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งานวิจยัน้ี ได้รบัทนุอดุหนุนการวิจยัจาก เงินรายได้แผนงานอนุรกัษ์ ส่งเสริม และพฒันา

ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 

 ในงบเงินอดุหนุน ประจาํปีงบประมาณ 2556 

 



(1) 

 

บทคดัย่อ 
 

หวัข้องานวิจยั  ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย  

ช่ือผูวิ้จยั   นายสุรชยั ทุหมดั  

หน่วยงาน  สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ 

สถาบนั   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ปีงบประมาณ  2556 

 

การวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจของผู้รบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิ

ระดบัความพงึพอใจในการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย และเพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยั

ดา้นขอ้มลูทัว่ไปกบัระดบัความพงึพอใจกบัประเดน็การให้บรกิารของพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย งานวจิยัน้ี

เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ(Servey Research) และวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อเชื่อมโยง

ความสมัพนัธข์องตวัแปร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลู เพื่อนําเน้ือหาทีไ่ดม้าวเิคราะห์

ความเชือ่มโยงการใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1.ผลการศกึษา พบว่า กลุม่ตวัอย่าง จาํนวน 400 คน เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 72.5 มากกว่าเพศชาย 

รอ้ยละ 27.5 ในด้านอายุ พบว่า มอีายุ ตํ่ากว่า 20 ปี รอ้ยละ 69.3 รองลงมา อายุ 20 – 30 ปี โดยเป็นกลุ่ม 

นิสติ มศว. รอ้ยละ 70.7 รองลงมา บุคลากร มศว. พกัในอําเภอองครกัษ์ มากทีสุ่ด รอ้ยละ 91.5 รองลงมา 

อําเภอเมอืง และมเีหตุผลในการเขา้ชมพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มากทีสุ่ด 

คือ  เ ป็นกิจกรรมส่วนห น่ึงของรายวิชาที่ศึกษา  รองลงมาต้องการข้อมูลด้านภูมิปญัญาไทย                          

และศลิปวฒันธรรมและมคีนแนะนํา  

2.ผู้ใช้บรกิารมคีวามพึงพอใจต่อการรบับรกิารพิพิธภณัฑ์ภูมปิญัญาไทย ในระดับมาก มคีวาม            

พงึพอใจในระดบัมากที่สุด จํานวน 2 ด้าน คอื ดา้นเจา้หน้าที่พพิธิภณัฑ ์รองลงมาคอืด้านที่ตัง้และอาคาร            

และมคีวามพึงพอใจในระดบัมาก จํานวน 2 ด้าน คอื ด้านนิทรรศการและการให้การศึกษาและด้านการ

บรหิารการจดัการตามลําดบั ในด้านที่ตัง้และอาคารมคีวามพงึพอใจสูงสุด คอื ตวัอาคารมคีวามสวยงาม

ดึงดูดให้เข้าชมด้านนิทรรศการและการให้การศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด คือ เส้นทางการเดินชม

พพิธิภณัฑม์คีวามสะดวก ปลอดภยั ดา้นการบรหิารการจดัการ มคีวามพงึพอใจสงูสุด คอื ความเหมาะสม 



(2) 

ของค่าเขา้ชมเน่ืองจากพพิธิภณัฑ์ภูมปิญัญาไทยเขา้ชมฟร ีและด้านเจา้หน้าที่พพิธิภณัฑ์ พบว่า มคีวาม          

พงึพอใจสงูสุด คอื มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัพพิธิภณัฑแ์ก่ผูเ้ขา้ชม  

3.จากการศึกษา พบว่า ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคลที่ต่างกนั ได้แก่ เพศ อายุ และ สถานะบุคลากร                 

มผีลต่อความพึงพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์ภูมปิญัญาไทยแตกต่างกัน โดยผู้ใช้บรกิารเพศหญิง              

จะมคีวามพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย สงูกว่า ผูใ้ชบ้รกิารเพศชาย ในดา้นอายุ พบว่า 

ผู้ใช้บรกิารอายุตํ่ากว่า 20 ปี , อายุ 20 – 30 ปี และ อายุ 31 – 40 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจ            

ต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทยตํ่ากวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร อาย ุ41 – 60 ปี และ ผูใ้ชบ้รกิารอาย ุ41 – 60 

ปี มคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์ภูมปิญัญาไทยสูงกว่าผู้ใช้บรกิารมากกว่า           

60 ปี และในด้านสถานะบุคลากร พบว่า ผู้ใช้บรกิารเป็น นิสติ มศว จะมคีวามคดิเห็นต่อความพงึพอใจ            

ต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ตํ่ากว่า ผูใ้ช้บรกิาร เป็น บุคลากร มศว และสูงกว่าผูใ้ชบ้รกิาร           

ทีเ่ป็นบุคคลภายนอก มศว และ ผู้ใช้บรกิารเป็น บุคลากร มศว จะมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการ 

รบับริการพิพิธภัณฑ์ภูมิปญัญาไทยสูงกว่าผู้ใช้บริการที่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น                        

และผู้ใช้บริการเป็น นิสิตหรือนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น จะมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจ                

ต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทยตํ่ากว่าผูใ้ชบ้รกิารเป็นบุคคลภายนอก มศว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3) 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวจิยัเรื่อง “ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย” สําเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดนีัน้             

มาจากการสนับสนุนจากหลากฝ่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่สนับสนุนงบประมาณ                      

ในการดาํเนินงาน ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบรกิาร สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ ทีเ่หน็ความสาํคญั            

ของการสร้างงานวิจยัเพื่อพฒันาการปฏิบัติงาน รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจยัที่เป็นที่ปรกึษา

งานวจิยัชิน้น้ีมาโดยตลอด  

 

                                                                                   สุรชยั ทุหมดั  

                   ผูว้จิยั 

                             2556 
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สารบญั 
            หน้า 

 บทคดัย่อ           (1) 

กิตติกรรมประกาศ          (3) 

สารบญัตาราง           (6) 

สารบญัรปูภาพ           (8)  

         

บทท่ี 1 บทนํา 

  ความสาํคญัและทีม่าของปญัหา         1 

  วตัถุประสงคข์องการศกึษา         1 

  ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั         2 

  ขอบเขตของการศกึษา          2 

  นิยามศพัทท์ีใ่ชใ้นการวจิยั         2 

  สมมตฐิานในการวจิยั          2 
 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  แนวความคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ         3 

  แนวความคดิเกีย่วกบัการวดัความพงึพอใจ       6 

  แนวความคดิเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร        6 

  แนวความคดิเกีย่วกบัตวักาํหนดคณุภาพการใหบ้รกิาร     14 

  ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง         17 

  ขอ้มลูเกีย่วกบัพพิธิภณัฑแ์ละพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย      17 

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

บทท่ี 3 วิธีการศึกษา 

  วธิกีารศกึษาวจิยั         24 

  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง        24 

  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั         24 

  กรอบแนวคดิในการวจิยั         25 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั         25 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู           26 

การวเิคราะหข์อ้มลู         27 



(5) 

สารบญั(ต่อ) 
        หน้า 

บทท่ี 4 ผลการวิจยั 

    ผลการวจิยั              28 

                    ผลการวเิคราะหป์จัจยัลกัษณะสว่นบุคคล           30 

                    ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย         31 

                   เหตุผลในการเขา้ชมพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ      36 

                    การทดสอบสมมตฐิาน             37 
 

บทท่ี 5 สรปุผลและข้อเสนอแนะ 

  สรปุผลการศกึษา             53 

  อภปิรายผล               57 

  ขอ้เสนอแนะ              58 

บรรณานุกรม               59 

ภาคผนวก                61 

  แบบสอบถาม              62 
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สารบญัตาราง 
 

ตารางท่ี                หน้า 
 

ตารางที ่1 แสดงจาํนวนและรอ้ยละดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง         30 

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ ์        31 

   ภมูปิญัญาไทยในภาพรวม  

ตารางที ่3 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ ์        32 

   ภมูปิญัญาไทย ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร 

ตารางที ่4 แสดงค่าเฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ ์        33 

   ภมูปิญัญาไทย ดา้นนิทรรศการและการใหก้ารศกึษา 

ตารางที ่5 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ ์        34 

     ภมูปิญัญาไทย ดา้นการบรหิารการจดัการ 

ตารางที ่6 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ ์       35 

  ภมูปิญัญาไทย ดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์

ตารางที ่7 เหตุผลในการเขา้ชมพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ         36 

ตารางที ่8 ทดสอบความแตกต่างระหว่างปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นเพศกบัความ        37 

   พงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย 

ตารางที ่9 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาย ุกบัความ        38 

   พงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย 

ตารางที ่10 ทดสอบความแตกต่างรายคูร่ะหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาย ุ         39 

     กบัความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร       40 

ตารางที ่11 ทดสอบความแตกต่างรายคูร่ะหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาย ุ 

     กบัความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ดา้นนิทรรศการ 

     และการใหก้ารศกึษา 

ตารางที ่12 ทดสอบความแตกต่างรายคูร่ะหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาย ุกบัความ        41 

     พงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ดา้นการบรหิารการจดัการ 

 

 

 



(7) 

 

สารบญัตาราง(ต่อ) 
 

ตารางท่ี                หน้า 
 

ตารางที ่13 ทดสอบความแตกต่างรายคูร่ะหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายกุบัความ       43 

          พงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์

ตารางที ่14 ทดสอบความแตกต่างรายคูร่ะหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายกุบัความ       44 

     พงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทยในภาพรวม 

ตารางที ่15 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นสถานะบุคลากร        45 

     กบัความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย 

ตารางที ่16 ทดสอบความแตกต่างรายคูร่ะหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นสถานะบุคลากร       46 

     กบัความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร 

ตารางที ่17 ทดสอบความแตกต่างรายคูร่ะหว่างปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นสถานะบุคลากร       47 

               กบัความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ดา้นนิทรรศการ               

               และการใหก้ารศกึษา 

ตารางที ่18 ทดสอบความแตกต่างรายคูร่ะหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นสถานะบุคลากร      48 

               กบัความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ดา้นการบรหิาร 

               การจดัการ 

ตารางที ่19 ทดสอบความแตกต่างรายคูร่ะหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นสถานะบุคลากร      49 

     กบัความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ดา้นเจา้หน้าที ่

     พพิธิภณัฑ ์

ตารางที ่20 ทดสอบความแตกต่างรายคูร่ะหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นสถานะบุคลากร     50 

       กบัความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทยในภาพรวม 

ตารางที ่21 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นสถานทีต่ ัง้กบัความ     51 

     พงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย 

 

 

 
 

 

 



(8) 

 

สารบญัรปูภาพ 
 

ภาพท่ี                 หน้า 

   1 กรอบแนวคดิในการวจิยั               25 

 



บทท่ี 1 

บทนํา  
 

1.1 ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา  
 

 การวิจยัเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รบับรกิารพิพิธภณัฑ์ภูมปิญัญาไทย เป็นการ

วเิคราะห์   เชงิปรมิาณให้เห็นภาพรวมของระดบัความพงึพอใจในการรบับรกิารจากพพิธิภณัฑ ์          

ภูมปิญัญาไทยในด้านต่างๆ ผู้วจิยัมคีวามประสงค์ที่จะทําการสงัเคราะห์องค์ความรู้ให้ครอบคลุม          

ทุกประเด็นการให้บรกิารของพิพิธภณัฑ์ภูมปิญัญาไทย โดยเริม่จากการสงัเคราะห์องค์ความรู ้            

จากแนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มกีารศกึษาและบนัทกึองคค์วามรูไ้วพ้อสมควร ประกอบ

กบัการทีผู่ว้จิยัเป็นผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการใหบ้รกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย มหาวทิยาลยัศรนีค

รนิทรวโิรฒ ตลอดจนรบัหน้าทีเ่ป็นประธานโครงการบรูณาการกจิกรรมดา้นทาํนุบาํรงุวฒันธรรมและ

ศลิปะให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน ต้องจดัการการให้บรกิารแหล่งเรยีนรู้พพิธิภณัฑภ์ูมิ

ปญัญาไทยแก่นิสติ ไม่ตํ่ากว่าปีละ 3,000 คน ซึง่มคีวามจาํเป็นทีต่้องประมวลองคค์วามรูด้้านการ

ใหบ้รกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย เพื่อมาประยุกต์ใชแ้ละปรบัปรุงแนวทางการบรหิารจดัการแหล่ง

เรยีนรูแ้ก่นิสติและบุคคลทัว่ไป จงึตระหนักถงึความจําเป็นเร่งด่วนในการสงัเคราะหอ์งค์ความรูก้าร

จากการให้บรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย โดยจะดําเนินการสงัเคราะห์องค์ความรู้ด้วยสถติิเชงิ

พรรณนา ซึ่งเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ที่มกีารประยุกต์หลกัการวเิคราะห์เชงิสถติใิห้เป็นประโยชน์ 

มุง่เน้นการแปลความหมายหรือการอธิบายความสัมพันธ์จากข้อมูลที่ได้ ซึ่งผลที่ได้จากการ

สงัเคราะห์ทําให้ได้ขอ้ค้นพบที่มคีวามน่าเชื่อถอือนัจะก่อให้เกดิประโยชน์จากการนําขอ้ค้นพบจาก

การวจิยัมาใช้ประกอบการวางแผนการดําเนินงานของพพิธิภณัฑ์ภูมปิญัญาไทยให้สอดคล้องกบั

ความตอ้งการของผูร้บับรกิารและมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา  
 

  1.2.1 เพือ่ประเมนิระดบัความพงึพอใจในการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย 

  1.2.2 เพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความพงึพอใจกบัประเดน็การใหบ้รกิาร  

ของพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย  
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1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 

  1.3.1 ทราบระดบัความพงึพอใจในของผูร้บับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย 

  1.3.2 พพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทยมแีนวทางในการปรบัปรงุกระบวนการการใหบ้รกิาร 

  

 1.4 ขอบเขตของการศึกษา  
 

งานวจิยัน้ีเป็นการวเิคราะหด์้วยวธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ เพื่อเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ของตวั

แปร โดยมีขอบเขตด้านประเด็นในการศึกษาวิเคราะห์ ได้แก่ ทัศนคติความพึงพอใจกับ

ประสบการณ์ในการใชบ้รกิาร  

 

1.5 นิยามศพัทท่ี์ใช้ในการวิจยั  
 

1.ความพงึพอใจ หมายถงึ ทศันคตทิางบวกของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง 

2.การบรกิาร     หมายถงึ กจิกรรมหรอืกระบวนการในการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง             

ของบุคคลหรอืองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นให้ได้รบั

ความสุข และความสะดวกสบายหรอืเกิดความพงึพอใจจากผลของการ  

กระทาํนัน้ 

3.พพิธิภณัฑ ์ หมายถึง สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิง่ต่างๆ ที่มีความสําคัญด้าน

วฒันธรรมหรอืดา้นวทิยาศาสตร ์โดยมคีวามมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์   

ต่อการศกึษาและก่อใหเ้กดิความเพลดิเพลนิใจ0

  

  

1.6 สมมติฐานในการวิจยั 
  

1.5.1 เพศทีต่่างกนัมรีะดบัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารต่างกนั  

1.5.2 อายทุีต่่างกนัมรีะดบัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารต่างกนั 

1.5.3 สถานะทีต่่างกนัมรีะดบัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารต่างกนั 

1.5.4 ทีพ่กัทีต่่างกนัมรีะดบัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารต่างกนั  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 การวจิยัเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รบับรกิารพพิิธภณัฑ์ภูมปิญัญาไทย มแีนวคดิ               

ในการศกึษา ดงัน้ี 

 2.1 แนวความคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ  

 2.2 แนวความคดิเกีย่วกบัการวดัความพงึพอใจ 

 2.3 แนวความคดิเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร 

 2.4 แนวความคดิเกีย่วกบัตวักาํหนดคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 2.5 ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2.6 ขอ้มลูเกีย่วกบัพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ  
 

โดยทัว่ไปการศกึษาเกี่ยวกบัความพงึพอใจ มกันิยมศกึษากนัสองมติ ิคอื มติคิวาม      

พงึพอใจของผูป้ฏบิตังิาน และความพงึพอใจในการรบับรกิารดงักล่าวแลว้ ดงันัน้ เพื่อใหก้ารศกึษา

วจิยัครัง้น้ีมคีวามลุ่มลกึเฉพาะดา้นมติใิดมติหิน่ึงเป็นการเฉพาะ จงึศกึษาวจิยัเฉพาะความพงึพอใจ

ในการรบับรกิารเป็นสาํคญั ซึง่มผีูก้ลา่วถงึแนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจในมติน้ีิเป็นจาํนวนมาก  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ 

หมายถงึ พอใจ ชอบใจ  

อุทยัวรรณ สุดใจ (2545) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึหรอืทศันคต ิ    

ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง โดยอาจเป็นไปในเชงิประเมนิค่า ว่าความรูส้กึหรอืทศันคตต่ิอสิง่หน่ึง

สิง่ใดนัน้ เป็นไปในทางบวกหรอืลบ 

1 วมิลสทิธิ ์หรยางกูร (2526,25)

 

 กล่าวว่า ความพงึพอใจ เป็นการใหค้่าความรูส้กึ 

ของคนเราทีม่คีวามสมัพนัธก์บัโลกทศัน์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความหมายของสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั 

เช่น ความรูส้กึดเีลว พอใจ ไมพ่อใจ สนใจไมส่นใจเป็นตน้ 
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1หลุย จาํปาเทศ (2533,31)

สนิท เหลืองบุตรนาค (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ท่าทีความรู้สึก              

ความคิดเห็น ที่มต่ีอสิ ่งใดสิ่งหน่ึงภายหลังจากที่ได้รบัประสบการณ์ในสิง่นัน้มาแล้วในลักษณะ

ทางบวก คอื พอใจ นิยม ชอบ สนับสนุนหรอืมเีจตคตทิี่มต่ีอบุคคล เมื่อได้รบัสนองความต้องการ

ในทางเดยีวกนั หากไมไ่ดร้บัการตอบสนองความตอ้งการจะเกดิความไมพ่อใจขึน้  

 กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความต้องการ (need)               

ได้บรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมคีวามสุข สงัเกตได้จากสายตาคําพูดการ

แสดงออก  

เทพนม เมอืงแมน และสวงิ สุวรรณ. (2540,12) กล่าวว่าความพงึพอใจเป็นภาวะ      

ของความพงึใจหรอืภาวะทีม่อีารมณ์ในทางบวกทีเ่กดิขึน้ เน่ืองจากการประเมนิประสบการณ์ของคน 

ๆหน่ึงสิง่ทีข่าดหายไประหวา่งการเสนอใหก้บัสิง่ทีไ่ดร้บัจะเป็นรากฐานของการพอใจและไมพ่อใจได ้

สมศกัดิ ์คงเทยีน และอญัชลโีพธิท์อง. (2542,154) ไดใ้ห้ความหมายของความพงึ

พอใจไวด้งัน้ี 

1. เป็นผลรวมความรูส้กึของบุคคลเกี่ยวกบัระดบัความชอบหรอืไม่ชอบต่อสภาพ

ต่างๆ 

 2. เป็นผลของทศันคตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบต่างๆ 

 3 .  เ ป็นผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดีสําเร็จจนเกิดความภาคภูมิใจและได้

ผลตอบแทนใน 

รปูแบบต่างๆตามทีห่วงัไว ้

ฟ้ามุย่ สุกณัศลี. (2548,25) กล่าวว่าความรูส้กึทีด่หีรอืทศันคตทิีด่ขีองบุคคล 

   Tiffin & McCormic (1965,63) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย ์  

ที่ตัง้อยู่บนความต้องการพื้นฐานมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิแ์ละสิง่จูงใจ                 

และพยายามหลกีเหลีย่งสิง่ทีไ่มต่อ้งการ 

  Vroom (1964,27)

 

 กล่าวว่า ทศันคต ิและความพงึพอใจสิง่หน่ึงสามารถใชแ้ทนกนั

ได ้ เพราะทัง้สองคําน้ีหมายถงึผลทีไ่ดจ้ากการทีบุ่คคลเขา้ไปมสี่วนร่วมในสิง่นัน้ ทศันคตดิา้นบวก 

จะแสดงออกมาเป็นสภาพความพงึพอใจในสิง่นัน้ และทศันคตดิ้านลบจะแสดงให้เหน็ภาพความ            

ไมพ่งึพอใจในสิง่นัน้ 
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 Walleutein (1971,113)

 

 กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้เมือ่ไดร้บั

ผลสําเรจ็ตามความมุ่งหมายหรอืเป็นความรูส้กึขัน้สุดทา้ย (end state in feeling) ทีไ่ดร้บัผลสําเรจ็                     

ตามวตัถุประสงค ์ 

Wolman (1973,94)

จากที่กล่าวมาขา้งต้นจะพบว่ามผีู้ให้ความหมาย "ความพงึพอใจ" แตกต่างกนั

ออกไปมากมายแต่พอที่จะสรุปได้ว่า ความพงึพอใจเกี่ยวข้องกบัอารมณ์ความรู้สกึที่มมีูลเหตุ        

จากภาวะที่เป็นอตัวสิยั และวตัถุวสิยั ความพงึพอใจจงึมคีวามสมัพนัธก์บัภูมหิลงัหรอืคุณสมบตั ิ            

ของแต่ละบุคคลกบัภาวะวสิยัภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความรูส้กึนึกคดิอนัจะเป็นการนําไปสู่การ

ประเมนิค่า ดว้ยเหตุน้ีทศันคตขิองปจัเจกชน และผลกระทบจากภายนอก ซึ่งอาจเป็นผลกระทบ

โดยตรงหรอือ้อมก็ตามย่อมส่งผลต่อความพงึพอใจของบุคคลหรอืกล่าวอกีนัยหน่ึง ความพงึพอใจ

สมัพนัธ์กบัทศันคตแิละปจัจยัภายนอกที่เกี่ยวข้องกบับุคคลนัน้ ๆ เป็นสําคญั ดงันัน้ ในเชงิการ

ประเมนิคา่ความพงึพอใจจงึเกีย่วพนักบัทศันคตโิดยมอีงคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถึง ความรูส้กึ (feeling)                   

มคีวามสุขเมื่อคนเราไดร้บัผลสําเรจ็ตามจุดมุ่งหมาย (goals) ความต้องการ (wants) หรอืแรงจงูใจ 

(motivation) ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุขมคีวามสมัพนัธ์กันอย่าง

สลบัซบัซอ้น และระบบความสมัพนัธข์องความรูส้กึทัง้สามน้ีเรยีกว่า ระบบความพงึพอใจ โดยความ

พงึพอใจจะเกดิขึน้เมือ่ระบบความพงึพอใจมคีวามรูส้กึทางบวกมากกวา่ทางลบ  

1. องค์ประกอบทางด้านความรู้สึกนึกคิดที่ประกอบไปด้วยความรู้สึกพึงพอใจ                   

หรอืไม่พงึพอใจ ความรูส้กึชอบไม่ชอบ กลา้หรอืกลวั จงึอาจสรุปไดว้่าเป็นความรูส้กึนึกคดิในเชงิ

บวกหรอืเชงิลบ ซึ่งความรูส้กึนึกคดิดงักล่าวมาจากการที่สมองรบัรูส้ ัง่การและหรอืวนิิจฉัยขอ้มูล 

โดยขอ้มลูทีไ่ดร้บัอาจเป็นเหตุการณ์ วตัถุ บุคคล หรอืสิง่อื่นใดทีม่ากระทบต่อจติใจของบุคคล  

2. องค์ประกอบด้านพฤติกรรมที่บุคคลตอบสนองต่อเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเองรบัรู ้                     

ซึ่งองค์ประกอบด้านพฤติกรรมจะมคีวามสมัพนัธ์อย่างแนบแน่นกับทศันคติของบุคคลด้วยเหตุ

ดงักล่าว จงึอาจสรปุไดว้่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึของทศันคตหิรอืเป็นปฏกิริยิาดา้นความรูส้กึ

ทีม่ต่ีอสิง่เรา้หรอืสิง่กระตุ้น และแสดงออกมาในลกัษณะประเมนิค่าว่าเป็นไปในเชงิบวกหรอืเชงิลบ

หรอืเฉย ๆ   กล่าวอกีนัยหน่ึง ความพงึพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรูส้กึของทศันคต ิ ซึง่ไม่

จาํเป็นต้องแสดง   หรอือธบิายเชงิเหตุผลเสมอไปกไ็ด ้กล่าวโดยสรุปแลว้ ความพงึพอใจเป็นเพยีง

ปฏกิริยิาดา้นความรูส้กึ (reactionary feeling) ต่อสิง่เรา้หรอืสิง่กระตุน้ (stimulant) ทีแ่สดงออกมา  
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(yield) ในลกัษณะของผลลพัธ์สุดท้าย (final outcome) ของกระบวนการประเมนิ (evaluative 

process) โดยบอกทศันะของผลการประเมนิ (direction of evaluative result) ว่าเป็นไปในลกัษณะ

ทศิทางบวก (positive direction) หรอืทศิทางลบ (negative direction) หรอืไม่มปีฏกิริยิา คอื เฉย ๆ 

(non–reactive) ต่อสิง่เรา้หรอืสิง่กระตุน้นัน้กไ็ด ้

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการวดัความพึงพอใจ 
 

Stromborg (1984) การวดัความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิาร จะวดัในเรื่องใดย่อมแตกต่างกนั

ไปตามวตัถุประสงคข์องผูท้ีจ่ะศกึษา แต่มวีธิทีีนิ่ยมใชก้นั 

9.2.1 การสมัภาษณ์ วธิน้ีีผู้ศึกษาจะมแีบบสมัภาษณ์ที่มคีําถามที่ได้รบัการทดสอบความ

เทีย่งตรงและเชือ่มัน่แลว้จงึสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง ขอ้ดขีองวธิกีารน้ี คอื ผูส้มัภาษณ์สามารถอธบิาย

คําถามให้ผูถู้กสมัภาษณ์เขา้ใจได ้สามารถใชก้บักลุ่มตวัอย่างที่อ่านเขยีนหนังสอืไม่ได ้แต่มขีอ้เสยี

คอืการสมัภาษณ์ตอ้งใชเ้วลามาก และอาจมคีวามผดิพลาดในการสือ่ความหมาย 

9.2.2 การใช้แบบสอบถาม เป็นวธิทีี่นิยมใช้มากที่สุด มลีกัษณะเป็นคําถามที่ได้ทดสอบ

ความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่แล้ว โดยกลุ่มตวัอย่างเลอืกตอบ หรอืเตมิคํา ขอ้ดขีองวธิน้ีีคอืได้

คําตอบทีม่คีวามหมายแน่นอน มคีวามรวดเรว็ในการสํารวจ และสามารถใช้ไดก้บักลุ่มตวัอย่างที่มี

ขนาดใหญ่ ขอ้เสยี คอื ผูต้อบตอ้งสามารถอ่านออกเขยีนได ้และมคีวามสามารถในการคดิเป็น ความ

พึงพอใจเป็นสภาวะที่มีความต่อเน่ือง ไม่สามารถบอกจุดเริ ่มต้นและสิ้นสุดความพึงพอใจได ้

แบบสอบถามถงึนิยมสรา้งเป็นมาตรวดัอนัดบั  

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการให้บริการ 
 

1ปรชัญา เวสารชัช ์(2526,251)

  1. การใหบ้รกิารทีเ่ป็นทีพ่งึพอใจแก่สมาชกิสงัคม ความพงึพอใจเป็นสิง่ทีว่ดัไดย้ากหรอืให้

คาํจาํกดัความยาก แต่อาจกลา่วไดอ้ยา่งกวา้ง ๆ ถงึองคป์ระกอบทีจ่ะทาํใหเ้กดิความพงึพอใจ คอื 

 การใหบ้รกิารของรฐันัน้ จะตอ้งคาํนึงถงึสิง่ต่อไปน้ี 

             2.  การใหบ้รกิารแก่สมาชกิสงัคม 

             3. ใหบ้รกิารในเวลาทีเ่หมาะสม 

             4. ใหค้าํนึงถงึปรมิาณมากน้อย คอื ไมม่ากหรอืน้อยจนเกนิไป 

             5. ใหบ้รกิารโดยคาํนึงถงึการเปลีย่นแปลงเสมอ 
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การให้บรกิารโดยมคีวามรบัผดิชอบต่อประชาชน เป็นค่านิยมพื้นฐานสําหรบัการบรหิาร

ราชการในสงัคมประชาธปิไตย ซึ่งจะต้องทําหน้าที่ภายใต้การชี้นําทางการเมอืงจากตวัแทนของ

ประชาชนและต้องสามารถใหบ้รกิารทีม่ลีกัษณะสนองตอบต่อมตมิหาชน ต้องมคีวามยดืหยุ่นทีจ่ะ

ปรบัเปลี่ยนลกัษณะงาน หรอืการใหบ้รกิารทีส่ามารถสนองต่อความต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงไดม้าก

ทีส่ดุ 

จากแนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกบัการให้บรกิารสาธารณะ และความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร

ดงักล่าว พอที่จะสรุปได้ว่าการใหบ้รกิารสาธารณะต้องจดัให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑเ์ดยีวกนั เขา้ถงึ

บรกิารโดยง่าย ตลอดจนเป็นการบรกิารทีผู่้ขอรบับรกิารมคีวามสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อขอรบั

บรกิาร กลา่วคอืมขี ัน้ตอนทีไ่มส่ลบัซบัซอ้น มคีวามพอเพยีงในการใหบ้รกิาร และเขา้ถงึแหล่งบรกิาร

อยา่งสะดวก 

ประสทิธภิาพของการใหบ้รกิาร ซึง่จะเป็นตวัชีว้ดัประสทิธภิาพ และหรอืคุณภาพของบรกิาร       

กค็อื ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีม่คีวามรูส้กึทีด่ต่ีอการใหบ้รกิารอนัเป็นความรูส้กึเชงิบวก 

ความรู้สกึพงึพอใจดงักล่าว เป็นความรู้สกึที่มภีูมหิลงัจากอตัวสิยัของตวับุคคลและวตัถุวสิยัที่มา

กระทบ อยา่งไรกต็ามแมว้า่ความพงึพอใจจะเกีย่วพนักบัทศันคต ิแต่กส็ามารถทีจ่ะวดัได ้

ดว้ยเหตุน้ี องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพงึพอใจในการรบับรกิาร จงึมคีวามสําคญั                       

ที่หน่วยงานที่ทําหน้าที่ให้บรกิารสาธารณะต้องให้ความสนใจ ทัง้น้ี เพื่อค้นหามูลเหตุแห่งความ               

พงึพอใจ และความไม่พงึพอใจที่จะนําไปสู่การปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงบรกิารให้มคีวามเหมาะสม

ยิง่ขึน้  
 

2.3.1 ลกัษณะของการบริการ 

 

          ปณิศา ลัญชานนท์ (2548,163 อ้างถึงใน http://guru.google.co.th/guru เข้าถึง 2

1. ไม่สามารถจบัต้องได้ (Intangibility) หมายความว่า ผู้บรโิภค (ลูกค้าที่คาดหวงั)             

ไมส่ามารถรูส้กึมองเหน็ ไดย้นิ ลิม้รส หรอืไดก้ลิน่ ทําใหไ้ม่สามารถทดลองใชผ้ลติภณัฑก่์อนทีจ่ะทํา

การซื้อ เช่น การทําศัลยกรรม หรอืการโดยสารบนเครื่องบนิ สิง่เหล่าน้ีผู้บรโิภคไม่สามารถรู้ผล          

ของการบรกิารได้จนกว่าจะมกีารผ่าตดัหรอืการเดนิทางจรงิ ทําให้ผูบ้รโิภคพยายามจะแสวงหาสิง่          

ทีจ่ะบ่งบอกถงึคณุภาพของการบรกิาร (Service quality) เพื่อทาํใหต้วัเองเกดิความเชื่อมัน่ทีจ่ะใช ้

เมื่อ                

30 มกราคม 2555) ไดก้ล่าวถงึ ลกัษณะบรกิารวา่สามารถจาํแนกออกเป็น 4 ประการ ดงัน้ี 

http://guru.google.co.th/guru%20เข้าถึง�
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บรกิารนัน้ๆ นักการตลาด จงึต้องพยายามทําให้บรกิารมคีวามสามารถในจบัต้องได้ให้มากที่สุด           

โดยโปรแกรมการส่งเสรมิการตลาดควรชี้ให้เหน็ถงึประโยชน์ที่จะได้รบัจากบรกิารอย่างชดัเจนมา

กวา่ทีจ่ะเน้นตวับรกิารเท่านัน้ 

2. ความไม่สามารถแบ่งแยกได ้(Service inseparability) หมายความว่า การผลติและการ

บรโิภคเกดิขึน้ในขณะเดยีวกนั ในประเดน็น้ีจะตรงขา้มกบัการผลติสนิคา้ซึ่งเริม่จากการนําวตัถุดบิ

มาผลติ แลว้นําไปเกบ็ไวใ้นคลงัสนิคา้ และหลงัจากทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้จงึจะเกดิการบรโิภค ส่วน

บรกิารนัน้เริม่จากการทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้แลว้จงึเกดิการผลติและการบรโิภคในขณะเดยีวกนั เช่น 

ผู้บรโิภคตัดสินใจว่าจะตัดผมที่ร้านน้ีแล้วช่างตัดผมจึงเริ ่มกระบวนการผลิต (การตัดผม) และ

ผูบ้รโิภคไดร้บัผมทรงใหมใ่นขณะเดยีวกนั 

3. ความไม่แน่นอน (Service variability) กล่าวคอื คุณภาพในการใหบ้รกิารจะผนัแปรไป    

ตามผู้ให้บรกิาร และขึ้นอยู่กับว่าให้บรกิารเมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไร ตัวอย่าง ภาพรวมการ

ให้บรกิารของพิพิธภณัฑ์หน่ึงอาจสูงกว่ามาตรฐานทัว่ไป แต่การให้บรกิารของพนักงานภายใน

พพิธิภณัฑแ์ต่ละคนอาจไม่เหมอืนกนั บางคนอาจใหบ้รกิารดกีว่าอกีคนหน่ึง ซึง่ทําใหก้ารใหบ้รกิาร

เกดิความไมแ่น่นอน เป็นตน้ 

4. ความไม่สามารถเกบ็ไวไ้ด้ (Perish ability) บรกิารเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถเกบ็ไวใ้นโกดงั             

หรอืคลงัสนิค้า เมื่อบรกิารเกิดขึ้นนักการตลาดจะไม่สามารถเก็บไว้เพื่อขายหรอืใช้ในภายหลงั              

ไดค้วามไมส่ามารถเกบ็ไวไ้ด ้และไม่เกดิปญัหาถ้าอุปสงคท์ีม่ต่ีอบรกิารนัน้คงทีแ่ต่เมื่ออุปสงคท์ีม่ต่ีอ

บรกิารมคีวามผนัผวนมาก จะทําให้เกดิอุปสรรคในการบรหิาร เช่น ในช่วงที่ไม่ใช่วนัหยุดเทศกาล 

โรงแรมและรสีอร์ทต่างๆ จะคิดราคาห้องพกัในระดบัตํ่า หรอืกรณีของร้านอาหารจ้างพนักงาน

ชัว่คราว เพือ่เสริฟ์อาหารในช่วงทีม่ลีกูคา้มาก 

ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2549,27 อ้างถงึใน http://guru.google.co.th/guru เขา้ถงึ 2

 

            1. ความไม่มตีวัตน (Intangibility) บรกิารไม่สามารถ มองเหน็จบัต้อง และสมัผสัไม่ได ้

(abstract) โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า ไม่ว่าจะเป็นตา หู จมูก ลิ้น ผวิหนัง บรกิารไม่สามารถ

แบ่งแยกเป็นชิน้เหมอืนสนิคา้ได ้เช่น หากจะซือ้น้ําหอม ผูซ้ือ้ยอ่มจบัขวดน้ําหอมมาทดลองฉีดไดด้ม

กลิน่ไดห้รอืซือ้เป็นขวดได ้

เมื่อ 30 

มกราคม 2555) ไดก้ล่าวถงึ การบรกิารมลีกัษณะเฉพาะ 5 ประการ ดงัน้ี 
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2. ความแยกจากกนัไมไ่ด ้ระหว่างผูใ้หบ้รกิารและลูกคา้ผูร้บับรกิาร (Inseparability) ในช่วง

เวลาการใหบ้รกิารนัน้ เช่น บรกิารนวดแผนโบราณ ผูน้วดและลกูคา้จะตอ้งอยูพ่รอ้มกนั ณ สถานทีท่ี่

ใหบ้รกิาร ในการตรวจรกัษาแพทยแ์ละคนไขจ้ะตอ้งอยู่ทีเ่ดยีวกนั ทัง้สองฝ่ายกไ็ม่สามารถ แยกจาก

กนัไดใ้นช่วงเวลาทีใ่หบ้รกิารนัน้ 

3. การเกบ็รกัษาไม่ได ้(Perish ability) การบรกิารต้องอาศยัคนในการใหบ้รกิารเป็นสําคญั 

ดงันัน้หากไม่มลีูกค้ามาใช้บรกิารในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง พนักงานที่ให้บรกิารก็จะว่างงาน (idle) 

เกดิการสญูเสยีคา่ใชจ้า่ยในดา้นแรงงานโดยเปลา่ประโยชน์ ไมก่่อใหเ้กดิรายไดใ้ด ๆ 

4. ความต้องการทีไ่ม่แน่นอน (Fluctuating Demand) ความต้องการใชบ้รกิารของลูกคา้ขึน้

ลงอยู่เสมอ การให้บรกิารนัน้ลูกค้านัน้จํานวนลูกค้าที่มาใช้บรกิารจะมากหรอืน้อยต่างกนัขึ้นกับ

ช่วงเวลาในแต่ละวนั วนัในตน้สปัดาหห์รอืทา้ยสปัดาห ์รวมทัง้ฤดูกาล เช่น ทีส่าขาของธนาคาร ช่วง

พกักลางวนัจะมลีกูคา้มาใชบ้รกิารมากกว่าช่วงบ่าย ช่วงวนัจนัทรแ์ละวนัศุกรจ์ะมลีูกคา้ฝากถอนเงนิ

มากกวา่ช่วงวนัอื่น ๆ ในสปัดาห ์

5. ความแตกต่างของการบรกิารในแต่ละครัง้ (Variability or Heterogeneity) ความแตกต่าง

ในด้านคุณภาพในการให้บรกิาร เน่ืองจากบรกิารต้องอาศยัคนหรอืพนักงานในการให้บรกิารเป็น

ส่วนใหญ่ (labor intensive) ซึ่งการที่พนักงานจะยิม้หรอืไม่ จะให้บรกิารด้วยจติใจอย่างแท้จรงิ

หรอืไม ่ตอ้งขึน้กบัองคป์ระกอบอื่น ๆ ทัง้ในดา้นรา่งกายและจติใจ เช่น พนกังานคนหน่ึง เมือ่วนัวาน

น้ีใหบ้รกิารดมีาก ยิม้แยม้แจ่มใส ทกัทายลูกคา้เป็นอย่างด ีแต่วนัรุ่งขึน้พนักงานคนเดยีวกนัอาจถูก

รอ้งเรยีนว่าบรกิารไม่ด ีไม่ยิม้แยม้ พูดจาไม่ไพเราะ สาเหตุเน่ืองมาจากพนักงานคนนัน้ไม่ได้นอน

หลบัอยา่งเตม็อิม่เพราะตอ้งดแูลลกูสาววยัหน่ึงปีทีป่ว่ยเป็นไขห้วดัตลอดคนืทีผ่่านมา 

เอนก สวุรรณบณัฑติ และ ภาสกร อดุลพฒันกจิ (2548,25-26) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของการ

บรกิาร การบรกิารมคีุณลกัษณะทีแ่ตกต่างกบัการผลติสนิคา้ทัว่ไป โดยการบรกิารมลีกัษณะทีส่าํคญั 

ดงัน้ี  

1. ความไว้วางใจ(Trust) การบรกิารเป็นกจิกรรมหรอืการกระทําที่ผูใ้ห้บรกิารปฏบิตัต่ิอ

ผูร้บับรกิารในขณะที่กระบวนการบรกิารเกดิขึน้ ผูร้บับรกิารไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะไดร้บัการปฏบิตั ิ

เช่นไร ดงันัน้การตัดสินใจซื้อบรกิารจงึเป็นสิ่งที่ต้องเกิดจากความไว้วางใจ ซึ่งต่างจากสินค้าที่

สามารถเหน็รปูลกัษณ์หรอืเลอืกคุณภาพได ้ 
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2. สิง่ทีจ่บัตอ้งไมไ่ด(้Intangibility) การบรกิารเป็นสิง่ทีจ่บัต้องไม่ไดแ้ละไม่อาจสมัผสัไดก่้อน

ซือ้ ดงันัน้การตดัสนิใจซื้อบรกิารต้องอาศยัความคดิเหน็ เจตคต ิและประสบการณ์เดมิที่ได้รบัจาก

การตดัสนิใจซือ้บรกิารนัน้ในครัง้ก่อน 

3. ลกัษณะที่แบ่งแยกออกจากกนัไม่ได(้Inseparability) การบรกิารมลีกัษณะทีไ่ม่สามารถ

แยกตวับุคคลหรอือุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ให้บรกิารได้ การผลติ การบรโิภคและการบรกิารเกิดขึน้ใน

เวลาเดยีวกนักบัการขายบรกิารนัน้ ๆ ซึง่แตกต่างกบัสนิคา้ซึง่ต้องมกีารผลติและการขาย แล้วจงึมี

การบรโิภคในภายหลงั 

4. ลกัษณะทีแ่ตกต่างไม่คงที(่Heterogeneity) การบรกิารมลีกัษณะไม่คงที ่และไม่สามารถ

กําหนดมาตรฐานทีแ่น่นอนได ้การบรกิารขึน้อยู่กบัแต่ละแบบของผู้ใหบ้รกิาร ซึง่มวีธิกีารใหบ้รกิาร

เป็นลกัษณะเฉพาะของตนเอง ทัง้น้ีการบรกิารขึน้อยู่กบัผู้ให้บรกิาร ผู้รบับรกิาร ช่วงเวลาของการ

บรกิารและสภาพแวดลอ้มขณะบรกิาร 

5. ลกัษณะทีไ่ม่สามารถเกบ็รกัษาได(้Perish ability) เมื่อไม่มคีวามต้องการใชบ้รกิารจะเกดิ

เป็นความสูญเปล่าทีไ่ม่อาจเรยีกกลบัคนืมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้การบรกิารจงึมกีารสูญเสยีค่อนขา้ง

สงู ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความตอ้งการใชบ้รกิารในแต่ละช่วงเวลา 

 

6. ลกัษณะทีไ่ม่สามารถแสดงความเป็นเจา้ของได(้Non-ownership) การบรกิารมลีกัษณะที่

ไมม่คีวามเป็นเจา้ของเมือ่มกีารซือ้บรกิารเกดิขึน้ 

นิติพล ภูตะโชติ(2549,170–171 อ้างถึงใน http://guru.google.co.th/guru เข้าถึง 2

1. จบัตอ้งไมไ่ดแ้ละมองไมเ่หน็(Intangibility) งานบรกิารมลีกัษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถ

จบัตอ้งได ้มองไมเ่หน็ และไม่มรีปูร่าง แต่สิง่ต่าง ๆ เหล่านัน้สามารถรบัรูไ้ดจ้ากความรูส้กึ หรอืการ

แสดงออกบางอย่างของลูกค้า เช่น ความชอบ ความเกลยีด ความพอใจ ความไม่พอใจความโกรธ            

เป็นตน้ 

เมื่อ 30 

มกราคม 2555) ไดก้ล่าวถงึ ลกัษณะของงานบรกิาร (characteristics of service) มคีวามแตกต่าง

จากสนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์เพราะงานบรกิารมลีกัษณะเฉพาะตวั ซึง่ลกัษณะเฉพาะของงานบรกิาร

แบ่งได ้ดงัน้ี 
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2. ไม่สามารถแบ่งแยกได(้Inseparability) งานบรกิารบางชนิดไม่สามารถแบ่งแยกไดอ้ย่าง

ชดัเจน เพราะนอกจากเรื่องบรกิารแล้ว ยงัมสีิ่งอื่น ๆ ที่ได้รบัจากบรกิาร เช่น ถ้าเดินทางจาก

กรงุเทพฯ ไปประเทศเวยีดนามโดยเครือ่งบนิ บรกิารทีไ่ดร้บัคอืไดเ้ดนิทางถงึจุดหมายปลายทางและ

ในระหว่างการเดนิทาง พนักงานบรกิารบนเครื่องบนิยงัเสริฟ์อาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ซึ่งสิ่งที่

ได้รบัไม่ใช่แค่เพยีงการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางเท่านัน้ แต่ยงัได้รบับรกิารอื่น ๆ อีกด้วย 

ดงันัน้ บรกิาร สนิคา้ และผลติภณัฑบ์างอยา่งจงึไมส่ามารถแบ่งแยกกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 

3. สูญเสยีง่ายหรอืเสยีหายง่าย(Perish ability) บรกิารต่าง ๆ ไม่สามารถกกัตุนจดัเกบ็หรอื

สต็อกเอาไว้ได้เหมอืนกบัสินค้าหรอืผลติภณัฑ์ ทัง้น้ีเพราะงานบรกิารมเีงื่อนไขเรื่องเวลาเข้ามา

เกีย่วขอ้ง จงึไม่สามารถเกบ็บรกิารเอาไวข้ายได ้เช่น ในฤดูการท่องเทีย่ว หอ้งพกัของโรงแรมจะมี

ลูกคา้เขา้พกัเตม็และยงัมลีูกค้าอกีจาํนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถจองหอ้งพกัในเวลานัน้ได้ แต่ในช่วง

ฤดูฝน ห้องพกัของโรงแรมว่างเป็นจํานวนมาก ซึ่งห้องพกัที่ว่างจํานวนมากเหล่าน้ีก็ไม่สามารถ

นําไปขายในฤดกูาลท่องเทีย่วทีผ่า่นมาได ้เพราะมเีงือ่นไขของเวลาเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

4. งานบรกิารมลีกัษณะทาํซํ้า ๆ(Repetitiveness) งานบรกิารจะมลีกัษณะเป็นการทํางาน

ซํ้า ๆ หลายครัง้ เช่น พนักงานเสริฟ์อาหารในห้องอาหารมหีน้าที่ต้อนรบัลูกคา้ รบัคําสัง่จากลูกค้า 

นําคําสัง่ไปสัง่อาหารและเครื่องดื่ม นําอาหารและเครื่องดื่มมาเสริฟ์ลูกคา้ คอยดูแลความเรยีบรอ้ย 

เก็บเงินเมื่อลูกค้าต้องการจะกลับ จดัโต๊ะอาหารเพื่อเตรียมต้อนรับลูกค้าคนใหม่ การทํางาน          

ของพนกังานเสริฟ์อาหารในหอ้งอาหารจะทาํงานในลกัษณะเช่นน้ีซํา้แลว้ซํา้อกีหลาย ๆ ครัง้ จนกวา่ 

 

    จะถึงเวลาเลิกงาน จะเห็นได้ว่าลักษณะของงานบริการจะปฏิบัติงานซํ้าแล้วซํ้าอีก          

หลาย ๆ ครัง้ ซึง่อาจจะมคีวามแตกต่างจากงานอื่นๆ 

            5. ความเขม้ขน้รุนแรงต่อความรูส้กึของพนักงาน(Labor Intensiveness) เน่ืองจาก

ลักษณะงานของการให้บริการพนักงานจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ลูกค้ามีความต้องการ                  

ทีแ่ตกต่าง อุปนิสยัทีไ่มเ่หมอืนกนั อารมณ์ของลูกคา้อาจเปลีย่นแปลงไปตามสิง่แวดลอ้มหรอืปจัจยั

อื่น ๆ การใหบ้รกิารไม่ใช่เรื่องง่ายทีลู่กคา้ทุกคนจะได้รบัความพงึพอใจเหมอืนกนั พนักงานอาจจะ

พบกับลูกค้าที่มอีารมณ์ร้ายหรอืลูกค้าที่จู้จ ี้จุกจิกสร้างปญัหา พนักงานให้บริการจะต้องเข้าใจ            

ในลกัษณะงานใหบ้รกิารเป็นอยา่งดจีงึจะสามารถทาํงานในอาชพีน้ีได ้

6. ความไวว้างใจ(Trust) เน่ืองจากลูกคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารไม่สามารถทราบล่วงหน้าได ้ว่าจะ

ไดร้บับรกิารทีด่จีากสถานบรกิารหรอืไม ่ดงันัน้ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งอาศยัความเชือ่ถอืหรอืความไวว้างใจ 
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ในสถานบรกิารเหลา่นัน้ เช่น อาจจะไดร้บัการบอกต่อถงึบรกิารจากเพื่อนหรอืคนใกลช้ดิหรอือาจจะ

ไดร้บัรูจ้ากประสบการณ์โดยตรง หรอือาจจะไดร้บัข่าวสารขอ้มลูจากแหล่งอื่นจนเกดิความไวว้างใจ

และตดัสนิใจไปใชบ้รกิาร ลกูคา้กค็าดหวงัวา่จะไดร้บับรกิารทีด่ ีเพราะเกดิความเชื่อถอืไวใ้จในสถาน

บรกิารดงักล่าว 

ฉัตรยาพร  เสมอใจ (2547. หน้า 15-17 อ้างถงึใน http://guru.google.co.th/guru เขา้ถงึ 2

1. บรกิารไม่สามารถจบัต้องได ้(Intangibility) เราไม่สามารถมองเหน็ จบัต้องหรอืรูส้กึถงึ

การบรกิารใดๆ ก่อนการซือ้และรบับรกิารได ้แต่สามารถรบัรูว้่า บรกิารนัน้ดหีรอืไม่ กต่็อเมื่อไดเ้ขา้

รบับรกิารนัน้ๆ แลว้ ในขณะทีผู่บ้รโิภคสามารถมองเหน็ จบัตอ้งหรอืพจิารณาคุณสมบตัขิองสนิคา้ได้

ก่อนการซือ้ เน่ืองจากสนิคา้จะมตีวัตนและคณุสมบตัทิีช่ดัเจน ซึง่ช่วยใหผู้บ้รโิภครบัทราบขอ้มลูจาก

สมัผสัประสาททัง้ 5 ได ้จงึทาํใหผู้ต้ดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดง้า่ยขึน้ และงา่ยต่อกว่าการตดัสนิใจซือ้บรกิาร 

            2. บรกิารไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) การใหบ้รกิารและการรบับรกิารต้อง

เกดิขึน้พรอ้มๆ กนั ไม่สามารถแยกกระบวนการผลติและการบรโิภคออกจากกนัได้ ดงันัน้ จงึเป็น

ขอ้จาํกดัในดา้นผูใ้หบ้รกิารทีเ่ป็นบุคคล และขอ้จาํกดัดา้นเวลา ซึง่สามารถใหบ้รกิารไดเ้พยีงครัง้ละ 

1 ราย พนักงาน ผูใ้หบ้รกิาร 1 คน จงึไมส่ามารถใหบ้รกิารแก่ลูกคา้หลายๆ รายในเวลาเดยีวกนัได ้

ในขณะที่สนิค้าแยกกระบวนการผลติ การจดัจําหน่าย การซือ้ และการบรโิภคออกจากกนัได้อย่าง

ชดัเจน 

เมือ่ 30 มกราคม 2556)  ไดก้ล่าวว่าลกัษณะของการบรกิารสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 5 ลกัษณะ

ไดด้งัน้ี 

 3. การบรกิารไม่มคีวามแน่นอน (Variability) ในขณะทีก่ารผลติสนิคา้อาศยัปจัจยัสาํคญั 

คือ วตัถุดิบ เครื่องจกัร และกระบวนการผลิต ที่สามารถเตรียมพร้อม ตรวจสอบ และควบคุม

คุณภาพของสินค้าได้ง่ายกว่า แต่ปจัจัยการให้บริการไม่ได้มีเพียงวัตถุดิบ เครื่องจักรหรือ

กระบวนการบรกิาร ทีเ่หมอืนกนัเพยีงเท่านัน้ แต่อยู่ทีส่่วนบรกิาร และเกดิขึน้เฉพาะสถานการณ์

เดียวเท่านัน้คือ เมื่อให้บริการและรับบริการ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบุคคล ผู้อ่านอาจเคยพบ

สถานการณ์เหมอืนกนัได ้หรอืการเลอืกตดัผมกบัช่างผมคนเดยีวกนั กอ็าจตดัผมไดไ้ม่เหมอืนกนัใน

แต่ละครัง้เป็นต้น จากสถานการณ์ตวัอย่างดงักล่าว สามารถอธบิายได้ว่า คุณภาพของการบรกิาร

ขึน้อยู่กบัหลายปจัจยั ซึ่งส่วนใหญ่ต้องอาศยัความพรอ้มของพนักงาน หากพนักงานเกิดความไม่

พรอ้ม ไมว่่าจะทางดา้นจติใจหรอืร่างกาย อาจส่งผลถงึคุณภาพของการบรกิารไปดว้ย รวมถงึความ

พรอ้มทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจของผูร้บับรกิารดว้ย ซึง่สง่ผลต่อการรบัรูแ้ละประเมนิคณุภาพ 
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ของบรกิารเช่นกนั เมื่อเกดิความรูส้กึหรอืทศันคตใินทางลบ ก็อาจส่งผลต่อการประเมนิคุณภาพที่

ลาํเอยีง (Bias) ดว้ยเช่นกนั  

            4. บรกิารจดัทาํมาตรฐานไดย้าก (Heterogeneous)การผลติสนิคา้สามารถจดัทํามาตรฐาน

ได้ชัดเจนทัง้รูปแบบ คุณภาพ และปรมิาณ ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการผลิต ควบคุม และสามารถ

ตรวจสอบได้ เน่ืองจากสามารถกําหนดปจัจยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตได้ชัดเจน

มากกว่า ในขณะที่การจดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ หรอืเครื่องมอืต่างๆ ที่ใช้ในการให้บรกิาร กลบัเป็น

ส่วนหน่ึงที่ช่วยให้กระบวนการบรกิารเกิดความสะดวกและดูมตีัวตนแต่ปจัจยัหลกัที่ช่วยในการ

ให้บรกิาร คือ “คน” และคุณภาพการให้บรกิารขึ้นอยู่กับทกัษะ ความสามารถ และอัธยาศัย               

ของผู้ให้บรกิารแต่ละคน สิง่น้ีเองที่ทําให้ผู้ให้บรกิารที่มฝีีมอืประสบความสําเรจ็ได้เฉพาะบุคคล             

ซึง่ส่งผลทําใหก้ารแข่งขนัดา้นบรกิารทําไดย้ากกว่า เน่ืองจากขาดแคลนแรงงานทีม่ฝีีมอื อกีทัง้การ

พยายามพฒันาคุณภาพของบุคลากรให้เท่าเทยีม และขยายศกัยภาพในการให้บรกิาร เน่ืองจาก   

การสรา้งมาตรฐานโดยอาศยัการจดัการคนใหม้มีาตรฐานเดยีวกนัเป็นเรือ่งยาก 

            5. บรกิารไมส่ามารถเกบ็ไวไ้ด ้(Perish ability)  

            ประสทิธิ ์ พรรณพสิุทธิ ์(2540,22 อ้างถงึใน http://guru.google.co.th/guru เขา้ถงึ 2

การใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็ (One Stop Service) คอื การใหบ้รกิารในสถานทีเ่ดยีวทัง้หมด

ทุกหน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ และต้องใหบ้รกิารแลว้เสรจ็เพยีงครัง้เดยีว โดยผู้

มาตดิต่อใชเ้วลาน้อยและเกดิความพงึพอใจการใหบ้รกิารแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Service) เป็น

การให้บริการโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย มีอุปกรณ์เพียงพอ ทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

ประหยดัเวลา ประหยดัคน 

เมือ่ 30 

มกราคม 2556)  ได้กล่าวถึงลักษณะการให้บริการ  เพื่อการให้บริการเกิดความรวดเร็ว

ถกูตอ้ง  ครบถว้นทุกขัน้ตอน  และมคีวามเสมอภาค 2 ลกัษณะ คอื 

จากลักษณะของการบริการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การบริการมี 6 ลักษณะ 

ลกัษณะแรก ความไว้วางใจ (Trust) เป็นการบรกิารที่ผูร้บับรกิารไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะไดร้บัการ

ปฏบิตัเิช่นไร ลกัษณะที่สอง เป็นสิง่ทีจ่บัต้องไม่ได ้(Intangibility) เป็นบรกิารทีไ่ม่สามารถมองและ

ไม่อาจสมัผสัได้ก่อนซื้อลกัษณะที่สาม เป็นลกัษณะที่แบ่งแยกออกจากกันไม่ได้ (Inseparability) 

เป็นการใหบ้รกิารทีไ่มส่ามารถแยกตวับุคคลหรอือุปกรณ์ทีท่าํหน้าทีใ่หบ้รกิารได ้ซึง่เป็นผลติภณัฑท์ี่

เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการบริโภคทําให้การบริการได้ครัง้ละหน่ึงราย ลกัษณะที่สี่เป็นลกัษณะที่

แตกต่างไมค่งที ่(Heterogeneity) เป็นการบรกิารทีล่กัษณะไมค่งที ่และไมส่ามารถกาํหนดมาตรฐาน 
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ทีแ่น่นอนได ้ลกัษณะทีห่า้ เป็นลกัษณะทีไ่ม่สามารถเกบ็รกัษาได ้(Perish ability) บรกิารไม่สามารถ

ผลติเกบ็ไวไ้ดเ้หมอืนสนิคา้อื่น ถ้าความต้องการมสีมํ่าเสมอการใหบ้รกิารกจ็ะไม่มปีญัหา หากความ

ต้องการซือ้กบัความต้องการขายมปีรมิาณที่ตรงกนั และลกัษณะทีห่ก  เป็นลกัษณะที่ไม่สามารถ

แสดงความเป็นเจา้ของได ้(Non-ownership) การบรกิารเป็นสิง่ทีจ่บัต้องไม่ได ้ทําใหผู้ร้บับรกิารไม่

สามารถเป็นเจา้ของไดเ้มือ่มกีารซือ้การบรกิารเกดิขึน้ 

 

2.3.2 ความสาํคญัของการบริการ 
 

            สมชาย  กจิยรรยง (2536,15)  ไดก้ล่าวถงึความสําคญัของการบรกิารเป็นการใหบ้รกิารที่

ดแีละมคีุณภาพจากตวับุคคลซึง่ต้องอาศยัเทคนิค  กลยุทธ ์ ทกัษะและความแนบเนียมต่างๆ  ทีจ่ะ

ทําใหช้นะใจลูกคา้ ผูท้ีม่าตดิต่อธุรกจิ หรอืบุคคลทัว่ไปทีม่าใชบ้รกิารจงึถอืไดว้่ามคีวามสําคญัอย่าง

ยิ่ง ในปจัจุบนัน้ี การใหบ้รกิารสามารถกระทําได ้ทัง้ก่อนและในระหว่างการตดิต่อหรอืภายหลงัการ

ติดต่อ  โดยได้รบัการบรกิารจากตัวบุคคลทุกระดบัภายในองค์กร  รวมทัง้ผู้บรหิารขององค์กร

นัน้ๆ  การบรกิารทีด่จีะเป็นเครื่องมอืช่วยใหผู้้ตดิต่อกบัองค์กรธุรกจิเกดิความเชื่อถอืศรทัธา  และ

การสรา้งภาพลกัษณ์ซึง่จะมผีลในการจดัซือ้หรอืบรกิารอื่นๆ ในโอกาสหน้า 

 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัตวักาํหนดคณุภาพการให้บริการ  
 

คุณภาพของการให้บรกิารนัน้มคีวามหมายหลายประการ คอื บรกิารดี ราคารบัได้หรอื

ความพึงพอใจของผู้ซื้อ การบรกิารที่มคีุณภาพจะประทับใจไปนาน การบรกิารที่มคีุณภาพจึง

เหมอืนกบัการใหป้ระโยชน์สขุ ซึง่มคีณุคา่ต่อชวีติ  

คุณภาพของการให้บริการจงึเป็นมาตรการที่ใช้ว ัดระดับการบริการว่าดี ตรงกับความ

คาดหวงัของผูร้บับรกิารเพยีงใด กล่าวคอื ถ้าการบรกิารทีค่าดหวงัว่าจะไดร้บัมากกว่าการบรกิารที่

เราได้รบัจรงิ ผลก็คอื การให้บรกิารนัน้ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าการบรกิารที่คาดหวงัว่าจะได้รบัเท่ากบัการ

บรกิารทีเ่ราไดร้บัจรงิผลกค็อืการบรกิารนัน้น่าพอใจ และถา้การบรกิารทีค่าดหวงัว่าจะไดร้บัน้อยกว่า

การบรกิารทีไ่ดร้บัจรงิผลกค็อื คณุภาพการบรกิารนัน้ดเียีย่ม 

ผลการค้นคว้าเกี่ยวกับปจัจยัที่เป็นตัวกําหนดคุณภาพของการบริการ ซึ่งปจัจยัที่เป็น

ตวักาํหนดคณุภาพของการบรกิารทีส่ามารถใชไ้ดก้บัการบรกิารทัว่ๆ ไป ม ี10 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
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1. ไวใ้จได ้หมายถงึ การบรกิารนัน้ตอ้งคงเสน้คงวาและไวว้างใจ 

2. ความพร้อม หมายถึง การบรกิารที่พร้อมทุกเวลาผู้ให้บรกิารมคีวามเต็มใจ      

และไดเ้ตรยีมตวัทีจ่ะใหบ้รกิารอยูเ่สมอ 

3. ความสามารถ หมายถงึ ผูใ้หบ้รกิารตอ้งมทีกัษะและความรูใ้นการบรกิาร 

4. ความสามารถในการเข้าถึง หมายถงึ จะต้องง่ายต่อการตดิต่อ ไม่มพีธิกีาร

ซบัซอ้นไมเ่สยีเวลารอคอยนาน 

5. ความมอีธัยาศยั หมายถงึ ความสุภาพอ่อนน้อมเป็นมติรและเขา้ใจความรูส้กึ         

ของผูร้บับรกิาร 

6. การสรา้งสมัพนัธ ์หมายถงึ การตดิต่อใหข้่าวสารลูกคา้ดว้ยภาษาทีลู่กคา้เขา้ใจ 

รวมทัง้รบัฟงัความคดิเหน็ของลกูคา้ 

7.   เชื่อถอืได ้หมายถงึ การบรกิารนัน้มคีวามซือ่ตรง เชือ่ถอื และไวว้างใจได ้

8.  มัน่คงปลอดภยั หมายถงึ การบรกิารจะตอ้งไม่เป็นทีส่งสยั ปราศจากความเสีย่ง        

และอนัตราย 

9.  รู้จกัและเข้าใจลูกค้า หมายถึง พยายามทําความเข้าใจถึงความต้องการ            

และความ  คาดหวงัของลกูคา้ ใหบ้รกิารทีล่กูคา้คดิวา่เป็นความใสใ่จเฉพาะตวั 

10. พยายามให้สิง่ที่ลูกค้าสมัผสัได้ หมายถงึ เน้นเป็นพเิศษถึงสิง่อํานวยความ

สะดวกทีเ่ป็นรปูธรรม บุคลากร ตลอดจนสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ทีส่ามารถสมัผสัได ้

Aday & Andersen (1978) กล่าวถงึทฤษฎพีืน้ฐาน 6 ประเภท  ทีเ่กี่ยวกบัความพงึ

พอใจ  ผูม้าใชบ้รกิาร และความรูส้กึทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดร้บัจากการบรกิารเป็นสิง่สําคญัทีจ่ะช่วยประเมนิ

ระบบบรกิารวา่ไดม้กีารเขา้ถงึผูใ้ชบ้รกิาร ความพงึพอใจ 6 ประเภทนัน้ คอื 

1.ความพงึพอใจต่อความสะดวกทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร ซึง่แยกออกเป็น 

1.1 การใชเ้วลารอคอยในสถานทีบ่รกิาร 

1.2 การไดร้บัการดแูลเมือ่มคีวามตอ้งการ 

1.3 ความสะดวกสบายทีไ่ดร้บัในสถานบรกิาร 

2.ความพงึพอใจต่อการประสานงานของการบรกิาร ซึง่แยกออกเป็น 

2.1 การได้รบับรกิารทุกประเภทในสถานที่ คอื ผู้ใช้บรกิารสามารถขอรบับรกิาร

ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
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   2.2 ผูใ้หบ้รกิารใหค้วามสนใจผูใ้ชบ้รกิาร 

   2.3 ไดม้กีารตดิตามผลงาน 

3.ความพงึพอใจต่อขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากบรกิาร 

4.ความพงึพอใจต่ออธัยาศยั ความสนใจของผูใ้ชบ้รกิาร ไดแ้ก่ การแสดงอธัยาศยั 

ท่าทางทีด่ ีเป็นกนัเองของการใหบ้รกิาร และความสนใจ ห่วงใยต่อต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

5.ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการบริการ ได้แก่ คุณภาพของการบรกิารต่อ

ผูใ้ชบ้รกิาร 

6.ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น                 

ของผูใ้ชบ้รกิาร 

ศริวิรรณ เสรรรีตัน์(2541) ไดอ้ธบิายแนวคดิของ Philip Kotler เกีย่วกบัตวักําหนด

คุณภาพของการบรกิารไว้ดงัน้ี ผู้ให้บรกิารจะต้องทําให้ผลติภณัฑแ์ตกต่างจากคู่แข่ง สิง่สําคญัสิง่

หน่ึงในการสรา้งความแตกต่างของธุรกจิให้บรกิาร คอื การรกัษาระดบัการให้บรกิารที่เหนือกว่าคู่

แขง่ขนั โดยเสนอคณุภาพการใหบ้รกิารตามทีล่กูคา้ไดค้าดหวงัไว ้โดยทัว่ไปคุณภาพของการบรกิาร

สามารถพจิารณาไดจ้ากตวักาํหนดคณุภาพทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

 

1.ความพึ่งพาได้ หมายถึง ความสามรถในการปฏบิตัิงานในลกัษณะที่เชื่อถือได้

ถูกตอ้งสมํ่าเสมอ  

2.ความพรอ้มในการตอบสนอง หมายถงึ ความเต็มใจทีจ่ะให้บรกิารและช่วยเหลอื

ลกูคา้อยา่งรวดเรว็ 

3.ความสามารถในการแข่งขนั หมายถึง ทกัษะ ความรู้ ความสามารถที่จําเป็น

เพือ่ใหก้ารบรกิารเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4.ความเขา้ถงึงา่ย หมายถงึ ความสะดวกในการตดิต่อ สามารถเขา้พบงา่ยไดง้า่ย 

5.การมมีารยาททีด่ ีหมายถงึ ความสภุาพ อ่อนน้อม ใหค้วามเคารพไมถ่อืตวั 

6.การตดิต่อสือ่สารทีด่ ีหมายถงึ การตัง้ใจฟงัและเขา้ใจลกูคา้ การใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง  

แก่ลกูคา้ โดยใชภ้าษาและคาํพดูทีล่กูคา้สามารถเขา้ใจงา่ย 

7.ความน่าเชื่อถือ หมายถึง มคีวามน่าเชื่อถือ สามารถไว้วางใจได้และมีความ

ซือ่สตัย ์
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8.ความปลอดภยั หมายถึง การปกป้องลูกค้า จากอนัตราย ความเสี่ยง หรอืข้อ

สงสยัต่างๆ เคารพในความลบัทีเ่ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลของลกูคา้  

9.สิง่ที่ส ัมผัสได้ หมายถึง สิง่อํานวยความสะดวก เครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึง

บุคลกิภาพของพนกังาน 

 

2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.5.1 งานวิจยัเร่ือง “การสาํรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอจดหมาย

เหต ุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ”   
 

ทาํการศกึษาประเดน็การใหบ้รกิารใน 4 ประเดน็ คอื ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

ดา้นเจา้หน้าที่ผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก และดา้นคุณภาพการให้บรกิาร พบว่าความ

พึงพอใจของผู้ใช้บรกิารหอจดหมายเหตุ มศว ในภาพรวมทัง้ 4 ประเด็น อยู่ในระดบัดีมาก        

และสดัส่วนผู้ใช้บรกิารอนัดบั 1 ได้แก่นิสติ คดิเป็นรอ้ยละ 83.54 รองลงมาคอื บุคคลภายนอก          

คิดเป็นร้อยละ 11.54 และผู้ใช้บริการอันดับสุดท้ายคือบุคลากร มศว คิดเป็นร้อยละ 2.18                 

เมือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ายประเดน็ พบวา่ มปีระเดน็ทีม่นียัสาํคญัอยู ่2 เรือ่ง  

ได้แก่ เพศของผู้ใช้บรกิารที่แตกต่างกันมผีลต่อความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร

แตกต่างกนั และ อายุของผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจต่อกระบวนการใหบ้รกิาร 

และคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกัน ทัง้น้ีเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้

ใหบ้รกิารเป็นกุญแจสาํคญัทีท่าํใหผู้ร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารมากทีส่ดุ 

 

2.6 ข้อมูลเกี ่ยวกับพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ภูมิ ปัญญาไทย มหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ  
 

             2.6.1 ข้อมลูเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ ์
 

            ความหมายทัว่ไปของคําว่า “พิพิธภณัฑ์ “ ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน         

พ.ศ. 2493 บญัญตัิไว้ว่าหมายถึง “สิง่ของต่างๆ ที่รวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา เช่น 

โบราณวตัถุ  
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ศลิปวตัถุ เป็นต้น” ในพจนานุกรมฯ ปี พ.ศ. 2493 น้ี ปรากฏแค่เพยีงคําว่า “พพิธิภณัฑ”์ เท่านัน้ ยงั

ไม่มกีารบญัญตัคิําว่า “พพิธิภณัฑสถาน” ไว้แต่อย่างใด ส่วนคําว่า “พพิธิภณัฑสถาน “ นัน้ มา

ปรากฏขึน้ในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 มคีวามหมายแยกต่างหากจากคําว่า

พพิธิภณัฑท์ีย่งัคงใชค้วามหมายเดมิของปี พ.ศ. 2493 ซึ่งพจนานุกรมฉบบัปี พ.ศ. 2525 น้ีให้

ความหมายของคาํวา่พพิธิภณัฑสถานไวว้่าหมายถงึ “สถาบนัถาวรทีเ่กบ็รวบรวมและแสดงสิง่ต่างๆ 

ทีม่คีวามสําคญัด้านวฒันธรรมหรอืด้านวทิยาศาสตร ์โดยมคีวามมุง่หมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ

การศกึษาเล่าเรยีน และก่อใหเ้กดิความเพลดิเพลนิใจ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 พจนานุกรม ฉบบั

ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ไดร้วมความหมายของคําว่า “พพิธิภณัฑ”์ และ “พพิธิภณัฑสถาน” 

เขา้เป็นความหมายเดยีวกนั หมายถงึ “สถานทีเ่กบ็รวบรวมและแสดงสิง่ต่างๆ ทีม่คีวามสําคญัดา้น

วัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุง่หมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา                   

และก่อใหเ้กดิความเพลดิเพลนิใจ 

   นอกจากคําว่า “พิพิธภณัฑสถาน” จะเป็นคําที่ปรากฏในพจนานุกรมแล้วยงัพบคําน้ี              

ในหนงัสอืสารานุกรมไทย ฉบบัราชบณัฑติยสถาน เลม่ 21 (พาย ุ– ภกัด)ี พ.ศ. 2530 อกีดว้ย  

ซึง่สารานุกรมไทยได้บนัทกึเกี่ยวกบัพพิธิภณัฑสถานไว้ ดงัน้ี “สถานที่ซึ่งเก็บรกัษาสิง่ของต่างๆ       

มกันิยมเรยีกสัน้ๆ ว่า “พพิธิภณัฑ”์ พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ใหบ้ทนิยาม           

คํา “พพิธิภณัฑ์” ไว้ว่า “สิง่ของต่างๆ ที่รวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ในการศกึษา เช่น โบราณวตัถุ 

ศลิปวตัถุ” และใหบ้ทนิยามคํา “พพิธิภณัฑสถาน” ไวว้่า “สถาบนัถาวรทีเ่กบ็รวบรวมและแสดงสิง่

ต่างๆ ที่มีความสําคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุง่หมายเพื่อให้เป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรยีนและก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ” พิพิธภัณฑสถาน หรือ 

พพิธิภณัฑ ์เป็นศพัทบ์ญัญตัทิีต่รงกบัคาํ museum ในภาษาองักฤษ แต่เดมิเมื่อแรกตัง้ ในรชัสมยั

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้รยีกทบัศพัทว์่า “มวิเซยีม” คาํวา่ “พพิธิภณัฑสถาน” 

ได้บญัญัติขึ้นในรชักาลที่ 7 เมื่อประกาศตัง้ “พิพิธภัณฑสถานสําหรบัพระนคร” จงึได้ใช ้

พพิธิภณัฑสถาน แทนคํา มวิเซยีม ความหมายของ museum ในภาษาองักฤษ พจนานุกรม

ภาษาองักฤษฉบบัต่างๆ ได้อธบิายความหมายทํานองเดยีวกนัว่า เป็นสถานที่สะสมหรอืรวบรวม

สงวนรกัษาสิง่ของซึง่มคีวามสาํคญั มคีุณค่าทางศลิปะ ประวตัศิาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละธรรมชาต ิ

วทิยา เป็นหลกัฐานแสดงถงึปรากฏการณ์ทางธรรมชาตแิละอจัฉรยิะของมนุษย ์ 
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     ในปจัจุบนั ความหมายของ museum หรอื พพิธิภณัฑสถาน เป็นทียุ่ตยิอมรบักนั ตามคํา

จํากดัความของสภาการพพิธิภณัฑสถานระหว่างชาต ิหรอื ICOM (International Council of 

museums) ซึง่มสีมาชกิทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย เป็นองคก์ารระหว่างประเทศที ่UNESCO 

หรอืองคก์ารการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิไดส้นับสนุนใหจ้ดัตัง้ขึน้ตัง้แต่ 

พ.ศ. 2489 ICOM ได้ให้คําจํากดัความ museum ไว้ในธรรมนูญที่แก้ไขฉบบัหลงัสุด ดงัน้ี 

“พพิธิภณัฑสถาน เป็นสถาบนัถาวรทีไ่ม่จดัหาผลประโยชน์ ใหบ้รกิารแก่สงัคม และการพฒันาของ

สงัคม เป็นสถานที่เปิดทัว่ไปสําหรบัประชาชน ทําหน้าทีร่วบรวม สงวนรกัษา คน้ควา้วจิยั เผยแพร่

ความรู ้และจดัแสดง โดยมุง่หมายเพื่อการค้นคว้า ให้การศกึษาและความเพลดิเพลนิ จากวตัถุที่

รวบรวมไวเ้ป็นหลกัฐาน ในเรือ่งมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

  

            นอกจากพิพิธภัณฑสถานตามความหมายที่กล่าวข้างต้นแล้ว คําจํากัดความของ

พพิธิภณัฑสถานยงัรวมไปถงึสถานทีอ่ื่นๆ ที ่ICOM ถอืวา่เป็นพพิธิภณัฑสถานดว้ย ไดแ้ก่ 

1. สถานทีส่งวนรกัษา และหอ้งแสดงถาวร ในหอสมดุและจดหมายเหตุ 

2. โบราณสถาน หรอืแหล่งอนุสรณ์สถานทางโบราณคด ีชาตพินัธุ์วทิยา และธรรมชาตวิทิยา 

อนุสาวรยีป์ระวตัศิาสตร ์และสถานทีซ่ึง่มลีกัษณะหน้าทีเ่ป็น พพิธิภณัฑสถาน โดยกจิกรรม

และการสงวนรกัษา 

 

3. สถาบนัที่จดัแสดงสิง่ทีม่ชีวีติ เช่น สวนพฤกษชาต ิสวนสตัว์ สถานทีแ่สดงสตัว์น้ํา สถานที่

แสดงสิง่มชีวีติต่างๆ เป็นตน้ 

4. สถานทีต่ามธรรมชาตซิึง่เป็นทีส่งวน 

5. ศนูยแ์สดงทางวทิยาศาสตรแ์ละทอ้งฟ้าจาํลอง” 

คาํจาํกดัความของสภาการพพิธิภณัฑสถานระหว่างประเทศ เป็นทีย่อมรบักนัทัว่โลก ซึง่ให้

ความเขา้ใจอยา่งชดัแจง้วา่อะไรบา้งทีถ่อืวา่เป็นพพิธิภณัฑสถานในความหมายปจัจบุนั และชีใ้หเ้หน็ 

ว่ามมีากมายหลายประเภททีท่ําหน้าที ่และมคีวามมุ่งหมายอย่างเดยีวกนั คอื รวบรวม สงวนรกัษา 

จดัแสดงและให้ความรู้ จากสิ่งซึ่งมคีวามสําคญัเป็นหลกัฐานในเรื่องของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม          

เป็นสถานที่ซึ่งให้ทัง้ความรูแ้ละความเพลดิเพลนิ การสงวนรกัษาและจดัแสดงมใิช่เฉพาะวตัถุแต่

รวมถงึสิ่งมชีวีติสวนสตัว ์สวนพฤกษชาต ิวนอุทยาน สถานทีส่งวนสตัว์น้ํา เขตสงวนต่างๆ รวมทัง้           

แหลง่อนุสรณ์สถาน โบราณสถาน และอนุสาวรยี ์ 
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 ความหมายของ museum ในปจัจุบนัจงึเป็นความเขา้ใจตามหลกัการสากลสบืเน่ืองจาก

การพัฒนากิจการและหน้าที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีหน้าที่สําคัญต่อสังคม ในการสงวนรกัษา

หลกัฐานเกี่ยวกบัมนุษยชาต ิและสิง่แวดลอ้ม พพิธิภณัฑสถานจงึมทุีกแขนงวชิา แสดงถงึอจัฉรยิะ

ของมนุษยใ์นการสรา้งสรรค์ทัง้ด้านศลิปะและการประดษิฐ์คดิค้นทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แสดงถงึความเป็นอยู่ วฒันธรรมของมนุษยชาต ิและแสดงถึงธรรมชาตเิรื่องของโลก ดนิ หนิ แร ่

สตัว ์พชื สิง่อศัจรรยข์องธรรมชาต ิพพิธิภณัฑสถานไดพ้ฒันาจากประเภททัว่ไปเป็นประเภทเฉพาะ

แขนงวชิา และในแต่ละประเภทแขนงวชิายงัได้พฒันาเป็นการรวบรวมและจดัแสดงเฉพาะเรื่อง

เฉพาะเจาะจงเรื่องเดยีว สิง่เดยีวขึน้อกีมากมาย กจิการพพิธิภณัฑสถานในประเทศพฒันาได้ก้าว

ไกลมาก 

 ความหมายดัง้เดิมของ museum ในภาษาองักฤษนัน้มาจากคํากรกี มคีวามหมายว่า            

เป็นเทวาลยัของเทพธดิาทัง้ 9 ของกรกี (Temple of Muses) ซึ่งเป็นธดิาของเทพเจา้ Zeus            

และเทพ ีMnenosyne ซึ่งเป็นเทพแีห่งความทรงจํา เทพธดิาทัง้ 9 ล้วนเป็นเทพธดิาแห่งสรรพ

วทิยาการแขนงต่างๆ ของกรกีในยคุทีเ่กดิ The Museum of Alexandria ทีเ่ป็นเมอืงอะเลก็ซานเด

รยี เมื่อราว 240 ปีก่อนพุทธกาล ซึง่ปรากฏ คําว่า “Museum” ขึน้เป็นครัง้แรก และไดม้พีฒันาการ

เรื่อยมาจนถงึยุคปจัจุบนั ความหมายที่ว่าเป็นเทวาลยัแห่งสรรพวทิยาการ กย็งัคงมคีวามหมายอยู่

ในปจัจบุนั เพราะเป็นสถานทีใ่หค้วามรู ้       

แก่ผู้เขา้ชมทุกประเภท ทุกวยั ทุกระดบัการศกึษา ถอืว่าเป็นสถานศกึษานอกระบบ หรอื

นอกโรงเรียนที่สําคัญในสังคม ประวัติของพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทยเริม่ขึ้นในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั ง่หลังหน่ึงขึ้นใน

พระบรมมหาราชวงัเมื่อ พ.ศ. 2402 ตรงบรเิวณทีเ่ป็นพระทีน่ัง่ศวิาลยัมหาปราสาท ในปจัจุบนั เพื่อ

ใช้เป็นสถานที่จดัแสดงศลิปโบราณวตัถุที่ทรงรวบรวมไว้ และทรงขนานนามว่า “พระที่นัง่ประพาส

พพิธิภณัฑ”์ คําศพัทว์่า “พพิธิภณัฑ”์ จงึปรากฏขึน้เป็น ครัง้แรกจากชื่อพระทีน่ัง่น้ี ซึง่จดัไดว้่าเป็น     

พพิธิภณัฑสถานสว่นพระองค ์มไิดเ้ปิดสาํหรบัประชาชน พพิธิภณัฑสถานสาํหรบัประชาชนเกดิขึน้ 

เป็นครัง้แรกในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ           

ใหจ้ดัตัง้ พพิธิภณัฑสถานขึน้ทีห่อคอยคอเดยี (ศาลาสหทยัสมาคม) ในบรเิวณพระบรมมหาราชวงั 

เรยีกว่า “มวิเซยีม” เปิดเมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2417 จดัเป็นพพิธิภณัฑสถานประเภททัว่ไปมทีัง้

ศลิปวตัถุ โบราณวตัถุ สตัวส์ตฟัฟ์ โครงกระดกู หนิ แร ่แมเ่หลก็ พระแสงปืน รวมทัง้เครือ่งสงู 
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เครื่องต้น เครื่องราชูปโภค ฯลฯ และ“มวิเซยีม” แห่งน้ี ต่อมาได้ยา้ยไปจดัแสดงในพระราชวงับวร

สถานมงคล เมื่อ พ.ศ. 2430 เฉพาะ ในพระทีน่ัง่ 3 หลงัดา้นหน้า จนถงึรชักาลที ่7 จงึได้มกีาร

เปลีย่นแปลง ปรบัปรงุขยายกจิการครัง้ใหญ่ พระราชทานพระทีน่ัง่ทุกหลงัและหมู่พระวมิานทัง้หมด

ในพระราชวงับวรสถานมงคล ให้ใช้เป็นสถานที่จดัแสดง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ดํารงราชานุภาพเมื่อครัง้ทรงดํารงตําแหน่งนายกราชบณัฑติยสภา และศาสตราจารย ์ยอรช์ เซเดส ์

ผู้ ช่วย ได้ดําเ นินการจัดแสดงใหม่ เปลี่ยนแปลงจากพิพิธภัณฑสถานประเภททัว่ไปเป็น

พพิธิภณัฑสถานศลิปโบราณคด ีรวบรวมสงวนรกัษาและจดัแสดงศิลปวตัถุ โบราณวตัถุ อนัเป็น

มรดกวฒันธรรมของชาต ิจดัตัง้เป็น “พพิธิภณัฑสถานสาํหรบัพระนคร” พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้

เจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 คําว่า 

“พิพิธภณัฑสถาน” จงึเป็นศัพท์บญัญัติใช้แทน “มวิเซยีม” ตัง้แต่นัน้มา ภายหลงัจากการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว รฐับาลได้จดัตัง้ กรมศิลปากรขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2476 ในพระราช

กฤษฎกีาแบ่งสว่นราชการกรมศลิปากรม ี“กองพพิธิภณัฑแ์ละโบราณคด”ี ภายหลงัไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น 

“กองโบราณคดี” และได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ “พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร” เป็น 

“พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร” เมื่อ พ.ศ. 2477 ปจัจุบนักจิการพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ

ขึ้นอยู่กับสํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ขยายกิจการไปทัว่ประเทศ ทัง้ใน

ส่วนกลางและส่วนภูมภิาคมพีพิธิภณัฑสถานแห่งชาติรวม 42 แห่ง นอกจากพพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาตทิีข่ ึน้อยู่ในกรมศลิปากรแล้ว ส่วนราชการอื่นๆ และเอกชนก็ไดจ้ดัตัง้ พพิธิภณัฑสถานอกี

เป็นจาํนวนมาก แต่ทุกแหง่จะใชช้ือ่สัน้ๆ วา่ “พพิธิภณัฑ”์ เช่น พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์ของกรมการ

ศกึษานอกโรงเรยีน พพิธิภณัฑห์นิแร ่ของ กรมทรพัยากรธรณ ีพพิธิภณัฑว์งัสวนผกักาด ของมลูนิธิ

พนัธุท์พิย ์– บรพิตัร เป็นต้น พพิธิภณัฑสถานทุกชนิดทุกประเภทลว้นมภีาระหน้าทีอ่ย่างเดยีวกนั 

คอื เป็นสถาบนัทีท่ําหน้าทีเ่ชื่อมโยงอดตี ปจัจุบนั และอนาคต เริม่ดว้ยการเกบ็รวบรวมสงวนรกัษา

วตัถุสําคญัให้ดํารงอยู่ตลอดไปไม่สูญสลาย ทําการศกึษาค้นคว้าเรื่องราวของวตัถุที่รวบรวมไว ้นํา

ออกจดัแสดงเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน การเคลื่อนไหวในวงการกิจการพิพิธภณัฑสถาน      

ทัว่โลก ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เป็นต้นมา ทําใหพ้พิธิภณัฑสถานก้าวหน้าไปไกลมาก ไม่ใช่

คลงัเก็บสมบตัโิบราณครํ่าคร ึหรอืเก็บรกัษาของแปลกประหลาดดงัที่เขา้ใจกนัเมื่อศตวรรษที่แล้ว 

ปจัจุบันพิพิธภัณฑสถานได้พัฒนาการจดัแสดงให้ทันสมยั ให้ทัง้ความรู้และความเพลิดเพลิน                 

มกีจิกรรมกวา้งขวางเป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคม      จดัเป็นศนูยก์ารศกึษาของชุมชนทีส่าํคญั 
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อยา่งยิง่ เป็นการศกึษานอกระบบ และเป็นสถานศกึษาชัว่ชวีติ ความเจรญิกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยเีป็นไปโดยรวดเร็วเท่าใด งานของพพิิธภณัฑสถานก็จะต้องก้าวหน้าตามให้ทนั          

ในการที่จะเก็บรกัษาสิง่ทีก่ําลงัจะสูญสิน้ไป และรวบรวมสิง่ซึง่ประดษิฐค์ดิค้นขึน้มาใหม่ไปพรอ้มๆ 

กนั พพิธิภณัฑสถานจงึเป็นสถาบนัการศกึษาของประชาชนทุกประเภท ทุกวยั ทีส่ําคญัยิง่ในสงัคม

ปจัจุบนั ” ไม่มีกฎหมายใดให้นิยามคําว่าพิพิธภัณฑ์ไว้ แต่มีการใช้คําว่า พิพิธภัณฑสถาน                     

ในกฎหมาย ครัง้แรกโดยพระราชบัญญัติจ ัดตัง้พิพิธภัณฑสถานสําหรบัพระนคร พ.ศ. 2469                  

ซึง่ความหมายของพพิธิภณัฑสถานกจ็ะเป็นไปตามความหมายทัว่ไปตามที่ไดก้ล่าวมาแล้วขา้งต้น           

ครัน้เมื่อประกาศใช้พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยโบราณสถาน ศลิปวตัถุ โบราณวตัถุ และการพพิธิภณัฑ์

แห่งชาต ิพุทธศกัราช 2477 พระราชบญัญตัดิงักล่าวไดก้ําหนดนิยามคําว่า “พพิธิภณัฑแ์ห่งชาต”ิ      

ไว้หมายความว่า “พพิธิภณัฑ์สถานซึ่งรฐัมนตรจีะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าอยู่ในความ

ควบคุมของกรมศลิปากร” แต่ในกฎหมายปจัจุบนัไดแ้ก่พระราชบญัญตัโิบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศลิปวตัถุ และพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กลบัไม่ได้บญัญตันิิยามคําว่า “พพิธิภณัฑ์

แห่งชาต”ิ ไวอ้กีต่อไปแล้ว ดงันัน้ การใช้คําว่าพพิธิภณัฑห์รอืพพิธิภณัฑสถานในปจัจุบนั จงึต้อง

เป็นไป ตามความหมายทัว่ไป เวน้แต่จะมกีฎหมายใดต้องการความหมายเฉพาะกจ็ะบญัญตันิิยาม

ไวเ้ป็นพเิศษ เช่น พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์

แห่งชาต ิพ.ศ. 2538  ให้ความหมายของ “พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร”์ ไว้หมายความว่า “สถานที ่            

เกบ็รวบรวมวตัถุ จาํแนกประเภทวตัถุ บนัทกึหลกัฐาน สงวนรกัษา และแสดงหรอืจดัใหม้กีารแสดง 

สิง่ต่าง ๆ ทีม่คีวามสําคญัด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมทัง้กจิกรรมอื่น ทีเ่กี่ยวเน่ือง เพื่อให้

ประชาชนเกิดความเข้าใจหรอืกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนอดตี 

ปจัจบุนั และอนาคต”  

   จากความหมายของคําว่าพพิธิภณัฑห์รอืพพิธิภณัฑสถานทีก่ล่าวมาทัง้หมดนัน้ ปจัจุบนั

กระทรวงวฒันธรรมของไทยสรุปว่า “พพิธิภณัฑสถาน” คอื สถาบนัที่จดัตัง้ขึน้เพื่อรวบรวม สงวน

รกัษา ศึกษา ค้นคว้า วิจยั และจดัแสดงวตัถุที่เป็นหลกัฐานเกี่ยวข้องกบัมนุษย์และสิ่งแวดล้อม               

ทัง้ทางวฒันธรรมและวทิยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และความเพลดิเพลิน ให้รวมถึง            

หอศลิปะ อนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตร ์สวนสตัว์ สวนพฤกชาต ิวนอุทยาน สถานสตัว์น้ํา และ

สถานอื่นๆ ทีจ่ดัแสดงสิง่มชีวีติ” 
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   2.6.2 ข้อมลูเก่ียวกบัพิพิธภณัฑภ์มิูปัญญาไทย 
 

 พิพิธภัณฑ์ภูมิปญัญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัง้อยู่ ณ อาคารเรือนไทยหมู ่                          

ธ ทูลกระหม่อมแก้ว เป็นอาคารสถาปตัยกรรมเรอืนไทยหมู่เก้า ออกแบบโดย รองศาสตรภ์ญิโญ 

สุวรรณครี ีศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปตัยกรรมไทย พพิธิภณัฑ์ภูมปิญัญาไทย โดยมุ่งเน้นศึกษา

ค้นคว้าและเผยแพร่ ภูมปิญัญาไทย 9 ด้าน คอื 1)ภูมปิญัญาการศึกษา 2) ภูมปิญัญาภาษา                

และวรรณกรรม 3)ภูมปิญัญาเกษตรกรรม 4)ภูมปิญัญาแพทยแ์ผนไทยและสุขภาวะ 5)ภูมปิญัญา

ศลิปกรรม 6)ภูมปิญัญาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี7)ภูมปิญัญาอาหารไทย 8)ภูมปิญัญางานช่าง

ไทย 9)ภมูปิญัญากฬีาและการละเลน่ไทย  
 

              ทัง้น้ี พพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ยงัมหีอ้งประทบัสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรม

ราชกุมาร ีอยู่บรเิวณ ชัน้ 2 ของตวัอาคาร เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ ปี พ.ศ.2552 เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้

ทางภูมปิญัญาไทย วฒันธรรมและศิลปะ แก่นักเรยีน นิสติ บุคลากร อาจารย์ และบุคคลทัว่ไปที่

สนใจ โดยในปจัจบุนัแบ่งการใหบ้รกิารเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  

             1.หอ้งนิทรรศการถาวร 9 ภมูวิฒันธรรม มศว ชัน้ 2    

             2.หอ้งนิทรรศการหมนุเวยีน ชัน้ 1  

             3.หอ้งสมดุวฒันธรรม ชัน้ 2  

             4.บริการพื้นที่กิจกรรม ประกอบด้วยลานวัฒนธรรมบริเวณชัน้ 1 และ โถงชัน้ 2                 

ของอาคาร 
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บทท่ี 3 

วิธีการศึกษาวิจยั  
 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นวจิยัเชงิสํารวจ (Servey Research) เพื่อหาระดบัและความสมัพนัธข์อง

ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย โดยมวีธิกีารดําเนินการวจิยั ดงัรายละเอยีด

ต่อไปน้ี 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ในการศกึษาครัง้น้ีประชากรที่เป็นเป้าหมายในการศกึษาวจิยัคอื ผู้มาใช้บรกิารพพิธิภณัฑ ์           

ภมูปิญัญาไทย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติ บุคลากร และบุคคลทัว่ไป 

จาํนวน 400 คน  

ขอบเขตโครงการวิจัยครัง้น้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ร ับบริการพิพิธภัณฑ ์               

ภมูปิญัญาไทย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อําเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก เท่านัน้  

 

3.2 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั  

ตวัแปรอิสระ (independent variable) ไดแ้ก่ ขอ้มลูทัว่ไป ประกอบดว้ย 

1. เพศ    2. อาย ุ 

3. สถานะ    4. ทีพ่กั  

 

ตวัแปรตาม (dependent variable) ไดแ้ก่ ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการรบับรกิารพพิธิภณัฑ ์          

ภมูปิญัญาไทยใน 4 ดา้น ประกอบดว้ย  

   1. ดา้นสถานที ่   2. ดา้นนิทรรศการ 

  3. ดา้นการบรหิารจดัการ 4. ดา้นเจา้หน้าทีใ่หบ้รกิาร 
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3.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั)  

 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 

 เครื่ อ งมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครัง้ น้ี  คือ  แบบสอบถาม

(Questionniare)    โดยผูว้จิยัไดท้ําการวเิคราะหว์ตัถุประสงคใ์นการศกึษา ประกอบกบัการศกึษา

แนวคดิ ทฤษฎ ีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความพงึพอใจ การวดัความพงึพอใจ การใหบ้รกิาร รวมถงึเอกสารที่

เกี่ยวขอ้ง เพื่อหาความสมัพนัธ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี่กําหนด เพื่อสร้างเป็นข้อคําถามที่

สามารถนําผลการวเิคราะหข์อ้มลูไปตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัได ้

 โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ตอน ดงัน้ี 
 

ตอนที ่1 ขอ้คาํถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 

  เป็นขอ้คาํถามแบบสาํรวจรายการ (check list) มขีอ้คาํถาม 4 ขอ้ 

ตอนที ่2 ขอ้คําถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย 4 

ประเดน็ 

เป็นแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการรบับรกิารในดา้นต่างๆ ลกัษณะคําถามเป็น

ขอ้คาํถามแบบ Rating Scale(Likert’s Scale) จาํนวน 5 ระดบั มขีอ้คาํถาม 40 ขอ้ 

 

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

      -  เพศ   

      -  อาย ุ

      - สถานะ 

      - ท่ีพกัในจงัหวดันครนายก 

   

 

ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

พพิธิภณัฑ์ภูมปัิญญาไทย  
 

          - ดา้นสถานท่ี 

           - ดา้นนิทรรศการ 

           - ดา้นการบริหารจดัการ 

           - ดา้นเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 
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ตอนที ่3 เหตุผลในการเขา้ใชบ้รกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย 

  เป็นขอ้คาํถามแบบสาํรวจรายการ (check list) มขีอ้คาํถาม 1 ขอ้ 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่เติมอื่นๆ ที่มีต่อการรบับริการพิพิธภัณฑ ์          

ภมูปิญัญาไทยเป็นคาํถามปลายเปิด  

 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู   
 

โครงการศึกษาครัง้น้ีใช้วิธกีารวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู โดยมวีธิกีารเกบ็ขอ้มลู ดงัน้ี  
 

3.5.1. ผู้วจิยัใช้การลงพื้นที่ ณ พิพิธภัณฑ์ภูมปิญัญาไทยเพื่อเก็บข้อมูลด้วยตนเอง               

ตัง้แต่วนัที ่5 มกราคม – 5 กุมภาพนัธ ์2556 เป็นเวลา 1 เดอืน  

3.5.2. ผู้วิจ ัยนําแบบสอบถามที่ได้กลับมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์                      

หากมขีอ้ผดิพลาดจะทําการเก็บขอ้มูลใหม่เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ก่อนนําขอ้มูลไป

วเิคราะหป์ระมวลผล  
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3.6 การวิเคราะหข้์อมลู  
 

เมื่อรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้มาทัง้หมด ผู้วิจ ัย                   

นําแบบสอบถามมาวเิคราะห ์แลว้นําไปประมวลผลทางสถติ ิเพือ่หาความสมัพนัธข์องขอ้มลู 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามหลงัจากดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู 

2. บนัทกึขอ้มลูทีเ่ป็นรหสัลงในแบบบนัทกึขอ้มลูตามลาํดบั 

3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 

 4. ประมวลผลขอ้มลูตามจดุมุง่หมายของการวจิยั 
 

การประมวลขอ้มลูตามจดุมุง่หมายของการศกึษา ใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 

 1.สถิติพรรณนา(descriptive statistics) ใช้เป็นสถิติเบื้องต้นในการอภิปรายผล                 

โดยใน แบบสอบถามตอนที่ 1 และ 3 วเิคราะห์ด้วยการใช้ควาความถี่(frequency) ค่ารอ้ยละ

(percentage) แบบสอบถามตอนที่ 2 วเิคราะห์ด้วยการใชค่าเฉลีย่(mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(standard deviation) และแบบสอบถามตอนที่ 4 วเิคราะห์ โดยการนํามาจดัระเบยีบ         

ในลกัษณะความถี(่frequency)  

เกณฑใ์นการวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่อแปลความหมาย ผูว้จิยั                 

ไดก้ําหนดช่วงคะแนน ดงัน้ี  
 

คา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.21-5.00 หมายความวา่ มคีวามพงึพอใจระดบัมากทีส่ดุ  

คา่เฉลีย่ระหวา่ง 3.41-4.20 หมายความวา่ มคีวามพงึพอใจระดบัมาก 

คา่เฉลีย่ระหวา่ง 2.61-3.40 หมายความวา่ มคีวามพงึพอใจระดบัปานกลาง 

คา่เฉลีย่ระหวา่ง 1.81-2.60 หมายความวา่ มคีวามพงึพอใจระดบัน้อย 

คา่เฉลีย่ระหวา่ง 1.00-1.80 หมายความวา่ มคีวามพงึพอใจระดบัน้อยทีส่ดุ  
 

2. สถติอินุมาน(inferential statistics) ใช้เป็นสถติใินการทดสอบสมมตฐิานเปรยีบเทยีบ        

ความแตกต่าง โดยใช้สถิติ f-test และ ANOVAในการทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย           

ในประชากรมากกวา่ 2 กลุ่ม  

  



 

บทท่ี 4 

ผลการวิจยั  
 

การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รบับรกิารพิพิธภณัฑ์ภูมปิญัญาไทย เป็นการศึกษา        

เชงิสํารวจ(Survey research) รวบรวมขอ้มูลที่ได้รบัจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้กลุ่ม

ตวัอยา่ง คอื ผูร้บับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย  จาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

 

สําหรบัการวเิคราะหใ์ช้สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธบิายผลการศกึษา 

ไดแ้ก่ การแจงความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ 

(Quantitative Analysis)  ทําการทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถติแิบบ T – test , F – Test              

และทดสอบค่าเฉลีย่ความแตกต่างรายคู่โดยวธิ ีLSD  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  โดยมี

สญัลกัษณ์ยอ่ดงัต่อไปน้ี 

 

n  แทน  จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

X  แทน  คา่เฉลีย่ 

S.D.  แทน  คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

t  แทน  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณา t - Distribution 

F.  แทน  คา่สถติทิดสอบอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติแิบบ F – test 

Sig.  แทน  คา่ความน่าจะเป็น (probability) สาํหรบับอกนยัสาํคญัทางสถติ ิ

*  แทน  ผลทดสอบอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

Ho

H

  แทน  Null Hypothesis หรอื สมมตฐิานหลกั 

1

 

 แทน  Alternative Hypothesis หรอื สมมตฐิานรอง 
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4.1 การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มลู และการแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของการวจิยัครัง้น้ี 

ผู้วิจยัได้วิเคราะห์และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายโดยเรยีงลําดบั เป็น 4 ส่วน

ดงัต่อไปน้ี  
 

 สว่นที ่1 ผลการวเิคราะหป์จัจยัลกัษณะส่วนบุคคล 
 

สว่นที ่2 ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย 
 

สว่นที ่3 เหตุผลในการเขา้ชมพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

สว่นที ่4 การทดสอบสมมตฐิาน 
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ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหปั์จจยัลกัษณะส่วนบคุคล 

 

 แสดงผลการศกึษาปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ   อายุ  อาชพี และ ทีพ่กัอาศยั 

มผีลการศกึษาดงัน้ี  

 

ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนและร้อยละด้านลกัษณะส่วนบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน รอ้ยละ 

เพศ ชาย 110 27.5 

 หญงิ 290 72.5 

 รวม 400 100.0 

อายุ ตํ่ากวา่ 20 ปี 277 69.3 

 อาย ุ20 - 30 ปี 70 17.5 

 อาย ุ31 - 40  ปี 30 7.5 

 อาย ุ41 - 60 ปี 19 4.7 

 มากกวา่ 60 ปี 4 1.0 

 รวม 400 100.0 

สถานะ นิสติ มศว. 283 70.7 

 บุคลากร มศว. 57 14.3 

 นิสติ/นกัศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น 9 2.3 

 บุคคลภายนอก มศว. 51 12.7 

 รวม 400 100.0 

ทีพ่กั อําเภอเมอืง 10 2.5 

 อําเภอองครกัษ์ 366 91.5 

 อาํเภอบา้นนา 9 2.3 

 อาํเภอปากพล ี 5 1.3 

 นอกจงัหวดันครนายก 10 2.4 

 รวม 400 100.0 

 

 ผลการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคลของกลุม่ตวัอย่าง จาํนวน 400 คน ในดา้นเพศ พบว่า เป็น

เพศหญงิ จาํนวน 290 คน คดิเป็น รอ้ยละ 72.5 และ เพศชาย จาํนวน 110 คน คดิเป็น รอ้ยละ 27.5 

ในดา้นอายุ พบว่า มอีายุ ตํ่ากว่า 20 ปี จาํนวน 277 คน คดิเป็น รอ้ยละ 69.3 รองลงมา อายุ 20 – 
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30 ปี จาํนวน 70 คน คดิเป็น รอ้ยละ 17.5 และ อาย ุ31 – 40 ปี จาํนวน 30 คน คดิเป็น รอ้ยละ 7.5 

ส่วนน้อย อายุ 41 – 60 ปี จาํนวน 19 คน คดิเป็น รอ้ยละ 4.7 น้อยสุด อายุมากกว่า 60 ปี จํานวน          

4 คน คดิเป็น รอ้ยละ 1.0  ในดา้นสถานะบุคลากร พบว่า เป็น นิสติ มศว. จาํนวน 283 คน คดิเป็น 

รอ้ยละ 70.7 รองลงมา บุคลากร มศว. จํานวน 57 คน คดิเป็น รอ้ยละ 14.3 และ บุคคลภายนอก 

มศว. จํานวน 51 คน คดิเป็น รอ้ยละ 12.7 น้อยสุด นิสติ/นักศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น จํานวน 9 

คน คดิเป็น รอ้ยละ 2.3 ในด้านที่พกั พบว่า พกัในอําเภอองครกัษ์ มากที่สุด จํานวน 366 คน คดิ

เป็น รอ้ยละ 91.5 รองลงมา อาํเภอเมอืง และ นอกจงัหวดันครนายก จาํนวน 10 คน คดิเป็น รอ้ยละ 

2.4 และ อาํเภอบา้นนา จาํนวน 9 คน คดิเป็น รอ้ยละ 2.3 น้อยสุด อําเภอปากพล ีจาํนวน 5 คน คดิ

เป็น รอ้ยละ 1.3  

 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑภ์มิูปัญญาไทย 

 

แสดงผลการศกึษาความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์ภูมปิญัญาไทย ได้แก่ ด้าน

ที่ตัง้และอาคาร, ด้านนิทรรศการและการให้การศึกษา, ด้านการบริหารการจดัการและ ด้าน

เจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์มผีลการศกึษาดงัน้ี  

 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑ์

ภมิูปัญญาไทย ในภาพรวม  

( n=400 ) 

ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย x  SD. แปลคา่ อนัดบั 

ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร 4.37 0.41 มากทีสุ่ด 2 

ดา้นนิทรรศการและการใหก้ารศกึษา 4.15 0.37 มาก 3 

ดา้นการบรหิารการจดัการ 3.74 0.40 มาก 4 

ดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์ 4.44 0.37 มากทีสุ่ด 1 

ภาพรวม 4.18 0.30 มาก  

 

ผลการศกึษา ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ในภาพรวม พบว่า 

มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 4.17 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30  ในรายด้าน พบว่า มี

ความพงึพอใจในระดบัมากที่สุด จํานวน 2 ดา้น คอื ดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์รองลงมา ดา้นทีต่ ัง้

และอาคาร และ มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก จํานวน 2 ด้าน ได้แก่  ด้านนิทรรศการและการให้

การศกึษา และ ดา้นการบรหิารการจดัการ ตามลาํดบั  ดงัตาราง ที ่3 -  6  
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑ์

ภมิูปัญญาไทย ด้านท่ีตัง้และอาคาร 

( n=400 ) 

ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร x  SD. แปลคา่ 

ขนาดสถานทีก่วา้งขวาง 4.31 0.49 มากทีสุ่ด 

สามารถเดนิทางเขา้ถงึไดส้ะดวก 4.41 0.57 มากทีสุ่ด 

มคีวามรม่รืน่เงยีบสงบ 4.44 0.57 มากทีสุ่ด 

ตวัอาคารมคีวามสวยงามดงึดดูใหเ้ขา้ชม 4.48 0.61 มากทีสุ่ด 

มแีผนผงัและป้ายสื่อความหมายและบอกทางทีช่ดัเจน 4.21 0.75 มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.37 0.41 มากท่ีสดุ 

 

ผลการศกึษา ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร

ในภาพรวม พบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.37 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.41  

ในรายด้าน พบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบัมากที่สุด ทัง้ 5 ด้าน โดยสูงสุด คอื ตวัอาคารมคีวาม

สวยงามดงึดดูใหเ้ขา้ชม มคีา่เฉลีย่ 4.48 รองลงมา มคีวามรม่รืน่เงยีบสงบ ( x  =  4.44) , สามารถ

เดนิทางเขา้ถงึไดส้ะดวก ( x  =  4.41), ขนาดสถานทีก่วา้งขวาง ( x  =  4.31) และ มแีผนผงัและ

ป้ายสือ่ความหมายและบอกทางทีช่ดัเจน ( x  =  4.21) ตามลาํดบั  
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑ์

ภมิูปัญญาไทย ด้านนิทรรศการและการให้การศึกษา 

( n=400 ) 

ดา้นนิทรรศการและการใหก้ารศกึษา x  SD. แปลคา่ 

ความโดดเด่นและดงึดดูใจของวตัถุทีจ่ดัแสดง 4.28 0.63 มากทีสุ่ด 

การสรา้งสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของหอ้งจดัแสดงใหเ้กดิ 4.01 0.76 มาก 

การใหเ้รือ่งราว ความรู ้ของวตัถุทีจ่ดัแสดงมคีวามเหมาะสมกบั

ผูเ้ขา้ชมทุกกลุ่ม 

4.06 0.57 มาก 

เรือ่งราว ความรูข้องวตัถุทีจ่ดัแสดงมคีวามสมบูรณ์ของเน้ือหา

และเขา้ใจงา่ย 

4.23 0.66 มากทีสุ่ด 

เทคนิค วธิกีาร และความหลากหลายในการนําเสนอเรือ่งราว

ความรูข้องวตัถุทีจ่ดัแสดง 

4.12 0.60 มาก 

ความสมัพนัธแ์ละความต่อเน่ืองของการจดัแสดง 4.20 0.64 มาก 

การรกัษาความปลอดภยัแก่วตัถุทีจ่ดัแสดง 4.29 0.65 มากทีสุ่ด 

เสน้ทางการเดนิชมพพิธิภณัฑม์คีวามสะดวก ปลอดภยั 4.36 0.59 มากทีสุ่ด 

ความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของหอ้งจดัแสดง 4.33 0.63 มากทีสุ่ด 

ความน่าสนใจของนิทรรศการ 4.11 0.68 มาก 

กจิกรรมอื่นๆ ทีส่่งเสรมิการศกึษาเรยีนรู ้เช่น การแสดงสด การ

ใหท้ดลองปฏบิตักิาร การจบัตอ้งวตัถุ การจดั Event เป็นตน้ 

3.58 0.87 มาก 

ประสบการณ์และความรูใ้นภาพรวมของการเขา้ชมนิทรรศการ 4.30 0.60 มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.15 0.37 มาก 

 

ผลการศึกษา ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ด้านนิทรรศการ 

และการใหก้ารศกึษา ในภาพรวม พบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.15 ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน 0.37 ในรายด้าน พบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบัมากที่สุด จํานวน 5 ด้าน โดยสูงสุด             

คอื เสน้ทางการเดนิชมพพิธิภณัฑม์คีวามสะดวก ปลอดภยั มคี่าเฉลีย่ 4.36 รองลงมา ความสะอาด

และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของหอ้งจดัแสดง ( x  =  4.33) , ประสบการณ์และความรูใ้น

ภาพรวมของการเขา้ชมนิทรรศการ( x =4.30), การรกัษาความปลอดภยัแก่วตัถุที่จดัแสดง( x
=4.29),ความโดดเด่นและดงึดูดใจของวตัถุทีจ่ดัแสดง( x =4.28), และเรื่องราวความรูข้องวตัถุทีจ่ดั

แสดงมคีวามสมบูรณ์ของเน้ือหาและเขา้ใจง่าย ( x =4.23) และมผีลการศกึษา พบว่า มคีวามพงึ

พอใจในระดบัมาก จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ ความสมัพนัธ์และความต่อเน่ืองของการจดัแสดง( x
=4.20),เทคนิค วธิกีาร และความหลากหลายในการนําเสนอเรื่องราวความรูข้องวตัถุทีจ่ดัแสดง( x
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=4.12),ความน่าสนใจของนิทรรศการ( x =4.11), การให้เรื่องราว ความรู ้ของวตัถุที่จดัแสดง มี

ความเหมาะสมกบัผูเ้ขา้ชมทุกกลุม่( x =4.06), การสรา้งสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของหอ้งจดั

แสดงให้เกดิ( x =4.01) และกจิกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสรมิการศกึษาเรยีนรู ้เช่น การแสดงสด การให้

ทดลองปฏบิตักิาร การจบัตอ้งวตัถุ การจดั Event เป็นตน้ ( x =3.58) 

 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑ์

ภมิูปัญญาไทย ด้านการบริหารการจดัการ 

( n=400 ) 

ดา้นการบรหิารการจดัการ x  SD. แปลคา่ 

การลาํดบัผูเ้ขา้ชมสว่นต่างๆ ในพพิธิภณัฑ ์ 4.28 0.55 มากทีสุ่ด 

ความหนาแน่นของผูเ้ขา้ชม 3.93 1.22 มาก 

ความสะดวก รวดเรว็ ในการตดิต่อเขา้ชม 4.18 0.77 มาก 

การใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการเขา้ชมและการปฏบิตัติวัในการเขา้ชม 4.35 0.64 มากทีสุ่ด 

ความเหมาะสมของคา่เขา้ชม (พพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทยเขา้ชมฟร)ี 4.88 0.34 มากทีสุ่ด 

การรกัษาความปลอดภยัแก่ผูเ้ขา้ชม 4.37 0.59 มากทีสุ่ด 

ขอ้มลู ขา่วสาร เกีย่วกบัพพิธิภณัฑ ์ 3.89 0.78 มาก 

เอกสาร แผ่นพบั ขอ้มลูทีผู่เ้ขา้ชมใชป้ระกอบการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ 3.42 0.89 มาก 

จดุพกัผ่อน 3.94 0.71 มาก 

จดุนดัพบ 3.97 0.77 มาก 

จดุจาํหน่ายของทีร่ะลกึ หนงัสอื ฯลฯ 2.04 0.94 น้อย 

สิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิาร 2.86 1.02 ปานกลาง 

หอ้งน้ํา 4.07 0.67 มาก 

ถงัขยะ 4.21 0.70 มากทีสุ่ด 

โทรศพัทส์าธารณะ 2.35 1.01 น้อย 

สญัญาณอนิเตอรเ์นต (WIFI) 2.73 0.96 ปานกลาง 

สถานทีจ่อดรถ 3.84 0.79 มาก 

ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทยโดยรวม 4.07 0.65 มาก 

ภาพรวม 3.74 0.40 มาก 

 

ผลการศกึษา ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ดา้นการบรหิารการ

จดัการ ในภาพรวม พบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 3.74 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.40 ในรายด้าน พบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบัมากที่สุด จํานวน 5 ด้าน โดยสูงสุด คือ ความ
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เหมาะสมของค่าเขา้ชม (พพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทยเขา้ชมฟร)ี มคี่าเฉลีย่ 4.88 รองลงมา การรกัษา

ความปลอดภยัแก่ผูเ้ขา้ชม( x =4.37),การใหค้ําแนะนําเกี่ยวกบัการเขา้ชมและการปฏบิตัติวัในการ

เขา้ชม( x =4.35),การลําดบัผูเ้ขา้ชมส่วนต่างๆ ในพพิธิภณัฑ(์ x =4.28) และ ถงัขยะ ( x =4.21) 

และ มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก จาํนวน 9 ดา้น ไดแ้ก่ ความสะดวก รวดเรว็ ในการตดิต่อเขา้ชม (

x =4.18), หอ้งน้ํา ( x =4.07),ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทยโดยรวม(

x =4.07),จุดนัดพบ ( x =3.97),จุดพกัผ่อน ( x =3.94), ความหนาแน่นของผู้เขา้ชม ( x
=3.93),ขอ้มลู ข่าวสาร เกี่ยวกบัพพิธิภณัฑ ์ ( x =3.89),สถานทีจ่อดรถ( x =3.84) และเอกสาร 

แผ่นพบั ขอ้มลูทีผู่เ้ขา้ชมใชป้ระกอบการเขา้ชมพพิธิภณัฑ(์ x =3.42) และ มคีวามพงึพอใจในระดบั

ปานกลาง จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ สิง่อํานวยความสะดวกสําหรบัผูพ้กิาร ( x =2.86) และ สญัญาณ

อนิเตอรเ์น็ต (WIFI) ( x =2.73) และ มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อย จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ โทรศพัท์

สาธารณะ ( x =2.35) และ น้อยสุด จดุจาํหน่ายของทีร่ะลกึ หนงัสอื ฯลฯ( x =2.04) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑ์

ภมิูปัญญาไทย ด้านเจ้าหน้าท่ีพิพิธภณัฑ ์

( n=400 ) 

ดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์ x  SD. แปลคา่ 

มอีธัยาศยัไมตรทีีด่ต่ีอผูเ้ขา้ชม 4.37 0.61 มากทีสุ่ด 

มบุีคลกิภาพทีเ่หมาะสมแก่การบรกิาร 4.43 0.58 มากทีสุ่ด 

มคีวามเอาใจใสใ่นการบรกิารแก่ผูเ้ขา้ชม 4.42 0.58 มากทีสุ่ด 

มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัพพิธิภณัฑแ์ก่

ผูเ้ขา้ชม 

4.50 0.52 มากทีสุ่ด 

ความพงึพอใจในภาพรวมต่อเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์ 4.47 0.56 มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.44 0.37 มากท่ีสดุ 

 

ผลการศึกษา ความพึงพอใจต่อการรบับรกิารพิพิธภณัฑ์ภูมปิญัญาไทย ด้านเจ้าหน้าที่

พพิธิภณัฑ์ในภาพรวม พบว่า มคีวามพงึพอใจในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 4.44 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.37 ในรายด้าน พบว่า มคีวามพึงพอใจในระดบัมากที่สุด ทัง้ 5 ด้าน โดยสูงสุด คือ       

มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัพพิธิภณัฑแ์ก่ผู้เข้าชม มคี่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมา 

ความพงึพอใจในภาพรวมต่อเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์( x  =  4.47) , มบุีคลกิภาพทีเ่หมาะสมแก่การ

บรกิาร ( x  =  4.43), มคีวามเอาใจใส่ในการบรกิารแก่ผูเ้ขา้ชม ( x  =  4.43) และ มอีธัยาศยั

ไมตรทีีด่ต่ีอผูเ้ขา้ชม ( x  =  4.37) ตามลาํดบั  
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ส่วนที ่ 3  เหตุผลในการเ ข้าชมพิพิธภัณฑ์ภูมิ ปัญญาไทย มหาวิทยาลัย                    

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ตารางท่ี 7 เหตุผลในการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ภมิูปัญญาไทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 

 

เหตุผลในการเขา้ชมพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย จาํนวน รอ้ยละ 

เป็นกจิกรรมสว่นหน่ึงของรายวชิาทีศ่กึษา 365 32.2 

มคีวามสนใจดา้นภมูปิญัญาไทยและศลิปวฒันธรรม 197 17.4 

มคีนแนะนํา 224 19.6 

ตอ้งการขอ้มลูดา้นภมูปิญัญาไทยและศลิปวฒันธรรม 256 22.6 

อื่นๆ เพื่อท่องเทีย่ว พกัผ่อน  93 8.2 

รวม  100.0 
 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีเหตุผลในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภูมิปญัญาไทย 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มากที่สุด คอื เป็นกจิกรรมส่วนหน่ึงของรายวชิาที่ศกึษา จํานวน 

365 คน คิดเป็น ร้อยละ 32.2 รองลงมา ต้องการข้อมูลด้านภูมปิญัญาไทยและศิลปวฒันธรรม 

จาํนวน 256 คน คดิเป็น รอ้ยละ 22.6 และ มคีนแนะนํา จาํนวน 224 คน คดิเป็น รอ้ยละ 19.6 , มี

ความสนใจด้านภูมปิญัญาไทยและศลิปวฒันธรรม จํานวน 197 คน คดิเป็น รอ้ยละ 17.4 น้อยสุด 

อื่นๆ เพือ่ท่องเทีย่ว พกัผอ่น จาํนวน 93 คน คดิเป็น รอ้ยละ 8.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 1 ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคลที่ต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิาร

พพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย แตกต่างกนั 

 H0

 H

 = ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคลที่ต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิาร

พพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย แตกต่างกนั 

1

 

 = ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคลที่ต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิาร

พพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ไมแ่ตกต่างกนั 

สมมตฐิานยอ่ยที ่1.1 ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ ทีต่่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจต่อ

การรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 8 ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ กบัความพึง

พอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑภ์มิูปัญญาไทย 

( n=400 ) 

ความพงึพอใจต่อการรบับรกิาร 

พพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย 
เพศ N x  SD. t. Sig. 

ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร 

 

ชาย 110 4.18 0.46 -5.444 0.000* 

หญงิ 290 4.44 0.36   

 รวม 400 4.37 0.41   

ดา้นนิทรรศการและการใหก้ารศกึษา 

 

ชาย 110 4.04 0.43 -3.536 0.001* 

หญงิ 290 4.20 0.34   

 รวม 400 4.15 0.37   

ดา้นการบรหิารการจดัการ 

 

ชาย 110 3.63 0.42 -3.385 0.001* 

หญงิ 290 3.78 0.39   

 รวม 400 3.74 0.40   

ดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์ ชาย 110 4.32 0.40 -3.975 0.000* 

 หญงิ 290 4.48 0.36   

 รวม 400 4.44 0.37   

ภาพรวม ชาย 110 4.04 0.32 -5.351 0.000* 

 หญงิ 290 4.23 0.27   

 รวม 400 4.18 0.30   

*  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  
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ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ กบัความพงึพอใจ

ต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ในรายดา้น พบว่า มคี่า Sig. < 0.05 ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ด้านที่ตัง้และอาคาร, ด้านนิทรรศการและการให้การศกึษา, ด้านการบรหิารการจดัการและ ด้าน

เจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์
 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. <  0.05 สรุปผลการทดสอบ ไดว้่า เป็นการยอมรบั H1

 

 

หรอื ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ ทีต่่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย แตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้รกิารเพศหญงิ จะมคีวามพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย สงูกวา่ ผูใ้ชบ้รกิารเพศชาย ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05   

สมมตฐิานยอ่ยที ่1.2 ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ ทีต่่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจต่อ

การรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 9 ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ กบัความพึง

พอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑภ์มิูปัญญาไทย 

 ( n=400 ) 

ความพงึพอใจต่อการรบับรกิาร

พพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย 

แหล่งความ

แปรปรวน 

ผลรวมของ

กําลงัสองของ

คา่เบีย่งเบน 

องศา

อสิระ 

ค่าเฉลีย่ความ

เบีย่งเบน 

กําลงัสอง 

F Sig. 

ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร 

 
ระหว่างกลุ่ม 4.099 4 1.025 6.584 0.000* 

ภายในกลุม่ 61.489 395 0.156   

 รวม 65.588 399    

ดา้นนิทรรศการและการให้

การศกึษา 
ระหว่างกลุ่ม 3.609 4 0.902 6.834 0.000* 

ภายในกลุม่ 52.144 395 0.132   

 รวม 55.753 399    

ดา้นการบรหิารการจดัการ ระหว่างกลุ่ม 4.191 4 1.048 6.894 0.000* 

 ภายในกลุม่ 60.030 395 0.152   

 รวม 64.221 399    
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ตารางที ่9 (ต่อ) 

 ( n=400 ) 

ความพงึพอใจต่อการรบับรกิาร

พพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย 

แหล่งความ

แปรปรวน 

ผลรวมของ

กําลงัสองของ

คา่เบีย่งเบน 

องศา

อสิระ 

ค่าเฉลีย่ความ

เบีย่งเบน 

กําลงัสอง 

F Sig. 

ดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์ ระหว่างกลุ่ม 5.463 4 1.366 10.655 0.000* 

 ภายในกลุม่ 50.629 395 0.128   

 รวม 56.092 399    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 4.163 4 1.041 13.102 0.000* 

 ภายในกลุม่ 31.374 395 0.079   

 รวม 35.537 399    

*  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  
 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ กบัความพงึพอใจ

ต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ในรายดา้น พบว่า มคี่า Sig. < 0.05 ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ด้านที่ตัง้และอาคาร, ด้านนิทรรศการและการให้การศกึษา, ด้านการบรหิารการจดัการและ ด้าน

เจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์
 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. <  0.05 สรุปผลการทดสอบ ไดว้่า เป็นการยอมรบั H1

 

 

หรอื ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ ทีต่่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทยแตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  ดงันัน้จงึนํามาทดสอบค่าเฉลีย่ความ

แตกต่างรายคู่โดยวธิ ีLSD  เป็นรายดา้น ดงัตารางที ่10 – 14   
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ตารางที่ 10 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ กบั

ความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑภ์มิูปัญญาไทย ด้านท่ีตัง้และอาคาร 

( n=400 ) 

ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร 

 

x  

ตํ่ากว่า 

 20 ปี 

อายุ 

 20 - 30 ปี 

อาย ุ 

31 - 40  ปี 

อายุ 

 41 - 60 ปี 

มากกวา่ 

60 ปี 

 4.33 4.32 4.49 4.68 4.45 

ตํ่ากว่า 20 ปี 4.33  -0.01 0.16* 0.35* 0.12 

อาย ุ20 - 30 ปี 4.32   0.17* 0.35* 0.13 

อาย ุ31 - 40  ปี 4.49    0.19* -0.04 

อาย ุ41 - 60 ปี 4.68     -0.23* 

มากกวา่ 60 ปี 4.45      

*  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  
 

 ผลทดสอบความแตกต่างรายคูร่ะหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาย ุกบัความพงึพอใจ

ต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ด้านที่ตัง้และอาคาร ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 

พบวา่ มคีา่เฉลีย่ความแตกต่างกนั จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่  

1) ผูใ้ชบ้รกิารอายตุํ่ากวา่ 20 ปีมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร ตํ่ากวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร อาย ุ31 – 40 ปี และ อาย ุ41 – 60 ปี 

2) ผูใ้ชบ้รกิารอาย ุ20 - 30 ปีมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร ตํ่ากวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร อาย ุ31 – 40 ปี และ อาย ุ41 – 60 ปี 

3) ผูใ้ชบ้รกิารอาย ุ31 – 40 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร ตํ่ากวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร อาย ุ41 – 60 ปี 

4) ผูใ้ชบ้รกิารอาย ุ41 – 60 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร สงูกวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมากกวา่ 60 ปี  
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ตารางที่ 11 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ กบั

ความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย ด้านนิทรรศการและการให้

การศึกษา 

( n=400 ) 

ดา้นนิทรรศการและการ

ใหก้ารศกึษา 

 

x  

ตํ่ากว่า 

 20 ปี 

อายุ 

 20 - 30 ปี 

อาย ุ 

31 - 40  ปี 

อายุ 

 41 - 60 ปี 

มากกวา่ 

60 ปี 

 4.12 4.12 4.18 4.47 4.29 

ตํ่ากว่า 20 ปี 4.12  0.01 0.06 0.35* 0.17* 

อาย ุ20 - 30 ปี 4.12   0.05 0.34* 0.17* 

อาย ุ31 - 40  ปี 4.18    0.29* 0.12 

อาย ุ41 - 60 ปี 4.47     -0.17* 

มากกวา่ 60 ปี 4.29      

*  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 

 ผลทดสอบความแตกต่างรายคูร่ะหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ กบัความพงึพอใจ

ต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ดา้นนิทรรศการและการใหก้ารศกึษา ทีร่ะดบันัยสําคญั

ทางสถติทิี ่0.05 พบวา่ มคีา่เฉลีย่ความแตกต่างกนั จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่  

1) ผูใ้ชบ้รกิารอายตุํ่ากวา่ 20 ปีมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภูมิปญัญาไทย ด้านนิทรรศการและการให้การศึกษา ตํ่ ากว่า ผู้ใช้บริการ อายุ 41 – 60 ปี           

และมากกวา่ 60 ปี  

2) ผูใ้ชบ้รกิารอาย ุ20 - 30 ปีมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภูมิปญัญาไทย ด้านนิทรรศการและการให้การศึกษา ตํ่ ากว่า ผู้ใช้บริการ อายุ 41 – 60 ปี               

และมากกวา่ 60 ปี  

3) ผูใ้ชบ้รกิารอาย ุ31 – 40 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ดา้นนิทรรศการและการใหก้ารศกึษา ตํ่ากวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร อาย ุ41 – 60 ปี 

4) ผูใ้ชบ้รกิารอาย ุ41 – 60 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ดา้นนิทรรศการและการใหก้ารศกึษา สงูกวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมากกวา่ 60 ปี  
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ตารางที่ 12 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ กบั

ความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑภ์มิูปัญญาไทย ด้านการบริหารการจดัการ 

( n=400 ) 

ดา้นการบรหิารการ

จดัการ 

 

x  

ตํ่ากว่า 

 20 ปี 

อายุ 

 20 - 30 ปี 

อาย ุ 

31 - 40  ปี 

อายุ 

 41 - 60 ปี 

มากกวา่ 

60 ปี 

 3.69 3.75 3.81 4.07 3.72 

ตํ่ากว่า 20 ปี 3.69  0.05 0.11 0.38* 0.03 

อาย ุ20 - 30 ปี 3.75   0.06 0.32* -0.03 

อาย ุ31 - 40  ปี 3.81    0.26* -0.08 

อาย ุ41 - 60 ปี 4.07     -0.35* 

มากกวา่ 60 ปี 3.72      

*  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 

 ผลทดสอบความแตกต่างรายคูร่ะหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาย ุกบัความพงึพอใจ

ต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ดา้นการบรหิารการจดัการ ทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติทิี ่

0.05 พบวา่ มคีา่เฉลีย่ความแตกต่างกนั จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่  

1) ผูใ้ชบ้รกิารอายตุํ่ากวา่ 20 ปีมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ดา้นการบรหิารการจดัการ ตํ่ากวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร อาย ุ41 – 60 ปี  

2) ผูใ้ชบ้รกิารอาย ุ20 - 30 ปีมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ดา้นการบรหิารการจดัการ ตํ่ากวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร อาย ุ41 – 60 ปี  

3) ผูใ้ชบ้รกิารอาย ุ31 – 40 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ดา้นการบรหิารการจดัการ ตํ่ากวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร อาย ุ41 – 60 ปี 

4) ผูใ้ชบ้รกิารอาย ุ41 – 60 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ดา้นการบรหิารการจดัการ สงูกวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมากกวา่ 60 ปี  
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ตารางที่ 13 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านอาย ุ             

กบัความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑภ์มิูปัญญาไทย ด้านเจ้าหน้าท่ีพิพิธภณัฑ ์

( n=400 ) 

ดา้นเจา้หน้าที่

พพิธิภณัฑ ์

 

x  

ตํ่ากว่า 

 20 ปี 

อายุ 

 20 - 30 ปี 

อาย ุ 

31 - 40  ปี 

อายุ 

 41 - 60 ปี 

มากกวา่ 

60 ปี 

 4.37 4.46 4.58 4.78 4.45 

ตํ่ากว่า 20 ปี 4.37  0.09 0.20* 0.40* 0.08 

อาย ุ20 - 30 ปี 4.46   0.12 0.32* -0.01 

อาย ุ31 - 40  ปี 4.58    0.20* -0.13 

อาย ุ41 - 60 ปี 4.78     -0.33* 

มากกวา่ 60 ปี 4.45      

*  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 

 ผลทดสอบความแตกต่างรายคูร่ะหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาย ุกบัความพงึพอใจ

ต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่

0.05 พบวา่ มคีา่เฉลีย่ความแตกต่างกนั จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่  

1) ผูใ้ชบ้รกิารอายตุํ่ากวา่ 20 ปีมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์ตํ่ากวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร 31 – 40 ปี และ อาย ุ41 – 60 ปี  

2) ผูใ้ชบ้รกิารอาย ุ20 - 30 ปีมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์ตํ่ากวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร อาย ุ41 – 60 ปี  

3) ผูใ้ชบ้รกิารอาย ุ31 – 40 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์ตํ่ากวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร อาย ุ41 – 60 ปี 

4) ผูใ้ชบ้รกิารอาย ุ41 – 60 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์สงูกวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมากกวา่ 60 ปี  
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ตารางที่ 14 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านอาย ุ              

กบัความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑภ์มิูปัญญาไทยในภาพรวม 

( n=400 ) 

ความพงึพอใจต่อการรบั

บรกิารพพิธิภณัฑภ์มู ิ

ปญัญาไทย ในภาพรวม 

 

x  

ตํ่ากว่า 

 20 ปี 

อายุ 

 20 - 30 ปี 

อาย ุ 

31 - 40  ปี 

อายุ 

 41 - 60 ปี 

มากกวา่ 

60 ปี 

 4.13 4.16 4.26 4.50 4.23 

ตํ่ากว่า 20 ปี 4.13  0.04 0.13 0.37* 0.10 

อาย ุ20 - 30 ปี 4.16   0.10 0.33* 0.07 

อาย ุ31 - 40  ปี 4.26    0.24* -0.03 

อาย ุ41 - 60 ปี 4.50     -0.27* 

มากกวา่ 60 ปี 4.23      

*  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 

 ผลทดสอบความแตกต่างรายคูร่ะหวา่งปจัจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาย ุกบัความพงึพอใจ

ต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ในภาพรวม ทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติทิี ่0.05 พบว่า มี

คา่เฉลีย่ความแตกต่างกนั จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่  

1) ผูใ้ชบ้รกิารอายตุํ่ากวา่ 20 ปีมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ในภาพรวม  ตํ่ากวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร อาย ุ41 – 60 ปี  

2) ผูใ้ชบ้รกิารอายุ 20 - 30 ปีมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ในภาพรวม ตํ่ากวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร อาย ุ41 – 60 ปี  

3) ผูใ้ชบ้รกิารอาย ุ31 – 40 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ในภาพรวม ตํ่ากวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร อาย ุ41 – 60 ปี 

4) ผูใ้ชบ้รกิารอาย ุ41 – 60 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑ์

ภมูปิญัญาไทย ในภาพรวม สงูกวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมากกวา่ 60 ปี  
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สมมตฐิานยอ่ยที ่1.3 ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นสถานะบุคลากร ทีต่่างกนัมผีลต่อความ

พงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทยแตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 15 ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านสถานะบุคลากร 

กบัความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑภ์มิูปัญญาไทย 

 ( n=400 ) 

ความพงึพอใจต่อการรบับรกิาร

พพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย 

แหล่งความ

แปรปรวน 

ผลรวมของ

กําลงัสองของ

คา่เบีย่งเบน 

องศา

อสิระ 

ค าเฉลีย่ความ

เบีย่งเบน 

กําลงัสอง 

F Sig. 

ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร 

 
ระหว่างกลุ่ม 2.806 3 0.935 5.899 0.001* 

ภายในกลุม่ 62.782 396 0.159   

 รวม 65.588 399    

ดา้นนิทรรศการและการให้

การศกึษา 
ระหว่างกลุ่ม 3.048 3 1.016 7.634 0.000* 

ภายในกลุม่ 52.705 396 0.133   

 รวม 55.753 399    

ดา้นการบรหิารการจดัการ ระหว่างกลุ่ม 5.432 3 1.811 12.197 0.000* 

 ภายในกลุม่ 58.788 396 0.148   

 รวม 64.221 399    

ดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์ ระหว่างกลุ่ม 7.523 3 2.508 20.446 0.000* 

 ภายในกลุม่ 48.569 396 0.123   

 รวม 56.092 399    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3.824 3 1.275 15.918 0.000* 

 ภายในกลุม่ 31.713 396 0.080   

 รวม 35.537 399    

*  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  
 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปจัจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านสถานะบุคลากร             

กบัความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ในรายดา้น พบว่า มคี่า Sig. < 0.05 

ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ตัง้และอาคาร, ด้านนิทรรศการและการให้การศกึษา, ด้านการบรหิารการ

จดัการและ ดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์
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 ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. <  0.05 สรุปผลการทดสอบ ไดว้่า เป็นการยอมรบั 

H1

 

 หรอื ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นสถานะบุคลากร ทีต่่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจต่อการรบั

บรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย แตกต่างกนั ระดบันัยสําคญัทางสถติทิี ่0.05  ดงันัน้จงึนํามา

ทดสอบค่าเฉลีย่ความแตกต่างรายคู่โดยวธิ ีLSD  เป็นรายดา้น ดงัตารางที ่16 – 20  

ตารางที่ 16 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านสถานะ

บคุลากร กบัความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑภ์มิูปัญญาไทย ด้านท่ีตัง้และอาคาร 

( n=400 ) 

ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร 
x  

นิสติ 

มศว. 

บุคลากร 

มศว. 

นิสติ/นกัศกึษา

สถาบนั 

การศกึษาอื่น 

บุคคล 

ภายนอก 

มศว. 

 4.34 4.57 4.24 4.33 

นิสติ มศว  4.34  0.23* -0.10 -0.01 

บุคลากร มศว. 4.57   -0.33* -0.24* 

นิสติ/นกัศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น 4.24    0.08 

บุคคลภายนอก มศว. 4.33     

*  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  
 

 ผลทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านสถานะบุคลากร กบั

ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร ทีร่ะดบันัยสําคญัทาง

สถติทิี ่0.05 พบวา่ มคีา่เฉลีย่ความแตกต่างกนั จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่  

1) ผู้ใช้บริการเป็น นิสิต มศว จะมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการรับบริการ

พพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร ตํ่ากวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร เป็น บุคลากร มศว. 

2) ผู้ใช้บรกิารเป็น บุคลากร มศว จะมคีวามคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการรบับรกิาร

พิพิธภัณฑ์ภูมิปญัญาไทย ด้านที่ตัง้และอาคาร สูงกว่า ผู้ใช้บริการ เป็นนิสิต/นักศึกษา

สถาบนัการศกึษาอื่น และ บุคคลภายนอก มศว 
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ตารางท่ี 17 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านสถานะ

บุคลากร กบัความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑ์ภมิูปัญญาไทย ด้านนิทรรศการ              

และการให้การศึกษา 
 

( n=400 ) 

ดา้นนิทรรศการและการใหก้ารศกึษา 
x  

นิสติ 

มศว. 

บุคลากร 

มศว. 

นิสติ/นกัศกึษา

สถาบนั 

การศกึษาอื่น 

บุคคล 

ภายนอก 

มศว. 

 4.12 4.33 3.90 4.21 

นิสติ มศว. 4.12  0.22* -0.22* 0.10 

บุคลากร มศว. 4.33   -0.44* -0.12 

นิสติ/นกัศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น 3.90    0.31* 

บุคคลภายนอก มศว. 4.21     

*  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 

 ผลทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านสถานะบุคลากร กบั

ความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ดา้นนิทรรศการและการใหก้ารศกึษา ที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 พบวา่ มคีา่เฉลีย่ความแตกต่างกนั จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่  

1) ผู้ใช้บริการเป็น นิสิต มศว จะมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการรับบริการ

พพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ดา้นนิทรรศการและการใหก้ารศกึษา ตํ่ากว่า ผูใ้ชบ้รกิาร เป็น บุคลากร 

มศว. และ สงูกวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร เป็นนิสติ/นกัศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น 

2) ผู้ใช้บรกิารเป็น บุคลากร มศว จะมคีวามคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการรบับรกิาร

พพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ด้านนิทรรศการและการให้การศกึษา สูงกว่า ผู้ใช้บรกิาร เป็นนิสติ/

นกัศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น   

3) ผูใ้ชบ้รกิารเป็น นิสติ/นักศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น จะมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจ

ต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ดา้นนิทรรศการและการใหก้ารศกึษา ตํ่ากว่า ผูใ้ชบ้รกิาร 

เป็นบุคคลภายนอก มศว 
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ตารางท่ี 18 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านสถานะ

บุคลากรกบัความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑ์ภมิูปัญญาไทย ด้านการบริหารการ

จดัการ 
 

( n=400 ) 

ดา้นการบรหิารการจดัการ 
x  

นิสติ 

มศว. 

บุคลากร 

มศว. 

นิสติ/นกัศกึษา

สถาบนั 

การศกึษาอื่น 

บุคคล 

ภายนอก 

มศว. 

 3.71 3.95 3.21 3.79 

นิสติ มศว. 3.71  0.24* -0.50* 0.08 

บุคลากร มศว. 3.95   -0.74* -0.17 

นิสติ/นกัศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น 3.21    0.58* 

บุคคลภายนอก มศว. 3.79     

*  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 

 ผลทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านสถานะบุคลากร          

กบัความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ดา้นการบรหิารการจดัการ ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 พบวา่ มคีา่เฉลีย่ความแตกต่างกนั จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่  

1) ผู้ใช้บริการเป็น นิสิต มศว จะมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการรับบริการ

พพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ด้านการบรหิารการจดัการ ตํ่ากว่า ผู้ใช้บรกิาร เป็น บุคลากร มศว          

และ สงูกวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร เป็นนิสติ/นกัศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น 

2) ผู้ใช้บรกิารเป็น บุคลากร มศว จะมคีวามคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการรบับรกิาร

พพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ด้านการบรหิารการจดัการ สูงกว่า ผู้ใช้บรกิาร เป็นนิสติ/นักศึกษา

สถาบนัการศกึษาอื่น   

3) ผูใ้ชบ้รกิารเป็น นิสติ/นักศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น จะมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจ

ต่อการรบับรกิารพิพิธภณัฑ์ภูมปิญัญาไทย ด้านการบรหิารการจดัการ ตํ่ากว่า ผู้ใช้บรกิาร              

เป็นบุคคลภายนอก มศว  
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ตารางที่ 19 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านสถานะ

บุคลากรกบัความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย ด้านเจ้าหน้าที่

พิพิธภณัฑ ์
 

( n=400 ) 

ดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์
x  

นิสติ 

มศว. 

บุคลากร 

มศว. 

นิสติ/นกัศกึษา

สถาบนั 

การศกึษาอื่น 

บุคคล 

ภายนอก 

มศว. 

 4.36 4.64 4.22 4.68 

นิสติ มศว. 4.36  0.28* -0.14 0.32* 

บุคลากร มศว. 4.64   -0.42* 0.04 

นิสติ/นกัศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น 4.22    0.46* 

บุคคลภายนอก มศว. 4.68     

*  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

 

 ผลทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านสถานะบุคลากร          

กบัความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ด้านเจา้หน้าที่พพิธิภณัฑ ์ ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 พบวา่ มคีา่เฉลีย่ความแตกต่างกนั จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่  

1) ผู้ใช้บริการเป็น นิสิต มศว จะมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการรับบริการ

พพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ด้านเจ้าหน้าที่พพิธิภณัฑ์ ตํ่ากว่า ผู้ใช้บรกิาร เป็น บุคลากร มศว            

และบุคคลภายนอก มศว 

2) ผู้ใช้บรกิารเป็น บุคลากร มศว. จะมคีวามคดิเห็นต่อความพึงพอใจต่อการรบับรกิาร

พพิธิภณัฑ์ภูมปิญัญาไทย ด้านเจ้าหน้าที่พพิธิภณัฑ์ สูงกว่า ผู้ใช้บรกิาร เป็นนิสติ/นักศึกษา

สถาบนัการศกึษาอื่น   

3) ผูใ้ชบ้รกิารเป็น นิสติ/นักศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น จะมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจ

ต่อการรบับรกิารพิพิธภณัฑ์ภูมปิญัญาไทย ด้านเจ้าหน้าที่พิพิธภณัฑ์ ตํ่ากว่า ผู้ใช้บรกิาร               

เป็นบุคคลภายนอก มศว 
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ตารางที่ 20 ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านสถานะ

บคุลากรกบัความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑภ์มิูปัญญาไทย ในภาพรวม 

( n=400 ) 

ความพงึพอใจต่อการรบับรกิาร

พพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย  

ในภาพรวม 

x  
นิสติ 

มศว. 

บุคลากร 

มศว. 

นิสติ/นกัศกึษา

สถาบนั 

การศกึษาอื่น 

บุคคล 

ภายนอก 

มศว. 

 4.13 4.37 3.89 4.25 

นิสติ มศว. 4.13  0.24* -0.24* 0.12 

บุคลากร มศว. 4.37   -0.48* -0.12 

นิสติ/นกัศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น 3.89    0.36* 

บุคคลภายนอก มศว. 4.25     

*  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  
 

 ผลทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านสถานะบุคลากร            

กบัความพงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ในภาพรวม ทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติิ

ที ่0.05 พบวา่ มคีา่เฉลีย่ความแตกต่างกนั จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่  

1) ผู้ใช้บริการเป็น นิสิต มศว จะมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการรับบริการ

พพิธิภณัฑ์ภูมปิญัญาไทย ในภาพรวม ตํ่ากว่า ผู้ใช้บรกิาร เป็น บุคลากร มศว และ สูงกว่า

ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นบุคคลภายนอก มศว 

2) ผู้ใช้บรกิารเป็น บุคลากร มศว จะมคีวามคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการรบับรกิาร

พพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ในภาพรวม สงูกวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร เป็นนิสติ/นกัศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น   

3) ผูใ้ชบ้รกิารเป็น นิสติ/นักศกึษาสถาบนัการศกึษาอื่น จะมคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจ

ต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ในภาพรวม ตํ่ากว่า ผู้ใช้บรกิาร เป็นบุคคลภายนอก 

มศว 
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สมมตฐิานย่อยที่ 1.4 ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านสถานที่ตัง้ ที่ต่างกนัมผีลต่อความพงึ

พอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 21 ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านสถานที่ตัง้           

กบัความพึงพอใจต่อการรบับริการพิพิธภณัฑภ์มิูปัญญาไทย 
 

 ( n=400 ) 

ความพงึพอใจต่อการรบับรกิาร

พพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย 

แหล่งความ

แปรปรวน 

ผลรวมของ

กําลงัสองของ

คา่เบีย่งเบน 

องศา

อสิระ 

ค่าเฉลีย่ความ

เบีย่งเบน 

กําลงัสอง 

F Sig. 

ดา้นทีต่ ัง้และอาคาร 

 
ระหว่างกลุ่ม 0.619 4 0.155 0.940 0.440 

ภายในกลุม่ 64.969 395 0.164   

 รวม 65.588 399    

ดา้นนิทรรศการและการให้

การศกึษา 
ระหว่างกลุ่ม 0.214 4 0.054 0.381 0.822 

ภายในกลุม่ 55.539 395 0.141   

 รวม 55.753 399    

ดา้นการบรหิารการจดัการ ระหว่างกลุ่ม 0.136 4 0.034 0.210 0.933 

 ภายในกลุม่ 64.084 395 0.162   

 รวม 64.221 399    

ดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์ ระหว่างกลุ่ม 1.111 4 0.278 1.996 0.094 

 ภายในกลุม่ 54.981 395 0.139   

 รวม 56.092 399    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 0.022 4 0.006 0.062 0.993 

 ภายในกลุม่ 35.515 395 0.090   

 รวม 35.537 399    
 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านสถานที่ตัง้ กบัความ           

พงึพอใจต่อการรบับรกิารพพิธิภณัฑภ์ูมปิญัญาไทย ในรายดา้น พบว่า มคี่า Sig. > 0.05 ทัง้ 4 ดา้น 

ได้แก่ ด้านที่ตัง้และอาคาร, ด้านนิทรรศการและการให้การศึกษา, ด้านการบรหิารการจดัการ      

และดา้นเจา้หน้าทีพ่พิธิภณัฑ ์ 
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 ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. >  0.05 สรุปผลการทดสอบ ไดว้่า เป็นการยอมรบั H0 

หรอื ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ด้านสถานที่ตัง้ ที่ต่างกนัมผีลต่อความพึงพอใจต่อการรบับรกิาร

พพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาไทย ไมแ่ตกต่างกนั ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05   
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แบสอบถาม  

โครงการวจัิยเร่ือง “ความพงึพอใจของผู้รับบริการพพิธิภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ”  

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

เพศ        ชาย         หญิง 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทัว่ไป 

อาย ุ        ต ํ่ากวา่ 20 ปี         21 – 30 ปี       31 – 40 ปี      41 – 60 ปี       60 ปีข้ึนไป 

สถานะ         นกัเรียน                                        นิสิต มศว                                     บุคลากร มศว          

       นกัเรียนสังกดั มศว        นิสิต/นกัศึกษาสถาบนัการศึกษาอ่ืน           

       บุคคลภายนอก มศว 

 ท่ีพกัในจงัหวดันครนายก       อาํเภอเมือง        อาํเภอองครักษ ์       อาํเภอบา้นนา        อาํเภอปากพลี      

                                                             นอกจงัหวดันครนายก ระบุ.................................................................. 
 

 ระดบัความพึงพอใจ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  

ส่วนที่  2 ความพงึพอใจต่อการรับบริการพพิธิภัณฑ์ภูมิปัญญไทย  

      3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 

      1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  
 

 

หัวข้อ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.ทีต่ั้งและอาคาร 

    1.1 ขนาดสถานท่ีกวา้งขวาง      

    1.2 สามารถเดินทางเขา้ถึงไดส้ะดวก      

    1.3 มีความร่มร่ืนเงียบสงบ      

    1.4 ตวัอาคารมีความสวยงามดึงดูดใหเ้ขา้ชม      

    1.5 มีแผนผงัและป้ายส่ือความหมายและบอกทางท่ีชดัเจน      

2.นิทรรศการและการให้การศึกษา  

    2.1 ความโดดเด่นและดึงดูดใจของวตัถุท่ีจดัแสดง      

    2.2 การสร้างสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของห้องจดัแสดงใหเ้กิด       
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          ความประทบัใจ เพลิดเพลิน น่าช่ืนชม ในความสาํคญัและคุณค่า 

          ของวตัถุท่ีจดัแสดง  
 

หัวข้อ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

    2.3 การใหเ้ร่ืองราว ความรู้ ของวตัถุท่ีจดัแสดงมีความเหมาะสม  

          กบัผูเ้ขา้ชมทุกกลุ่ม  

     

    2.4 เร่ืองราว ความรู้ของวตัถุท่ีจดัแสดงมีความสมบูรณ์ของเน้ือหา 

          และเขา้ใจง่าย 

     

    2.5 เทคนิค วธีิการ และความหลากหลายในการนาํเสนอเร่ืองราว 

          ความรู้ของวตัถุท่ีจดัแสดง 

     

    2.6 ความสัมพนัธ์และความต่อเน่ืองของการจดัแสดง      

    2.7 การรักษาความปลอดภยัแก่วตัถุท่ีจดัแสดง      

    2.8 เส้นทางการเดินชมพิพิธภณัฑมี์ความสะดวก ปลอดภยั      

    2.9 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอ้งจดัแสดง      

    2.10 ความน่าสนใจของนิทรรศการ      

    2.11 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ เช่น การแสดงสด  

            การใหท้ดลองปฏิบติัการ การจบัตอ้งวตัถุ การจดั Event เป็นตน้ 

     

    2.12 ประสบการณ์และความรู้ในภาพรวมของการเขา้ชมนิทรรศการ      

3.การบริหารการจัดการ  

    3.1 การลาํดบัผูเ้ขา้ชมส่วนต่างๆ ในพิพิธภณัฑ ์      

    3.2 ความหนาแน่นของผูเ้ขา้ชม      

    3.3 ความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อเขา้ชม      

    3.4 การใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการเขา้ชม และการปฏิบติัตวัในการเขา้ชม      

    3.5 ความเหมาะสมของค่าเขา้ชม(พิพิธภณัฑภู์มิปัญญาไทยเขา้ชมฟรี)      

    3.6 การรักษาความปลอดภยัแก่ผูเ้ขา้ชม      

    3.7 ขอ้มูล ข่าวสาร เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ ์      

    3.8 เอกสาร แผน่พบั ขอ้มูลท่ีผูเ้ขา้ชมใชป้ระกอบการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์      

    3.9 จุดพกัผอ่น      
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    3.10 จุดนดัพบ      

    3.11 จุดจาํหน่ายของท่ีระลึก หนงัสือ ฯลฯ       

    3.12 ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูพ้ิการ      

    3.13 หอ้งนํ้า      

    3.15 ถงัขยะ      
 

หัวข้อ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

    3.16 โทรศพัทส์าธารณะ      

    3.17 สัญญาณอินเตอร์เนต (WIFI)      

    3.17 สถานท่ีจอดรถ      

    3.18 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์      

4.เจ้าหน้าทีพ่พิธิภณัฑ์ 

    4.1 มีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อผูเ้ขา้ชม      

    4.2 มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมแก่การบริการ      

    4.3 มีความเอาใจใส่ในการบริการแก่ผูเ้ขา้ชม      

    4.4 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ ์

          แก่ผูเ้ขา้ชม 

     

    4.5 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์      
 

 เป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงของรายวชิาท่ีศึกษา        มีความสนใจดา้นภูมิปัญญาไทยและศิลปวฒันธรรม 

ส่วนที่  3 เหตุผลในการเข้าชมพพิธิภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ(เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

              มีคนแนะนาํ                 ตอ้งการขอ้มูลดา้นภูมิปัญญาไทยและศิลปวฒันธรรม 

 อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................................................. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณสาํหรับขอ้มูล  

ส่วนที่  4 ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

พิพธิภณัฑภู์มิปัญญาไทย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ        
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