ถ้ามีการโทรมาติดตามก็ดี เพราะว่า เหมือนโทรมาติดตามว่ามีข้อบกพร่อง
ตรงไหนจะได้ให้ทางหน่วยงานปรับปรุง เหมือนเป็นการบริการหลังการขาย  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“จริง ๆ น่าจะมีการพูดคุยกันบ่อย ๆ ครั้ง หรือเป็นระยะเวลา อย่างเช่น อบรม
รอบนี้เสร็จแล้วน่าจะมีการประชาสัมพันธ์ว่ารอบหน้ามีอะไรอีก  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 
“การติดตามผล อยากจะให้เพิ่มเติมในเรื่องของหลักสูตร หลักสูตรที่มีการจัด 
ต้องปรับปรุงตรงไหน หรือว่าต้องเพิ่มเติมตรงไหน บางครั้งก็อยากจะให้ทัก 
Line มาทักด้วยหรือบางทีเราก็ส่งงานไปให้เขาดูทาง Line  ยังไม่โทรสอบถาม
ด้วยว่าเป็นไงบ้าง ว่าพี่ที่นำมาใช้หลักสูตรเห็ดฟางว่าเห็ดงอกไหมหรือว่าเห็ด
เกิดไหม ก็อยากให้ติดตามอยู่  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 

 4.1.1.6 ความรู้ที่ได้รับ 
 ในด้านองค์ความรู้ที่ผู้เยี่ยมชมได้รับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกท่านชื่นชม และแสดงความคิดเห็น
ว่าเป็นการจัดกิจกรรมให้ทำให้ได้รับความรู้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ หรือความรู้เกี ่ยวกับเรื ่อง เศรษฐกิจพอเพียง การทำเห็ดตะกร้า ไบโอดีเซล เป็นต้น  
ซึ่งความรู้นี้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

“ในเรื่องของออนไลน์ข้อมูลความรู้ที่ได้รับดีนะครับ  เรื่องการทำเห็ดตะกร้า  
ที่เราสามารถทำได้ แล้วก็มีการ์ตูนไบโอดีเซลที่ดีมากเลยครับซึ่งสามารถทำ
ตามได้นะครับ  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 
“ได้รู้จักเลยครับ เพราะปกติความรู้เป็นศูนย์เลย ไม่รู้จักเลย 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
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“ได้เยอะเลยค่ะ หนูชอบทุกอย่างเลยค่ะ  
____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 

 
“ดีมากค่ะ ได ้ร ู ้จ ักเร ื ่องเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเอามาปร ับใช ้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 

 4.1.1.7 ความคิดเห็นต่อผู้นำชม 
 ด้านผู้นำชมนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่ามีการอธิบาย แนะนำพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าใจเป็นอย่างดี การแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสม และมีความเอาใจใส่
ตลอดระยะเวลาของการนำชม กล่าวคือ มีการสอบถามเป็นระยะ ๆ ว่าตามทันหรือไม่ 
 

“เรื่องของเจ้าหน้าที่นำชม การแนะนำองค์กร ถ้าถามครูตาเราว่าดีมากเลยนะ 
การแนะนำการบรรยายชัดเจนเรียบร้อยค่ะ ด้วยความที่เป็นออนไลน์ก็จะดู
จากหน้าจอด้วยกัน มีทั้งเด็กรวมกลุ่มและออนไลน์เข้ามาด้วยค่ะ  สามารถ
เข้าถึงน้อง ๆ ได้น้อง ๆ เขาสนุกนะคะ เจ้าหน้าที่มีการเล่น 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“วันนั้นน้องที่พาชมน่ารักมาก อธิบายไม่ได้ละเอียดมากเพราะให้เด็กประถม
ฟัง แต่ว่าน้องก็มีความรู้ชัดเจน และอธิบายได้ชัดเจนเด็กก็สนใจ 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“จะพูดถึงวิทยากรพาทำหลักสูตร อธิบายได้ชัดเจนรวมไปถึงการแต่งกาย  
พูดถึงเรื ่องการเกษตรก็จะใส่ผ้าม่อห้อมมา แต่งตัวให้เข้ากับรูปแบบการ
นำเสนอ มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้เข้าอบรมและวิทยากร ให้ความเป็น
กันเองให้ความรู้ได้ชัดเจน  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 
“วิทยากรมีความน่ารัก และเป็นกันเอง แล้วจะคอยถามตลอดว่าทันไหม 
อยากจะสอบถามเพิ ่มเติมไหม อันนี ้คือความน่ารักของเขา ในเรื ่องของ
หลักสูตรเขาอธิบายได้ชัดเจนและมีความใจเย็นค่อย ๆ สอน และชาวบ้าน 
จะเป็นผู้สูงอายุนิดนึงจะค่อย ๆ ทำกันไป  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
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 4.1.1.8 ความประทับใจระหว่างการเยี่ยมชมแบบ On-site และแบบ Online 
 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างบางส่วนได้มีโอการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ในรูปแบบ Online และมาเยี่ยมชมในรูปแบบ On-site ความประทับใจที่ได้รับ คือ ได้สัมผัส
กับบรรยากาศจริง ได้เห็นการจัดนิทรรศการของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้รับฟังการบรรยายกับเจ้าหน้าที่
นำชมในสถานที่จริง ทำให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง และแรงบันดาลใจที่ดี  
 

“ปกติ Online ก็น่าสนใจอยู่แล้ว พอไป On-site เราได้ไปเห็นการจำลองของ
พระราชกรณีกิจของในหลวง ร.9 ก็เหมือนกับว่าสนใจมากขึ้นค่ะ อยากที่จะมา
ทำเกษตรของตัวเองเลย แล้วได้ไอเดียต่าง ๆ มากมายจากที่ได้ไปดูของจริง 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“ความรู้ที่ได้รับต่างกันมากเลยค่ะ จากที่ได้ไปของจริงมีที่ให้ถ่ายรูปสวย ๆ มาก
เลย ดีใจ ตื่นเต้นที่ได้ไปเที่ยวของจริง 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“สำหรับหนู หนูคิดว่าในออนไลน์มันไม่รู้ว่ามีพื้นที่กว้างเท่าไหร่  แต่พอไปของ
จริงก็ใหญ่แล้วก็ได้สัมผัสอะไรหลาย ๆ อย่าง ได้เห็นข้อมูล 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“ต่างกันค่ะ มันได้รู ้อะไรลึก ๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 หลายอย่างๆ ได้รู้
มากกว่าที่เราฟังในออนไลน์  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“หนูก็ต่างนะคะ เพราะจากที่ไปในสถานที่จริง มันน่าสนใจ ต่างจากออนไลน์
ค่อนข้างมาก แล้วพอเราไปสถานที่จริงพ่ีที่บรรยาย คือ หนูชอบฟัง แล้วก็ชอบ
ไปสถานที่จริงแล้วได้ฟังจากคนบรรยายมากกว่า  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

4.1.1.9 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ในด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า เป็นด้านการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง 

มีความเห็นว่า หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ดี มีความน่าสนใจ ควรจะประชาสัมพันธ์ให้องค์กรอ่ืน ๆ ได้รับ
ความรู้ และได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน 
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“รูปแบบถือว่าดีอยู่แล้ว จะมีส่วนที่อยากจะให้ประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น  
ให ้เป ็นที ่แพร ่หลายมากขึ ้น ร ูปแบบทุกอย่างมันด ีอย ู ่แล ้วก ็อย ู ่ท ี ่การ
ประชาสัมพันธ์น่าจะเป็นเชิงรุกมากข้ึน  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

“อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก เด็ก ๆ 
ก็ชอบ เราอยู่ไกลโอกาสที่จะไปเห็นของจริงมันยาก แต่ได้เห็นตรงนี้มันก็มี
ประโยชน์มาก 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เยี่ยมชมแบบ Online” 
 

4.1.2 พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง   
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ถือกำเนิดข้ึนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

(Covid-19) ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน
จริง เป็นการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากสามารถเข้าได้ทุกที่ และเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลทั่วไปถึงการมีอยู่ของนิทรรศการ โดยโครงการเริ่มต้น ในปี พ.ศ. 2564   
โดยเริ่มต้นจัดทำท่ี พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 และนิทรรศการจักสืบจักสาน 
อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร และมีการวางแผนในการขยายขอบเขตในการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนเมษายน   

แนวทางการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงนั้น มีการวางแผนในการเล่าเรื่องโดยทีมงาน เสมือน
เป็นการย่อส่วนของนิทรรศการเพื่อให้บุคคลที่ได้เข้ามาชมนั้น เกิดความรู้สึกประทับใจ และต้องการ
เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ที่สถานที่จริงด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์การนำเสนอพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง แบ่งเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
4.1.2.1 การเข้าถึงเพ่ือเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

1. ระบบที่สามารถเข้าชมได้ง่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเข้าชมได้ด้วยอุปกรณ์ที่
หลากหลาย เพ่ือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง 

2. สามารถแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุปกรณ์ที่หลากหลาย ได้แก่ คอมพิวเตอร์  
Tablet และ Smartphone 

4.1.2.2 ด้านการออกแบบ 

1. มีองค์ประกอบในการออกแบบ เช่น ข้อความตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพปริทัศน์ 360 
เสียงบรรยายเนื้อหา ดนตรีและเสียงประกอบ  

2. การออกแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ   
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3. มีการควบคุมทิศทาง การสั่งงาน โดยผู้เข้าชมสามารถเข้าใจและควบคุมทิศทางได้ด้วย
ตนเองอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

4.1.2.3 ด้านคุณสมบัติ และประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
1. มีความสามารถในการตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่ม

วัยรุ่น กลุ่มวัยผู้ใหญ่ กลุ่มวัยสูงอายุ และกลุ่มผู้ทุพพลภาพ 
2. การใช้เทคนิคและสื่อประสมที่หลากหลายเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการเรียนรู้  

มีการนำเสนอข้อมูล วัตถุ มีความสมจริง สามารถมองเห็นได้อย่างละเอียด โดยไม่ทำให้วัตถุเสียหาย 
4.1.2.4 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
1. ผู้เข้าชมสนุกสนานกับการชมต่อวัตถุหรือสถานที่ในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
2. ผู ้เข้าชมมีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับเนื ้อหาในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ทำให้รู ้สึกว่า 

มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
3. ผู้เข้าชมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าชมด้วยกัน เป็นสถานที่พบปะชุมนุม แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น  
4. มีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางการศึกษา 

4.1.2.1 การเข้าถึงเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
1.  ระบบที่สามารถเข้าชมได้ง่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเข้าชมได้ด้วยอุปกรณ์ 

ที่หลากหลาย เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง 
การเข้าถึงพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงนั้น สามารถเข้าชมได้ง่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ผ่านช่องทาง http://www.wisdomking.or.th/ และเข้าชมได้ด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลายผ่านทาง 
คอมพิวเตอร์ Smartphone และ Tablet จากการวิเคราะห์ในส่วนของ Homepage (หน้าหลักของ 
Website) และ Web page (หน้า web) ของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงในส่วนต่าง ๆ โดยมีลักษณะของ 
แต่ละอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

▪ ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 
ภาพที่ 4.12 แสดงรูปแบบของหน้า Homepage หลักผ่านทางคอมพิวเตอร์ 
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▪ ผ่านอุปกรณ์ Tablet 

 
ภาพที่ 4.13 แสดงรูปแบบของหน้า Homepage หลักผ่านทาง Tablet 

▪ ผ่านอุปกรณ์ Smartphone 

 
ภาพที่ 4.14 แสดงรูปแบบของหน้า Homepage หลักผ่านทาง Smartphone 

โดยในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ Tablet นั้นมีรูปแบบของหน้า Website หลักท่ีเหมือนกัน 
ส่วนอุปกรณ์ Smartphone จะมีการปรับส่วนเมนูให้ย้ายไปอยู่ด้านบนฝั่งขวามือ และมีมุมมองต่อ
ขนาดรูปภาพที่ไม่สามารถมองเห็นได้เต็มภาพได้ ดังนั้น การวิเคราะห์จะแยกเป็นอุปกรณ์ 2 รูปแบบ
ไดแ้ก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Tablet และอุปกรณ์ Smartphone 

▪ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับ Tablet นั้นการเข้าถึงเมนูของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงนั้น มีการ
เข้าถึงหลักที่ Menu bar ด้านบน ดังภาพที ่4.15 
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ภาพที่ 4.15 แสดงการเข้าถึงเมนูของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

โดยพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงนั้น ประกอบด้วยนิทรรศการดังต่อไปนี้ 
1)  พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5) 
2)  พิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7) 
3)  พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4) 
4)  พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 3) 
5)  นิทรรศการจากเส้นด้าย สู่ลายผ้า (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2) 
6)  นิทรรศการจักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร 
จากหน้า Homepage นั้น จะสามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ย่อยได้ทุกส่วน โดยมีรูปแบบ

ดังต่อไปนี้ 
 
▪ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา  

 

 
ภาพที่ 4.16 แสดง Web page ในส่วนพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (คอมพิวเตอร์,Tablet) 

 

เมื่อคลิ๊กเลือกพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา จะถูกนำมายัง Web page ตามภาพที่ 4.17 ซึ่งเป็น

ภาพ 360 แสดงภาพมุมกว้างของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และมีจุดที่มีการกระพริบเป็น
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จุดสังเกตในการคลิ๊กเข้าสู่เมนูต่อไป เมื่อนำ curser ไปวาง อาคารจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง โดยมี
ส่วนที่สามารถคลิ๊กเข้าไปได้ 2 ส่วนได้แก ่

 
- พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 

 

 
ภาพที่ 4.17 แสดงรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 (คอมพิวเตอร์, 

Tablet) 
- นิทรรศการจักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 

 
ภาพที่ 4.18 แสดงรูปแบบ Web page ของนิทรรศการจักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 (คอมพิวเตอร์, Tablet) 
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▪ พิพิธภัณฑ์ดินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 

 
ภาพที่ 4.19 แสดงรูปแบบ Web page ส่วนพิพิธภัณฑ์ดินดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 

(คอมพิวเตอร์, Tablet) 
▪ พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 

 
ภาพที่ 4.20 แสดงรูปแบบ Web page ส่วนพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 

(คอมพิวเตอร์, Tablet) 

▪ พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 

 
ภาพที่ 4.21 แสดงรูปแบบ Web page ส่วนพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม  

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 (คอมพิวเตอร์, Tablet) 
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▪ นิทรรศการจากเส้นด้ายสู่ลายผ้า 

 
ภาพที่ 4.22 แสดงรูปแบบ Web page ส่วนนิทรรศการจากเส้นด้ายสู่ลายผ้า (คอมพิวเตอร์,Tablet) 

อุปกรณ์ Smartphone นั้นการเข้าถึงเมนูของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงนั้น มีการเข้าถึงหลักที่  
Menu bar ด้านบนขวามือ เมื่อคลิ๊กท่ีเมนูพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 4.23 

▪ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1) 

 
ภาพที่ 4.23 แสดง Web page ในส่วนพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (Smartphone) 

 

▪ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 

 
ภาพที่ 4.24 แสดงรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1) 

(Smartphone) 
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▪ นิทรรศการจักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร   

 
ภาพที่ 4.25 แสดงรูปแบบ Web page ของนิทรรศการจักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร 

(Smartphone) 
▪ พิพิธภัณฑ์ดินดล  

 
 

ภาพที่ 4.26 แสดงรูปแบบ Web page ส่วนพิพิธภัณฑ์ดินดล (Smartphone) 
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▪ พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร 

 
ภาพที่ 4.27 แสดงรูปแบบ Web page ส่วนพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (Smartphone) 

▪ พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม 

 
ภาพที่ 4.28 แสดงรูปแบบ Web page ส่วนพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม (Smartphone) 
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▪ นิทรรศการจากเส้นด้ายสู่ลายผ้า 

 
ภาพที่ 4.29 แสดงรูปแบบ Web page ส่วนนิทรรศการจากเส้นด้ายสู่ลายผ้า (Smartphone) 

จากการวิเคราะห์การเข้าถึงของ Website ในส่วนหน้าหลักและในส่วนของพิพิธภัณฑ์ 
ย่อยนั้น ทั้งในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Tablet และ Smartphone สามารถสรุปไดต้ามตารางที่ 4.1 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.1 สรุปการวิเคราะห์การเข้าถึง Web page ของพิพิธภัณฑ์ส่วนต่าง ๆ 
พิพิธภัณฑ ์ รายละเอียด จำนวน

คลิ๊กเพื่อ
เข้าถึง 

รูปแบบหน้า web page การย้อนกลับ 
การคลิ๊กครั้งที่ 1 การคลิ๊กครั้งที่ 2 

พิพิธภัณฑ์ใน
หลวงรักเรา 

พิพิธภัณฑ์ใน
หลวงรักเรา
อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
5 
 

2 

  

สามารถย้อนกลับ
ไปหน้า Web 
pageได้ 
แต่ไม่สามารถย้อน
ไปหน้า
Homepage ได้ 

นิทรรศการจักสืบ
จักสาน อัตลักษณ์
วัฒนาธรรม
เกษตร 
อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 2 

2  

 

พิพิธภัณฑ์ 
ดินดล 
 

อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 7 

1 

 

 สามารถย่อสว่น
พิพิธภัณฑ์เสมือน 
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พิพิธภัณฑ ์ รายละเอียด จำนวน
คลิ๊กเพื่อ
เข้าถึง 

รูปแบบหน้า web page การย้อนกลับ 
การคลิ๊กครั้งที่ 1 การคลิ๊กครั้งที่ 2 

พิพิธภัณฑ์ป่า
ดงพงไพร 
 

อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 4 

1 

 

 แล้วไปยังเมนูส่วน
อื่นได ้

พิพิธภัณฑ์
มหัศจรรย์
พันธุกรรม 

อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 3 

1 

 

 

จากเส้นด้ายสู่
ลายผ้า 
 

อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 2 

1 

 

 

 

การเข้าถึงในหน้า Homepage และ Web page ของ Website นั้น สามารถวิเคราะห์ได้ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

(1) การเข้าสู่ Homepage ของ Website สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก โดยในส่วน
คอมพิวเตอร์ และTablet จะมีเมนูอยู่ที่แถบด้านบน ส่วน Smartphone เมนูจะอยู่ที่มุมบนด้านขวา 

 
“ สำหรับตัว Museum กดเข้าไปนานแล้วเพราะว่ากดทุกอันเลยคิดว่ามันก็
ไม่ได้หายาก สำหรับตัว Museum ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ภายใน ก็หาง่ายกดไปก็
เจอแล้ว  
____________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 
 
(2) การเข้าถึงของ Web page นั้น มีรูปแบบการเข้าถึงที่ไม่เหมือนกัน  

-  ส่วนพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เมื่อคลิ๊กเข้าไป จะพบกับภาพมุมกว้างของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ และสามารถคลิ๊กเข้าชมพิพิธภัณฑ์ย่อยได้อีก 2 ส่วน คือ พิพิธภัณฑ์ใน
หลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 และนิทรรศการจักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตรนั้น 
และหากจะย้อนกลับนั้น ต้องกดย้อนกลับ ไม่มีปุ่มย้อนกลับไปยัง home page 

-  ส่วนพิพิธภัณฑ์ดินดล พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม และ
นิทรรศการจากเส้นด้ายสู่ลายผ้านั้น เมื่อคลิ๊กจาก Homepage จะเข้าสู่หน้าที่รวมเมนูของพิพิธภัณฑ์
เสมือนทุกส่วน ซึ่งสามารถเลือกชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 ส่วนนี้ได้จากหน้านี้  

2. สามารถแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุปกรณ์ที่หลากหลาย ได้แก่ คอมพิวเตอร์  
Tablet และ Smartphone   

พบว่าความแตกต่างกันของอุปกรณ์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ เข้าชม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

(1) การใช้คอมพิวเตอร์ และ Tablet ได้ผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกัน  
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(2)  การใช้อุปกรณ์ Smartphone นั้น การเปิดหน้า Homepage และ Web page นั้น 
ขนาดภาพที่ปรากฏจะถูกบังด้วยส่วนควบคุม ซึ่งสามารถปิดได้ รวมถึงมีช่องทางสำหรับติดต่อกับทาง
พิพิธภัณฑ์ ที่บังมุมมองทำให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ไม่สะดวก 

4.1.2.2 ด้านการออกแบบ 
1.  องค์ประกอบในการออกแบบ web page 

พิพิธภัณฑ์เสมือนในแต่ละส่วน มีรูปแบบการนำเสนอที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถแยก
เป็น 2 รูปแบบคือ  

- พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ซึ ่งประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ในอาคาร 5 ชั ้น 1 และ  
นิทรรศการจักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร 

- พิพิธภ ัณฑ์ด ินดล พิพ ิธภ ัณฑ์ป ่าดงพงไพร พิพ ิธภ ัณฑ์มหัศจรรย์พ ันธ ุกรรม  
และนิทรรศการจากเส้นด้ายสู่ลายผ้า 

เมื่อคลิ๊กเข้าไปที่แต่ละส่วนนำแสดง จะพบกับหน้า Homepage ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ระหว่างการเข้าชมด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Tablet และอุปกรณ ์Smartphone โดยรูปแบบของการ
เช้าชมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ Tablet มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) หน้า Web page ของพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ประกอบด้วยนิทรรศการในอาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 และนิทรรศการจักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 2 

 
 

 
ภาพที่ 4.30 แสดงรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1                  

ในส่วนทางเข้าอาคาร 
  

Key plan 

แสดงสัญลักษณ์วีดีทัศน์  

แสดงสัญลักษณ์ข้อมูลสำหรับ

อธิบาย  

แสดงส่วนควบคุม  

มุมมมองของผู้เข้าชม 

กลับหน้า home 

เปิด/ปิด Key plan 
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ภาพที่ 4.31  แสดงรูปแบบนิทรรศการ จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร                

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 

ส่วน Web page ประกอบด้วย 
- ปุ่มสำหรับคลิ๊กเพ่ือนำกลับไปหน้า Home  
- ปุ่มสำหรับคลิ๊กเปิด/ปิด Key plan 
- Key plan สำหรับเป็นส่วนอธิบายลักษณะของ Layout การจัดแสดง และบอกตำแหน่ง

ของผู้เข้าชม รวมถึงมุมมองของการชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
- ส่วนควบคุมสำหรับกำหนดทิศทางการเดิน/ การขยายหรือลดมุมมอง/ การเลือกมุมที่มี

การกำหนดไว้ 
- สัญลักษณ์ แสดงว่ามีข้อมูล วีดิทัศน์ และอ่ืน ๆ ที่ต้องการนำเสนอ 

2) หน้า Web page ของพิพิธภัณฑ์ดินดล 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.32 แสดงหน้า Web page ของพิพิธภัณฑ์ดินดล 

 

Key plan 
แสดงสัญลักษณ์ข้อมูลสำหรับ

อธิบาย  

แสดงส่วนควบคุม  

มุมมมองของผู้เข้าชม 
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3) หน้า Web page ของพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร 

 
ภาพที่ 4.33 แสดงรูปแบบ Homepage ของพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร 

4) หน้า Web page ของพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม 

 
ภาพที่ 4.34 แสดงรูปแบบ Homepage ของพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม 

5) หน้า Web page ของนิทรรศการจากเส้นด้ายสู่ลายผ้า 

 
ภาพที่ 4.35 แสดงรูปแบบ Homepage ของนิทรรศการจากเส้นด้ายสู่ลายผ้า 
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ส่วน Web page ประกอบด้วย 
- Key plan สำหรับเป็นส่วนอธิบายลักษณะของ Layout การจัดแสดง และบอกตำแหน่ง

ของผู้เข้าชม รวมถึงมุมมองของการชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
- ส่วนควบคุมสำหรับกำหนดทิศทางการเดิน/ การขยายหรือลดมุมมอง/ การเลือกมุมที่มี

การกำหนดไว้ 
- สัญลักษณ์ แสดงว่ามีข้อมูล วีดิทัศน์ และอ่ืน ๆ ที่ต้องการนำเสนอ 
 

ส่วนเมื่อเข้าชมผ่านอุปกรณ์ Smartphone จะมีรูปแบบมุมมองดังต่อไปนี้ 
 

1) พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 
 
 

 

 
ภาพที่ 4.36 แสดงรูปแบบของ Homepage ของพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 

(Smartphone) 
1) นิทรรศการจ ักส ืบ จ ักสาน อ ัตล ักษณ์ว ัฒนธรรมเกษตร อาคารเฉลิม 

พระเกียรติฯ 2 

 
ภาพที่ 4.37 แสดงรูปแบบ Web page ของนิทรรศการจักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 (Smartphone) 
 

 

Key plan 
แสดงสัญลักษณ์ข้อมูลสำหรับ

อธิบาย  
มุมมมองของผู้เข้าชม 

แสดงสัญลักษณ์วีดีทัศน์  

แสดงส่วนควบคุม  
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1) หน้า Web page พิพิธภัณฑ์ดินดล ผ่าน Smartphone 

 
ภาพที่ 4.38 แสดงรูปแบบ Web page ส่วนพิพิธภัณฑ์ดินดล (Smartphone) 

2) หน้า Web page พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพรผ่าน Smartphone 

 
ภาพที่ 4.39 แสดงรูปแบบ Web page ส่วนพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (Smartphone) 

3) หน้า Web page พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมผ่าน Smartphone 

 
ภาพที่ 4.40 แสดงรูปแบบ Web page ส่วนพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม (Smartphone) 
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4) หน้า Web page นิทรรศการจากเส้นด้ายสู่ลายผ้าผ่าน Smartphone 

 
ภาพที่ 4.41 แสดงรูปแบบ Web page ส่วนนิทรรศการจากเส้นด้ายสู่ลายผ้า (Smartphone) 

เมื่อนำข้อมูลด้านการออกแบบของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงมาพิจารณาเปรียบเทียบ พบว่ามีข้อ
แตกต่างระหว่างการแสดงผลเมื่อเข้าชมผ่านอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน โดยสามารถสรุปผลได้ตามตารางที่ 
4.2 ดังนี้ 

ตารางที่ 4.2 แสดงการวิเคราะห์ในด้านการออกแบบของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
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 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, Tablet อุปกรณ์ Smartphone 
องค์ประกอบในการออกแบบ 
ข้อความตัวอักษร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

รูปภาพ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ภ า พ ป ร ิ ท ั ศ น์  

360 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

วีดิทัศน์นำเสนอ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

เ ส ี ย ง บ ร ร ย า ย
เนื้อหา             

ดนตร ีประกอบ
ระหว่างการชม  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

การออกแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ 
ป ุ ่มสำหร ับคลิ๊ก
เพ ื ่ อนำกล ับไป
หน้า Home  

✓ ✓           

ปุ ่มสำหร ับคลิ๊ก
เ ป ิ ด / ป ิ ด  Key 
plan 

✓ ✓           
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Key plan 
สำหรับเป็นส่วน
อธิบายลักษณะ
ของ Layout  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ 

สัญลักษณ์ แสดง
ว่ามีข้อมูล
เพิ่มเติมที่
ต้องการนำเสนอ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

การควบคุมทิศทาง 
ม ี ก า ร ค ว บ คุ ม
ท ิ ศทาง ได ้ ด ้ ว ย
ตนเอง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

เข ้าใจมุมมองใน
การชมงาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

2. ในด้านองค์ประกอบในการออกแบบที่ช่วยให้ผู้เข้าชมเข้าใจง่าย 
ด้านการออกแบบที่เอื้อต่อความเข้าใจของผู้เข้าชมนั้น ทางพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงมีการ

ออกแบบที่ใช้รูปแบบที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้ผู้เข้าชมรับรู้ถึงกระบวนการ และวิธีการในการรับชมได้
ง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเข้าเรียนรู้ภายในเวลาอันสั้น  โดยแยกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) แผงควบคุม ที่ใช้ควบคุมมุมมองนั้น ในบางปุ่ม เมื่อนำเมาส์ไปวาง จะมีคำอธิบาย และ
บางปุ่มจะไม่มีคำอธิบาย ดังภาพที่ 4.42 ซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าชมบางส่วนไม่เข้าใจถึงความหมายของ
สัญลักษณ์ท่ีอยู่ในส่วนควบคุมได้ทั้งหมด 

 

 
ภาพที่ 4.42  แสดงลักษณะเมื่อเอาเมาส์วางที่ปุ่ม link 

ในส่วนของมุมมองและการควบคุมทิศทางของผู ้เข้าชมนั้น ผู้เช้าชมสามารถเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ในส่วนต่างๆ ได้หลายวิธีดังนี้ 
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▪ การคลิ๊กเลือกรูปที่ส่วนควบคุม  

 
ภาพที่ 4.43  แสดงรูปแบบการคลิ๊กเพ่ือเลือกมุมมองในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

▪ การคลิ๊กในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง และสามารถลากเมาส์เพื่อปรับระยะมุมมองได้  
โดยจะมีสัญลักษณ์วงกลมกระพริบที่พื้น  

 
ภาพที่ 4.44 แสดงลักษณะการคลิ๊กในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง  

 

▪ การคลิ๊กในจุดที่อยู่ใน Key plan ที่จะนำไปสู่จุดต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
และมองสามารถมองเห็นตำแหน่งในการยืน และทิศทางในการมองได้จาก Key plan   

 
ภาพที่ 4.45 แสดงรูปแบบการคลิ๊กใน Key plan เพ่ือเลือกมุมมอง 

การออกแบบส่วนควบคุมมีความสำคัญในด้านการเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชม อีกท้ังเป็น
การให้อิสระแก่ผู้เข้าชมในการเลือกดูสิ่งที่ตนเองต้องการ  
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“ที่ได้เข้าไปดูที่มันเป็นคาเฟ่แบบ 360 องศาก็เห็นด้วย ถ้าสมมุติว่าวิทยากร
เป็นคนกดเข้าใจมากกว่าก็จริง แต่ว่าได้คนละฟิลลิ่งเพราะว่าถ้าเรากดเองก็
สามารถหมุนได้รอบเลย และดูได้ทุกซอกทุกมุมก็สะดวกดีและภาพก็สวยด้วย  

________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 
 

“ตอนที่ได้ลองเข้าไปดูเอง มันก็มีการเวียนหัวนิดนึงแต่มันก็ถูกใจเราตรงที่ว่า
เราอยากจะไปตรงไหนเราก็ไปได้ แต่ถ้าวิทยากรกดให้ก็ดีเพราะว่ามีความ
เข้าใจ แต่ถ้าเราเข้าไปดูเองมันก็จะมีความเป็นอิสระของเรา 

________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 
 

-   Key plan ในแต่ละส่วนของ Web page ในแต่ละพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงนั้น พบว่า 
มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านการเปิด/ปิด และขนาด ซึ่งส่งผลต่อมุมมองและการรับรู้ของผู้เข้าชม 
ดังนี้ 

▪ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 และนิทรรศการจักสืบ 
จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ส่วนปิด/เปิด Key plan อยู ่ทางมุมซ้ายบน ซึ ่งสามารถเปิดมุมมองให้มองเห็น
พิพิธภัณฑ์เสมือนได้เต็มหน้าจอ 

- Key plan มีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นตำแหน่งใน Key plan และมุมมองที่ผู้เข้า
ชมกำลังชมได้อย่างชัดเจน 

- Key plan มีพื ้นหลังสีขาว มีความ contrast กับพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ทำให้
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 
ภาพที่ 4.46 แสดงขนาด ตำแหน่ง ของ Key plan ของพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา                    

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 
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▪ พิพิธภัณฑ์ดินดล พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม และ
นิทรรศการจากเส้นด้ายสู่ลายผ้า ทั้ง 4 ส่วน มีลักษณะคล้ายคลึงกัน สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 

- ไม่มีส่วนปิด/เปิด Key plan ทางมุมซ้ายบน จึงไม่สามารถเปิดมุมมองให้มองเห็น
พิพิธภัณฑ์เสมือนได้เต็มหน้าจอ  

- Key plan มีขนาดเล็ก  
- Key plan มีพื้นหลังสีที ่กลมกลืนไปกับพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ทำให้มองเห็นได้ 

ไม่ค่อยชัดเจน 
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ภาพที่ 4.47  แสดงตำแหน่ง ลักษณะ ขนาด ของ Key plan ในพิพิธภัณฑ์ส่วนต่าง ๆ 

 

Key plan เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เข้าชมเข้าใจตำแหน่งที่ตนเองกำลังชม ซึ่งทำให้เข้าใจภาพรวม
ของผัง Layout มากยิ่งขึ้น 
 

“ก็ดีเพราะว่าจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้ว เพราะว่าบางทีกดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่
ตรงไหนอยู่ 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 
 

“ ใส่แผนที่เข้าไปลงไปข้างล่าง แล้วอาจมีรูปคน (คล้ายๆ Google map) ว่า
เราอยู่ตรงไหน หรือจริง ๆ เราไม่ต้องเอาอย่างนั้นก็ได้ครับ เอาแบบแผนที่ชั้นที่ 
1 มา ใส่ด้านล่างขวาหรือไม่ก็ล่างซ้ายได้ครับ น่าจะทำให้เราเข้าใจโครงสร้าง
ของอาคาร หรือไม่ก็ทำแผนที่ใหญ่ออกมาแล้ว ขึ้นจุด ๆ ว่าชั้นอะไร อาคาร
อะไรอยู่ตรงไหน 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 
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“ หนูอยากเสนอคำบรรยายค่ะ ควรมีคำบรรยายบอกว่าเมื่อเราเข้าเยี่ยมชมอัน
นี้ห้องนี้แล้วเราควรไปชมอันไหนต่อ บอกทิศทางเพ่ือให้เราเข้าใจ เพราะเราไม่
เข้าใจ แบบนี้เราอาจเดินมั่ว ยิ่งไม่เข้าใจไปอีก 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 
 
การออกแบบสัญลักษณ์ในพิพิธภ ัณฑ์เสมือนจร ิงม ีการใช ้ Symbol ที ่แตกต่างกัน 

ในแต่ละส่วน โดยที่เป็น Symbol ที่สื ่อความหมายเดียวกัน หรือมีการใช้ Symbol ชนิดเดียวกัน  
แต่สื่อความหมายไม่เหมือนกัน ตามตารางที่ 4.3 ยกตัวอย่างเช่น การใช้ Symbol ที่สื่อถึงข้อมูลที่มี
การเพ่ิมเติม มีการใช้สัญลักษณ์ตัว I สีขาวบนพื้นสีแดง และมีการกระพริบ ในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 แต่นิทรรศการจักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร เปลี่ยนมาใช้ 
Symbol ตัวอักษร I สีขาวบนพื้นสีฟ้า และไม่มีการกระพริบ ส่วนพิพิธภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เหลือใช้สัญลักษณ์
รูปภาพ แต่นิทรรศการจักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร มีการใช้สัญลักษณ์ตัว I สีขาวบนพ้ืน
สีแดง มีการกระพริบ สื่อถึงการอธิบายเพิ่มเติม แต่มีภาพสามมิติประกอบด้วย 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์ 
 

พิพิธภัณฑ ์ รายละเอียด สัญลักษณ ์ ความหมายท่ืสื่อถึง หมายเหตุ 
พิพิธภัณฑ์ใน
หลวงรักเรา 

พิพิธภัณฑ์ในหลวง
รักเรา อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติฯ 5 

 
ข้อมูลสำหรับอธิบาย
เพิ่มเติม 

เป็นรูปตัว I มกีารกระพริบ 

 
วีดิทัศน์สำหรับอธบิาย
เพิ่มเติม 

วีดิทัศน์ไม่มีเสียงประกอบ และ
ไม่มีเสียงบรรยาย 

นิทรรศการจักสืบ 
จักสาน อัตลักษณ์
วัฒนธรรมเกษตร 
อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 2 

 
ข ้ อ ม ู ล ส ำ ห ร ั บ อ ธ ิ บ า ย
เพิ่มเติม 

เป็นรูปตัว I มีการกระพริบ เป็น
ข้อมูลบรรยายที่ม ีภาพสามมิติ
ประกอบ 

 
ข ้ อ ม ู ล ส ำ ห ร ั บ อ ธ ิ บ า ย
เพิ่มเติม 

เป็นรูปตัว I ที่ไม่มีการกระพริบ 
เป็นข้อมูลบรรยายที่ ไม่ม ีภาพ
สามมิติ 

พิพิธภัณฑ์ดินดล 
 

อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 7  

ข้อมูลสำหรับอธิบาย
เพิ่มเติม 

 

 

ข้อมูลสำหรับอธิบาย
เพิ่มเติม 
วีดิทัศน์สำหรับอธบิาย
เพิ่มเติม 

สัญลักษณ์ในรูปแบบ icon 
ตัวแทนของสิ่งที่ต้องการให้ศึกษา 

 

วีดิทัศน์สำหรับอธบิาย
เพิ่มเติม 

ไม่ปรากฎสัญลักษณ ์

 

Link ไปที่ youtube  
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พิพิธภัณฑ ์ รายละเอียด สัญลักษณ ์ ความหมายท่ืสื่อถึง หมายเหตุ 
พิพิธภัณฑ์ป่าดง
พงไพร 
 

อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 4  

ข ้ อ ม ู ล ส ำ ห ร ั บ อ ธ ิ บ า ย
เพิ่มเติม 

 

 
Link ไปที่ youtube  

พิพิธภัณฑ์
มหัศจรรย์
พันธุกรรม 

อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 3  

ข ้ อ ม ู ล ส ำ ห ร ั บ อ ธ ิ บ า ย
เพิ่มเติม 

 

 

ข ้ อ ม ู ล ส ำ ห ร ั บ อ ธ ิ บ า ย
เพิ่มเติม 

 

 

Link ไปที่ youtube  

 

Link ไปที่ youtube  

 

Link ไปที่ youtube ไม่ปรากฎสัญลักษณ์ 

จากเส้นด้ายสู่ลาย
ผ้า 
 

อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 2  

ข ้ อ ม ู ล ส ำ ห ร ั บ อ ธ ิ บ า ย
เพิ่มเติม 

 

- ว ีด ิท ัศน์สำหร ับอธ ิบาย
เพิ่มเติม 

อยู่ในส่วนควบคุม 

 
4.1.2.3 ด้านคุณสมบัติ และประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

1.  มีความสามารถในการตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลได้  
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง คืออีกทางเลือกในการศึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานทุกคน 

ได้แก่กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยผู้ใหญ่ กลุ่มวัยสูงอายุ รวมถึงกลุ่มผู้พิการ ซึ่งสามารถให้รายละเอยีด
ของสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ รูปถ่าย ภาพสามมิติ ฯลฯ และ
อาจมีรายละเอียดที่มากกว่าไปชมจากพิพิธภัณฑ์จริงในบางเรื่อง นอกจากนี้ยังเป็นเหมือนทางเลือก
ให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถไปชมในสถานที่จริงได้ อันเนื่องมาจากความพิการ หรือความไม่สะดวก 
ต่าง ๆ ดังนั้น พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงสามารถนำเสนอเรื่องราวผ่านทางเสียงบรรยาย รูปแบบในการ
แสดงผลและรูปแบบการใช้งาน เพื่อลดขีดจำกัดต่าง ๆ เหล่านี้ ดังนั้น กลุ่มต่าง ๆ จึงมีความต้องการ 
ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนที่แตกต่างกันออกไป เช่น 

กลุ่มเด็ก  - ต้องการความสนุกสนาน เกม ได้ลงมือปฏิบัติ วีดิทัศน์ในรูปแบบ
การ์ตูน แต่ยังไม่สามารถใช้อุปกรณ์เข้าชมได้ด้วยตนเอง เป็นต้น 

กลุ่มวัยรุ่น -  สามารถใช้อุปกรณ์ในการเข้าชมได้ด้วยตนเอง สามารถประยกุต์
นำการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเข้าไปในหลักสูตรการเรียน
การสอนได้ 

กลุ่มวัยทำงาน - มีความต้องการเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ตนเองสนใจ สามารถใช้อุปกรณ์
ในการเข้าชมได้ด้วยตนเอง 
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กลุ่มผู้สูงอายุ - ไม่ถนัดในการใช้อุปกรณ์ในการเข้าชม และต้องการการอำนวย
ความสะดวกในด้านภาษา ขนาดตัวอักษร และระดับความดัง–เบา
ของเสียง  

กลุ่มคนพิการ  - อาจต้องการการดูแลเป็นพิเศษในด้านเสียงคำบรรยาย ตัวช่วยใน
การมอง การอ่านหน้าจอ และภาษามือ   

“ การเข้าชมเว็บไซต์ยังไม่ mass ยังไม่เข้าถึงในวงกว้าง แล้วคนจะเข้าเว็บไซต์
ก็คือ ต้องเป็นคอมนิดหนึ่ง อย่างคนสูงอายุก็จะเข้ายาก ถ้าจะเข้าเว็บอาจจะ
เหมาะสำหรับครูเอาไปบรรยายให้เด็ก ๆ   

____________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 
 

“หนูก็ชอบฟัง ฟังเพ่ือบรรยายให้ความรู้ แล้วทำความเข้าใจค่ะ แล้วก็ดูรูปภาพ
ไปด้วยค่ะ แต่ไม่ชอบเสียงของ AI 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 
 
“หนูชอบฟัง ถ้ามีคนบรรยายแล้วเสียงบรรยายโอเค ดีกว่าค่ะ 

____________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 
 

“ผมว่าอ่านเองน่าจะสะดวกกว่า ถ้าอันโตมัติก็แบบใช้สิริอ่านให้ใช่มั ้ยครับ 
เพราะสิริไม่ค่อยลื่นหูเท่าไหร่  ถ้ามีคนบรรยายให้แบบมนุษย์จริง  ๆ ก็น่าจะ
โอเคกว่า หรือ AI เพราะ AI มีการแต่งเสียงเข้าไปทำให้การฟังไหลลื่นครับ  

____________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 
 

“ชอบอ่านมากกว่า เราสามารถท่ีจะอ่านแล้วจับใจความสำคัญให้ 
____________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 

 
2. การใช้เทคนิคและสื่อประสมที่หลากหลายเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการเรียนรู้  

มีการนำเสนอข้อมูล วัตถุ มีความสมจริง สามารถมองเห็นได้อย่างละเอียด โดยไม่ทำให้วัตถุเสียหายใน 
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงนั้น มีการใช้สื่อประสมที่หลากหลายเพ่ือสร้างแรงจูงใจและกระตุ้น

การเรียนรู้ เช่น รูปภาพ ตัวหนังสือ วีดิทัศน์ วีดิทัศน์เคลื่อนไหว รวมถึงสื่ออื่นๆ เช่น AR, Projection 
Mapping, Hologram, Game, Mobile apps และอื่น ๆ โดยมีทั้งสื่อที่ให้ผู้เข้าชมเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เป็นการรับสื่อทางเดียว และสื่อที่มีการปฏิสัมพันธ์กับพิพิธภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าชม 
โดยในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงทั้ง 5 ส่วน สามารถสรุปสื่อต่าง ๆ ที่นำมาใช้ ดังตารางที ่4.4 
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ตารางที่ 4.4 สรุปสื่อที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

พิพิธภัณฑ์ รายละเอียด สื่อที่ใช้นำเสนอ 
พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 
1. รูปภาพ 
2. ตัวหนังสือสำหรับอธิบาย 
3. วีดิทัศน์ไม่มีเสียงประกอบและไม่มี
เสียงบรรยาย 

4. ภาพปริทัศน์ 360 
นิทรรศการจักสืบ จักสาน 
อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 

1. รูปภาพ 
2. ตัวหนังสือสำหรับอธิบาย 
3. โมเดลสามมิติที่ผู้เข้าชมสามารถมอง
ได้รอบด้าน 

4. ภาพปริทัศน์ 360 
พิพิธภัณฑ์ดินดล 
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 1. รูปภาพ 
2. ตัวหนังสือสำหรับอธิบาย 
3. วีดิทัศน์มีเสียงประกอบและมีทั้งมี

และไม่มีเสียงบรรยาย 
4. สื่อ youtube 

5. ภาพปริทัศน์ 360 
พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร 
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 1. รูปภาพ 
2. ตัวหนังสือสำหรับอธิบาย 
3. สื่อ youtube 

4. ภาพปริทัศน์ 360 
พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์
พันธุกรรม 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 1. รูปภาพ 
2. ตัวหนังสือสำหรับอธิบาย 
3. สื่อ youtube 

4. ภาพปริทัศน์ 360 
นิทรรศการจากเส้นด้าย
สู่ลายผ้า 
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 1. รูปภาพ 
2. ตัวหนังสือสำหรับอธิบาย 
3. วีดิทัศน์มีเสียงประกอบและไม่มีเสียง

บรรยาย 

4. ภาพปริทัศน์ 360 
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จากการวิเคราะห์ พบว่าพิพิธภัณฑ์มีการใช้สื่อหลัก ๆ คือ  
-  รูปภาพ 

-  ภาพสามมิติที่สามารถหมุนได้ 360 
-  ตัวหนังสือในการให้คำอธิบาย 
-  วีดิทัศน์ทั้งในรูปแบบนำรูปภาพมาต่อกันเป็นภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์บันทึกเรื่องราว 
-  สื่อ YouTube 

-  ภาพปริทัศน์ 360  
ทางพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงสามารถเพิ่มเติมสื่ออื่น ๆ เช่น VR, AR, Projection Mapping, 

Game, Mobile apps หร ือเป ็นก ิจกรรมที ่ผ ู ้ เข ้าชมสามารถโต ้ตอบ หร ือม ีก ิจกรรมร ่วมกับ 
ทางพิพิธภัณฑ์เสมือนได้   

“Pop Up ได้อยู่  แต่ส่วนตัวคิดว่าหมุนเยอะไปหน่อยมันก็เลยจะงง ๆ นิดนึง 
แต่ว่าตัว Pop Up ก็โอเค มันชัดเจนดีแล้วก็เห็นง่าย 
__________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 

“เว็บไซต์ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยเข้าเอง ถ้าเราอยากดึงความสนใจก็คงหนีไม่
พ้น Animation ที่เป็นแนวเรื่องยาว ๆ ที่เด็กสามารถดูได้ 
__________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 

 
“ข้อเสนอแนะที่เราอยากให้มี สมมติเราเข้าเว็บไซต์เองต้องการให้เป็นการ์ตูน
แอนิเมชั่น เพราะเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้ 
__________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 

 
“ทำแบบ VR แล้วเดินไปได้ ผมว่าดีเลย เพราะเราจะได้เป็นเจ้าแรก  ๆ ด้วย 
ที่ทำ มีข้อดีคือเราสามารถโปรโมทได้ว่าพิพิธภัณฑ์นี้เราสามารถใส่ VR แล้ว
ลองไปเดินได้ คนก็จะมีความเข้าใจมากข้ึน 
__________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 

 
4.1.2.4 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
1.  ผู้เข้าชมสนุกสนานกับการชมต่อวัตถุหรือสถานที่ในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงนั้น ผู้เข้าชมมีอิสระในการเข้าชม มีความตื่นตาตื่นใจ 
เสมือนได้เข้าไปอยู่ในสถานที่จริง  
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“สำหรับเราก็ง่าย แล้วก็น่าดู และน่าสนใจ แต่การประชาสัมพันธ์มันจะเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนก็เท่านั้นเอง  

_________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 
 
“เนื้อหาที่นำเสนอเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราไม่เคยเห็นเข้าไปดู เพราะว่าก็มี
บางส่วนที่ยังไม่เคยเข้าไปดูเราก็รู้สึกตื่นเต้น เราก็คุยกับน้อง ๆ ทีมงานว่ามัน
น่าสนใจและถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะเข้าไปชมของจริง รูปแบบเนื้อหาก็ทำให้
เราสนใจจริง ๆ 

_________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 
 

“บอกเลยว่าดีมาก ๆ เข้าไปดูหมดแล้วรู้สึกว่ามันดีมากเลยจะไปที่ไหนก็ได้ 
_________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 

 
2.  ผู ้เข้าชมมีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับเนื ้อหาในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ทำให้รู ้สึกว่า 

มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ในส่วนของสื่อที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงทั ้ง 5 ส่วนนั้น ส่วนมากเป็นสื่อที่เรียนรู้ 

ฝ่ายเดียว ซึ่งเป็นสื่อที่จำเป็นในการให้ความรู้ ความเข้าใจต่อผู้เข้าชม  
 
“เราควรนำเกมแบบที่อยู่บนหน้าจอสามารถสไลด์ทำกิจกรรมได้ เอามาเป็น Link 
หรือ เป็นวิดีโอ 

_________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 
 
“อยากให้มีกิจกรรมที่คนทางบ้านอยากเข้าไปทดลองสามารถทำได้ 

_________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 
 

“คิดว่าอยากให้มีการทำที่เราสัมผัสได้จริง เอามาให้เราเห็นว่าอันนี้คืออะไร แล้วก็
ทำแบบเกมค่ะ แบบเกมในโลกของออนไลน์ เกมโยงเส้นก็ได้ 

_________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 
 

3.  ผู้เข้าชมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าชมด้วยกัน เป็นสถานที่พบปะชุมนุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงนั้น สามารถเป็นที่พบปะหรือเชื่อมโยง เพื่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น สร้างเครือข่ายกิจกรรมทางการศึกษาและความรู้เฉพาะทางได้ผ่านทางช่องทาง
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ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) กลุ่ม Line  ซึ่งจะตอบสนองต่อวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้และประสบการณ์ผู้ใช้ในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง  

 
“ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย จริง ๆ หลังจากที่เราจบไปแล้ว 
ก็เข้าใจว่ายังมีอีกหลายหน่วยงานแต่ว่าเราก็น่าจะมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อที่จะต่อเนื่อง
ไปถึงสิ่งที่เราจะเข้าชมต่อ หลังจากจบชั่วโมงแล้วเราก็อยากให้มีช่ องทางที ่เรา
สื่อสารกันได ้

_________________________สัมภาษณ์ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง” 
 

4.  มีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางการศึกษา 
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง มีการนำเสนอให้ทั้งการนำชมออนไลน์ผ่านทางสถาบันการศึกษา 

รวมถึงกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความสนใจในการเรียนรู้ และการที่ผู้เข้าชมมาเรียนรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งการนำชม
ออนไลน์นั้น ทางผู้นำชมเป็นผู้นำชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง และมีการบรรยาย ซึ่งมีข้อดีคือ ผู้เข้าชมได้
ข้อมูลที่หลากหลาย และได้ข้อมูลที่จำเป็นในการเข้าชม แต่มีข้อจำกัดในด้านเวลา ทำให้ได้ชมแค่เพียง
บางส่วนเท่านั้น ส่วนการที่ผู้เข้าชมได้เข้ามาชมด้วยตนเอง สามารถเข้าชมได้อย่างอิสระ แต่มีข้อจำกัด
ที่ไม่มีผู้นำชมเป็นผู้อธิบาย   

4.1.3 รายการออนไลน์  
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ผลิตรายการออนไลน์ โดยเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ และยูท ูบของพิพิธภ ัณฑ์การเกษตรเฉล ิมพระเกียรต ิฯ  ประกอบด้วย 6 รายการ 
ได้แก่ 1) รายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  2) รายการ กิน อยู่ ดี 3) รายการวิชาของ
แผ่นดิน 4) รายการเพลินบนจอ 5) รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร และ 6) รายการเกษตรภูธร 

คณะวิจัยศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ควบคุมการผลิตรายการ
ออนไลน์ ทั้ง 6 รายการ เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดเบื้องหลังในการผลิตรายการดังกล่าว และใช้การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
จำนวน 2 กลุ่ม เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 6 รายการ โดยได้ผลการศึกษา ดังนี้ 
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4.1.3.1 รายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร   

   
ภาพที่ 4.48 ตัวอย่างรายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  

▪ ผู้ผลิตรายการ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) ผู ้ควบคุมการผลิตรายการ เพื่อศึกษาถึง

แนวคิดเบื้องหลังในการผลิตรายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร คณะวิจัยสรุปข้อมูล
เกี่ยวกับรายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  ได้ดังนี ้

ตารางที่ 4.5 รายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  
รูปแบบและการนำเสนอของรายการ รายการวาไรตี้การเกษตร  
เนื้อหาของรายการ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำเกษตร 
พิธีกร 1. ราเมธ อ่ำสกุล 

2. มรกต พานิช 
กลุ่มเป้าหมายรายการ 55 ปี ขึ้นไป 
เวลาของรายการ 12 นาท ี
วันเวลาที่เผยแพร่ เผยแพร่ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 น. 

 

รายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร เผยแพร่ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 น. 
โดยมีรูปแบบรายการวาไรตี้การเกษตร กำหนดเนื้อหาของรายการเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับเคล็ดลับ 
ในการทำการเกษตร ผ่านการดำเนินรายการของพิธ ีกร 2 คน ที ่ถูกวางบทบาทไว้ให้คนหนึ่ง 
เป็นน้อง อีกคนหนึ่งเป็นพ่ี แล้วน้องจะเป็นคนช่างสงสัย คอยถามแล้วให้พ่ีเป็นคนตอบ พร้อมกับการมี
วิทยากรมาสาธิตในรายการ เพื่อให้ผู ้ชมเห็นขั้นตอนในการทำ เทคนิคทางการเกษตร โดยผู้ผลิต
รายการกำหนดไว้ว่ากลุ่มตัวอย่างของรายการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 55-60 ปี  

 
“กลุ ่มที ่วางไว้เป็นผู ้ใหญ่ กลุ ่มคนทำงาน เราวิเคราะห์ 55-60 ปี เมื ่อก่อน
ออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 6 โมงเย็น แต่ภายหลังปรับเหลือ
อังคารวันเดียว ตอนแรกกำหนดไว้ที่ 30 นาที ปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ 12 นาที  

_________________________สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ” 
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เป็นรายการที่นำเทคนิคการทำเกษตรต่าง ๆ เราก็จะตัดมาให้ดูสั ้น ๆ คล้าย 
วาไรตี้ พาเที่ยว พาชม เล่าเรื่อง เน้นการให้ข้อมูลและองค์ความรู้ ธีมรายการ ก็คือ 
พี่น้อง ตัวน้องจะเป็นคนขี้สงสัยส่วนตัวพี่ก็จะคอยตอบคำถามน้อง แบบเป็นซีรีส์
เรื่องหนึ่ง โฟกัสที่ตัวการทำเกษตร  

_________________________สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ” 
 
ใน 12 นาทีแบ่ง 3 ช่วงด้วยกัน ช่วงแรกสร้างความสดใสให้กับผู้ชม มีคำถาม
ภายนอกเอาเข้ามาช่วยเราก็จะไปเฉลยในช่วงที่ 2 และ 3 เหมือนคอมเมนต์ ช่วง 
ที่สองปลูกเรื่องปลูกราว ช่วงที่สามสรุป ช่วงทดลองช่วงสาธิตจริง ๆ จะเอามา
แทรกตอนช่วงกลางแต่ทำจริง ๆ จะเอามาสลับกันมากกว่า  

     _________________________สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ” 
 

▪ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  
 จากการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ ่มตัวอย่างซึ ่งเป็นผู ้ชมรายการเกษตร ON LINE By 
พิพิธภัณฑ์เกษตร  จำนวน 12 คน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) คณะวิจัยได้แบ่งประเด็น 
ในการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็น ซึ่งได้ผลการศึกษา ดังนี้ 

ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการ 
      ในประเด็นด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์

เกษตร  กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า รายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์
เกษตร ได้ออกแบบรูปแบบรายการ และวิธีการนำเสนอรายการได้อย่างน่าสนใจ รายการดูสนุกสนาน 
มีการพูดคุย ทำกิจกรรม พร้อมการสาธิตที่ชวนน่าติดตาม แต่ควรเพิ่มการใส่โลโก้ตลอดรายการ และ
เพิ่มประเด็นการนำเสนอของรายการ เช่น การเพิ่มภาพประกอบ การใส่คำบรรยาย การเพิ่มขนาด
ภาพให้มีความหลากหลายในรายการ การใส่ลูกเล่นพิเศษในรายการเพ่ือสร้างความดึงดูดมากยิ่งข้ึน  

 
 “ถ้าจากทั้งหมดในบรรดา 6 รายการ การนำเสนอของรายการนี ้น่าสนใจนะ 
พิธีกรพยายามนำเสนอออกมาให้น่าสนใจ แต่เอนเตอร์เทนมากเกินไป และควรมี
เรื่องของภาพประกอบ หรือมีภาพตัวอักษรหรือศัพท์เพ่ิมเข้ามา หรือว่าถ้าเรา
ไม่ได้ฟังเราก็อาจจะเข้าใจได้ว่าอันนี้คืออะไร ส่วนใหญ่จะเห็นมุม  Shot กว้าง ๆ 
เหมือนเราดูรายการที่เขาทำขนมเราก็ยังเห็นวิธีทำแล้วก็ผลลัพธ์ ดังนั้น เรื่องของ
การนำเสนอ ให้มี Pop up และก็ควรใส่ลูกเล่นเพ่ิมมากข้ึน 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
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“รายการนำเสนอได้สนุก ดูน่าสนใจ การพูดคุย การสาธิต ทำกิจกรรมต่าง ๆ รู้สึก
สนุก การตัดต่อโอเค แต่ต้องมีการใส่รายละเอียดเพิ่มเข้าไป เผื่อผู้สูงอายุ หรือคน
ที่สนใจที่ไม่สามารถจดทัน ภาพรวมรายการดี แต่ติดเรื่องการตัดต่อ  

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

“เกษตรออนไลน์ชอบตรงการดึงดูดรายการดี พิธ ีกรดี ทำให้รายการน่าดู  
แต่อาจจะไม่ได้น่าดึงดูดตรงสีกราฟิกอาจจะต้องปรับนิดหน่อยค่ะ พอกราฟิกเป็น
สีส้มมันเลยไม่ค่อยเข้ากับรายการที ่เป็นสีเขียวค่ะ รู ้สึกเหมือนไม่มีโลโก้ของ
รายการและก็การออกแบบโลโก้รายการไม่ค่อยสวย ควรที่จะใส่โลโก้รายการไว้
ตลอด  

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 

ด้านเนื้อหารายการ 
   ในประเด็นด้านเนื้อหารายการ เกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  กลุ่มตัวอย่างผู้ชม
รายการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เนื้อหาของรายการนั้นเป็นเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เนื้อหาที่
นำมาเสนอมีความน่าสนใจ แต่ควรเพิ่มเติมประเด็นเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ใกล้ตัวกับผู้ชม จะได้มีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจเป็นประเด็นเนื้อหาที่คนเมืองสามารถทำได้ด้วยเช่นกัน และควรเพ่ิม
เนื ้อหาต่อยอดให้ผู ้ชมเห็นผลลัพธ์ของสิ ่งที ่รายการนำเสนอ เช่น  เมื ่อสอนวิธ ีการทำไปแล้ว  
หลังจากนั้นอีก 7-15 วันของการปลูก สิ่งที่นำเสนอในรายการนั้นจะเกิดผลอย่างไรต่อไป  

“ภาพรวมถ้ามุมมองในส่วนของเนื้อหาถือว่าโอเคระดับหนึ่ง เพราะเราเป็นคน
ที่ปลูกผักอยู่แล้ว ซึ่งเรามองว่าพิธีกรมีการเกริ่นนำมากกว่าเนื้อหา รายการมี
ความเวิ่นเว้อไปหน่อย ซึ่งรายการประเภทเกษตรอาจจะไม่ได้ต้องการมาดูการ
เล่นของพิธีกรเท่าไหร่ คิดว่าเขาน่าจะเข้ามาเพื ่อหาข้อมูล ประเด็นที ่สอง 
ปัจจุบันมียูทูบเบอร์มากขึ้นอยู่แล้ว และอยากให้มีการแสดงผลของการลงมือ
ทำ ไม่ใช่มีแค่วิธีทำ เช่น ถ้าเราปลูกอะไรก็ตามเราน่าจะมีภาพนับจากที่เราลง
มือทำสัก 7-15 วันเพื่อให้คนดูเห็นผลผลิตที่เกิดข้ึนหลังจากท่ีทำตามเรา 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

“อยากจะเพิ่มช่วงเนื้อหาให้มากกว่านี้เพราะดูติดเล่นมากเกินไป บางช่วงที่
สามารถขยายเพ่ิมเนื้อหาได้ ก็เอามาเพ่ิมเวลาตรงนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะ 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
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“ภาพรวมส่วนตัวชอบการเกษตรอยู่แล้ว ในเรื่องเนื้อหา หรือประเด็นที่นำมา
เสนอก็น่าสนใจนะ เช่น ถ้าพูดถึงความรู้การใช้ถุงพลาสติกในการทำนา จะทำ
ให้รู้สึกน่าสนใจมากขึ้นค่ะ เพราะที่บ้านก็ทำนาหว่านอยู่แล้วค่ะหรือเป็นแบบ
ประเด็นใหม่ ๆ ที่ใกล้ตัวแบบนี้ออกมาก็น่าจะสนใจยิ่งขึ้น 

_________________________สัมภาษณต์ัวแทนผู้ชมรายการ” 

“เรื่องประเด็นในการนำเสนอโอเคเลยค่ะ ถ้าจากตัวบุคคลอาจจะต้องบอกเลย
ค่ะว่ายังไกลจากหนูอยู่พอสมควรค่ะ แล้วสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ก็อาจจะนำถุง
มาปลูกได้อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการปลูกข้าวอย่างเดียว เขาอาจจะเจาะ
กลุ่มคนที่เป็นเกษตรในต่างจังหวัดที่มีพื้นที่ หรือทำเกษตรอยู่แล้วแบบนี้ก็ได้  
ถ้ามีแบบคนเมือง คนในกรุง ทำได้แบบนี้ก็จะน่าสนใจ 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

ด้านพิธีกร 
   ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการด้านพิธีกร มีความเห็นว่า ภาพรวมพิธีกรทั้ง  
2 คน มีการรับส่งกันดีตลอดทั้งรายการ แต่มีข้อสังเกตว่า พิธีกรอาจดูพยายามให้รายการสนุกสนาน 
รับส่งกันได้ดี จึงทำให้อารมณ์ของรายการที่ออกมาอาจไม่สนุกสนานเต็มที่ รวมทั้งแขกรับเชิญใน
รายการก็ส่งผลต่อการดำเนินรายการ เนื่องจากแขกรับเชิญบางท่านอาจพูดช้า นิ่งเรียบ ทำให้เกิด
ความไม่สมดุลกับพิธีกรที่สนุกสนาน จึงทำให้อรรถรสของรายการขาดหายไป โดยกลุ่มตัวอย่างเสนอ
ว่าหากมีการเพิ่มลูกเล่น การขึ้นตัวอักษรประกอบบางช่วง หรือใส่เสียงดนตรีประกอบ อาจทำให้
รายการดูมีความสนุกสนานเพิ่มยิ่งขึ้น นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ควรนำเสนอให้พิธีกร
พูดคุยกับผู้ชมรายการมากขึ้นกว่าพิธีกรและแขกรับเชิญพูดคุยกันเองเพียงอย่างเดียว 
 

“ผมชอบในตัวพิธีกรนะครับ ดูสนุกสนาน รับส่งกันดี พยายามช่วยให้รายการ
ไม่น่าเบื่อ แตบ่างเทปพอวิทยากรตรงกลางนิ่ง ๆ หรือพูดไม่ค่อยเก่ง เขาอาจจะ
สงสัยว่าพิธีกรเล่นอะไรกัน เลยอาจทำให้รายการดูสนุกไม่เต็มที่   

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

“พิธีกรโอเคแล้วนะคะ การลงมือทำเกือบถ่ายคลิปแล้ว พิธีกรสนุกสนานแต่
วิทยากรอาจจะไม่สนุกเท่าพิธีกร ดังนั้นทั้งสามท่านต้องมีความสนุกสนาน
เท่ากันค่ะ ถ้ามีการใส่ Insert เข้ามา ดังนั้นการเสนอเป็น Pop Up เสียงตบมุก 
น่าจะเหมาะกับเป้าหมายหรือคนดู 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
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“พิธีกรของรายการนี้ดูเล่นเยอะเกินไปค่ะ เหมือนการมีความสุขของเขาไม่ได้
แสดงออกมา ดูพยายามไปนิดหนึ่ง แต่เข้าใจนะว่าอยากให้อารมณ์ของรายการ
มันสนุก มีแบบคนหนึ่งถาม คนหนึ่งช่วยตอบ หรือหาคำตอบมาให้ แต่รู้สึกบาง
ทีมันก็ไมส่มดุลกัน 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

“รายการนี้น่าจะสร้างมาเพื่อที่จะสอนคนทำเกษตร แต่รายการนี้เหมือนเราดู
รายการช่อง 11 ในสมัยก่อน ซึ่งเขาไม่ได้คุยกับเรา แต่เขาคุยกับแขกรับเชิญ 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

ด้านเวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่ 
ด้านเวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่ กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 

ความยาวของรายการนั้นสามารถลดทอนให้มีความกระชับได้มากกว่านี้ เพื่อจะได้นำเสนอไม่ยืดเยื้อ
จนเกินไป เนื่องจากผู้ชมรายการในออนไลน์นั้นมักใช้เวลาในการรับชมคลิปต่าง ๆ ที่สั้น กระชับ และ
ควรลดทอนเวลาช่วงต้นรายการลง และเพ่ิมช่วงการให้องค์ความรู้ หรือการสาธิตให้มากขึ้น นอกจากนี้
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ควรนำเสนอให้พิธีกรพูดคุยกับผู้ชมรายการมากกว่าตัวพิธีกรและแขกรับ
เชิญพูดคุยกันเองเพียงอย่างเดียว รวมทั้งในประเด็นช่วงเวลาในการเผยแพร่ของรายการอาจยัง 
ไม่เหมาะกับผู้ชมที่อยู่ในต่างจังหวัด 

 
 “การนำเสนอดูยืดยาวจนเกินไป ถ้าเกิดเราย่อเวลาให้สั้นลงน่าจะน่าดูมากขึ้น 
เพราะทุกวันนี้คนในออนไลน์เขาชอบอะไรที่สั้น เข้าประเด็นเลย หรือไม่ต้อง
พูดช่วงแรกนาน ก็เข้าประเด็นสำคัญ แล้วให้ใช้การตัดต่อช่วย 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“ช่วงเวลาของคลิป คิดว่าเหมาะนะค่ะ แต่ช่วงเวลาในการเผยแพร่อาจจะยังไม่
เหมาะถ้าในช่วงคนชนบท อาจจะเช้ากลางวันดีกว ่าเพราะถ้าเป ็นคน
ต่างจังหวัดจะเป็นช่วงพักผ่อนของเขาถ้าเป็นช่วงเย็น ถ้าเป็นเกษตรในเมือง ก็
คิดว่าโอเคเลยนะคะ เนื่องจากในเมืองก็มีใช้ถุง อาจจะนำถุงมาใช้ในการปลูก
สวนครัวได้ ดังนั้น น่าจะลดเรื่องค่าใช้จ่ายได้สองทางค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้ คนก็
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากข้ึนค่ะ 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
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“บางตอนก็ยาวมากเกินไปอยู่ดี รายการออนไลน์อย่างที่รู้กัน ขนาดเราเองก็
เลื่อนเจออะไรก็ดูไม่นาน ถ้ารายการนั้นไม่สามารถดึงดูดเรามากพอ ก็ตัดให้
กระชับ แบบเข้าเรื่องเลย 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
 4.1.3.2 รายการ กิน อยู ่ดี  

  
ภาพที่ 4.49 ตัวอย่างรายการ กิน อยู่ ดี 

 
▪ ผู้ผลิตรายการ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู ้ควบคุมการผลิตรายการ เพื ่อศึกษาถึง

แนวคิดเบื้องหลังในการผลิตรายการ กิน อยู่ ดี คณะวิจัยสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับรายการ กิน อยู่ ดี 
ได้ดังนี ้

ตารางที่ 4.6 รายการ กิน อยู่ ดี 
รูปแบบและการนำเสนอของรายการ รายการวาไรตี้อาหาร 
เนื้อหาของรายการ การนำวัตถุดิบภายในฐานการเรียนรู ้ของพิพิธภัณฑ์

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ ผลิตผล 
จากเครือข่ายเกษตรกร มาจัดสรรเป็นเมนูอาหารที่
น่าสนใจ 

พิธีกร ประดับพันธ์ คูณเมือง 
กลุ่มเป้าหมายรายการ 25 ปีขึ้นไป 
เวลาของรายการ 10-13 นาท ี
วันเวลาที่เผยแพร่ เผยแพร่ทุกวันพุธ เวลา 18.00 น.  

  

รายการ กิน อยู่ ดี เป็นรายการวาไรตี้อาหาร โดยนำวัตถุดิบภายในฐานการเรียนรู้ของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ ผลิตผลจากเครือข่ ายเกษตรกร 
มาจัดสรรเป็นเมนูอาหารน่าสนใจ ดำเนินรายการโดย ประดับพันธ์ คูณเมือง เผยแพร่ทุกวันพุธ  
เวลา 18.00 น. โดยจุดเด่นของรายการจะเน้นไปที่วัตถุดิบของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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จึงทำให้ในรายการมีช่วงการนำเสนอวัตถุดิบในรายการค่อนข้างนาน เพื่อชูวัตถุดิบ และนำเสนอเรื่อง
อาหารปลอดภัย และเชื่อมโยงกับร้านอาหารและเครื่องดื่มในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
อีกด้วย และกลุ่มเป้าหมายหลักที่รับชมรายการนั้น จะเป็นผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป  
 

“คอนเซ็ปรายการ รายการมี 4 ช่วง เป็นการนำเสนอเรื ่องของร้านอาหาร 
เครื่องดื่ม โดยจะเชื่อมโยงกับความเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยเน้นตัวทรัพยากร แนะนำ
ตัววัตถุดิบจะนานหน่อย เป้าของร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาเป็นตัวช่วยใน
การนำเสนอ พอช่วงหลังมีเวลาจำกัดไม่เกิน 5 นาที  4 ช่วงนี้เลยน้อยลง ๆ จะ
พยายามไม่ให้มันเกิน 10 นาที อย่างเช่นมันมีสรรพคุณ มีเรื่องราวก็จะโดนตัดออก
เหมือนรายการอาหารทั่วไป 4 ช่วง จะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะ จะไปหนักช่วงที่
ต ้องลงมือทำ สอดแทรกความร ู ้  สรรพคุณเพื ่อให ้ผ ู ้ชมนำเอาไปใช ้ โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นช่วงอายุ 35-44 ปี รองลงมาจะเป็น 45-54 ปี กลุ่มวัยรุ่น 25-
34 ปี กลุ่มที่ดูเยอะสุดเป็นกรุงเทพมหานคร อันดับสองเป็นปทุมธานีมีอยุธยา 
นครปฐมบ้าง”  

_________________________สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ” 
 
▪ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการ  

 จากการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ชมรายการ กิน อยู่ ดี จำนวน 12 คน 
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) คณะวิจัยได้แบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็น ซึ่ง
ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 

 ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการ 
 ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการ กิน อยู่ ดี กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการส่วนใหญ่ แสดง
ความคิดเห็นตรงกันว่า จุดเด่นของรายการนี้ คือ การนำวัตถุดิบรอบตัวมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหาร
ตามได้ โดยผู้ชมก็จะสามารถทำตามได้ แต่ควรเพิ่มเมนูที่พิเศษต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม 
และด้วยจุดเด่นของรายการคือ อาหาร ที่ต้องสื่อถึงความน่ารับประทานให้ผู้ชมรู้สึกท่ีจะต้องการทำเมนู
นั้น ๆ หรือต้องการรับประทานเมนูนั้นตามไปด้วย จึงควรเพิ่มภาพประกอบ การขึ้นอธิบายวัตถุดิบ  
ต่าง ๆ เครื่องปรุงในการทำ รวมทั้งประเด็นเรื่องสีที่มีผลต่อการนำเสนอให้ดูน่ารับประทาน และใน
ประเด็นเรื ่องเสียงที่ใช้ในรายการกลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นตรงกันว่า เสียงเพลงที ่ใช้ประกอบ 
ในรายการนั้นเป็นเพลงเดียวกันตลอดทั้งรายการ และเสียงดังเกินไปจนกลบเสียงพูดของพิธีกร  อีกทั้ง
ดนตรีในรายการยังไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ 
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 “รายการทำอาหารจะต้องน่ากินก่อนค่ะ ดังนั้น คิดว่ารายการนี้ต้องใส่ Insert 
เข้าไปด้วย เพราะตอนนี้รายการดูนิ่งไปหน่อย เช่น รายการอื่น ๆ เมนูอาหาร 
อยากกิน อยากทำ อย่างนี้ ขนาดเป็นรายการสั้น ๆ ถ้าจะบ้านก็น่าจะบ้านไป
เลย อยากให้เป็นรูปแบบแค่เห็นก็อยากทำตามเลยค่ะ 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

“รู้สึกว่าเสียงเพลงที่ใช้ในรายการดังมาก นี่คือจุดแรกเลยที่สังเกตเห็น จริง  ๆ
แล้วประเด็นเมนูอาหารเมนูอะไรก็ได้แต่ต้องมีจุดเด่นสำคัญในการดึงดูดคนเข้า
มาดู แล้วก็สี สีมีผลต่อการดำเนินรายการเกี่ยวกับอาหารเหมือนกัน เรื่องของ
เสียง และก็เวลาที่ยาวเกินไปค่ะอาจทำให้การเล่าเรื่องดูอืดไปหน่อย 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“การเดินตามกล้องตอนที ่เขาไปลง น่าจะให้กล้องแพลนตาม และเรื ่อง
เสียงเพลงอันนี้รู้สึกเหมือนกัน ว่าเสียงเพลงก็ดังกว่าพิธีกรพูด ใช้เพลงเดียว 
เลยไม่มีลูกเล่น แต่ตอนทำอาหารมุมกล้องโอเคนะครับ 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“ส่วนตัวชอบรายการแนวนี้มากเลยค่ะ เป็นคนชอบทำอาหารด้วยและวัตถุดิบ
รอบตัวสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเราได้ ในส่วนของเมนูก็ชื่นชอบทุกเมนูที่ดู
เลยค่ะ เมนูแบบนี้บางครั้งเราก็ทำได้แต่ว่าวัตถุดิบเราก็มีเราก็ทำเป็น อาจจะ
เป็นเมนูที่ไม่พิเศษไปหน่อย 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“อยากให้มี Insert เพ่ิมมากขึ้น มีส่วนผสม เครื่องปรุงประมาณนี้ 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“สีที่นำเสนอก็ไม่เหมาะกับสีของรายการอาหาร 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

“ใช้เสียงดนตรีเดียวเลยทั้งรายการ และเสียงเพลงรายการมันไม่มีเอกลักษณ์ 
_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
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ด้านเนื้อหารายการ 
ในประเด็นด้านเนื้อหาของรายการ กิน อยู่ ดี กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการมีความเห็นว่า 

เนื้อหาด้านอาหารนั้นสามารถดึงดูดความสนใจของผู ้ชมได้ แต่เนื่องด้วยรายการเน้นที่ว ัตถุดิบ  
หรือสินค้าในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่อื่น ๆ อาจไม่มีวัตถุดิบเหล่านั้น ก็ไม่สามารถ
ไปซื้อมาทำเมนูอาหารนั้นได้จริง และเรื่องเมนูอาหารที่นำเสนอในแต่ละครั้งนั้นควรมีการนำเสนอเมนู
ที่พิเศษ แปลกใหม่ เพื่อยกระดับเมนูอาหาร ช่วยให้รายการมีความน่าสนใจ และควรเพิ่มเทคนิค  
ต่าง ๆ ในการทำเมนูอาหารนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ชมรับรู้ไปด้วยก็จะทำให้รายการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
รวมทั้งควรกระชับเวลาในการนำเสนอให้สั้นลงกว่านี้ 
 

“เนื้อหาพอเกี่ยวกับอาหารก็น่าสนใจ มันก็หลากหลาย แต่บางทีในบางพื้นถิ่น 
พื้นที่เน้นภาคนั้นภาคนี้ กินแบบไหน เพราะบางทีมันก็มีแต่ของที่เค้าหาได้ใน
เมือง คือ มาดูคนภาคกลางกินอะไร คนภาคเหนือกินอะไร กินอะไรที ่เป็น
ประโยชน์ กินอะไรที่เป็นโทษ ก็เอามาพูดได้ จริง ๆ เน้นสินค้าในพิพิธภัณฑ์ก็
ได ้  แต ่ว ่ าบางอย ่างเราไม ่สามารถไปซ ื ้ อได ้  เหม ือนคนต ่างจ ั งหวัด  
เราไม่สามารถไปซื้อได้ พอเราดูแล้วมันก็ได้แต่มุมตรงนั้นแต่ในความเป็นจริงไม่
ค่อยได้ดึงมาใช้เท่าไหร่ 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

“คอนเทนต์กำลังจะดีอยู่แล้ว ถ้าเราปรับใหม่ให้มันดูน่าสนใจ เช่น มีเงิน 10 
บาทจะกินอาหารยังไงให้ครบ 5 หมู่ แต่อันนี้คือ เกษตรไม่ช่วยอะไรเราเลย ซึ่ง
ถ้าเรานำเงิน 10 บาทไปหาไรกินเซเว่นยังดีกว่า แต่ถ้ามันน่าสนใจเราก็จะอยาก
เป็นเกษตรกรดีกว่า 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

“อารมณ์เหมือนเขาแค่ใส่น้ำตาล เอาอะไรมาใส่กระทะ น่าจะมีความกระชับ
มากกว่านี้ ในการนำเสนอรายการ บางอย่างอาจจะไม่ต้องนำเสนอก็ได้ ซึ่งถ้า
เป็นแบบออนไลน์ก็โอเคนะครับ เรื่องที่ติดคือ ความยาวคลิปและคอนเทนต์  
ไม่มั่นใจเรื่องของจุดประสงค์ คอนเทนต์ไม่มีเอกลักษณ์ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
ในการที่จะสื่อ ซึ่งคนก็หาคอนเทนต์แบบนี้ดูเยอะอยู่แล้วครับ 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“เรื ่องเมนูอาหารที ่นำเสนอ อยากจะให้เมนูมันพิเศษขึ ้น อยู ่ท ี ่การจัด
องค์ประกอบ การถ่าย การจัดแสง มันยกระดับเมนูมากยิ่งขึ้น เป็นอีกส่วนหนึ่ง
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ที่เราอยากจะเอาไปทำตาม อยากจะรู้วิธีการทำตรงนั้นมีเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ไหม เราสามารถเพ่ิมกิมมิกตรงนี้เข้าไปได้ รายการนี้เขามีทริคให้คนดูตลอด 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

ด้านพิธีกร 
ภาพรวมด้านความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการที่มีต่อพิธีกร พบว่า ส่วนใหญ่ 

พึงพอใจต่อการทำหน้าที่พิธีของรายการ กิน อยู่ ดี ที่สามารถนำเสนอรายการออกมาได้อย่างน่าสนใจ 
มีสไตล์เฉพาะตัว เข้ากับรายการ แต่ในช่วงต้นรายการอาจมีบทพูดพิธีที่เยอะจนเกินไป ทำให้รายการ
น่าเบื่อ ควรตัดทอนช่วงต้นรายการลง และช่วงที่ฟุ่มเฟือยออกไป นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมองวา่ด้วย
รูปแบบรายการออนไลน์ ที่พิธีกรดำเนินรายการเพียงคนเดียว ไม่จำเป็นสวมหน้ากากอนามัย เพราะ
ส่วนประกอบหนึ่งของรายการอาหาร คือการเห็นสีหน้าของพิธีกรในระหว่างการทำอาหารด้วยเช่นกัน 

 
“รู้สึกว่าพิธีกรดีนะ เข้ากับรายการ แต่ว่าช่วงก่อนจะเริ่มทำอาหารนั้นรู้สึกว่าให้
เวลาตรงนั้นกับบทพิธีกรนานไป แล้วก็อยากให้ใส่ Insert เข้ามาเพื่อเพิ่มความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น เสียงเพลงของรายการดังจนเกินไป เสียงพิธีกรก็เบามากค่ะ แล้ว
ก็การใส่เบลอด้วยค่ะ เหมือนกล้องไม่จับค่ะถ้าเป็นแบบนั้น การใส่เบลอไม่น่า
จะต้องใส่จะดีกว่าค่ะ 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“ชอบพิธีกรครับ เขาก็พูดได้น่าสนใจดีครับ แต่เสียงเพลงรายการมันไม่มี
เอกลักษณ์ ตอนเขาทำอาหารก็ Insert น้อยครับ ภาพมันซ้ำเยอะจนเกินไปแล้ว
การดูมันเลยไม่ต่อเนื่องกันครับ รายการจึงดูดรอปไปครับ 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
 “สำหรับรายการนี้เรื่องพลังของพิธีกรโอเค แต่ว่าเพลงมันเป็นเพลงเดียวจนจบ
รายการ อยากให้มีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นในบางส่วน ในของการตัดต่อควรตัดบางส่วน
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายการ พิธีกรพูดไปเรื่อย พอพูดแล้วมันออกทะเลมากไป 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
 “สำหรับการเป็นรายการโซเซียลแล้วพิธีกรคนเดียว ไม่ต้องสวมแมสก็ได้ คือ การ
แสดงสีหน้าในการนำเสนอมีผลต่อการแสดงออก ซึ่งบุคคลที่นำเสนอกำลังเสนอ
สิ่งที่นิ่ง 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
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ด้านเวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่ 
กลุ ่มตัวอย่างผู ้ชมรายการแสดงความคิดเห็นด้านเวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่   

ตรงกันว่า เวลาในการนำเสนอของรายการ กิน อยู่ ดี นั้นยาวเกินไป อาจมีวิธีการเล่าเรื่องที่ซ้ำซ้อน
กัน ควรลดทอนเวลาของรายการให้สั้น กระชับขึ้น และรายการในช่วงต้นนั้นยืดเยื้อจนสร้างความน่า
เบื ่อ ควรกระชับเวลาในช่วงการหาวัตถุดิบ และให้เวลาในการลงรายละเอียดในกระบวนการ
ทำอาหารมากยิ่งข้ึน 

 
“คิดว่ารายการยาวเกินไป ใช้วิธีการเล่าเรื่องที่มีหลายมุมซ้ำซ้อนเกินไป รู้สึก

มันซ้อนจนเราเบื่อ แล้วกว่าจะได้เริ่มทำอาหารช่วงต้นพูดเกริ่นยาวไป 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

 “การเริ ่มรายการช้าไปนิดนึงค่ะ ช่วงต้นรายการอาจจะตัดให้กระชับเวลา
หน่อย พอไปดูไปหาวัตถุดิบแค่สั ้น ๆ แล้วก็มาเริ ่มให้รายละเอียดตรงตอน
ทำอาหารมากข้ึนน่าจะดีกว่า 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
 4.1.3.3 รายการวิชาของแผ่นดิน   

  
 

 
ภาพที่ 4.50 ตัวอย่างวิชาของแผ่นดิน 
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▪ ผู้ผลิตรายการ  
จากการส ัมภาษณ ์ เช ิ งล ึก ( In-Depth Interview)  ผ ู ้ ควบค ุมการผล ิตรายการ  

เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดเบื้องหลังในการผลิตรายการวิชาของแผ่นดิน คณะวิจัยสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการวิชาของแผ่นดิน ได้ดังนี ้
 
ตารางที่ 4.7 รายการวิชาของแผ่นดิน   
รูปแบบและการนำเสนอของรายการ รายการสาระประโยชน์ 
เนื้อหาของรายการ เป็นรายการที่นำองค์ความรู้จากการจัดอบรมวิชาของ

แผ่นดินที่จัดขึ้นในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ 
กลุ่มเป้าหมายรายการ 40 ขึ้นไป 
เวลาของรายการ ขึ้นอยู่กับรายวิชา 
วันเวลาที่เผยแพร่ เผยแพร่ทุกวันพฤหัสบด ี เวลา 18.00 น. 

 

รายการวิชาของแผ่นดิน เป็นรายการที่นำองค์ความรู ้จากการจัดอบรมวิชาของแผ่นดิน 
ที่จัดขึ้นในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงมาผลิตเป็นรายการ โดยการนำวิดีโอที่อัดไว้จากการอบรม 
ให้ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาในช่วงโควิดมาเผยแพร่ และจัดทำเป็นรูปแบบรายการวิชาของแผ่นดิน 
ที่มีการตัดต่อเพ่ิมเติม เผยแพร่ทุกวันพฤหัสบด ีเวลา 18.00 น.  
 

“ก่อนหน้าที่จะมีโควิดทางเราก็ยังไม่มีรูปแบบของออนไลน์ คนที่ต้องการมา
เรียนก็ต้องมาท่ีพิพิธภัณฑ์ เราก็จะมีวิทยากรหรือคนท่ีเป็นกระแสเข้ามาร่วมใน
การบรรยายด้วย พอมีสถานการณ์โควิดเข้ามาก็เลยมีการปรับรูปแบบอบรม 
เราอัดวิดีโอไว้ไม่ได้นำขึ้นจอเสนอสักที บวกกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยเลย
ทำให้เราได้ออนไลน์ด้วย ไลฟ์สดไปด้วย หากไม่สะดวกเดินทางมาหรือท่ีนั่งเต็ม
ก็สามารถดูผ่านมือถือผ่านทางช่องทางที่เรามีให้ เราจึงแบ่งออกเป็นสามสเต็ป
คือ 1. On-site100% 2. On-site คู่กับไลฟ์ 3. ปัจจุบัน ออนไลน์ ไลฟ์ผ่าน 
ยูทูบเป็นรูปแบบไลฟ์สด ในช่วงวันงานเลย หลังเสร็จงานคนที่ดูไม่ทันหรือไม่ได้
เข้ามาสามารถดูย้อนหลังได้ 

______________________สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมการเกษตร” 

 
นอกจากนี้ในส่วนของผู้ผลิตรายการวิชาของแผ่นดิน อธิบายเพิ่มเติมว่า รายการดังกล่าว 

เป็นการนำความรู้จากวิทยากร หรือปราชญ์ชาวบ้านที่ที่ทำเกษตร หรือทำเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบ
ความสำเร็จ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชน เพื่อจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ผ่านรายวิชา
ต่าง ๆ ที่เข้ากับธีมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในแต่ละครั้ง โดยทางทีมงานจะมีการพูดคุย
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กับวิทยากรก่อนที่จะเริ่ม โดยการอบรมจะแบ่งเป็น 3 ช่วงหลัก ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการไปนำเสนอ
ในรายการ คือ ช่วงที่ 1 การแนะนำวิทยากร ประสบการณ์ต่าง ๆ จุดเปลี่ยน หรือแนวคิดต่าง ๆ ช่วงที่ 
2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำอาชีพของตนที่ทำให้ประสบความสำเร็ จ และช่วงที่ 3 เป็น
ช่วงให้แง่คิด และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

 

“คอนเซ็ปท์ของแต่ละวิชาคือ จะเลือกวิชาที่คนสนใจและก็เอาวิชานั้นมาตัด 
แล้วก็เผยแพร่ จะไม่ได้วางสตอรี่บอร์ดมา วิชาของแผ่นดิน เป็นวิชาของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ทดลองได้ทำ ริเริ่มให้ประชาชนทำ สามารถดำรงอยู่ได้แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ตลาดนัด 1 ครั้งมีความหลากหลายใน 1 ชั่วโมง
ครึ่ง  

_____________________สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ” 
 

“โดยช่วงแรกจะให้วิทยากรแนะนำตนเองก่อนเป็นใครมาจากไหนมีจุดเปลี่ยน
แนวคิดยังไงบ้าง ให้วิทยากรแชร์ประสบการณ์ ถ้ามีการปฏิบัติจะให้มีการ
แสดงหรือสาธิตค่ะ จุดเปลี่ยนที่มาเจอกับวิชานี้ ช่วงที่สองแชร์สิ่งที่เขาทำ ที่ทำ
แล้วประสบความสำเร็จ แล้วตามด้วยบทส่งท้ายเช่น แง่คิด เสนอแนะ ส่วน
ใหญ่จะจัดลำดับเป็นสามขั้นตอน 

_____________________สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ” 
 

▪  ความคิดเห็นของผู้ชมรายการ  
จากการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ชมรายการวิชาของแผ่นดิน จำนวน  

12 คน โดยการสนทนากลุ ่ม (Focus Group) คณะวิจัยได้แบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น  
3 ประเด็น ซึ่งได้ผลการศึกษา ดังนี้ 

 
ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการ  
ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการวิชาของแผ่นดินนั้น กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการมี

ความคิดเห็นว่า รายการนี้มีความเฉพาะกลุ่ม เป็นการนำคลิปวิดีโอจากการบรรยายของวิทยากรมาตัด
ต่อเป็นรูปแบบ รายการออนไลน์ โดยภาพรวมของการนำเสนอนั้นอาจค่อนข้างมีความจำเจ น่าเบื่ อ  
ในเรื ่องของมุมภาพ เนื ่องจากใช้พื ้นที ่ห้องอบมรม และไม่ได้มีลูกเล่นในการนำเสนอเท่าใดนัก  
โดยกลุ่มตัวอย่างมองว่า ควรมีการวางแผนรายการตั้งแต่การอบรม ทั้งการวางกล้องในการถ่ายทำ  
เพื่อจะ สามารถนำมาตัดต่อได้ในภายหลัง รวมทั้งควรมีภาพประกอบในรายการ การใส่เอฟเฟกต์
ประกอบ การตัดต่อให้รายการมีความกระชับมากยิ่งขึ้น และปรับลูกเล่นในรายการทั้งการขึ้นแถบ
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ตัวอักษร กราฟิกต่าง ๆ ให้รายการมีความน่าสนใจ และการใส่ประวัติวิทยากรสั้น ๆ หรือส่วนที่เป็น
ประเด็น สำคัญในการบรรยายแต่ละครั้ง เพ่ือให้รายการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 

 
“คลิปนำเสนอนี้ก็น่าจะมาจากการอบรม ในมุมนี้มองว่าดีนะครับ แต่ว่าถ้าจะ
ทำจริง ๆ ก็น่าจะนำมาทำเป็นออนไลน์ด้วย ซึ่งจะต้องมีการวางแผนดี ๆ หรือ
การถ่ายภาพนิ่งแล้วนำมา Insert ในคลิปด้วย ซึ่งเวลาเราเปิดคลิปแล้วเห็น
เวลาก็ไม่น่าดูแล้ว ซึ่งทางเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นวิทยากร ซึ่งเขาเป็นวิทยากรที่
เป็นเกษตรส่วนใหญ่เขาจะเป็นแนวช้า ๆ ไอเดียของการนำการอบรมมาใช้ดีนะ
ครับและได้ประโยชน์สองต่อ แต่ถ้าตัวอบรมน่าสนใจน่าจะอยู่ที่เทคนิคของการ
ถ่ายทำ ซึ่งอันนี้อาจจะต้องฝากถึง โปรดักชันด้วยอาจจะต้องเป็นหน้าที่ของเขา
ในการช่วยคิด 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

“ดูไม่เหมือนรายการ เหมือนเขาแค่ให้คำบรรยายแล้วก็เหมือนตั้งกล้องทิ้งไว้ 
เป็นประเด็นที่เฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะ สิ่งที่เขาทำอยู่ทั้งหมด ASMR อาจจะดี
มากกว่า เพราะเป็นที่คนกำลังนิยมแล้วก็ชอบ แต่นำเสนอมันไม่เหมือนกัน แต่
ถ้าตรงนั้นเป็นบุคคลที่น่าดึงดูดก็จะสามารถที่จะน่าสนใจมากกว่า  

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“รายการมันค่อนข้างจะเฉพาะเรื ่องไป เราควรมีการตัดต่อให้ดูน่าสนใจ  
ตัดมาเฉพาะช่วงที่แนะนำตัวสั้น ๆ เพื่อให้รู้ถึงประวัติสั ้น ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ  
ตัดเฉพาะเอาส่วนที่ต้องการจริง ๆ เอาเข้ามาใส่ต่อ ๆ กันหนูว่ามันสร้างความ
เข้าใจมากขึ้น เอฟเฟกต์ก็มีส่วนถ้าอยากให้ปรับเปลี่ยนจริง ๆ อัปเดตความรู้
ใหม่ ๆ ให้แอคทีฟกว่านี้อาจจะต้องมีการบรีฟกันเกิดข้ึน หรือมีกิจกรรม 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

“น่าจะมีขึ้นเป็นแถบว่าพูดเรื่องอะไร แต่นี่ไม่มี Insert เข้ามาประกอบ ต้องมี
ตัดบ้างเฉพาะส่วนสำคัญ มีข้ึนแถบจะดีขึ้น น่าดูกว่าเดิมแน่นอน 

_________________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
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ด้านเนื้อหารายการ 
ความคิดเห็นเนื้อหารายการ กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการมีความเห็นว่า เนื้อหารายการมี

ความสำคัญที่สามารถพัฒนาให้น่าสนใจได้ โดยการคัดเลือกประเด็นที่ตอบโจทย์หรือตรงกับความ
ต้องการของผู้ชม หรือต้องนำเสนอว่าประเด็นดังกล่าวในรายการที่วิทยากรกำลังนำเสนอจะส่งผลดี 
หรือช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ชมได้อย่างไร ก็จะทำให้มีความใกล้ชิดของผู้ชมยิ่งขึ้น อีกทั้งในประเด็นการ
พัฒนารายการควรมีการตั้งชื่อตอนให้น่าสนใจ ใช้คำที่โดนใจหรือกำลังเป็นกระแส หรือการทำภาพปก
คลิปให้ดึงดูดก็จะช่วยให้ผู้ชมในออนไลน์กดเข้ามารับชมได้ยิ่งขึ้น 

 
“เรื่องของคอนเทนต์น่าสนใจ ผมว่ามันทำให้แบบน่าสนใจได้ แบบเอาความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญไปใช้ได้ แต่ผมว่าประเด็นใหญ่อาจจะไม่มีการวางคอนเทนต์ให้
ตรงกับคนดู เช่น เราอาจจะตั้งชื่อใหม่ ว่าสิ่งนี้ช่วยอะไรเรา ช่วยแก้ไขปัญหาให้
เรายังไง อย่างรายการอาหาร เหมาะกับใครอาจจะเป็นนักศึกษาที่มีงบน้อย 
อาจจะทำให้น่าดูมากข้ึน 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

“คอนเทนต์ของเขามีหลายตอนผมว่าดีนะครับ แล้วเขาก็ไม่มีการทำหน้าปก 
แต่ว่าผมเห็นเขา มีชื ่อตอนซึ่งอาจจะไม่จำเป็น ชื่อคลิปอาจจะเป็นชื่อตอน 
มุมมองวิชาชีพอาจจะต้องปรับนิดหนึ่ง  ซึ่งรายการนี้มาจากการอบรม ซึ่ง
อาจจะต้องมีการตัดระยะเวลาให้สั้นลง ใส่ Insert เพิ่มเข้าไป แล้วก็วางแผน
เพ่ิมให้งานเป็นระบบมากขึ้น 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

ด้านเวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่ 
ด้านเวลาของรายการและช่วงเวลาในการเผยแพร่ กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการมองไปใน

ทิศทางเดียวกันว่า รายการวิชาของแผ่นดิน มีเวลาในการนำเสนอที่ค่อนข้างนานเกินไป จนไม่สามารถ
จับประเด็นสำคัญที่รายการต้องการนำเสนอได้ ควรมีการคัดสรรประเด็นสำคัญ การตัดต่อให้สั้น 
กระชับ เพื่อให้ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ และปรับลูกเล่นในการรายการทั้งการขึ้นแทบตัวอักษร การใส่
กราฟิกต่าง ๆ ให้รายการมีความน่าสนใจ 

 
 “รายการนี้มันยาวแล้วช็อตเป็นช็อตนิ่ง ๆ พยายามจะโฟกัสว่าเขาพูดเรื ่อง
อะไร ถ้าเกิดรายการมันยาวจนเกินไปแล้วเขาพูดไปพูดไปเรื่อยแล้วจับประเด็น
ไม่ได้ว่าเขาพูดถึงอะไราสั้นลงอย่างน้อยเราจะได้โฟกัสไฮไลต์ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
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“รายการนี ้ยาวไปแต่ก็จับใจความสำคัญ ก็ได้รับความรู ้จริง ๆ เรื ่องดินก็

สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้อยากให้สรุปสั้นกว่านี้นิดนึง 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

“รายการมันนานแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างอ่ืนเลยไม่น่าดูเท่าไหร่ ถ้าเพ่ิมได้ก็น่าจะดี

ดูน่าดูมากขึ้น 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

4.1.3.4 รายการเพลินบนจอ   

   
ภาพที่ 4.51 ตัวอย่างรายการเพลินบนจอ 

▪ ผู้ผลิตรายการ  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ควบคุมการผลิตรายการ เพื่อศึกษาถึง

แนวคิดเบื้องหลังในการผลิตรายการเพลินบนจอ คณะวิจัยสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับรายการรายการ
เพลินบนจอ ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 4.8 รายการเพลินบนจอ 
รูปแบบและการนำเสนอของรายการ ท่องเที่ยว 
เนื้อหาของรายการ เป็นรายการพาเที ่ยว พาทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
พิธีกร 1.สุวิทย์ ยศอ่อน  

2.สุธิดา บุญตา 
กลุ่มเป้าหมายรายการ วัยรุ่น นักท่องเที่ยว 
เวลาของรายการ 10 นาที 
วันเวลาที่เผยแพร่ เผยแพร่ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น. 

  

รายการเพลินบนจอ เป็นรายการท่องเที่ยว ที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยว ทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
พิพิธภ ัณฑ์การเกษตรเฉล ิมพระเกียรต ิฯ โดยมีพ ิธ ีกรสองเพื ่อนซี้พาไปเย ี ่ยมทั ้งพิพ ิธภัณฑ์ 
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ในอาคาร และนอกอาคาร พร้อมรีวิวกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ ความยาวรายการประมาณ 10 นาที เผยแพร่ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.  
 

“คอนเซ็ปต์รายการที่เราวางไว้เราเลือกที่จะเป็นแนวพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ใน
อาคาร นอกอาคาร เน้นความสนุก วัยรุ่นที่ต้องการมาเที่ยวมาถ่ายภาพ เหมือน
เรารีวิวสถานที่ให้เข้าและสอดแทรกความรู้ลงไปด้วยค่ะ  

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ผลิตรายการ” 
 
“ความยาวรายการ 7-8 นาที เนื่องจากว่าคนนิยมดูคลิปที่น่าสนใจถึงจะได้ดู
นาน ตอนนี้เราต้องการให้คลิปมีน้อยกว่านี้แต่ปัจจุบันคลิปมีความยาวอยู ่ที่
ประมาณ 10 นาที รายการก็จะมีพิธีกรหลักสองคนคือ ต่อกับแจงแวน สอง
เพื่อนซี้คู่หูดูโอ้พาชมพิพิธภัณฑ์ ไม่ก็จะพาไปสถานที่ต่างโดยกำหนดอาทิตย์นี้ 
จะพาไปชมตรงไหน รีวิวกิจกรรมสุขสันต์ รีวิวกิจการของเรา เช่น เรียนพัก  

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ผลิตรายการ” 
 

▪ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการ  
จากการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ ่มตัวอย่างซึ ่งเป็นผู ้ชมรายการ เพลินบนจอ จำนวน  

12 คน โดยการสนทนากลุ ่ม (Focus Group) คณะวิจัยได้แบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น  
4 ประเด็นซึ่งได้ผลการศึกษา ดังนี้ 

ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการ 
ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการ กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการส่วนใหญ่ชื่นชอบรูปแบบ

และการนำเสนอของรายการเพลินบนจอมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง 6 รายการ ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยมาตรฐานการถ่ายทำ การตัดต่อ การใส่ลูกเล่นประกอบในรายการที่
น่าสนใจ แต่กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะว่า เรื่องเสียงประกอบและการเล่นมุกอาจจะมีบางจังหวะที่ยังไม่
สนุกสนานเต็มที่ ควรมีการเพิ่ม Insert ภาพเข้าเพิ่มเติม และควรกระชับเวลาในการนำเสนอเนื่องจาก
รายการสนุกสนานควรตัดต่อให้มีความกระชับ และเรื่องของมุมภาพอาจจะให้มีความหลากหลายไม่ใช้
มุมภาพเดียวกันซ้ำ ๆ  

“รายการนี ้เราสามารถชมเขาได้ว ่าดีกว่าทั ้งหมด  6 รายการ การถ่ายทำ
มาตรฐาน ถ้าสำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้เล่นทางสื่อแต่ทำออกมาประมาณนี้คือดี
เลย การถ่ายทำ ตัดต่อ  

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
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“เราชอบภาพรายการนี้นะ ดูสดใส และวางรูปแบบรายการไว้ได้ดี เหมือน
พยายามทำให้ดูวัยรุ่น และแบบด้วยพาไปเที่ยวชม รายการมันก็เลยดูน่าสนุก
ไปด้วย ตัวเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ที่เขาใช้มันก็เอ้ือกันดี 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“รู้สึกว่าเรื่องซาวด์ กับมุกที่เล่นรู้สึกว่าการเล่นของเขามันดูแห้งเกินไปแล้วถ้า
เราจะเล่น เราก็ควรที่จะทำออกมาให้สุด ขนาดภาพที่ Insert เข้ามาแต่น้อย
มากครับ แต่วิธีการนำเสนอของรายการนี้น่าสนใจสุดนะครับ  

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 

“ภาพรายการสวย การตัดต่อเอฟเฟกต์ ไม่ดูน่าเบื่อ บางช็อตค่อนข้างจะเป็น
ลองช็อตมากเกินไป 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 

“ชื่นชอบรายการนี้มากเลยค่ะพิธีกรลงภาคสนาม เล่นสนุกมากเลยค่ะ ดูไม่  
น่าเบื่อ น่าดูน่าชมด้วยเขาไม่ใช่บรรยายอย่างด้วยแต่เขาลงภาคสนามไปด้วย  

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

ด้านเนื้อหารายการ 
ด้านเนื ้อหารายการ กลุ ่มตัวอย่างผู ้ชมรายการมีความเห็นว่า รายการเพลินบนจอเป็น

รายการที่สดใส ดูวัยรุ่น เพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้ในการนำเสนอของรายการควรปรับเป็นภาษาวัยรุ่น 
ได้มากกว่านี้ รวมถึงในประเด็นเนื้อหาของรายการควรนำเสนอประเด็นที่ผู้ชมกำลังสนใจ หรือการตั้ง
ชื่อเรื่องชื่อตอนในแต่ละครั้งให้น่าสนใจ 
 

“ถ้าเขาจะนำเสนอวัยรุ่นเขาก็ต้องใช้ภาษาที่เป็นวัยรุ่นครับ เนื้อหาในรายการก็
เหมือนกัน ซึ่งถ้าเราเป็นคนค้นหา เค้าอาจจะสนใจสำหรับปัจจุบันที่คนทั่วไป 
อยากทำเกษตรในเมือง ซึ่งรายการนี้จะออกมาดีก็ต้องดูจากการนำเสนอ ขนาด
ดาราบ้างคนอาจจะสนใจในเครื่องมือที่เรานำมาใช้ในการนำเสนอ เพราะขนาด
เครื่องมือ จะดังได้ก็เพราะเครื่องมือที่น่าสนใจ ประเด็นก็คือการนำประเด็น นํา
เทรนด์ปัจจุบันมานำเสนอ แล้วก็ตัวคอนเทนต์ด้วย 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
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“คอนเทนต์รายการน่าดูอยู ่พิธีกรก็ไม่ต้องพยายามสนุกสนานก็ได้นะครับ และ
ก็บางตอนคอนเทนต์น่าสนใจแต่การตั้งชื่อยังอาจจะต้องปรับอีกหน่อย คนดูก็
จะแบบอะไร แล้วเนื้อหาข้อความก็ไม่มีน่าจะมีขึ้นให้เราเห็นบ้างเพราะบางที
คนก็อาจจะไม่ได้ต้องการดูอะไรมากมายสร้างทางเลือกให้เขาด้วยครับ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

ด้านพิธีกร 
ด้านพิธีกร กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการมีความเห็นว่า พิธีกรทั้ง 2 คน มีลักษณะการพูดที่ 

ผ่อนคลาย สนุกสนาน ทำให้ภาพรวมของรายการดูสนุกสนาน และผ่อนคลายไปด้วย เข้ากับรูปแบบ
รายการท่องเที ่ยว พิธ ีกรสามารถพูดรับส่งกันได้ดี ถึงแม้บางช่วงจะขาดความต่อเนื ่องก็ตาม 
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะว่า เนื่องจากรายการเป็นรายการท่องเที่ยว การแต่งกายของ
พิธีกรควรมีความผ่อนคลายมากกว่านี้ เพราะชุดพิธีกรทีใ่ส่อยู่ในปัจจุบันอาจดูเป็นทางการเกินไป 
 

“ชอบพิธีกรสองคนชอบที่สุดแล้วในการทั้งหมดที่มี ด้วยความที่ตัวพิธีกรดู  
Relax ทำให้ภาพที ่เราเห็นดู Relax เข้าไปใหญ่ เอฟเฟกต์ กราฟฟิกมัน
ค่อนข้างที่จะดี ติดตรงที่ว่าหนูมองชื่อรายการไม่รู้ว่ามันคืออะไร  หมายถึงว่า
ต้องการสื่อถึงอะไร 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“คุณแจนกับคุณต่อเข้าขากันดีมาก ให้ความรู้เรื่องดี ถ้า Pop Up น่ารักกว่านี้
จะโอเค ช็อตจังหวะไม่ทันกันแก้ไขได้ไหม แก้ไขได้ตัดให้ทันกัน 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

“เอนเนอจี้ของพิธีกรทั้งสองคนโอเค การต่อบทจะยังไม่ค่อยต่อเนื่องเหมือน
คนนึงพูดอีกคนต้องนึกนิดนึงว่าจะพูดต่อว่าอะไร ความที่รายการไม่ได้เป็น
ทางการขนาดนั้น อาจจะแต่งตัวเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้น 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
   
“พิธีกรเราว่าถือว่าดีเลยกับตัวรายการ แต่ชุดเหมือนพนักงานบริษัทมากไปจึง
อยากให้แต่งสบาย ๆ ให้เหมาะกับการเป็นรายการเกษตร 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
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ด้านเวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่ 
ภาพรวมของรายการเพลินบนจอมีความน่าสนใจ ดำเนินเรื่องได้น่าติดตาม แต่กลุ่มตัวอย่าง

มีความเห็นว่า ด้านเวลาของรายการเพลินบนจอนั้น ผู้ผลิตรายการควรจะลดทอนเวลาให้สั ้นลง 
กระชับในการดำเนินเรื่อง ควรจะคัดสรรเฉพาะประเด็นหลักในการนำเสนอและลดทอนองค์ประกอบ
ย่อยออกไป เพ่ือสร้างการเชิญชวนให้รับชมรายการมากยิ่งขึ้น 
 

“รายการนี้ดูเป็นวัยรุ่นมากข้ึน แต่เนื้อเรื่องคือยาวมากจนเกินไป เรื่องเชิญชวน
ก็จมอย่างที่น้องเขาบอกจริง ๆ ค่ะ” 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

“ตัวรายการดีแล้ว แต่ยังยืดเยื้อไปเรื่องการทำสื่อ ซึ่งไม่ได้ทำในเชิงพาณิชย์ 
น่าจะลดระยะเวลาลงมากหน่อย 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“รายการนี ้ในตัวที ่เขาเล่าอาจจะน่าติดตาม แต่ระยะเวลากับเนื ้อหายาว
จนเกินไปควรจะจัดให้ น่าจะใส่เนื้อเลย 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

4.1.3.5 รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร  

 
ภาพที่ 4.52 ตัวอย่างรายการเรื่องเล่าชาวเกษตร 
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▪ ผู้ผลิตรายการ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ควบคุมการผลิตรายการ เพื่อศึกษาถึง
แนวคิดเบื้องหลังในการผลิตเรื่องเล่าชาวเกษตร คณะวิจัยสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเล่าชาว
เกษตร ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 4.9 รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร 
รูปแบบและการนำเสนอของรายการ เล่าข่าว 
เนื้อหาของรายการ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และข้อมูลข่าวสารของ
เครือข่าย 

พิธีกร 1.ธีระยุทธ์ ประมัยพิมพ์ 
2.ว่าที่ รต.จันทิญา สังข์คำ 
3.ประดับพันธ์ คูณเมือง 

กลุ่มเป้าหมายรายการ ประชาชนทั่วไป 
เวลาของรายการ 30 นาท ี
วันเวลาที่เผยแพร่ เผยแพร่ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 น. 

  

รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร เป็นรายการ Live ผ่านทาง Facebook เพื่อนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารเครือข่าย พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และข่าวสารเกี ่ยวกับกิจกรรมของ 
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เผยแพร่ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 น. โดยวัตถุประสงค์หนึ่งใน
การจัดทำรายการ คือ เพื่อเป็นสื่อหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ และข่าวสารของเครือข่ายเกษตร 

 
“รูปแบบการนำเสนอเหมือนเล่าข่าว เป็นไลฟ์สดอย่างเดียว ออกเที่ยงตรง
ระยะเวลาอยู่ที่ครึ่งชั่วโมง วันเสาร์ที่ 2 3 และ 4 บางทีก็จะเป็นเรื่องเล่าชาว
เกษตร พิธีกร 2-3 คน เป็นการเอาข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมาและข่าวสัปดาห์หน้า
มาเล่า มีผลต่อเครือข่ายและเกษตรกร วีคนี ้อาจจะพูดถึงงานที ่ผ ่านมา 
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่อยากให้คนเข้ามา กิจกรรมออนไลน์มีอะไร ทั้งนี้มี
สร้างการมีส่วนร่วม มอบของรางวัลช่วยในการดึงคน นอกจากนั้นวัตถุประสงค์
ที่ทำรายการนี้ คือ เป็นการประชาสัมพันธ์ รับข้อมูลมาจากทุกสำนักเรื่องของ
เครือข่าย รวมไปถึงกิจการโปรโมชันเข้ามาใหม่  

_____________________สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ” 
 



170 
 
▪ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการ  

จากการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ชมรายการเรื่องเล่าชาวเกษตร จำนวน 
12 คน โดยการสนทนากลุ ่ม (Focus Group) คณะวิจัยได้แบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น  
4 ประเด็นซึ่งได้ผลการศึกษา ดังนี้ 

 ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการ 
 กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการมีความเห็นว่า รูปแบบรายการเป็นการเล่าข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ 
และการมีกิจกรรมร่วมสนุกของผู้ชมเป็นเรื่องที่ดี ที่จะสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์สองทางระหว่างรายการ
กับผู้ชม แต่เนื่องด้วยระยะเวลาของรายการค่อนข้างนาน อาจทำให้หลุดโฟกัสไปในบางช่วง และกลุ่ม
ตัวอย่างเสนอแนะว่า เพื่อความราบรื่นในรายการควรมีการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการขึ้นภาพ Insert  
ในรายการ การยกนำประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาในรายการให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
 

“เหมือนข่าวออนไลน์เลย ภาพรวมก็โอเค เฉพาะเกษตร สำหรับรูปแบบคือ 
พูดเล่าข่าว กิจกรรมไปเรื่อย ๆ ซึ่งช่วงหนึ่งเรารู้สึกว่าทางเขาโฟกัสหลุดจอไป
หน่อย 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
 “ถ้าต้องการทำรายการแบบนี้หรือเล่นเรื่องแบบนี้จะออกแนวข่าวนิดหนึ่ง  
ซึ่งทางเราอาจจะยังไม่จอยกับรายการแบบนี้ หลุดโฟกัสเวลาที่ต้องให้ข้อมูล
หรืออะไรยาว ๆ การก้มนานไม่ใช่เรื ่องที่ผิด อาจจะต้องทำการบ้านมาบ้าง 
สรุป ระยะเวลา การขึ้นภาพ Insert ยกนำประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมา 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอันนี้ดี เราเข้าไปร่วมสนุกในไลฟ์สดเขาจะแจกของ  
ตัดภาพบรรยากาศให้เราดูด้วย ไลฟ์สดพร้อมกับงานด้วยเหมือนเราเข้าไปอยู่
กับเขาเลย  

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“ด้วยความที่รายการมันค่อนข้างยาวหนูชอบตรงที่ว่าแต่ละช่วงที่เขาส่งภาพ 
รู้สึกว่ารายการทำให้มันมีอะไรดีกว่ามานั่งคุยปกติ ชอบตรงที่มีกิจกรรมมันทำ
ให้คนมีส่วนร่วม  

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
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 ด้านเนื้อหารายการ 
 ด้านเนื ้อหาของรายการ กลุ ่มตัวอย่างผู ้ชมรายการมีความเห็นว่า เป็นรายการเล่าข่าว  
ที่มีเนื้อหาในรายการหลากหลาย รายการมีความครีเอทีฟและสร้างสรรค์ แต่ก็อาจมีความเฉพาะกลุ่ม 
โดยเนื้อหารายการอาจปรับให้มีประเด็น หรือเนื้อหาที่เล่าในรายการให้เกี ่ยวกับคนยุคใหม่ วัยรุ่น 
ในเมือง หรือกี ่ยวกับการทำเกษตรของคนเมือง เช่น การทำเกษตรสำหรับคนที่มีพื ้นที ่น้อย ๆ  
ตามคอนโด หรือมีพื้นที่จำกัด เป็นต้น นอกจากนี้เนื้อหาในรายการอาจมีการสลับช่วงไปมา ที่สร้าง
ความสับสนให้กับผู้ชมได้ และหากมีการพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอในรายการ ก็ Insert ภาพขึ้นมา
เพื่อให้ผู้ชมเห็นได้ชัดเจน และควรเพิ่มการขยายเนื้อหาในรายการเพิ่มยิ่งขึ้นว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อ
ผู้ชมก็จะทำให้รายการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
 

“รู้สึกว่ามพยายามให้มีความหลากหลาย แล้วก็เห็นด้วยที่ว่า บางคนก็เปิดยูทูบ
เพื่อที่จะฟังหรือถ้ามันอยู่ในความสนใจเราก็สามารถที่จะฟังได้ ก็อาจจะต้องดู
กลุ่มเป้าหมายด้วย ซึ่งบางมุมมองเรามองว่าคาแรคเตอร์ของพิธีกรก็มีส่วน
สำคัญในการนำเสนอ หรือจริง ๆ แล้วเขามองว่าการเกษตรนั้นเป็นเรื่องของ
คนที่มีอายุแล้วครับ เราว่าเขาน่าขยายกลุ่มเป้าหมายของเขาอาจจะไม่ได้เจาะ
คนทำเกษตรจริงจังอาจจะเป็นการทำเกษตรคนเมือง เช่น คนที่มีพื้นที่น้อย ๆ 
ตามคอนโด หรือมีพื้นที่จำกัดไม่แน่ใจว่าเขาได้นำไปเสนอกับจุดเป้าหมายแบบ
นี้บ้างรึยังครับ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
 “รายการสดเขาจะมีรูปแบบของเนื้อหา อันนี้เป็นอีกหนึ่งรายการผมดูไม่จบ 
เปิดรายการมาก็ดีนะครับ ฟิลเรื ่องเล่าเช้านี้แต่อันนี้มันจะเป็นเฉพาะกลุ่ม
เกินไปแต่ตลาดนัดออนไลน์มันดูครีเอทีฟ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“รายการดูเชิงข่าวค่ะ แต่บางช่วงของรายการมีการตัดสลับไปมาจนคนดูต้อง
ปรับอารมณ์เพื่อที่จะดูรายการเหมือนพอเราดูอันนี้แล้วน่าสนใจกำลังจะสนใจ
ก็สลับไปอีกอัน จนทำให้เรารู้สึกว่าเลยทำให้ไม่เข้าใจที่จะสื่อค่ะ บางช่วงที่เขา
พูดถึงผลิตภัณฑ์ ก็อาจจะต้องการนำ Insert แทรกภาพเข้ามาหน่อยค่ะ เพราะ
ถ้าคนที่ไม่เคยไปก็จะนึกภาพไม่ออกดังนั้นเลยควรมีภาพให้คนดูเห็นด้วย 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
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“เหมือนเราทราบแค่หัวเรื่องว่าจะนำเสนออะไร หรือบางอย่างก็นำเสนอให้
เห็นนะคะแต่ตัดมาเล็กน้อยมากไม่รู้เลยว่าจะสื่อถึงอะไร ดูเป็นยำรวมมิตรที่นำ
สื่อน่าสนใจมามัดรวมกันแต่ไม่มีประโยชน์อะไรที่ชัดเจนสำหรับคนดู เนื้อหาดี
แต่นำเสนอจมลงไปเลยค่ะ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
 ด้านพิธีกร 
 โดยภาพรวมด้านพิธีกร กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการมีความเห็นว่า พิธีกรสามารถนำเสนอ
รายการออกมาได้ดี ในการเล่าข่าว และกิจกรรมในรายการ หากแต่ยังมีเรื่องของการลำดับคิว และการ
รับส่งในบางช่วงที่ติดขัด รวมทั้งในประเด็นเรื่องการใช้สายตาในการมองไปทางข้าง ๆ อาจส่งผลต่อการ
รับชมของผู้ชมว่าพิธีกรหันไปมองบทหรือทีมงาน ทางรายการควรมีระบบการดำเนินงานที่เอ้ือต่อการดู
คิวหรือประเด็นต่าง ๆ ในรายการที่จะได้ไม่กวนสายตาผู้ชมด้วย 
 

“พิธีกรก็มีผลกับรายการ ตอนนี้เหมือนก็ชวนคุยไปเรื่อย ๆ กัน อาจยังรับส่งกัน
ไม่ค่อยดีบางช่วง แต่ภาพรวมพิธีกรก็ทำหน้าที่ได้ดี 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
 “สายตาพิธีกรบางช่วงอาจยังไม่มองคนดูทางบ้าน แต่มองไปข้างขวาอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งถ้าดูสคริปหรืออ่ืน ๆ ควรมีเทคนิคหรืออาจจะดูไปและก็มองทาง
ไปไปด้วย ไม่งั้นทางบ้านก็สามารถเปิดแค่เสียงไม่ต้องดูจอก็ได้ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“ตอนช่วงที่พิธีกรที่ถูกส่งไปยังภาคสนามยังดูพูดตะกุกตะกักบ้าง 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
  
“รายการนี้น่าสนใจ พิธีก็รับส่งกันได้ดี แต่มีบางช่วงที่อาจจะทำให้สับสนในการ
ส่งช่วงของรายการ เพราะฉะนั้นถ้ามีการวางบทบาไว้ว่าใครจะเป็นตัวนำ ใคร
จะเป็นตัวเสริม หรือประเด็นในการนำเสนอก็น่าจะช่วยให้รายการลื่นไหลขึ้น
กว่าเดิม 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
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 ด้านเวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่ 
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการ มีความคิดเห็นว่า ในด้านเวลาและช่วงเวลาใน
การเผยแพร่ของรายการเร ื ่องเล ่าชาวเกษตรนั ้นมีความเหมาะสมต่อรูปแบบการไลฟ์สดกับ
กลุ่มเป้าหมายวัยผู้ใหญ่ที่จะสามารถรับชมรายการ หรือฟังการเล่าข่าวไปเรื่อย ๆ ได้ระหว่างการทำ
กิจกรรมระหว่างวัน แต่ในมุมของผู้ชมรายการในช่วงวัยทำงานมองว่า ความยาวของรายการควรมี
การลดทอนให้สั้นลงกว่านี้ได้ เพ่ือสอดรับกับพฤติกรรมการเสพสื่อของกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น 
 

“จริง ๆ การทำรายการแบบนี้ รายการแบบไลฟ์สดก็อาจจะใช้ระยะเวลายาว
กว่านี้ได้ อาจจะยาวประมาณ 30-40 นาทีก็ได้ครับ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“รายการค่อยข้างนานซึ่งถ้าให้ยายเราฟังจะรู้สึกว่าฟังเพลิน สามารถฟังไป
เรื่อย ๆ เพราะมีการสลับกับการขายของแล้วก็ถ้าเป็นแนว ๆ อายุวัยสามสิบ
กว่าแบบเราก็อาจจะลดหรือขยับเวลาให้สั้นลง 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“สำหรับเรา เรารู้สึกว่าระยะเวลานานเกินไปเขาน่าจะมีการเขียนสคริปต์มา
ก่อนไม่ใช่การพูดไปเรื่อย มันจะดีมากกว่านี้ สิ่งสำคัญสำหรับการลงยูทูบหรือ
ทำรายการก็คือเรื่องของเวลาเนี่ยแหละครับ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“รู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วเนื้อหาไม่สุดทั้งที่มีข้อมูลและคอนเทนต์ที่น่าสนใจ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
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 4.1.3.6 รายการเกษตรภูธร  

   
ภาพที่ 4.53 ตัวอย่างรายการเกษตรภูธร 

▪ ผู้ผลิตรายการ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) ผู ้ควบคุมการผลิตรายการ เพื่อศึกษาถึง

แนวคิดเบื้องหลังในการผลิตรายการเกษตรภูธร คณะวิจัยสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกษตร
ภูธร ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 4.10 รายการเกษตรภูธร 
รูปแบบและการนำเสนอของรายการ สาระประโยชน์ 
เนื้อหาของรายการ การสร้างแรงบันดาลใจเกี ่ยวกับการเกษตรจาก

ปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเก ียรต ิฯ ท ี ่นำหล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้และประสบผลสำเร็จ 

กลุ่มเป้าหมายรายการ ประชาชนทั่วไป 
เวลาของรายการ 10 นาท ี
วันเวลาที่เผยแพร่ เผยแพร่ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น.  

  

รายการเกษตรภูธร เป็นรายการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เครือข่ายในพื้นที่ของตนมาเผยแพร่ 
โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย เพื่อจะสามารถนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ ประสบ
ความสำเร็จจากพื้นที่ต่าง ๆ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และประสบ 
ความสำเร็จ เพ่ือจะสร้างแรงบันดาลใจด้านการเกษตรให้กับผู้ชมได้ โดยรายการเผยแพร่ทุกวันอาทิตย์  
เวลา 18.00 น.  
 

“เราออกพื้นที่ไปถ่ายในพื้นที่จริงแต่มันติดสถานการณ์โควิด เราก็ให้เครือข่าย
เราช่วย คุณภาพมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดแต่เขาก็จะเข้าใจในสิ่งที่ตัวเขามี
อยู่แล้ว เรามีศูนย์เรียนรู้ ทั้งหมด 77 ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้เลย
มาเป็นเกษตรภูธรนำเสนอเรื่องราวภาคี สร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตร 
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เรียนรู้ในสวนของตัวเอง 77 ศูนย์ พี่น้องเขามีองค์ความรู้อยู่แล้วแค่เรารู ้ว่า
พ้ืนที่นั้นเขาขาดอะไรเราก็เอาองค์ความรู้ไปเสริมให้เขา แนวคิด ศักยภาพ องค์
ความรู้ ภูมิปัญญา เกษตรภูธรก็เหมือนเราพาไปเที่ยว ในระดับจังหวัด ระดับ
พื้นที่ ตอนนี้ทำไปทั้งหมด 29 EP ถ่ายทอดในแตกต่างออกไปบางประเด็น
เนื้อหาเยอะหน่อยก็ 12-13 นาที บาง EP ก็ 8-9 นาที ตอนนี้กำลังปรับให้
เหลือ 6 นาที เอาแต่แก่น 

_____________________สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ” 
 
“การแบ่งช่วงจะให้พี่น้องเครือข่ายแนะนำตัว เปิดเองถ่ายเอง เปิดมาก็จะเกริ่น
นำเนื้อหาก่อนแล้วค่อยเข้าส่วนตัวพี่น้อง ทำเองทั้งหมด แรงบันดาลใจที่มาทำ
เกษตร กิจกรรมที่ขับเคลื่อนในชุมชนพาไปเดินดูสวนพื้นที่ตัวเองทำอะไร การ
น้อมนำเรื่องอะไรมาใช้ เชิญชวนคนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ ต้ังแต่ปี 2564 
คัดคนที่มีองค์ความรู้เด่น ๆ แล้วก็สามารถ่ายทอดได้ มีคนช่วยและมีผู้ช่วย  
สมมติเดือนพฤษภาติดต่อพื ้นที ่ย ังไงบ้าง ก็จะมาดูก่อนว่าแต่ละพื ้นที่  
มีองค์ความรู ้อะไรที ่น่าสนใจ ในเดือนนั ้น ๆ เราก็จะรอฐานข้อมูลเขาส่ง 
ตีกลับมาหาเรา เราก็จะเอามาตัดต่อเอง  

_____________________สัมภาษณ์ผู้ผลิตรายการ” 
 
▪ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการ  

จากการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ชมรายการเกษตรภูธร จำนวน 12 คน 
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) คณะวิจัยได้แบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็นซึ่ง
ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 

 ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการ  
 ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการเกษตรภูธรมีความน่าสนใจ เพราะสามารถถ่ายทอด
เรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากเกษตรกรตัวจริง ในพื้นที่จริง ทำให้ผู้ชมสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ 
สามารถเป็นรายการที่ถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านชีวิตของแขกรับเชิญที่มีความรู้ในรายการได้ 
 แต่อย่างไรก็ดีกลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการมีความเห็นว่า ด้านเทคนิคการนำเสนอทั้งเรื่องเวลาใน
การนำเสนอ มุมภาพ การเล่าเรื่องควรมีความกระชับ และเพิ่มเทคนิคต่าง ๆ เช่น การขึ้ น Pop Up 
ตัวหนังสือหรือลูกเล่นในรายการ การเพิ ่มภาพ Insert และการขึ ้นคำบรรยายตลอดทั้งรายการ  
เพื ่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไม่สามารถเปิดฟังเสียงได้ในเวลานั้น การใช้เพลงที ่สามารถ  
ลงจังหวะเพื ่อสร้างการดึงด ูด รวมถึงประเด็นของส ีในรายการที ่ต ้องคุมธ ีมให้ม ีความสดใส  
ให้ชวนน่าติดตามมากยิ่งขึ้น 
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 “รูปแบบรายการดีค่ะ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเกษตร ที่เป็นเครือข่ายของ
พิพิธภัณฑ์ แต่ว่าในแง่ของพิพิธภัณฑ์ยังมีคนอีกเยอะที่หลากหลาย อยากให้มัน
หลากหลายในด้านเนื้อหา 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“ชอบอันนี้รู้สึกได้ความรู้จากบุคคลที่มีความรู้จริง ๆ มานำเสนอ มาถ่ายทอด
ให้เราเข้าใจและก็ระยะเวลาก็ไม่ได้ยาวมาก ตอนที่ดูเขาเหมือนกับว่าเราได้
เรียนรู้ชีวิตของเขาแล้วเขาก็นำเสนอเป็นระดับ ๆ ได้ดีมากค่ะ แล้วเขาก็มีบอก
ว่าต้องติดต่อที่ไหนเขามีการที่จะนำเสนอเพื่อให้เราได้เชื่อมเข้าไปกับเขาด้วย 
แต่ตอนดูต้องยอมรับว่าเราเร่งสปีดในการชมคลิป สปีดการพูดของเขามัน
กะชับขึ้นแล้วเนื้อหาโอเค ส่วนตัวไม่ติดอะไรชอบอันนี้ ชอบในความที่เป็น
เกษตรจริง พ้ืนที่จริง ได้ลงมือทำจริง เนื้อหาเราไม่ติด 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
“อารมณ์คล้ายติดตามชีวิตคล้ายรายการไมค์ปลดหนี้เหมือนจะต้องนำเสนอ
ชีวิตของตัวเองก่อนแล้วค่อนเล่าเรื่อง โอเคเรื่องเนื้อหาเพราะมีสตอรี่ แนวเล่า
เรื่อง เรื่องสำคัญที่เขาพูดถึงการทำควรมีภาพ Insert แล้วก็ขึ้น Sub ตลอดทั้ง
รายการให้คนอ่านด้วยครับ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

“รู้สึกชอบข้อมูลที่นำมาเสนอ แต่ถ้ามุมมองของคนที่ไม่ได้สนใจมากมายพอเข้า
มาดูเห็นสีในรายการ เห็นการพูดจะทำให้คนดูรู้สึกได้ว่ารายการนิ่งเกินไป ไม่มี
ภาพนำเสนอ Pop Up หรือแม้การทำปกให้น่าสนใจเราก็ควรที่จะทำสีสันที่ดู
สนใสมากกว่านี้ค่ะ เกษตรไม่จำเป็นต้องเป็นสีเขียว อาจจะดูอมเหลืองหน่อย
เพ่ือให้คนดูรู้สึกว่ามันสดใส ถ้าเราเป็นคนปลูกต้นไม้เราก็อยากเห็นใบไม้ ต้นไม้
เราออกสีสันแต่อันนี้คือ โทนสีมืดกลบเนื้อหาที่เป็นความรู้น่าสนใจไปเลยค่ะ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

 “มีเรื่องภาพค่ะเปิดมารู้สึกว่าภาพไม่ได้สวยเท่าที่ควรอาจจะเป็นตัวกล้องที่ใช้ 
อยากให้ลงจังหวะเพลงมากกว่านี ้กระตุ ้นให้เราอยากดูต่อ ตอนเปิดเพลง
ค่อนข้างท่ีจะเร่งจังหวะ เป็นผู้หญิงคนเดียวดำเนินรายการโอเคไหมในภายภาค
หน้าอาจจะเพิ่มพิธีกรหนึ่งคน ก็อาจจะเป็นตากล้องก็ได้ค่ะที่ช่วยยิงคำถามเข้า
ไปก็ได้ค่ะ ใส่ Insert เพ่ิมข้ึนอันนี้กน็่าจะทำให้สนใจยิ่งขึ้น 



177 
 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 ด้านเนื้อหารายการ 
 ด้านเนื้อหารายการ กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการมีความเห็นว่า รายการเกษตรภูธร เป็นรายการ
ที่มีเนื ้อหาที่สร้างสรรค์ น่าติดตาม มีเนื้อหารายการที่ดีที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
นำมาเผยแพร่ โดยการให้แต่ละชุมชนในแต่ละพื้นที่สามารถนำเสนอการทำงาน กิจกรรมของตน  
โดยชุมชนเหล่านี้อาจไม่สามารถไปนำเสนอพื้นที่ในสื่อหลักได้ ซึ่งเนื้อหาสามารถเป็นแรงบันดาลใจกับ
ผู้ชม  
 แต่อย่างไรก็ดีกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า เนื้อหาของรายการยังจำกัดอยู่ในวงแคบ สามารถ
ขยายประเด็นเนื้อหาจากพื้นที่ชุมชน ไปยังโรงเรียน หรือส่วนต่าง  ๆ ได้เพิ่มขึ้น และในการนำเสนอ
เนื้อหารายการหากมีการสำรวจความต้องการของผู้ชม ว่าต้องการรู้หรือประเด็นไหน ก็จะทำให้
รายการสามารถผลิตเนื้อหาที่ผู้ชมต้องการรับชมได้ เช่น ตอนนี้กระแสการเกษตรเรื่องอะไรกำลังเป็นที่
พูดถึงก็นำมาเสนอในรายการ และกระชับการเล่าเรื่องให้สั้นกระชับ และหากรายการมีการเพิ่มการมี
ส่วนร่วมเรื่องของการเล่นเกมในรายการ และการชูทรัพยากรท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ก็จะสามารถทำให้
รายการน่าสนใจยิ่งขึ้น 
 

“เนื้อเรื่องโอเคแต่มีความเรื่อย ๆ นิดหนึ่งค่ะ เช่น การเล่าเรื่องการทำซุป คือ  
มีลำดับขั้นตอนที่เรามองว่าทำไมเขายังทำได้ออกมาให้เราน่าติดตามแล้วอย่าง
ทำตาม เราเลยอยากให้รายการนี้สามารถดำเนินเรื่องได้น่าติดตามมากขึ้น ควร
มีความกระชับเนื้อหามากขึ้นซึ่งเราถ่ายมาขนาดนี้แล้วทำไมเราไม่เล็งเรื่องของ
เขาไปเลย ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราสามารถทำให้มันน่าสนใจได้ค่ะ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

“เนื ้อหาดีค่ะ แต่จริง ๆ แล้วเราน่าจะหาคอนเทนต์  มาจากผู ้ชมบ้าง หรือ
สำรวจว่าประชนชนต้องการชม หรืออยากรู้เรื ่องอะไร สถานการณ์นี้ผู ้ชม
รายการอยากดูอะไรจริง ๆ จะได้ตอบโจทย์ บางคนเค้ารู้อยู่แล้วเรื่องแบบนี้
แบบนี้ แต่บางเรื ่องที ่ยังไม่รู ้ก็คืออยากให้เป็นช่องทางจะได้ตรงกับความ
ต้องการ เราควรเป็นกระบอกเสียงของผู้ชมรายการบางคนเจอปัญหาไม่
เหมือนกัน แนวทางไม่เหมือนกัน  

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
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 “พี่ว่ามันยังอยู่แบบแคบ ๆ มันเป็นเรื่องซ้ำ ๆ ไม่มีแนวอะไรที่ใหม่ ๆ เลย คือ 
มันต้องมาจากปัญหาของชาวบ้านบ้าง เหมือนบางคนอยากรู้เรื่องกาแฟ แต่
บางคนอยากรู้เรื่องปากท้อง เรารักพิพิธภัณฑ์นะ มีสิ่งดีงามมากมายให้เรียนรู้
มากมาย คือ ในแง่คนที่ไม่รู้ก็มีความรู้เยอะ แต่พ่ีอยากให้มันมีความหลากหลาย 
อาจขยายไปท่ีกลุ่มโรงเรียน แต่พ่ีว่าตอนนี้คนในประเทศไทยที่รู้ยังมีน้อย 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“รายการไม่ได้สอนทำแต่เขาสอนเรื่องการพึ่งพาตนเองมากกว่า เหมือนเป็น
การสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งคนแบบนี้ถ้าเป็นรายการเชิงพาณิชย์ เขาอาจจะไม่มี
ที่สนใจของบุคคลกลุ่มนั้น รายการนี้เป็นการขายภาพของพ้ืนที่ กิจกรรม ที่เรา
ไปดูสวนยางของนครพนมมาแล้วพอแสงสว่างเราว่าการมีภาพกว้างภาพและ
แสงไปตามคอนเทนต์และคนที่แบบต้องการที่จะนำเสนอครับ กับที่อยู่ในพ้ืนที่
และชุมชนและไม่ได้รบกวนธรรมชาติ เป็นคอนเทนต์ที่ดีในพิพิธภัณฑ์และเป็น
จุดแข็งของเขาครับ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“เนื้อหาของรายการดึงดูดความสนใจพอใช้ได้ อนาคตน่าจะมีเรื่องเกม การชู
ทรัพยากรท้องถิ่นถ้ามีก็โอเคครับ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“ส่วนตัวชื่นชอบเป็นการนำจากชาวบ้านในพื้นที่มานำเสนอ เป็นส่วนร่วมของ
คนในชุมชนด้วย ได้มีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยค่อนข้างชื่นชอบรายการนี้ก็ชอบค่ะ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

 ด้านเวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่ 
 ด้านเวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ความยาวของรายการ
เกษตรภูธรในปัจจุบันนั ้นเหมาะสมต่อการรับชม แต่ก็ควรดำเนินเรื ่องราวในรายการให้กระชับ  
และดึงไฮไลต์สำคัญของรายการขึ้นมานำเสนอ ซึ่งหากมีการตัดต่อประเด็นสำคัญให้กระชับ รายการจะ
สั้นลง ก็จะสะดวกต่อการรับชมของผู้ชม 
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“รายการนี้เริ่มจากการเล่าเรื่องม ีInsert ภาพตามมาถามว่าแปดนาทีเหมาะสม
ไหม โอเคเลยนะในแง่การดูควรจะมีซุปเปอร์ทำให้น่าสนใจมากขึ้น ทำให้เรา
เข้าเห็นได้ง่ายว่าเขาพูดถึงอะไร ถ้ามีเพลงคลอจะโอเคนะ มันจะเป็นแบบนี้ทุก
รายการขาดตัวไฮไลต์ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“อยากให้ปรับเกี่ยวกับเนื้อหา และเวลาในการนำเสนอให้กระชับมากกว่านี้ 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 
“เรื่องเวลาของรายการเราว่าไม่ได้ยาวมาก แต่ด้วยการถ่ายทำยังมีการยืดเยื้อ
บางช่วง ถ้ารายการมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนก็น่าจะดี น่าจะง่ายต่อการถ่าย
ทำและวางช่วง รวมถึงถ้าเวลาสั้นลงอีกหน่อยก็น่าจะกระชับเนื้อหาให้เข้าจุดที่
สำคัญได้ไว และผู้ชมก็จะได้เข้าใจได้ง่ายข้ึน 

_____________________สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ชมรายการ” 
 

4.1.3.7 ผลการวิเคราะห์เฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑก์ารเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
 

 
ภาพที่ 4.54 หน้าเฟซบุ๊กพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

จากการวิเคราะห์การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และรายการ Online ของพิพิธภัฑณ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ ทางเฟซบุ ๊ก https://www.facebook.com/WisdomKingMuseum/ โดยใช้
เครื ่องมือในการวิเคราะห์คือ Fanpagekarma ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 1 พฤษภาคม 2565 –  
4 สิงหาคม 2565 สามารถแสดงได้ดังภาพที ่4.55 

https://www.facebook.com/WisdomKingMuseum/
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หมายเหตุ ข้อมูลระหว่าง พฤษภาคม 2565 – 4 สิงหาคม 2565 

 
 
  

 จากภาพที่ 4.55 สามารถอธิบายได้ดังนี ้
1. Fans แฟนเพจ มีจำนวนคนกด Like ทั้งหมด 105,291 คน 
2. Pre weekday (Post) เม ื ่ อพ ิ จารณาการโพสต ์ข ้ อม ูล  ข ่ าวสาร  คล ิป  ต ่ า ง  ๆ  

ของเฟซบุ๊กเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ พบว่า วันเสาร์เป็นวันที่จำนวนการโพสต์สูงสุด รองลงมา คือ วันอาทิตย์ 
ส่วนวันจันทร์เป็นวันที่มีการโพสต์น้อยที่สุด 

3. Frequency (Post) ค่าเฉลี่ย Post per day 4.5 ถือว่าอยู่ในระดับดี  
4. Engagement Matrix คือ อัตราการโพสต์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 – 4 สิงหาคม 

2565 พบว่าส่วนใหญ่เป็นภาพ (259 โพสต์) และ วิดีโอ (150 โพสต์) ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ทั้งนี้ส่วน
ของ Links มีน้อย (5 โพสต์) ซึ่งตามหลักควรมีน้อย แต่ทว่ายังต้องมี   
 ทั้งนี้ข้อมูลของเฟซบุ๊กในภาพรวมสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.11 สรุปข้อมูลของเฟซบุ๊กพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
Metrics Value 

Fan  105,291 

Engagement (% การมีส่วนร่วมต่อโพสต์)  0.51% 
Post interaction (การโต้ตอบของเพจต่อโพสต์)  0.11% 
Total Reactions, Comments, Shares 48,119 
Number of posts 414 
Follower Growth (absolute) 3,915 

หมายเหตุ ข้อมูลระหว่าง พฤษภาคม 2565 – 4 สิงหาคม 2565 

ภาพที่ 4.55 สรุปข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และรายการ Online  
ของพิพิธภัฑณ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทางเฟซบุ๊ก 
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 ในส่วนของการศึกษาในครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่ง คือ การศึกษาเกี่ยวกับการเผยแพร่
รายการ Online ผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้วยเหตุนี้คณะวิจัยขอนำเสนอรายละเอียดของแต่ละรายการ 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 4 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

ตารางที ่ 4.12 สรุปจำนวนคลิป View Engagement และ Engagement/No. of Clip แยกแต่ละ
รายการ 

ชื่อรายการ จำนวน
คลิป 

Views Engagement Engagement/ 
No. of Clip 

เกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  29 28,883 2,634 90.83 

กิน อยู่ ดี 14 16,702 1,290 92.14 

วิชาของแผ่นดิน 14 13,206 1,228 87.71 

เพลินบนจอ 18 20,977 1,577 87.61 

เกษตรภูธร 9 14,470 874 97.11 
รวม 84 94,238 7,603 455 

หมายเหตุ ข้อมูลระหว่าง 1 มกราคม 2565 – 4 สิงหาคม 2565 

 
▪ รายการ เกษตร ONLINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร 

ตารางที่ 4.13 วันที่เผยแพร่ ชื่อตอน View และ Engagement รายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์
เกษตร  

ที ่ วันที่ ชื่อตอน View   Engagement 
1 7 มกราคม 2565 น้ำหมักลูกกล้วย 1,000 113 
2 11 มกราคม 2565 น้ำสลัดหน่อกล้วย 752 98 
3 14 มกราคม 2565 ปักชำโพธิ์ทะเล 619 75 
4 18 มกราคม 2565 น้ำสกัดเนื้อมะพร้าว 484 73 
5 21 มกราคม 2565 ทำเซรั่มน้ำนมบำรุงพืช 312 52 
6 25 มกราคม 2565 สกัดตะไคร้ ไว้ไล่แมลง 546 76 
7 28 มกราคม 2565 เตาเผา รักษ์โลก 677 68 
8 1 กุมภาพันธ์ 2565 เกษตร D.I.Y. 393 54 
9 8 กุมภาพันธ์ 2565 สูตรลับการทำดินหอม 658 106 
10 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไข่เค็มอินทรีย์ 579 70 
11 22 กุมภาพันธ์ 2565 ปลูกมะกรูด แก้มลิง 910 82 
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ที ่ วันที่ ชื่อตอน View   Engagement 
12 8 มีนาคม 2565 กุยช่ายขาว ว้าวอร่อยจัง 883 71 
13 15 มีนาคม 2565 สูตรปรุงดิน ติด Turbo 643 84 
14 22 มีนาคม 2565 ปลูกผัก ประหยัดน้ำ 2,400 98 
15 29 มีนาคม 2565 เคล็ดลับเก็บเมล็ดผักสลัดไว้ปลูกเอง 597 47 
16 5 เมษายน 2565 กะละมังสร้างมูล (ค่า) 1,300 99 
17 12 เมษายน 2565 กะละมังสร้างมูล (ค่า) 2 1,200 97 
18 19 เมษายน 2565 ระบบสูบน้ำเท้าเหยียบ 1,200 116 
19 29 เมษายน 2565 กะละมังสร้างมูล (ค่า) 3 ไส้เดือน 2,300 135 
20 3 พฤษภาคม 2565 กะละมังสร้างมูล (ค่า) 4 932 77 
21 17 พฤษภาคม 2565 นวัตกรรมทำนาถุง 2,400 189 
22 24 พฤษภาคม 2565 กาบมะพร้าวนั้น สำคัญไฉน? 968 84 
23 7 มิถุนายน 2565 รู้จักบอนสี พืชนี้ราคาดีกว่าทอง 818 82 
24 14 มิถุนายน 2565 รู้จักบอนสี พืชนี้ราคาดี EP.2 1,000 69 
25 21 มิถุนายน 2565 รู้จักบอนสี พืชนี้ราคาแพงจริง 791 65 
26 28 มิถุนายน 2565 ปุ๋ยเร่งโต 1,700 171 
27 2 กรกฎาคม 2565 เตาชีวมวล ประหยัดพลังงาน 897 91 
28 19 กรกฎาคม 2565 เร่งให้สุด หยุดที่คำว่าโต 924 104 
29 25 กรกฎาคม 2565 ปั้นก้อนจุลินทรีย์บำรุงดิน 1,000 88 
 สรุป 29 ตอน 28,883  2,634 

หมายเหตุ ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 – 4 สิงหาคม 2565 
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 สามารถสรุปได้ดังกราฟต่อไปนี้ 

 
หมายเหตุ ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 – 4 สิงหาคม 2565 

ภาพที่ 4.56 กราฟสถิติยอด View และ Engagement 
รายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร แยกรายตอน 

 จากข้อมูลสร ุปได ้ว ่า รายการ เกษตร ON LINE By พิพิธภ ัณฑ์เกษตร ระหว ่างว ันที่   
1 มกราคม 2565- 4 สิงหาคม 2565 มีการเผยแพร่จำนวน 29 ตอน ยอด View รวมทั้งสิ้น 28,883 
ครั้ง ยอด Engagement 2,634 ครั้ง 
 โดยตอนที่มียอด View สูงสุด มี 2 ตอน ได้แก่ ปลูกผัก ประหยัดน้ำ และนวัตกรรมทำนาถุง
ตอนละ 2,400 Views และตอนที่มียอด Engagement สูงสุดได้แก่ นวัตกรรมทำนาถุง จำนวน 189 
ครั้ง 
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▪ รายการ กิน อยู ่ดี 

ตารางที่ 4.14 วันที่เผยแพร่ ชื่อตอน View และ Engagement รายการกิน อยู่ ดี 
ที ่ วันที่ ชื่อตอน View   Engagement 
1 5 มกราคม 2565 รวมเด็ดกิน อยู่ ดี 2564 980 102 
2 19 มกราคม 2565 กุยช่ายผัดไข่เค็ม 3,200 173 
3 2 กุมภาพันธ์ 2565 ข้าวผัดปลาอินทรีย์ 819 69 
4 16 กุมภาพันธ์ 2565 ต้มกระดูกใบชะมวง 1,700 148 
5 2 มีนาคม 2565 เสาวรส SODA 1,200 98 
6 16 มีนาคม 2565 คะน้า ขาหม ู 807 66 
7 23 มีนาคม 2565 กล้วยบวชชีใบเตย 985 62 
8 30 มีนาคม 2565 อเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาว 1,100 84 
9 4 พฤษภาคม 2565 ข้าวเหนียว มะม่วง 834 77 
10 18 พฤษภาคม 2565 ชากุหลาบน้ำผึ้งมะนาว 823 42 
11 25 พฤษภาคม 2565 ต้มข่าไก ่ 1,600 94 
12 29 มิถุนายน 2565 ผักกาดดอง 3 น้ำ 3 ขั้นตอน 1,100 131 
13 20 กรกฎาคม 2565 ยำดอกแคนา 1,000 87 
14 2 สิงหาคม 2565 ต้มกะทิหัวปลี 554 57 
 สรุป 14 ตอน 16,702 1,290 

หมายเหตุ ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 – 4 สิงหาคม 2565 
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 สามารถสรุปได้ดังกราฟต่อไปนี้ 

 
หมายเหตุ ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 – 4 สิงหาคม 2565 

ภาพที่ 4.57 กราฟสถิติยอด View และ Engagement รายการ กิน อยู่ ดี แยกรายตอน 
 
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า รายการ กิน อยู่ ดี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 4 สิงหาคม 2565  
มีการเผยแพร่จำนวน 14 ตอน ยอด View รวมทั้งสิ้น 16,702 ครั้ง ยอด Engagement 1,290 ครั้ง 
 โดยตอนที่ชื่อว่า กุยช่ายผัดไข่เค็ม เป็นตอนที่มียอด View และยอด Engagement สูงสุด
ได้แก่ 3,200 Views และ 173 ครั้ง ตามลำดับ 
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▪ รายการวิชาของแผ่นดิน 

ตารางที่ 4.15 วันที่เผยแพร่ ชื่อตอน View และ Engagement รายการวิชาของแผ่นดิน 
ที ่ วันที่ ชื่อตอน View  Engagement 
1 13 มกราคม 2565 น้ำส้มสายชูหมักจากมะพร้าวน้ำหอม 1,500 137 
2 21 มกราคม 2565 เค้กกล้วยหอมนึ่ง 733 82 
3 27 มกราคม 2565 เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 377 55 
4 3 กุมภาพันธ์ 2565 โซลาร์เซลล์กับการเกษตร 811 81 
5 17 กุมภาพันธ์ 2565 โซลาร์เซลล์เคลื่อนที่ 580 60 
6 24 กุมภาพันธ์ 2565 การปลูกผักสลัดอินทรีย์ ฤดูร้อน 962 102 
7 17 มีนาคม 2565 ปรุงดินให้เหมาะกับพืช 835 63 
8 24 มีนาคม 2565 กระถางต้นไม้ D.I.Y. จากเศษผ้า 497 51 
9 7 เมษายน 2565 พลังงานราคาถูก 2,500 188 
10 21 เมษายน 2565 ยาเขียวใหญ่ 634 66 
11 28 เมษายน 2565 ยาดมสมุนไพร 1,000 83 
12 13 พฤษภาคม 2565 น้ำพริกถั่ว เสริมภูมิคุ้มกัน 831 58 
13 26 พฤษภาคม 2565 ไข่มดแดง 546 68 
14 2 มิถุนายน 2565 ไซเดอร์หมักข้าวพ้ืนบ้าน 1,400 134 
 สรุป 14 ตอน 13,206 1,228 

หมายเหตุ ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 – 4 สิงหาคม 2565 
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สามารถสรุปได้ดังกราฟต่อไปนี้ 

 
หมายเหตุ ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 – 4 สิงหาคม 2565 

ภาพที่ 4.58 กราฟสถิติยอด View และ Engagement รายการวิชาของแผ่นดิน แยกรายตอน 

 จากข้อมูลสรุปได้ว่า รายการวิชาของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 4 สิงหาคม 
2565 มีการเผยแพร่จำนวน 14 ตอน ยอด View รวมทั้งสิ้น 13,206 ครั้ง ยอด Engagement 1,228 
ครั้ง 
 โดยตอนที่ชื ่อว่า พลังงานราคาถูก เป็นตอนที่มียอด View และยอด Engagement สูงสุด
ได้แก่ 2,500 Views และ 188 ครั้ง ตามลำดับ 
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▪ รายการเพลินบนจอ 

ตารางที ่4.16 วันที่เผยแพร่ ชื่อตอน View และ Engagement รายการเพลินบนจอ 
ที ่ วันที่ ชื่อตอน View   Engagement 
1 1 มกราคม 2565 รวมมิตร ความสนุก 2564 541 42 
2 22 มกราคม 2565 ทำ “ลาย” 1,100 65 
3 29 มกราคม 2565 D.I.Y. สุดยอด ฮะ 813 90 
4 4 กุมภาพันธ์ 2565 ท่องเที่ยวสุขสันต์กับแจน ต่อ 1,400 111 
5 14 กุมภาพันธ์ 2565 Virtual Museum 3,100 138 
6 18 กุมภาพันธ์ 2565 Virtual Museum 2 633 68 
7 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรือน เรียน แรม รู้ 1,600 89 
8 4 มีนาคม 2565 ผักคุณภาพในโรงเรือน 1,900 152 
9 18 มีนาคม 2565 สมุนไพรฤทธิ์เย็น 668 71 
10 25 มีนาคม 2565 มันคืออะไร ข้างนอกร้อน ข้างในเย็น 565 38 
11 15 เมษายน 2565 นิทรรศการพันธุ์สัตว์ถิ่นไทย 1,400 72 
12 22 เมษายน 2565 แร็ป จน อ่ิม 858 72 
13 6 พฤษภาคม 2565 เส้นทางข้าว เกินปุยมุ้ย 1,000 85 
14 13 พฤษภาคม 2565 เทปพิเศษ วันพืชมงคล 491 66 
15 20 พฤษภาคม 2565 ผักริมรั้ว ครัวริมทุ่ง 991 68 
16 3 มิถุนายน 2565 ผักริมรั้ว ครัวริมทุ่ง 2 1,500 142 
17 17 มิถุนายน 2565 1 ไร่มั่งคั่ง คลังอาหารยั่งยืน 1,500 137 
18 15 กรกฎาคม 2565 น ิ ท ร ร ศ ก า ร เ ท ิ ด พ ร ะ เ ก ี ย ร ติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
917 71 

 สรุป 18 ตอน 20,977 1,577 
หมายเหตุ ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 – 4 สิงหาคม 2565 
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สามารถสรุปได้ดังกราฟต่อไปนี้ 
 

 
หมายเหตุ ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 – 4 สิงหาคม 2565 

ภาพที่ 4.59 กราฟสถิติยอด View และ Engagement รายการเพลินบนจอ แยกรายตอน 

 จากข้อมูลสรุปได้ว่า รายการเพลินบนจอ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 4 สิงหาคม 2565 
มีการเผยแพร่จำนวน 18 ตอน ยอด View รวมทั้งสิ้น 20,977 ครั้ง ยอด Engagement 1,577 ครั้ง 
 โดยตอนท่ีชื่อว่า Virtual Museum เป็นตอนที่มียอด View สูงสุด จำนวน 3,100 Views และ
ตอน ผักคุณภาพในโรงเรือน เป็นตอนที่มียอด Engagement สูงสุดได้แก่ 152 ครั้ง  
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▪ รายการเกษตรภูธร 

ตารางที่ 4.17 วันที่เผยแพร่ ชื่อตอน View และ Engagement รายการเพลินบนจอ 
ที ่ วันที่ ชื่อตอน View   Engagement 
1 16 มกราคม 2565 คุณสุรสิทธิ ์ บุบผา “สวนอเร็งญา” 

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร 
1,100 78 

2 30 มกราคม 2565 วิโรจน์ ศรีสมจิตร (ซุปเปอร์) 2,700 106 
3 13 กุมภาพันธ์ 2565 กมลภทร กสิกรรม (พ่ีกระปุก) 1,400 80 
4 20 กุมภาพันธ์ 2565 นายธว ัชช ัย ก ุณวงษ ์  เคร ือข ่าย

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.สกลนคร 
1,300 79 

5 20 มีนาคม 2565 ป้าปุ่น (คำปุ่น กุดวงค์แก้ว)  
เครือข่ายฯ จ.สกลนคร 

1,500 92 

6 10 เมษายน 2565 อาจารย์มานะ เซียงสันเทียะ 1,000 74 
7 24 เมษายน 2565 เดินตามรอยพ่อ สู่ความพอเพียง 2,900 155 
8 22 พฤษภาคม 2565 แทนคุณแผ่นดิน น้อมนำคำพ่อสอน 1,700 146 
9 17 กรกฎาคม 2565 ยางนา ไม้เศรษฐกิจและสมุนไพร 870 64 

 สรุป 9 ตอน 14,470 874 
หมายเหตุ ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 – 4 สิงหาคม 2565 
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สามารถสรุปได้ดังกราฟต่อไปนี้ 
 

 
หมายเหตุ ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 – 4 สิงหาคม 2565 

ภาพที่ 4.60 กราฟสถิติยอด View และ Engagement รายการเกษตรภูธร แยกรายตอน 

 จากข้อมูลสรุปได้ว่า รายการเกษตรภูธร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565- 4 สิงหาคม 2565  
มีการเผยแพร่จำนวน 9 ตอน ยอด View รวมทั้งสิ้น 20,977 ครั้ง ยอด Engagement 1,577 ครั้ง 
 โดยตอนที ่ช ื ่อว ่า เด ินตามรอยพ่อ ส ู ่ความพอเพ ียง เป ็นตอนที ่ม ียอด View และ  
ยอด Engagement สูงสุด ได้แก่ 2,900 Views และ 155 ครั้ง ตามลำดับ  
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4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ  

การวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ สํารวจโดยใช้แบบสอบถามและแบบสอบถาม Online กับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู ้รับบริการที ่มาใช้บริการที ่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทั ้งในรูปแบบ  
On-site และรูปแบบ Online โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการในรูปแบบ On-site จำนวน 505 ตัวอย่าง 
- กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการในรูปแบบ Online จำนวน 546 ตัวอย่าง 

โดยนำเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

4.2.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลในรูปแบบ On-site 
  4.2.1.1 สรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 505  คน สรุปได้
ดังนี้ 

ตารางที่ 4.18 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ 
ที ่ เพศ จำนวน ร้อยละ 
1 ชาย 168 33.27 
2 หญิง 315 62.38 
3 LGBTQIA+ 20 3.96 
4 ไม่ระบุ 2 0.40 
 รวม 505 100.00 

 

จากตาราง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจำนวน 315 คน (ร้อยละ 62.38) รองลงมา

เป็นเพศชาย จำนวน 168 คน (ร้อยละ 33.27) และไม่ระบุเพศมีจำนวนน้อยสุด 2 คน (ร้อยละ 0.40) 

 

 

 

 

 



193 
 
ตารางที่ 4.19 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ 

ที ่ ช่วงอาย ุ(ปี) จำนวน ร้อยละ 
1 12 - 15  89 17.62 
2 16 - 18  69 13.66 
3 19 - 24  67 13.27 
4 25 - 34  84 16.63 
5 35 - 44  114 22.57 
6 45 - 54  59 11.68 
7 55 - 64  22 4.36 
8 65 ปี ขึ้นไป 1 0.20 
 รวม 505 100.00 

 

จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 35 - 44 ปี มากที่สุด จำนวน 114 

คน (ร ้อยละ 22.57) อ ันด ับ 2 อาย ุระหว ่าง 12-15 ป ี  จำนวน 89 คน (ร ้อยละ 17.62)  

อันดับ 3 อายุระหว่าง 25 - 34 ปี จำนวน 84 คน (ร้อยละ 16.63) และอายุ 65 ปีขึ้นไป มีจำนวนน้อย

ที่สุด คือ 1 คน (ร้อยละ 0.20) 
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ตารางที่ 4.20 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 

ที ่ ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
1 ประถมศึกษา 3 0.60 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น 109 21.63 
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 83 16.47 
4 ปวส. 16 3.17 
5 ปริญญาตรี 170 33.73 
6 ปริญญาโท 112 22.22 
7 ปริญญาเอก 3 0.60 
8 อ่ืนๆ  8 1.59 
 รวม 504 100.00 

 

จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ในรูปแบบ On-site จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 170 คน (ร้อยละ 33.73) อันดับ 
2 ระดับปริญญาโท จำนวน 112 คน (ร้อยละ 22.22) อันดับ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน  
109 คน (ร้อยละ 21.63) และระดับประถมศึกษาและระดับปริญญาเอก มีจำนวนน้อยที ่สุด  
คือ ระดับละ 3 คน (ร้อยละ 0.60)  
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ตารางที่ 4.21 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ 

ที ่ อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
1 นักเรียน 162 32.08 
2 นิสิต/นักศึกษา 38 7.52 
3 ครู/อาจารย์ 89 17.62 
4 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 188 37.23 
5 ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว 8 1.58 
6 พนักงานบริษัทเอกชน 7 1.39 
7 รับจ้างอิสระ 7 1.39 
8 อ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) 6 1.19 
 รวม 505 100.00 

 

จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน  
188 คน (ร้อยละ 37.23) อันดับ 2 นักเรียน จำนวน 162 คน (ร้อยละ 32.08) อันดับ 3 ครู/อาจารย์ 
จำนวน 89 คน (ร้อยละ 17.62) และอาชีพอ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) มีจำนวนน้อยที่สุด 6 คน (ร้อยละ 1.19) 
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ตารางที่ 4.22 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจังหวัด/ภาคที่พักอาศัย 

ที ่ ภาค จำนวน ร้อยละ 
1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 303 60.00 
2 ภาคกลาง 197 39.01 
3 ภาคเหนือ 3 0.59 
4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 0.40 
5 ภาคตะวันออก 0 0.00 
6 ภาคตะวันตก 0 0.00 
7 ภาคใต้ 0 0.00 
 รวม 505 100.00 

 

จากตารางพบว่า กลุ ่มตัวอย่างที่ ใช้เข ้าชมที่พ ิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ส่วนใหญ่พักอาศัยจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 303 คน (ร้อยละ 60.00) อันดับ 2  
ภาคกลาง 197 คน (ร้อยละ 39.01) และภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ เป็นภาคท่ีมีจำนวน
น้อยที่สุด คือ 0 คน (ร้อยละ 0.00) 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 

ตารางที่ 4.23 จำนวน และร้อยละสื่อหรือช่องทางที่ทำให้รู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ที ่ ส่ือ/ช่องทาง จำนวน ร้อยละ 
1 อาจารย์/รุ่นพ่ี-รุ่นน้อง/เพ่ือน/คนรู้จัก 318 62.97 
2 กิจกรรมออกบูทตามสถานที่ต่าง ๆ 33 6.53 
3 สื่อเว็บไซต์ www.wisdomking.or.th 107 21.19 
4 เฟซบุ๊ก 124 24.55 
5 อินสตาแกรม 12 2.38 
6 ทวิตเตอร์ 7 1.39 
7 Line 26 5.15 
8 tiktok 10 1.98 
9 YouTube 54 10.69 
10 มากับหน่วยงาน 40 7.92 

หมายเหตุ : ข้อนี้เป็นการเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ฉะนั้นแต่ละข้อคดิร้อยละจากจำนวนผู้ตอบ 505 คน 
 

จากตาราง พบว่า สื่อ/ช่องทางที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู ้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตร  
เฉลิมพระเกียรติฯ อันดับ 1 คือ อาจารย์/รุ ่นพ่ี-รุ ่นน้อง/เพื่อน/คนรู้จัก แนะนำ จำนวน 318 คน  
(ร้อยละ 62.97) อันดับ 2 คือ สื่อเฟซบุ๊ก จำนวน 124 คน (ร้อยละ 24.55) อันดับ 3 สื่อเว็บไซต์ 
www.wisdomking.or.th จำนวน 107 คน (ร้อยละ 21.19) และทวิตเตอร์ เป็นสื่อ/ช่องทางที่ทำให้
กลุ่มตัวอย่างรู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ น้อยที่สุด มีจำนวน 7 คน (ร้อยละ 1.39) 
  

http://www.wisdomking/
http://www.wisdomking/
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ตารางที ่ 4.24 จำนวน และร้อยละประเด็นข่าวสารที ่เปิดรับเกี ่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

ที ่ ประเด็น จำนวน ร้อยละ 
1 กำหนดการกิจกรรมทั่ว ๆ ไป 271 53.66 
2 ข้อมูลกำหนดการเยี่ยมชมแบบ Walk-in 97 19.21 
3 ข้อมูลกิจกรรมการเยี่ยมชมแบบ Online 67 13.27 
4 รายการออนไลน์ 57 11.29 
5 ข้อมูลกิจกรรมการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง 120 23.76 
6 อ่ืน ๆ 27 5.35 

หมายเหตุ : ข้อนี้เป็นการเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ฉะนั้นแต่ละข้อคดิร้อยละจากจำนวนผู้ตอบ 505 คน 

ตารางที่ 4.25 จำนวน และร้อยละความคิดเห็นที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ  

ที ่ ความคิดเห็น จำนวน ร้อยละ 
1 มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเพียงพอ 319 63.17 
2 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 167 33.07 
3 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง  88 17.43 
4 ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม 72 14.26 
5 อ่ืน ๆ 6 1.19 

หมายเหตุ : ข้อนี้เป็นการเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ฉะนั้นแต่ละข้อคดิร้อยละจากจำนวนผู้ตอบ 505 คน 

 จากตารางที ่ 4.24 กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับทราบประเด็นข่าวสารจากพิพิธภัณฑ์

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อันดับ 1 กำหนดการกิจกรรมทั่ว ๆ ไป จำนวน 271 คน (ร้อยละ 53.66) 

อันดับ 2 ข้อมูลกิจกรรมการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 120 คน (ร้อยละ 23.76) และ

อันดับ 3 ข้อมูลกำหนดการเยี่ยมชมแบบ Walk-in จำนวน 97 คน (ร้อยละ 19.21) 

 ทั้งนี ้กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 

พระเกียรติฯ อันดับ 1 มีรายละเอียดที ่ชัดเจนและเพียงพอ จำนวน 319 คน (ร้อยละ 63.17)  

อันดับ 2 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย จำนวน 167 คน (ร้อยละ 33.07) ทั้งนี้พบว่า 

ในส ่วนอันด ับที ่  3 กล ุ ่มเป ้าหมาย จำนวน 88 คน (ร ้อยละ 17.43) แสดงความคิดเห ็นว่า  

การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง  
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการ 
 

ตารางที่ 4.26 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจำนวนครั้งที่มาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ที ่ จำนวนครั้งที่มาใช้บริการ จำนวน ร้อยละ 
1 ครั้งแรก 394 78.02 
2 2 ครั้ง 69 13.66 
3 3 ครั้ง 26 5.15 
4 4 ครั้ง 7 1.39 
5 5 ครั้ง 2 0.40 
6 มากกว่า 5 ครั้ง 7 1.39 
 รวม 505 100.00 

 

ตารางที่ 4.27 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามบุคคลที่มาใช้บริการพร้อมกลุ่มตัวอย่างที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ที ่ บุคคลที่มาใช้บริการพร้อมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ร้อยละ 
1 คนเดียว 6 1.19 
2 โรงเรียน/หน่วยงาน 451 89.31 
3 เพ่ือน 18 3.56 
4 ครอบครัว 28 5.54 
5 อ่ืน ๆ 2 0.40 
 รวม 505 100.00 

 

 จากตารางที ่ 4.26 กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาใช้บริการที ่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ เป็นครั ้งแรก จำนวน 394 คน (ร ้อยละ 78.02) อันดับ 2 คือ 2 ครั ้ง จำนวน  
69 คน (ร้อยละ 13.66) อันดับ 3 คือ 3 ครั ้ง จำนวน 26 คน (ร้อยละ 5.15) และเข้าชม 5 ครั้ง  
มีจำนวนน้อยที่สุด 2 คน (ร้อยละ 0.40) 
 ด้านบุคคลที่มาใช้บริการพร้อมกับกลุ ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มากับโรงเรียน/
หน่วยงาน จำนวน 451 คน (ร้อยละ 89.31) อันดับ 2 มากับครอบครัว 28 คน (ร้อยละ 5.54 )  
อันดับ 3 มากับเพื่อน จำนวน 18 คน (ร้อยละ 3.56) และอื่น ๆ มีจำนวนน้อยที่สุด 2 คน (ร้อยละ 
0.40) 
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ตารางที ่ 4.28 จำนวน และร้อยละการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

ที ่ ประเภทบุคคล จำนวน ร้อยละ 
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 449 88.91 
2 โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 40 7.92 
3 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แบบ Walk-in 61 12.08 
4 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Online 11 2.18 
5 ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ พกฉ. 25 4.95 
6 ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online 9 1.78 
7 โครงการอบรมในพ้ืนที่ พกฉ. 13 2.57 
8 โครงการอบรม Online 4 0.79 

หมายเหตุ : ข้อนี้เป็นการเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ฉะนั้นแต่ละข้อคดิร้อยละจากจำนวนผู้ตอบ 505 คน 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
อันดับ 1 คือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 449 คน (ร้อยละ 88.91) อันดับ 2 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 
แบบ Walk-in จำนวน 61 คน (ร้อยละ 12.08) อันดับ 3 โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์ 
เกษตรฯ 40 คน (ร้อยละ 7.92) และอันดับ 8 โครงการอบรม Online กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมน้อยที่สุด 
จำนวน 4 คน (ร้อยละ 0.79) 
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ตอนที่ 4 ความพึงพอใจ 

ตารางที่ 4.29 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดแสดง
นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ฯ ในอาคาร 
ที ่ โซนจัดแสดง มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่า 

เฉลี่ย 
ความ 
หมาย 

อันดับ 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 )    
1 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรัก

เรา อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 

292 119 33 2 - 4.57 มาก
ที่สุด 

1 
65.47 26.68 7.40 0.45 - 

2 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรัก
เรา อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 5 ชั้น 2 

291 131 29 5 1 4.54 มาก
ที่สุด 

2 
63.68 28.67 6.35 1.09 0.22 
65.91 34.09 - - - 

ค่าเฉลี่ย 4.56 มาก
ที่สุด 

 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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 

 

จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ฯ ในอาคาร พบว่า 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจพิพิธภัณฑ์ในหลวง 
รักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 ค่าเฉลี่ย 4.57 อันดับ 2 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2 ค่าเฉลี่ย 4.54  
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ตารางที ่ 4.30 จำนวน และเหตุผลที่พึงพอใจการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 5 ชั้น 1  

ที ่ ข้อความ จำนวน 

1. ภาพยนตร์ 3 มิติ  

▪ ไม่ระบุเหตุผล 21 

▪ ภาพยนตร์ 3 มิติ  เพราะสนุกและได้คำสอน ได้รับความรู้
หลาย ๆ อย่าง 

5 

▪ ภาพยนตร์ 3 มิติ  เพราะมสีอนงาน 1 

▪ ภาพยนตร์ 3 มิติ น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ดูแล้วสนุก ง่ายต่อการ
เข้าใจ 

1 

▪ ภาพยนตร์ 3 มิติ ได้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 1 

▪ ภาพยนตร์ 3 มิติ  เพราะเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจน สำหรับ
พระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9 

1 

▪ ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะได้เห็นถึงความรักของพระองค์ท่านที่มี
ต่อประชาชน 

1 

▪ ภาพยนตร์ 3 มิติ เพราะประทับใจ 1 

2. เพราะได้ความรู้ 4 
เรียนรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภารกิจด้าน 
ต่าง ๆ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 

4 
 

ความหลากหลายของเนื้อเรื่อง และร้อยเรียงในแต่ละเรื่องเข้าด้วยกัน 1 
ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.9 ที่นำมาปฏิบัติได้จริง 1 
อาคาร 5 เข้าใจมากท่ีสุด 1 

3 มีสิ่งที่น่าสนใจ 5 
4 สนุก 3 
5 ได้รับรู้เรื่องราวของเกษตร 2 
6 มีความสวยงาม 2 
7 ชอบมาก ๆ 2 
8 พระเจ้าอยู่หัว เพราะความเพียรของพระองค์ 1 
9 บรรยากาศดี 1 
10 ชอบการ Present ของเจ้าหน้าที่และธรรมชาติที่นี่ 1 
11 เป็นการจัดกิจกรรมที่สืบทอดความเป็นไทยได้อย่างดี เข้าใจง่าย 1 
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ที ่ ข้อความ จำนวน 

12 สะดวก สวยงาม ครบถ้วน 1 
13 มีการจัดแสดงนิทรรศการที่หลากหลาย 1 
14 รู้สึกถึงความห่วงใยของในหลวง 1 
15 สามารถพาเด็ก ๆ มาเที่ยวชมได้ 1 
16 มีความหลากหลายทางด้านอาชีพ 1 
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ตารางที ่ 4.31 จำนวน และเหตุผลที่พึงพอใจการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฯ 5 ชั้น 2 

ที ่ ข้อความ จำนวน 

1 นิทรรศการตื่นตาตื่นใจ กับสิ่งในสมัยก่อน ตลาดเก่า ร้านเก่า ๆ 9 
2 มีความรู้ที่ชัดเจนมาก 3 
3 เรื่องราวเกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ 9 /  

ย้อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 
3 

4 รูปแบบการจัดสวย 1 
5 สื่อสะท้อนความพอเพียงได้ดี 1 
6 มีการสร้างสรรค์ที่ดี 1 
7 บรรยากาศเก่าท่ีใช้ขนส่งทางน้ำ และร้านค้า 1 
8 มีการจัดเป็นโซนอย่างเป็นระเบียบ 1 
9 มีความรู้เพ่ิมเติมในการที่จะนำความรู้ไปพัฒนาในครัวเรือน 1 
10 เพราะกิจกรรมสนุก คลายเครียดได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง 1 
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ตารางที่ 4.32 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความพึงพอใจการจัดแสดงฐานการ
เรียนรู้ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ ฐานการเรียนรู ้ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

อันดับ 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 )    
1 1 ไร่ พอเพียง 227 56 20 2 - 4.67 มาก

ที่สุด 
1 

74.43 18.36 6.56 0.66 - 
2 เกษตรพอเพียงเมือง 272 84 28 1 1 4.62 มาก

ที่สุด 
2 

70.47 21.76 7.25 0.26 0.26 
3 บ้านดิน บ้านฟาง 161 62 20 - - 4.58 มาก

ที่สุด 
3 

66.26 25.51 8.23 - - 
4 วิถีเกษตรไทย 4 ภาค 146 54 16 1 1 4.58 มาก

ที่สุด 
3 

66.97 24.77 7.34 0.46 0.46 
5 นาโยนกลา้ 180 63 23 1 2 4.55 มาก

ที่สุด 
5 

66.91 23.42 8.55 0.37 0.74 
6 นวัตกรรมบ้านพึงตนเอง

ด้านพลังงาน 
143 62 29 - - 4.49 มาก

ที่สุด 
6 

61.11 26.50 12.39 - - 
ค่าเฉลี่ย 4.58 มาก

ที่สุด 
 

หมายเหตุ :  1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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 

 

จากตาราง พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าชมฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง มีค ่าเฉลี ่ย 4.58 อยู ่ในเกณฑ์ระดับมากที ่ส ุด ทั ้งนี ้ เม ื ่อพิจารณา 
แต่ละฐานการเรียนรู้ พบว่า อันดับ 1 คือ 1 ไร่ พอเพียง ค่าเฉลี่ย 4.67 อันดับ 2 เกษตรพอเพียงเมอืง 
ค่าเฉลี่ย 4.62 อันดับ 3 บ้านดิน บ้านฟาง ค่าเฉลี่ย 4.58 และอันดับ 6 นวัตกรรมบ้านพึงตนเอง 
ด้านพลังงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 4.49 แต่ทว่าทุกโซนมีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับความ
ประทับใจมากที่สุด 
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ตารางที่ 4.33 จำนวน และเหตุผลที่พึงพอใจการจัดแสดงฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง  

ที ่ ข้อความ  จำนวน 
1 ได้รับความรู้  17 

▪ ได้ความรู้เพ่ิมมากขึ้น 8  

▪ ได้ความรู้เรื่องเกษตรพอเพียง 5  

▪ ได้แนวคิดใหม่ ๆ / เกษตรแนวใหม่ 2  

▪ ได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักในโรงเรือน 2  

2 บ้านดิน บ้านฟาง เพราะ...  12 

▪ ไม่ระบุเหตุผล 10  

▪ ใช้วัสดุธรรมชาติ หาง่าย 1  

▪ สวย 1  

3 การทำนาโยนกล้า  เพราะ...  8 

▪ ไม่ระบุเหตุผล 4  

▪ มีส่วนร่วมในกิจกรรม/ได้ปฏิบัติจริง 2  

▪ เพราะสนุก 1  

▪ ได้ความรู้ 1  

4 แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์  6 
5 เรียนรู้เกี่ยวกับการทำนา ปลูกผักสวนครัว ปลูกต้นไม้  6 
6 บ้านทรงไทย เพราะได้เรียนรู้วัฒนธรรม  6 
7 นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้  6 
8 บรรยากาศดี ร่มรื่น สวยงาม  5 
9 บ้านพลังงานแสงอาทิตย์  5 
10 การขยายพันธุ์แบบควบแน่น   4 
11 ชอบการเกษตรของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้  3 
12 โครงการปศุสัตว์  3 
13 เกษตรพอเพียงเมือง  3 
14 ดีมาก ชอบ  3 
15 ปลูกผักแบบเมือง  3 
16 เศรษฐกิจพอเพียง เพราะประหยัด  2 
17 เจ้าหน้าที่บรรยายดี อธิบายได้เข้าใจ  2 
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ที ่ ข้อความ  จำนวน 
18 เพราะได้ปฏิบัติในการลองปลูกต้นไม้  1 
19 ใช้งานและทำได้จริงในสภาพที่อยู่ปัจจุบัน ที่เน้นรูปแบอาคาร  1 
20 มีการสาธิตการปลูกท่ีหลากหลาย  1 
21 บ้านเรือนไทยสี่ภาค เพราะสวยมากเหมือนได้ไปบ้านจริง ๆ  1 
22 ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ประโยชน์มาก  1 
23 เป็นการจัดการชีวิตที่สะดวกสบาย  1 
24 สนุกสนาน  1 
25 เห็นการปลูกพืชที่เป็นของจริง  1 
26 ปลูกผัก ปลูกข้าว เลี้ยงปลา ปลูกผักในก้อนอิฐ  1 
27 1 ไร่พอเพียง  1 
28 สมุนไพร  1 
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ตารางที่ 4.34 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความพึงพอใจการจัดแสดงฐานการ
เรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ  

ที่ ฐานการเรียนรู ้ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

อันดับ 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 )    
1 ผักคุณภาพในโรงเรือน 

 
125 51 6 1 - 4.64 มาก

ที่สุด 
1 

68.31 27.87 3.28 0.55 - 
2 แปลงเกษตรทฤษฎี

ใหม่ประยุกต์ 
122 41 11 1 - 4.62 มาก

ที่สุด 
2 

69.71 23.43 6.29 0.57 - 
3 การขยายพันธุ์พชื 120 45 11 1 - 4.60 มาก

ที่สุด 
3 

67.80 25.42 6.21 0.56 - 
4 ต้นไม้แห่งการเรียนรู ้ 113 48 15 1 - 4.54 มาก

ที่สุด 
4 

63.84 27.12 8.47 0.56 - 
ค่าเฉลี่ย 4.60 มาก

ที่สุด 
 

หมายเหตุ :  1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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 
 

จากตาราง พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าชมฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เกษตร 
ตามรอยพ่อ มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาฐานการเรียนรู้ อันดับ 1 ผักคุณภาพใน
โรงเรือน ค่าเฉลี่ย 4.64 อันดับ 2 แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ค่าเฉลี่ย 4.62 อันดับ 3 การ
ขยายพันธุ์พืช ค่าเฉลี่ย 4.60 และอันดับ 4 ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.54 แต่ทว่าทุก
ฐานการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงใกล้เคียงกัน และอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.35 จำนวนและเหตุผลที่ประทับใจการจัดแสดงฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 

ที ่ ข้อความ จำนวน 
1 ได้เรียนรู้และได้ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 5 
2 ประทับใจหมดทุกฐาน 2 
3 เพราะได้รับรู้ถึงพ่อหลวงที่ทรงงานหนักเพ่ือราษฎรทุกคน 1 
4 ได้นำทฤษฎีการเรียนรู้ของพ่อหลวงมาประยุกต์ใช้ 1 
5 ฐานปักชำขยายพันธุ์พืชชอบมากค่ะ 1 
6 การเกษตรแบบบ่อกลม 1 
7 การปลูกผัก 1 

 
 

  



210 
 
 

ตารางที่ 4.36 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึก
ปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ที่ กิจกรรมที่เข้าร่วม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

อันดับ 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 )    
1 การเพาะเห็ดฟางใน

ตะกร้า 
63 13 1 - - 4.81 มาก

ที่สุด 
1 

81.82 16.88 1.30 - - 
2 การปลูกผักคอนโด 11 4 - - - 4.73 มาก

ที่สุด 
2 

73.33 26.67 - - - 
3 การปลูกผักบนพื้นปูน 15 6 - - - 4.71 มาก

ที่สุด 
3 

71.43 28.57 - - - 
4 การปลูกผักคุณภาพใน

โรงเรือน 
10 4 - - - 4.71 มาก

ที่สุด 
3 

71.43 28.57 - - - 
5 การปลูกข้าวในวงบ่อ

ซีเมนต์ 
11 5 - - - 4.69 มาก

ที่สุด 
5 

68.75 31.25 - - - 
6 การทำนาด้วยวิธโียน

กล้าและดำนา 
9 4 - - - 4.69 มาก

ที่สุด 
5 

69.23 30.77 - - - 
7 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 10 5 - - - 4.67 มาก

ที่สุด 
7 

66.67 33.33 - - - 
8 สารพัดงอก (ไมโครกรีน) 9 5 - - - 4.64 มาก

ที่สุด 
8 

64.29 35.71 - - - 
9 การสร้างบา้นดนิ 12 7 - - - 4.63 มาก

ที่สุด 
9 

63.16 36.84 - - - 
10 การขยายพันธุ์พชื 151 74 27 - 1 4.48 มาก

ที่สุด 
10 

59.68 29.25 10.67 - 0.40 
11 การปั้นก้อนอาหารปลา 4 5 - - - 4.44 มาก

ที่สุด 
11 

44.44 55.56 - - - 
12 การเลี้ยงไส้เดือนดนิใน

ลิ้นชักกล่องพลาสติก 
4 5 - - - 4.44 มาก

ที่สุด 
11 

44.44 55.56 - - - 
ค่าเฉลี่ย 4.64 มาก

ที่สุด 
 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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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จากตาราง พบว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับ 
มากที่สุด โดยกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุด อันดับ 1 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ค่าเฉลี่ย 
4.81 อันดับ 2 การปลูกผักคอนโด ค่าเฉลี่ย 4.73 อันดับ 3 มี 2 กิจกรรม คือ การปลูกผักบนพื้นปูน 
และการปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน ค่าเฉลี่ย 4.71 และอันดับสุดท้าย มี 2 กิจกรรม คือ การปั้นก้อน
อาหารปลา และการเลี้ยงไส้เดือนดินในลิ้นชักกล่องพลาสติก ค่าเฉลี่ย 4.44 ทั้งนี้เมื ่อพิจารณาใน
ภาพรวมทุกกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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ตารางที่ 4.37 จำนวน ร้อยละ และอันดับเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการจัดแสดงนิทรรศการใน
อาคาร ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
ที ่ โซนการจัดแสดง จำนวน ร้อยละ อันดับ 
1 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคาร 5 ชั้น 1 231 65.81 1 
2 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคาร 5 ชั้น 2 120 34.19 2 
 รวม 351 100.00  

 
จากตาราง พบว่า เมื่อกลุ่มเป้าหมายได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารแล้ว มีความพึงพอใจต่อ

การจัดแสดงนิทรรศการใดมากที่สุด พบว่า อันดับ 1 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคาร 5 ชั ้น 1  
มากที่สุด ร้อยละ 65.81 อันดับ 2 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคาร 5 ชั้น 2 ร้อยละ 34.19 
 
ตารางที่ 4.38 จำนวน ร้อยละ และอันดับเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการจัดแสดงฐานการเรียนรู้ 
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ที ่ ฐานการเรียนรู้ จำนวน ร้อยละ อันดับ 
1 พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 320 83.77 1 
2 พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 62 16.23 2 
 รวม 382 100.00  

 

 จากตาราง พบว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแล้ว มีความพึงพอใจต่อ
การจัดแสดงนิทรรศการใดมากที่สุด  อันดับ 1 พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 
83.77 อันดับ 2 พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ  ร้อยละ 16.23 
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ตารางที่ 4.39 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการการจัดแสดงนิทรรศการในอาคารของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ที ่ นิทรรศการในอาคาร ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 4.57 91.40% 
2. พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2 4.54 90.80% 

เฉลี่ย 4.56 91.20% 
 
ตารางที่ 4.40 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการการจัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้งของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ที ่ นิทรรศการกลางแจ้ง ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 4.58 91.60% 
2. พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 4.60 92.00% 

เฉลี่ย 4.59 91.8% 
 
ตารางที่ 4.41 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ที ่ กิจกรรม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 4.64 92.80% 
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ตอนที่ 5 ความพึงพอใจด้านการบริการ 

ตารางที่ 4.42 จำนวนและร้อยละการจองหรือติดต่อเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ที ่ การจองหรือติดต่อเข้าชม จำนวน ร้อยละ 
1 เคย 50 9.90 
2 ไม่เคย  455 90.10 
 รวม 505 100.00 

 
ตารางที ่ 4.43 จำนวน และร้อยละช่องทางการจองหรือติดต่อเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

ที ่ ข้อความ จำนวน ร้อยละ 
1 เว็บไซต์ 20 40.00 
2 แฟนเพจเฟซบุ๊ก 2 4.00 
3 Application 0 0.00 
4 ติดต่อเจ้าหน้าที่นำชมโดยตรง 20 40.00 
5 ติดต่อจุดประชาสัมพันธ์ 4 8.00 
6 อ่ืน ๆ 4 8.00 
 รวม 50 100.00 

 

จากตาราง พบว่า จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 505 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จองหรือติดต่อเข้าชมที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีจำนวน 50 คน (ร้อยละ 9.90) โดยส่วนใหญ่ช่องทาง 
ในการจองหรือติดต่อขอเข้าชม อันดับ 1 มี 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ และติดต่อเจ้าหน้าที่นำชมโดยตรง 
จำนวน 20 คน (ร้อยละ 40.00) อันดับ 2 มี 2 ช่องทาง คือ ติดต่อจุดประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ จำนวน 
4 คน (ร้อยละ 8.00) อันดับ 3 เฟนเพจเฟซบุ๊ก จำนวน 2 คน (ร้อยละ 4.00) และ Application  
เป็นช่องทางทีก่ลุ่มตัวอย่างไม่ได้ใช้ติดต่อเลย คือ 0 คน (ร้อยละ 0.00) 
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ตารางที่ 4.44 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และ อันดับ ความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อ
เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (จำนวนผู้เคยติดต่อ 50 คน) 

ที่ ข้อความ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

อันดับ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1 ความรวดเร็วในการติดต่อกับ

เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน/ผู้รับ
เร่ือง 

33 16 1 - - 4.64 มาก
ที่สุด 

1 
66.00 32.00 2.00 - - 

2 เว็บไซต์แสดงรายละเอียดการ
จองเป็นขั้นตอนทีช่ัดเจน 

31 19 - - - 4.62 มาก
ที่สุด 

2 
62.00 38.00 - - - 

3 ความหลากหลายของช่องทาง
ในการติดต่อเพื่อจองคิวเข้า
ชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ 

30 20 - - - 4.60 มาก
ที่สุด 

3 
60.00 40.00 - - - 

4 เอกสารรายละเอียด
หลักสูตร/กิจกรรม เข้าใจง่าย 

31 18 1 - - 4.60 มาก
ที่สุด 

3 
62.00 36.00 2.00 - - 

5 การแจ้งหลักสูตร/กิจกรรม 
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 

31 18 1 - - 4.60 มาก
ที่สุด 

3 
62.00 36.00 2.00 - - 

6 การอธิบายรายละเอียดหัวข้อ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่
ประสานงาน/ผู้รับเร่ือง 

30 19 1 - - 4.58 มาก
ที่สุด 

6 
60.00 38.00 2.00 - - 

7 การยืนยันรายละเอียดการ
เข้าชม 

29 20 1 - - 4.56 มาก
ที่สุด 

7 
58.00 40.00 2.00 - - 

8 ระยะเวลาในการยืนยนัก่อน
การเข้าชม 

29 20 1 - - 4.56 มาก
ที่สุด 

7 
58.00 40.00 2.00 - - 

9 การติดตามผลหลังจากจบ
การเยี่ยมชม 

29 20 1 - - 4.56 มาก
ที่สุด 

7 
58.00 40.00 2.00 - - 

ค่าเฉลี่ย 4.59 มาก
ที่สุด 

 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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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จากตาราง พบว ่า  กล ุ ่มต ัวอย ่างท ี ่จองหร ือต ิดต ่อเข ้าชมที ่พ ิพ ิธภ ัณฑ์การเกษตร  
เฉลิมพระเกียรติฯ มีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละดา้น 
พบว่าความประทับใจ อันดับ 1 คือ ความรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง 
ค่าเฉลี่ย 4.64 อันดับ 2 คือ เว็บไซต์แสดงรายละเอียดการจองเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.62 
อันดับ 3 มี 3 ด้าน คือ ความหลากหลายของช่องทางในการติดต่อเพื่อจองคิวเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เอกสารรายละเอียดหลักสูตร/กิจกรรม เข้าใจง่าย และการแจ้งหลักสูตร/
กิจกรรม อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 4.60  

ทั้งนี้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด มี 3 ด้าน คือ การยืนยันรายละเอียดการเข้าชม ระยะเวลาในการ
ยืนยันก่อนการเข้าชม และการติดตามผลหลังจากจบการเยี่ยมชม มีค่าเฉลี่ย คือ 4.56 

แต่ทว่าทุกการดำเนินงานในการจองหรือติดต่อเข้าชม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกัน 
และกลุ่มเป้าหมายมีความพอใจระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
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ตารางที่ 4.45 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชม ของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ที่ ข้อความ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

อันดับ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
การต้อนรับ (4.59) 
1 การต้อนรับคณะผู้เข้า

ชม 
330 147 19 - 1 4.62 มาก

ที่สุด 
1 

66.40 29.58 3.82 - 0.20 
2 การแจ้งรายละเอียด

การแสดงในแต่ละส่วน
ของพิพิธภัณฑ์ 

314 146 36 1 - 4.56 มาก
ที่สุด 

2 
63.18 29.38 7.24 0.20 - 

องค์ความรู้  (4.58) 
3 จัดกิจกรรมนำชมบรรลุ

ตามเป้าหมายที่
หน่วยงานกำหนดไว ้

312 164 21 - - 4.59 มาก
ที่สุด 

1 
62.78 33.00 4.23 - - 

4 อธิบายข้อมูลละเอียด 
ชัดเจน 

319 150 26 2 - 4.58 มาก
ที่สุด 

2 
64.19 30.18 5.23 0.40 - 

5 ความรอบรู้ในหัวข้อ
การบรรยาย 

307 166 22 2 - 4.57 มาก
ที่สุด 

3 
61.77 33.40 4.43 0.40 - 

6 การสรุปสาระสำคัญ
ของการนำชมแต่ละ
ฐาน 

315 148 30 3 - 4.56 มาก
ที่สุด 

4 
63.51 29.84 6.05 0.60 - 

บุคลิกภาพ (4.63) 
7 มีความเป็นกันเอง 339 141 15 - 2 4.64 มาก

ที่สุด 
1 

68.21 28.37 3.02 - 0.40 
8 การแต่งกายและ

บุคลิกภาพด ี
328 149 17 3 - 4.61 มาก

ที่สุด 
2 

66.00 29.98 3.42 0.60 - 
ค่าเฉลี่ย 4.59 มาก

ที่สุด 
 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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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จากตาราง กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม

พระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด  

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าด้านทีม่ีความพึงพอใจเรียงลำดับ ดังนี้ 

1. ด้านบุคลิกภาพ ค่าเฉลี่ย 4.63  พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านนี้ คือ ผู้นำชมมีความเป็น

กันเอง 4.64 

2. ด้านการต้อนรับ ค่าเฉลี่ย 4.59 พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านนี ้ คือ การต้อนรับคณะ 

ผู้เข้าชม 4.62 

3. ด้านองค์ความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.58 พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านนี้ คือ จัดกิจกรรมนำชมบรรลุ

ตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนดไว้ 4.59 
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ตารางที่ 4.46 สรุปความคิดเห็นที่มีต่อเจ้าหน้าที่นำชม 

ที ่ ข้อความ จำนวน 

1 น่ารัก มีความเป็นกันเอง 8 
2 ดีมาก 8 
3 เจ้าหน้าที่บริการ บรรยายให้ความรู้ดีมาก 5 
4 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  2 
5 เจ้าหน้าที่น่ารักมีความกระตือรือร้นในการตอบคำถามและให้ข้อมูล 2 
6 ผู้นำชมบรรยายได้ดี มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ให้ดูมีความน่าสนใจ 

เหมาะกับทุกวัย 
2 

7 มีความรู้ทุกท่าน 1 
8 เจ้าหน้าที่อัธยาศัยไมตรีดีมาก ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เข้าชมให้เดินชม 

ได้สะดวก 
1 

9 มาครั้งแรกประทับใจมาก เจ้าหน้าที่ให้ความรู้อย่างเต็มที่ 1 
10 เจ้าหน้าที่ ผอ. บริการดูแลดีมากค่ะ 1 
11 อธิบายนานเกินไป ค่อนข้างน่าเบื่อ 1 
12 ควรมีมุขตลก ๆ เข้าแทรกด้วย 1 
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ตารางที่ 4.47 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ที่ สิ่งอำนวยความสะดวก มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

อันดับ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1 รถนำชมระหว่างเยี่ยม

ชมตามจุดตา่ง ๆ 
321 162 16 - - 4.61 มาก

ที่สุด 
1 

64.33 32.46 3.21 - - 
2 จุดให้บริการล้างมือ 308 185 6 - - 4.61 มาก

ที่สุด 
1 

61.72 37.07 1.20 - - 
3 จุดถ่ายภาพ/จดุ Check 

in 
310 179 10 - - 4.60 มาก

ที่สุด 
3 

62.12 35.87 2.00 - - 
4 จุดตรวจวัดอุณหภูมิ 302 193 4 - - 4.60 มาก

ที่สุด 
3 

60.52 38.68 0.80 - - 
5 จุดบริการแอลกอฮอล์ 305 189 5 - - 4.60 มาก

ที่สุด 
3 

61.12 37.88 1.00 - - 
6 ความสวยงามของพื้นที่ 316 162 21 - - 4.59 มาก

ที่สุด 
6 

63.33 32.46 4.21 - - 
7 อุปกรณ์ประกอบการ

เรียนรู้ตามฐานต่าง ๆ 
294 192 13 - - 4.56 มาก

ที่สุด 
7 

58.92 38.48 2.61 - - 
8 ป้ายบอกทางจุดตา่ง ๆ 

ภายในพิพิธภัณฑฯ์ 
ชัดเจน และเพียงพอ 

300 180 18 1 - 4.56 มาก
ที่สุด 

7 
60.12 36.07 3.61 0.20 - 

9 จำนวนห้องน้ำและความ
สะอาด 

286 187 25 1 - 4.52 มาก
ที่สุด 

9 
57.31 37.47 5.01 0.20 - 

10 จุดบริการน้ำดื่ม 271 191 35 2 - 4.46 มาก
ที่สุด 

10 
54.31 38.28 7.01 0.40 - 

11 บริการสัญญาณ WIFI 259 193 43 4 - 4.42 มาก
ที่สุด 

11 
51.90 38.68 8.62 0.80 - 
ค่าเฉลี่ย 4.56 มาก

ที่สุด 
 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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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จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด  

โดยสิ่งอำนวยความสะดวกที่พึงพอใจมากที่สุด อันดับ 1 มี 2 ด้าน คือ รถนำชมระหว่างเยี่ยม
ชมตามจุดต่าง ๆ และจุดให้บริการล้างมือ ค่าเฉลี ่ย 4.61 อันดับ 3 มีค่าเฉลี ่ยเท่ากัน 3 ด้าน  
คือ จุดถ่ายภาพ/จุด Check in  จุดตรวจวัดอุณหภูมิ และจุดบริการแอลกอฮอล์ มีค่าเฉลี่ย 4.60  
และสิ ่งอำนวยความสะดวกที ่กลุ ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยสุด คือ บริก ารสัญญาณ WIFI   
มีค่าเฉลี่ย 4.42  
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ตารางที่ 4.48 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ที ่ ข้อความ จำนวน 

1 ดีมาก 6 
2 เจ้าหน้าที่น่ารัก ดูแลให้การต้อนรับและอธิบายอย่างชัดเจน 1 
3 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดีมาก 1 
4 ห้องน้ำสะอาด 1 
5 จุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ช่วงโควิดมีน้อยไปนิดหนึ่งค่ะ 1 
6 ควรมีต้นไม้เพ่ือบังแดดให้เยอะกว่านี้ 1 
7 พัดลม 1 
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ตารางที่ 4.49 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ที ่ ข้อความ จำนวน 

1 ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม
ได้มากกว่านี้  

2 

2 สถานที่ดี ๆ และมีประโยชน์กับประชาชน 1 
3 เป็นแหล่งการเรียนรู้ 1 
4 อยากให้จัดแบบนี้บ่อย ๆ ได้ความรู้มากค่ะ 1 
5 ขอบคุณท่ีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี 1 
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ตารางที ่  4.50 สรุปค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจที ่ม ีต ่อการให้บริการที่พ ิพิธภ ัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

ที ่ การให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม 4.59 91.80% 
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชม 4.59 91.80% 
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 4.56 91.20% 

เฉลี่ย 4.58 91.60% 
 

 ค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจที ่มีต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
มีค่าเฉลี่ยที่  4.58 คิดเป็น 91.60% 
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4.2.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  โดยสมมติฐานการวิจัยกำหนดไว้ดังนี้ 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1. ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่นำชม และสิ่งอำนวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 
 แบ่งเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 

1. ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชม
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 

  (1) ผ ู ้ร ับบร ิการท ี ่มี  เพศ แตกต ่างก ันม ีความพึงพอใจต ่อเจ ้าหน ้าท ี ่นำชม 
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(2 ) ผ ู ้ร ับบริการท ี ่มี  อายุ แตกต ่างก ันม ีความพึงพอใจต ่อเจ ้าหน ้าท ี ่นำชม 
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(3) ผู ้รับบริการที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่  
นำชมของพิธณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(4) ผู ้ร ับบริการที ่มี อาชีพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที ่นำชมของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(5) ผู้รับบริการที่มี จังหวัดที่พักอาศัย /ภูมิภาค แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่นำชมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 
เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

2. ผู ้ร ับบริการที ่มีล ักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสิ ่งอำนวย  
ความสะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 

(1) ผู้รับบริการที่มี เพศ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(2) ผู้รับบริการที่มี อายุ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 
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(3) ผู้รับบริการที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไป
ตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(4) ผู้รับบริการที่ม ีอาชีพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(5) ผู้รับบริการที่มี จังหวัดที่พักอาศัย/ภูมิภาค แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ 
สิ่งอำนวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 
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สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1. ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่นำชมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 

ตารางที่ 4.51 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชมจำแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 

ในภาพรวม 

ความหมาย ค่าสถิติ Sig. ผลการ 
ทดสอบ 

เพศ 
ชาย 4.56 มากที่สุด 0.851 0.427 ไม่

แตกต่าง หญิง 4.60 มากที่สุด 
LGBTQIA+ 4.71 มากที่สุด 

รวม 4.59 มากที่สุด    
ช่วงอายุ 
12-15 ปี 4.31 มากที่สุด 13.452 0.000 แตกต่าง

กัน 16-18 ปี 4.32 มากที่สุด 
19-24 ปี 4.52 มากที่สุด 
25-34 ปี 4.74 มากที่สุด 
35-44 ปี 4.78 มากที่สุด 
45-54 ปี 4.75 มากที่สุด 
55 ปีขึ้นไป 4.75 มากที่สุด 

รวม 4.59 มากที่สุด    
ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

4.29 มากที่สุด 25.139 0.000 แตกต่าง
กัน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./
ปวส. 

4.50 มากที่สุด 

ปริญญาตร ี 4.77 มากที่สุด 
ปริญญาโท/ปริญญาเอก 4.75 มากที่สุด 

รวม 4.60 มากที่สุด    
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจ 

ในภาพรวม 

ความหมาย ค่าสถิติ Sig. ผลการ 
ทดสอบ 

อาชีพ 
นักเรียน 4.34 มากที่สุด 10.635 0.000 แตกต่าง

กัน นิสิต/นักศึกษา 4.51 มากที่สุด 
ครู/อาจารย์ 4.72 มากที่สุด 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.75 มากที่สุด 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว 4.88 มากที่สุด 
พนักงานบริษัทเอกชน 4.89 มากที่สุด 
รับจ้างอิสระ 4.63 มากที่สุด 
อ่ืนๆ 4.17 มากที่สุด 

รวม 4.59 มากที่สุด    
จังหวัด/ภาคที่พักอาศัย 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4.72 มากที่สุด 6.282 0.000 แตกต่าง

กัน ภาคอื่น ๆ2 4.40 มากที่สุด 
รวม 4.59 มากที่สุด    

หมายเหตุ  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. รวมภาคท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบมาจำนวนน้อยไว้ใน ภาคอื่น ๆ เพื่อผลทางด้านการทดสอบ 

 จากตารางผู้รับบริการที่มี เพศ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ในขณะที่ผู้รับบริการที่มีช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และจังหวัดและภาคที่พักอาศัยที่
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 ด้านช่วงอายุ พบว่า ผู้รับบริการที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่นำชมใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับที่สูง ในขณะที่ผู้รับบริการช่วงอายุ 12-18 ปี มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด คือ 4.31 และ 4.32 แต่ทว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชมอยู่ในระดับที่สูง คือ 4.77 และ 4.75 ในขณะที่ผู้รับบริการที่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชม น้อยที่สุด คือ 
4.29 แต่ทว่ายังคงอยู่ในระดับมากที่สุด  
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 ด้านอาชีพ พบว่า ผู้รับบริการที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก
ที่สุด 4.89 ในขณะที่ผู้รับบริการที่เป็นนักเรียน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 4.34 
 ด้านจังหวัดที่พักอาศัย ผู้รับบริการที่พักอาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.72 ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับภาคอ่ืน ๆ ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.40 
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สมมติฐานข้อที ่ 1.2 ผู ้ร ับบริการที ่มีล ักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ 
ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แตกต่างกัน 

ตารางที่ 4.52 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกจำแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 

ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ภาพรวม 

ความหมาย ค่าสถิติ Sig. ผลการ
ทดสอบ 

เพศ 
ชาย 4.55 มากที่สุด 0.163 0.850 ไม่แตกต่าง

กัน หญิง 4.56 มากที่สุด 
LGBTQIA+ 4.61 มากที่สุด 

รวม 4.56 มากที่สุด    
ระดับอายุ 
12-15 ปี 4.48 มากที่สุด 3.278 0.004 แตกต่างกัน 
16-18 ปี 4.44 มากที่สุด 
19-24 ปี 4.44 มากที่สุด 
25-34 ปี 4.62 มากที่สุด 
35-44 ปี 4.63 มากที่สุด 
45-54 ปี 4.63 มากที่สุด 
55 ปีขึ้นไป 4.69 มากที่สุด 

รวม 4.56 มากที่สุด    
ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

4.41 มากที่สุด 5.512 0.001 แตกต่างกัน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช./ปวส. 

4.57 มากที่สุด 

ปริญญาตร ี 4.60 มากที่สุด 
ปริญญาโท/ปริญญาเอก 4.65 มากที่สุด 

รวม 4.56 มากที่สุด    
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ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ภาพรวม 

ความหมาย ค่าสถิติ Sig. ผลการ
ทดสอบ 

อาชีพ 
นักเรียน 4.46 มากที่สุด 8.284 0.000 แตกต่างกัน 
นิสิต/นักศึกษา 4.34 มากที่สุด 
ครู/อาจารย์ 4.60 มากที่สุด 
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

4.70 มากที่สุด 

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว 4.07 มาก 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.99 มาก 
รับจ้างอิสระ 4.62 มากที่สุด 
อ่ืนๆ 4.42 มากที่สุด 

รวม 4.56 มากที่สุด    
จังหวัด/ภาค 
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

4.64 มากที่สุด 5.041 0.000 แตกต่างกัน 

ภาคอื่น ๆ2 4.43 มากที่สุด 
รวม 4.56 มากที่สุด    

หมายเหตุ  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. รวมภาคท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบมาจำนวนน้อยไว้ใน ภาคอื่น ๆ เพื่อผลทางด้านการทดสอบ 

 

 จากตาราง พบว่า ผู้รับบริการที่ม ีเพศ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
ไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ในขณะที่ผู ้รับบริการที่มีช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และจังหวัดและภาคที่พักอาศัย 
ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 ด้านช่วงอายุ พบว่า ผู้รับบริการที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ 
สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียงกันและอยู่ในระดับที่สูง ในขณะที่ผู ้รับบริการช่วงอายุ 12-24 ปี  
มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 4.48 และ 4.44 แต่ทว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่สูง และยังคงอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการที่จบการศึกษาระดับที่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจต่อสิ ่งอำนวยความสะดวกไม่แตกต่างกันมาก มีเพียงผู ้รับบริการที ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยที่สุด คือ 
4.41 แต่ทว่ายังคงอยู่ในระดับมากที่สุด  
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 ด้านอาชีพ พบว่า ผู้รับบริการที่มีอาชีพแตกต่างกันนั้น มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวย
ความสะดวกค่อนข้างแตกต่างกัน โดยจะเห็นว่าอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกสูงที่สุด คือ 4.70 ในขณะที่พนักงานบริษัทเอกชน มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยที่สุด คือ 3.99 
 ด้านจังหวัดที่พักอาศัย ผู้รับบริการที่พักอาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล มี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.64 ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับภาคอ่ืน ๆ ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.43 
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4.2.2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลในรูปแบบ Online 

  4.2.2.1 สรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในระบบ Online ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
546 คน สรุปไดด้ังนี้ 

ตารางที่ 4.53 จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ 
ที ่ เพศ จำนวน ร้อยละ 

1 ชาย 186 34.07 
2 หญิง 351 64.29 
3 LGBTQIA+ 7 1.28 
4 ไม่ระบุ 2 0.37 

 รวม 546 100.00 
 

 จากตาราง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจำนวน 351 คน (ร้อยละ 64.29) รองลงมา

เป็นเพศชาย จำนวน 186 คน (ร้อยละ 34.07) และไม่ระบุเพศมีจำนวนน้อยสุด 2 คน (ร้อยละ 0.37) 
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ตารางที่ 4.54 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอายุ 

ที ่ ช่วงอาย ุ(ปี) จำนวน ร้อยละ 
1 12 - 15  20 3.66 
2 16 - 18  30 5.49 
3 19 - 24  42 7.69 
4 25 - 34  110 20.15 
5 35 - 44  151 27.66 
6 45 - 54  107 19.60 
7 55 - 64  60 10.99 
8 65 ปี ขึ้นไป 26 4.76 

 รวม 546 100.00 
 

จากตาราง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 35-44 ปี มากที่สุด จำนวน 151 คน 

(ร ้อยละ 27.66)  อ ันด ับ 2 อาย ุระหว ่ าง 25-34 ป ี  จำนวน 110 คน (ร ้อยละ 20.15)  

อันดับ 3 อายุระหว่าง 45-54 ปี จำนวน 107 คน (ร้อยละ 19.60) และอายุ 65 ปีขึ้นไป มีจำนวนน้อย

ที่สุด คือ 26 คน (ร้อยละ 4.76) 
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ตารางที่ 4.55 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 

ที ่ ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
1 ประถมศึกษา 29 5.31 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น 43 7.88 
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 117 21.43 
4 ปวส. 53 9.71 
5 ปริญญาตรี 246 45.05 
6 ปริญญาโท 56 10.26 
7 ปริญญาเอก 2 0.37 
 รวม 546 100.00 

 

จากตารางพบว่า กล ุ ่มต ัวอย ่างส ่วนใหญ่ที่ ใช ้บร ิการที ่พ ิพ ิธภ ัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ ในรูปแบบ Online ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 246 คน 
(ร้อยละ 45.05) อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 117 คน (ร้อยละ 21.43) อันดับ 
3 ระดับปริญญาโทจำนวน 56 คน (ร้อยละ 10.26) และระดับปริญญาเอก มีจำนวนน้อยที ่สุด  
คือ 2 คน (ร้อยละ 0.37)  
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ตารางที่ 4.56 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ 

ที ่ อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
1 นักเรียน 41 7.51 
2 นิสิต/นักศึกษา 28 5.13 
3 ครู/อาจารย์ 37 6.78 
4 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 76 13.92 
5 ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว 60 10.99 
6 พนักงานบริษัทเอกชน 149 27.29 
7 รับจ้างอิสระ 64 11.72 
8 เกษตรกร 53 9.71 
9 เกษียณ 28 5.13 
10 อ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) 10 1.65 

 รวม 546 100.00 
 

จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 149 คน  
(ร้อยละ 27.29) อันดับ 2 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 76 คน (ร้อยละ 13.92) อันดับ 3 รับจ้าง
อิสระ จำนวน 64 คน (ร้อยละ 11.72) และอาชีพอื ่น ๆ (ไม่ระบุ) มีจำนวนน้อยที ่ส ุด 10 คน  
(ร้อยละ 1.65) 
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ตารางที่ 4.57 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามภาคที่พักอาศัย 

ที ่ ภาค จำนวน ร้อยละ 
1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 242 44.32 
2 ภาคกลาง 199 36.45 
3 ภาคเหนือ 12 2.20 
4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51 9.34 
5 ภาคตะวันออก 9 1.65 
6 ภาคตะวันตก 2 0.37 
7 ภาคใต้ 31 5.68 
 รวม 546 100.00 

 

จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ ส่วนใหญ่พักอาศัยจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 242 คน (ร้อยละ 44.32) 
อันดับ 2 ภาคกลาง 199 คน (ร้อยละ 36.45) และอันดับ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 51 คน 
(ร้อยละ 9.34) และภาคตะวันตกมีจำนวนน้อยที่สุด คือ 2 คน (ร้อยละ 0.37) 
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ตอนที่ 2 การเปิดรับข่าวสารและการใช้บริการ 

ตารางที่ 4.58 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจำนวนการมาใช้บริการในรูปแบบ Online 
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ที ่ จำนวนครั้งที่เคยใช้บริการ จำนวน ร้อยละ 
1 ครั้งแรก 242 44.32 
2 2 ครั้ง 74 13.55 
3 3 ครั้ง 24 4.40 
4 4 ครั้ง 21 3.85 
5 5 ครั้ง 12 2.20 
6 มากกว่า 5 ครั้ง 173 31.68 
 รวม 546 100.00 

 

 จากตาราง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นครั้งแรก 242 คน (ร้อยละ 44.32) อันดับ 2 ใช้บริการมากกว่า 5 ครั้ง จำนวน 
173 คน (ร้อยละ 31.68) อันดับ 3 ใช้บริการ 2 ครั้ง จำนวน 74 คน (ร้อยละ 13.55) และใช้บริการ  
5 ครั้ง มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 12 คน (ร้อยละ 2.20) 
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ตารางที ่ 4.59 จำนวน ร้อยละ การเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

ที ่ กิจกรรม จำนวน ร้อยละ 
1 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Online 58 10.62 
2 ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online 20 3.66 
3 โครงการอบรมในรูปแบบ Online 20 3.66 
4 รับชมรายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร   

ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 น. 
86 15.75 

5 รับชมรายการ กิน อยู่ ดี  ทุกวันพุธ  เวลา 18.00 น. 70 12.82 
6 รับชมรายการ วิชาของแผ่นดิน ทุกวันพฤหัสบด ี 

เวลา 18.00 น. 
82 15.02 

7 รับชมรายการ เพลินบนจอ ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น. 74 13.55 
8 รับชมรายการ เรื่องเล่าชาวเกษตร  ทุกวันเสาร์   

เวลา 12.00 น. 
56 10.26 

9 รับชมรายการ เกษตรภูธร  ทุกวันอาทิตย์  
เวลา 18.00 น. 

114 20.88 

หมายเหตุ : ข้อนี้เป็นการเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ฉะนั้นแต่ละข้อคดิร้อยละจากจำนวนผู้ตอบ 546 คน 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ อันดับ 1 คือ รับชมรายการ เกษตรภูธร 114 คน (ร้อยละ 20.88) อันดับ 2 รับชม
รายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  จำนวน 86 คน (ร้อยละ 15.75) อันดับ 3 รับชม
รายการ วิชาของแผ่นดิน จำนวน 82 คน (ร้อยละ 15.02) และอันดับ 8 มี 2 กิจกรรม คือ ตลาด
เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online และโครงการอบรมในรูปแบบ Online กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมน้อย
ที่สุด จำนวนกิจกรรมละ 20 คน (ร้อยละ 3.66) 
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ตารางที่ 4.60 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสื่อที่ทำให้ทราบข่าวสารกิจกรรมในรูปแบบ 
Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ที ่ ส่ือ จำนวน ร้อยละ 
1 อาจารย์ / รุ่นพี่-รุ่นน้อง / เพ่ือน / คนรู้จัก 106  19.41  
2 กิจกรรมออกบูทตามสถานที่ต่าง ๆ 63  11.54  
3 การมาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 173  31.68  
4 สื่อเว็บไซต์ www.wisdomking.or.th 101  18.50  
5 เฟซบุ๊ก 314  57.51  
6 อินสตาแกรม 8  1.47  
7 ทวิตเตอร์  13  2.38  
8 Line 113  20.70  
9 tiktok 27  4.95  
10 YouTube 132  24.18  
11 อ่ืนๆ 8  1.47  

หมายเหตุ : ข้อนี้เป็นการเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ฉะนั้นแต่ละข้อคดิร้อยละจากจำนวนผู้ตอบ 546 คน 
 

จากตาราง พบว่า สื่อ/ช่องทางที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบข่าวกิจกรรมในรูปแบบ 
Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อันดับ 1 คือ เฟซบุ๊ก จำนวน 314 คน (ร้อยละ 
57.51) อันดับ 2 คือ การมาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จำนวน 173 คน (ร้อยละ 31.68)  
อันดับ 3 YouTube จำนวน 132 คน (ร้อยละ 24.18) และอินสตาแกรม และสื่ออื่น ๆ เป็นสื่อ/
ช่องทางที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างรู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ น้อยที่สุด มีจำนวน 8 คน 
(ร้อยละ 1.47) 
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ตารางที่ 4.61 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามประเด็นข่าวสารที่ได้รับผ่านทาง Online 

ที ่ ประเด็นข่าวสารที่ได้รับ จำนวน ร้อยละ 
1 กำหนดการกิจกรรมทั่ว ๆ ไป 254  46.52  
2 ข้อมูลกำหนดการเยี่ยมชมแบบ Walk-in 137  25.09  
3 ข้อมูลกิจกรรมการเยี่ยมชมแบบ Online 188  34.43  
4 รายการออนไลน์ 191  34.98  
5 ข้อมูลกิจกรรมการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง  213  39.01  
6 อ่ืน ๆ 3  0.55  

หมายเหตุ : ข้อนี้เป็นการเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ฉะนั้นแต่ละข้อคดิร้อยละจากจำนวนผู้ตอบ 546 คน 
 

ตารางที่ 4.62 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามความคิดเห็นที่มีการประชาสัมพันธ์จาก
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

ที ่ ประเด็นข่าวสารที่ได้รับ จำนวน ร้อยละ 
1 มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเพียงพอ 361 66.12 
2 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 290 53.11 
3 การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 94 17.22 
4 ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม 169 30.95 
5 อ่ืน ๆ 1 0.18 

หมายเหตุ : ข้อนี้เป็นการเลือกตอบมากกว่า 1 ข้อ ฉะนั้นแต่ละข้อคดิร้อยละจากจำนวนผู้ตอบ 546 คน 
 

จากตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับทราบประเด็นข่าวสารจากพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านทาง Online อันดับ 1 กำหนดการกิจกรรมทั่ว ๆ ไป จำนวน 254 คน (ร้อยละ 
46.52) อันดับ 2 ข้อมูลกิจกรรมการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 213 คน (ร้อยละ 39.01) 
และอันดับ รายการออนไลน์ จำนวน 191 คน (ร้อยละ 34.98) 
 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อันดับ 1 มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเพียงพอ จำนวน 361 คน (ร้อยละ 
66.12) อันดับ 2 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย จำนวน 290 คน (ร้อยละ 53.11) อันดับ 3 
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม จำนวน 169 คน (ร้อยละ 30.95)  
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจ  

ตารางที่ 4.63 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย และอันดับ ความพึงพอใจที่มีต่อการเยี ่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ที่ ข้อความ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

อันดับ 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 )    
1 ความรู้ที่ได้รับ 46 28 14 - - 4.36 มาก

ที่สุด 
1 

52.27 31.82 15.91 - - 

2 การเข้าถึงสะดวกและ
รวดเร็ว 

43 27 17 1 - 4.27 มาก
ที่สุด 

2 
48.86 30.68 19.32 1.14 - 

3 ความเสมือนจริงของ
พิพิธภัณฑ ์

34 32 18 4 - 4.09 มาก 3 
38.64 36.36 20.45 4.55 - 

ค่าเฉลี่ย 4.24 มาก
ที่สุด 

 

 หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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. จำนวนผู้เข้าชม 88 คน 
 

จากตารางพบว่า ค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจต่อการเยี ่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual 
Museum) ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าความพึงพอใจ อันดับ 1 คือ ความรู้ที่ได้รับ ค่าเฉลี่ย  4.36 อันดับ 2  
การเข้าถึงสะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.27 และความเสมือนจริงของพิพิธภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด  
คือ 4.09  
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ตารางที ่ 4.64 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย อันดับ ความพึงพอใจการจัดตลาดเศรษฐกิจ
พอเพียงในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ   

ที่ ข้อความ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

อันดับ 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 )    
1 การจัดกิจกรรมน่าสนใจ 12 8 4 - - 4.33 มาก

ที่สุด 
1 

50.00 33.33 16.67 - - 
2 สามารถเลือกซื้อสินค้า

ได้หลากหลาย 
8 14 2 - - 4.25 มาก

ที่สุด 
2 

33.33 58.33 8.33 - - 
3 ความพร้อมของระบบใน

การจัดกิจกรรม Live 
12 8 2 2 - 4.25 มาก

ที่สุด 
2 

50.00 33.33 8.33 8.33 - 
4 รับทราบกิจกรรม Live 

ล่วงหน้าก่อนเร่ิมงาน 
10 8 6 - - 4.17 มาก 4 

41.67 33.33 25.00 - - 
5 การเข้าถึง Live สะดวก

และรวดเร็ว 
10 8 6 - - 4.17 มาก 4 

41.67 33.33 25.00 - - 
ค่าเฉลี่ย 4.23 มาก

ที่สุด 
 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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. จำนวนผู้เข้าชม 24 คน 
 

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจการจ ัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในร ูปแบบ Online  
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่
ละด้าน พบว่า อันดับ 1 การจัดกิจกรรมน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 4.33 อันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ 
สามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย และความพร้อมของระบบในการจัดกิจกรรม Live มีค่าเฉลี่ย 
4.25 และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดมี 2 ข้อ คือ รับทราบกิจกรรม Live ล่วงหน้าก่อนเริ่ม
งาน และการเข้าถึง Live สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.17  
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ตารางที่ 4.65 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย อันดับ ความพีงพอใจการจัดโครงการอบรมใน
รูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ   
ที่ ข้อความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่า 

เฉลี่ย 
ความ 
หมาย 

อันดับ 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 )    
1 รายละเอียดของกิจกรรม

การอบรมชัดเจน 
26 10 12 - - 4.29 มาก

ที่สุด 
1 

54.17 20.83 25.00 - - 
2 องค์ความรู้ที่ได้รับ 22 16 10 - - 4.25 มาก

ที่สุด 
2 

45.83 33.33 20.83 - - 
3 ความเหมาะสมของ

วิทยากร 
24 12 12 - - 4.25 มาก

ที่สุด 
2 

50.00 25.00 25.00 - - 
4 ช่วงระยะเวลาในการจัด

อบรม 
22 14 12 - - 4.21 มาก

ที่สุด 
4 

45.83 29.17 25.00 - - 
5 ความพร้อมของระบบใน

การจัดอบรม 
22 14 12 - - 4.21 มาก

ที่สุด 
4 

45.83 29.17 25.00 - - 
6 การเข้าถึงระบบในการร่วม

อบรม Online สะดวกและ
รวดเร็ว 

22 12 14 - - 4.17 มาก 6 

45.83 25.00 29.17 - - 

7 การประชาสัมพนัธ์เพื่อแจ้ง
กำหนดการอบรมล่วงหนา้ 

20 14 14 - - 4.13 มาก 7 

41.67 29.17 29.17 - - 
เฉลี่ย 4.22 มาก

ที่สุด 
 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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. จำนวนผู้เข้าชม 48 คน 

 

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  มีค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 
พบว่า ความพึงพอใจ อันดับ 1 คือ รายละเอียดของกิจกรรมการอบรมชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.29 อันดับ 2 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ องค์ความรู้ที่ได้รับ และความเหมาะสมของวิทยากร มีค่าเฉลี่ย 4.25 และ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งกำหนดการอบรมล่วงหน้า มีค่าเฉลี่ย 
4.13 
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 ตารางที่ 4.66 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย อันดับ ความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติการทำ
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ   
ที ่ กิจกรรม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ความ 

หมาย 
อันดับ 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 )    
1 การเพาะเห็ดฟาง

ในตะกร้า 
50 20 10 8 - 4.27 มากที่สุด 1 

56.82 22.73 11.36 9.09 - 
2 การขยายพันธุ์พืช 44 24 12 8 - 4.18 มาก 2 

50.00 27.27 13.64 9.09 - 
3 การเพาะกล้าผัก 44 22 14 8 - 4.16 มาก 3 

50.00 25.00 15.91 9.09 - 
4 ก า ร ป ล ู ก ผั ก

คอนโด 
38 30 12 8 - 4.11 มาก 4 

43.18 34.09 13.64 9.09 - 
5 สารพัดงอก  

(ไมโครกรีน) 
38 28 12 10 - 4.07 มาก 5 

43.18 31.82 13.64 11.36 - 
ค่าเฉลี่ย 4.16 มาก  

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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. จำนวนผู้เข้าชม 88 คน 
 

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ 
Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้เมื่อ
พิจารณาแต่ละกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจเป็นอันดับ 1 คือ การเพาะเห็ดฟางใน
ตะกร้า ค่าเฉลี่ย 4.27 อันดับ 2 การขยายพันธุ์พืช ค่าเฉลี่ย 4.18 อันดับ 3 การเพาะกล้าผัก ค่าเฉลี่ย 
4.16 และกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจน้อยที่สุด คือ สารพัดงอก (ไมโครกรีน) มีค่าเฉลี่ย 4.07  
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ตารางที่ 4.67 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online 

ที ่ ข้อความ จำนวน 

1 ดีเยี่ยมค่ะ 2 

2 อาจารย์สอนเข้าใจดีเด็กสามารถปฏิบัติได้ 1 

3 เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมาก นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเพราะเห็ดฟางซึ่ง
เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ 

1 

4 เป็นโครงการที่ดี จัดทำง่ายมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงประชาชนมากขึ้น 

1 

5 มีสิ่งที่น่าสนมากยิ่งข้ึน 1 

6 ควรจัดกิจกรรมให้มากกว่านี้ 1 

7 เพ่ิมปฏิสัมพันธ์กับผู้รับชมมากข้ึน 1 

8 ควรชัดเจนมากกว่านี้ 1 
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ตารางที่ 4.68 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย อันดับ ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการใน
ส่วนของการจองหรือติดต่อเข้ารับชม ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ   

ที่ ข้อความ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

อันดับ 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 )    
1 การติดตามผลหลังจาก

จบการเยี่ยมชม 
14 10 4 - - 4.36 มาก

ที่สุด 
1 

50.00 35.71 14.29 - - 
2 Link แสดงรายการ

ละเอียดการจองเป็น
ขั้นตอนที่ชัดเจน 

12 12 4 - - 4.29 มาก
ที่สุด 

2 

42.86 42.86 14.29 - - 

3 รายละเอียดหลักสูตร/
กิจกรรม เข้าใจง่าย 

14 10 2 2 - 4.29 มาก
ที่สุด 

2 
50.00 35.71 7.14 7.14 - 

4 ความรวดเร็วในการ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ประสานงาน/ผู้รับเร่ือง 

12 12 4 - - 4.29 มาก
ที่สุด 

2 

42.86 42.86 14.29 - - 

5 การยืนยันรายละเอียด
การเข้าชม 

14 8 6 - - 4.29 มาก
ที่สุด 

2 
50.00 28.57 21.43 - - 

6 ระยะเวลาในการยืนยัน
ก่อนการเข้าชม 

10 14 2 2 - 4.14 มาก 6 
35.71 50.00 7.14 7.14 - 

7 การอธิบายรายละเอียด
ของหัวข้อกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่
ประสานงาน/ผู้รับเร่ือง 

10 12 4 2 - 4.07 มาก 7 

35.71 42.86 14.29 7.14 - 

ค่าเฉลี่ย 4.25 มาก
ที่สุด 

 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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. จำนวนผู้ตอบ 28 คน 
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จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต ่อเข ้าร ับชมในรูปแบบ Online  
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่
ละด้าน พบว่า อันดับ 1 การติดตามผลหลังจากจบการเยี่ยมชม ค่าเฉลี่ย 4.36 อันดับ 2 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน 4 ข้อ คือ Link แสดงรายการละเอียดการจองเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน รายละเอียดหลักสูตร/
กิจกรรม เข้าใจง่าย ความรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง และการยืนยัน
รายละเอียดการเข้าชม ค่าเฉลี่ย 4.29 และการอธิบายรายละเอียดของหัวข้อกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.07  
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ตารางที่ 4.69 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย อันดับ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชมในรูปแบบ
การเยี่ยมชมแบบ Online   

ที่ ข้อความ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ค่า 

เฉลี่ย 

ความ 

หมาย 

อันดับ 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 )    

1 การบรรยายมีความ
น่าสนใจให้ติดตาม
ตลอดการทำกิจกรรม 

44 28 16 - - 4.32 มาก
ที่สุด 

1 

50.00 31.82 18.18 - - 

2 ความรอบรู้ในหัวข้อ
การบรรยาย 

44 26 18 - - 4.30 มาก
ที่สุด 

2 
50.00 29.55 20.45 - - 

3 การสรุปสาระสำคัญ
ของกิจกรรม 

48 18 20 2 - 4.27 มาก
ที่สุด 

3 
54.55 20.45 22.73 2.27 - 

4 การแนะนำพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

44 26 14 4 - 4.25 มาก
ที่สุด 

4 
50.00 29.55 15.91 4.55 - 

5 ความกระตือรือร้นใน
การบรรยาย 

40 30 16 2 - 4.23 มาก
ที่สุด 

5 
45.45 34.09 18.18 2.29 - 

6 จัดกิจกรรมบรรลุตาม
เป้าหมายที่หน่วยงาน
กำหนดไว ้

40 28 20 - - 4.23 มาก
ที่สุด 

5 
45.45 31.82 22.73 - - 

7 ดูแลการจัดกิจกรรมให้
ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้
อย่างทั่วถึง 

38 30 20 - - 4.20 มาก
ที่สุด 

7 

43.18 34.09 22.73 - - 

8 การอธิบาย
รายละเอียดได้
เหมาะสมกับเวลา 

40 26 20 2 - 4.18 มาก 8 
45.45 29.55 22.73 2.27 - 

ค่าเฉลี่ย 4.25 มาก
ที่สุด 

 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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. จำนวนผู้เข้าชม 88 คน 
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จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที ่นำชมในรูปแบบการเยี ่ยมชมแบบ Online 
มีค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื ่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 การบรรยาย 
มีความน่าสนใจให้ติดตามตลอดการทำกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.32 อันดับ 2 ความรอบรู้ในหัวข้อการ
บรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.30 อันดับ 3 การสรุปสาระสำคัญของกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.27 และการอธิบาย
รายละเอียดได้เหมาะสมกับเวลา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.18 
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ตารางที่ 4.70 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมด้านเจ้าหน้าที่นำชมในรูปแบบการเยี่ยมชมแบบ Online 

ที ่ ข้อความ จำนวน 

1 ดีเยี่ยมค่ะ 4 

2 จัดกิจกรรมที่หลากหลาย 1 

3 บริการอย่างดีมีคุณภาพ 1 

4 จัดได้ดีมาก 1 
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ตารางที่ 4.71 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย อันดับ ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ที่ ข้อความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่า 

เฉลี่ย 
ความ 
หมาย 

อันดับ 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 )    
1 ความรวดเร็วในการ

จัดส่งอุปกรณ์
ประกอบการเรียนรู้  

44 26 18 - - 4.30 มาก
ที่สุด 

1 
50.00 29.55 20.45 - - 

2 ความเหมาะสมของ
อุปกรณ์ประกอบการจัด
กระบวนการเรียนรู้  

48 18 22 - - 4.30 มาก
ที่สุด 

1 
54.55 20.45 25.00   

3 ความพร้อมของระบบ
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
ในรูปแบบ Online 

42 28 18 - - 4.27 มาก
ที่สุด 

3 
47.73 31.82 20.45 - - 

4 Clip ประกอบการ
เรียนรู ้

40 30 18 - - 4.25 มาก
ที่สุด 

4 
45.45 34.09 20.45 - - 

5 การอำนวยความสะดวก
ของเจ้าหน้าที่ในระหว่าง
การจัดกิจกรรม 

40 30 18 - - 4.25 
 

มาก
ที่สุด 

4 

45.45 34.09 20.45 - - 

6 สื่อ PowerPoint 
ประกอบการเรียนรู้ 

36 32 20 - - 4.18 มาก 6 
40.91 36.36 22.73 - - 

ค่าเฉลี่ย 4.26 มาก
ที่สุด 

 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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. จำนวนผู้เข้าชม 88 คน 

 

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อสิ ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ 
Online มีค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 มี 2 ข้อ 
คือ ความรวดเร็วในการจัดส่งอุปกรณ์ประกอบการเร ียนรู ้ และความเหมาะสมของอุปกรณ์
ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.30 อันดับ 3 ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Online ค่าเฉลี่ย 4.27 และสื่อ PowerPoint ประกอบการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.18 
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ตารางที่ 4.72 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online 

ที ่ ข้อความ จำนวน 

1 ดีเยี่ยม 3 

2 ควรจัดให้หลากหลาย 1 

3 ด้านความรู้ 1 
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ตารางที่ 4.73 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย อันดับ ความพึงพอใจต่อรายการ เกษตร ON LINE 
By พิพิธภัณฑ์เกษตร  

ที ่ รายการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

อันดับ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1 เนื้อหา/องค์ความรู้

ที่นำเสนอใน
รายการ 

48 28 4 - - 4.55 มาก
ที่สุด 

1 

60.00 35.00 5.00 - - 

2 รูปแบบรายการ 46 30 4 - - 4.53 มาก
ที่สุด 

2 
57.50 37.50 5.00 - - 

3 ระยะเวลาในการ
เผยแพร่ (15 นาที) 

40 38 2 - - 4.47 มาก
ที่สุด 

3 
50.00 47.50 2.50 - - 

4 พิธีกร 38 36 6 - - 4.40 มาก
ที่สุด 

4 
47.50 45.00 7.50 - - 

5 ช่วงเวลาในการ
เผยแพร ่
(ทุกวันอังคาร เวลา 
18.00 น.) 

34 38 8 - - 4.32 มาก
ที่สุด 

5 
42.50 47.50 10.00 - - 

ค่าเฉลี่ย 4.45 มาก
ที่สุด 

 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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. จำนวนผู้เข้าชม 80 คน 

 

 จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรายการ เกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์
เกษตร  มีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 มีความ  
พึงพอใจต่อ เนื้อหา/องค์ความรู้ที่นำเสนอในรายการ ค่าเฉลี่ย 4.55 อันดับ 2 รูปแบบรายการ ค่าเฉลี่ย 
4.53 อันดับ 3 ระยะเวลาในการเผยแพร่ (15 นาที) ค่าเฉลี่ย 4.47 และช่วงเวลาในการเผยแพร่ (ทุก
วันอังคาร เวลา 18.00 น.) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.32 
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ตารางที่ 4.74 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อรายการ  เกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  

ที ่ ข้อความ จำนวน 

1 สุดยอดครับ 1 

2 รายการน่าจะยาว 20 นาที 1 

3 ได้สาระความรู้ใหม ่ๆ มาประยุกต์ใช้ 1 

4 อยากให้มีแบบนี้ไปเรื่อย ๆ 1 
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ตารางที่ 4.75 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย อันดับ ความพึงพอใจต่อรายการ กิน อยู ่ดี 

ที ่ รายการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

อันดับ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่

นำเสนอในรายการ 
33 25 5 1 - 4.41 มาก

ที่สุด 
1 

51.56 39.06 7.81 1.56 - 

2 พิธีกร 28 30 6 - - 4.34 มาก
ที่สุด 

2 
43.75 46.88 9.38   

3 สามารถนำไป
ประยุกต์ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

28 31 4 1 - 4.34 มาก
ที่สุด 

2 

43.75 48.44 6.25 1.56 - 

4 รูปแบบรายการ 25 32 5 2 - 4.25 มาก
ที่สุด 

4 
39.06 50.00 7.81 3.13 - 

5 ระยะเวลาในการ
เผยแพร่ (10 นาที) 

22 36 6 - - 4.25 มาก
ที่สุด 

4 
34.38 56.25 9.38 - - 

6 ช่วงเวลาในการ
เผยแพร่ 
(ทุกวันพุธ  เวลา 
18.00 น.) 

21 31 11 1 - 4.13 มาก 6 
32.81 48.44 17.19 1.56 - 

ค่าเฉลี่ย 4.29 มาก
ที่สุด 

 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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. จำนวนผู้เข้าชม 64 คน 
 

 จากตารางพบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรายการ กิน อยู่ ดี มีค่าเฉลี ่ย 4.29  
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื ่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 มีความพึงพอใจต่อ เนื้อหา/ 
องค์ความรู้ที ่นำเสนอในรายการ ค่าเฉลี่ย 4.41 อันดับ 2 มี 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ พิธีกร  
และสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ ค่าเฉลี่ย 4.34 และช่วงเวลาในการเผยแพร่ (ทุกวันพุธ 
เวลา 18.00 น.) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.13 
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ตารางที่ 4.76 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อรายการ กิน อยู่ ดี 

ที ่ ข้อความ จำนวน 

1 ดีมาก 2 

2 ขอระยะเวลาของรายการมากกว่านี้ 30 นาที 1 

3 ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 1 

4 ควรเสนอแนะให้มากกว่านี้ 1 
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ตารางที่ 4.77 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย อันดับ ความพึงพอใจต่อรายการ วิชาของแผ่นดิน 

ที่ รายการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

อันดับ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1 สามารถนำไป

ประยุกต์ใน
ชีวิตประจำวนัได้ 

49 25 6 - - 4.54 มาก
ที่สุด 

1 
61.25 31.25 7.50 - - 

2 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่
นำเสนอในรายการ 

44 28 8 - - 4.45 มาก
ที่สุด 

2 

55.00 35.00 10.00 - - 

3 รูปแบบรายการ 36 36 8 - - 4.35 มาก
ที่สุด 

3 
45.00 45.00 10.00 - - 

4 พิธีกร 35 33 10 2 - 4.26 มาก
ที่สุด 

4 
43.75 41.25 12.50 2.50 - 

5 ช่วงเวลาในการ
เผยแพร ่
(ทุกวันพฤหัสบดี  
เวลา 13.00 น.) 

32 38 9 - 1 4.25 มาก
ที่สุด 

5 

40.00 47.50 11.25 - 1.25 

6 ระยะเวลาในการ
เผยแพร่ (1.30 
ชั่วโมง) 

30 35 13 - 2 4.14 มาก 6 
37.50 43.75 16.25 - 2.50 

ค่าเฉลี่ย 4.33 มาก
ที่สุด 

 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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. จำนวนผู้เข้าชม 80 คน 

 

 จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรายการ วิชาของแผ่นดิน มีค่าเฉลี่ย 4.33 
อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ทั ้งนี ้เมื ่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 สามารถนำไปประยุกต์ 
ในชีวิตประจำวันได้ ค่าเฉลี่ย 4.54 อันดับ 2 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่นำเสนอในรายการ ค่าเฉลี่ย 4.45 
อันดับ 3 รูปแบบรายการ ค่าเฉลี่ย 4.35 และระยะเวลาในการเผยแพร่ (1.30 ชั่วโมง) กลุ่มตัวอย่าง 
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.14 
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ตารางที่ 4.78 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อรายการ วิชาของแผ่นดิน 

ที ่ ข้อความ จำนวน 

1 ดีแล้วครับ ตามสถานการณ์ 2 

2 สุดยอดครับ 1 

3 
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง สามารถนำความรู้ไปปรัชใช้ในวิถี
ชีวิตได้จริง สร้างความยั่งยืนอย่างดี 1 

4 น่าจัดบ่อย ๆ 1 

5 ความเป็นกลางทางความคิด  1 

6 ขอความรู้พลังงานทดแทน ระบบ DC 1 

7 ช่วงเวลา 19.00 น่าจะดีค่ะ 1 

8 เป็นช่วงเวลาที่ทำงานไม่สะดวกดู 1 

9 หน้าจะเข้าถึงชาวบ้านที่ไม่มีเครื่องมือสือสารด้วย 1 

10 เพ่ิมตอนรายการในวันเสาร์ อาทิตย์ 1 

11 ให้มีการซักถามได้ 1 
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ตารางที่ 4.79 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย อันดับ ความพึงพอใจต่อรายการ เพลินบนจอ 

ที่ รายการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ความ 
หมา
ย 

อันดับ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1 พิธีกร 36 34 2 - - 4.47 มาก

ที่สุด 
1 

50.00 47.22 2.78 - - 
2 รายการมีความสนุก  

น่าติดตาม 
32 38 2 - - 4.42 มาก

ที่สุด 
2 

44.44 52.78 2.78 - - 

3 ช่วงเวลาในการเผยแพร ่
(ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.) 

36 30 6 - - 4.42 มาก
ที่สุด 

2 
50.00 41.67 8.33 - - 

4 ระยะเวลาในการเผยแพร่ 
(10 นาที) 

32 38 2 - - 4.42 มาก
ที่สุด 

2 
44.44 52.78 2.78 - - 

5 รูปแบบรายการ 32 36 4 - - 4.39 มาก
ที่สุด 

5 
44.44 50.00 5.56 - - 

6 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่
นำเสนอในรายการ 

32 36 4 - - 4.39 มาก
ที่สุด 

5 
44.44 50.00 5.56 - - 
ค่าเฉลี่ย 4.42 มาก

ที่สุด 
 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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. จำนวนผู้เข้าชม 72 คน 

 

 จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรายการ เพลินบนจอ มีค่าเฉลี่ย 4.42  
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 พิธีกร ค่าเฉลี่ย 4.47 อันดับ 2  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ด้าน คือ รายการมีความสนุก น่าติดตาม ช่วงเวลาในการเผยแพร่ (ทุกวันศุกร์  
เวลา 18.00 น.) และระยะเวลาในการเผยแพร่ (10 นาที) ค่าเฉลี่ย 4.42 และด้านที่กลุ่มตัวอย่าง  
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้าน คือ รูปแบบรายการ และเนื้อหา/องค์ความรู้ 
ที่นำเสนอในรายการ ค่าเฉลี่ย 4.39 
 แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านนั้นมีความใกล้เคียงกัน และอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
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ตารางที่ 4.80 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อรายการ เพลินบนจอ 

ที ่ ข้อความ จำนวน 

1 ดูเพลิน ได้สาระ เป็นการปูพ้ืนฐานให้ตั้งแต่เด็ก ๆ และครอบครัวได้มี
ส่วนร่วม ทำให้อยากไปที่งานพิพิธภัณฑ์ฯ ค่ะ 

1 

2 สนุก มีสาระและประโยชน์ในการใช้ชีวิต 1 

3 วิทยากรเก่งมากค่ะ 1 

4 สนุก เข้าใจง่ายค่ะ 1 

5 ควรมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ 1 
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ตารางที่ 4.81 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย อันดับ ความพึงพอใจต่อรายการ เกษตรภูธร 

ที่ รายการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

อันดับ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่

นำเสนอในรายการ 
72 36 4 - - 4.61 มาก

ที่สุด 
1 

64.29 32.14 3.57 - - 
2 ระยะเวลาในการ

เผยแพร่ (15 นาที) 
74 26 12 - - 4.55 มาก

ที่สุด 
2 

66.07 23.21 10.71 - - 
3 พิธีกร 64 36 10 2 - 4.45 มาก

ที่สุด 
3 

57.14 32.14 8.93 1.79 - 
4 ช่วงเวลาในการเผยแพร่ 

(ทุกวันอาทิตย์  เวลา 
13.00 น.) 

62 36 14 - - 4.43 
 

มาก
ที่สุด 

4 
55.36 32.14 12.50 - - 

5 รูปแบบรายการ 60 36 14 2 - 4.38 มาก
ที่สุด 

5 
53.57 32.14 12.50 1.79 - 
ค่าเฉลี่ย 4.48 มาก

ที่สุด 
 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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. จำนวนผู้เข้าชม 112 คน 

  

จากตารางพบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรายการ เกษตรภูธร มีค่าเฉลี ่ย 4.48  
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่นำเสนอใน
รายการ ค่าเฉลี่ย 4.61 อันดับ 2 ระยะเวลาในการเผยแพร่ (15 นาที) ค่าเฉลี่ย 4.55 อันดับ 3 พิธีกร 
ค่าเฉลี่ย 4.45 และรูปแบบรายการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.38 
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ตารางที่ 4.82 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อรายการ เกษตรภูธร 

ที ่ ข้อความ จำนวน 

1 เป็นรายการที่ด ีในแรงบันดาลใจเหมือนได้ไปเที่ยวสวนของเกษตร
ที่มีประสบการณ์จริง 

1 

2 อยากให้มีรายการดี ๆ แบบนี้ไปเรื่อย ๆ ครับ 1 

3 เพ่ิมการลงมือปฏิบัติ 1 

4 ให้เพ่ิมระยะเวลาการเผยแพร่  ให้พูดเยอะ ๆ 1 
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ตารางที่ 4.83 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย อันดับ ความพึงพอใจต่อรายการ เรื่องเล่าชาว
เกษตร 

ที่ รายการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ความ 
หมาย 

อันดับ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1 พิธีกร 38 12 - - - 4.76 มาก

ที่สุด 
1 

76.00 24.00 - - - 
2 รูปแบบรายการ 34 16 - - - 4.68 มาก

ที่สุด 
2 

68.00 32.00 - - - 
3 การดำเนินรายการมีความ

สนุก นา่ติดตาม 
36 12 2 - - 4.68 มาก

ที่สุด 
2 

72.00 24.00 4.00 - - 
4 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่

นำเสนอในรายการ 
32 18 - - - 4.64 มาก

ที่สุด 
4 

64.00 36.00 - - - 
5 ระยะเวลาในการเผยแพร่ 

(30 นาที) 
32 18 - - - 4.64 มาก

ที่สุด 
4 

64.00 36.00 - - - 
6 ข่าวมีความนา่สนใจ ทันสมัย 34 12 4 - - 4.60 มาก

ที่สุด 
6 

68.00 24.00 8.00 - - 

7 ช่วงเวลาในการเผยแพร ่
(ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 น.) 

28 20 2 - - 4.52 มาก
ที่สุด 

7 
56.00 40.00 4.00 - - 

ค่าเฉลี่ย 4.65 มาก
ที่สุด 

 

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ระดับความประทับใจ 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. จำนวนผู้เข้าชม 50 คน 

 

จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรายการ เรื่องเล่าชาวเกษตร มีค่าเฉลี่ย 4.65 
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 พิธีกร ค่าเฉลี่ย 4.76 อันดับ 2 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้าน คือ รูปแบบรายการ และการดำเนินรายการมีความสนุก น่าติดตาม ค่าเฉลี่ย 
4.68 และช่วงเวลาในการเผยแพร่ (ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 น.) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.52 แต่ทว่า
เป็นค่าเฉลี่ยที่สูง และอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ตารางที่ 4.84 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อรายการ เรื่องเล่าชาวเกษตร 

ที ่ ข้อความ จำนวน 

1 ดีแล้วค่ะ 1 

2 เนื้อหา แนะนำดีมาก 1 

3 มีกิจกรรมแบบนี้ตลอดไปค่ะ 1 

4 อยากให้มีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ 1 
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ตารางที่ 4.85 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ที ่ การให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

1 การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) 4.24 84.80% 
2 ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online 4.23 84.60% 
3 โครงการอบรมในรูปแบบ Online 4.22 84.40% 
4 การฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ 

Online 
4.16 83.20% 

เฉลี่ย 4.21 84.20% 
 

ที ่ การให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

1 การจองหรือติดต่อเข้ารับชมในรูปแบบ Online 4.25 85.00% 
2 เจ้าหน้าที่นำชมในการเยี่ยมชมแบบ Online 4.25 85.00% 
3 สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ 

Online 
4.26 85.20% 

เฉลี่ย 4.25 85.00% 
 

ที ่ การให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

1 รายการเกษตร ONLINE by พิพิธภัณฑ์เกษตร 4.45 89.00% 
2 รายการ กิน อยู่ ดี 4.29 85.80% 
3 รายการวิชาของแผ่นดิน 4.33 86.60% 
4 รายการเพลินบนจอ 4.42 88.40% 
5 รายการเกษตรภูธร 4.48 89.60% 
6 รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร 4.65 93.00% 

เฉลี่ย 4.44 88.80% 
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สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2. ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) เจ้าหน้าที่นำชม และสิ่งอำนวยความสะดวก
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 
 แบ่งเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 

1. ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชม
พ ิพ ิธภ ัณฑ์ เสม ือนจร ิง (Virtual Museum) ของพิพ ิธภ ัณฑ์การเกษตรเฉล ิมพระเก ียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 

(1) ผู้รับบริการที่มี เพศ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง (Virtual Museum) ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(2) ผู้รับบริการที่มี อายุ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเยี ่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง (Virtual Museum) แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(3) ผู้รับบริการที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(4) ผู้รับบริการที่มี อาชีพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง (Virtual Museum) แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(5) ผู้รับบริการที่มี จังหวัดที่พักอาศัย/ภูมิภาค แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

2. ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ เจ้าหน้าที่นำชม
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 

(1) ผู ้ร ับบริการที ่มี เพศ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที ่นำชมของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(2) ผู ้ร ับบริการที ่มี อายุ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที ่นำชมของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(3) ผู้รับบริการที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชม
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(4) ผู ้ร ับบริการที ่มี อาชีพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที ่นำชมของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 
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(5) ผู ้ร ับบริการที ่มี จังหวัดที ่พักอาศัย/ภูมิภาค แตกต่างกันมีความพึงพอใจ 
ต่อเจ้าหน้าที่นำชมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่าง
กัน เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

3. ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน                   

(1) ผู้รับบริการที่มี เพศ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(2) ผู้รับบริการที่มี อายุ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(3) ผู้รับบริการที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไป
ตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(4) ผู้รับบริการที่ม ีอาชีพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(5) ผู้รับบริการที่มี จังหวัดที่พักอาศัย/ภูมิภาค แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่ง
อำนวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่าง
กัน เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 
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สมมติฐานข้อที่ 2. ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเยี่ยม
ชมพิพ ิธภ ัณฑ์เสม ือนจร ิง (Virtual Museum) ของพิพ ิธภ ัณฑ์การเกษตรเฉล ิมพระเก ียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 

ตารางที่ 4.86 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
(Virtual Museum) ในภาพรวมจำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ภาพรวม 

ความหมาย ค่าสถิติ 
t-Test/ 
F-Test 

Sig. ผลการ 
ทดสอบ 

เพศ 
ชาย 4.20 มากที่สุด -0.404 0.687 ไม่แตกต่าง

กัน หญิง 4.27 มากที่สุด 
รวม 4.24 มากที่สุด    

อายุ 
12-15 ปี 3.39 ปานกลาง 3.401 0.008 แตกต่างกัน 
16-18 ปี 4.15 มาก 
19-24 ปี 4.04 มาก 
25-34 ปี 4.32 มากที่สุด 
35-44 ปี 4.64 มากที่สุด 
45 ปีขึ้นไป 4.57 มากที่สุด 

รวม 4.24 มากที่สุด    
ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 4.33 มากที่สุด 4.091 0.004 แตกต่างกัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4.06 มาก 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./
ปวส. 

3.97 มาก 

ปริญญาตร ี 4.65 มากที่สุด 
ปริญญาโทและปริญญาเอก 4.54 มากที่สุด 

รวม 4.24 มากที่สุด    
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ภาพรวม 

ความหมาย ค่าสถิติ 
t-Test/ 
F-Test 

Sig. ผลการ 
ทดสอบ 

อาชีพ 
นักเรียน 3.98 มาก 7.609 0.000 แตกต่างกัน 
นิสิต/นักศึกษา 3.50 มาก 
ครู/อาจารย์ 4.75 มากที่สุด 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.25 มากที่สุด 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว/
รับจ้างอิสระ/เกษียณ 

4.24 มากที่สุด 

รวม 4.24 มากที่สุด    
จังหวัด/ภาค 
ภาคกลาง2 4.09 มาก 10.380 0.002 แตกต่างกัน 
ภาคอื่น ๆ3 4.64 มากที่สุด 

รวม 4.24 มากที่สุด    
หมายเหตุ  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. ภาคกลาง หมายถึง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลาง 
 3. รวมภาคท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบมาจำนวนน้อยไว้ใน ภาคอื่น ๆ เพื่อผลทางด้านการทดสอบ 

 

จากตาราง พบว่า ผู้รับบริการที่มี เพศ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมในส่วน
ของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) ไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ในขณะที่ผู ้ร ับบริการที่มีช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และจังหวัด/ภาคที่พักอาศัย 
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 ด้านช่วงอายุ พบว่า ผู้รับบริการที่มีช่วงอายุ 35-44 ปี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชม
ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) สูงที่สุด คือ 4.64 ในขณะที่ผู้รับบริการช่วงอายุ 
12-15 ปีมคี่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 3.39  
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจต่อการเยี ่ยมชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) สูงที่สุด คือ 4.65 
ในขณะที่ผู้รับบริการที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ 3.97   



271 
 
 ด้านอาชีพ พบว่า ครู/อาจารย์ เป็นผู้ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมในส่วนของ
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) สูงที่สุด คือ 4.75 ในขณะทีน่ิสิต/นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจน้อยที่สุด คือ 3.50 
 ด้านจังหวัดที่พักอาศัย ผู้รับบริการที่พักอาศัยในภาคอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจค่อนข้าง
สูงต่อการเยี่ยมชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) คือ 4.64 ในขณะที่ภาคกลาง 
(รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.09 
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ตารางที่ 4.87 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชมในการเยี่ยมชมแบบ Online 
จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ภาพรวม 

ความหมาย ค่าสถิติ 
t-Test/ 
F-Test 

Sig. ผลการ 
ทดสอบ 

เพศ 
ชาย 4.10 มาก -1.450 0.151 ไม่แตกต่าง

กัน หญิง 4.35 มากที่สุด 
รวม 4.25 มากที่สุด    

อายุ 
12-15 ปี 3.33 ปานกลาง 4.809 0.001 แตกต่างกัน 
16-18 ปี 4.04 มาก 
19-24 ปี 3.97 มาก 
25-34 ปี 4.40 มากที่สุด 
35-44 ปี 4.65 มากที่สุด 
45 ปีขึ้นไป 4.73 มากที่สุด 

รวม 4.25 มากที่สุด    
ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 4.00 มาก 5.541 0.001 แตกต่างกัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4.13 มาก 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./
ปวส. 

3.92 มาก 

ปริญญาตร ี 4.76 มากที่สุด 
ปริญญาโทและปริญญาเอก 4.50 มากที่สุด 

รวม 4.25 มากที่สุด    
อาชีพ 
นักเรียน 3.94 มาก 8.881 0.000 แตกต่างกัน 
นิสิต/นักศึกษา 3.48 มาก 
ครู/อาจารย์ 4.82 มากที่สุด 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.31 มากที่สุด 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว/
รับจ้างอิสระ/เกษียณ 

4.21 มากที่สุด 

รวม 4.25 มากที่สุด    
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ภาพรวม 

ความหมาย ค่าสถิติ 
t-Test/ 
F-Test 

Sig. ผลการ 
ทดสอบ 

จังหวัด/ภาค 
ภาคกลาง2 4.05 มาก 17.177 0.000 แตกต่างกัน 
ภาคอื่น ๆ3 4.76 มากที่สุด 

รวม 4.25     
   หมายเหตุ  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. ภาคกลาง หมายถึง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลาง 
    3. รวมภาคท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบมาจำนวนน้อยไว้ใน ภาคอื่น ๆ เพื่อผลทางด้านการทดสอบ 

 

จากตาราง พบว่า ผู้รับบริการที่ม ีเพศ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชมในการ
เยี่ยมแบบ Online ไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ในขณะที่ผู ้ร ับบริการที่มีช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และจังหวัด/ภาคที่พักอาศัย 
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชมในการเยี่ยมแบบ Online แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิ
 ด้านช่วงอายุ พบว่า ผู้รับบริการที่มีช่วงอายุ 45 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่
นำชม สูงที่สุด คือ 4.73 ในขณะที่ผู้รับบริการช่วงอายุ 12-15 ปีมคี่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 3.33  
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชม สูงที่สุด คือ 4.76 ในขณะที่ผู้รับบริการที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช./ปวส. มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 3.92 
 ด้านอาชีพ พบว่า ครู/อาจารย์ เป็นกลุ ่มที ่มีค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที ่นำชม  
สูงที่สุด คือ 4.82 ในขณะที่นิสิต/นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 3.48 
 ด้านจังหวัดที่พักอาศัย ผู้รับบริการที่พักอาศัยในภาคอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจค่อนข้าง

สูงต่อเจ้าหน้าที่นำชม คือ 4.76 ในขณะที่ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) มีค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจอยู่ที่ 4.05 
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ตารางที่ 4.88 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบ Online จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ภาพรวม 

ความหมาย ค่าสถิติ 
t-Test/ 
F-Test 

Sig. ผลการ
ทดสอบ 

เพศ 
ชาย 4.22 มากที่สุด -0.361 0.719 ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.28 มากที่สุด 

รวม 4.26 มากที่สุด    
ช่วงอายุ 
12-15 ปี 3.39 ปานกลาง 2.625 0.030 แตกต่างกัน 
16-18 ปี 4.24 มากที่สุด 
19-24 ปี 4.06 มาก 
25-34 ปี 4.38 มากที่สุด 
35-44 ปี 4.56 มากที่สุด 
45 ปีขึ้นไป 4.43 มากที่สุด 

รวม 4.26 มากที่สุด    
ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 4.00 มาก 3.131 0.019 แตกต่างกัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4.15 มาก 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./
ปวส. 

4.03 มาก 

ปริญญาตร ี 4.68 มากที่สุด 
ปริญญาโทและปริญญาเอก 4.33 มากที่สุด 

รวม 4.26 มากที่สุด    
อาชีพ 
นักเรียน 3.98 มาก 6.203 0.000 แตกต่างกัน 
นิสิต/นักศึกษา 3.53 มาก 
ครู/อาจารย์ 4.71 มากที่สุด 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.25 มากที่สุด 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว/
รับจ้างอิสระ/เกษียณ 

4.31 มากที่สุด 

รวม 4.26 มากที่สุด    
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจใน
ภาพรวม 

ความหมาย ค่าสถิติ 
t-Test/ 
F-Test 

Sig. ผลการ
ทดสอบ 

จังหวัด/ภาค 
ภาคกลาง2 4.13 มาก 7.686 0.007 แตกต่างกัน 
ภาคอื่น ๆ3 4.61 มากที่สุด 

รวม 4.26 มากที่สุด    
   หมายเหตุ  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. ภาคกลาง หมายถึง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลาง 
    3. รวมภาคท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตอบมาจำนวนน้อยไว้ใน ภาคอื่น ๆ เพื่อผลทางด้านการทดสอบ 

 

จากตาราง พบว่า ผู้รับบริการที่ม ีเพศ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online ไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ในขณะที่ผู ้ร ับบริการที่มีช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และจังหวัด/ภาคที่พักอาศัย 
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 ด้านช่วงอายุ พบว่า ผู้รับบริการที่มีช่วงอายุ 35-44 ปี  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online สูงที่สุด คือ 4.56 ในขณะที่ผู้รับบริการช่วงอายุ 12-
15 ปีมคี่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 3.39 
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online สูงที่สุด คือ 4.68 ในขณะที่
ผู้รับบริการที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 4.00 
 ด้านอาชีพ พบว่า ครู/อาจารย์ เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online สูงที่สุด คือ 4.71 ในขณะที่นิสิต/นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจน้อยที่สุด คือ 3.53 
 ด้านจังหวัดที่พักอาศัย ผู้รับบริการที่พักอาศัยในภาคอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจค่อนข้าง

สูงต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online คือ 4.61 ในขณะที่ภาคกลาง (รวม

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.13 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ  
2565” มีวัตถปุระสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื ่อของผู ้ร ับบริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 2. เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู ้รับบริการที ่มีต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม  
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการมาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method)  แบ่งระเบียบวิธีวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที ่ 1 การวิจ ัยเช ิงคุณภาพ (Qualitative Research) คณะวิจ ัยรวบรวมข้อมูลโดย 

ใช้วิธีการ คือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 11 คน  อาทิ 
เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ควบคุมการผลิตรายการ Online ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบภายใน การจัดการพื้นที่ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก 2) การสังเกต
กระบวนการนำชมแบบ Online โดยเข้าร่วมในระบบ Online ในช่วงที่มีกระบวนการนำชม  3) การ
สนทนากลุ ่ม (Focus Group) ผู้เข้ารับบริการในโครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ ในรูปแบบ Online 
จำนวน 2 กลุ่ม และผู้ชมรายการที่เผยแพร่ผ่านแฟนเพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
และยูทูบ 6 รายการ จำนวน 2 กลุ่ม รวม 24 คน  และ 4) การศึกษาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงในเว็บไซต์ 
https://www.wisdomking.or.th/th 

ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสำรวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง คือ ผู ้ร ับบริการที ่มาใช้บริการที ่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ฯ  
ทั้งในรูปแบบ On-site และรูปแบบ Online โดยกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการในรูปแบบ On-site จำนวน 
505 ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการในรูปแบบ Online จำนวน 546 ตัวอย่าง 

ด้วยเหตุนี้การสรุปผลการวิจัย สรุปผลตามระเบียบวิธีวิจัยและวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 สรุปผลข้อมูลเชิงคุณภาพ 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการมาใช้บริการที่

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565 นั้น ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการพัฒนาการให้บริการเพื่อให้เข้าถึง และตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการในทุก ๆ ด้าน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 2565 นั้น พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการพัฒนาการบริการขึ้น 3 กิจกรรม ได้แก่ 
 5.1.1.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online 
 5.1.1.2 พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) 
 5.1.1.3 รายการออนไลน์ จำนวน 6 รายการ  
 ด้วยเหตุนี้ขอสรุปผลการวิจัย ดังนี้ ในแต่ละกิจกรรม ดังนี้  

5.1.1.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online 
จุดเริ่มต้นของโครงการ 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบ Online เริ่มจัดขึ้นเพื่อเพ่ิม

การเข้าถึงของผู ้ร ับบริการให้สามารถมาเยี ่ยมชมที ่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ในกรณีโรงเรียน หน่วยงาน องค์กร อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ที่ทำให้ไม่สามารถมาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์ได้ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
ในการ เย ี ่ ยมชม  ท ั ้ ง ในด ้ านองค ์ความร ู ้  และความพร ้อมทางด ้ าน เคร ื ่ อ งม ือส ื ่ อสาร  
ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้มีการออกแบบการเยี่ยมชมในรูปแบบ Online โดย
คำนึงถึง 

1. ระยะเวลาการเยี่ยมชมแบบ Online โดยต้องให้กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะนักเรียน สามารถ

เยี่ยมชมได้โดยไม่มีผลกระทบต่อเครื่องมือสื่อสารของผู้ปกครอง ดังนั้นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online จึงใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมรวม 1 ชั่วโมง  

2.  หลักสูตรการเยี่ยมชมแบบ Online จัดทำ 2 หลักสูตร คือ 
 1)  หลักสูตร Online ตามรอยพ่อ  
  2)  หลักสูตร Online เกษตรลงมือทำ  
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▪ การประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online 

เมื่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง Online ในช่วงแรกสำนักพัฒนากิจการ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา และอธิบดีกรมปกครองท้องถิ่น เพื่อขอ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนเอกสารที่ส่งไปนั้น 
ประกอบด้วย 

1. รายละเอียดแต่ละหลักสูตร  
▪ หลักสูตรที่ 1 “Online ตามรอยพ่อ” ระยะเวลาเรียนรู้ 1 ชั่วโมง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  

- เรียนรู้นิทรรศการออนไลน์พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร 
- เรียนรู้ภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ 1 เรื่อง  

▪ หลักสูตรที่ 2 “Online เกษตรลงมือทำ” ระยะเวลาเรียนรู้ 1 ชั่วโมง 
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย/กรณีหน่วยงานสนใจสั่งซื ้ออุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ โปรดระบุ
จำนวนการสั่งซื้อ)  
- เรียนรู้ภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ 1 เรื่อง  
- เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1 ฐาน 

2. แบบฟอร์มการจอง ซึ่งทางโรงเรียน หน่วยงาน สามารถกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม
ใบสมัครได้เลย นอกจากนั้นมี QR Code เป็น Google Form สามารถสมัครทางออนไลน์ได้เช่นกัน  

และนอกจากนั้นมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบนเว็บไซต์ สำหรับผู ้ที ่สนใจสามารถ 
ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งมาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เช่นกัน 
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กระบวนการจองเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 สรุปขั้นตอนการจองเข้าชม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ Online 
 

▪   กระบวนการเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการเรียนรู ้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online 
ประกอบด้วย 

1. การทักทาย แนะนำผู้เข้าชม  
โดยในช่วงเริ่มกระบวนการนำชม ผู้นำชมจะกล่าวทักทาย แนะนำตนเอง และมีกิจกรรมร่วม

สนุกเล็ก ๆ น้อยๆ เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นกันเอง และให้เกิดการผ่อนคลาย จากการสังเกตโดย
คณะวิจัย พบว่า การทำกิจกรรมในช่วงนี้ทำให้ผู้เยี ่ยมชม โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนรู้สึกสนุกสนาน  
สร้างความคุ้นเคยได้เป็นอย่างดี 

 

ได้รับหนังสือแนะนำหลักสูตร เว็บไซต ์

เจ้าหน้าทีใ่ห้คำแนะนำ 
หลักสตูร  

ส่งใบสมัคร 
ทาง E-mail / Fax 

เจ้าหน้าที่ สทส. โทร ยืนยันการ
จอง ภายใน 1-2 วันทำการ 

ขึ้นปฏิทินการจองการเข้าชม 

ข้อมูลไปท่ีสำนักสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (สทส.) 

เจ้าหน้าที่ สทส. ยืนยันก่อนเข้าชม 

ล่วงหน้า 1 วัน 

พร้อมแจ้งรหสัเข้าระบบ 

สมัครผ่าน 
QR Code 

โทรมาที่ประชาสัมพันธ์ 

โทรมาสอบถาม 

ตรวจสอบ หลักสตูร 
วัน เวลา ในการจอง 

ข้อมูลไปท่ีสำนักพัฒนากิจการ (สพก.) 

เจ้าหน้าที่โทรติดต่อ 
เพื่อนัดหมาย วัน เวลา 

เจ้าหน้าที ่สพก. โทร ยืนยันการจอง  
ภายใน 1-2 วันทำการ 
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2. แนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 เป็นช่วงแนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผู้นำชมจะเปิด PowerPoint และ
อธิบายประกอบ ในช่วงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 10-12 นาท ี
 3. ช่วงแนะนำพิพิธภัณฑ์ ผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

เป็นช่วงแนะนำการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง โดยผู้นำชมจะเปิด Website ของ พิพิธภัณฑ์ และอธิบายโดยเริ่มตั้งแต่วิธีการในการเข้าชม 
รวมถึงเปิดตัวอย่างพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง พร้อมอธิบายข้อมูลในพิพิธภัณฑ์เสมือนที่เปิด ทั้งนี้พบว่า
ในช่วงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 10-12 นาท ี

ในส่วนของการนำชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในด้านการบรรยายของ 
ผู้นำชม คือ ชื่นชอบที่มีผู้นำชมแนะนำข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการ เนื่องจากมีการวาง
แผนการแนะนำ และการให้ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ไว้ล่วงหน้า 

4.  ช่วงชมภาพยนตร์ 2 มิติ 
ในช่วงนี้จะเป็นการเปิดการ์ตูน 2 มิติ ซึ่งเป็นช่วงที่เด็ก ๆ ให้ความสนใจ และชื่นชอบมาก 

เนื่องจากเป็นภาพเคลื่อนไหว และมีสาระประกอบ และเม่ือรับชมการ์ตูน 2 มิติจบแล้ว ผู้นำชมจะสรุป
สาระสำคัญ โดยเชื่อมโยงเข้ากับหลักการทรงงาน 
 5.  ช่วงเล่นเกม 

ช่วงกิจกรรมการเล่นเกม เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้นำชม และ
ทำให้เกิดการสื่อสารสองทาง ทั้งนี้พบว่า ผู้รับบริการมีความสนุกสนาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็น
จำนวนมาก  

6.  สรุปกิจกรรมและให้ผู้เยี่ยมชมพูดความรู้สึก 
และเม่ือจบกิจกรรมในส่วนของการเล่นเกมแล้ว ผู้นำชมจะมีการพูดสรุปภาพรวมทั้งหมด 

และให้ตัวแทนครูหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดความรู้สึกท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
 
ทั้งนี้การเยี ่ยมชมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู ้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online กลุ่ม

ตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 
1) ความรู้ที่ได้รับ 

 ในด้านองค์ความรู้ที่ผู้เยี่ยมชมได้รับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกท่านชื่นชม และแสดงความคิดเห็น
ว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ทำให้ได้รับความรู้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ หรือความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การทำเห็ดตะกร้า ไบโอดีเซล ซึ่งความรู้นี้
สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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 2) ผู้นำชม 
 ด้านผู้นำชมนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่ามีการอธิบาย แนะนำพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอย่างดี การแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสม และมีความเอาใจใส่ตลอด
ระยะเวลาของการนำชม กล่าวคือ มีการสอบถามเป็นระยะ ๆ ว่าตามทันหรือไม่ 

 3) ความประทับใจระหว่างการเยี่ยมชมแบบ On-site และแบบ Online 
 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างบางส่วนได้มีโอกาศเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั ้งในรูปแบบ Online และรูปแบบ On-site ความประทับใจที ่ได้ร ับ คือ ได้สัมผัสกับ
บรรยากาศจริง ได้เห็นการจัดนิทรรศการของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้รับฟังการบรรยายกับเจ้าหน้าที่  
นำชมในสถานที่จริง ทำให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง และแรงบันดาลใจที่ดี  

4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ในด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า เป็นด้านการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง  

มีความเห็นว่า หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ดี มีความน่าสนใจ ควรจะประชาสัมพันธ์ให้องค์กรอ่ืน ๆ ได้รับ
ความรู้ และได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน 
 

5.1.1.2 พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) 
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

(Covid-19) ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน
จริง เป็นการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากสามารถเข้าได้ทุกที่ และเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลทั่วไปถึงการมีอยู่ของนิทรรศการ โดยโครงการเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2564  
โดยเริ่มต้นจัดทำที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 กับนิทรรศการจักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรม
เกษตร และมีการวางแผนในการขยายขอบเขตในการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เพื่อประชาสัมพันธ์
ในช่วงเดือนเมษายน   

แนวทางการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงนั้น มีการวางแผนในการเล่าเรื่องโดยทีมงาน เสมือน
เป็นการย่อส่วนของนิทรรศการเพื่อให้บุคคลที่ได้เข้ามาชมนั้น เกิดความรู้สึกประทับใจ และต้องการ
เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ที่สถานที่จริงด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ในส่วนของการศึกษาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ใน 
https://www.wisdomking.or.th/th สรุปได้ดังนี ้
▪ การเข้าถึงเพ่ือเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือน 

1. พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง มีระบบที่สามารถเข้าชมได้ง่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเข้า
ชมได้ด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย ได้แก่ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ Tablet และ Smartphone ทำให้มีการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างมากขึ้น ทั้งกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

https://www.wisdomking.or.th/th
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2. อุปกรณ์ท่ีแตกต่างกัน มีการแสดงผลที่แตกต่างกัน ดังนี้  
-  คอมพิวเตอร์ และ Tablet  มีการแสดงผลและลักษณะการใช้งานที่เหมือนกัน  
-  Smartphone มีการแสดงผลที่แตกต่างออกไป โดยมีตำแหน่งของเมนูที่แตกต่างกัน และ

ขนาดรูปภาพมีเล็กลง ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงต้องมีการปรับหมุนหน้าจอ เมื่อเปิดส่วน
ควบคุมจะบังหน้าจอส่วน และมี tab ของส่วน Chat ทีบ่ังกลางหน้าจอ 
▪ ด้านการออกแบบ 

1. องค์ประกอบในการออกแบบ เช่น ข้อความตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพปริทัศน์ 360 
เสียงบรรยายเนื้อหา ดนตรีและเสียงประกอบนั้น มีการออกแบบที่ใช้รูปแบบที่คล้ายคลึงกัน มีส่วนให้ผู้
เข้าชมรับรู้ถึงกระบวนการ และวิธีการในการรับชมได้ง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเข้าเรียนรู้ภายใน
เวลาอันสั้น โดยองค์ประกอบที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพิพิธภัณฑ์ได้แก่  

-  ด้านดนตรีประกอบซึ่งพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ไม่มี 
-  ด้านปุ่มสำหร้บเปิด/ปิด Key Plan จะมีเฉพาะพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง พิพิธภัณฑ์ใน

หลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 และนิทรรศการจักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 

-  อุปกรณ์ Smartphone ไม่ม ีส ่วน Key Plan ในส่วนนิทรรศการจักสืบ จักสาน  
อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร พิพิธภัณฑ์ดินดล พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์
พันธุกรรม 

2. มีการออกแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ   
-  แผงควบคุม ซึ่งมีมุมมองพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงในการเลือกชม และมีปุ่มสำหรับเลื่อน

ไปยังทิศทางต่าง ๆ โดยในรายละเอียดของส่วนแผงควบคุมนั้น มีปุ่มบางส่วนที่เมื่อวางเมาส์บนปุ่ม  
จะมีตัวหนังสือเพ่ืออธิบายความหมายของปุ่มนั้น และบางส่วนยังไม่มี 

-  มีการใช้ Key Plan เพื่อให้ผู้เข้าชมมองเห็นตำแหน่งในการยืน มุมมอง และภาพรวม
ของ layout ของผังพื้นที่ในแต่ละอาคาร  โดย Key Plan มีรูปแบบในการปิด/เปิด พื้นหลัง และ
สัดส่วนของขนาดเม่ือเทียบกับหน้าจอของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่แตกต่างกัน 

-  การออกแบบ Symbol ที่สื ่อสารว่ามีข้อมูลเพิ่มเติม ใช้ Symbol ที่แตกต่างกันใน
บางส่วน อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้เข้าชม 
▪ ด้านคุณสมบัติ และประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 

1. ความสามารถในการตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น 
กลุ่มวัยผู้ใหญ่ กลุ่มวัยสูงอายุ และกลุ่มผู้ทุพพลภาพนั้น มีการออกแบบสำหรับบางกลุ่มบุคคล เช่น  

กลุ่มเด็ก – มีการใช้ Animation ที่สนุกสนาน เพื่อเป็นสื่อสำหรับกลุ่มเด็ก และดึงดูดความ
สนใจได้ โดยกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มที่ใช้เครื่องมือในการเข้าชมด้วยตัวเองไม่ได้ แต่มีส่วนทดแทนด้วย
โปรแกรมนำชม  
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กลุ่มวัยรุ ่นและกลุ่มผู้ใหญ่ - เป็นกลุ่มที่สามารถใช้เครื่องมือในการเข้าชมด้วยตัวเองได้  
และสามารถเลือกเข้าชมในส่วนที่ตนเองสนใจได้ เป็นกลุ ่มที ่สามารถพากลุ ่มอื ่นที่ไม่สามารถใช้
เครื่องมือด้วยตนเองชมพิพิธภัณฑ์ได้ 

กลุ่มวัยสูงอายุ – เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่เข้าใจในเครื่องมือที่ใช้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
รวมถึงอาจไม่พร้อมในเรื่องของการอ่าน โดยทางพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงยังขาดการเตรียมข้อมูลสำหรับ
กลุ่มนี ้

กลุ่มผู้ทุพพลภาพ – เป็นกลุ่มที่มีข้อจำกัดในด้านการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เช่น  
ด้านการฟัง ด้านการมองเห็น เป็นต้น โดยทางพิพิธภัณฑ์เสมือนยังขาดการเตรียมข้อมูลสำหรับกลุ่มนี้ 

2. การใช้เทคนิคและสื่อประสมที่หลากหลายเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการเรียนรู้  
มีการนำเสนอข้อมูล วัตถุ มีความสมจริง สามารถมองเห็นได้อย่างละเอียด โดยไม่ทำให้วัตถุเสียหาย 

ทางพิพิธภัณฑ์มีการใช้เทคนิคและสื่อประสม ดังนี้ 1) ตัวหนังสือ 2) รูปภาพ 3) วีดิทัศน์  

4) สื่อ Youtube 5) โมเดลสามมิติ 6) ภาพปริทัศน์ 360 
▪ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

ผู้เข้าชมมีความชื่นชอบ และรู้สึกสนุกสนานกับการชมต่อวัตถุหรือสถานที่ในพิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง 

โดยสื่อที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงทั้ง 5 ส่วนนั้น ส่วนมากเป็นสื่อที่เรียนรู้ฝ่ายเดียว  ยังขาด
การสร้างการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งการสร้างกลุ่ม เป็นช่องทางที่น่าสนใจที่ทำให้
เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ ได้อีกทาง 

5.1.1.3 รายการออนไลน์ 
จากการศึกษาของข้อมูลรายการออนไลน์ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

ผู้ควบคุมการผลิตรายการออนไลน์ และใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการ
ออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 6 รายการ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี ้

 
1) รายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) ผู ้ควบคุมการผลิตรายการ เพื ่อศึกษา 

ถึงแนวคิดเบื้องหลังในการผลิตรายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  สรุปข้อมูล ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.1  รายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  
รูปแบบและการนำเสนอของรายการ รายการวาไรตี้การเกษตร  
เนื้อหาของรายการ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำเกษตร 
พิธีกร 1. ราเมธ อ่ำสกุล 

2. มรกต พานิช 
กลุ่มเป้าหมายรายการ 55 ปี ขึ้นไป 
เวลาของรายการ 12 นาท ี
วันเวลาที่เผยแพร่ เผยแพร่ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 น. 

 

รายการการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร เผยแพร่ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 น. 
โดยมีรูปแบบรายการวาไรตี้การเกษตร กำหนดเนื้อหาของรายการเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับเคล็ดลับ 
ในการทำการเกษตร ผ่านการดำเนินรายการของพิธ ีกร 2 คน ที ่ถูกวางบทบาทไว้ให้คนหนึ่ง 
เป็นน้อง อีกคนหนึ่งเป็นพี่ แล้วน้องจะเป็นคนช่างสงสัย คอยถามแล้วให้พี่เป็นคนตอบ พร้อมกับการ  
มีวิทยากรมาสาธิตในรายการ เพื่อให้ผู้ชมเห็นขั้นตอนในการทำ เทคนิคทางการเกษตร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างของรายการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุประมาณ 55 - 60 ปี  

▪ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการที่มีต่อรายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร 
 จากการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ ่มตัวอย่างซึ ่งเป็นผู ้ชมรายการ เกษตร ON LINE By 
พิพิธภัณฑ์เกษตร  จำนวน 12 คน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สามารถสรุปผลการวิจัย 
ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการ 
- รายการมีรูปแบบรายการ และวิธีการนำเสนอรายการได้อย่างน่าสนใจ  
- รายการดูสนุกสนาน มีการพูดคุย ทำกิจกรรม พร้อมการสาธิตที่ชวนน่าติดตาม  
- ควรเพิ่มการใส่โลโก้ตลอดรายการ  
- ควรเพิ่มเทคนิคการนำเสนอของรายการ เช่น การเพิ่มภาพประกอบ การใส่คำ

บรรยาย การเพ่ิมขนาดภาพให้มีความหลากหลายในรายการ การใส่ลูกเล่นพิเศษในรายการเพ่ือสร้าง
ความดึงดูดมากยิ่งขึ้น  

ด้านเนื้อหารายการ  
- เนื้อหาของรายการนั้นเป็นเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง  
- เนื้อหาที่นำมาเสนอมีความน่าสนใจ  
- ควรเพิ ่มเติมประเด็นเนื ้อหาใหม่ ๆ ที ่ใกล้ตัวกับผู ้ชม จะได้มีความน่าสนใจ 

มากยิ่งขึ้น เป็นประเด็นเนื้อหาที่คนเมืองสามารถทำได้ 
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- ควรเพิ่มเนื้อหาต่อยอดให้ผู้ชมเห็นผลลัพธ์ของสิ่งที่รายการนำเสนอ เช่น เมื่อสอน
วิธีการทำไปแล้ว หลังจากนั้นอีก 7 - 15 วันของการปลูก สิ่งที่นำเสนอในรายการนั้นจะเกิดผลอย่างไร
ต่อไป  

ด้านพิธีกร 
- พิธีกรทั้ง 2 คน มีการรับส่งกันดีตลอดทั้งรายการ  
- มีข้องสังเกตว่า พิธีกรอาจดูพยายามให้รายการสนุกสนาน จึงทำให้อารมณ์ของ

รายการที่ออกมาอาจไม่สนุกสนานเต็มที่ 
- รวมทั้งแขกรับเชิญในรายการก็ส่งผลต่อการดำเนินรายการ เนื่องจากแขกรับเชิญ

บางท่านอาจพูดช้า นิ่งเรียบ ทำให้เกิดความไม่สมดุลกับพิธีกรที่สนุกสนาน จึงทำให้อรรถรสของ
รายการขาดหายไป  

- ควรนำเสนอให้พิธีกรพูดคุยกับผู้ชมรายการมากกว่าตัวพิธีกรและแขกรับเชิญพูดคุย
กันเองเพียงอย่างเดียว 

- หากมีการเพิ่มลูกเล่น การข้ึนตัวอักษรประกอบบางช่วง หรือใส่เสียงดนตรีประกอบ 
อาจทำให้รายการดูมีความสนุกสนานเพิ่มยิ่งขึ้น 
 ด้านเวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่  

- ความยาวของรายการสามารถให้มีความกระชับได้มากกว่านี้ เพื่อจะได้นำเสนอไม่
ยืดเยื้อจนเกินไป เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ชมรายการในสื่อออนไลน์นั้นมักใช้เวลาในการรับชมคลิป
ต่าง ๆ ที่สั้น กระชับ  

- ควรลดทอนเวลาช่วงต้นรายการลง และเพ่ิมช่วงการให้องค์ความรู้ หรือการสาธิตให้
มากขึ้น  

- รวมทั้งในประเด็นช่วงเวลาในการเผยแพร่ของรายการอาจยังไม่เหมาะกับผู้ชมที่อยู่
ในต่างจังหวัด 

2) รายการ กิน อยู่ ดี  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู ้ควบคุมการผลิตรายการ เพื่อศึกษาถึง

แนวคิดเบื ้องหลังในการผลิตรายการ กิน อยู่ ดี คณะวิจัยสามารถสรุปข้อมูลเกี ่ยวกับรายการ  
กิน อยู่ ดี ได้ดังนี ้
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ตารางที่ 5.2 รายการ กิน อยู่ ดี 
รูปแบบและการนำเสนอของรายการ รายการวาไรตี้อาหาร 
เนื้อหาของรายการ การนำวัตถุดิบภายในฐานการเรียนรู ้ของพิพิธภัณฑ์

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ ผลิตผล 
จากเครือข่ายเกษตรกร มาจัดสรรเป็นเมนูอาหารที่
น่าสนใจ 

พิธีกร ประดับพันธ์ คูณเมือง 
กลุ่มเป้าหมายรายการ ช่วงอายุ 25 ปีขึ้นไป 
เวลาของรายการ 10-13 นาท ี
วันเวลาที่เผยแพร่ เผยแพร่ทุกวันพุธ เวลา 18.00 น.  

 
รายการ กิน อยู่ ดี เป็นรายการรายการวาไรตี้อาหาร โดยนำวัตถุดิบภายในฐานการเรียนรู้ของ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ ผลิตผลจากเครือข่ายเกษตรกร  
มาจัดสรรเป็นเมนูอาหารน่าสนใจ ดำเนินรายการโดย ประดับพันธุ คูณเมือง เผยแพร่ทุกวันพุธ  
เวลา 18.00 น. โดยจุดเด่นของรายการจะเน้นไปที่วัตถุดิบของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
จึงทำให้ในรายการมีช่วงการนำเสนอวัตถุดิบในรายการค่อนข้างนาน เพื่อชูวัตถุดิบ และนำเสนอเรื่อง
อาหารปลอดภัย และเชื่อมโยงกับร้านอาหารและเครื่องดื่มในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
อีกด้วย และกลุ่มเป้าหมายหลักที่รับชมรายการนั้น จะเป็นผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป  

▪ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการที่มีต่อรายการ กิน อยู่ ดี 
 จากการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ชมรายการ กิน อยู่ ดี จำนวน 12 คน 
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการ  

- จุดเด่นของรายการนี้ คือ การนำวัตถุดิบรอบตัวมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารตามได้ 
โดยผู้ชมก็จะสามารถทำตามได้  

- ควรเพิ่มเมนูที่พิเศษต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม 
- ควรเพิ่มภาพประกอบ การข้ึนอธิบายวัตถุดิบต่าง ๆ เครื่องปรุงในการทำ  
- เรื่องโทนสีของภาพในรายการที่มีผลต่อการนำเสนอให้ดูน่ารับประทาน 
- เสียงเพลงที่ใช้ประกอบในรายการนั้นเป็นเพลงเดียวกันตลอดทั้งรายการ และเสียงดัง

เกินไปจนกลบเสียงพูดของพิธีกร 
- ดนตรีในรายการยังไม่มีความเป็นเอกลักษณ์  
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ด้านเนื้อหารายการ  
- เนื้อหารายการด้านอาหารนั้นสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ แต่เนื่องด้วย

รายการเน ้นท ี ่ ว ัตถ ุด ิบ  หร ือ ส ินค ้ า ในพ ิพ ิธภ ัณฑ์  ซ ึ ่ ง ในพ ื ้นท ี ่ ต ่ างจ ั งหว ัดหร ือพ ื ้ นที่  
อ่ืน ๆ อาจไม่มีวัตถุดิบเหล่านั้น ก็ไม่สามารถไปซื้อมาทำเมนูอาหารนั้นได้จริง 

- ควรมีการนำเสนอเมนูที่พิเศษ แปลกใหม่ เพื่อยกระดับเมนูอาหาร ช่วยให้รายการมี
ความน่าสนใจ  

- ควรเพิ่มเทคนิคต่าง ๆ ในการทำเมนูอาหารนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ชมรับรู้ไปด้วยก็จะทำให้
รายการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น รวมทั้งควรกระชับเวลาในการนำเสนอให้สั้นลงกว่านี้ 

ด้านพิธีกร  
- พึงพอใจต่อการทำหน้าที่พิธีของรายการ กิน อยู่ ดี ที่สามารถนำเสนอรายการ

ออกมาได้อย่างน่าสนใจ มีสไตล์เฉพาะตัว เข้ากับรายการ  
- ในช่วงต้นรายการอาจมีบทพูดพิธีกรที่เยอะจนเกินไป ทำให้รายการน่าเบื่อ ควรตัด

ทอนช่วงต้นรายการลง และช่วงที่ฟุ่มเฟือยออกไป  
- ด้วยรูปแบบรายการออนไลน์ ที ่ดำเนินรายการด้วยพิธีกรเพียงคนเดียวพิธ ีกร 

ไม่จำเป็นสวมหน้ากากอนามัย เพราะส่วนประกอบหนึ่งของรายการอาหาร คือการเห็นสีหน้าของ
พิธีกรในระหว่างการทำอาหารด้วยเช่นกัน 

ด้านเวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่  
- เวลาในการนำเสนอของรายการ กิน อยู่ ดี นั้นยาวเกินไป อาจมีวิธีการเล่าเรื่องที่

ซ้ำซ้อนกัน ควรลดทอนเวลาของรายการให้สั้น กระชับขึ้น 
- เวลาของรายการในช่วงต้นนั้นยืดเยื้อจนสร้างความน่าเบื่อ ควรกระชับเวลาในช่วง

การหาวัตถุดิบ และให้เวลาในการลงรายละเอียดในกระบวนการทำอาหารมากยิ่งขึ้น 
1) รายการวิชาของแผ่นดิน   

จากการส ัมภาษณ ์ เช ิ งล ึก ( In-Depth Interview)  ผ ู ้ ควบค ุมการผล ิตรายการ  
เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดเบื้องหลังในการผลิตรายการวิชาของแผ่นดิน คณะวิจัยสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการวิชาของแผ่นดิน ได้ดังนี ้

ตารางที่ 5.3 รายการวิชาของแผ่นดิน   
รูปแบบและการนำเสนอของรายการ รายการสาระประโยชน์ 
เนื้อหาของรายการ เป็นรายการที่นำองค์ความรู้จากการจัดอบรมวิชาของ

แผ่นดินที่จัดขึ้นในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ 
กลุ่มเป้าหมายรายการ อายุ 40 ขึ้นไป 
เวลาของรายการ ขึ้นอยู่กับรายวิชา 
วันเวลาที่เผยแพร่ เผยแพร่ทุกวันพฤหัสบด ี เวลา 18.00 น. 
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รายการวิชาของแผ่นดิน เป็นรายการที่รวบรวมองค์ความรู้จากเครือข่าย และภาคีความ
ร่วมมือ รวมไปถึงการนำองค์ความรู้จากการจัดอบรมวิชาของแผ่นดินที่จัดขึ้นในงานตลาดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาผลิตเป็นเป็นรายการ โดยการนำวิดีโอที่อัดไว้จากการอบรมให้กับผู้ที่ไม่สามารถเดินทาง  
มาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) มาเผยแพร่ และจัดทำเป็นรูปแบบรายการวิชา
ของแผ่นดินที่มีการตัดต่อเพิ่มเติม เผยแพร่ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. หัวใจสำคัญของรายการ 
คือ การนำความรู้จากวิทยากร หรือปราชญ์ชาวบ้านที่ทำเกษตร หรือทำเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบ
ความสำเร็จ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชน สร้างแรงบันดาลใจด้านการเกษตรให้กับผู้ชม  
เพื ่อจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ผ่านรายวิชาต่าง ๆ ที ่เข้ากับธีมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ ในแต่ละครั้ง โดยทางทีมงานจะมีการพูดคุยกับวิทยากรก่อนที่จะเริ่ม โดยการอบรม
แบ่งเป็น 3 ช่วงหลัก ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการไปนำเสนอในรายการ คือ ช่วงที่ 1 การแนะนำ
วิทยากร ประสบการณ์ต่าง ๆ จุดเปลี่ยน หรือแนวคิดต่าง ๆ ช่วงที่ 2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ในการทำอาชีพของตนที่ทำให้ประสบความสำเร็จ และช่วงที่ 3 ช่วงให้แง่คิด และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

▪ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการที่มีต่อรายการวิชาของแผ่นดิน 
จากการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ชมรายการวิชาของแผ่นดิน จำนวน  

12 คน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการ 

- รายการนี้มีความเฉพาะกลุ่ม เป็นการนำคลิปวีดิโอจากการบรรยายของวิทยากรมา 
ตัดต่อเป็นรูปแบบรายการออนไลน์  

- โดยภาพรวมของการนำเสนอนั้นอาจค่อนข้างมีความจำเจ น่าเบื่อ เรื่องของมุมภาพ 
เนื่องจากใช้พื้นท่ีห้องอบมรม และไม่ได้มีลูกเล่นในการนำเสนอเท่าใดนัก  

- ควรมีการวางแผนรายการตั ้งแต ่การอบรม ทั ้งการวางกล้องในการถ่ายทำ  
เพ่ือจะ สามารถนำมาตัดต่อได้ในภายหลัง  

- ควรมีภาพประกอบในรายการ การใส่เอฟเฟกต์ประกอบ การตัดต่อให้รายการ  
มีความกระชับมากยิ่งข้ึน 

- ควรปรับลูกเล่นในการรายการทั้งการขึ ้นแทบตัวอักษร การใส่กราฟิกต่าง ๆ ให้
รายการมีความน่าสนใจ 

- ควรมีการใส่ประวัติวิทยากรสั้น ๆ หรือส่วนที่เป็นประเด็น สำคัญในการบรรยายแต่
ละครั้ง เพ่ือให้รายการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
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ด้านเนื้อหารายการ  
- เนื้อหารายการมีความสำคัญท่ีสามารถพัฒนาให้น่าสนใจได้  
- ควรคัดเลือกประเด็นที่ตอบโจทย์หรือตรงกับความต้องการของผู้ชม หรือต้องนำเสนอ

ว่าประเด็นดังกล่าวในรายการที่วิทยากรกำลังนำเสนอจะส่งผลดี หรือช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ชมได้
อย่างไร ก็จะทำให้มีความใกล้ชิดของผู้ชมยิ่งข้ึน 

- การพัฒนารายการควรมีการตั้งชื่อตอนให้น่าสนใจ ใช้คำที่โดนใจในออนไลน์ หรือการ
ทำภาพปกคลิปให้ดึงดูดก็จะช่วยให้ผู้ชมในออนไลน์กดเข้ามารับชมได้ยิ่งขึ้น 

ด้านเวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่ 
- รายการวิชาของแผ่นดิน มีเวลาในการนำเสนอที่ค่อนข้างนานเกินไป จนไม่สามารถ

จับประเด็นสำคัญท่ีรายการต้องการนำเสนอได้  
- ควรมีการคัดสรรประเด็นสำคัญ การตัดต่อให้สั้นกระชับ เพ่ือให้ผู้ชมสามารถรับรู้ได้  

 4) รายการเพลินบนจอ  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ควบคุมการผลิตรายการ เพื่อศึกษาถึง

แนวคิดเบื ้องหลังในการผลิตรายการเพลินบนจอ คณะวิจัยสามารถสรุปข้อมูลเกี ่ยวกับรายการ 
เพลินบนจอ ได้ดังนี้ 
ตารางที่ 5.4 รายการเพลินบนจอ 
รูปแบบและการนำเสนอของรายการ ท่องเที่ยว 
เนื้อหาของรายการ เป็นรายการพาเที ่ยว พาทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
พิธีกร 1.สุวิทย์ ยศอ่อน  

2.สุธิดา บุญตา 
กลุ่มเป้าหมายรายการ วัยรุ่น นักท่องเที่ยว 
เวลาของรายการ 10 นาที 
วันเวลาที่เผยแพร่ เผยแพร่ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น. 

  

รายการเพลินบนจอ เป็นรายการท่องเที่ยว ที่จะพาคุณผู้ชมไปพาเที่ยว ทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีพิธีกรสองเพื ่อนซี้พาไปเยี่ยมทั ้งพิพิธภัณฑ์ 
ในอาคาร และนอกอาคาร พร้อมรีวิวกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ ความยาวรายการประมาณ 10 นาที เผยแพร่ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.  
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▪ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการที่มีต่อรายการเพลินบนจอ  

จากการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ ่มตัวอย่างซึ ่งเป็นผู ้ชมรายการเพลินบนจอ จำนวน  
12 คน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการ  
- กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการส่วนใหญ่ชื ่นชอบรูปแบบและการนำเสนอของรายการ  

เพลินบนจอมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง 6 รายการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ด้วยมาตรฐานการถ่ายทำ การตัดต่อ การใส่ลูกเล่นประกอบในรายการที่น่าสนใจ  

- เรื่องเสียงประกอบและการเล่นมุกอาจจะมีบางจังหวะที่ยังไม่สนุกสนานเต็มที่  
- ควรมีการเพ่ิม Insert ภาพเข้าเพ่ิมเติม  
- ควรตัดต่อให้มีความกระชับเนื่องจากรายการสนุกสนาน  
- มุมภาพอาจจะให้มีความหลากหลายไม่ใช้มุมภาพเดียวกันซ้ำ ๆ  

ด้านเนื้อหารายการ  
- รายการเพลินบนจอเป็นการรายการที่สดใส ดูวัยรุ่น เพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้ในการ

นำเสนอของรายการควรปรับเป็นภาษาวัยรุ่นได้มากกว่านี้  
- เนื้อหาของรายการควรนำเสนอประเด็นที่ผู้ชมกำลังสนใจ หรือการตั้งชื่อเรื่องชื่อตอน

ในแต่ละครั้งให้น่าสนใจ 
ด้านพิธีกร  

- พิธีกรทั ้ง 2 คน มีลักษณะการพูดที ่ผ ่อนคลาย สนุกสนาน ทำให้ภาพรวมของ
รายการดูสนุกสนาน และผ่อนคลายไปด้วย เข้ากับรูปแบบรายการท่องเที่ยว พิธีกรสามารถพูดรับส่ง
กันได้ดี ถึงแม้บางช่วงจะขาดความต่อเนื่องก็ตาม  

- มีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากรายการเป็นรายการท่องเที่ยว การแต่งกายของพิธีกร
ควรมีความผ่อนคลายมากกว่านี้ เพราะท่ีพิธีกรใส่อยู่ในปัจจุบันอาจดูเป็นทางการเกินไป 

ด้านเวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่  
- ด้านเวลาของรายการเพลินบนจอนั้น ผู้ผลิตรายการควรจะลดทอนเวลาให้สั้นลง 

กระชับในการดำเนินเรื่อง  
- ควรจะคัดสรรเฉพาะประเด็นหลักในการนำเสนอแต่ลดทอนที่เป็นองค์ประกอบย่อย

ออกไป เพ่ือสร้างการเชิญชวนให้รับชมรายการมากยิ่งขึ้น 
5) รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ควบคุมการผลิตรายการ เพื่อศึกษาถึง
แนวคิดเบื้องหลังในการผลิตเรื่องเล่าชาวเกษตร คณะวิจัยสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเล่าชาว
เกษตร ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.5 รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร 
รูปแบบและการนำเสนอของรายการ เล่าข่าว 
เนื้อหาของรายการ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์

การเกษตรเฉล ิมพระเกียรต ิฯ และข่าวสารของ
เครือข่าย 

พิธีกร 1. ธีระยุทธ์ ประมัยพิมพ์ 
2. ว่าที่ รต.จันทิญา สังข์คำ 
3. ประดับพันธ์ คูณเมือง 

กลุ่มเป้าหมายรายการ ประชาชนทั่วไป 
เวลาของรายการ 30 นาท ี
วันเวลาที่เผยแพร่ เผยแพร่ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 น. 

  

รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร เป็นรายการ Live ผ่านทาง Facebook เพื่อนำเสนอข้อมูล
ข่าวสาร และกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ รวมถึงข่าวสารของเครือข่าย 
เผยแพร่ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 น. โดยวัตถุประสงค์หนึ่งในการจัดทำรายการ เพ่ือเป็นสื่อหนึ่งในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และข่าวสารของเครือข่าย
เกษตร 

 
▪ ความคิดเห็นของผู้ชมรายการที่มีต่อรายการเล่าชาวเกษตร 
จากการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ชมรายการเรื่องเล่าชาวเกษตร จำนวน 

12 คน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 
ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการ  

- รูปแบบรายการเป็นการเล่าข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ และการมีกิจกรรมร่วมสนุก
ของผู้ชมเป็นเรื่องท่ีดี ที่จะสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์สองทางระหว่างรายการและผู้ชม  

- ด้วยระยะเวลาของรายการค่อนข้างนาน อาจทำให้หลุดโฟกัสไปในบางช่วง  
- กลุ ่มตัวอย่างเสนอแนะว่า เพื ่อความราบรื ่นในรายการควรมีการเตรียมพร้อม

เกี่ยวกับการขึ้นภาพ Insert ในรายการ การยกนำประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาในรายการให้มีความ
น่าสนใจยิ่งขึ้น 
 ด้านเนื้อหารายการ  

- มีเนื้อหาในรายการหลากหลาย รายการมีความครีเอทีฟและสร้างสรรค์ แต่อาจมี
ความเฉพาะกลุ่ม  
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- เนื ้อหารายการอาจปรับให้มีประเด็น หรือเนื ้อหาที ่เล่าในรายการให้เกี ่ยวกับ 
คนยุคใหม่ วัยรุ่นในเมือง หรือกี่ยวกับการทำเกษตรของคนเมือง เช่น การทำเกษตรสำหรับคนที่มี
พ้ืนที่น้อย ๆ ตามคอนโด หรือมีพ้ืนที่จำกัด เป็นต้น  

- เนื้อหาในรายการอาจมีการสลับช่วงไปมา ที่สร้างความสับสนให้กับผู้ชมได้ และ
หากมีการพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอในรายการ ก็ Insert ภาพขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ชมเห็นได้ชัดเจน  

- ควรเพิ่มการขยายเนื้อหาในรายการเพิ่มยิ่งขึ้นว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อผู้ชมก็จะทำ
ให้รายการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
 ด้านพิธีกร  

- พิธีกรสามารถนำเสนอรายการออกมาได้ดี ในการเล่าข่าว และกิจกรรมในรายการ 
หากแต่ยังมีเรื่องของการลำดับคิว และการรับส่งในบางช่วงที่ติดขัด  

- เรื่องการใช้สายตาในการมองไปทางข้าง ๆ อาจส่งผลต่อการรับชมของผู้ชมว่าพิธีกร
หันไปมองบทหรือทีมงาน ทางรายการควรมีระบบการดำเนินงานที่เอื้อต่อการดูคิวหรือประเด็นต่าง ๆ 
ในรายการที่จะได้ไม่กวนสายตาผู้ชมด้วย 
 ด้านเวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่  

- เวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่ของรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรนั้นมีความเหมาะสม
ต่อรูปแบบการไลฟ์สดกับกลุ่มเป้าหมายวัยผู้ใหญ่ที่จะสามารถรับชมรายการ หรือฟังการ เล่าข่าวไป 
เรื่อย ๆ ได้ระหว่างการทำกิจกรรมระหว่างวัน แต่ในมุมของผู้ชมรายการในช่วงวัยทำงานมองว่า ความ
ยาวของรายการควรมีการลดทอนให้สั้นลงกว่านี้ได้ เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมการเสพสื่อของกลุ่มผู้ชม
วัยรุ่น 

 
6) รายการเกษตรภูธร  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) ผู ้ควบคุมการผลิตรายการ เพื่อศึกษาถึง
แนวคิดเบื้องหลังในการผลิตรายการเกษตรภูธร คณะวิจัยสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกษตร
ภูธร ได้ดังนี้ 
ตารางที่ 5.6 รายการเกษตรภูธร 
รูปแบบและการนำเสนอของรายการ สาระประโยชน์ 
เนื้อหาของรายการ การสร้างแรงบันดาลใจเกี ่ยวกับการเกษตรจาก

ปราชญ์ชาวบ้าน ของเครือข่ายของ พกฉ.ที่นำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และสำเร็จ 

กลุ่มเป้าหมายรายการ ประชาชนทั่วไป 
เวลาของรายการ 10 นาท ี
วันเวลาที่เผยแพร่ เผยแพร่ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น.  
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รายการเกษตรภูธร เป็นรายการที่ให้เครือข่าย พกฉ. นำองค์ความรู้ในพื้นที่ของตนมานำมา
เผยแพร่ โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย เพื่อจะสามารถนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ 
ประสบความสำเร็จจากพื้นที่ต่าง ๆ ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และประสบ 
ความสำเร็จ เพ่ือจะสร้างแรงบันดาลใจด้านการเกษตรให้กับผู้ชมได้ โดยรายการเผยแพร่ทุกวันอาทิตย์  
เวลา 18.00 น.  

▪ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการที่มีรายการเกษตรภูธร 
จากการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ชมรายการเกษตรภูธร จำนวน 12 คน 

โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 
ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการ  

- รูปแบบและการนำเสนอของรายการเกษตรภูธรมีความน่าสนใจ เพราะสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากเกษตรกรตัวจริง ในพื้นที่จริง ทำให้ผู้ชมสามารถนำความรู้
ไปใช้ได้  

- สามารถเป็นรายการที่ถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านชีวิตของแขกรับเชิญที ่มี
ความรู้ในรายการได้  

- ด้านเทคนิคการนำเสนอทั้งเรื่องเวลาในการนำเสนอ มุมภาพ การเล่าเรื่องควรมี
ความกระชับ และเพ่ิมเทคนิคต่าง ๆ เช่น การข้ึน Pop Up ตัวหนังสือหรือลูกเล่นในรายการ การเพ่ิม
ภาพ Insert และการขึ้นคำบรรยายตลอดทั้งรายการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไม่สามารถ
เปิดฟังเสียงได้ในเวลานั้น 

- การใช้เพลงที่สามารถลงจังหวะเพ่ือสร้างการดึงดูด  
- โทนสีในรายการควรคุมธีมให้มีความสดใส ให้ชวนน่าติดตามมากยิ่งขึ้น 

 ด้านเนื้อหารายการ  
- รายการเกษตรภูธร เป็นรายการที่มีเนื ้อหาที ่สร้างสรรค์ น่าติดตาม เป็นเนื ้อหา

รายการที่ดีที ่ พกฉ. นำมาเผยแพร่ โดยการให้แต่ละชุมชนในแต่ละพื้นสามารถนำเสนอการทำงาน 
กิจกรรมของตน โดยที่พื้นที่เหล่านี้อาจไม่สามารถไปมีพื้นที่ในสื่อหลักได้ซึ่งเนื้อหาสามารถเป็นแรง
บันดาลใจกับผู้ชม  

- เนื้อหาของรายการยังจำกัดอยู่ในวงแคบ สามารถขยายประเด็นเนื้อหาจากพื้นที่
ชุมชน ไปยังโรงเรียน หรือส่วนต่าง ๆ ได้เพ่ิมข้ึน  

- การนำเสนอเนื้อหารายการหากมีการสำรวจความต้องการของผู้ชม ว่าต้องการรู้หรือ
ประ เด ็ น ไหน  ก ็ จะทำ ให ้ ร ายการสามารถผล ิ ต เน ื ้ อหาท ี ่ ผ ู ้ ช มต ้ องการร ั บชมได ้  เ ช่น  
ตอนนี้กระแสการเกษตรเรื่องไหนกำลังเป็นที่พูดถึงก็นำมาเสนอในรายการ และกระชับการเล่าเรื่องให้
สั้นกระชับ  
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- หากรายการมีการเพิ่มการมีส่วนร่วมในรายการ เช่น การเล่นเกม กิจกรรมร่วมกับทาง
รายการ ก็จะทำให้รายการมีส่วนร่วมยิ่งข้ึน 

- ควรเน้นการชูทรัพยากรท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ก็จะสามารถทำให้รายการน่าสนใจ
ยิ่งขึ้น 
 ด้านเวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่  

- ความยาวของรายการเกษตรภูธรในปัจจุบันนั้นเหมาะสมต่อการรับชม แต่ก็ควร
ดำเนินเรื่องราวในรายการให้กระชับ  

- ควรดึงไฮไลต์สำคัญของรายการขึ้นมานำเสนอ ซึ่งหากมีการตัดต่อประเด็นสำคัญให้
กระชับ รายการจะสั้นลง ก็จะสะดวกต่อการรับชมของผู้ชม 

5.1.2 สรุปผลข้อมูลเชิงปริมาณ 
การวิจัยในเชิงปริมาณในครั้งนี้ สํารวจโดยใช้แบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ผู ้รับบริการที ่มาใช้บริการที ่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทั ้งในรูปแบบ  
On-site และรูปแบบ Online โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการในรูปแบบ On-site จำนวน 505 ตัวอย่าง 
- ตัวอย่างผู้รับบริการในรูปแบบ Online จำนวน 546 ตัวอย่าง 

โดยสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

5.1.2.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลในรูปแบบ Onsite 

 1) สรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 505  คน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจำนวน 315 คน (ร้อยละ 62.38) รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 168 
คน (ร้อยละ 33.27) และไม่ระบุเพศมีจำนวนน้อยสุด 2 คน (ร้อยละ 0.40) 
ช่วงอายุระหว่าง 35-44 ปี มากที่สุด จำนวน 114 คน (ร้อยละ 22.57) อันดับ 2 อายุระหว่าง 12-15 
ปี จำนวน 89 คน (ร้อยละ 17.62) อันดับ 3 อายุระหว่าง 25-34 ปี จำนวน 84 คน (ร้อยละ 16.63) 
และอายุ 65 ปีขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 1 คน (ร้อยละ 0.20) 

ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 170 
คน (ร้อยละ 33.73) อันดับ 2 ระดับปริญญาโท จำนวน 112 คน (ร้อยละ 22.22) อันดับ 3 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 109 คน (ร้อยละ 21.63) และระดับประถมศึกษาและระดับปริญญาเอก มี
จำนวนน้อยที่สุด คือ 3 คน (ร้อยละ 0.60)  
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ด้านอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 188 คน (ร้อยละ 37.23) อันดับ 2 
นักเรียน จำนวน 162 คน (ร้อยละ 32.08) อันดับ 3 ครู/อาจารย์ จำนวน 89 คน (ร้อยละ 17.62) และ
อาชีพอ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) มีจำนวนน้อยที่สุด 6 คน (ร้อยละ 1.19) 

ด้านจังหวัด/ภาคที่พักอาศัย ส่วนใหญ่พักอาศัยจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 303 
คน (ร้อยละ 60.00) อันดับ 2 ภาคกลาง 197 คน (ร้อยละ 39.01) และตะวันออก ภาคภาคตะวันตก 
และภาคใต้ เป็นภาคท่ีมีจำนวนน้อยที่สุด คือ 0 คน (ร้อยละ 0.00) 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
สื่อ/ช่องทางที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อันดับ 

1 คือ อาจารย์/รุ่นพ่ี-รุ่นน้อง/เพ่ือน/คนรู้จัก แนะนำ จำนวน 318 คน (ร้อยละ 62.97) อันดับ 2 คือ  
สื่อเฟซบุ๊ก จำนวน 124 คน (ร้อยละ 24.55) อันดับ 3 สื่อเว็บไซต์ www.wisdomking.or.th จำนวน 
107 คน (ร้อยละ 21.19) และทวิตเตอร์ เป็นสื่อ/ช่องทางท่ีทำให้กลุ่มตัวอย่างรู้จักพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ น้อยที่สุด มีจำนวน 7 คน (ร้อยละ 1.39) 

ด้านประเด็นข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบประเด็นข่าวสารจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ อันดับ 1 เป็นเรื่องกำหนดการกิจกรรมทั่ว ๆ ไป จำนวน 271 คน (ร้อยละ 53.66) อันดับ 
2 ข้อมูลกิจกรรมการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 120 คน (ร้อยละ 23.76) และอันดับ 3 
ข้อมูลกำหนดการเยี่ยมชมแบบ Walk-in จำนวน 97 คน (ร้อยละ 19.21) และตัวอย่างมีความคิดเห็น
ต่อการประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อันดับ 1 มีรายละเอียดที่ชัดเจน
และเพียงพอ จำนวน 319 คน (ร้อยละ 63.17) อันดับ 2 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
จำนวน 167 คน (ร้อยละ 33.07) ทั้งนี้พบว่าในส่วนอันดับที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 88 คน (ร้อยละ 
17.43) แสดงความคิดเห็นว่า การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง  

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการ 

ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นครั้งแรก จำนวน 394 คน (ร้อยละ 78.02) อันดับ 2 คือ 2 ครั้ง จำนวน 69 คน 
(ร้อยละ 13.66) อันดับ 3 คือ 3 ครั้ง จำนวน 26 คน (ร้อยละ 5.15) และเข้าชม 5 ครั้ง มีจำนวนน้อย
ที่สุด 2 คน (ร้อยละ 0.40) 
 ด้านบุคคลที่มาใช้บริการพร้อมกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มากับโรงเรียน/หน่วยงาน 
จำนวน 451 คน (ร้อยละ 89.31) อันดับ 2 มากับครอบครัว 28 คน (ร้อยละ 5.54 ) อันดับ 3 มากับ
เพ่ือน จำนวน 18 คน (ร้อยละ 3.56) และอ่ืน ๆ มีจำนวนน้อยที่สุด 2 คน (ร้อยละ 0.40) 

ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พบว่า 
อันดับ 1 คือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 449 คน (ร้อยละ 88.91)  
อันดับ 2 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แบบ Walk-in จำนวน 61 คน (ร้อยละ 12.08)  
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อันดับ 3 โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 40 คน (ร้อยละ 7.92)  
อันดับ 4 ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ พกฉ. จำนวน 25 คน (ร้อยละ 4.95) 
อันดับ 5 โครงการอบรมในพื้นที่ พกฉ. จำนวน 13 คน (ร้อยละ 2.57) 
อันดับ 6 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Online จำนวน 11 คน (ร้อยละ 2.18) 
อันดับ 7 ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online จำนวน 9 คน (ร้อยละ 1.78) 
อันดับ 8 โครงการอบรม Online จำนวน 4 คน (ร้อยละ 0.79) 

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจ 
สรุปค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
1) การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร 
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ฯ ในอาคาร พบว่า ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจภาพรวม 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 5 ชั้น 1 มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 อันดับ 2 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 5 ชั้น 2 ค่าเฉลี่ย 4.54  

2) พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใจต่อการเข้าชมฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง มีค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละโซนการจัดแสดง พบว่า 
อันดับ 1 ฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง ค่าเฉลี่ย 4.67 อันดับ 2 เกษตรพอเพียงเมือง ค่าเฉลี่ย 4.62 
อันดับ 3 บ้านดิน บ้านฟาง ค่าเฉลี่ย 4.58 และอันดับ 6 นวัตกรรมบ้านพึงตนเองด้านพลังงาน มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 4.49 แต่ทว่าทุกโซนมีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับความประทับใจมาก
ที่สุด 

3) พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าชมฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ มีค่าเฉลี่ย 

4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาฐานการเรียนรู้ อันดับ 1 ผักคุณภาพในโรงเรือน ค่าเฉลี่ย 4.64 
อันดับ 2 แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ค่าเฉลี่ย 4.62 อันดับ 3 การขยายพันธุ์พืช ค่าเฉลี่ย 4.60 
และอันดับ 4 ต้นไม้แห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.54 แต่ทว่าทุกฐานการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูง
ใกล้เคียงกัน และอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 

4) กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของพิพิธภัณฑ์

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีความประทับใจ มีค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมที่
กลุ่มตัวอย่างประทับใจมากที่สุด อันดับ 1 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ค่าเฉลี่ย 4.81 อันดับ 2 การ
ปลูกผักคอนโด ค่าเฉลี่ย 4.73 อันดับ 3 มี 2 กิจกรรม คือ การปลูกผักบนพื้นปูน และการปลูกผัก
คุณภาพในโรงเรือน ค่าเฉลี่ย 4.71 และอันดับสุดท้าย มี 2 กิจกรรม คือ การปั้นก้อนอาหารปลา และ
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การเลี้ยงไส้เดือนดินในลิ้นชักกล่องพลาสติก ค่าเฉลี่ย 4.44 ทั้งนี้เมือ่พิจารณาในภาพรวมทุกกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  

สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5.7 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการการจัดแสดงนิทรรศการในอาคารของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ที ่ นิทรรศการในอาคาร ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 4.57 91.40% 
2. พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2 4.54 90.80% 

เฉลี่ย 4.56 91.20% 
 
สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการการจัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้งของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ 
ที ่ นิทรรศการกลางแจ้ง ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 4.58 91.60% 
2. พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 4.60 92.00% 

เฉลี่ย 4.59 91.8% 
สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ที ่ กิจกรรม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 4.64 92.80% 
 
ทั้งนี้ในด้านความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเมื่อได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารแล้ว มีความ 

พึงพอใจต่อการจัดแสดงนิทรรศการ อันดับ 1 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคาร 5 ชั้น 1 มากที่สุด  
ร้อยละ 65.81  อันดับ 2 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคาร 5 ชั้น 2 ร้อยละ 34.19 

 
ที ่ โซนการจัดแสดง จำนวน ร้อยละ อันดับ 
1 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 231 65.81 1 
2 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 2 120 34.19 2 
 รวม 351 100.00  
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ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเมื่อได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้แล้ว มีความพึงพอใจ อันดับ 1 
ได้แก่ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 83.77 อันดับ 2 พิพิธภัณฑ์เกษตร 
ตามรอยพอ่  ร้อยละ 16.23 
 

ที ่ ฐานการเรียนรู้ จำนวน ร้อยละ อันดับ 
1 พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 320 83.77 1 
2 พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 62 16.23 2 
 รวม 382 100.00  

 
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจด้านการบริการ 
จากจำนวนกลุ ่มตัวอย่าง 505 คน กลุ ่มตัวอย่างที ่ได้จองหรือติดต่อเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีจำนวน 50 คน (ร้อยละ 9.90) โดยส่วนใหญ่ช่องทางในการจองหรือ
ติดต่อขอเข้าชม อันดับ 1 มี 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ และติดต่อเจ้าหน้าที่นำชมโดยตรง จำนวน 20 คน 
(ร้อยละ 40.00) อันดับ 2 มี 2 ช่องทาง คือ ติดต่อจุดประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ จำนวน 4 คน (ร้อยละ 
8.00) อันดับ 3 เฟนเพจเฟซบุ๊ก จำนวน 2 คน (ร้อยละ 4.00) และ Application เป็นช่องทางที่กลุ่ม
ตัวอย่างไม่ได้ใช้ติดต่อเลย คือ 0 คน (ร้อยละ 0.00) 

ความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีความ
พึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าความประทับใจ 
อันดับ 1 คือ ความรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง ค่าเฉลี่ย 4.64 อันดับ 2 
คือ เว็บไซต์แสดงรายการละเอียดการจองเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.62 อันดับ 3 มี 3 ด้าน  
คือ ความหลากหลายของช่องทางในการติดต่อเพื ่อจองคิวเข้าชมที ่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม  
พระเกียรติฯ เอกสารรายละเอียดหลักสูตร/กิจกรรมเข้าใจง่าย และการแจ้งหลักสูตร/กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 4.60 ทั้งนี้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด มี 3 ด้าน คือ การยืนยันรายละเอยีด
การเข้าชม ระยะเวลาในการยืนยันก่อนการเข้าชม และการติดตามผลหลังจากจบการเยี ่ยมชม  
มีค่าเฉลี่ย คือ 4.56 แต่ทว่าทุกการดำเนินงานในการจองหรือติดต่อเข้าชม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
ใกล้เคียงกัน และกลุ่มเป้าหมายมีความพอใจระดับมากที่สุดทุกด้าน 

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชมของ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อ

พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าด้านที่มีความพึงพอใจเรียงลำดับ ดังนี้ 1) ด้านบุคลิกภาพ ค่าเฉลี่ย 4.63  

2) ด้านการต้อนรับ ค่าเฉลี่ย 4.62 และ 3) ด้านองค์ความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.58  

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสิ่งอำนวยความ
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สะดวกที่พึงพอใจมากที่สุด อันดับ 1 มี 2 ด้าน คือ รถนำชมระหว่างเยี่ยมชมตามจุดต่าง ๆ และจุด
ให้บริการล้างมือ ค่าเฉลี่ย 4.61 อันดับ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ด้าน คือ จุดถ่ายภาพ/จุด Check in  จุด
ตรวจวัดอุณหภูมิ และจุดบริการแอลกอฮอล์ มีค่าเฉลี่ย 4.60 และสิ่งอำนวยความสะดวกที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยสุด คือ บริการสัญญาณ WIFI  มีค่าเฉลี่ย 4.42  
 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 5.8 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ที ่ การให้บริการ ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้าชม 4.59 91.80% 
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชม 4.59 91.80% 
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 4.56 91.20% 

เฉลี่ย 4.58 91.60% 
 

 ค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจที ่มีต่อการให้บริการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
มีค่าเฉลี่ยที่  4.58 คิดเป็น 91.60% 

 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1. ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อเจ้าหน้าที ่นำชม และสิ่งอำนวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 
 แบ่งเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 

1. ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชม
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 

  (1) ผ ู ้ร ับบร ิการท ี ่มี  เพศ แตกต ่างก ันม ีความพึงพอใจต ่อเจ ้าหน ้าท ี ่นำชม 
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(2 ) ผ ู ้ร ับบริการท ี ่มี  อายุ แตกต ่างก ันม ีความพึงพอใจต ่อเจ ้าหน ้าท ี ่นำชม 
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(3) ผู ้รับบริการที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่  
นำชมของพิธณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 
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(4) ผู ้ร ับบริการที ่มี อาชีพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที ่นำชมของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(5) ผู้รับบริการที่มี จังหวัดที่พักอาศัย /ภูมิภาค แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่นำชมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 
เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

2. ผู ้ร ับบริการที ่มีล ักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสิ ่งอำนวย  
ความสะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 

(1) ผู้รับบริการที่มี เพศ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(2) ผู้รับบริการที่มี อายุ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(3) ผู้รับบริการที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไป
ตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(4) ผู้รับบริการที่ม ีอาชีพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(5) ผู้รับบริการที่มี จังหวัดที่พักอาศัย/ภูมิภาค แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ 
สิ่งอำนวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 
 

5.1.2.2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลในรูปแบบ Online 
 1) สรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในระบบ Online ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 546  คน 
สรุปไดด้ังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจำนวน 351 คน (ร้อยละ 64.29) รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จำนวน 186 คน (ร้อยละ 34.07) และไม่ระบุเพศมีจำนวนน้อยสุด 2 คน (ร้อยละ 0.37) 
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ด้านช่วงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 35-44 ปี มากที่สุด จำนวน 151 คน (ร้อยละ 

27.66) อันดับ 2 อายุระหว่าง 25-34 ปี จำนวน 110 คน (ร้อยละ 20.15) อันดับ 3 อายุระหว่าง 45-

54 ปี จำนวน 107 คน (ร้อยละ 19.60) และอายุ 65 ปีขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 26 คน (ร้อยละ 

4.76) 

ด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 246 
คน (ร้อยละ 45.05) อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 117 คน (ร้อยละ 21.43) 
อันดับ 3 ระดับปริญญาโทจำนวน 56 คน (ร้อยละ 10.26) และระดับปริญญาเอก มีจำนวนน้อยที่สุด 
คือ 2 คน (ร้อยละ 0.37)  

ด้านอาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 149 คน (ร้อยละ 
27.29) อันดับ 2 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 76 คน (ร้อยละ 13.92) อันดับ 3 รับจ้างอิสระ 
จำนวน 64 คน (ร้อยละ 11.72) และอาชีพอ่ืน ๆ (ไม่ระบุ) มีจำนวนน้อยที่สุด 10 คน (ร้อยละ 1.65) 

ด้านจังหวัด/ภาคที่พักอาศัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พักอาศัยจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 242 คน (ร้อยละ 44.32) อันดับ 2 ภาคกลาง 199 คน (ร้อยละ 36.45) และอันดับ 3  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 51 คน (ร้อยละ 9.34) และภาคตะวันตกมีจำนวนน้อยที่สุด คือ 2 
คน (ร้อยละ 0.37) 

ตอนที่ 2 การเปิดรับข่าวสารและการใช้บริการ 
การใช้บริการในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการเป็นครั้งแรก 242 คน (ร้อยละ 44.32) อันดับ 2 ใช้บริการมากกว่า 5 ครั้ง 
จำนวน 173 คน (ร้อยละ 31.68) อันดับ 3 ใช้บริการ 2 ครั้ง จำนวน 74 คน (ร้อยละ 13.55) และใช้
บริการ 5 ครั้ง มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 12 คน (ร้อยละ 2.20) 

ส่วนกิจกรรมในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่กลุ่มตัวอย่าง 
เข้าร่วม  

อันดับ 1 รับชมรายการ เกษตรภูธร 114 คน (ร้อยละ 20.88)  
อันดับ 2 รับชมรายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  จำนวน 86 คน (ร้อยละ 

15.75)  
อันดับ 3 รับชมรายการ วิชาของแผ่นดิน จำนวน 82 คน (ร้อยละ 15.02)  
อันดับ 4 รับชมรายการ เพลินบนจอ ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น. จำนวน 74 คน (ร้อยละ 

73.55) 
อันดับ 5 รับชมรายการ กิน อยู่ ดี  ทุกวันพุธ  เวลา 18.00 น. จำนวน 70 คน (ร้อยละ 12.82) 
อันดับ 6 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Online จำนวน 58 คน (ร้อยละ 10.62) 
อันดับ 7 รับชมรายการ เรื่องเล่าชาวเกษตร  ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 น. จำนวน 56 คน 

(ร้อยละ 10.26) 
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อันดับ 8 ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online จำนวน 20 คน (ร้อยละ 3.66) 
อันดับ 8 โครงการอบรมในรูปแบบ Online จำนวน 20 คน (ร้อยละ 3.66) 

ด้านสื่อ/ช่องทางที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบข่าวกิจกรรมในรูปแบบ Online ของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อันดับ 1 คือ เฟซบุ๊ก จำนวน 314 คน (ร้อยละ 57.51) อันดับ 
2 คือ การมาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จำนวน 173 คน (ร้อยละ 31.68) อันดับ 3 YouTube 
จำนวน 132 คน (ร้อยละ 24.18) และอินสตาแกรม และสื่ออื่น ๆ เป็นสื่อ/ช่องทางที ่ทำให้กลุ่ม
ตัวอย่างรู ้จักพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ น้อยที ่สุด มีจำนวน 8 คน (ร้อยละ 1.47) 
นอกจากนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับทราบประเด็นข่าวสารจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ ผ่านทาง Online อันดับ 1 กำหนดการกิจกรรมทั่ว ๆ ไป จำนวน 254 คน (ร้อยละ 
46.52) อันดับ 2 ข้อมูลกิจกรรมการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 213 คน (ร้อยละ 39.01) 
และอันดับ รายการออนไลน์ จำนวน 191 คน (ร้อยละ 34.98) 
 ด้านความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติฯ อันดับ 1 มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเพียงพอ จำนวน 361 คน (ร้อยละ 66.12) 
อันดับ 2 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที ่หลากหลาย จำนวน 290 คน (ร้อยละ 53.11) อันดับ 3 
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม จำนวน 169 คน (ร้อยละ 30.95)  
 ตอนที่ 3 ด้านความพึงพอใจ 
 สรุปค่าเฉลี ่ย และความพึงพอใจต่อการใช้บริการในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 

1) การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum)   
ความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum)  ของพิพิธภัณฑ์

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่าความพึงพอใจ อันดับ 1 คือ ความรู้ที่ได้รับ ค่าเฉลี่ย  4.36 อันดับ 2 การเข้าถึงสะดวกและ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.27 และความเสมือนจริงของพิพิธภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 4.09  

2) ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online 
ความพึงพอใจการจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตร

เฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 
การจัดกิจกรรมน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 4.33 อันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ สามารถเลือกซื้อสินค้าได้
หลากหลาย และความพร้อมของระบบในการจัดกิจกรรม Live มีค่าเฉลี่ย 4.25 และประเด็นที่มีความ
พึงพอใจน้อยที่สุดมี 2 ข้อ คือ รับทราบกิจกรรม Live ล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน และการเข้าถึง Live 
สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.17  
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3) โครงการอบรมในรูปแบบ Online 
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม

พระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ความพึงพอใจ 
อันดับ 1 คือ รายละเอียดของกิจกรรมการอบรมชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.29 อันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 
ข้อ คือ องค์ความรู้ที่ได้รับ และความเหมาะสมของวิทยากร มีค่าเฉลี่ย 4.25 และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งกำหนดการอบรมล่วงหน้า มีค่าเฉลี่ย 4.13 

4) การฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online 
ความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online ของ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละ
กิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจเป็นอันดับ 1 คือ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ค่าเฉลี่ย 
4.27 อันดับ 2 การขยายพันธุ์พืช ค่าเฉลี่ย 4.18 อันดับ 3 การเพาะกล้าผัก ค่าเฉลี่ย 4.16 และ
กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจน้อยที่สุด คือ สารพัดงอก (ไมโครกรีน) มีค่าเฉลี่ย 4.07  

5) การจองหรือติดต่อเข้ารับชมในรูปแบบ Online 
ความพึงพอใจต่อการจองหรือติดต่อเข้ารับชมในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตร

เฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 
การติดตามผลหลังจากจบการเยี่ยมชม ค่าเฉลี่ย 4.36 อันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4 ข้อ คือ Link แสดง
รายการละเอียดการจองเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน รายละเอียดหลักสูตร/กิจกรรม เข้าใจง่าย ความรวดเร็ว
ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง และการยืนยันรายละเอียดการเข้าชม ค่าเฉลี่ย 4.29 
และการอธิบายรายละเอียดของหัวข้อกิจกรรมต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ 4.07  

6) เจ้าหน้าที่นำชมในรูปแบบการเยี่ยมชมแบบ Online 
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชมในรูปแบบการเยี่ยมชมแบบ Online มีค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 การบรรยายมีความน่าสนใจให้ติดตาม
ตลอดการทำกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.32 อันดับ 2 ความรอบรู้ในหัวข้อการบรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.30 อันดับ 
3 การสรุปสาระสำคัญของกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.27 และการอธิบายรายละเอียดได้เหมาะสมกับเวลา มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.18 

7) สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online 

ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online มีค่าเฉลี่ย 4.26 
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 มี 2 ข้อ คือ ความรวดเร็วในการ
จัดส่งอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ และความเหมาะสมของอุปกรณ์ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ย 4.30 อันดับ 3 ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Online ค่าเฉลี่ย 4.27 และสื่อ PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.18 
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สรุปค่าเฉลี่ยและความพึงพอใจต่อรายการ Online ดังนี้ 
1) รายการ เกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  
ความพึงพอใจต่อรายการ เกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  มีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 มีความพึงพอใจต่อ เนื้อหา/องค์ความรู้ที่
นำเสนอในรายการ ค่าเฉลี่ย 4.55 อันดับ 2 รูปแบบรายการ ค่าเฉลี่ย 4.53 อันดับ 3 ระยะเวลาในการ
เผยแพร่ (15 นาที) ค่าเฉลี่ย 4.47 และช่วงเวลาในการเผยแพร่  (ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 น.) กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.32 

2) รายการ กิน อยู่ ดี 

 ความพึงพอใจต่อรายการ กิน อยู่ ดี มีค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
แต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 มีความพึงพอใจต่อ เนื้อหา/องค์ความรู้ที่นำเสนอในรายการ ค่าเฉลี่ย 4.41 
อันดับ 2 มี 2 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ พิธีกร และเนื้อหาในรายการสามารถนำไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจำวันได้ ค่าเฉลี่ย 4.34 และช่วงเวลาในการเผยแพร่ (ทุกวันพุธ เวลา 18.00 น.) กลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.13 
 3) รายการ วิชาของแผ่นดิน 

ความพึงพอใจต่อรายการ วิชาของแผ่นดิน มีค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมากที่ สุด ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ ค่าเฉลี ่ย 4.54  
อันดับ 2 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่นำเสนอในรายการ ค่าเฉลี่ย 4.45 อันดับ 3 รูปแบบรายการ ค่าเฉลี่ย 
4.35 และระยะเวลาในการเผยแพร่ (1.30 ชั่วโมง) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.14 
 4) รายการเพลินบนจอ 

ความพึงพอใจต่อรายการ เพลินบนจอ มีค่าเฉลี ่ย 4.42 อยู ่ในระดับมากที่สุด ทั ้งนี ้เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 พิธีกร ค่าเฉลี่ย 4.47 อันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ด้าน คือ 
รายการมีความสนุก น่าติดตาม ช่วงเวลาในการเผยแพร่ (ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.) และระยะเวลา
ในการเผยแพร่ (10 นาที) ค่าเฉลี่ย 4.42 และด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน 2 ด้าน คือ รูปแบบรายการ และเนื้อหา/องค์ความรู้ที่นำเสนอในรายการ ค่าเฉลี่ย 4 .39 แต่
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านนั้นมีความใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน 

5) รายการเกษตรภูธร 
ความพึงพอใจต่อรายการ เกษตรภูธร มีค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณา 

แต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่นำเสนอในรายการ ค่าเฉลี่ย 4.61 อันดับ 2 ระยะเวลา
ในการเผยแพร่ (15 นาที) ค่าเฉลี่ย 4.55 อันดับ 3 พิธีกร ค่าเฉลี่ย 4.45 และรูปแบบรายการ มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ 4.38 
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6) รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร 
ความพึงพอใจต่อรายการ เรื่องเล่าชาวเกษตร มีค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อ

พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อันดับ 1 พิธีกร ค่าเฉลี่ย 4.76 อันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้าน คือ 
รูปแบบรายการ และการดำเนินรายการมีความสนุก น่าติดตาม ค่าเฉลี่ย 4.68 และช่วงเวลาในการ
เผยแพร่ (ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 น.) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.52  

ตารางที ่ 5.9 สรุปค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจที ่มีต่อการให้บริการในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ที ่ การให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

1 การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) 4.24 84.80% 
2 ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online 4.23 84.60% 
3 โครงการอบรมในรูปแบบ Online 4.22 84.40% 
4 การฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online 4.16 83.20% 

เฉลี่ย 4.21 84.20% 
 

ที ่ การให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

1 การจองหรือติดต่อเข้ารับชมในรูปแบบ Online 4.25 85.00% 
2 เจ้าหน้าที่นำชมในการเยี่ยมชมแบบ Online 4.25 85.00% 
3 สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online 4.26 85.20% 

เฉลี่ย 4.25 85.00% 
 

ที ่ การให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 

1 รายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  4.45 89.00% 
2 รายการ กิน อยู่ ดี 4.29 85.80% 
3 รายการวิชาของแผ่นดิน 4.33 86.60% 
4 รายการเพลินบนจอ 4.42 88.40% 
5 รายการเกษตรภูธร 4.48 89.60% 
6 รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร 4.65 93.00% 

เฉลี่ย 4.44 88.80% 
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2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2. ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึง

พอใจต่อการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) เจ้าหน้าที่นำชม และสิ่งอำนวยความ
สะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 
 แบ่งเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 

1. ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชม
พ ิพ ิธภ ัณฑ์ เสม ือนจร ิง (Virtual Museum) ของพิพ ิธภ ัณฑ์การเกษตรเฉล ิมพระเก ียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 

(1) ผู้รับบริการที่มี เพศ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง (Virtual Museum) ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(2) ผู้รับบริการที่มี อายุ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเยี ่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง (Virtual Museum) แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(3) ผู้รับบริการที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(4) ผู้รับบริการที่มี อาชีพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง (Virtual Museum) แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(5) ผู้รับบริการที่มี จังหวัดที่พักอาศัย/ภูมิภาค แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

2. ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ เจ้าหน้าที่นำชม
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน 

(1) ผู ้ร ับบริการที ่มี เพศ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที ่นำชมของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(2) ผู ้ร ับบริการที ่มี อายุ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที ่นำชมของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(3) ผู้รับบริการที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชม
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(4) ผู ้ร ับบริการที ่มี อาชีพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที ่นำชมของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 
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(5) ผู ้ร ับบริการที ่มี จังหวัดที ่พักอาศัย/ภูมิภาค แตกต่างกันมีความพึงพอใจ 
ต่อเจ้าหน้าที่นำชมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่าง
กัน เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

3. ผู้รับบริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน                   

(1) ผู้รับบริการที่มี เพศ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(2) ผู้รับบริการที่มี อายุ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(3) ผู้รับบริการที่มี ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่างกัน เป็นไป
ตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(4) ผู้รับบริการที่ม ีอาชีพ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวแตกต่างกัน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว้ 

(5) ผู้รับบริการที่มี จังหวัดที่พักอาศัย/ภูมิภาค แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่ง
อำนวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตกต่าง
กัน เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

หรือ พกฉ. มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นนำแห่งการเรียนรู้ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของกษัตริย์เกษตร และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมด้าน
การเกษตรของประเทศ” ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 12 ปี พกฉ. ได้มีขับเคลื่อนและพัฒนา
องค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบที่ทันสมัยในอาคาร และจัดแสดงต้นแบบ
ฐานการเรียนรู ้ ให้สัมผัสของจริงและฝึกปฏิบัติได้  มีการกำหนดแผนยุทธศาตร์ที่เน้นการพัฒนาสื่อ  
เพิ ่มรูปแบบการให้บริการในรูปแบบ Online เพื ่ออำนวยความสะดวกให้กับผู ้รับบริการ โดยได้จัด
กระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง อีกทั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ยังได้
ขับเคลื่อนงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านพื้นที่ Online ในรูปแบบการจัดทำรายการ Online ที่สนุกสนาน 
เข้าใจง่าย เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ และยูทูบของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน  
6 รายการ ได้แก่ 1) รายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  2) รายการกิน อยู่ ดี 3) รายการวิชา
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ของแผ่นดิน 4) รายการเพลินบนจอ 5) รายการเกษตรภูธร และ 6) รายการเรื่องเล่าชาวเกษตร ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าสอดคล้องกับในปัจจุบันที่สื่อมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ จากเดิมท่ีเน้นการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน 
ได้ก้าวผ่านเข้าสู่ยุคของโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่เน้นการสื่อสารในระบบออนไลน์ พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นองค์กรหนึ่งที่มีการพัฒนาการสื่อสารไปยังผู้รับบริการโดยเพิ่มการ
สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวที่ผู้ส่งสาร หรือ พกฉ. ตั้งใจส่งสารไปยัง
ผู้รับสาร หรือ ผู้รับบริการ เพ่ือให้เกิดเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การสื่อสาร ดังนี้ (พงษ์ วิเศษ สังข์, 2548 อ้างถึงใน ภวินท์ ศรีเกษมสุข, 2562) 1. เพื่อแจ้งให้ทราบ 
(To Inform)  2.  เพ ื ่ อ ให ้ความร ู ้  (To Educate)   3.  เพ ื ่ อ ให ้ความบ ัน เท ิ ง  (To Entertain)  
4.  เพ ื ่อโน ้มน ้าวใจ (To Persuade)  5.  เพ ื ่อกระต ุ ้น (To Stimulate)  และ 6.  เพ ื ่อรณรงค์   
(To Mobilize)  
 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการพัฒนาขึ้น
ในปีงบประมาณ 2565 นั้น มี 3 กิจกรรม หลัก ๆ คือ 

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online 
2. พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) 
3. รายการ Online 
โดยมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปราย ดังนี้ 
▪ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online 
จุดเริ่มที่มีการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online จะเห็นได้ว่า

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีการใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการส่งข้อมู ลเกี่ยวกับ
หลักสูตรไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในเบื้องต้นเมื่อแต่ละหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลจาก
เอกสารที่ส่งไปนั้น ได้มีการเข้ามาศึกษาข้อมูลยังเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
หรือสอบถามจากบุคคลอื่น ๆ ที่เคยมาเยี่ยมชมก่อนที่จะตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อัจจิมา พงษ์รตันกล (2560) ศึกษาเรื่อง การใช้วิดีโอออนไลน์ เพื่อสรางความตั้งใจในการเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ก่อนที่บุคคลหนึ่งจะตัดสินใจไปยังสถานที่หนึ่ง มักทำการ
สอบถามข้อมูลจากกลุ่มอ้างอิงที่เชื่อถือและค้นหา ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
ตามประเด็นของพฤติกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มอ้างอิงนั้น  
 ในกระบวนการเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online จะเห็น
ได้ว่า ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนของการทักทาย แนะนำผู้นำชม และมีการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพ่ือ
สร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้นำชม และผู้รับบริการ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการ คือ การ
นำชม ซึ ่งถือเป็นการเริ ่มต้นแห่งการเรียนรู ้ที ่ด ี สอดคล้องกับทฤษฎีเชื ่อมโยงของธอร์นไดค์  
(Thorndike’s Connected Theory) โดย ธอร์นไดค์ (Thorndike) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม เป็นผู ้นำทฤษฎีหลักการเรียนรู ้ ซึ ่งกล่าวถึงกฎการเรียนรู ้ตามทฤษฎีเชื ่อมโยง
ประกอบด้วยกฎ 3 ข้อ โดยข้อ 1.กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎนี้กล่าวถึงสภาพความ
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พร้อมของผู้เรียนทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ความพร้อมทางร่างกาย หมายถึง ความพร้อมทางวุฒิภาวะ
และอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ทางด้านจิตใจ หมายถึง ความพร้อมที่เกิดจากความพึงพอใจเป็นสำคัญ 
ถ้าเกิดความพึงพอใจย่อมนำไปสู่การเรียนรู้ ถ้าเกิดความไม่พึงพอใจจะทำให้ไม่เกิดการเรียนรู้ หรือทำ
ให้การเรียนรู้หยุดชะงักไป 
 ทั้งนี้ประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการเยี ่ยม และส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ นั่นคือ การประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งพบว่า มีการประเมินผลบ้างในรูปแบบ
เอกสารประเมิน แต่ทว่าผู้ประสานบางท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับภายหลังจากจบโครงการ ซึ่งใน
กระบวนการดังกล่าวนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ตามที่ ฉัตราพร เสมอใจ (2545) กล่าวว่า การให้
ความสำคัญกับลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริการเพราะเป้าหมายสูงสุดของการบริการ คือ การ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก โดยแนวทาง
การเสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการ (พิมล เมฆสวัสดิ์, 2550 อ้างถึงใน น้ำลิน เทียมแก้ว, 2561) 
ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ คือ ตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอผ่านการ
ซักถาม โดยตรง การสำรวจความคิดเห็น เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังและระดับความพึงพอใจในการ
บริการที่ ผู้รับบริการหรือผู้ใช้มีต่อการให้บริการ ร่วมกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการที่เป็นผู้
ปฏิบัติ โดยตรง ทั้งสองสิ่งจะทำให้ผู้ดำเนินการทราบถึงความคาดหวัง และความพึงพอใจในการบริการ
ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด เพ่ือที่จะได้นำไปพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพตรงกับ 
ความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ได้  
 ทั้งนี ้จะเห็นได้ว่า ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู ้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online นั้น 
ผู้รับบริการไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนั้น การสร้างการ
รับรู ้ ความรู ้สึกพึงพอใจ จำเป็นอย่างยิ ่งที ่ต้องให้ผู ้ร ับบริการรับรู ้ตั ้งแต่ กระบวนการจอง สื่อ
ประชาสัมพันธ์ กระบวนการนำชม ผู้นำชม และท่ีสำคัญ คือ การประเมินผลหลังจบโครงการ  

5.2.2 พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ถือกำเนิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ซึ่งส่งผล

ให้ไม่สามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ การจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นการเพ่ิม
ช่องทางในการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากสามารถเข้าชมจากที่ใดก็ได้ และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลทั่วไปถึงการมีอยู่ของนิทรรศการ ซ่ึงประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ 5 ส่วน ดังนี้ 

1) พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา 
2) พิพิธภัณฑ์ดินดล 
3) พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร 
4) พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม 
5)  นิทรรศการจากเส้นด้ายสู่ลายผ้า 
โดยมีประเด็นที่นำมาอภิปรายดังนี้ 
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▪ ความพึงพอใจของผู้เข้าชม 
ผู้เช้าชม มีความพึงพอใจกับส่วนของการได้รับความรู้มากท่ีสุด เนื่องจากพิพิธภัณฑ์เสมือนทั้ง 

5 ส่วน มีการนำข้อมูลตามลักษณะเดิมของการจัดแสดงที่มีอยู่ มานำเสนอผ่านด้วยภาพพาโนรามา

เสมือน ในลักษณะแบบ virtual tour 360 ทำให้ผู้เข้าชมได้เห็นภาพรอบตัวที่เหมือนอยู่ในสถานที่
จริง  และมีข้อมูลต่าง ๆ สำหรับให้ความรู้เพ่ิมเติม ผ่านสื่อในลักษณะของ รูปภาพ ตัวหนังสือบรรยาย 
วิดีทัศน์ รวมถึงคลิปจากสื่อ Youtube  แต่ในส่วนของความเสมือนจริงของพิพิธภัณฑ์ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก เนื่องมากจากสิ่งที่นำมาจัดแสดง ในบางส่วนที่เป็นสิ่งของ ส่วนมากเป็นการนำเสนอ
โดยภาพ มีส่วนที่เป็นภาพสามมิติที่สามารถหมุนได้รอบเพียงแค่ส่วนจัดแสดงห้องจักสืบจักสาน ซึ่งการ
ที่พิพิธภัณฑ์เสมือนสามารถนำเสนอภาพสามมิติเพื่อให้เห็นรายละเอียดของสิ่งที่จัดแสดงได้ นอกจาก
จะเป็นการป้องกันสิ่งของที่นำมาจัดแสดงไม่ให้เสียหายจากการถูกจับต้องและแสงที่ใช้จัดแสดง  
ยังทำให้ผู ้เข้าชมสามารถเข้าถึงวัตถุที ่จัดแสดงได้แบบใกล้ชิดอีกด้วยตามที่สถาบัน Worcester 
Polytechnic ได้ให้คำจำกัดความไว้ ในหนังสือ Museum Virtual Design Guide 

ในส่วนของความพึงพอใจของช่วงอายุและอาชีพนั้น ความพึงพอใจของคนอายุ 12 – 15 ปี  
มีค่าต่ำสุด ในขณะที่กลุ่มคนที่ช่วงอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไปมีมากที่สุด สามารถอภิปรายได้ในด้านของ
สื่อที่นำมาจัดแสดง เนื่องจากกลุ่มอายุ 12 – 15 ปี เป็นการเข้าชมผ่านการนำชมออนไลน์ ซึ่งไม่ได้มี
การเดินเข้าไปด้วยตนเอง ประกอบกับขาดสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าชมกับพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
ทำให้มีความสนใจต่อการเข้าชมน้อยลง ในขณะที่กลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป มีการเข้ามาชมได้ด้วยตนเอง 
ทำให้เลือกชมในส่วนที่ตนเองสนใจได้มากกว่า   

ด้านพื้นที่พักอาศัยนั้น พบว่ากลุ่มผู้เข้าชมที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีความพึงพอใจ
น้อยกว่า เนื่องจากมีทางเลือกในการเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ด้วยตนเอง ทำให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ศึกษาข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ในสถานที่จริงได้   

5.2.3 อภิปรายผลการวิจัยด้านการผลิตรายการออนไลน์  
▪ ด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการ จากการวิจัยครั้งนี้ จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง

ผู้ชมที่ได้รับชมรายการทั้ง 6 รายการ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ผลิตขึ้น ได้ให้ความ
คิดเห็นด้านรูปแบบและการนำเสนอของรายการไว้สอดคล้องกัน คือ รายการแต่ละรายการที่ผลิตขึ้น
แต่ละรายการมีจุดเด่นในการนำเสนอแตกต่างกัน โดยแต่ละรายการถูกสร้างสรรค์รายการออกมาให้
สอดรับกับเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ที ่ได้กำหนดไว้  โดยมีปัจจัยที ่เข้ามากำหนดหลายประการ 
ดังผลการศึกษาของบรรพต วรธรรมบัณฑิต (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธการใชการตลาดดาน
เนื้อหา (Content Marketing) ผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุกของสื่อโทรทัศนไทยในป 2560 พบว่า 
การก ําหนดกลยุทธ การส ื ่อสารผ านส ื ่อส ังคมออนไลน เฟซบุ กน ั ้น ม ีป จจ ัยท ี ่ต องค ําน ึงถึง  
4 ประการ คือ ปจจัยดานรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (BusinessModel) ปจจัยดานจุดยืนในการนําเสนอ
เนื้อหา (Positioning) ปจจัยดานเปาหมายขององคกร และปจจัยดานการกําหนดวัตถุประสงคในการ
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สื่อสาร เพราะฉะนั้นแต่ละรายการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผลิตขึ้น ควรมีการกำหนด
รูปแบบ เนื้อหา การแบ่งช่วงรายการให้ชัดเจน การกำหนดวัตถุประสงค์ของรายการ จุดยืนในการ
นำเสนอ กลุ่มเป้าหมายของรายการให้ชัดเจน เพื่อจะได้สร้างสรรค์รายการให้สอดรับกับเป้าหมาย  
ที่วางไว้ 
 รูปแบบและการนำเสนอของรายการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการของผู้ชม  ดังผล
การศึกษาของอัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชม
รายการผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่า การรับชมรายการมีคุณภาพ เช่น ภาพเสียงคมชัด ไม่กระตุก 
เนื้อหารายการสร้างสรรค์สนุกสนาน และเพลิดเพลิน รูปแบบการดำเนินรายการมีความน่าสนใจ การมี
โฆษณาคั่นรายการไม่มาก จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการของผู้บริโภค โดยในด้านการ
นำเสนอของรายการออนไลน์ที่เผยแพร่ในเฟซบุ๊กและยูทูบของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกยีรติฯ 
กลุ ่มตัวอย่างผู ้ชมรายการแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ภาพรวมของรายการทั้ง  
6 รายการนั้น ควรมีการเพิ่มเติมเทคนิคหรือลูกเล่นในรายการเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับตัวรายการ
มากขึ้น เช่น การเพิ่มภาพประกอบ การใส่คำบรรยาย การเพิ่มขนาดภาพ และมุมภาพที่หลากหลาย 
การใส่เอฟเฟกต์ประกอบ การใส่ Pop Up ตัวหนังสือ กราฟิก การคุมโทนสีชองรายการ การตบมุก 
ในรายการเพ่ือสร้างความดึงดูดมากยิ่งข้ึน การใช้เสียงเพลงประกอบในรายการให้สมดุลและมีความเป็น
เอกลักษณ์ของรายการ การตัดต่อให้รายการมีความกระชับมากยิ่งขึ ้น สอดคล้องกันกับที่มิลเลอร์
(Miller, 2011) ได้ให้ข้อแนะนำแนวทางการผลิตวิดีโอในยูทูบ (YouTube) ให้มีประสิทธิภาพใน  
3 ด้าน คือ 1) ด้านภาพ ได้แก่ การถ่ายสำหรับจอที่เล็กกว่า (Shoot for the Smaller Screen) การ
ทำให้สีโดดเด่น (Accentuate the Contrast) ภาพต้องช้าและนิ ่ง (Slow and Steady Win the 
Race) ลงทุนในอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ (Invest in Quality Equipment) การใช้กล้องสองตัว (Use two 
Cameras) อย่าใช้วิดีโอเก่า ถ้าใช้ต้องมีการปรับแต่งด้วย (Don’t Just Recycle Old Video-Re-Edit 
them too) จ้างมืออาช ีพ (Hire a Pro) แหกกฎบ้าง (Break the Rules) 2) ด้านเน ื ้อหา ได ้แก่  
ต้องบันเทิง (Be Entertaining) ต้องให้ความรู้ (Be Informative) ต้องทำให้สนุก (Go for the Funny) 
ทำให้สั้น (Keep it Short) ทำให้เรียบง่าย (Keep it Simple) ต้องมีจุดสนใจ (Stay Focused) สื่อสาร
ให้ชัดเจน (Communicate a Clear Message) หลีกเลี ่ยงการ โฆษณาแบบยัดเยียด (Avoid the 
Hard Sell) ทำให้สดใหม่เสมอ (Keep it Fresh) และ 3) ด้านการสร้างยอดขาย ได้แก่ การใส่เว็บไซต์
ลงในวิดีโอ ( Include your Website’s Address in your Video) การใส่ URL ในคำบรรยายด้วย 
( Include Your URL in the Accompanying Text) โดยส ิ ่ งเหล ่าน ี ้จะช ่วยพ ัฒนารายการของ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
 อีกท้ังในประเด็นด้านรูปแบบรายการออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการ แสดงความคิดเห็น
ว่า ควรมีการแลกเปลี่ยนและสื่อสารกับผู้ชม หรือสร้างกิจกรรมให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในรายการหรือการ
สำรวจความต้องการของผู้บริโภคในการรับสื่อ สอดคล้องกับแนวทางการตลาดดิจิทัลของ Wertime, 
K. & Fenwick, I. (2008) ที่ว่า “อย่าให้ผู้ชมเป็นผู้ชมที่เงียบอีกต่อไป นักการตลาดในปัจจุบันต้อง
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พยายามโน้มน้าวความรู้สึกของผู้บริโภคเข้าร่วมและรวบรวมคนเหล่านี้เข้าร่วมเพราะเขาอาจเป็นจุด
ประกายความคิด” เพราะฉะนั้นในการทำคลิปรายการที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ควรมีการสื่อสารสอง
ทางระหว่างรายการ และผู้ชมเพ่ือสร้างความใกล้ชิดให้กับผู้ชมรายการ และยังสร้างให้รายการมีความ
น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกด้วย เป็นการสื่อสารตามหลักการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ดังที่กัญชลี 
สำลีรัตน์ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า ในการสื่อสารการตลาดออนไลน์ควรเน้นที่การสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้บริโภคเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถแบ่งปันข้อมูลที่แบรนด์นำเสนอได้ หรือบอก และการสื่อสารควรเป็น 
Active Involvement นั่นคือ ผู้สื่อสารต้องโต้ตอบกับผู้บริโภคต่อไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา 
เพราะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เป็นการสื่อสารที่ผู้บริโภคสามารถสื่อสารกับแบรนด์ได้ตลอดเวลา 
ดังนั้นแบรนด์ควรสื่อสารเพ่ือตอบกลับมาสู่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 
 นอกจากนี้ดังที่กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการตั้งชื่อคลิปรายการ
ให้แปลก เพื ่อเรียกความสนใจ หรือการตั ้งชื ่อคลิปวิดีโอในชื ่อที ่กำลังเป็นกระแส การติดแท็ก  
ก็จะสามารถทำให้ผู้ชมรายการสามารถจะค้นหาผลลัพธ์รคลิปวิดีโอของรายการเพิ่มขึ้นได้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของภาสกร เรืองรอง 2015, อ้างถึงในอิศราวุฒิ กิจเจริญ, 2559) ที่กล่าวว่า Web3.0  
เป็นยุคแห่งความรู้ลิงค์ จุดเด่นคือ ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) หรือที่
เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ ทำให้สามารถทำนายพฤติกรรมและวิเคราะห์ตามความต้ องการของผู ้ใช้
เว็บไซต์ได้เช่นกัน และเป็นระบบท่ีเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ (Semantic Web) ทั้งบนเว็บไซต์ของผู้พัฒนา
และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะทำให้ระบบฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก แต่สามารถค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็วจากฐานข้อมูลใด ๆ (Global repository of data) เช่น การติดแท็ก
บนยูทูบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับคุณสมบัติของเว็บไซต์ยูทูบ (Duffy 2008 อ้างถึงใน 
อิศราวุฒิ กิจเจริญ, 2559) ดังนี้ 1. ใส่แท็กเป็นคำสั้น ๆ ที่เป็นคีย์เวิร์ดของคลิปนั้น ๆ  โดยช่วยค้นหา
ผู้ฟัง  2. วิดีโอที่เก่ียวข้อง (วิดีโอที่เก่ียวข้อง) เพ่ือนำเสนอคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ชมโดยอัตโนมัติโดย
การค้นหาแท็ก 

▪ ด้านเนื้อหารายการ จากผลการวิจัยครั้งนี้ในด้านเนื้อหารายการจะสังเกตุได้ว่า เนื้อหาใน
แต่ละรายการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นั้นในภาพรวมมีความเฉพาะด้าน กล่าวคือ 
เป็นเรื ่องเกี ่ยวกับการให้องค์ความรู ้ทางการเกษตร การดำเนินงานและกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นด้านเนื้อหาจึงมุ่งไปยังกลุ่มเกษตรกร และผู้ที่
สนใจด้านการเกษตร ซึ่งเนื้อหาด้านการเกษตรในรายการแต่ละครั้งนี้ควรมีขอบเขตของเนื้อหาที่ไม่
กว้างจนเกินไป เล่าเรื่องด้วยประเด็นสำคัญดังที่รายการต้องการนำเสนอ และควรนำเสนอเนื้อหาให้
กระชับ เข้าใจง่าย สอดคล้องกันกับการศึกษาของสุรฤทธิ์ สุวรรณรัตน์ (2553) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เชิงเกษตรในประเทศไทย ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านเนื้อหา 
เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะสามารถกระตุ้นเกษตรกรในการแสวงหาความรู้ ในการผลิตรายการ
โทรทัศน์เชิงเกษตรไม่ควรมีเนื้อหาที่กว้าง แต่ผู้ผลิตรายการต้องเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมเข้าใจง่ายและ
เข้าถึงง่าย  
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แต่อย่างไรก็ดีรายการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ถูกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์
เป็นสำคัญ เพราะฉะนั้น เนื้อหารายการที่ถูกนำเสนอในสื่อออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กและยูทูบจึงมีผลต่อ
การเลือกรับชมรายการของผู้ชมด้วยเช่นกัน ดังที่กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
รายการออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นั้นควรนำเสนอให้มีความแปลกใหม่  
เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับกระแสสังคม เช่น เรื่องเมนูอาหารที่แปลกใหม่ของรายการกินอยู่ดี หรือการ
ปรับรายการให้มีความสนุกสนาน มีความบันเทิงมากยิ่งขึ้น เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถทำมีความ
น่าสนใจเพิ่มยิ่งขึ้น ดังที่กชพร อนันตศานต์ (ม.ป.ป.) ที่ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกรับชมวิดีโอ
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มยูทูบ โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกรับชมวิดีโอออนไลน์บนแพลตฟอร์มยูทูบอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ผู้รับชมให้
ความสำคัญกับเนื ้อหาวิดีโอที ่สามารถตอบสนองความ ต้องการตนเอง เช่น เพื ่อความบันเทิง  
เพื่อการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น นอกจากนี้วิดีโอที่มีเนื้อหา แปลกใหม่ น่าสนใจ หรือเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับกระแสสังคม ประเด็นที่นิยมพูดถึงปัจจุบัน รวมถึงลักษณะการดำเนินรายการ และท่าทางของ
ผู้ดำเนินรายการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมวิดีโอออนไลน์บนแพลตฟอร์มยูทูบเช่นกัน  
 โดยแนวทางการพัฒนาเนื้อหารายการออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการของการวิจัยครั้งนี้นั้น คือ การนำเสนอเนื้ อหารายการ
ให้สั้น กระชับ เป็นเรื่องการเกษตรที่มีประโยชน์ หรือช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ชม หรือมีความใกล้ชิดกับ
ตัวผู้ชมรายการ เป็นเรื่องกระแสนิยม ก็จะเป็นเนื้อหาที่สร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชมรายการได้อีก
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกันกับข้อค้นพบของอิศราวุฒิ กิจเจริญ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสื่อสาร
ช่อง Gutumdai เพื่อสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ โดยค้นพบ
เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารด้านเนื้อหาของช่อง Gutumdai ที่มีประสิทธิภาพใน 4 ยุทธศาสตร์คือ  
1) การนำเสนอเนื้อหามีลักษณะสั้นเรียบง่าย (Keep it Short and Simple) 2) การนำเสนอเนื้อหาใน
รายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ชม 3) การนำเสนอเนื้อหาที่กำลังพูดถึงอยู่หรือ Talk of the Town ในขณะ
นั้น และ 4) ให้ความบันเทิงและความบันเทิงแก่ผู้ชม  

เนื้อหาในรายการ ต้องปรับให้เกษตรกรเข้าใจได้ง่าย โดยคณะวิจัยได้ใช้การศึกษาของอดิพล 
เอื้อจรัสพันธุ์ (2564) ที่ได้ศึกษาเรื่อง สถานการณ์รายการเกษตรในโทรทัศน์ไทยและรูปแบบการ
นำเสนอเนื ้อหาที ่เหมาะสมต่อเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลสำคัญที ่เกษตรกรต้องการ
ประกอบด้วย ข้อมูล 2 ส่วนด้วยกัน คือ ข้อมูลกลางน้ำ ได้แก่ 1) การจัดการศัตรูพืช เช่น โรคพืช แมลง 
วัชพืช ฯลฯ 2) การจัดการโรค 3) ข้อมูลโรคและศัตรู สัตว์เลี้ยง เช่น หมู เป็ด ไก่ วัว ฯลฯ และข้อมูล
ปลายน้ำ ได้แก่ 1) การกระจายผลผลิต 2) การคมนาคม 3) ผลผลิตจากสัตว์เลี ้ยง เพราะฉะนั้นใน
ประเด็นเหล่านี้อาจเป็นข้อมูลสำคัญเพ่ือให้ผู้ผลิตรายการทั้ง 6 รายการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตได้ รวมทั้งการนำเสนอเนื้อหาต้องครอบคลุมเกษตรกรทุก
กลุ่ม ไม่เฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาจประยุกต์เนื้อหาอ่ืน ๆ เข้าไป เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การทำธุรกิจ เกษตร รวมถึงเนื้อหาที่ตรงกับช่วงฤดูกาลผลิตของพืชแต่ละชนิด เป็นต้น 
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▪ ด้านพิธีกร ผลการวิจัยความคิดเห็นด้านพิธีกรของรายการออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการพึงพอใจต่อการทำหน้าของ
พิธีกร หากแต่มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนารายการต่อไปในอนาคตในประเด็นเรื่องความลื่นไหลใน
การจัดรายการ การสร้างคาแรกเตอร์ให้กับตัวพิธีกร การดำเนินรายการที่เป็นตัวตนของพิธีกรคนนั้น ๆ 
ออกมาเพ่ือให้มีความใกล้ชิดกับผู้ชมรายการอย่างมีความเป็นธรรมชาติ รวมทั้งในประเด็นการแต่งกาย
ของพิธีกรที่ควรให้เข้ากับรูปแบบและเนื้อหาของรายการ เพื่อจะได้มีความเป็นเอกภาพเดียวกันทั้ง
รายการ และทำให้รายการมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นพิธีกรควรมีความพร้อมทั้งด้าน  
วัจนภาษา และด้านอวัจนภาษา โดยองค์ประกอบที่เก่ียวข้องในการสร้างคาแรกเตอร์ให้กับพิธีกรได้นั้น 
จากข้อค้นพบในงานวิจัยของบุษลักษณ์ บัตรมาก (2558) เรื ่อง กระบวนการสื่อสารและการสร้าง 
คาแรกเตอร์ของผู้ประกาศกระบวนการสื่อสารและการสร้างคาแรกเตอร์ของผู้ดำเนินรายการเจาะข่าว
ตื้นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) พบว่า องค์ประกอบที่มีส่วนร่วมในการสร้างคาแรกเตอร์ให้กับผู้
ดําเนินรายการเจาะข่าวตื้นและรายการวีอาร์โซ (VRZO) คือ ช่องทางการสื่อสาร รูปแบบการนําเสนอ
รายการ ผู้รับสาร และการใช้ภาษาของผู้ดําเนินรายการ ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
นำไปพัฒนารายการต่อไปในอนาคตได้ นอกจากนี้จากการศึกษาของปอรรัชม์ ยอดเณร (2564) ยังได้
อธิบายเพิ่มเติมว่า ด้านวัจนภาษาผู้ประกาศและพิธีกรจำเป็นต้องสามารถเรียบเรียงความคิดและคำพูด
ให้ชัดเจนตรงประเด็น อีกทั ้งต้องยังสามารถสืบค้นหาข้อมูลประกอบการพูดให้  เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้ ส่วนด้านอวัจนภาษา ต้อง สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้ชม ควบคุมการใช้น้ำเสียง 
สายตา การแสดงออกทางสีหน้า และท่าทางได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งหมายรวมถึงบุคลิกลักษณะ การ
วางมาด ท่าทางการยืน การแต่งกาย และการแต่งหน้าทำผมเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ผู้ฟัง 

▪ ด้านเวลาและช่วงเวลาในการเผยแพร่ รายการออนไลน์ทั้ง 6 รายการของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดให้เผยแพร่ในช่วงเวลา 18.00 น. ของทุกวัน โดยหากวิเคราะห์
ช่วงเวลาเผยแพร่ดังกล่าวนั ้นอาจเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ ่มเกษตรในพื้นที่
ต่างจังหวัดที่จะสามารถมีเวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อมารับชมและรับความรู้จากรายการของ
ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ สอดคล้องกันกับการศึกษาของอุษณีย์ ด่านกลาง 
(2559) ในงานวิจัยเรื ่อง ปัจจัยที ่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู ้ชมวิดีโอคอนเทนท์บนสื ่อสังคม
ออนไลน์” โดยผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน มีความถี่ในการเข้า
รับชมสื่อวิดีโอคอนเทนท์บนสื่อสังคมออนไลน์สูงสุดคือ 1-2 วันต่อสัปดาห์ และรองมาคือ 3-4 วันต่อ
สัปดาห์ โดยจำแนกตาม ช่วงเวลาในการเข้ารับชมสื่อวิดีโอคอนเทนท์บนสื่อสังคมออนไลน์เป็ นเวลา
ช่วงเย็น (18.01-24.00 น.) รองมาคือ ช่วงบ่าย (12.01 -18.00 น.) โดยวัตถุประสงค์ในการเข้ารับชม
สื่อวิดีโอคอนเทนท์บนสื่อสังคมออนไลน์ คือ เพ่ือความสนุก และความบันเทิงมากที่สุด รองลงมา คือ 
เพื่อการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลข่าวสาร เช่น การศึกษา สินค้าและบริการ ตามลำดับ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกันกับผลการศึกษาของอดิพล เอื ้อจรัสพันธุ์ (2564) ที ่ได้ศึกษาเรื ่องสถานการณ์ 
รายการเกษตรในโทรทัศน์ไทยและรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมต่อเกษตรกร โดยจาก
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การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของรายการโทรทัศน์ทางการเกษตรไทยที่ออกอากาศระบบ  แอนะล็อกถึง
ดิจิทัล ที่ออกอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2562 – 2563 โดยผลการศึกษาพบว่า 
เวลาการออกกาศรายการการเกษตรทางโทรทัศน์โดยภาพรวมมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตเกษตรกร 
กล่าวคือ มีการออกอากาศรายการการเกษตรในช่วงเช้า ออกอากาศระหว่างเวลา 04.00 - 07.30 น. 
ช่วงเย็นออกกากาศระหว่างเวลา 16.00 - 21.00 น.  

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะต่อการเยี่ยมชม Online 

 1. จากการศึกษาในกระบวนการเยี่ยมชมแบบ Online พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็น
ว่ากิจกรรมในช่วงนี ้อาจจะยาวเกินไป โดยเฉพาะหากกลุ ่มเป้าหมายเป็นกลุ ่มนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ดังนั้นในขั้นตอนนี้หากมีการผลิตสื่อเพื่อแนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็กเป็นคลิปการ์ตูน หรือลดระยะเวลาให้น้อยลง จะทำให้
เกิดความน่าสนใจเพิ่มมากข้ึน 
 2. ช่วงแนะนำพิพิธภัณฑ์โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ควรมี Key plan และมีจุดเชื่อมโยงเพ่ือ
แจ้งว่า จากจุดนี้สามารถไปเยี่ยมชมจุดใดต่อได้ มีลักษณะคล้าย ๆ เกมลากเส้นต่อจุด เพื่อให้ผู้เข้าชม
สามารถเข้าใจภาพรวมของผังพื้นที่จัดแสดงอยู่ได้ เนื่องจากผู้เยี ่ยมชมในรูปแบบ Online ไม่เคย 
มาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนั้น จึงไม่สามารถเห็นภาพรวมได้  

3. ในขั ้นตอนการเปิดภาพยนตร์ 2 มิติ พบว่า ในส่วนของกลุ ่มเป้าหมายที่เป็นผู ้ใหญ่  
อาจไม่เหมาะที่จะให้ดูการ์ตูน ดังนั้นควรมีหนังสั้น หรือคลิปวิดีโอที่ให้ความรู้แทน 
 4. ควรมีการกำหนดการประเมินผล หรือติดต่อสอบถามไปยังผู้ประสานงานหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการเยี่ยมชมให้ชัดเจน กลุ่มเป้าหมายบางท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากเสร็จสิ้นการ
อบรม และทุกท่านแสดงความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ต้องการให้มีการติดต่อกลับ เพื่อนำ
ข้อมูลไปพัฒนาต่อ รวมถึงต้องการให้มีช่องทางในการติดต่อระหว่างพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม  
พระเกียรติฯ และผู้เข้าชมเพ่ือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอื่น ๆ  
 

ข้อเสนอแนะต่อพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง  
จากการวิเคราะห์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง มีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในด้านรูปแบบ

ของพิพิธภัณฑ์ โดยมีหัวข้อย่อย ดังต่อไปนี้ 
- การเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ควรเป็นไปในรูปแบบเหมือนกัน 
- การออกแบบ Web page ซึ ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช ่น Key plan  

ส่วนควบคุมทิศทาง สัญลักษณ์ในการคลิ๊กเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น ให้มีความชัดเจน เข้าใจ  
ได้ง่าย เพ่ือเอ้ือประโยชน์สำหรับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงให้มีความเข้าใจในการชมพิพิธภัณฑ์ 
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- สื ่อที ่ใช้ในการให้ข้อมูลเพิ ่มเติมในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ควรมีความหลากหลาย  
และสามารถศึกษาลักษณะสิ่งของที่นำมาโชว์ได้อย่างใกล้ชิด 

- การเพ่ิมพ้ืนที่สำหรับการติดต่อกันระหว่างผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
 

ข้อเสนอแนะต่อการผลิตรายการ 
จากการวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมรายการ ประกอบทั้งการทบทวนแนวคิด 

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ คณะวิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารายการ 
 1. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  

-   ควรมีไตเติ้ลรายการเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของรายการ และเป็นการแนะนำรูปแบบ
และเนื้อหาของรายการ อาจใช้รูปแบบใกล้เคียงกันกับตอนปิดท้ายรายการได้ 

-   ควรใช้ขนาดภาพทีม่ีความหลากหลายมากขึ้น 
- ควรเพิ ่มเทคนิคการนำเสนอของรายการ เช่น การเพิ ่มภาพประกอบ การใส่  

คำบรรยาย การใส่ Pop up เสียงตบมุก หรือลูกเล่นพิเศษในรายการเพ่ือสร้างความดึงดูดมากยิ่งขึ้น  
- ควรเพิ ่มเติมประเด็นเนื ้อหาใหม่ ๆ ที ่ใกล้ตัวกับผู ้ชม จะได้มีความน่าสนใจ  

มากยิ่งขึ้น เป็นประเด็นเนื้อหาที่คนเมือง หรือคนยุคใหม่ที่สนใจเกษตรที่มีพ้ืนที่จำกัด สามารถทำตาม
ได ้

- ควรเพิ่มเนื้อหาต่อยอดให้ผู้ชมเห็นผลลัพธ์ของสิ่งที่รายการนำเสนอ เช่น เมื่อสอน
วิธีการทำไปแล้วหลังจากนั้นอีก 7 - 15 วันของการปลูก สิ่งที่นำเสนอในรายการนั้นจะเกิดผลอย่างไร
ต่อไป เพ่ือผู้ชมรายการจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนของทั้งกระบวนการ 

- การนำไฮไลต์ที่จะเกิดขึ ้นในรายการมาตัดต่อเพื่อนำเสนอเพื่อดึงดูดความสนใจ 
ของผู้ชมในช่วงต้นรายการ 

- ควรมีโลโก้รายการขึ้นตลอดทั้งรายการ 
- วางบทบาทของพิธีกรให้มีความสมดุลทั ้งสองคน ให้การดำเนินรายการมีความ

ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และให้พิธีกรชวนพูดคุยกับผู้ชมรายการมากขึ้น 
- ควรตัดต่อรายการให้มีความกระชับยิ่งขึ้น โดยสามารถลดทอนรายการในช่วงต้น

รายการลง และเพ่ิมช่วงการให้องค์ความรู้ หรือการสาธิตให้มากขึ้น  
2. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารายการ กิน อยู ่ด ี

    -  หลังจากเปิดไตเติ้ลรายการควรมีการขึ้น Super ตัวหนังสือชื่อรายการ เพื่อเป็นการ
แนะนำรายการกับผู้ชมด้วยการสื่อสารด้วยภาพ 

- หากทางผู้ผลิตจะมีการแบ่งช่วงในรายการ ควรมีการคั่นช่วง ให้ผู้ชมเห็นการแบ่งช่วง
รายการที่ชัดเจน เช่น ช่วงที่ 1 ช่วงตามล่าวัตถุดิบ ช่วงที่ 2 เข้าครัวปรุงอาหาร เป็นต้น  

- ควรมีโลโก้รายการขึ้นตลอดทั้งรายการ 
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- ควรเพิ่มเติมด้านเมนูอาหารที่พิเศษ ยกระดับเมนูที่แปลกใหม่ น่าสนใจ เพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้ชม 

- ควรใช้ขนาดภาพที่มีความหลากหลายมากข้ึน เนื่องจากปัจจุบันยังใช้ Medium Shot 
เป็นส่วนมาก และระวังเรื่องการสั่นไหวของกล้อง 

- ควรเพิ่มเทคนิคการนำเสนอของรายการ เช่น การเพิ่มภาพประกอบ การขึ้นอธิบาย
วัตถุดิบต่าง ๆ เครื่องปรุงในการทำอาหาร การใส่คำบรรยาย การใส่ Pop up หรือลูกเล่นพิเศษ 
ในรายการเพ่ือสร้างความดึงดูดมากยิ่งข้ึน  

- คุมเรื่องโทนสีของภาพในรายการที่มีผลต่อการนำเสนอให้ดูน่ารับประทาน 
- สามารถสร้างการจดจำรายการด้วยเสียงเพลงประจำรายการ เพื่อจะได้มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว และในปัจจุบันเสียงดนตรีบางช่วงดังเกินไปจนกลบเสียงพูดของพิธีกรควรปรับให้สมดุล  
- ควรเพิ่มเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ในการจัดการวัตถุดิบ หรือทำเมนูอาหารนั้น ๆ เพ่ือให้ผู้ชม

รับรู้ไปด้วยก็จะทำให้รายการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น  
- ควรกระชับเวลาในการนำเสนอให้สั้นลงกว่านี้ ทั้งตอนหาวัตถุดิบและการประกอบ

อาหารที่มีความยืดเยื้อ สามารถตัดต่อให้การดำเนินเรื่องกระชับขึ้นได้ 
3. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารายการวิชาของแผ่นดิน  

 -  ควรม ีการวางแผนรายการต ั ้ งแต ่การอบรม ท ั ้ งการวางกล ้องในการถ ่ายทำ  
เพ่ือจะสามารถนำมาตัดต่อได้ในภายหลัง  

- ควรมีไตเติ้ลรายการเพื ่อสร้างเอกลักษณ์ของรายการ และเป็นการแนะนำรูปแบบ 
และเนื้อหาของรายการ 

- ควรมีภาพประกอบในรายการ การใส่เอฟเฟกต์ประกอบ การตัดต่อให้รายการ  
มีความกระชับมากยิ่งข้ึน 

- ควรปรับลูกเล่นในการรายการทั้งการขึ้นแถบตัวอักษร การใส่คำบรรยาย การใส่กราฟิก
ต่าง ๆ ให้รายการมีความน่าสนใจเพ่ิมยิ่งข้ึน 

- ควรมีการใส่ประวัติวิทยากรสั ้น ๆ หรือส่วนที ่เป็นประเด็น สำคัญในการบรรยาย  
แต่ละครั้ง เพ่ือให้รายการมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 

- ควรคัดเลือกประเด็นที่ตอบโจทย์หรือตรงกับความต้องการของผู้ชม หรือนำเสนอ  
ว่าประเด็นดังกล่าวในรายการที่วิทยากรกำลังนำเสนอจะส่งผลดี หรือช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ชมได้
อย่างไร จะทำให้มีความใกล้ชิดของผู้ชมมากยิ่งขึ้น 

- การพัฒนารายการควรมีการตั้งชื่อตอนให้น่าสนใจ ใช้คำที่ โดนใจในออนไลน์ หรือการ
ทำภาพปกคลิปให้ดึงดูดก็จะช่วยให้ผู้ชมในออนไลน์กดเข้ามารับชมได้ยิ่งขึ้น 

- ควรมีการคัดสรรประเด็นสำคัญ การตัดต่อให้สั้นกระชับ เพ่ือให้ผู้ชมสามารถรับรู้ได้  
- ควรใช้ขนาดภาพที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
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- ควรมีโลโก้รายการขึ้นตลอดทั้งรายการ 
4. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารายการเพลินบนจอ  

- อาจเพิ่มเติมเรื่องเสียงประกอบในรายการ และการตบมุกในรายการ ที่ให้มีความสมดุล 
ลงจังหวะมากยิ่งขึ้น  

- รายการมีเทคนิคที่น่าสนใจอยู่แล้ว แต่บางช่วงของรายการก็มีความยืดเยื้อ อาจ เพ่ิม
เทคนิคการนำเสนอของรายการ เช่น การเพิ ่มภาพประกอบ การใส่คำบรรยาย การใส่ Pop up 
ระหว่างเนื้อหารายการ หรือลูกเล่นพิเศษในรายการเพ่ือสร้างความดึงดูดมากยิ่งข้ึน  

- ควรใช้ขนาดภาพที่มีความหลากหลายกมากข้ึน 
- ควรมีโลโก้รายการขึ้นตลอดทั้งรายการ 
- ในบางตอนการแต่งกายของพิธีกรอาจดูเป็นทางการเกินไป เพราะฉะนั้นในแต่ละครั้ง

ควรออกแบบการแต่งกายของพิธีกรให้เข้ากับรูปแบบของรายการ ที่มีความผ่อนคลายมากขึ้น 
- ผู้ผลิตรายสามารถจะลดเวลาให้สั ้นลง กระชับในการดำเนินเรื ่องได้ คัดสรรเฉพาะ

ประเด็นหลักในการนำเสนอในละตอน  
5. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารายการเรื่องเล่าชาวเกษตร 

- ควรมีตัวถอยหลังก่อนเข้ารายการ เพื่อผู้ชมรายการและทีมงานผู้ผลิตได้รับทราบเวลา
ของรายการร่วมกัน 

- ควรมีการขึ้น Super ชื่อ สกุลจริง และตำแหน่งของพิธีกรให้ชัดเจน 
- ควรมีบาร์ด้านล่างระหว่างที่พิธีกรพูดถึงประเด็นของข่าว หรือกิจกรรมในรายการ เช่น 

แจ้งกดไลฟ์กดแชร์ของรายการ ฯลฯ 
- เวลาของรายการนานเกินไป สามารถลดเวลาของรายการให้อยู่ท่ีประมาณ 30 นาท ี
- เนื่องจากเป็นรายการสด ทำให้บางช่วงพิธีกรมีการพูดทับซ้อนกัน ควรมีการวางช่วง

หรือประเด็นในการนำเสนอของรายการให้ชัดเจน 
- อาจปรับให้มีประเด็น หรือเนื ้อหาที ่เล่าในรายการให้เกี ่ยวกับคนยุคใหม่ วัยรุ่น  

ในสังคมเมือง หรือเกี่ยวกับการทำการเกษตรของคนเมือง เช่น การทำการเกษตรสำหรับคนที่มีพื้นที่
น้อย ๆ ตามคอนโด หรือมีพ้ืนที่จำกัด เป็นต้น เพ่ือขยายกลุ่มผู้ชมรายการเพ่ิมข้ึน 

- เนื้อหาในรายการมีการสลับช่วงไปมา อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ชมได้ ควรมีการ
ลำดับเนื้อหารายการให้ชัดเจน และหากมีการพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอในรายการควร Insert 
ภาพขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ชมเห็นได้ชัดเจน  

- เรื่องการใช้สายตาในการมองไปทางข้าง ๆ อาจส่งผลต่อการรับชมของผู้ชมว่าพิธีกร
หันไปมองบทหรือทีมงาน ทางรายการควรมีระบบการดำเนินงานที่เอ้ือต่อการดูคิวหรือประเด็นต่าง ๆ 
ในรายการที่จะได้ไม่กวนสายตาผู้ชม 

- ควรใส่ Super ชื่อและตำแหน่งของพิธีกร 
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- ตอนนำเสนอสินค้า ควรสลับกล้องไปมากับพิธีกร หรืออาจจะทำเป็นสองจอแทน
กล้องที่จับตัวสินค้าควรหามุมอื่น ๆ ด้วยที่ไม่ใช่แค่มุมเดียว (เนื่องจากมองยาก) รวมไปถึงขนาดภาพ
และการซูมเข้าซูมออกหรือการจับภาพตามตัวสินค้า ในขณะที่พิธีกรกำลังพูดถึงอยู่ 

- ตอนจบรายการ เสียงดนตรีรายการมาช้าไป อาจมีคลิปปิดรายการที่เป็นแพทเทิร์น 
ของรายการไว้เหมือนไตเติ้ลรายการ  

- ควรมีโลโก้รายการขึ้นตลอดทั้งรายการ เพราะตอนนี้มีขึ้นบ้าง แล้วหายไปบ้างบางช่วง
ของรายการ 

6. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารายการเกษตรภูธร  
- ด้านเทคนิคการนำเสนอทั้งเรื่องเวลาในการนำเสนอ มุมภาพ การเล่าเรื่องควรมีความ

กระชับ และเพิ่มเทคนิคต่าง ๆ เช่น การขึ้น Pop Up ตัวหนังสือหรือลูกเล่นในรายการ การ Insert 
ภาพ หรือวิดีโอการดำเนินกิจกรรม หรือสิ่งที่คนเดินเรื่องอธิบาย 

- ควรขึ้นคำบรรยายตลอดทั้งรายการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไม่สามารถ
เปิดฟังเสียงได้ในเวลานั้น 

- ควรมีโลโก้รายการขึ้นตลอดทั้งรายการเพ่ือจะได้สร้างการจดจำรายการ 
- โทนของดนตรีประกอบรายการ อาจมีการใช้เสียงดนตรีให้เห็นเอกลักษณ์ประจำ

รายการ เพื่อสร้างการจดจำให้กับผู้ชม และการมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของรายการ 
- ด้วยเบื้องหลังของการผลิตรายการ คือการส่ง  Footage จากเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งอาจทำให้คุณภาพด้านการถ่ายทำ และเสียงในการบันทึกอาจจะไม่มี
มาตรฐานเดียวกัน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อาจกำหนดเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ 
ในรายการ และสามารถให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อกับเครือข่ายเพื่อสร้างมาตรฐานในการผลิตสื่อ
ร่วมกันในอนาคตกับทางเครือข่าย เช่น การจัดอบรมการผลิตสื่ออย่างง่ายด้วยสมาร์ตโฟน เป็นต้น 

- เนื้อหาของรายการยังจำกัดอยู่ในวงแคบ สามารถขยายประเด็นเนื้อหาจากพื้นที่ชุมชน 
ไปยังโรงเรียน หรือส่วนต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น และอาจมีการสำรวจความต้องการของผู้ชมว่าต้องการรู้  
หรือทราบประเด็นใด จะทำให้รายการสามารถผลิตเนื้อหาที่ผู้ชมต้องการรับชมได้ เช่น ตอนนี้กระแส
การเกษตรเรื่องใดกำลังเป็นที่พูดถึงก็นำมาเสนอในรายการ และกระชับการเล่าเรื่องให้สั้น  

- หากรายการมีการเพิ่มการมีส่วนร่วมท้ายรายการ เช่น การเล่นเกม กิจกรรมร่วมกับ  
ทางรายการ ก็จะทำให้รายการมีส่วนร่วมยิ่งข้ึน 

- ควรเน้นการชูทรัพยากรท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ หรือผลสำเร็จของแต่ละชุมชน ที่สามารถ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมหรือผู้คนในชุมชนอื่น ๆ ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ จะทำให้
รายการน่าสนใจยิ่งขึ้น 

- ความยาวของรายการเกษตรภูธรในปัจจุบันนั้นเหมาะสมต่อการรับชม แต่ควรดำเนิน
เรื่องราวในรายการให้กระชับขึ้น และควรดึงไฮไลต์สำคัญของรายการขึ้นมานำเสนอ ซึ่งหากมีการ 
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ตัดต่อประเด็นสำคัญให้กระชับ รายการจะสั้นลง ก็จะสะดวกต่อการรับชมของผู้ชม หรือรายการควรมี
ความยาวประมาณ 10 นาท ี
 

สรุปข้อเสนอแนะต่อการผลิตรายการในภาพรวม 
จากการวิจัยเพื ่อศึกษาความคิดเห็นของผู ้ชมรายการ ประกอบทั้งการทบทวนแนวคิด 

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ คณะวิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารายการออนไลน์ใน
ภาพรวม ดังนี้ 

1. ควรมีไตเติ้ลรายการ และท้ายรายการ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของรายการ และเป็นการ
แนะนำรูปแบบและเนื้อหาของรายการให้ผู้ชมได้ทราบ 

2. ควรเพิ ่มเทคนิคการนำเสนอของรายการ เช่น เพิ ่มภาพประกอบ การใส่คำบรรยาย  
การใส่เอฟเฟกต์ประกอบ การใส่ Pop up การขึ้นอธิบายวัตถุดิบต่าง ๆ เครื่องปรุงต่าง ๆ เสียงตบมุก 
หรือวิดีโอการดำเนินกิจกรรม หรือสิ่งที่คนเดินเรื่องอธิบายหรือลูกเล่นพิเศษในรายการเพื่อสร้าง 
ความดึงดูดมากยิ่งขึน้  

3. ควรเพิ่มเติมประเด็นเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ใกล้ตัวกับผู้ชม จะได้มีความน่าสนใจมากยิ ่งขึ้น  
เช่น  เป็นประเด็นเนื้อหาที่คนเมือง หรือคนยุคใหม่ วัยรุ่นในสังคมเมืองที่สนใจเกษตรที่มีพ้ืนที่จำกัดให้
สามารถทำตามได้ การยกระดับเมนูอาหาร หรือการทำเกษตรแบบใหม่ที่ใกล้ชิด หรอืช่วยแก้ไขปัญหา
ของผู้ชมได้อย่างไร ก็จะทำให้มีความใกล้ชิดของผู้ชมยิ่งขึ้น และอาจมีการสำรวจความต้องการของ
ผู้ชมว่าต้องการรู้หรือทราบประเด็นไหน ก็จะทำให้รายการสามารถผลิตเนื้อหาที่ผู้ชมต้องการรับชมได้ 

4. การนำไฮไลต์ในรายการมาตัดต่อเพ่ือนำเสนอ เพ่ือดึงดูดความสนใจในช่วงต้นรายการ 
5. ควรมีโลโก้รายการขึ้นตลอดทั้งรายการ 
6. หากมีการแบ่งช่วงรายการ ควรมีการคั่นช่วงให้ผู้ชมเห็นการแบ่งช่วงรายการที่ชัดเจน  
7. ควรใช้ขนาดภาพที่มีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยังใช้ Medium Shot  

เป็นส่วนมาก และระวังเรื่องการสั่นไหวของกล้อง 
8. คุมเรื่องโทนสีของภาพในรายการที่มีผลต่อการนำเสนอรายการ 
9. การพัฒนารายการควรมีการตั้งชื่อตอนให้น่าสนใจ ใช้คำที่โดนใจในออนไลน์ หรือการทำ

ภาพปกคลิปให้ดึงดูดก็จะช่วยให้ผู้ชมในออนไลน์กดเข้ามารับชมได้ยิ่งขึ้น 
10. การแต่งกายของพิธีกรควรปรับให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบและเนื้อหารายการ  
11. ผู ้ผล ิตรายการสามารถลดเวลาของรายการให้สั ้นลง การดำเนินเร ื ่องให้กระชับ  

โดยคัดสรรเฉพาะประเด็นหลักในการนำเสนอ  
12. ควรขึ ้นคำบรรยายแทนเสียงตลอดทั ้งรายการ เพื ่ออำนวยความสะดวกให้กับคน  

ที่ไม่สามารถเปิดฟังเสียงได้ในเวลานั้น 
13. ควรมีการคุมโทนของดนตรีประกอบรายการ การสร้างเสียงดนตรีประจำรายการ  

เพ่ือสร้างการจดจำให้กับผู้ชม และการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรายการ 
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14. หากรายการมีการเพิ ่มการมีส่วนร่วมท้ายรายการ เช่น การเล่นเกม กิจกรรมร่วม  
กับทางรายการ ก็จะทำให้รายการมีส่วนร่วมยิ่งข้ึน 

15. ควรเน้นการชูทร ัพยากรท้องถิ ่นในแต่ละพื ้นที ่ หรือผลสำเร ็จของแต่ละช ุมชน  
ที่จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมหรือผู้คนในชุมชนอื่น ๆ ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
ก็จะสามารถทำให้รายการน่าสนใจยิ่งขึ้น 

16. ความยาวของรายการเกษตรภูธรในปัจจุบันนั้นเหมาะสมต่อการรับชม แต่ก็ควรดำเนิน
เรื่องราวในรายการให้กระชับขึ้น และควรดึงไฮไลต์สำคัญของรายการขึ้นมานำเสนอ ซึ่งหากมีการ  
ตัดต่อประเด็นสำคัญให้กระชับ รายการจะสั้นลง ก็จะสะดวกต่อการรับชมของผู้ชม  
 

ข้อเสนอแนะต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก 
1. จำนวนการโพสต์ต่อวันอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้สามารถสื่อสารได้ทุกช่วงเวลา แต่ทว่าอัตรา

การโพสต์ในวันจันทร์ค่อนข้างน้อย ควรกระจาย Content ให้ครบในทุก ๆ วัน เพื่อให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และก่อให้เกิด Engagement ใน Fan page ตลอดเวลา  

2. ประเภทของสื่อที่ใช้โพสต์ ในส่วนของ Link อาจเพิ่มเติมด้วยการนำ Link ข่าวที่เกี่ยวกับ
องค์กรที่อยู่ในสื่ออ่ืนมาแชร์เพ่ิมเติมใน Fan page 

3. ควรมีการซื้อโฆษณากระตุ้นให้คลิปสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพ่ิมมากข้ึน 
4.  ควรใส่ชื่อรายการในการโพสต์แต่ละครั้ง เพ่ือช่วยการค้นหาของผู้ชมได้สะดวกขึ้น 
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** หมายเหตุ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางพัฒนารายการ 
 

1. การมี Logo และไตเติ้ลประจำรายการ 
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2. ตัวอย่างการใช้มุมภาพที่หลากหลายในรายการ 
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3. ตัวอย่างการขึ้น Pop Up ข้อความและกราฟิกพิเศษในรายการ 
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4. ตัวอย่างการขึ้นข้อความ เพื่ออธิบายวัตถุดิบ ส่วนผสม หรือเมนูอาหาร 
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5. ตัวอย่างการขึ้นคำบรรยายในรายการ   
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6. ตัวอย่างปกคลิปรายการ 
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7. ตัวอย่างการ Insert ภาพนิ่ง หรือวิดีโอในรายการ 
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▪ Reference ตัวอย่างรายการ  

1. รายการหม้อข้าวหม้อแกง  
ลิ้งก์รายการ : https://bit.ly/3SLE23r 

2. รายการเที่ยวไทยไม่ตกยุค 
ลิ้งก์รายการ : https://bit.ly/3vVUnZu 

3. รายการกินอยู่คือ 
ลิ้งก์รายการ : https://bit.ly/3SOxUYj 

4. รายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS 
ลิ้งก์รายการ : https://bit.ly/3Qel4Rj 

5. รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง 
ลิ้งก์รายการ : https://bit.ly/3JXmahZ 

6. รายการลุยไม่รู้โรย Super Active 

ลิ้งก์รายการ : https://bit.ly/3Ahufe2 

7. รายการเกษตรอีซ่ี 

ลิ้งก์รายการ : https://bit.ly/3dfawCL 

8. The Green Diary 

ลิ้งก์รายการ : https://bit.ly/3QE8R8d 

9. สวนผักคนเมือง : ปลูกเมือง ปลูกชีวิต 

ลิ้งก์รายการ : https://bit.ly/3QlI7tw 
10. รายการเกษตรยกนิ้ว 

ลิ้งก์รายการ : https://bit.ly/3dfb8Z5 
11. PEACH EAT LAEK 

ลิ้งก์รายการ : https://bit.ly/3pgiBKk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3vVUnZu
https://bit.ly/3Ahufe2
https://bit.ly/3dfawCL
https://bit.ly/3QE8R8d
https://www.facebook.com/cityfarmthailand/?__tn__=-UC
https://bit.ly/3QlI7tw
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ภาคผนวก ก. 
แบบสัมภาษณ์ผู้อำนวยการผลิตรายการ 

 
1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ (ชื่อ ตำแหน่ง และบทบาทหน้าที่ในรายการ) 
2. Concept / รูปแบบของรายการ 
3. การคัดเลือกประเด็น เนื้อหา 
4. การคัดเลือกพิธีกร 
5. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
6. เวลาของรายการ/ช่วงเวลาในการเผยแพร่ 
7. ปัญหา/อุปสรรค 
8. สิ่งที่คาดหวังจากการรับชมรายการ 
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ภาคผนวก ข. 
แบบสังเกต 

 

ที่ ประเด็นการสังเกต 
การสังเกต 

ผู้นำชม ผู้เข้ารับบริการ อื่นๆ 
1 การต้อนรับคณะผู้มา

เยี่ยมชม 
 
 
 

  

2 การจัดกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ 

   

3 การแนะนำ
พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ 

   

4 การจัดกิจกรรมแต่
ละช่วง 

 
 
 

  

5 การสร ุ ปประ เด็น
สำคัญแต่ละฐาน 

 
 
 

  

6 การสร้างการมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้นำชม
และผู้เข้ารับบริการ 
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ภาคผนวก ค. 

แบบสอบถามในรูปแบบ On-site 
 

 แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) การให้ข้อมูลไม่มีผลใด ๆ 
ข้อมูลจะไม่มีการนำไปเปิดเผย และผู้จัดทำขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ 
 
คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามข้อมูลที่เป็นจริง 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. เพศ 
 1) ชาย     2) หญิง 

  3) LGBTQIA+    4) ไม่ระบุ  
2. อาย ุ
 1) 12 - 15 ป ี    2) 16 - 18 ป ี
 3) 19 – 24 ป ี    4) 25 – 34 ป ี 
 5) 35 – 44 ป ี    6) 45 – 54 ป ี   
 7) 55 – 64 ป ี    8) 65 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
 1) ประถมศกึษา    2) มัธยมศึกษาตอนต้น   
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  4) ปวส. 
  5) ปริญญาตร ี    6) ปริญญาโท 
  7) ปริญญาเอก    8) อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................    
4. 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)........................ 
5. ปัจจุบันคุณพักอาศัยอยู่จังหวัดใด 

  1)  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  2) ภาคกลาง 
  3)  ภาคเหนือ     4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  5)  ภาคตะวันออก    6)  ภาคตะวันตก 
  7)  ภาคใต้ 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
6. คุณเคยเปิดรับข่าวสารของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จากสื่อใดต่อไปนี้  (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) อาจารย์ / รุ่นพี่-รุ่นน้อง / เพ่ือน / คนรู้จัก  2) กิจกรรมออกบูทตามสถานที่ต่าง ๆ 
 3) สื่อเว็บไซต์ www.wisdomking.or.th 4) เฟซบุ๊ก 
 5) อินสตาแกรม    6) ทวิตเตอร์  
 7) Line     8) tiktok  
 9) YouTube     10) อ่ืนๆ ........................................ 
7. คุณเคยเปิดรับข่าวสารของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในประเด็นใดต่อไปนี้ (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) กำหนดการกิจกรรมทั่ว ๆ ไป   
 2) ข้อมูลกำหนดการเยี่ยมชมแบบ Walk-in 
 3) ข้อมูลกิจกรรมการเยี่ยมชมแบบ Online  
 4) รายการออนไลน์ 
 5) ข้อมูลกิจกรรมการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง    
 6) อื่นๆ ................................................ 
8. คุณมีความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์จากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างไร (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเพียงพอ   
 2) ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
 3) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง   
 4) ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม 
 5) อ่ืนๆ ................................................ 
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใช้บริการ 
9. คุณเคยมาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวนกี่ครั้ง 
  1) ครั้งแรก   2) 2 ครั้ง  
  3) 3 ครั้ง   4) 4 ครั้ง 
  5) 5 ครั้ง   6) มากกว่า 5 ครั้ง 
10. ส่วนใหญ่คุณมาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กับใคร 
  1) คนเดียว   2) โรงเรียน/หน่วยงาน  
  3) เพื่อน   4) ครอบครัว 
  5) อื่นๆ ................................................  
 

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


340 
 
11. คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมใดของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้  
  2) โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
  3) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แบบ Walk-in  
  4) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Online 
  5) ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ พกฉ.  
  6) ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online 
  7) โครงการอบรมในพ้ืนที่ พกฉ.  
  8) โครงการอบรม Online 
  9) อื่นๆ ................................................ 
 
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจ 
12. คุณประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
ที ่ โซนจัดแสดง ไม่ได้ 

เข้าชม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 
ชั้น 1 

 
     

2 พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 
ชั้น 2 

 
     

3 พ ิพ ิ ธภ ัณฑ ์มห ั ศจรรย์
พันธุกรรม 
อาคาร 3 

 
     

4 พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร  
อาคาร 4 

 
     

5 พิพิธภัณฑ์ดินดล 
อาคาร 7 
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13. คุณประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ฯ ในอาคารใดมากที่สุด  
  1) พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคาร 5 ชั้น 1  
  2) พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาคาร 5 ชั้น 2  
  3) พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคาร 3  
  4) พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร อาคาร 4 
  5) พิพิธภัณฑ์ดินดล อาคาร 7 
14. การจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ฯ ในอาคารที่คุณประทับใจมากที่สุด เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
15. คุณประทับใจการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์การกลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ในส่วนของฐานการเรียนรู้ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 
ที ่ ฐานเรียนรู้ ไม่ได้ร่วม

กิจกรรม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 เกษตรพอเพียงเมือง       
2 นวัตกรรมบ้านพึงตนเอง

ด้านพลังงาน 
 

     

3 บ้านดิน บ้านฟาง       
4 1 ไร่ พอเพียง       
5 นาโยนกล้า       
6 วิถีเกษตรไทย 4 ภาค       

 
16. คุณประทับใจการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ ในส่วนของฐาน
การเรียนรู้ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
ที ่ ฐานเรียนรู้ ไม่ได้ร่วม

กิจกรรม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 ผักคุณภาพในโรงเรือน       
2 ต้นไม้แห่งการเรียนรู้       
3 การขยายพันธุ์พืช       
4 แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

ประยุกต ์
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17. คุณประทับใจฐานการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฐานใดมากที่สุด 
  1) พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง   
  2) พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ 
 
18. ฐานการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฐานที่คุณประทับใจมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................. .............. 
19. คุณประทับใจการฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 
ที ่ ข้อความ ไม่ได้

ร่วม
กิจกรรม 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 การสร้างบ้านดิน       
2 การปลูกผักบนพื้นปูน       
3 การปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์       
4 สารพัดงอก (ไมโครกรีน)       
5 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ       
6 การทำนาด้วยวิธีโยนกล้าและ

ดำนา 
 

     

7 การขยายพันธุ์พืช       
8 การปั้นก้อนอาหารปลา       
9 การเลี้ยงไส้เดือนดินในลิ้นชัก

กล่องพลาสติก 
 

     

10 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า       
11 การปลูกผักคอนโด       
12 ก า ร ป ล ู ก ผ ั ก ค ุ ณ ภ า พ ใ น

โรงเรือน 
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ตอนที่ 5 ความพึงพอใจด้านการให้บริการ 
20. คุณเคยติดต่อ/ประสานงานเพื่อขอเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ หรือไม่ 
  1) เคย   2) ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 22) 
21. คุณติดต่อขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านช่องทางใด 
  1) เว็บไซต์   2) แฟนเพจเฟซบุ๊ก 
  3) Application   4) ติดต่อเจ้าหน้าที่นำชมโดยตรง 
  5) ติดต่อจุดประชาสัมพันธ์  6) อ่ืน ๆ ...................................... 
22. คุณมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการในส่วนของการจองหรือติดต่อเข้ารับชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

ที ่ ข้อความ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 ความหลากหลายของช่องทางใน

การต ิดต ่อเพ ื ่อจองค ิวเข ้าชมที่
พ ิพ ิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

     

2 เว็บไซต์แสดงรายการละเอียดการ
จองเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน  

     

3 เอกสารรายละเอ ียดหล ักส ูตร/
กิจกรรม เข้าใจง่าย  

     

4 การแจ้งหลักสูตร/กิจกรรม อย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว 

     

5 ความรวดเร ็ ว ในการต ิดต ่อกับ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง 

     

6 การอธิบายรายละเอียดของหัวข้อ
ก ิจกรรมต ่าง ๆ ของเจ ้าหน ้าที่
ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง 

     

7 การยืนยันรายละเอียดการเข้าชม      

8 ระยะเวลาในการยืนยันก่อนการเข้า
ชม 

     

9 การต ิดตามผลหล ังจากจบการ 
เยี่ยมชม 
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23. คุณมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชมในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 

ที่ ข้อความ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
การต้อนรับ 
1 การต้อนรับคณะผู้เข้าชม      
2 การแจ้งรายละเอียดการแสดงในแต่

ละส่วนของพิพิธภัณฑ ์
     

องค์ความรู้ 
3 ความรอบรู้ในหัวข้อการบรรยาย      
4 อธิบายข้อมูลละเอียด ชัดเจน      
5 จัดกิจกรรมนำชมบรรลุตามเป้าหมาย

ที่หน่วยงานกำหนดไว้ 
     

6 การสรุปสาระสำคัญของการนำชมแต่
ละฐาน 

     

บุคลิกภาพ 
7 การแต่งกายและบุคลิกภาพด ี      
8 มีความเป็นกันเอง      
 
24. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมด้านเจ้าหน้าที่นำชม 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
 
25. คุณมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการมาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

ที่ ข้อความ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ตาม

ฐานต่าง ๆ 
     

2 ป้ายบอกทางตามจุดต่าง ๆ ภายใน 
พิพิธภัณฑ์ฯ ชัดเจน และเพียงพอ 

     

3 รถนำชมระหว่างเยี่ยมชมตามจุด
ต่าง ๆ 
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ที่ ข้อความ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
4 จุดบริการน้ำดื่ม      
5 จำนวนห้องน้ำและความสะอาด      
6 บริการสัญญาณ WIFI      
7 ความสวยงามของพ้ืนที่      
8 จุดถ่ายภาพ/จุด Check in      
9 จุดตรวจวัดอุณหภูมิ      
10 จุดให้บริการล้างมือ      
11 จุดบริการแอลกอฮอล์      
 
26. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
27. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. .................................. 
 

*****ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม***** 
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ภาคผนวก ง. 

แบบสอบถามในรูปแบบ Online 
 

 แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) การให้ข้อมูลไม่มีผลใด ๆ 
ข้อมูลจะไม่มีการนำไปเปิดเผย และผู้จัดทำขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ 

 

คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามข้อมูลที่เป็นจริง 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ 
 1) ชาย     2) หญิง 

  3) LGBTQIA+    4) ไม่ระบุ  
2. อาย ุ
 1) 12 - 15 ป ี    2) 16 - 18 ป ี
 3) 19 – 24 ป ี    4) 25 – 34 ป ี 
 5) 35 – 44 ป ี    6) 45 – 54 ป ี   
 7) 55 – 64 ป ี    8) 65 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
 1) ประถมศกึษา    2) มัธยมศึกษาตอนต้น   
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  4) ปวส. 
  5) ปริญญาตร ี    6) ปริญญาโท 
  7) ปริญญาเอก    8) อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................    
4. 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)........................ 
5. ปัจจุบันคุณพักอาศัยอยู่จังหวัด/ภาคใด 

  1)  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  2) ภาคกลาง 
  3)  ภาคเหนือ     4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  5)  ภาคตะวันออก    6)  ภาคตะวันตก 
  7)  ภาคใต้ 
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ตอนที่ 2 การเปิดรับข่าวสารและการใช้บริการ 
6. คุณเคยมาใช้บริการในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวนกี่ครั้ง 
  1) ครั้งแรก   2) 2 ครั้ง  
  3) 3 ครั้ง   4) 4 ครั้ง 
  5) 5 ครั้ง  6) มากกว่า 5 ครั้ง 
7. คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Online กิจกรรมใดของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  1) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Online  
  2) ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online 
  3) โครงการอบรมในรูปแบบ Online  
  4) รับชมรายการเกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 น. 
  5) รับชมรายการ กิน อยู่ ดี  ทุกวันพุธ  เวลา 18.00 น.   
  6) รับชมรายการ วิชาของแผ่นดิน  ทุกวันพฤหัส  เวลา 18.00 น. 
 7) รับชมรายการ เพลินบนจอ ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.   
  8) รับชมรายการ เรื่องเล่าชาวเกษตร  ทุกวันเสาร์  เวลา 12.00 น. 
  9) รับชมรายการ เกษตรภูธร  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น.  
8. จากกิจกรรมที่คุณได้เข้าร่วมในข้อ 7 คุณทราบข่าวสารกิจกรรมในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จากสื่อใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) อาจารย์ / รุ่นพี่-รุ่นน้อง / เพ่ือน / คนรู้จัก  2) กิจกรรมออกบูทตามสถานที่ต่าง ๆ  
 3) การมาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษษตรฯ 4) สื่อเว็บไซต์ www.wisdomking.or.th 
 5) เฟซบุ๊ก     6) อินสตาแกรม 
 7) ทวิตเตอร์     8) Line 
 9) tiktok     10) YouTube 
 11) อื่นๆ ................................................ 
9. คุณได้รับข่าวสารของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในประเด็นใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) 
 1) กำหนดการกิจกรรมทั่ว ๆ ไป  2) ข้อมูลกำหนดการเยี่ยมชมแบบ Walk-in 
 3) ข้อมูลกิจกรรมการเยี่ยมชมแบบ Online 4) รายการออนไลน์ 
 5) ข้อมูลกิจกรรมการจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง     
 6) อื่นๆ ................................................ 
 
 
 

http://www.wisdomking.or.th/
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10. คุณมีความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์จากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างไร 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเพียงพอ   
 2) ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
 3) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง   
 4) ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม 
 5) อ่ืนๆ ................................................ 
ตอนที่ 3 ความพงึพอใจ 
11. คุณประทับใจการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum)  ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด (ถ้าไม่เคยใช้บริการ ข้ามไปตอบข้อ 12) 
ที ่ โซนจัดแสดง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 การเข้าถึงสะดวกและรวดเร็ว      
2 ความเสมือนจริงของพิพิธภัณฑ์      
3 ความรู้ที่ได้รับ      

 
12. คุณประทับใจการจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ  ในแต่ละประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด (ถ้าไม่เคยใช้บริการ ข้ามไปตอบข้อ 13) 
ที ่ โซนจัดแสดง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 รับทราบกิจกรรม Live ล่วงหน้าก่อน

เริ่มงาน 
     

2 การเข้าถึง Live สะดวกและรวดเร็ว      
3 การจัดกิจกรรมน่าสนใจ      
4 สามารถเลือกซ้ือสินค้าได้หลากหลาย      
5 ความพร้อมของระบบในการจัด

กิจกรรม Live 
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13. คุณประทับใจการจัดโครงการอบรมในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม 
พระเกียรติฯ  ในแต่ละกิจกรรมต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด (ถ้าไม่เคยใช้บริการ ข้ามไปตอบข้อ 14) 
ที ่ โซนจัดแสดง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 การประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้ง

กำหนดการอบรมล่วงหน้า 
     

2 รายละเอียดของกิจกรรมการอบรม
ชัดเจน 

     

3 องค์ความรู้ที่ได้รับ      
4 ความเหมาะสมของวิทยากร      
5 ช่วงระยะเวลาในการจัดอบรม      
6 การเข้าถึงระบบในการร่วมอบรม 

Online สะดวกและรวดเร็ว 
     

7 ความพร้อมของระบบในการจัด
อบรม 

     

 
14. คุณประทับใจการฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Online ในกิจกรรมต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด 
ที ่ ข้อความ ไม่ได้

ร่วม
กิจกรรม 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 สารพัดงอก (ไมโครกรีน)       
2 การขยายพันธุ์พืช       
3 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า       
4 การปลูกผักคอนโด       
5 การเพาะกล้าผัก       
 
15. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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16. คุณเคยติดต่อ/ประสานงานเพื่อขอเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในรูปแบบ
ออนไลน์หรือไม่ 
  1) เคย   2) ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 18) 
17. คุณมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการในส่วนของการจองหรือติดต่อเข้ารับชมที่พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
ที ่ ข้อความ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 Link แสดงรายการละเอียดการจองเป็น

ขั้นตอนที่ชัดเจน 
     

2 รายละเอียดหลักสูตร/กิจกรรม เข้าใจ
ง่าย 

     

3 ความรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง 

     

4 การอธ ิบายรายละเอ ียดของห ัวข้อ
ก ิ จกรรมต ่ า ง  ๆ  ของ เจ ้ าหน ้ า ที่
ประสานงาน/ผู้รับเรื่อง 

     

5 การยืนยันรายละเอียดการเข้าชม      
6 ระยะเวลาในการยืนยันก่อนการเข้าชม      

7 การติดตามผลหลังจากจบการเยี่ยมชม      

 
18. คุณมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่นำชมในรูปแบบ Online ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

ที่ ข้อความ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 การแนะนำพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม

พระเกียรติฯ 
     

2 ความรอบรู้ในหัวข้อการบรรยาย      
3 การอธิบายรายละเอียดได้เหมาะสมกับ

เวลา 
     

4 ความกระตือรือร้นในการบรรยาย      
5 การบรรยายมีความน่าสนใจให้ติดตาม

ตลอดการทำกิจกรรม 
     

6 ดูแลการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้
อย่างทั่วถึง 
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ที่ ข้อความ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
7 จัดกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายที่

หน่วยงานกำหนดไว ้
     

8 การสรุปสาระสำคัญของกิจกรรม      
 
19. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านเจา้หน้าทีน่ำชม 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
20. คุณมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online ของพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

ที่ 

 
ข้อความ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

( 5 )  ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1 ความพร้อมของระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ใน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Online 

     

2 สื่อ PowerPoint ประกอบการเรียนรู้      
3 Clip ประกอบการเรียนรู้      
4 ความรวดเร็วในการจัดส่งอุปกรณ์

ประกอบการเรียนรู้  
     

5 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ประกอบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้  

     

6 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ใน
ระหว่างการจัดกิจกรรม 

     

 
21. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านสิง่อำนวยความสะดวก 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
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22. คุณมีความพึงพอใจต่อการจัดรายการ เกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  ในประเด็นต่อไปนี้มาก
น้อยเพียงใด  (ไม่เคยรับชมขา้มไปตอบข้อ 23) 

 
 

ที่ รายการ มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1 พิธีกร      
2 รูปแบบรายการ      
3 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่นำเสนอในรายการ      
4 ช่วงเวลาในการเผยแพร่ 

(ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 น.) 
     

5 ระยะเวลาในการเผยแพร่ (15 นาที)      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อรายการ  เกษตร ON LINE By พิพิธภัณฑ์เกษตร  
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
23. คุณมีความพึงพอใจต่อการจัดรายการ กิน อยู่ ดี ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด  (ไม่เคยรับชมข้าม
ไปตอบข้อ 24) 

 
 

ที่ รายการ มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1 พิธีกร      
2 รูปแบบรายการ      
3 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่นำเสนอในรายการ      
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ที่ รายการ มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

4 สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้      
5 ช่วงเวลาในการเผยแพร่ 

(ทุกวันพุธ  เวลา 18.00 น.) 
     

6 ระยะเวลาในการเผยแพร่ (10 นาที)      

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อรายการ  กิน อยู ่ดี  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
24. คุณมีความพึงพอใจต่อการจัดรายการ วิชาของแผ่นดิน ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด   
(ไม่เคยรับชมข้ามไปตอบข้อ 25) 

 
 

ที ่ รายการ มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1 พิธีกร      
2 รูปแบบรายการ      
3 เน ื ้อหา/องค์ความรู ้ท ี ่นำเสนอใน

รายการ 
     

4 สามารถนำไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

     

5 ช่วงเวลาในการเผยแพร่ 
(ทุกวันพฤหัส  เวลา 13.00 น.) 

     

6 ระยะเวลาในการเผยแพร่ (1.30 
ชั่วโมง) 

     

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อรายการ  วิชาของแผ่นดิน  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
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25. คุณมีความพึงพอใจต่อการจัดรายการ เพลินบนจอ ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด  (ไม่เคย
รับชมข้ามไปตอบข้อ 26) 
 

 
 

ที ่ รายการ มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1 พิธีกร      
2 รูปแบบรายการ      
3 รายการมีความสนุก น่าติดตาม      
4 เน ื ้อหา/องค์ความรู ้ท ี ่นำเสนอใน

รายการ 
     

5 ช่วงเวลาในการเผยแพร่ 
(ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.) 

     

6 ระยะเวลาในการเผยแพร่ (10 นาที)      
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อรายการ เพลินบนจอ  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



355 
 
26. คุณมีความพึงพอใจต่อการจัดรายการ เกษตรภูษร ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด  (ไม่เคย
รับชมข้ามไปตอบข้อ 27) 
 

 
 

ที ่ รายการ มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1 พิธีกร      
2 รูปแบบรายการ      
3 เน ื ้อหา/องค์ความรู ้ท ี ่นำเสนอใน

รายการ 
     

4 ช่วงเวลาในการเผยแพร่ 
(ทุกวันอาทิตย์  เวลา 13.00 น.) 

     

5 ระยะเวลาในการเผยแพร่ (15 นาที)      
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อรายการ เกษตรภูธร  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
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27. คุณมีความพึงพอใจต่อการจัดรายการ เรื่องเล่าชาวเกษตร ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด  
(ไม่เคยรับชมข้ามไปตอบข้อ 28) 
 

 
 

ที ่ รายการ มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1 พิธีกร      
2 รูปแบบรายการ      
3 การดำเนินรายการมีความสนุก น่า

ติดตาม 
     

4 ข่าวมีความน่าสนใจ ทันสมัย      
5 เน ื ้อหา/องค์ความรู ้ท ี ่นำเสนอใน

รายการ 
     

6 ช่วงเวลาในการเผยแพร่ 
(ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 น.) 

     

7 ระยะเวลาในการเผยแพร่ (30 นาที)      
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อรายการ เรื่องเล่าชาวเกษตร
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
28. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................... ............................ 
 

*****ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม***** 
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ภาคผนวก จ. 
ภาพตัวอย่างการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 

▪ กลุ่มเยี่ยมชมออนไลน์ 
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▪ กลุ่มผู้ชมรายการ 
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ประวัติผู้วิจัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวนารถ หงษ์ประยูร 
 

ตำแหน่ง / สังกัด  
 คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์  
การศึกษา  

• วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(เกียรตินิยมอันดับ 1)  

• นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน                                                                
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแพทย์บูรณาการ  
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (กำลังศึกษา) 

 
ผลงานวิชาการ 

• ผลงานวิชาการรับใช้สังคม เรื่อง “การพัฒนารายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหู
หนวกที่ทุกคนชมร่วมกันได้ (Thai Deaf TV)” (ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
โดยสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จากผลงานนี้ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 และคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา รับทราบการแต่งตั้งเม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2560) 

• บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนารายการข่าวทางสื่ออินเทอร์เน็ตทีวี (IPTV) สำหรับคน
หูหนวก” 

• บทความวิชาการ เรื ่อง “โทรทัศน์ภาษามือเพื ่อคนหูหนวก : โอกาสใหม่ทาง
การศึกษาตามอัธยาศัยของคนหูหนวกไทย” ในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 
7  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

• บทความวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร รูปแบบ และลักษณะการรายงาน
ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 จากสำนักข่าวซินหัวของเว็บไซต์ในประเทศไทย 
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ผลงานบริการวิชาการ 
 
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

• ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือสรุปข่าว งานพระราชพิธีพระบรมศพสำหรับผู้พิการ
ทางการได้ยิน พ.ศ.2560  

• คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมตามสัญญาให้ทุนสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาสื ่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 ประเภทการผลิตสื ่อเพื่อกระตุ้น
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ชุดที่ 2 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

• โครงการจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ของคน
พิการ  พ.ศ. 2558 

• โครงการจัดทำต้นแบบบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือเต็มจอ พ.ศ.2558 

• โครงการส่งเสริมให้ผู ้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบริการเพื่อการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ การส่งเสริมสิทธิการสื่อสารสำหรับคนพิการ (ค่ายการสื่อสารคนหู
หนวก) พ.ศ. 2558 

• โครงการการจัดทำต้นแบบบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือเต็มจอพ.ศ.2559 

• โครงการจัดทำต้นแบบรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์
ของคนพิการ พ.ศ.2559 

• โครงการประเมินคุณภาพการบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือเต็มจอ (Sign 
Language) ตามประกาศเรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้
ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2560 

• โครงการการจัดทำต้นแบบรายการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยาย
แทนเสียง และเสียงบรรยาย พ.ศ.2560 

• โครงการศึกษาราคาตลาดของการจัดทำบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. 2560 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

• โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสื่อของคนหูหนวก และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์สำหรับคนหูหนวก (Thai Deaf TV) พ.ศ.2556-2557 

• โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำคนหูหนวก และสื ่อมวลชนเพื ่อการเป็นผู ้ผลิต
รายการโทรทัศน์ภาษามือสำหรับคนหูหนวก พ.ศ.2557-2558 

• โครงการการพัฒนาศักยภาพการส ื ่อสารของคนหูหนวกโดยใช ้ส ื ่อโทรท ัศน์  
พ.ศ.2558-2560 
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• โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระยะที่ 3 พ.ศ.2558-2559 

• โครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
เจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศสำหรับผู้หญิงพิการ พ.ศ.2560-2562 

• โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของคนหูหนวกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 พ.ศ.2563 
กรมยุทธการทหารเรือ กองทัพเรือ  

• ผลิตสื่อสำหรับการปฏิบัติการข่าวสาร พ.ศ.2560 
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)  

•  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระยะที่ 1 พ.ศ.2556 

• โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระยะที่ 2 พ.ศ.2557-2558 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 

• โครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อแอนิเมชั่นเพ่ือผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กผลิตรายการ
เด็ก พ.ศ.2558-2560 

• โครงการพัฒนาสื่อโทรทัศน์เพ่ือคนหูหนวก รายการใจเท่ากัน พ.ศ.2560 

• โครงการวิจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้องการของคนหูหนวก ผ่านบริการ
เพื่อคนพิการ จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 
พ.ศ.2563 
กรมราชทัณฑ์ 

• สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง “คีนคนดีสู่สังคม” โดย กรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 

• โครงการวิจัยศึกษาเพ่ือพัฒนาสื่อสำหรับโปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง พ.ศ.2563 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

• โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
พ.ศ.2563 
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       ประวัติผู้วจิัย 
 

        อาจารย์สิญาทิพย์  เพ้ียนภักตร์ 
 
ตำแหน่ง / สังกัด  
  อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล   
  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
การศึกษา 

• ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสารัตถศึกษา  เอกธุรกิจศึกษา 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

• นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 
ผลงานด้านวิชาการ (บางส่วน) 

• บทความวิจัย เรื่อง การสร้างแบรนด์กิจกรรม (Event Brand) กรณีศึกษากิจกรรม
งานวิ่ง BANGSAEN 21  เผยแพร่วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2563 

• งานวิจัยเรื ่อง “การศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้องการของผู้พิการ
ทางการได้ยินผ่านบริการเพื่อคนพิการจากไทยพีบีเอส  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด -   19”  โดย กสทช. พ.ศ. 2563 

• งานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” พ.ศ. 2563 

• งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการ รูปแบบ ประเภท และเนื้อหารายการโทรทัศน์
เพื่อส่งเสริมให้คนพิการรู้จักสิทธิและใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้อย่างรู ้เท่าทัน  ภายใต้  
โครงการ จัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการรู้จัก ส ิทธ ิและใช ้ประโยชน ์จากก ิจการ
โทรทัศน์ได้อย่างรู้เท่าทัน พ.ศ. 2563 

• การสำรวจความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563 

• โครงการศึกษาการประเมินผล และความคิดเห ็นของผ ู ้ชมที ่ม ีต ่อโครงการ 
DRAMA FOR ALL ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พ.ศ. 2564 
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ผลงานบริการวิชาการ 
 
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)  

• โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระยะที่ 2 พ.ศ.2557-2558 
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

• คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำคนหูหนวกและสื่อมวลชน  เพื่อการเป็น
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือสำหรับคนหูหนวก  โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  พ.ศ. 2557 

• คณะทำงานโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายนมแม่และเพิ่มอัตราการบริโภคผัก
ผลไม้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  พ.ศ. 
2558 

• คณะทำงาน  โครงการการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของคนหูหนวกโดยใช้สื่อ
โทรทัศน์  โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  พ.ศ. 2558-2560 

• คณะทำงานโครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศสำหรับผู้หญิงพิการ (สสส.) พ.ศ. 2561 

• คณะทำงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนหูหนวกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 
(COVID-19) โดย สสส. พ.ศ. 2563 

• คณะทำงานโครงการโครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนงานสร้างเสริม
สุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ พ.ศ. 2565 

 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

• คณะทำงานโครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการรู้จักสิทธิและใช้
ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้อย่างรู้เท่าทัน  โดย กทปส. พ.ศ. 2563 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ดร. พันธกานต์ ทานนท ์
 
ตำแหน่ง / สังกัด 

รองคณบดี  
คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

การศึกษา 

• นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

• วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
ผลงานด้านวิชาการ (บางส่วน) 

• พันธกานต์ ทานนท์. (2561). พัฒนาการของภาพผู้หญิงชนบทพลัดถิ่นในเพลงลูกทุ่ง.
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, 12 (2), 151-174. 

• พันธกานต์ ทานนท์.(2562). การสร้างแบรนด์บุคคลของศิลปินลูกทุ่ง ป๊อปปี้ ปรัชญา
ลักษณ์.วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, 2 (3),145-169 

• กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช, ศิวนารถ หงษ์ประยูร และ พันธกานต์ ทานนท์. (2563). 
การใช้ประ โยชน์ข้อมูลข่าวสาร รูปแบบ และลักษณะการรายงานข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 จาก
สำนักข่าว ซินหัวของเว็บไซต์ในประเทศไทย. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, 14(1), 12-47. 

• พันธกานต์ ทานนท์. (2563). กลยุทธ์การตลาดการเมืองไทยปี 2562 กรณีศึกษา : 
พรรคอนาคตใหม.่วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม, 7(2), 96-116. 

• เหมือนฝัน คงสมแสวง, พันธกานต์ ทานนท์ และ พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต. (2564). กล
ยุทธ์การสื ่อสารดิจิทัลอัลบั้มเพลงลูกทุ ่งอีสาน : มนต์แคน แก่นคูณ. วารสารนิเทศศาสตร์ธ ุรกิจ
บัณฑิตย์,15(2), 33-73.  

• พันธกานต์ ทานนท์, เหมือนฝัน คงสมแสวง, และมาโนช ชุ่มเมืองปัก .(2565). การ
ส ื ่อสาร “โนรา” ผ ่านเพลงล ูกท ุ ่ งและม ิวส ิกว ิด ี โอของค ่ายเพลงอ ินด ี ้ .  วารสารร ูสม ิแล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 43(1),116-127.  
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ผลงานบริการวิชาการ 

• คณะทำงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนหูหนวกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

• คณะทำงานโครงการวิจัยศึกษาเพื ่อพัฒนาสื ่อสำหรับโปรแกรมการแก้ไขฟื ้นฟู
ผู้ต้องขัง โดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ 

• นักวิจัยโครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 
โดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

• นักวิจัยโครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื ่อส่งเสริมให้คนพิการรู ้จักสิทธิและ
ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้อย่างรู้เท่าทัน ได้รับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) 

• นักวิจัยโครงการวิจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความต้องการของคนหูหนวกผ่าน
บริการเพื่อคนพิการ จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 

• คณะทำงาน โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

• หัวหน้าโครงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ รุ ่นที่ 5 โดยหน่วยงานจัดอบรม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) 

• ผู้ช่วยงานวิจัยการศึกษาราคาตลาดของบริการล่ามภาษามือในสถานีโทรทัศน์ โดย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

• โครงการศึกษาการประเมินผล และความคิดเห ็นของผ ู ้ชมที ่ม ีต ่อโครงการ 
DRAMA FOR ALL ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พ.ศ. 2564 

• ผู ้ลงเสียงบรรยายอิสระ งานโฆษณา สื ่อประชาสัมพันธ์องค์กร การลงเสียงคำ
บรรยายแทนเสียง Audio Description (AD) ในรายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์สำหรับคนพิการ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

        อาจารย์จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ 
 
ตำแหน่ง / สังกัด  
  อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบเชิงสร้างสรรค์   
  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
การศึกษา 

• สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม   
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

• สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสถาปัตยกรรม 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 
ผลงานด้านวิชาการ 

• บทความวิจัย เรื ่อง การศึกษาท่อนำแสงแนวดิ ่งรูปทรงสี่เหลี่ยมเพื่อการนำแสง
ธรรมชาติเข้าสู่ภายในอาคารประเภทที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร   เผยแพร่วารสารสุทธิปริทัศน์        
พ.ศ. 2564 

• นำเสนอผลงานวิชาการ เรื ่อง การนำลักษณะและองค์ประกอบของเรือนไทยมา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบบ้าน ในงานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และ
การออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 

 
ผลงานสร้างสรรค์ 

• การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ “การนำลักษณะและองค์ประกอบของเรือนไทยมา
ประยุกต์ใช้ ในการออกแบบบ้าน. เผยแพร่ในการประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้า ทางศิลปะ 
วัฒนธรรม และการออกแบบ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 

• การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ “การออกแบบศูนย์บริการล้างรถอัตโนมัติในสถานี
น้ำมัน”. เผยแพร่ในการประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้า ทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

• การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชนสาน
สุ่มไก่ชน จ.ปราจีนบุรี”. เผยแพร่ในการประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้า ทางศิลปะ วัฒนธรรม และ
การออกแบบ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
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• การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ “โครงการปรับปรุงโรงเรียนสอนโยคะฟลาย”. 
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้า ทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบ ระดับชาติ 
ครั้งที่ 4 
 
ผลงานบริการวิชาการ 

• โครงการพัฒนาบ้านพักอาศัยของชุมชนทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

• โครงการพัฒนาพ้ืนที่ในการขายอาหารและสินค้าของกลุ่มสมาชิกในชุมชนเกาะเกร็ด 

• โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี  

• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาดสากล ปี 2563 วิสาหกิจชุมชน 
สานสุ่มไก่ชน   จ. ปราจีนบุรี  

 
 


