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บทคัดย่อ 
 บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำกระบวนกำรกำรจัดนิทรรศกำร 2) ศึกษำปัญหำ
และอุปสรรค และ 3) ศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ เนื่องจำกส ำนักวิทยบริกำรฯ มีพันธกิจใน 
กำรบริกำรวิชำกำร/ วิชำชีพด้ำนกำรจัดกำรห้องสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ชุมชน สังคม และ
เครือข่ำย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีที่ว่ำ ให้บริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอด
ควำมรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในกำรจัดนิทรรศกำรแต่ละครั้งนั้นมีปัญหำในเรื่องของบุคลำกรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบนิทรรศกำรน้อย ระยะเวลำในกำรจัดท ำข้อมูลมีควำมล่ำช้ำ และ     
เมื่อมีกำรจัดแสดงข้อมูลแล้วไม่มีพ้ืนที่ส ำหรับน ำนิทรรศกำรมำจัดแสดงต่อ 
 แนวทำงในกำรด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดเก็บนิทรรศกำรเพ่ือน ำมำจัดแสดงใน
ภำยหลัง โดยกำรท ำเป็นนิทรรศกำรออนไลน์ 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 
 บทบำทของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ นอกจำกกำรสนับสนุน จัดหำ   
สื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ทั้งที่เป็นสื่อประเภทเอกสำร และอิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกนั้นยังมีหน้ำที่ใน     
กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ที่มี ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกิดควำมสะดวก และรวดเร็วใน
กำรศึกษำ กำรวิจัย ต่อผู้มำรับบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรฯ มีพันธกิจใน       
กำรบริกำรวิชำกำร/ วิชำชีพด้ำนกำรจัดกำรห้องสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ชุมชน สังคม                   
และเครือข่ำย และสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีที่ว่ำ ให้บริกำรวิชำกำร 
ถ่ำยทอดควำมรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนอง                           
ควำมต้องกำรของชุมชน สังคม และประเทศชำติ ซ่ึงข้อมูลที่มีกำรจัดท ำเป็นระยะเวลำกว่ำ 5 ปี เช่น 
ข้อมูลโครงกำรพระรำชด ำริจังหวัดเพชรบุรี ข้อมูลรอยเสด็จเพชรบุรี ข้อมูลศำสตร์พระรำชำ ข้อมูล
เกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจของรัชกำลที่ 4 รัชกำลที่ 9 และรัชกำลที่ 10 ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นเพชรบุรี 
และงำนที่เกี่ยวกับวิชำชีพของห้องสมุด เป็นต้น และกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศนั้นก็มีหลำกหลำย
รูปแบบด้วยกัน แต่ที่ได้รับกำรยอมรับ และทำงส ำนักวิทยบริกำรฯมีควำมช ำนำญมำกท่ีสุดคือกำรจัด
นิทรรศกำร ซึ่งกำรด ำเนินงำนในแต่ละครั้งนั้นต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรค่อนข้ำงมำก                  
เพรำะมีหลำยขั้นตอนยำกง่ำยต่ำงกันไป เริ่มจำกกำร รวบรวมข้อมูลที่มีจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ เช่น 
หนังสือ ที่มีภำยในห้องสมุด หรือจำกหน่วยงำนอ่ืน ข้อมูลจำกตัวบุคคล และจำกอินเทอร์เน็ต จำกนั้น
ก็ต้องน ำมำวิเครำะห์สังเครำะห์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องมำกท่ีสุด จึงท ำกำรออกแบบโดยท ำงำนร่วมกับ      
ผู้รับจ้ำงที่มีประสบกำรณ์ และท ำกำรเผยแพร่ควำมรู้นี้ต่อไปในกำรรวบรวมควำมรู้ต่ำง ๆ เพ่ือ       
กำรบริกำรควำมรู้นั้นให้กับนักเรียน นักศึกษำ หรือประชำชนที่สนใจ เพ่ือศึกษำค้นคว้ำแล้ว          
อีกท้ังยังเป็นกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และท้องถิ่นอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษำกระบวนกำรกำรจัดนิทรรศกำร 
 2.  เพ่ือศึกษำปัญหำและอุปสรรคกำรจัดนิทรรศกำร 
 3.  เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดนิทรรศกำร 
 



ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 หลักในกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ ได้ใช้กระบวนกำรของ PDCA มำเป็นแนวทำงใน               
กำรท ำงำน เพ่ือให้กระบวนกำรกำรท ำงำนนั้นมีรูปแบบที่ชัดเจน และสำมำรถน ำไปเป็นแนวปฏิบัติ
ให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน หรือองค์กรอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงำนในรูปแบบเดียวกันนี้ได้ ซ่ึงกระบวนกำร 
PDCA นี้เป็นวงจรกำรบริหำร บำงครั้งเรียกว่ำ วงชิวฮำร์ท (Chewhart Cycle) หรือวงจรเดมมิ่ง 
(Deming Cycle) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (ศุภศักดิ์ พงษ์อนันต์, อำรยำ เจริญกุล และวีณำ                        
โฆษิตสุรังคกุล, 2543) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 และยังมีกำรด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรโดยใช้กระบวนกำร  (วัฒนะ จูฑะวิภำต, 2542)     
มี 7 ขั้นตอน เข้ำมำบริหำรจัดกำรด้วย โดยเริ่มต้นจำก 
 
ตำรำงที่ 1  ควำมสอดคล้องของ กระบวนกำรของ PDCA 4 ขั้นตอน และ ขั้นตอนกำรจัดนิทรรศกำร 
  7 ขั้นตอน 
 

กระบวนการของ PDCA ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ 
1. วำงแผน (Plan) 1. ขั้นวางแผน  

โดยมีกำรตั้งหัวเรื่องให้สอดคล้องกับลักษณะของงำน 
และก ำหนดวัตถปุระสงค์ของกำรจัดนิทรรศกำรให้
ชัดเจน 

 2. การเตรียมการ 
โดยเตรียมตั้งแต่เนื้อหำข้อมูลที่จะใช้ในกำรจัด 
แนวควำมคิด วัตถุสิง่ของหรือเอกสำรต่ำง ๆ ที่ใช้
ประกอบงำน จำกนั้นก็น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ให้
ถูกต้อง และน ำมำจัดวำงผังเพื่อท ำกำรออกแบบ 
ก ำหนดวิธีกำรจัดแผนผังที่ตั้ง และเส้นทำงเดินของ
ผู้ชมนทิรรศกำร 



ตำรำงที่ 1  (ต่อ) 
 

กระบวนการของ PDCA ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ 
2. ปฏิบัติ (Do) 3. การจัดทํา 

มีกำรก ำหนดบุคคลำกรฝ่ำยตำ่ง ๆ มำร่วมมือกัน
ปฏิบัติงำนตำมลักษณะงำนที่ตนเองถนัดและช ำนำญ 

 4. การประชาสัมพันธ ์
ท ำกำรโฆษณำ เชิญชวนหรือแจ้งข่ำวสำรตำ่ง ๆ   
ของงำนให้แก่ประชำชนทั่วไปให้ทรำบข้อมูลต่ำง ๆ  
เก่ียวกับงำนนิทรรศกำรโดยเลือกใช้สื่อและวิธีกำร
ประชำสัมพนัธ์หลำยรปูแบบ เชน่ กำรประชำสัมพันธ์
ทำงสื่อออนไลน์ เชน่ เฟสบุ๊คส์ แผ่นภำพโฆษณำ   
สูจิบัตร กำรส่งบัตรเชิญ หรือจดหมำยเชิญชวน 

 5. การนําเสนอ 
มีประชำสัมพนัธ์ให้ประชำชนเข้ำชมและเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำง ๆ เช่น พิธีเปิดนิทรรศกำร กำรสำธิต   
กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมีกำรจัดเตรียมบุคคล
ประจ ำพืน้ที่ที่มีกำรจัดแสดง คอยอ ำนวยควำมสะดวก 
อธิบำยและตอบค ำถำม 

3. ตรวจสอบ (Check) 6. การประเมินผล 
ใช้วิธีกำรแจกแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำรสังเกต
พฤติกรรมผู้เข้ำชมนิทรรศกำรแล้วน ำข้อมูลมำ
วิเครำะห์ผลกำรด ำเนนิงำน และประเมินผลตำม
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้

4. แก้ไข (Act) 7. การติดตาม 
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฝำ่ยต่ำง ๆ ที่ร่วมจัด
นิทรรศกำรเพื่อท ำกำรประเมินผลกำรจัดงำนถึง
ปัญหำและอุปสรรคที่พบระหว่ำงกำรจัดงำน และมสีิ่ง
ที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือข้อเสนอแนะอย่ำงไร 
น ำมำรวมสรุปเปน็ผลของกำรจดันิทรรศกำร เพื่อกำร
จัดนิทรรศกำรที่ดีขึ้นในครั้งถัดไป 

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ประโยชน์ 
 ทั้งนี้ที่ผ่ำนมำส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่                    
งำนวันส ำคัญต่ำง ๆ งำนวันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภูมิภำค งำนรำชภัฏวิชำกำร และงำนศิลป 
วัฒนธรรมอำเซ่ียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1-7 ข้อมูลโครงกำรพระรำชด ำริจังหวัดเพชรบุรี ข้อมูลรอยเสด็จ
เพชรบุรี ข้อมูลศำสตร์พระรำชำ ข้อมูลเกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจของรัชกำลที่ 4 รัชกำลที่ 9 และ
รัชกำลที่ 10 ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นเพชรบุรี และงำนที่เก่ียวกับวิชำชีพของห้องสมุด เป็นต้น รวมทั้ง



ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้และทรำบถึงกระบวนกำรจัดท ำนิทรรศกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ
กระบวนกำรกำรจัดนิทรรศกำร ปัญหำและอุปสรรคและศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรสำรสนเทศตั้งแต่
กระบวนกำรเตรียมกำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดนิทรรศกำร และกำรประเมินผลและประชำสัมพันธ์  
หลังจัดนิทรรศกำร เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง ลดข้อผิดพลำดจำกกำรท ำงำนที่        
ไม่เป็นระบบ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษำกระบวนกำรกำรจัดนิทรรศกำร โดยยึดหลักกำรท ำงำนตำม
กระบวนกำรของ PDCA เพ่ือให้กำรท ำงำนมีแบบแผน ขั้นตอนที่ชัดเจน และนอกจำกนี้ยังน ำขั้นตอน
ของกำรจัดนิทรรศกำรทั้ง 7 ข้อมำเป็นแนวทำงของกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้ชัดเจนมำกยิ่งข้ึน สำมำรถ 
ท ำให้งำนประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ อีกทั้งยังเป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลำกรของ
หน่วยงำนในกำรจัดงำนอีกด้วย 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษำปัญหำและอุปสรรคกำรจัดนิทรรศกำร ในกำรจัดนิทรรศกำร  
ทีผ่่ำนมำปัญหำที่พบบ่อย หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นะหว่ำงกำรจัดงำน  

1.  งบประมำณท่ีมีอย่ำงจ ำกัด หรือบำงงำนไม่มีงบประมำณ ท ำให้ผลงำนที่ออกมำไม่ดี 
เท่ำท่ีควร  
 2.  ระยะเวลำในกำรจัดท ำข้อมูลไม่เพียงพอ ท ำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 3.  มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อกำรจัดนิทรรศกำร  
 4.  สถำนที่ที่จะจัดแสดง หรือสถำนที่ไม่เหมำะสม หรือมีกำรปรับเปลี่ยนสถำนที่ระหว่ำง
กำรจัดงำน 
 5.  บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในเรื่องของกำรออกแบบ กำรใช้โปรแกรมกำรสร้ำงสื่อ    
ซึ่งส่งผลให้เรื่องท่ีจัดไม่อยู่ในควำมสนใจ ไม่ตรงกับช่วงอำยุของกลุ่มเป้ำหมำยที่มำร่วมงำน 
 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดนิทรรศกำร 
 จำกกำรศึกษำผลกำรด ำเนินงำน ผู้จัดงำนได้พบปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ซึ่งได้หำวิธีกำร
แก้ไขปัญหำ เพื่อขจัดหรือลดปัญหำที่เกิดขึ้นให้น้อยลงหรือหมดไป เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 
ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 2  ปัญหำและอุปสรรค 
 
ลักษณะปัญหา งบประมำณท่ีมีอย่ำงจ ำกัด หรือบำงงำนไม่มีงบประมำณ ท ำให้

นิทรรศกำรที่ออกแบบไว้ไม่สำมำรถท ำได้ตำมแบบ ดังนั้น         
ในกำรจัดนิทรรศกำรในแต่ละครั้งต้องคิดว่ำอุปกรณ์ที่ต้องจัดหำ 
ต้องสำมำรถน ำไปใช้กับงำนอ่ืน ๆ ได้ หรือสำมำรถใช้ได้กับ    
หลำย ๆ งำน เพื่อที่จะไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมำณในกำรจัดหำ
ทุกครั้งที่มีกำรจัดนิทรรศกำร และเลือกใช้วัสดุที่สำมำรถหำ     
ได้เองในท้องถิ่น เพ่ือเป็นกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและยังประหยัด
งบประมำณอีกด้วย 

 



ตำรำงที่ 2  (ต่อ) 
 
1. งบประมำณที่มีอย่ำงจ ำกัด  
2. ระยะเวลำในกำรเตรียมงำน   เนื่องจำกเป็นงำนพิเศษเร่งด่วน ที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำร

จัดนิทรรศกำรภำยในระยะเวลำจ ำกัด หรือเป็นงำนนอก
แผนงำน/ โครงกำรที่ก ำหนดไว้ ท ำให้ไม่มีเวลำในกำรเตรียมงำน 
คุณภำพของงำนจึงไม่ดีเท่ำที่ควร ดังนั้นสำมำรถแก้ไขได้       
ด้วยกำรจัดท ำชุดนิทรรศกำร รวมทั้งโครงสร้ำง เช่น บอร์ด     
ชั้นวำงของ โต๊ะ เก้ำอ้ี ป้ำยชื่อหน่วยงำน ฯลฯ ในลักษณะ    
ถอดประกอบได้ (Knock  down) เพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำน
ได้ทันที 

3. มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อ  
กำรจัดนิทรรศกำร 

มีระบบกำรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ีดีก็จะสำมำรถน ำวัสดุอุปกรณ์   
ที่มีอยู่แล้วไปดัดแปลง และน ำไปใช้ในกำรจัดนิทรรศกำร       
ครั้งต่อ ๆ ไป หรืออำจจะขอรับกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หรือ 
ชุดนิทรรศกำรจำกหน่วยงำนอื่น ๆ ไปใช้ก็ได้ แต่ที่ส ำคัญควรใช้
จ่ำยงบประมำณอย่ำงประหยัด 

4. สถำนที่ท่ีจะจัดแสดง สถำนที่ที่จะจัดแสดง หรือสถำนที่ไม่เหมำะสม หรือมีกำรปรับ 
เปลี่ยนสถำนที่ระหว่ำงกำรจัดงำน ท ำให้รูปแบบของนิทรรศกำร
ที่เตรียมไว้ไม่สำมำรถจัดวำงได้ตำมท่ีก ำหนด ดังนั้นผู้จัดงำน
นิทรรศกำรกับเจ้ำของงำน หรือเจ้ำของสถำนที่ต้องมีกำรวำงแผน 
และมีกำรประชุมกำรกำรจัดงำนให้เป็นที่แน่ชัด รวมทั้งต้องมี  
ผังงำนอย่ำงชัดเจน โดยระบุต ำแหน่งและขนำดของนิทรรศกำร
เป็นลำยลักษณ์อักษร 

5. บุคลำกรยังขำดทักษะและ
ควำมรู้วิธีกำรจัดนิทรรศกำร 

ต้องมีกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม โดยมีผู้เชี่ยวชำญจำกด้ำนต่ำง ๆ 
ร่วมกันระดมควำมคิดเพ่ือวำงแผนร่วมกันก็จะท ำให้งำนมี
คุณภำพยิ่งขึ้น และมีกำรส่งบุคลำกรไปอบรมด้ำนกำรใช้งำน
โปรแกรมส ำหรับกำรออกแบบเฉพำะ เพื่อสำมำรถให้ท ำงำน   
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประหยัดงบประมำณในกำรจ้ำง
บริษัท หรือร้ำนค้ำในกำรออกแบบอีกด้วย 

6. เรื่องที่จัดไม่อยู่ใน 
ควำมสนใจ 

เลือกเรื่องและเนื้อหำสำมำรถที่จะโน้มน้ำว ดึงดูดควำมสนใจของ
ผู้เข้ำชม เรื่องท่ีใกล้ตัว ไม่ล้ำสมัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ำชม  
อีกท้ังต้องมีกำรส ำรวจกลุ่มเป้ำที่เข้ำร่วมงำน เพ่ือที่จะได้
ออกแบบข้อมูลหรือกำรจัดแสดงให้ตรงกับช่วงอำยุของผู้เข้ำชม   

 
 จำกผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดนิทรรศกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ ขอยกตัวอย่ำงของนิทรรศกำร 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำส             



เฉลิมพระชนมพรรษำ 65 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2560 ได้จัดแสดง ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
เป็นระยะเวลำ 1 เดือน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำชมนิทรรศกำร จ ำนวน 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/ เรื่องที่น ำมำจัดนิทรรศกำร ขนำด
ภำพประกอบ มีควำมพอใจในระดับมำก ( = 4.37, SD = 0.48) รองลงมำคือ รูปแบบ/ ขนำด
ตัวอักษร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.11, SD = 0.36) ภำพประกอบนิทรรศกำรและ    
ควำมสวยงำม มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 3.54, SD = 0.68) รูปแบบกำรจัดแสดงนิทรรศกำร  
มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง ( = 3.30, SD = 0.55) ล ำดับสุดท้ำยคือ ค ำบรรยำยประกอบ
นิทรรศกำรและควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำชมนิทรรศกำร มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง            
( = 3.24, SD = 0.85) 
 ด้ำนสถำนที่ ควำมสะอำด มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.26, SD = 0.44) และ 
สถำนที่ตั้ง มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.17, SD = 0.38) 
 ด้ำนบริกำร กำรต้อนรับ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.19, SD = 0.39) และ  
กำรบรรยำย/ น ำชม มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.11, SD = 0.32) 
 และในปี 2561 นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ       
บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ 66 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2561 ได้จัด
แสดง ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เป็นระยะเวลำ 1 เดือน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำชม
นิทรรศกำร จ ำนวน 450 คน โดยกำรใช้แบบสอบถำม 
 ด้ำนนิทรรศกำร ควำมพึงพอใจสูงสุดคือ ภำพประกอบนิทรรศกำรและควำมสวยงำม  
มีควำมพอใจในระดับมำกที่สุด ( = 4.53, SD = 0.74) รองลงมำคือ เนื้อหำ สำระ/ เรื่องที่น ำมำจัด
นิทรรศกำร ขนำดภำพประกอบ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.43, SD = 0.50) ค ำบรรยำย
ประกอบ นิทรรศกำรและควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำชมนิทรรศกำร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก  
( = 4.40, SD = 0.49) รูปแบบกำรจัดแสดงนิทรรศกำร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.35, 
SD = 0.51) ล ำดับสุดท้ำยคือ รูปแบบ/ ขนำดตัวอักษร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.18,   
SD = 0.38) 
 ด้ำนสถำนที่ สถำนที่ตั้ง มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ( = 4.57, SD = 0.49) และ 
ควำมสะอำด มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.45, SD = 0.50) 
 ด้ำนบริกำร กำรบรรยำย/ น ำชม มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด ( = 4.78,           
SD = 0.41) และ กำรต้อนรับ มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ( = 4.43, SD = 0.50) 
 จำกผลกำรประเมินพบว่ำ กำรประเมินควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำนนั้นมีค่ำเฉลี่ยที่สูงสุด 
เมื่อเทียบกับผลกำรด ำเนินงำน 2 ปีที่ผ่ำน เนื่องจำกมีกำรน ำข้อมูลกำรประเมินในแต่ละด้ำน                
มำปรับปรุงแก้ไขในกำรจัดนิทรรศกำรมีผลงำนที่ดีขึ้น 
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 อภิปรายผล 
 ในกำรจัดแสดงข้อมูลสำรสนเทศในรูปแบบของนิทรรศกำรนั้น ต้องมีกำรร่วมมือกัน
ระหว่ำงผู้จัดงำน และผู้จัดแสดงข้อมูลเพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนนั้นมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรจัดงำนนั้น   
ก็มีขั้นตอน และกระบวนกำรที่ใช้ทั้ง กระบวนกำรของ PDCA และข้ันตอนของกำรจัดนิทรรศกำร   
ทั้ง 7 ข้อ เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 
 โดยเริ่มต้นจำกข้ันวำงแผนโดยตั้งหัวเรื่อง วัตถุประสงค์ของนิทรรศกำร ขั้นกำรเตรียมกำร
และออกแบบ เตรียมตั้งแต่เนื้อหำ แนวควำมคิด วัตถุสิ่งของหรือเอกสำรต่ำง ๆ จำกนั้นก็น ำข้อมูล
ดังกล่ำวมำจัดวำงผัง ออกแบบ โดยกำรก ำหนด วิธีกำรจัดแผง ฐำนตั้ง และเส้นทำงเดินของผู้ชม
นิทรรศกำร ขั้นกำรจัดท ำ ใช้บุคคลำกรฝ่ำยต่ำง ๆ มำร่วมมือกันปฏิบัติงำน ตำมลักษณะงำนที่ตนเอง
ถนัดและช ำนำญ ขั้นกำรประชำสัมพันธ์ เป็นกำรโฆษณำ เชิญชวนหรือชักจูงหรือแจ้งข่ำวสำรต่ำง ๆ 
ให้แก่ประชำชน เพ่ือให้ทรำบข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนนิทรรศกำร โดยเลือกใช้สื่อและวิธีกำร
ประชำสัมพันธ์หลำย ๆ รูปแบบ เช่น กำรประชำสัมพันธ์ทำงเฟสบุ๊คส์ แผ่นภำพโฆษณำ สูจิบัตร                     
หรือส่งบัตรเชิญ หรือจดหมำยเชิญชวน ขั้นกำรน ำเสนอ กำรให้ประชำชนเข้ำชมและเข้ำร่วม                      
กิจกรรมต่ำง ๆ เช่น พิธีเปิดนิทรรศกำร กำรสำธิต กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมีกำรจัดเตรียมบุคคล
ประจ ำที ่ ที่มีกำรจัดแสดง คอยอ ำนวยควำมสะดวก อธิบำยและตอบค ำถำม ขั้นกำรประเมินผล                    
ใช้วิธีกำรแจกแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำรสังเกตพฤติกรรมผู้เข้ำชมนิทรรศกำรแล้วก็น ำข้อมูล              
มำวิเครำะห์ผล และประเมินผลบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ ขั้นกำรติดตำม สรุปผล                                       
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่ร่วมจัดนิทรรศกำรเพื่อท ำกำรประเมินผลว่ำ ผลกำรจัด 
นิทรรศกำรนั้นเป็นอย่ำงไร มีปัญหำอุปสรรค ข้อดีและข้อเสียอย่ำงไรบ้ำง มีสิ่งที่ควรจะปรับปรุงแก้ไข
หรือข้อเสนอแนะอย่ำงไร น ำมำรวมสรุปเป็นผลของกำรจัดนิทรรศกำร 
 ข้อเสนอแนะ 
 กำรจัดนิทรรศกำรบำงครั้งเมื่อจัดเสร็จแล้ว สถำนที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ประกอบกับ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว มีกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้
ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ สะดวกง่ำยดำยเพียงกำรสืบค้นผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ที่สำมำรถแสวงหำควำมรู้ตำมควำมสนใจของตนได้ทุกเวลำ รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำย
ทำงสังคมออนไลน์ (Social network) ที่มีอย่ำงกว้ำง ส ำนักฯ จึงต่อยอดเป็น “นิทรรศกำรออนไลน์ 
หรือ นิทรรศกำรอิเล็กทรอนิกส (e-Exhibition)” ในรูปแบบสื่อผสม เพื่อเผยแพรควำมรูหรือ
สำรสนเทศที่มีคุณคำบนระบบอินเทอรเน็ต ในรูปแบบที่นำสนใจและสำมำรถเขำถึงไดตลอดเวลำ  
และเพ่ือเปนแหลงเรียนรูออนไลน ได้ทุกเวลำและทุกสถำนที่ ที่ส ำคัญงบประมำณในกำรด ำเนินกำร
นั้นน้อย แต่ได้ประโยชน์มำก 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 กำรเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้ที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในรูปแบบของกำรจัดนิทรรศกำรนั้น 
ย่อมก่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบของกำรแสดงข้อมูล ให้มีควำมน่ำสนใจ และเปิดเป็นแหล่งควำมรู้              
ที่เปิดโอกำสให้ประชำชนทุกเพศ ทุกวัย สำมำรถเข้ำมำศึกษำค้นคว้ำข้อมูลได้ง่ำย และยังสำมำรถ
น ำไปดัดแปลงหรือต่อยอดให้อยู่ในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ เช่น นิทรรศกำรออนไลน์ หรือกำรจ ำลองให้                  



อยู่ในรูปแบบของนิทรรศกำรในห้องเฉพำะอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงำนอ่ืน ๆ                   
น ำไปปรับใช้กับงำนอื่นได้ 
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