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บทคัดย่อ
บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำกระบวนกำรกำรจัดนิทรรศกำร 2) ศึกษำปัญหำ
และอุปสรรค และ 3) ศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ เนื่องจำกสำนักวิทยบริกำรฯ มีพันธกิจใน
กำรบริกำรวิชำกำร/ วิชำชีพด้ำนกำรจัดกำรห้องสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ชุมชน สังคม และ
เครือข่ำย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีที่ว่ำ ให้บริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอด
ควำมรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในกำรจัดนิทรรศกำรแต่ละครั้งนั้นมีปัญหำในเรื่องของบุคลำกรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบนิทรรศกำรน้อย ระยะเวลำในกำรจัดทำข้อมูลมีควำมล่ำช้ำ และ
เมื่อมีกำรจัดแสดงข้อมูลแล้วไม่มีพื้นที่สำหรับนำนิทรรศกำรมำจัดแสดงต่อ
แนวทำงในกำรดำเนินกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดเก็บนิทรรศกำรเพื่อนำมำจัดแสดงใน
ภำยหลัง โดยกำรทำเป็นนิทรรศกำรออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ หรือประชำชนทั่วไป
ที่สนใจสำมำรถเข้ำมำศึกษำข้อมูลได้ตลอดเวลำ
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Abstracts
The purpose of this article are 1) study the process of exhibition; 2) study
problems and obstacles; and 3) study solutions to problems. Because of It has a
mission to provide academic/ professional services in library management and
information technology to communities, societies and networks, in line with the
mission of Phetchaburi Rajabhat University. Academic Services Knowledge transfer
The technology is based on Sufficiency Economy philosophy that meets the
needs of the community, society and nation.

The study indicated that In each exhibition there is a problem with the
expertise of the exhibitors. Delayed processing time. When there is a display, there is
no space for the exhibition to be displayed.
Guidelines for the development of an exhibition format for display at a
later stage. By making an online exhibition. For students, professors or interested
individuals to study at any time.
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บทนํา
บทบำทของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ นอกจำกกำรสนับสนุน จัดหำ
สื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ทั้งที่เป็นสื่อประเภทเอกสำร และอิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกนั้นยังมีหน้ำที่ใน
กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ที่มี ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกิดควำมสะดวก และรวดเร็วใน
กำรศึกษำ กำรวิจัย ต่อผู้มำรับบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งสำนักวิทยบริกำรฯ มีพันธกิจใน
กำรบริกำรวิชำกำร/ วิชำชีพด้ำนกำรจัดกำรห้องสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ชุมชน สังคม
และเครือข่ำย และสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีที่ว่ำ ให้บริกำรวิชำกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของชุมชน สังคม และประเทศชำติ ซึง่ ข้อมูลที่มีกำรจัดทำเป็นระยะเวลำกว่ำ 5 ปี เช่น
ข้อมูลโครงกำรพระรำชดำริจังหวัดเพชรบุรี ข้อมูลรอยเสด็จเพชรบุรี ข้อมูลศำสตร์พระรำชำ ข้อมูล
เกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจของรัชกำลที่ 4 รัชกำลที่ 9 และรัชกำลที่ 10 ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นเพชรบุรี
และงำนที่เกี่ยวกับวิชำชีพของห้องสมุด เป็นต้น และกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศนั้นก็มหี ลำกหลำย
รูปแบบด้วยกัน แต่ที่ได้รับกำรยอมรับ และทำงสำนักวิทยบริกำรฯมีควำมชำนำญมำกที่สุดคือกำรจัด
นิทรรศกำร ซึ่งกำรดำเนินงำนในแต่ละครั้งนั้นต้องใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรค่อนข้ำงมำก
เพรำะมีหลำยขั้นตอนยำกง่ำยต่ำงกันไป เริ่มจำกกำร รวบรวมข้อมูลที่มีจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ เช่น
หนังสือ ที่มีภำยในห้องสมุด หรือจำกหน่วยงำนอื่น ข้อมูลจำกตัวบุคคล และจำกอินเทอร์เน็ต จำกนั้น
ก็ต้องนำมำวิเครำะห์สังเครำะห์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องมำกที่สุด จึงทำกำรออกแบบโดยทำงำนร่วมกับ
ผู้รับจ้ำงที่มีประสบกำรณ์ และทำกำรเผยแพร่ควำมรู้นี้ต่อไปในกำรรวบรวมควำมรู้ต่ำง ๆ เพื่อ
กำรบริกำรควำมรู้นั้นให้กับนักเรียน นักศึกษำ หรือประชำชนที่สนใจ เพื่อศึกษำค้นคว้ำแล้ว
อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และท้องถิ่นอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำกระบวนกำรกำรจัดนิทรรศกำร
2. เพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคกำรจัดนิทรรศกำร
3. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดนิทรรศกำร

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
หลักในกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ ได้ใช้กระบวนกำรของ PDCA มำเป็นแนวทำงใน
กำรทำงำน เพื่อให้กระบวนกำรกำรทำงำนนั้นมีรูปแบบที่ชัดเจน และสำมำรถนำไปเป็นแนวปฏิบัติ
ให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน หรือองค์กรอื่นๆ ที่ปฏิบัติงำนในรูปแบบเดียวกันนี้ได้ ซึง่ กระบวนกำร
PDCA นี้เป็นวงจรกำรบริหำร บำงครั้งเรียกว่ำ วงชิวฮำร์ท (Chewhart Cycle) หรือวงจรเดมมิ่ง
(Deming Cycle) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (ศุภศักดิ์ พงษ์อนันต์, อำรยำ เจริญกุล และวีณำ
โฆษิตสุรังคกุล, 2543)

และยังมีกำรดำเนินกำรจัดนิทรรศกำรโดยใช้กระบวนกำร (วัฒนะ จูฑะวิภำต, 2542)
มี 7 ขั้นตอน เข้ำมำบริหำรจัดกำรด้วย โดยเริ่มต้นจำก
ตำรำงที่ 1 ควำมสอดคล้องของ กระบวนกำรของ PDCA 4 ขั้นตอน และ ขั้นตอนกำรจัดนิทรรศกำร
7 ขั้นตอน
กระบวนการของ PDCA
1. วำงแผน (Plan)

ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ
1. ขั้นวางแผน
โดยมีกำรตั้งหัวเรื่องให้สอดคล้องกับลักษณะของงำน
และกำหนดวัตถุประสงค์ของกำรจัดนิทรรศกำรให้
ชัดเจน
2. การเตรียมการ
โดยเตรียมตั้งแต่เนื้อหำข้อมูลที่จะใช้ในกำรจัด
แนวควำมคิด วัตถุสงิ่ ของหรือเอกสำรต่ำง ๆ ที่ใช้
ประกอบงำน จำกนั้นก็นำข้อมูลมำวิเครำะห์ให้
ถูกต้อง และนำมำจัดวำงผังเพื่อทำกำรออกแบบ
กำหนดวิธีกำรจัดแผนผังที่ตั้ง และเส้นทำงเดินของ
ผู้ชมนิทรรศกำร

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
กระบวนการของ PDCA
2. ปฏิบัติ (Do)

3. ตรวจสอบ (Check)

4. แก้ไข (Act)

ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ
3. การจัดทํา
มีกำรกำหนดบุคคลำกรฝ่ำยต่ำง ๆ มำร่วมมือกัน
ปฏิบัติงำนตำมลักษณะงำนที่ตนเองถนัดและชำนำญ
4. การประชาสัมพันธ์
ทำกำรโฆษณำ เชิญชวนหรือแจ้งข่ำวสำรต่ำง ๆ
ของงำนให้แก่ประชำชนทั่วไปให้ทรำบข้อมูลต่ำง ๆ
เกี่ยวกับงำนนิทรรศกำรโดยเลือกใช้สื่อและวิธีกำร
ประชำสัมพันธ์หลำยรูปแบบ เช่น กำรประชำสัมพันธ์
ทำงสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊คส์ แผ่นภำพโฆษณำ
สูจิบัตร กำรส่งบัตรเชิญ หรือจดหมำยเชิญชวน
5. การนําเสนอ
มีประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเข้ำชมและเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำง ๆ เช่น พิธีเปิดนิทรรศกำร กำรสำธิต
กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมีกำรจัดเตรียมบุคคล
ประจำพืน้ ที่ที่มีกำรจัดแสดง คอยอำนวยควำมสะดวก
อธิบำยและตอบคำถำม
6. การประเมินผล
ใช้วิธีกำรแจกแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำรสังเกต
พฤติกรรมผู้เข้ำชมนิทรรศกำรแล้วนำข้อมูลมำ
วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน และประเมินผลตำม
วัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้
7. การติดตาม
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่ร่วมจัด
นิทรรศกำรเพื่อทำกำรประเมินผลกำรจัดงำนถึง
ปัญหำและอุปสรรคที่พบระหว่ำงกำรจัดงำน และมีสิ่ง
ที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือข้อเสนอแนะอย่ำงไร
นำมำรวมสรุปเป็นผลของกำรจัดนิทรรศกำร เพื่อกำร
จัดนิทรรศกำรที่ดีขึ้นในครั้งถัดไป

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ประโยชน์
ทั้งนี้ที่ผ่ำนมำสำนักวิทยบริกำรฯ ได้ดำเนินกำรจัดนิทรรศกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่
งำนวันสำคัญต่ำง ๆ งำนวันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภูมิภำค งำนรำชภัฏวิชำกำร และงำนศิลป
วัฒนธรรมอำเซี่ยนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1-7 ข้อมูลโครงกำรพระรำชดำริจังหวัดเพชรบุรี ข้อมูลรอยเสด็จ
เพชรบุรี ข้อมูลศำสตร์พระรำชำ ข้อมูลเกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจของรัชกำลที่ 4 รัชกำลที่ 9 และ
รัชกำลที่ 10 ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นเพชรบุรี และงำนที่เกี่ยวกับวิชำชีพของห้องสมุด เป็นต้น รวมทั้ง

ทำให้เกิดกำรเรียนรู้และทรำบถึงกระบวนกำรจัดทำนิทรรศกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ
กระบวนกำรกำรจัดนิทรรศกำร ปัญหำและอุปสรรคและศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรสำรสนเทศตั้งแต่
กระบวนกำรเตรียมกำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดนิทรรศกำร และกำรประเมินผลและประชำสัมพันธ์
หลังจัดนิทรรศกำร เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง ลดข้อผิดพลำดจำกกำรทำงำนที่
ไม่เป็นระบบ
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษำกระบวนกำรกำรจัดนิทรรศกำร โดยยึดหลักกำรทำงำนตำม
กระบวนกำรของ PDCA เพื่อให้กำรทำงำนมีแบบแผน ขั้นตอนที่ชัดเจน และนอกจำกนี้ยังนำขั้นตอน
ของกำรจัดนิทรรศกำรทั้ง 7 ข้อมำเป็นแนวทำงของกำรดำเนินงำนเพื่อให้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น สำมำรถ
ทำให้งำนประสบผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังเป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลำกรของ
หน่วยงำนในกำรจัดงำนอีกด้วย
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคกำรจัดนิทรรศกำร ในกำรจัดนิทรรศกำร
ทีผ่ ่ำนมำปัญหำที่พบบ่อย หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นะหว่ำงกำรจัดงำน
1. งบประมำณที่มีอย่ำงจำกัด หรือบำงงำนไม่มีงบประมำณ ทำให้ผลงำนที่ออกมำไม่ดี
เท่ำที่ควร
2. ระยะเวลำในกำรจัดทำข้อมูลไม่เพียงพอ ทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
3. มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อกำรจัดนิทรรศกำร
4. สถำนที่ที่จะจัดแสดง หรือสถำนที่ไม่เหมำะสม หรือมีกำรปรับเปลี่ยนสถำนที่ระหว่ำง
กำรจัดงำน
5. บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในเรื่องของกำรออกแบบ กำรใช้โปรแกรมกำรสร้ำงสื่อ
ซึ่งส่งผลให้เรื่องที่จัดไม่อยู่ในควำมสนใจ ไม่ตรงกับช่วงอำยุของกลุ่มเป้ำหมำยที่มำร่วมงำน
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดนิทรรศกำร
จำกกำรศึกษำผลกำรดำเนินงำน ผู้จัดงำนได้พบปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ซึ่งได้หำวิธีกำร
แก้ไขปัญหำ เพื่อขจัดหรือลดปัญหำที่เกิดขึ้นให้น้อยลงหรือหมดไป เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพมำกที่สุด
ดังนี้
ตำรำงที่ 2 ปัญหำและอุปสรรค
ลักษณะปัญหา

งบประมำณที่มีอย่ำงจำกัด หรือบำงงำนไม่มีงบประมำณ ทำให้
นิทรรศกำรที่ออกแบบไว้ไม่สำมำรถทำได้ตำมแบบ ดังนั้น
ในกำรจัดนิทรรศกำรในแต่ละครั้งต้องคิดว่ำอุปกรณ์ที่ต้องจัดหำ
ต้องสำมำรถนำไปใช้กับงำนอื่น ๆ ได้ หรือสำมำรถใช้ได้กับ
หลำย ๆ งำน เพื่อที่จะไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมำณในกำรจัดหำ
ทุกครั้งที่มีกำรจัดนิทรรศกำร และเลือกใช้วัสดุที่สำมำรถหำ
ได้เองในท้องถิ่น เพื่อเป็นกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและยังประหยัด
งบประมำณอีกด้วย

ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
1. งบประมำณที่มีอย่ำงจำกัด
2. ระยะเวลำในกำรเตรียมงำน เนื่องจำกเป็นงำนพิเศษเร่งด่วน ที่ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินกำร
จัดนิทรรศกำรภำยในระยะเวลำจำกัด หรือเป็นงำนนอก
แผนงำน/ โครงกำรที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่มีเวลำในกำรเตรียมงำน
คุณภำพของงำนจึงไม่ดีเท่ำที่ควร ดังนั้นสำมำรถแก้ไขได้
ด้วยกำรจัดทำชุดนิทรรศกำร รวมทั้งโครงสร้ำง เช่น บอร์ด
ชั้นวำงของ โต๊ะ เก้ำอี้ ป้ำยชื่อหน่วยงำน ฯลฯ ในลักษณะ
ถอดประกอบได้ (Knock down) เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน
ได้ทันที
3. มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อ
มีระบบกำรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ดีก็จะสำมำรถนำวัสดุอุปกรณ์
กำรจัดนิทรรศกำร
ที่มีอยู่แล้วไปดัดแปลง และนำไปใช้ในกำรจัดนิทรรศกำร
ครั้งต่อ ๆ ไป หรืออำจจะขอรับกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หรือ
ชุดนิทรรศกำรจำกหน่วยงำนอื่น ๆ ไปใช้ก็ได้ แต่ที่สำคัญควรใช้
จ่ำยงบประมำณอย่ำงประหยัด
4. สถำนที่ที่จะจัดแสดง
สถำนที่ที่จะจัดแสดง หรือสถำนที่ไม่เหมำะสม หรือมีกำรปรับ
เปลี่ยนสถำนที่ระหว่ำงกำรจัดงำน ทำให้รูปแบบของนิทรรศกำร
ที่เตรียมไว้ไม่สำมำรถจัดวำงได้ตำมที่กำหนด ดังนั้นผู้จัดงำน
นิทรรศกำรกับเจ้ำของงำน หรือเจ้ำของสถำนที่ต้องมีกำรวำงแผน
และมีกำรประชุมกำรกำรจัดงำนให้เป็นที่แน่ชัด รวมทั้งต้องมี
ผังงำนอย่ำงชัดเจน โดยระบุตำแหน่งและขนำดของนิทรรศกำร
เป็นลำยลักษณ์อักษร
5. บุคลำกรยังขำดทักษะและ ต้องมีกำรทำงำนร่วมกันเป็นทีม โดยมีผู้เชี่ยวชำญจำกด้ำนต่ำง ๆ
ควำมรู้วิธีกำรจัดนิทรรศกำร
ร่วมกันระดมควำมคิดเพื่อวำงแผนร่วมกันก็จะทำให้งำนมี
คุณภำพยิ่งขึ้น และมีกำรส่งบุคลำกรไปอบรมด้ำนกำรใช้งำน
โปรแกรมสำหรับกำรออกแบบเฉพำะ เพื่อสำมำรถให้ทำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประหยัดงบประมำณในกำรจ้ำง
บริษัท หรือร้ำนค้ำในกำรออกแบบอีกด้วย
6. เรื่องที่จัดไม่อยู่ใน
เลือกเรื่องและเนื้อหำสำมำรถที่จะโน้มน้ำว ดึงดูดควำมสนใจของ
ควำมสนใจ
ผู้เข้ำชม เรื่องที่ใกล้ตัว ไม่ล้ำสมัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ำชม
อีกทั้งต้องมีกำรสำรวจกลุ่มเป้ำที่เข้ำร่วมงำน เพื่อที่จะได้
ออกแบบข้อมูลหรือกำรจัดแสดงให้ตรงกับช่วงอำยุของผู้เข้ำชม
จำกผลกำรดำเนินงำนกำรจัดนิทรรศกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ ขอยกตัวอย่ำงของนิทรรศกำร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำส

เฉลิมพระชนมพรรษำ 65 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2560 ได้จัดแสดง ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
เป็นระยะเวลำ 1 เดือน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำชมนิทรรศกำร จำนวน 450 คน โดยกำรใช้
แบบสอบถำม
ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 450 คน เป็นเพศชำย 215 คน (48%) เพศหญิง 235 คน
(52%) อยู่ในช่วงอำยุ 12-19 ปี 85 คน 20-29 ปี 97 คน 30-39 ปี 135 คน 40-49 คน 90 คน และ
50 ปีขึ้นไป 43 คน ซึ่งแบ่งเป็น นักเรียน 60 คน นักศึกษำ 95 คน อำจำรย์/ บุคลำกร 200 คน และ
ประชำชนทั่วไป 95 คน มีผลประเมินควำมพึงพอใจแต่ละด้ำนดังนี้
ด้ำนนิทรรศกำร ควำมพึงพอใจสูงสุดคือ เนื้อหำ สำระ/ เรื่องที่นำมำจัดนิทรรศกำร ขนำด
ภำพประกอบ มีควำมพอใจในระดับมำก ( X = 4.37, SD = 0.48) รองลงมำคือ รูปแบบ/ ขนำด
ตัวอักษร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.11, SD = 0.36) ภำพประกอบนิทรรศกำรและ
ควำมสวยงำม มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 3.54, SD = 0.68) รูปแบบกำรจัดแสดงนิทรรศกำร
มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง ( X = 3.30, SD = 0.55) ลำดับสุดท้ำยคือ คำบรรยำยประกอบ
นิทรรศกำรและควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำชมนิทรรศกำร มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง
( X = 3.24, SD = 0.85)
ด้ำนสถำนที่ ควำมสะอำด มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.26, SD = 0.44) และ
สถำนที่ตั้ง มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.17, SD = 0.38)
ด้ำนบริกำร กำรต้อนรับ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.19, SD = 0.39) และ
กำรบรรยำย/ นำชม มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.11, SD = 0.32)
และในปี 2561 นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ
บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 66 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2561 ได้จัด
แสดง ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เป็นระยะเวลำ 1 เดือน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำชม
นิทรรศกำร จำนวน 450 คน โดยกำรใช้แบบสอบถำม
ด้ำนนิทรรศกำร ควำมพึงพอใจสูงสุดคือ ภำพประกอบนิทรรศกำรและควำมสวยงำม
มีควำมพอใจในระดับมำกที่สุด ( X = 4.53, SD = 0.74) รองลงมำคือ เนื้อหำ สำระ/ เรื่องที่นำมำจัด
นิทรรศกำร ขนำดภำพประกอบ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.43, SD = 0.50) คำบรรยำย
ประกอบ นิทรรศกำรและควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำชมนิทรรศกำร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก
( X = 4.40, SD = 0.49) รูปแบบกำรจัดแสดงนิทรรศกำร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.35,
SD = 0.51) ลำดับสุดท้ำยคือ รูปแบบ/ ขนำดตัวอักษร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.18,
SD = 0.38)
ด้ำนสถำนที่ สถำนที่ตั้ง มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ( X = 4.57, SD = 0.49) และ
ควำมสะอำด มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.45, SD = 0.50)
ด้ำนบริกำร กำรบรรยำย/ นำชม มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ( X = 4.78,
SD = 0.41) และ กำรต้อนรับ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( X = 4.43, SD = 0.50)
จำกผลกำรประเมินพบว่ำ กำรประเมินควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำนนั้นมีค่ำเฉลี่ยที่สูงสุด
เมื่อเทียบกับผลกำรดำเนินงำน 2 ปีที่ผ่ำน เนื่องจำกมีกำรนำข้อมูลกำรประเมินในแต่ละด้ำน
มำปรับปรุงแก้ไขในกำรจัดนิทรรศกำรมีผลงำนที่ดีขึ้น

อภิปรายผล
ในกำรจัดแสดงข้อมูลสำรสนเทศในรูปแบบของนิทรรศกำรนั้น ต้องมีกำรร่วมมือกัน
ระหว่ำงผู้จัดงำน และผู้จัดแสดงข้อมูลเพื่อให้ผลกำรดำเนินงำนนั้นมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรจัดงำนนั้น
ก็มีขั้นตอน และกระบวนกำรที่ใช้ทั้ง กระบวนกำรของ PDCA และขั้นตอนของกำรจัดนิทรรศกำร
ทั้ง 7 ข้อ เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
โดยเริ่มต้นจำกขั้นวำงแผนโดยตั้งหัวเรื่อง วัตถุประสงค์ของนิทรรศกำร ขั้นกำรเตรียมกำร
และออกแบบ เตรียมตั้งแต่เนื้อหำ แนวควำมคิด วัตถุสิ่งของหรือเอกสำรต่ำง ๆ จำกนั้นก็นำข้อมูล
ดังกล่ำวมำจัดวำงผัง ออกแบบ โดยกำรกำหนด วิธีกำรจัดแผง ฐำนตั้ง และเส้นทำงเดินของผู้ชม
นิทรรศกำร ขั้นกำรจัดทำ ใช้บุคคลำกรฝ่ำยต่ำง ๆ มำร่วมมือกันปฏิบัติงำน ตำมลักษณะงำนที่ตนเอง
ถนัดและชำนำญ ขั้นกำรประชำสัมพันธ์ เป็นกำรโฆษณำ เชิญชวนหรือชักจูงหรือแจ้งข่ำวสำรต่ำง ๆ
ให้แก่ประชำชน เพื่อให้ทรำบข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนนิทรรศกำร โดยเลือกใช้สื่อและวิธีกำร
ประชำสัมพันธ์หลำย ๆ รูปแบบ เช่น กำรประชำสัมพันธ์ทำงเฟสบุ๊คส์ แผ่นภำพโฆษณำ สูจิบัตร
หรือส่งบัตรเชิญ หรือจดหมำยเชิญชวน ขั้นกำรนำเสนอ กำรให้ประชำชนเข้ำชมและเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำง ๆ เช่น พิธีเปิดนิทรรศกำร กำรสำธิต กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมีกำรจัดเตรียมบุคคล
ประจำที่ ที่มีกำรจัดแสดง คอยอำนวยควำมสะดวก อธิบำยและตอบคำถำม ขั้นกำรประเมินผล
ใช้วิธีกำรแจกแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำรสังเกตพฤติกรรมผู้เข้ำชมนิทรรศกำรแล้วก็นำข้อมูล
มำวิเครำะห์ผล และประเมินผลบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ ขั้นกำรติดตำม สรุปผล
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่ร่วมจัดนิทรรศกำรเพื่อทำกำรประเมินผลว่ำ ผลกำรจัด
นิทรรศกำรนั้นเป็นอย่ำงไร มีปัญหำอุปสรรค ข้อดีและข้อเสียอย่ำงไรบ้ำง มีสิ่งที่ควรจะปรับปรุงแก้ไข
หรือข้อเสนอแนะอย่ำงไร นำมำรวมสรุปเป็นผลของกำรจัดนิทรรศกำร
ข้อเสนอแนะ
กำรจัดนิทรรศกำรบำงครั้งเมื่อจัดเสร็จแล้ว สถำนที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ประกอบกับ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว มีกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้
ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ สะดวกง่ำยดำยเพียงกำรสืบค้นผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ที่สำมำรถแสวงหำควำมรู้ตำมควำมสนใจของตนได้ทุกเวลำ รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำย
ทำงสังคมออนไลน์ (Social network) ที่มีอย่ำงกว้ำง สำนักฯ จึงต่อยอดเป็น “นิทรรศกำรออนไลน์
หรือ นิทรรศกำรอิเล็กทรอนิกส (e-Exhibition)” ในรูปแบบสื่อผสม เพื่อเผยแพรควำมรูหรือ
สำรสนเทศที่มีคุณคำบนระบบอินเทอรเน็ต ในรูปแบบที่นำสนใจและสำมำรถเขำถึงไดตลอดเวลำ
และเพื่อเปนแหลงเรียนรูออนไลน ได้ทุกเวลำและทุกสถำนที่ ที่สำคัญงบประมำณในกำรดำเนินกำร
นั้นน้อย แต่ได้ประโยชน์มำก
การนําไปใช้ประโยชน์
กำรเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้ที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในรูปแบบของกำรจัดนิทรรศกำรนั้น
ย่อมก่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบของกำรแสดงข้อมูล ให้มีควำมน่ำสนใจ และเปิดเป็นแหล่งควำมรู้
ที่เปิดโอกำสให้ประชำชนทุกเพศ ทุกวัย สำมำรถเข้ำมำศึกษำค้นคว้ำข้อมูลได้ง่ำย และยังสำมำรถ
นำไปดัดแปลงหรือต่อยอดให้อยู่ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น นิทรรศกำรออนไลน์ หรือกำรจำลองให้

อยู่ในรูปแบบของนิทรรศกำรในห้องเฉพำะอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงำนอื่น ๆ
นำไปปรับใช้กับงำนอื่นได้
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