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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก รวมท้ัง

ศึกษาถึงปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูรับบริการจาก

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จำนวน 

3,614 คน ซึ่งสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุต่ำกวา 20 ป มีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี6/ปวช. และ

มีสถานภาพเปนนักเรียน นักศึกษา มีท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานีเปนสวนใหญ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ

ใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

ขอมูลที่รวบรวมไดถูกบันทึกดวยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื ่อการวิจัยทางสังคมศาสตร แลวทำการ

วิเคราะหขอมูลท่ัวไปและระดับความพึงพอใจโดยใชสถิติตัวแปรเดียว ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมท้ังการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการดวยสถิติหลายตัวแปร ไดแก 

Independent samples t-test และ One-Way ANOVA 

 

ผลการวิจัย  

 1. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 3 ดาน ประกอบดวย ดานกระบวนการ

ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวาผูรับบริการจาก

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ที่เปน

ตัวอยางในการศึกษานี้ มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) โดยภาพรวมในระดับมาก ซึ่งคิดเปนรอยละ 94.0       

ของระดับความพึงพอใจทั้งหมดตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้คณะวิจัยไดเรียงลำดับ  

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) พบวาผู ร ับบริการมีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ี                     

ผูใหบริการสูงกวาดานอื่น ๆ (รอยละ 90.3) รองลงมาคือ ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก     

(ร อยละ 89.0) และดานกระบวนการขั ้นตอนการใหบริการ (ร อยละ 87.8) นอกจากนั ้นคณะวิจัย           

ไดวิเคราะหถึงการรับรูเกี ่ยวกับพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว         
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ของผูรับบริการ ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ พบวาผูรับบริการที่เปนตัวอยางของการศึกษาสวนใหญ

รูจักพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากการทัศนศึกษา / ศึกษาดูงาน        

ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลยังทำใหทราบถึงความชอบหรือประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการในแตละ

พิพิธภัณฑ ผลการศึกษาพบวาผู ร ับบริการมีความชอบหรือประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการของ

พิพิธภัณฑในอาคาร ดังนี้ 1) พิพิธภัณฑในหลวงรักเรา อาคาร 5 ซึ่งแบงเปน 2 ชั้น ผูตอบแบบสอบถาม    

มีความชอบหรือประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร 5 ชั้น 1 ในโซนท่ี2 กษัตริยเกษตรมากที่สุด 

สวนอาคาร 5  ชั้น 2 ประทับใจการจัดแสดงตลาดเงินทวีมากที่สุด 2) พิพิธภัณฑมหัศจรรยพันธุกรรม 

อาคาร 3 สวนใหญประทับใจสวนจัดแสดงเรื่อง พันธุกรรมสรางชีวิตมากที่สุด 3) พิพิธภัณฑปาดงพงไพร 

อาคาร 4 สวนใหญประทับใจสวนจัดแสดงเรื่อง เสียงแหงธรรมชาติ (ปากลางวัน / ปากลางคืน) มากที่สุด 

และ 4) พิพิธภัณฑดินดล อาคาร 7 สวนใหญประทับใจสวนจัดแสดงเรื ่อง ดินมีชีวิตมากที ่สุด และ           

5) พิพิธภัณฑภายนอกอาคาร พิพิธภัณฑนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญประทับใจการ     

จัดแสดงเรื่อง 1 ไรพ่ึงตนเอง มากท่ีสุด 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จำแนกตามคุณลักษณะ

ดานชีวสังคม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน และเขตที่อยูอาศัย พบวา 

กลุ มตัวอยางในการศึกษา ซึ ่งเปนผู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ซึ่งมี อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน และ

เขตท่ีอยูอาศัยตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ี    

ผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และความพึงพอใจในภาพรวมแตกตางกัน ยกเวนความแตกตาง

ระหวางเพศเทานั้น ท่ีไมมีผลตอระดับความพึงพอใจท้ังรายดานและในภาพรวม 

3. ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จากผลการวิเคราะห

แบบสอบถามปลายเปด และการสัมภาษณผูรับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) สรุป ดังนี้ 

1)  ควรปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑในเรื่องเพิ่มแสงสวางภายในสวนจัดแสดง เพื่อเพิ่มความ

ปลอดภัยและนาสนใจ การดูแลอุณหภูมิในสวนจัดแสดงใหเหมาะสมกับสภาพอากาศ อาจจะโดยการ   

เปดพัดลมทำความเย็น และระบายอากาศ เนื ่องจากมีขอจำกัดในการใชเครื ่องทำความเย็นภายใต

สถานการณโรคระบาดรายแรง (covid-19) เชนในปจจุบัน รวมถึงการปรับปรุงเรื ่องปายบอกทาง         

ใหชัดเจน รวมถึงการทำปายคำบรรยายวัตถุผลิตภัณฑเพื่อประโยชนแกผูเขาเยี่ยมชมที่จะศึกษา คนควา 

หรือสืบคนไดดวยตนเอง 
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2) การพัฒนาคุณภาพบริการ ควรจัดใหมีเจาหนาที ่หรือวิทยากรประจำอาคาร เพื ่อให

คำแนะนำเพ่ิมเติมจากสื่อบรรยายวัตถุพิพิธภัณฑ 

3) การปรับการสงสารเพื่อประชาสัมพันธ ที่ควรตองสื่อถึงความเปนพิพิธภัณฑการเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่สะทอนถึงอัตลักษณของพิพิธภัณฑแหงนี้ คือการ

เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย และการเปนศูนยการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดานการเกษตร ใหสังคมภายนอกตระหนักและรับรูมากขึ้น อีกทั้งการแจงขาวสารที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับ

การใหบริการของพิพิธภัณฑโดยสังเขป เพื่อเปนขอมูลสำหรับการวางแผนการมาใชบริการพิพิธภัณฑ

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

4) การวางแผนการจัดการนำชมพิพิธภัณฑท่ีอาจยืดหยุนไดตามสถานการณ ความพรอม 

ความตองการ และความจำเปนของผูรับบริการ ทั้งนี้เพื่อใหการบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) สรางความพึงพอใจสูงสุดใหแก

ผูรับบริการ 

 

ขอเสนอแนะจากคณะผูวิจัยในการนำผลการวิจัยไปใช 

1) ดานบุคลากร ควรมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน และมีการประสานงาน

อยางเปนระบบ การสงตอและแบงปนขอมูลระหวางเจาหนาท่ีหนวยตาง ๆ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

2) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ควรมีการพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมภายใน

อาคาร สรางบรรยากาศท่ีดีใหเกิดความรูสึกสะดวกสบายและปลอดภัย โดยจัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอ 

การปรับอุณหภูมิในพื้นที่จัดแสดงใหเหมาะสมกับสภาพอากาศ สรางบรรยากาศดวยเสียงดนตรี และ    

การจัดทำปายบอกทางภายใน และภายนอกอาคารใหชัดเจน รวมถึงการจัดทำปายบรรยายวัตถุพิพิธภัณฑ

เพ่ือประโยชนในการสืบคนของผูรับบริการ 

3 ) ด านกระบวนการนำชม ควรม ีการวางแผนร ับม ือก ับสถานการณท ี ่หลากหลาย              

ปรับกระบวนการขั้นตอนการใหบริการใหมีความยืดหยุน การบริหารเวลาเพื่อใหเปนไปอยางเหมาะสม   

ไมเรงรัดหรือรีบเรงในการนำชม รวมทั้งมีการประสานงานทุกสวนที่เกี่ยวของในการใหบริการดวยความ

เปนเอกภาพบนมาตรฐานเดียวกัน และจัดแบงงานกับเจาหนาที่เปนการเฉพาะอยางทั่วถึง เพื่อกระจาย

ภาระงานอยางเทาเทียม 

4) การยกระดับการสื่อสารการตลาด ดวยการยกระดับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ และเผยแพร

ผานสื่อประเภทตาง ๆ เชน สื่อสังคมออนไลน สื่อบุคคล สื่อสารมวลชนอื่น ๆ อยางกวางขวางและทั่วถึง 

โดยเฉพาะการมุงเนนสื่อประชาสัมพันธพิพิธภัณฑกับกลุมเปาหมายหลัก คือ ผูขอรับบริการจากสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป 

ซ่ึงเปนขาราชการ และมีวัตถุประสงคมาเพ่ือศึกษาดูงาน รวมถึงผูท่ีเกษียณอายุแลวแตเปนกลุมท่ียังมีกำลัง
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กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี ซึ่งกลุมเปาหมายที่กลาวมาขางตน ลวนเปนกลุมที่มีความพึงพอใจ
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ที่สะทอนถึงอัตลักษณ และจุดมุงหมายของพิพิธภัณฑ

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในอันที่จะเปนศูนยการเรียนรูและขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงนวัตกรรมดานการเกษตรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญา   

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

6) การพัฒนาใหเกิดพิพิธภัณฑเสมือนจริง รวมทั้งการปรับปรุงใหพิพิธภัณฑภายนอกอาคาร

เปนพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต เพ่ือสรางและดึงดูดความสนใจ รวมถึงเพ่ิมความทันสมัยใหกับพิพิธภัณฑการเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มากยิ่งข้ึน 

7) การสรางฐานขอมูลเพื ่อการจัดการลูกคาสัมพันธ โดยจัดเก็บฐานขอมูลสมาชิกหรือ

ผูรับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปน Big Data สำหรับการจัดการความสัมพันธกับผูรับบริการ 

รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือการพัฒนากลยุทธการตลาดบริการตอไป 

 

 

รับรองผลการวิเคราะหขอมูล 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพันธ กิตตินรรัตน) 

หัวหนาโครงการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว

(องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ระหวางกลุมอายุท่ีแตกตางกัน 

45 

ตารางท่ี 4.21  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

จำแนกตามอาย ุ                         

45 

ตารางท่ี 4.22  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว

(องคการมหาชน) ในภาพรวม จำแนกตามอาย ุ

46 

ตารางท่ี 4.23  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว

(องคการมหาชน) ในภาพรวม ระหวางอายุท่ีแตกตางกัน 

47 

ตารางท่ี 4.24  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉล ิมพระเก ียรต ิพระบาทสมเด ็จพระเจ าอย ู ห ัว  (องค การมหาชน)                    

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จำแนกตามระดับการศึกษา 

47 

ตารางท่ี 4.25  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว 

(องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ จำแนกตามระดับ

การศึกษา 

48 
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ตารางท่ี 4.26  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

(องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ระหวางกลุมที่มี     

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

49 

ตารางท่ี 4.27  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี   

ผูใหบริการ จำแนกตามระดับการศึกษา 

49 

ตารางท่ี 4.28  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จำแนกตามระดับการศึกษา 

50 

ตารางท่ี 4.29  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ระหวางกลุมที่มีระดับการศึกษา       

ท่ีแตกตางกัน 

50 

ตารางท่ี 4.30  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวย

ความสะดวก จำแนกตามระดับการศึกษา 

51 

ตารางท่ี 4.31  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                  

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก จำแนกตามระดับการศึกษา 

51 

ตารางท่ี 4.32  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

(องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ระหวางกลุมอายุท่ีแตกตางกัน 

52 
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ตารางท่ี 4.33  ความพึงพอใจของผูรับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ในภาพรวม จำแนกตาม      

ระดับการศึกษา 

52 

ตารางท่ี 4.34  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว                 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม จำแนกตามระดับการศึกษา 

53 

ตารางท่ี 4.35  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว                 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม ระหวางกลุมท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

54 

ตารางท่ี 4.36  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉล ิมพระเก ียรต ิพระบาทสมเด ็จพระเจ าอย ู ห ัว  (องค การมหาชน)                    

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

54 

ตารางท่ี 4.37  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                  

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว                  

(องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั ้นตอนการใหบริการ จำแนกตาม

สถานภาพการทำงาน 

55 

ตารางท่ี 4.38  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว                 

(องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั ้นตอนการใหบริการ ระหวางกลุม

สถานภาพการทำงานท่ีแตกตางกัน 

56 

ตารางท่ี 4.39  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี  

ผูใหบริการ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

56 
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ตารางท่ี 4.40  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                  

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                  

(องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

57 

ตารางท่ี 4.41  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                  

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                   

(องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระหวางกลุมสถานภาพการทำงาน    

ท่ีแตกตางกัน 

58 

ตารางท่ี 4.42  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวย

ความสะดวก จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

58 

ตารางท่ี 4.43  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                              

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว                 

(องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก จำแนกตามสถานภาพการ

ทำงาน 

59 

ตารางท่ี 4.44  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว                 

(องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ระหวางสถานภาพการทำงาน       

ท่ีแตกตางกัน 

60 

ตารางท่ี 4.45  ความพึงพอใจของผูรับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ในภาพรวม จำแนกตาม

สถานภาพการทำงาน 

61 

ตารางท่ี 4.46  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                     

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว                  

(องคการมหาชน) ในภาพรวม จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

61 
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ตารางท่ี 4.47  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                  

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)      

ในภาพรวม ระหวางสถานภาพการทำงานท่ีแตกตางกัน 

62 

ตารางท่ี 4.48  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉล ิมพระเก ียรต ิพระบาทสมเด ็จพระเจ าอย ู ห ัว  (องค การมหาชน)               

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จำแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย 

63 

ตารางท่ี 4.49  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว                 

(องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั ้นตอนการใหบริการ จำแนกตาม              

เขตท่ีอยูอาศัย 

63 

ตารางท่ี 4.50  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                  

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ระหวางกลุม      

เขตท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางกัน 

64 

ตารางท่ี 4.51  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี   

ผูใหบริการ จำแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย 

65 

ตารางท่ี 4.52  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จำแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย 

65 

ตารางท่ี 4.53  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ              

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว          

(องคการมหาชน) ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ ระหวางกลุ มเขตที่อยูอาศัย              

ท่ีแตกตางกัน 

66 
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ตารางท่ี 4.54  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวย
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45 

ตารางท่ี 4.22  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว

(องคการมหาชน) ในภาพรวม จำแนกตามอาย ุ

46 

ตารางท่ี 4.23  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว

(องคการมหาชน) ในภาพรวม ระหวางอายุท่ีแตกตางกัน 

47 

ตารางท่ี 4.24  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉล ิมพระเก ียรต ิพระบาทสมเด ็จพระเจ าอย ู ห ัว  (องค การมหาชน)                    

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จำแนกตามระดับการศึกษา 

47 

ตารางท่ี 4.25  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว 

(องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ จำแนกตามระดับ

การศึกษา 

48 
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ตารางท่ี 4.26  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

(องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ระหวางกลุมที่มี     

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

49 

ตารางท่ี 4.27  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี   

ผูใหบริการ จำแนกตามระดับการศึกษา 

49 

ตารางท่ี 4.28  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จำแนกตามระดับการศึกษา 

50 

ตารางท่ี 4.29  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ระหวางกลุมที่มีระดับการศึกษา       

ท่ีแตกตางกัน 

50 

ตารางท่ี 4.30  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวย

ความสะดวก จำแนกตามระดับการศึกษา 

51 

ตารางท่ี 4.31  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                  

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก จำแนกตามระดับการศึกษา 

51 

ตารางท่ี 4.32  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

(องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ระหวางกลุมอายุท่ีแตกตางกัน 

52 
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ตารางท่ี 4.33  ความพึงพอใจของผูรับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ในภาพรวม จำแนกตาม      

ระดับการศึกษา 

52 

ตารางท่ี 4.34  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว                 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม จำแนกตามระดับการศึกษา 

53 

ตารางท่ี 4.35  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว                 

(องคการมหาชน) ในภาพรวม ระหวางกลุมท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

54 

ตารางท่ี 4.36  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉล ิมพระเก ียรต ิพระบาทสมเด ็จพระเจ าอย ู ห ัว  (องค การมหาชน)                    

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

54 

ตารางท่ี 4.37  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                  

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว                  

(องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั ้นตอนการใหบริการ จำแนกตาม

สถานภาพการทำงาน 

55 

ตารางท่ี 4.38  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว                 

(องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั ้นตอนการใหบริการ ระหวางกลุม

สถานภาพการทำงานท่ีแตกตางกัน 

56 

ตารางท่ี 4.39  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี  

ผูใหบริการ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

56 
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ตารางท่ี 4.40  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                  

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                  

(องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

57 

ตารางท่ี 4.41  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                  

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                   

(องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระหวางกลุมสถานภาพการทำงาน    

ท่ีแตกตางกัน 

58 

ตารางท่ี 4.42  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวย

ความสะดวก จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

58 

ตารางท่ี 4.43  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                              

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว                 

(องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก จำแนกตามสถานภาพการ

ทำงาน 

59 

ตารางท่ี 4.44  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว                 

(องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ระหวางสถานภาพการทำงาน       

ท่ีแตกตางกัน 

60 

ตารางท่ี 4.45  ความพึงพอใจของผูรับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ในภาพรวม จำแนกตาม

สถานภาพการทำงาน 

61 

ตารางท่ี 4.46  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                     

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว                  

(องคการมหาชน) ในภาพรวม จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

61 
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ตารางท่ี 4.47  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                  

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)      

ในภาพรวม ระหวางสถานภาพการทำงานท่ีแตกตางกัน 

62 

ตารางท่ี 4.48  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉล ิมพระเก ียรต ิพระบาทสมเด ็จพระเจ าอย ู ห ัว  (องค การมหาชน)               

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จำแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย 

63 

ตารางท่ี 4.49  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว                 

(องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั ้นตอนการใหบริการ จำแนกตาม              

เขตท่ีอยูอาศัย 

63 

ตารางท่ี 4.50  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                  

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ระหวางกลุม      

เขตท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางกัน 

64 

ตารางท่ี 4.51  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี   

ผูใหบริการ จำแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย 

65 

ตารางท่ี 4.52  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จำแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย 

65 

ตารางท่ี 4.53  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ              

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว          

(องคการมหาชน) ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ ระหวางกลุ มเขตที่อยูอาศัย              

ท่ีแตกตางกัน 

66 
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ตารางท่ี 4.54  ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวย

ความสะดวก จำแนกตามเขตอาศัย 

66 

ตารางท่ี 4.55  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ                 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว      

(องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก จำแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย 

67 
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บทท่ี1 

บทนำ 
 

 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของการศึกษา 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดำเนินการขอจัดตั้งองคการมหาชนเพื ่อบริหารจัดการ 

พิพิธภัณฑใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ และใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)        

จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ         

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใชตั้งแต 23 มิถุนายน 2552 ซ่ึงในเวลาตอมา

ไดมีการแกไขเพิ ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัว (องคการมหาชน) (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2562 มีว ัตถุประสงคเพ่ือ              

1. เผยแพรพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยกับความสัมพันธในดาน

การเกษตรตั ้งแตอดีตถึงปจจุบ ัน รวมทั ้งโครงการพระราชดำริ ตลอดจนพระราชกรณียกิจ            

และ โครงการพระราชพิธีตาง ๆ ที่เกี ่ยวของในดานการเกษตร 2. เปนศูนยกลางการขับเคลื ่อน      

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม และเปนแหลงความรู 

ขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีตาง ๆ      

การใหบริการดานคำปรึกษาและดานอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวเนื ่องแกหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน          

ทั ้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั ้งสถาบันเกษตรกร องคกรชุมชนและประชาชนผู สนใจ            

3. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอางอิง สิ ่งประดิษฐ จำแนกประเภทวัตถุ      

บันทึกหลักฐานเกี ่ยวความเปนมา การสงวนรักษาผลงานเกี ่ยวกับวิวัฒนาการ และการพัฒนา        

ดานการเกษตรของประเทศไทย รวมถึง พันธุสัตวหายาก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวเนื่องกับ

การเกษตร เพื ่อประโยชนในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการและสำหรับใชในกิจการของ

สำนักงาน 4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝกอบรม การแสดง

สินคาและการเผยแพรประชาสัมพันธท่ีเก่ียวของกับโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ โครงการ    

พระราชพิธีตาง ๆ และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเก่ียวกับการเกษตร และการเกษตรทฤษฎีใหม 

และ 5. สงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมือ และใหคำปรึกษาแกโครงการหลวง สถาบันการศึกษา

และหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศในการแลกเปลี่ยนองคความรู ขอมูล

และเจาหนาที่ ตลอดจนการถายทอดประสบการณและเทคโนโลยีดานการเกษตรเพื่อนำมาพัฒนา

สำนักงาน 
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 ดังนั้นการสำรวจครั้งนี้ จึงตองการทราบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)      

ในประเด็นการสำรวจ 3 ดาน คือ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

และดานสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงศึกษาปญหา ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ เพื่อนำขอคนพบ   

จากการศึกษาครั้งนี้ ไปใชเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ               

และเสริมสรางความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร  

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)  

 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จำแนกตาม

คุณลักษณะดานชีวสังคม  

 3) เพื ่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

 

1.3. ขอบเขตการสำรวจ   

 1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  

     การสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ 2563 มีตัวแปรสำคัญ คือ 

     ตัวแปรอิสระ : คุณลักษณะดานชีวสังคม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพการทำงาน และเขตท่ีอยูอาศัย 

     ตัวแปรตาม : ความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน   

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการ

ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)  
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 1.3.2 ขอบเขตดานประชากร  

1) ประชากรที ่ ใช ในการว ิจ ัย ค ือ ผ ู ร ับบร ิการจากสำนักงานพิพ ิธภ ัณฑเกษตร             

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ซึ่งเปนกลุมของผูมีสวนเกี่ยวของ 

และกลุมของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวของของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ประกอบดวย 1) กลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2) กลุมนักเรียนนักศึกษา/ครู 3) หนวยงาน/องคกรภาครัฐ 4) หนวยงาน/องคกร/ผูประกอบการ

ภาคเอกชน 5) สื่อมวลชน และ 6) เครือขาย พกฉ.  

2)  กลุ มตัวอยางที ่ใชในการวิจัย ไดแก ผู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร    

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จำนวน 3,614 คน ซึ่งไดจากการ   

สุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

1.3.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี และเวลา  

การสำรวจครั้งนี้จะดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มารับบริการจาก

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) เทานั้น 

โดยมีระยะเวลาของการศึกษา และสำรวจตามสัญญาจาง ตั ้งแตวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563           

ถึงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 รวม 6 เดือน แตเนื่องจากมีสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ  

ไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) จึงไดประกาศปดการใหบริการชั่วคราว ตั้งแตวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ถึงวันท่ี 

1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงทำการสำรวจ ตั้งแตวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 19 กันยายน 

พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน กับ 16 วัน โดยคณะวิจัยไดทำการศึกษาและสำรวจความพึงพอใจ

ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) เฉพาะพิพิธภัณฑที ่เปดใหบริการในชวงเวลาดังกลาวเทานั้น 

ประกอบดวย 1) พิพิธภัณฑมหัศจรรยพันธุกรรม อาคาร 3 2) พิพิธภัณฑปาดงพงไพร อาคาร 4        

3) พิพิธภัณฑในหลวงรักเรา อาคาร 5 4) พิพิธภัณฑดินดล อาคาร 7 และ 5) พิพิธภัณฑนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.4.1 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)  
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 1.4.2 ผลจากการศึกษาทำใหทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ และนำผลการศึกษาใชเปน

แนวทางในการแกไขปรับปรุงบริการใหมีประสิทธิภาพ และสรางความพึงพอใจแกผูมาใชบริการ 

 1.4.3 ผลจากการศึกษาสามารถใชเปนขอมูลเบื้องตน สำหรับผูบริหารหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนสำหรับการบริหารจัดการงานของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ในปถัดไป 

 

1.5. นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

1.5.1 ผูรับบริการ หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ประกอบดวย 1) กลุมองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 2) กลุมนักเรียนนักศึกษา/ครู 3) หนวยงาน/องคกรภาครัฐ 4) หนวยงาน/

องคกร/ผูประกอบการภาคเอกชน 5) สื่อมวลชน และ 6) เครือขาย พกฉ. 

1.5.2 คุณลักษณะดานชีวสังคม หมายถึง ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน และเขตท่ีอยูอาศัย 

1.5.3 ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความรูสึกนึกคิด ความชอบ ความไมชอบของผูรับบริการ   

ที่มีตอคุณคาบริการท่ีไดรับจากสำนักงานพิพิธภัณฑของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) เมื่อเทียบกับที่คาดหวังไว ซึ่งประเมินไดจากความ  

พึงพอใจของผูร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 3 ดาน คือ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1.5.4 กระบวนการขั ้นตอนการใหบริการ หมายถึง แนวปฏิบัติ วิธีการ ลำดับข้ันของการ

ดำเนินงานและใหบริการนำชมพิพิธภัณฑของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเก ียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)  

1.5.5 เจาหนาที่ผู ใหบริการ หมายถึง ผูที ่ไดรับมอบหมายใหทำหนาท่ีนำชมพิพิธภัณฑของ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)  

1.5.6 สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่มีไวเพื่อใหบริการ และนำชมพิพิธภัณฑของ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)  

 

 

 

 



5 
 

1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย  

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมา คณะวิจัยไดประยุกตใชกรอบแนวคิดของการสำรวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ ตามเกณฑการประเมินรอยละของ   

ระดับความพึงพอใจ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาพัฒนา          

กรอบแนวคิดของการวิจัย เพ่ือใชสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะดานชีวสังคม 
- เพศ  

- อายุ  

- ระดับการศึกษา  

- สถานภาพการทำงาน 

- เขตท่ีอยูอาศัย 

 
 

ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

- ดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ 

- ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 

- ดานสิง่อำนวยความสะดวก 
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บทท่ี2  

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) โดย

คณะวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 

2.1 ความพึงพอใจ  

ความพึงพอใจโดยทั่วไปเปนระดับของความรูสึกของผูรับบริการ ซึ่งมีวิธีการวัดระดับของ

ความรู ส ึกดังกลาวออกมาไดหลายวิธีทั ้งในเชิงปริมาณ หรือเปนตัวเลขที ่ว ัดคาได เพื ่อนำมา

เปรียบเทียบใหเห็นพัฒนาการดานคุณภาพท่ีชัดเจน ซึ่งในตางประเทศนั้นการวัดความพึงพอใจของ

ลูกคา หรือผูใชบริการเปนดัชนีสำคัญขององคกรที่ใชในการเปรียบเทียบและวัดผล จึงมีหลายองคกร  

ที่นำเทคนิคการคำนวณรูปแบบตาง ๆ มาประยุกตใช รวมท้ังมีหลายสถาบันที่เปนหนวยงานกลาง      

ทำหนาที่วัดระดับความพึงพอใจของหนวยงานตาง ๆ ซึ่งนิยามของความพึงพอใจนั้น มีนักวิชาการ

จำนวนมากไดใหไวหลากหลายและแตกตางกันไป (Bodet, 2008; Gerpott, Rams, & Schindler, 

2001 Kotler & Keller, 2006; Yang & Peterson, 2004) แตการศึกษาสวนใหญมักจะอางอิงมาจาก

ทฤษฎีการไมยืนยันตามความคาดหวัง (expectancy disconfirmation) หรือแบบจำลองที่ไมยืนยัน

(disconfirmation model) อันเปนทฤษฎีท่ีมีความสำคัญ และถูกนำไปใชกันแพรหลายในการอธิบาย

เก่ียวกับความพึงพอใจ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) ดังภาพท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 2.1 โมเดลความ (ไม)พึงพอใจของผูรับบริการ 

ท่ีมา : Zeithaml (2000) 
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 ผูรับบริการจะประเมินเปรียบเทียบสิ่งที่ไดรับจริงในกระบวนการที่เกิดขึ้น (Performance) 

กับสิ่งที่คาดหวังไว หากสิ่งที่ไดรับเปนไปตามคาดหวังถือวาเปนการยืนยันที่ถูกตอง (Confirmation) 

กับความคาดหวัง ผูรับบริการยอมเกิดความพึงพอใจ แตหากไมเปนไปตามคาดหวัง ถือวาเปนการ

ยืนยันที่คาดเคลื่อน (Disconfirmation) หากคลาดเคลื่อนไปในทางบวกจะกอใหเกิดความพึงพอใจ 

แตหากคลาดเคลื่อนไปในทางลบจะกอใหเกิดความไมพึงพอใจ (นัทธีรา พุมมาพันธุ, 2560) ซึ่งจาก

แนวคิดดังกลาว คณะวิจัยจึงนำมาสรุปเปนนิยามของความพึงพอใจของผูรับบริการในการศึกษานี้   

โดยความพึงพอใจหมายถึง ระดับของความรูสึกของผูรับบริการท่ีแสดงความยินดี หรือผิดหวังอันเปน

ผลมาจากการเปรียบเทียบผลลัพธจากการใชบริการตามประสบการณที่ไดรับจากการใชบริการ       

ในแตละครั้ง และรวมกันทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ไดใชบริการ โดยเปรียบเทียบกับความคาดหวัง  

หรือมาตรฐานท่ีไดตั้งไวในใจของผูใชบริการ (Sirdeshmukh, Singh, & Sabol, 2002) 

41ความพึงพอใจ 41ของผู ร ับบริการจึงเปนทัศนคติโดยรวมที ่เกิดขึ ้นจากการประเมินโดยใช

ประสบการณที่ไดรับจากการทำธุรกรรมกับผูใหบริการตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และในบางครั้ง

ผูรับบริการก็จะใชประสบการณดังกลาวในการกำหนดความคาดหวังที่จะไดรับจากการใชบริการ 0ใน

อนาคต (Crosby, Evans, & Cowles, 1990) ความพึงพอใจจึง 41เปนความรูสึกที่หลากหลาย ซึ่งเปน

ผลกระทบจากคุณภาพการใหบริการ ราคา และปจจัยดานสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 

แมกระทั่งตัวพนักงานที่ใหบริการเองก็ตาม 42(Zeithaml, 2000) ดังนั้นความพึงพอใจจึงเกิดขึ้นได

ตลอดชวงเวลาของการขอรับบริการ จึงมีนักวิชาการกลุมหนึ่งไดเสนอวาการวัดความพึงพอใจนั้นควรมี    

การวัดตลอดกระบวนการของการใหบริการ ดังนั้นการสำรวจความพึงพอใจจึงแบงออกได 2 กลุม คือ 

ความพึงพอใจในดานผลลัพธ (Outcome) และความพึงพอใจในดานกระบวนการ (Process)   

กันตลาช เจมส และเนลสัน (Gundlach James and Nelson, 1983) ไดเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่เกิดจากการที่เจาหนาที่สามารถตอบสนองความตองการหรือ

แกไขปญหาหรือลดปญหา โดยแบงระยะของการใชบริการไดเปน 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 กอนการใช

บริการ องคประกอบท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ ไดแก เจาหนาท่ีและการตอนรับ วิธีการ

บริการและความสะดวกรวดเร็ว ความสะดวกจากระบบของงาน ระยะเวลาดำเนินการ ขอมูลที่ไดรับ

ความสะดวกของอาคารสถานท่ี ระยะท่ี 2 ระหวางการใชบริการ องคประกอบท่ีมีผลตอความพึงพอใจ

ของผู ร ับบริการนั ้น ไดแก ความรู สึกปลอดภัยจากการรับบริการ ความสะดวกรวดเร็วที ่ได รับ             

ขณะใชบริการ คุณภาพการบริการ ความถูกตอง และระยะที่ 3 หลังการใชบริการ องคประกอบ      

ท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ ไดแก การสนองตอบความตองการหรือการแกไขปญหา   

และลดปญหาใหแกผูรับบริการโดยเจาหนาท่ีผูใหบริการอยางทันเวลา รวมถึงความเสมอภาคในการ

ใหบริการ และวิธีการดูแลภายหลังการใชบริการ  
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ความพึงพอใจดานผลลัพธนั ้น Howard and Sheth (1969) กลาววา ความพึงพอใจ คือ 

สภาพความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับรางวัลหรือผลลัพธที ่ไดรับกลับมาจากการเสียสละอะไรบางอยาง      

วาเพียงพอหรือไมเพียงพอ ในขณะท่ี Oliver (1981) กลาววา ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกตอบสนอง

ตอประสบการณ ในการซื้อสินคาหรือบริการ หรือไปใชบริการในสถานที่ตาง ๆ สวนความพึงพอใจ

ดานกระบวนการ Engel and Blackwell (1982) กลาววา ความพึงพอใจ คือ การประเมินที่ไดจาก 

ประสบการณในการบริโภค ซ่ึงอยางนอยตองดีเทา ๆ กับท่ีควรจะเปน และ Tse and Wilson (1988) 

กลาววา ความพึงพอใจ คือ การตอบสนองของผูบริโภคท่ีมีตอการประเมินความแตกตางระหวางความ

คาดหวังท่ีมีกอนการบริโภค และสิ่งท่ีไดรับตอบสนอง 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่กลาวมาขางตน เปนการประเมินความพึงพอใจโดยทั่วไปใน

ภาคธุรกิจ แตสำหรับการประเมินความพึงพอใจในหนวยงานภาครัฐนั้น สำนักงาน ก.พ.ร. ภายใต    

มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ซ่ึงเห็นชอบใหนำการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐมาใชเปนเครื่องมือผลักดันใหการพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน โดยไดดำเนินการพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสงเสริมใหสวนราชการ   

นำเกณฑไปใชในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการอยางตอเนื ่องจนถึงปจจุบัน             

คือ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ท้ังนี้ก็เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา           

การบริหารจัดการองคการของหนวยงานภาครัฐ และใชเพื่อประกอบในการพิจารณารางวัลคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector. Management Quality Award) อันเปนรางวัลที่มอบ

ใหกับหนวยงานของรัฐ ที่ดำเนินการพัฒนาองคการอยางตอเนื ่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุง

องคการ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางโดดเดน (สำนักงาน ก.พ.ร., 2558) 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 3 วาดวยเรื ่อง การใหความสำคัญกับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดใหองคการมีกระบวนการใหความรู

เก่ียวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงวิธีการในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงการวัดความพึงพอใจที่เกิดจากกระบวนการ และการดำเนินการตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการ ซึ่งตองมีสวนประกอบคือ 1) ตองรูความตองการ 2) ตองรูกิจกรรมท่ี

ตองมีการดำเนินการ และ 3) ผลที่ไดจากการดำเนินการ โดยมีเจาของกระบวนการเปนผูรับผิดชอบ 

และผูบริหารขององคกรเปนผูสนับสนุน ใหเจาของกระบวนการสามารถดำเนินการใหตอบสนอง  

ความตองของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหไดขอมูลยอนกลับนำมาปรับปรุง และคนหา

โอกาสสรางนวัตกรรม โดยใหสวนราชการมุงเนนเฉพาะตัวชี้วัดหลักเทานั้น เปนกรอบการประเมนิผล 

ซึ ่งกำหนดไวเปน 2 มิติ คือ มิติภายนอก และมิติภายใน โดยมิติภายนอกการประเมินคุณภาพ 

กำหนดใหมีตัวชี้วัด “รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ” ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรม

ที่ผานมา หนวยงานตาง ๆ ของรัฐไดมีการประเมินความพึงพอใจของของผูรับบรกิารท่ีแตกตางกันไป
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ตามบริบทของการทำงาน (เพ็ญพิรุณ คําภูษา, 2550) แตมีประเด็นการประเมินท่ีสอดคลองกัน        

3 ประการ คือ ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร และดานสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเปนการ

สำรวจความพึงพอใจทั ้งดานกระบวนการและผลลัพธ (พชร ชยธวัช, 2543 ; สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม ,25551 ; ประวิทย เฉลิมพันธ ,2563) 

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ไดกำหนดนิยามของความพึงพอใจของผู รับบริการที่มีตอการ

ใหบริการของพิพิธภัณฑของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) หมายถึง ความรูสึกของผูรับบริการและผูท่ีมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัว (องคการมหาชน)          

ตอบริการตาง ๆ ท่ีไดรับจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) ทั้งในขณะรับบริการ และภายหลังการรับบริการ โดยเทียบกับความคาดหวังกอน 

รับบริการ ซ่ึงคณะวิจัยไดกำหนดองคประกอบของความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 ดาน ประยุกตจาก

เกณฑการประเมินรอยละของระดับความพึงพอใจของสำนักงาน ก.พ.ร. และ 42Zeithaml (2000) ดังนี้ 

1) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ หมายถึง แนวปฏิบัติ วิธีการ ลำดับขั้นของการ

ดำเนินงานและการใหบริการ รวมถึงกระบวนการขั ้นตอนการนำชมพิพิธภัณฑของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ซึ่งมีขั้นตอนการ

ใหบริการไมยุ งยากหรือซับซอน มีการใหขอมูลเบื ้องตนกอนการนำชม การอธิบาย การชี ้แจง               

การใหคำแนะนำขั ้นตอนการใหบริการนำชมพิพิธภัณฑอยางครบถวนและชัดเจน การกำหนด

ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม ยินดีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูรับบริการ 

2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ หมายถึง คุณลักษณะ ความรู ความสามารถ และการทำหนาท่ี

ใหบริการของบุคลากรของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) ตามแตที่ไดรับมอบหมายตลอดทั้งกระบวนการใหบริการของการนำชมพิพิธภัณฑ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)          

ซึ ่งประเมินจากคุณลักษณะของเจาหนาที ่วาเปนผูที ่มีความสุภาพเรียบรอย มีบุคลิกภาพดีและ         

แตงกายเหมาะสม มีความสามารถและทักษะในการถายทอดขอมูล สามารถใหความชวยเหลือ 

แนะนำ และตอบขอซักถามได ใหบริการดวยความเอาใจใส รวมถึงใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส  

3) ดานส่ิงอำนวยความสะดวก หมายถึง สิ่งท่ีมีไวบริการตลอดกระบวนการนำชมพิพิธภัณฑ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ซ่ึงมี

ความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย มีปายสัญลักษณบอกทาง หรือจุดบริการตาง ๆ อยางชัดเจน 

(ทัศตะวัน ดวนตระกูลศิลป, 2554) พ้ืนท่ีบริการมีบรรยากาศท่ีดี มีแสงสวางเพียงพอ ควบคุมอุณหภูมิ

ใหเหมาะสมตามสภาพอากาศ มีสิ ่งอำนวยความสะดวกสบายท่ีทันสมัยและเพียงพอ มีระบบ

สาธารณูปโภคท่ีตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน รวมท้ังมีอาหารและเครื่องดื่มใหบริการท่ัวถึง 
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2.2 คุณภาพบริการ 

การใหบริการที ่มีคุณภาพ เปนกลยุทธที ่ม ีส วนทําใหธ ุรกิจบริการประสบความสําเร็จ 

โดยเฉพาะธุรกิจที่มีรูปแบบการใหบริการที่คลายคลึงกัน ทั้งนี้เพราะคุณภาพในการบริการนั้นได

กลายเปนขอกําหนดหนึ่งท่ีผู ร ับบริการนํามาพิจารณาในการเลือกรับบริการ ดังนั้นธุรกิจตาง ๆ        

จึงเปลี่ยนจุดเนนมาสูการพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ และนำมา   

ซ่ึงการสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง (Gronroos, 1988) 

อยางไรก็ดี เมื่อกลาวถึงนิยามของคุณภาพบริการ ซึ่งคณะวิจัยไดทบทวนจากวรรณกรรม      

ท่ีผานมาพบวานักวิชาการหลายทาน (Caruana, 2002; Eshghi, Roy, & Ganguli, 2008; Gronroos, 

1984; Kang & James, 2004; Parasuraman et al., 1988; Zeithaml, 2000) ได  ให น ิ ยามของ

คุณภาพบริการไวตามมุมมองของแตละบุคคล แตอาจสรุปไดวา นิยามของคุณภาพบริการ คือ การ

ประเมิน หรือการลงความเห็นเกี่ยวกับความดีเลิศของการใหบริการโดยรวม อันเปนผลลัพธที่เกิดข้ึน

จากการเปรียบเทียบของผูบริโภค ระหวางความคาดหวังของผูรับบริการเกี่ยวกับคุณภาพบริการกับ

การบริการท่ีผูรับบริการนั้นไดรับจริง 

ผูรับบริการจะทำการเปรียบเทียบบริการที่คาดหวัง กับบริการที่รับรูวามีความสอดคลองกัน

เพียงไร (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) ถาบริการที ่ผู รับบริการไดรับสอดคลองกับ

ความคาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจ แตถาไมสอดคลองกับความคาดหวังก็จะเกิดความไมพึงพอใจ 

(Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1996)  โดยความคาดหวังตอคุณภาพบริการนั ้นจะได รับ

อิทธิพลจากปจจัยตาง เชน การสื่อสารทางตลาด การสื่อสารแบบปากตอปาก ภาพลักษณองคกร และ

ความตองการของผูรับบริการ สวนลักษณะตามหนาที่เปนการพิจารณาจากผูใหบริการวาจะทํา

อยางไรใหการบริการดี เทากับการรับรูจากประสบการณของผูรับบริการท่ีผานมา (Gronroos, 1984) 

อยางไรก็ดี คุณภาพบริการนั้นถือเปนเรื่องท่ีสลับซับซอน มีหลายองคประกอบ และข้ึนอยูกับ

ปจจัยที่หลากหลาย จึงสงผลใหการพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพบริการนั้นจำเปนตองทำการมองจาก

หลายดาน ดังที่ สมวงศ พงศสถาพร (2550) อธิบายวา คุณภาพการใหบริการนั้น โดยพื้นฐานแลว

นับเปนเรื่องท่ียากจะอธิบาย เนื่องจากโดยธรรมชาติของงานบริการนั้นเปนสิ่งท่ีจับตองไมได จึงมีความ

ไมแนนอนในการวัดและคาดหมายลำบาก จึงไดมีความพยายามจากนักวิชาการมาโดยตอเนื่องในการ

พยายามคนหาแนวทางการประเมินหรือวัดคุณภาพการใหบริการที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงมิติของ

การปฏิบัติ และสามารถนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางเดนชัดท่ีสุด ดังท่ี พาราซูรามาน 

ไซแทมลและเบอรี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) ไดแสดงความเห็นวานิยามและ

มาตรวัดของคุณภาพบริการนั้น อาจจะแตกตางกันไดข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการศึกษาซ่ึงมีนักวิจัย

จำนวนมาก (Caceres & Paparoidamis, 2007; Caruana, 2002; Harrison-Walker, 2001; Ismail, 
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Haron, Ibrahim, & Isa, 2006; Kang & James, 2004; Parasuraman et al., 1988) ที ่ ได พ ัฒนา

มาตรวัดของตนเองตามหัวขอของการศึกษา 

คณะวิจัยจึงทำการทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือหาองคประกอบของคุณภาพบริการ พบวา 

การวัดและจำแนกองคประกอบของการวัดคุณภาพบริการไวหลากหลายองคประกอบ แตใน

การศึกษาครั้งนี้จะมุงเนนเฉพาะคุณภาพบริการของหนวยงานราชการ ซึ่งประยุกตจากองคประกอบ

ของคุณภาพบริการตามแนวคิด Service Gap Model ของพาราซูรามานและคณะ (Parasuraman 

et al., 1988) ดังนี้ 

1) ความเปนรูปธรรมของการบริการ: การบริการนั้นถือเปนสิ่งท่ีไมมีลักษณะทางกายภาพใน

อันที่จะสามารถจับตองได ผู รับบริการจึงใชสภาวะแวดลอมทางกายภาพที่มีตัวตนอยูในบริเวณ

โดยรอบของการบริการ อันเปนปจจัยที่ผูรับบริการสามารถจับตองได เพื่อใชประเมินคุณภาพบริการ 

(ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย, 2548) ซึ่งความเปนรูปธรรมของบริการตามแนวคิดในการศึกษานี้จะใช

วิธีการเปรียบเทียบจากความคาดหวังของผูรับบริการกับการปฏิบัติงานของธุรกิจบริการที่สามารถ

จัดการกับสิ ่งตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม (Khanchitpol & Johnson, 2013) โดยเนนที ่อุปกรณ 

เครื่องมืออํานวยความสะดวกทางวัตถุ เนนที่ตัวพนักงาน และการติดตอสื่อสาร (Aagja & Garg, 

2010) เชน สิ่งอำนวยความสะดวก การตกแตงภายในภายนอก การแตงกายของบุคลากรผูใหบริการ 

เครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณท่ีใชประกอบการใหบริการ (Su & Teng, 2018) 

 2) ความเชื่อถือได: การที่ผูรับบริการเกิดความเชื่อถือ หรือไววางใจตอผูใหบริการ เปนการ

สะทอนถึงคุณภาพบริการ (Tsai & Huang, 2007) ตลอดจนความสามารถในการใหบริการท่ีตรงกับ

สัญญาที่ใหไวกับผูรับบริการ อีกทั้งบริการที่ใหทุกครั้งตองมีความถูกตอง เหมาะสม และมีความ

สม่ำเสมอในทุกครั้งของการบริการ (Ariffin & Aziz, 2008) การเก็บคาบริการ ตลอดจนการบันทึก

ขอมูลมีความถูกตอง รวมทั้งรักษาระดับคุณภาพบริการไดตลอดเวลา โดยไมทำใหคุณภาพบริการนั้น

เปลี่ยนแปลงไปตามการใหบริการแตละครั้ง (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย, 2548) สิ่งเหลานี้จะทําให

ผูรับบริการรูสึกวาบริการท่ีไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือ (Ranaweera & Neely, 2003) 

3) การตอบสนองตอผูรับบริการ: ภายหลังจากที่ผูรับบริการไดใชบริการนั้นแลว อาจนำผล

อันเกิดจากการใชบริการมาพิจารณาวา ผูใหบริการไดทำตามขอตกลงที่สัญญาวาจะดำเนินการหรือ

ใหบริการหรือไม ดังนั ้น การตอบสนองตอผู ร ับบริการ (Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & 

Berry, L. L., 1988) จึงสามารถพิจารณาไดจากความพรอม และความเต็มใจที ่จะให บร ิการ          

โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดทันทวงที ทำใหผูรับบริการนั้นสามารถเขาถึง 

และเขารับการบริการไดงาย รวมถึงการไดรับการอำนวยความสะดวกในการใชบริการ (ยุพาวรรณ 

วรรณวาณิชย, 2548) ตลอดจนการกระจายการใหบริการไปอยางทั่วถึง รวดเร็ว ไมตองรอนาน 

(Humić & Abramović, 2019) 
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4) ความมั่นใจตอผูใหบริการ: การบริการที่มีคุณภาพนั้น ผูใหบริการตองทำใหผูรับบริการ  

รู ส ึกไววางใจ และมั ่นใจตอผูใหบริการ (Nunkoo, Teeroovengadum, Ringle, & Sunnassee, 

2019) ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากมุมมองของผูรับบริการที่มีตอความสามารถของพนักงาน และ

บุคลากร รวมถึงฝายสนับสนุนที่จะตองแสดงออกถึงการมีความรูความสามารถ และทักษะในการ

ใหบริการ (Ariffin & Aziz, 2008) ตลอดจนการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ดวยความ

สุภาพ มีกิริยา ทาทาง และมารยาทท่ีดีในการบริการ (Caceres & Paparoidamis, 2007; Gronroos, 

1988; Zeithaml, 2000) สิ่งเหลานี้จะทำใหผู รับบริการเกิดความเชื่อถือ และความมั่นใจ รู สึกถึง

ความปลอดภัย รวมถึงยอมรับในสถานภาพความเสี่ยงในแงมุมตาง ๆ จนม่ันใจไดวาจะไดรับบริการท่ีดี

ท่ีสุด (Richard, Thirkell, & Huff, 2007) 

5) ความเอาใจใสตอผูรับบริการ: ผูใหบริการ ตองเขาใจความตองการของผูรับบริการ และ

ใหบริการตรงกับความตองการของผูรับบริการ (Khanchitpol & Johnson, 2013) ดังนั้นการทำให

ผู รับบริการรับรูถึงความเอาใจใสตอผูรับบริการยอมแสดงออกถึงคุณภาพบริการที่ดี (Roy, S, & 

Bhatia, 2019) ซึ่งพิจารณาไดจากความสามารถในการดูแล ความเอื้ออาทร หวงใย และเอาใจใสตอ

ผูรับบริการตามความตองการที่แตกตางกันไปของผูรับบริการในแตละคน (วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน, 

2548) 

 

2.3 คุณลักษณะดานชีวสังคมของผูรับบริการ 

คุณลักษณะดานชีวสังคมของผูรับบริการนั้นเปนความหลากหลายดานภูมิหลังของบุคคล     

ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา ซึ่ง วชิรวัชร งามละมอม (2558) กลาววา คุณลักษณะ

ดานชีวสังคมจะแสดงถึงความเปนมาของแตละบุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน และคนแตละคนจะมี

แนวโนมที่จะรับขอมูลขาวสารที่สอดคลองกับกรอบอางอิงความคิดของตนเอง ซึ่งกรอบอางอิงทาง

ความคิดนี้รวมถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน และเขตที่อยูอาศัย ลวนสงผลตอ

ความสนใจ และความเกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ (Patterson, 2007) ทำใหเกิดความแตกตางในเรื่องของ 

ความรู  ความเชื ่อ ทัศนคติของแตละบุคคลซึ ่งมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลนั ้น (Shiffman and 

Kanuk, 2003) โดยมีรายละเอียดแตละองคประกอบดังนี้ 

1) เพศ : ผูหญิงและผูชายมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน โดยผูหญิง 

จะมีความละเอียดออน และตองการคนหาขอมูลตาง ๆ กอนการตัดสินใจ สวนผูชายมักจะมีความ

เชื ่อมั ่นในตัวเองสูง และมักจะมุ งที ่บางสิ ่งบางอยางที ่จะชวยใหสามารถบรรลุตามเปาหมายได 

(Alrubaiee & Al-Nazer, 2010) ดวยเหตุนี้น ักการตลาดจึงนำลักษณะความแตกตางทางเพศ                 

มาประยุกตใชกับการวางตำแหนงผลิตภัณฑ เพศจึงเปนตัวแปรหนึ่งในการแบงสวนตลาด (กิ่งแกว 

ทรัพยพระวงศ, 2546) และยังเปนตัวแปรท่ีอาจสงผลตอความคิดเห็น ทัศนคติ และความพึงพอใจ 
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2) อายุ : ความแตกตางในชวงอายุ เปนปจจัยที ่กอใหเกิดความแตกตางในทัศนคติ         

ความคิดเห็น ความรับผิดชอบ ความสนใจ ความมีเหตุผล และวุฒิภาวะดานอื่น (Patterson, 2007) 

ซ่ึงรวมไปถึงสติปญญาและความฉลาดทางอารมณ อีกท้ังความแตกตางของชวงอายุ ยอมมีผลตอความ

มั่นคงทางอารมณของแตละบุคคล 21(ปรมะ สตะเวทิน 21, 2546) ดังนั้นบุคคลที่มีชวงอายุแตกตางกัน

อาจจะมี21พฤติกรรม ความตองการ การรับรูและทัศนคติ แตกตางกันไปตามชวงอายุ  

3) ระดับการศึกษา : ความแตกตางของระดับการศึกษาเปนปจจัยท่ีสงผลตอคานิยม ทัศนคติ

และพฤติกรรม รวมถึงชองทางการรับรูของผูรับบริการที่แตกตางกันดวย กลาวคือหลังจากที่ไดรับ

บริการ ผูรับบริการท่ีมีการศึกษาสูงกวามีแนวโนมท่ีจะประเมินคุณคาบริการ และตัดสินคุณคานั้นโดย

ใชวิจารณญาณ และความเปนเหตุเปนผลมากกวาการใชอารมณ การศึกษาจึงเปนปจจัยหนึ่งที่สงผล

ตอการรับรู และการตัดสินในคุณคาของบริการท่ีไดรับ รวมถึงเจตคติจากการตัดสินในคุณคาบริการท่ี

รับรู  (Morris & Venkatesh, 2000) ดังนั ้นระดับการศึกษาจึงเปนอีกปจจัยหนึ ่งที ่นักการตลาด

คาดการณวาจะสงผลตอการประเมินคุณคาบริการ และการตัดสินความพึงพอใจจากการใชบริการนั้น 

4) เขตที่อยูอาศัย : แสดงถึงสภาพความเปนอยูทางสังคมซึ่งจะสงผลตอแนวทางและวิถีใน

การดำเนินชีวิต เนื่องจากถิ่นฐานที่แตกตางกันยอมมีความแตกตางกันในหลายดาน เชน ความเชื่อ 

คานิยม กิจกรรม และพฤติกรรมท่ีแตกตางกันของคนในสังคมนั้น (Laonpirotjaree, 2009) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมาแสดงใหเห็นวา คุณลักษณะดานชีวสังคมอาจสงผลตอ

พฤติกรรม และความรูสึกนึกคิดของผูรับบริการใหแตกตางกัน ดังนั้นคณะวิจัยจึงนำปจจัยนี้มาใช

ประกอบเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา เนื่องจากความแตกตางในคุณลักษณะดานชีวสังคม ถือเปน

พื้นฐานในการกำหนดพฤติกรรม และความพึงพอใจในการรับบริการที่แตกตางกัน และนำไปสูการ

กำหนดกลยุทธทางการตลาด เพื่อใหผูรับบริการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจมาเลือกใชบริการ และ

สนับสนุนกิจการตอไป รวมถึงช วยสนับสนุนใหเกิดการสื ่อสารปากตอปากที ่สร างการรับรู              

ตอผูใหบริการท่ีดี (Reichheld, 1993) และทำใหการใหบริการนั้นตรงกับกลุมเปาหมายมากท่ีสุด  

 

2.4 ขอมูลพื้นฐานของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

(องคการมหาชน) 

ความเปนมา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได จ ัดต ั ้ง “พิพ ิธภ ัณฑการเกษตรเฉล ิมพระเก ียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัว” เพื ่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร         

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลสมัยท่ีทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 

50 ป เมื ่อพุทธศักราช 2539 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษในการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑ 
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เมื ่อวันที ่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และในเวลาตอมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร           

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จพระราชดำเนินเปนองคประธานในพิธีเปด       

เม่ือวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2545 ท้ังนี้เพ่ือใหเปนสถานท่ีเผยแพรพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางดาน

การเกษตร ตลอดจนพระกรณียกิจของพระมหากษัตริยในดานการพัฒนาการเกษตร เพ่ือใหประชาชน

เขาชมเรียนรูและรําลึกถึง  

ตอมากระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดยกฐานะของพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เปนองคการมหาชน ในกํากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดตั้งเปน “สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)” ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัว (องคการมหาชน)        

พ.ศ. 2552 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดย  

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

 

วิสัยทัศน 

เปนศูนยกลางการเรียนรู และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร 

 

พันธกิจ 

1. เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพดานการเกษตรของพระมหากษัตริยและ

พระบรมวงศานุวงศ 

2. สืบสาน รักษา ตอยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร 

3. บริหารจัดการองคการใหเปนไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของพิพิธภัณฑในบริบท

ของพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

4. สงเสริม สนับสนุน เครือขายและภาคีความรวมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร 
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เปาประสงค 

1. ใหเกิดการเรียนรูและตระหนักรูในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพดานการเกษตร 

ของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

2. สงเสริมสนับสนุนการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรเพ่ือการ

สืบสาน รักษา ตอยอด 

3. เปนศูนยการเรียนรู ที ่รวบรวมองคความรู  ภูมิปญญา นวัตกรรมดานการเกษตร           

บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สรางเครือขายและภาคีความรวมมือในการขยายผลการนอมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร 

 

วัตถุประสงค อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของสำนักงาน 

 

วัตถุประสงคของสำนักงาน 

1. เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยกับความสัมพันธใน

ดานการเกษตรตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และโครงการ 

พระราชพิธีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในดานการเกษตร 

2. เปนศูนยกลางการขับเคล ื ่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที ่ เก ี ่ยวกับการเกษตร        

เกษตรทฤษฎีใหม และเปนแหลงความรู  ข อมูลทางวิชาการเกี ่ยวกับโครงการพระราชดำริ             

พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีตาง ๆ และใหบริการดานคำปรึกษาและดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง

แกหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั ้งสถาบันเกษตรกร     

องคกรชุมชน และประชาชนผูสนใจ 

3. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอางอิง สิ่งประดิษฐ จำแนกประเภท

วัตถุ บันทึกหลักฐานเก่ียวกับความเปนมา การสงวนรักษาผลงานเก่ียวกับวิวัฒนาการ และการพัฒนา 

ดานการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงพันธุสัตวหายาก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวเนื่องกับ

การเกษตรเพื ่อประโยชนในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ และสำหรับใชในกิจการของ 

สำนักงาน 

4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝกกอบรม การแสดง

สินคา และการเผยแพรประชาสัมพันธที ่เกี ่ยวของกับโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ 

โครงการพระราชพิธีตาง ๆ แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร และการเกษตร

ทฤษฎีใหม 
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5. สงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมือ และใหคำปรึกษาแกโครงการหลวง 

สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการ 

แลกเปลี่ยนองคความรู ขอมูลและเจาหนาที่ ตลอดจนการถายทอดประสบการณ และเทคโนโลยีดาน

การเกษตรเพ่ือนำมาพัฒนาสำนักงาน 

 

อำนาจหนาท่ีของสำนักงาน 

1. ถือกรรมสิทธิ มีสิทธิครอบครอง และทรัพยสิทธิตาง ๆ 

2. กอตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน ตลอดจนทำนิติกรรมอื่นใด    

เพ่ือประโยชนในการดำเนินกิจการของสำนักงาน 

3. ทำความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื ่นทั ้งภาครัฐและภาคเอกชน      

ท้ังในประเทศและตางประเทศในกิจการท่ีเก่ียวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงคของสำนักงาน 

4. จัดใหมีและใหทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษา วิจัย และการดำเนินงานของสำนักงาน 

5. เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื ่นในกิจการที ่เกี ่ยวกับวัตถุประสงคของสำนักงานตาม 

หลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 

6. จำหนายสินคา หรือใหบริการท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงคของสำนักงาน 

7. กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดำเนินการตามวัตถุประสงคของสำนักงานตามหลักเกณฑ 

ท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 

8. เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบำรุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดำเนินกิจการตาง ๆ 

ตามวัตถุประสงคของสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) กำหนด 

9. การดำเนินการอ่ืนใดท่ีจำเปนหรือตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสำนักงาน 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

คณะวิจัยไดทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของบริการภาครัฐ โดยเนนท่ี

ความพึงพอใจตอการใหบริการของพิพิธภัณฑ ดังนี้ 

พรพิมล ศรีธเรศ (2551) ศึกษาและเปรียบเทียบ เพศ อายุ และรายได ความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการพิพิธภัณฑไดโนเสารในประเทศไทย ในดานการจัดการดานบุคลากร 

ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ดานการประชาสัมพันธเพื ่อการเผยแพร ดานกิจกรรม

นันทนาการ และดานความปลอดภัย โดยกลุมตัวอยางเปนนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียว

พิพิธภัณฑสิรินธร อ.สหัสขันธ จ.กาฬสินธุ และพิพิธภัณฑไดโนเสารภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลทั่วไปดวย คารอยละ คาเฉลี่ย 
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t-test) และคาเอฟ (F-test)    

ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางนักทองเที่ยวที่มี เพศ อายุและรายไดตางกัน ผลการวิจัย

พบวา 1) นักทองเที ่ยวมีความพึงพอใจตอการจัดการพิพิธภัณฑไดโนเสารในระดับมาก ไดแก         

ดานการจัดการ ดานบุคลากร ดานสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ดานการประชาสัมพันธเพ่ือการ

เผยแพร ดานกิจกรรมนันทนาการและดานความปลอดภัย 2) เพื ่อเปรียบเทียบนักทองเที ่ยว          

โดยจำแนกตามเพศ พบวา นักทองเที่ยวที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการพิพิธภัณฑ

ไดโนเสารในประเทศไทย ดานสถานที ่และสิ ่งอำนวยความสะดวก ดานการประชาสัมพันธ            

เพื่อการเผยแพร ดานกิจกรรมนันทนาการ และดานความปลอดภัย แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ    

ทางสถิติที ่ระดับ .05 3) เพื ่อเปรียบเทียบนักทองเที ่ยวโดยจำแนกตามอายุ พบวา อายุตางกัน           

มีความพึงพอใจตอการจัดการพิพิธภัณฑไดโนเสารในประเทศไทยแตกตางกันทุกดานอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 4) เพ่ือเปรียบเทียบนักทองเท่ียวโดยจำแนกตามรายไดพบวา รายไดตางกัน 

มีความพึงพอใจตอการจัดการพิพิธภัณฑไดโนเสารในประเทศไทย แตกตางกันในดานบุคลากร     

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ทัศตะวัน ดวนตระกูลศิลป (2554) ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเท่ียว

ชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาเปรียบเทยีบ

ระหวางความคาดหวัง และระดับความพึงพอใจของนักทองเที ่ยวชาวไทยท่ีมีตอการทองเที ่ยว

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในกรุงเทพมหานครตามขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว ในดานการจัดการ   

ดานบุคลากร ดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ดานการประชาสัมพันธเพื ่อการเผยแพร      

ดานกิจกรรมนันทนาการ ดานความปลอดภัย โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวน 

400 คน นำมาวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t-test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

Analysis of Variance : ANOVA) และการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา 

นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญตัดสินใจมาทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในกรุงเทพมหานคร      

ในดานสิ ่งดึงดูดใจ คือ มีเอกลักษณในความเปนไทย ดานการคมนาคมขนสง คือ รถสาธารณะ          

มีปริมาณเพียงพอตอการเดินทาง และดานสิ่งอำนวยความสะดวก คือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ         

มีบริเวณพื้นที ่รองรับนักทองเที่ยวเพียงพอ นักทองเที่ยวชาวไทยมีความคาดหวัง ดานบุคลากร       

ดานกิจกรรมนันทนาการ ดานความปลอดภัย ดานการจัดการ ดานการประชาสัมพันธเพ่ือการเผยแพร 

และดานสถานที่และสิ ่งอำนวยความสะดวกในระดับมาก ตามลำดับ และนักทองเที ่ยวชาวไทย         

มีความพึงพอใจ ดานบุคลากร ดานการจัดการ ดานกิจกรรมนันทนาการ ดานความปลอดภัย ดานการ

ประชาสัมพันธเพื่อการเผยแพร และดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ในระดับมากเชนกัน     

ผลการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจโดยรวมของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ    
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ในกรุงเทพมหานคร พบความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติขางตน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบ     

ระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจ กับปจจัยดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได                     

พบวามีความแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (2555) ไดทำการประเมิน

ความพึงพอใจการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก โดยใชวิธีการสำรวจความคิดเห็นจากผูท่ีมาเยี่ยม

ชมพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก ไดแก ผูที่ทำงานภาคเอกชน ผูที่ทำงานอิสระ นักเรียน นักศึกษา และ

บุคคลทั่วไป พบวา ผูที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

55.8 มีอายุระหวาง 16-30 ป คิดเปนรอยละ 42.3 สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 

47.3 โดยลักษณะการมาเยี่ยมชมสวนใหญมาเปนหมูคณะ คิดเปนรอยละ 52.3 สวนวัตถุประสงคสวน

ใหญของการเยี่ยมชมเพ่ือทองเท่ียว รอยละ 41.5 สวนการมาเพ่ือเรียนรูดวยตนเอง รอยละ 34.8 และ     

มาเยี่ยมชมดวยวัตถุประสงคอื่น ๆ รอยละ 9.5 ทั้งนี้ สื่อการรับทราบขอมูล สวนใหญรับทราบจาก    

คำบอกเลา รอยละ 30.5 และนอยท่ีสุด คือ สื่อหนังสือพิมพ รอยละ 4.3  

ผลการศึกษายังพบวา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยในดาน

การจ ัดแสดงว ัตถ ุพ ิพ ิธภ ัณฑพ ึงพอใจเป นอันด ับท่ี 1 คิดเป นคาเฉล ี ่ย 4.35 รองลงมา คือ                

ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอม คิดเปนคาเฉลี่ย 4.34 ในดานเจาหนาที่ผูใหบริการนำชม คิดเปน

คาเฉลี่ย 4.29 ซ่ึงทัศนะดานประชาสัมพันธพิพิธภัณฑเมืองพิษณุโลก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.30 และลำดับ

สุดทาย คือดานกิจกรรมการบริการนำชม คิดเปนคาเฉลี่ย 4.17 

สุรชัย ทุหมัด (2556)  ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย  

มีวัตถุประสงคเพื ่อประเมินระดับความพึงพอใจในการรับบริการพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย และ       

เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานขอมูลทั่วไปกับระดับความพึงพอใจกับประเด็นการ

ใหบริการของพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจโดยใชแบบสอบถามในการ

เก็บขอมูล เพ่ือนำเนื้อหาท่ีไดมาวิเคราะหความเชื่อมโยงการใหบริการในดานตาง ๆ ดังนี้  

ผลการศึกษาพบวา เหตุผลสำคัญที่ทำใหมีผูเขาชมพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒมากที่สุด คือ เปนกิจกรรมสวนหนึ่งของรายวิชาที่ศึกษา รองลงมาตองการขอมูล 

ดานภูมิปญญาไทยและศิลปวัฒนธรรม และมีคนแนะนำตามลำดับ เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจ    

ตอการรับบริการพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย พบวาอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด คือดานเจาหนาที่พิพิธภัณฑ ดานนิทรรศการและการใหการศึกษา และดานการบริหารจัดการ   

ในดานที่ตั้งและอาคารนั้นพบวา มีความพึงพอใจตอการท่ีตัวอาคารมีความสวยงาม ดึงดูดใหเขาชม

มากท่ีสุด ดานนิทรรศการและการใหการศึกษา มีความพึงพอใจตอเสนทางการเดินชมพิพิธภัณฑ        

มีความสะดวก ปลอดภัย มากท่ีสุด 
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  ทศพล วองไวกลยุทธ และ พิทักษ ศิริวงศ (2556) ไดทำการศึกษา การพัฒนากลยุทธทาง

การตลาดของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค      

1) เพื ่อศึกษาถึงสกาพปญหาดานการตลาดของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง อำเภออู ทอง       

จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื ่อวางแนวทางในการพัฒนากลยุทธดานการตลาดของพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติอูทอง อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีปรากฏการณวิทยา 

(Phenomenology study) ดวยการสัมภาษณและสังเกตแบบมีสวนรวม โดยผูใหขอมูลหลัก คือ 

ผูอำนวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จำนวน 1 คน เจาหนาที่ประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติอูทอง จำนวน 5 คน รวมท้ังผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจำนวน 20 คน พบวา 

1) สภาพปญหาดานการตลาดของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง (1) ดานผลิตภัณฑและ

บริการ พบวามีการใหบริการเพื ่อการศึกษาคนควา โดยการนำชมและบรรยายในแตละหอง           

เปนหมูคณะ แตมีนิทรรศการกลางแจงบางสวน คือ เรือนลาวโซง ที่อยูในสภาพเกา (2) ดานราคา 

พบวา การกำหนดราคาทั้งราคาคาเขาชม และใชสถานที่เปนไปตามระเบียบของกรมศิลปากร คือ 

ยกเวนคาเขาชมแกนักเรียน นักศึกษา ผูสูงอาย ุและนักบวชที่มาเปนหมูคณะ และยกเวนคาเขาชมใน

กรณีท่ีทำหนังสือติดตอมาลวงหนา แมจะเปนการสงเสริมการเขาชมแตก็มีผลใหพิพิธภัณฑมีรายได

ลดลง จึงขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาพิพิธภัณฑ (3) ดานทำเลท่ีตั้ง พิพิธภัณฑตั้งอยูในพื้นท่ี 

วาการอำเภออูทอง จึงทำใหตัวอาคารไมโดดเดน (4) ดานการตลาด ยังขาดงบประมาณในการจัดทำ

เอกสาร เพื่อใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร ดานบุคลากรพบวา เจาหนาท่ีบางสวนยังขาดทักษะ   

ดานภาษาตางประเทศ ดานกระบวนการพบวาการเขาชมเปนหมูคณะควรติดตอลวงหนาเพ่ือจะไดจัด

ใหมีวิทยากรนำชม แตถามีจำนวนมากก็ตองจัดแบงเปนกลุมยอย ซ่ึงทำใหเจาหนาท่ีไมเพียงพอในการ

นำชม ดานลักษณะทางกายภาพ พบวาอาคารพิพิธภัณฑ มี 2 อาคาร แตอยูทั้งในเขตของที่วาการ

อำเภออูทอง สวนอีกดานติดกับโรงเรียน จึงทำใหพิพิธภัณฑขาดความโดดเดน 

2) แนวทางในการพัฒนากลยุทธดานการตลาดของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง (1) ดาน

ผลิตภัณฑและบริการ ควรมีการปรับปรุงซอมแซมเรือนชาวไททรงดำ ใหใหม สวยเดนสงางาม         

(2) ดานราคา พิพิธภัณฑไดจัดงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อจายใหเปนสวัสดิการแกบุคลากร ในการ

ทำงานลวงเวลาในวันหยุดนักขัตฤกษตาง ๆ การจัดตั้งรานขายสินคาที่ระลึก และรานคาสวัสดิการ

จำหนายเครื ่องดื ่ม และตั ้งต ู ร ับบริจาค (3) ดานสถานที ่ ควรสรางจุดเดนดวยการทาสีใหม             

หรือสรางสัญลักษณข้ึนมาใหม เพ่ือใหเกิดความชดัเจน (4) ดานการตลาด ควรโฆษณาใหทันสมัย 

31กานตรวิ ชมเชย 31 (2557) ทำการศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ กรณีศึกษา   

มิวเซียมสยาม และพิพิธภัณฑบานไทยจิม ทอมปสัน เพื่อประมวลผลองคความรูที่ได ไปพัฒนาเปน       

ตัวแบบ (Model) การบริหารจัดการพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     

อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ ่งเก็บขอมูลดวย    



20 
 

วิธีการสมัภาษณเจาะลึกผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑท้ัง 2 แหง ผลการศึกษาพบวา 

มิวเซียมสยาม เปนพิพิธภัณฑแนวใหม คือ Discovery Museum ที่เนนการสรางประสบการณใหม

ใหแกผู เยี ่ยมชมใหเกิดการเรียนรูผานประสบการณอยางสนุกสนาน มิวเซียมสยามไดประยุกตใช

หลักการตลาดในการบริหารจัดการ เชน การสำรวจความตองการของผู เยี ่ยมชมกอนการจัดทำ

นิทรรศการ การจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจ การพัฒนาการดำเนินงานโดยใชการวิเคราะห

สถานการณ (SWOT) และการสรางแบรนด เปนตน สวนพิพิธภัณฑบ านไทยจิม ทอมปสัน            

เปนพิพิธภัณฑเอกชนท่ีมีจุดเดนในดานตัวอาคาร ท่ีมีลักษณะเปนบานทรงไทย มีความรมรื่นมีชีวิตชีวา 

อีกท้ังสถานท่ีตั้งสะดวกแกการเดินทางมาเยี่ยมชมของนักทองเท่ียว และมีการบริหารจัดการท่ีเนนการ

ใหบริการเปนเลิศ  

สวนตัวแบบหรือโมเดลพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย ที ่ไดจากการประมวลองคความรู  คือ  

รูปแบบนิทรรศการในแนว Discovery Museum เพ่ือใหเปนที่ดึงดูดใจและทำใหเกิดประสิทธิภาพ   

ในการเรียนรูของผูเยี่ยมชมมากข้ึน มีการประยุกตใชหลักการตลาดในการบริหารจัดการ และเนนการ

สรางความพึงพอใจในการใหบริการแกผูเยี่ยมชม 

พิชญดนู ภูทอง (2558)  ศึกษารูปแบบในการดำเนินกิจการ และกลยุทธการตลาดของ

พิพิธภัณฑแบทแคท มิวเซียม แอนด ทอยส ไทยแลนด เพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนากลยุทธการตลาด 

และการบริหารจัดการที่จะตอบสนองตอความตองการของผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ เพื่อใหพิพิธภัณฑ

สามารถดำเนินกิจการไดอยางยั่งยืน โดยเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักดวยการสัมภาษณเชิงลึก      

จากเจาของพิพิธภัณฑ ผูจัดการพิพิธภัณฑ และเจาหนาที่พิพิธภัณฑ และใชการสัมภาษณแบบไมมี

โครงสรางกับผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑจำนวน 10 คน ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลดวยเทคนิค  

แบบสามเสา และวิเคราะหขอมูลตามความมุ งหมายที ่กำหนดไว ผลการวิจัยพบวา พิพิธภัณฑ       

แบทแคท มิวเซียม แอนด ทอยส ไทยแลนด รูปแบบการดำเนินกิจการเปนแบบกิจการเจาของ        

คนเดียว จุดแข็งของพิพิธภัณฑ ไดแก เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมของสะสมแบทแมนไดมากที ่สุด        

ในเอเชีย ดานจุดออน ไดแก ขอจำกัดของขนาดพิพิธภัณฑ และทำเลที่ตั้งของพิพิธภัณฑ ดานโอกาส 

ไดแก กระแสความนิยมจากภาพยนตรแบทแมน และโครงการมิวสพาส (Muse Pass) ดานอุปสรรค 

ไดแก ทัศนคติในแงลบของคนไทยตอพิพิธภัณฑ ปญหาเศรษฐกิจและการเมือง แนวทางการพัฒนา  

กลยุทธการตลาด ในดานผลิตภัณฑควรมีการจัดแบง หมวดหมู และติดปายแสดงขอมูลของท่ีจัดแสดง

ใหทั่วถึง ดานราคาควรมีราคาพิเศษสำหรับการเขาชมเปนหมูคณะ ดานสถานที่ควรขยายพื้นที่อาคาร

จัดแสดง ดานการสงเสริมการขายควรประชาสัมพันธใหพิพิธภัณฑเปนที่รูจักมากขึ้น ดานบุคลากร 

เจาหนาที่พิพิธภัณฑควรมีความรูเกี่ยวกับของจัดแสดงมากขึ้น ดานกระบวนการใหบริการ ควรจัด

เจาหนาท่ีนำชมสำหรับการเขาชมเปนหมูคณะ และดานภาพลักษณ ควรมีการจัดกิจกรรมตามเทศกาล

ตาง ๆ มากข้ึน  
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เกรียงไกร ฮองเฮงเส็ง (2559) ทำการวิจัยเรื่อง การสรางแรงจูงใจใหคนเขาชมพิพิธภัณฑ

เพื ่อการเร ียนรู  : ศ ึกษาเปรียบเทียบ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร และมิวเซียมสยาม 

กรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

และการสังเกตการณทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

พระนคร และสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ หรือมิวเซียมสยาม มีรูปแบบการสรางแรงจูงใจให

คนเขาชมพิพิธภัณฑเพื่อการเรียนรูทั้งหมด 4 ประเภท ประกอบดวย การประชาสัมพันธ เนื้อหาและ

สวนจัดแสดง กิจกรรมโครงการ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ซ่ึงพิพิธภัณฑท้ังสองแหงตางเผชิญกับ

อุปสรรคปญหา และมีวิธีการแกไขที่แตกตางกันออกไป โดยรูปแบบการสรางแรงจูงใจใหคนเขาชม

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร เพื่อการเรียนรู ดานการประชาสัมพันธ มุงเนนพัฒนาสื่อสังคม

ออนไลนใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันไดทั ้งระบบ ดานเนื้อหาและสวนจัดแสดง มุงเนน

โครงการจำลองโบราณวัตถุเพื่อการเรียนรูผานประสาทสัมผัส ดานกิจกรรมโครงการมุงเนนขจัด

ขอจำกัดดานระยะทาง ดวยโครงการรถพิพิธภัณฑเคลื่อนท่ี และโครงการพิพิธภัณฑตอนกลางคืน   

ดานสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู มุ งเนนพัฒนาใหเปนหองสมุดเฉพาะทางดานประวัติศาสตรและ

โบราณคดี รวมท้ังพัฒนาหองคลังโบราณวัตถุใหเปนอีกหนึ่งสวนจัดแสดงในพิพิธภัณฑ 

ริญญารัตน เพชรพันธทอง (2560) ศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมีตอ

การเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี และเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางความพึงพอใจของนักทองเที ่ยวชาวตางชาติที ่เขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จ        

พระนารายณ จังหวัดลพบุรี จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล จากนั้นใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล

จากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จำนวน 359 คน ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความ      

พึงพอใจตอการเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณโดยรวมอยูระดับมากทุกดาน    

เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานท่ีนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก ดานสิ่งดึงดูดใจภายใน

พิพิธภัณฑ รองลงมาคือ ดานการเขาถึง ดานกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑและดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีสัญชาติตางกันมีความพึงพอใจที่มีตอการเขาชมพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติสมเด็จพระนารายณแตกตางกัน สวนเพศ อายุ และระดับการศึกษาไมมีผลตอความพึงพอใจ

ของนักทองเท่ียวชาวตางชาติตอการเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ  

ศักดา สงเจริญ และคณะ (2560) ไดทำการศึกษาความคิดเห็นของผูชมที่มีตอระบบนําชม 

รูปแบบความรูจากพิพิธภัณฑเสมือนจริงที่มีอยูในอินเทอรเน็ต โดยทำการสํารวจความคิดเห็นจาก  

กลุมตัวอยางไดแกนักศึกษา รวม 300 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย สื่อพิพิธภัณฑเสมือนจริงท่ีมีอยูใน

โลกออนไลน นํามาจัดรวบรวมเปนเว็บไซต สถิติที่ใชคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑที่มีอยูในโลกออนไลนพบวามีพิพิธภัณฑของไทยในรูปแบบสื่อเสมือน 

(Visual tour) แบบภาพสองมิติและสามมิติ สวนใหญสามารถแสดงผลไดบนจอคอมพิวเตอรและ 
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แทปเล็ต สมารทโฟน ผลสํารวจพบวา ความพึงพอใจโดยรวมดานการใชงาน ความพึงพอใจโดยรวม

ดานการออกแบบอยูในระดับมาก สวนความพึงพอใจโดยรวมดานเนื้อหาความรูที ่ไดจากการชม 

(Visual Tour) อยูในระดับปานกลาง  

5จิตเจริญ ศรขวัญ และคณะ (2561) ทำการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการงานบริการนำชมพิพิธภัณฑดานกระบวนการขั ้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ี             

ผู ใหบริการ และดานสิ ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) รวมทั้งศึกษาปญหา ขอเสนอแนะของผูรับบริการ    

ที่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูรับบริการงานบริการนำชมพิพิธภัณฑของ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จำนวน 

3,555 คน ซึ่งพบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการงานบริการนำชมพิพิธภัณฑของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) มีความพึงพอใจ 

ตอการใหบริการงานบริการนำชมพิพิธภัณฑโดยรวมอยู ในระดับมากที ่สุดคิดเปนรอยละ 90.00      

โดยดานสิ่งอำนวยความสะดวก ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 

90.60 ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยู ในระดับมากที ่สุด      

คิดเปนรอยละ 90.40 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 89.00  

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการงานบริการ

นำชมพิพิธภัณฑ ผูรับบริการท่ีมีที่อยูอาศัยตางกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการงาน

บริการนำชมพิพิธภัณฑแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการงานบริการนำชมพิพิธภัณฑ ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ ผูรับบริการท่ีมีเขตท่ีอยูอาศัยตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานบริการ

นำชมพิพิธภัณฑแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับ

ความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการงานบริการนำชมพิพิธภัณฑ ดานเจาหนาท่ี            

ผูใหบริการ ผูรับบริการที่มีเขตที่อยูอาศัยตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการงานบริการนำชม

พิพิธภัณฑไมแตกตางกัน และผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ

การใหบริการงานบริการนำชมพิพิธภัณฑดานสิ่งอำนวยความสะดวก ผูรับบริการที่มีเขตที่อยูอาศัย

ตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานบริการนำชมพิพิธภัณฑแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 
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บทท่ี 3  

การดำเนินการวิจัย 
 

 

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้คณะวิจัยไดกำหนดแนวทางการวิจัย โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ  

ในการขับเคลื่อนการวิจัยตามแนวทางของสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2555) เพื่อใหไดผลการศึกษา      

ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1) ประชากรเปาหมาย คือ ผูรับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)  

 2) กลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้ คณะวิจัยไดทำการสุมตัวอยางจากประชากรเปาหมาย 

เพื่อเปนตัวแทนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) โดยคณะวิจัย

กำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยไมคำนึงถึงขนาดของประชากร เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากร

ที่แนนอนในระยะเวลาของการสำรวจ แตทราบวามีจำนวนมาก และตองการประมาณคาสัดสวนของ

ประชากร คณะวิจัยจึงกำหนดขนาดตัวอยางตามสูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อางถึงใน สุชาติ 

ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2541) โดยกำหนดใหมีคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณคา ± 0.02 จึงได  

ขนาดตัวอยาง จำนวน 2,401 ตัวอยาง แตคณะวิจัยเก็บขอมูลเพิ ่ม 1,213 ตัวอยาง เพื ่อใหได       

ขนาดตัวอยางท่ีมากเพียงพอจะเปนตัวแทนที่ด ี และใหเปนไปตามขอตกลงการจางที ่กำหนด        

ขนาดตัวอยางในการสำรวจไมนอยกวา 3,500 ตัวอยาง รวมตัวอยางทั ้งสิ ้น 3,614 ตัวอยาง           

โดยการเลือกตัวอยางครั้งนี้ คณะวิจัยจะใชวิธีการสุ มตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 

Sampling) โดยแบงประชากรทั้งหมดออกเปน 6 ชั ้นภูมิ ประกอบดวย 1) กลุ มองคกรปกครอง    

สวนทองถิ่น 2) กลุมนักเรียนนักศึกษา/ครู 3) หนวยงาน/องคกรภาครัฐ 4) หนวยงาน/องคกร/

ผูประกอบการภาคเอกชน 5) สื่อมวลชน และ 6) เครือขาย พกฉ. ซึ่งแตละชั้นภูมิจะมีจำนวนของ

ประชากรยอยที่แตกตางกัน จากนั้นทำการสุมตัวอยางจากกลุมยอยแตละกลุม เพื่อเปนสมาชิกของ

กลุ มตัวอยางที ่จะศึกษาตามสัดสวน (Proportional Allocation) จากนั ้นทำการเลือกตัวอยาง      

แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อเปนตัวแทนตามคุณลักษณะท่ีคณะวิจัยคาดหวังจนครบ 

3,614 ตัวอยาง 
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3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยคณะวิจัยพัฒนา และประยุกตจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มี

ตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ รวมถึงการประยุกตประเด็นการสำรวจคุณภาพการใหบริการ

ตามเกณฑการประเมินรอยละของระดับความพึงพอใจของสำนักงาน ก.พ.ร. มาประยุกตใชให

สอดคลองกับงานบริการนำชมพิพ ิธภัณฑของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเก ียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) แลวจึงนำไปใชเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอน    

ในการพัฒนาแบบสอบถาม ดังนี้ 

1) นำแบบสอบถามท่ีคณะวิจัยไดพัฒนาไปปรึกษาผูบริหารและเจาหนาที่ของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) แลวนำขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะมาปรับปรุง  

2) นำแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ทำการตรวจสอบความ

ถูกตองดานเนื้อหา (Content Validity) ดวยการหาคาสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค 

หรือเนื้อหา (IOC: Index of item objective congruence) ซึ่งผลการวิเคราะหคาความเที่ยงตรง

ของแบบสอบถาม พบวามีค าเฉลี ่ยของดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดเทากับ 0.802 ถือวา

แบบสอบถามชุดนี้ มีความถูกตองเชิงเนื้อหาสูง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2555) 

3) ภายหลังจากการพัฒนา และปรับปรงุแบบสอบถามแลว คณะวิจัยจึงนำแบบสอบถามไป

ทดสอบ (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน และนำคำตอบมาวิเคราะห

ความนาเชื่อถือ (Reliability Analysis) ของแบบสอบถามซึ่งเปนการวัดความสามารถของมาตรวัดท่ี

ใหผลที่สอดคลองกัน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2555) โดยคณะวิจัยจะวัดความนาเชื่อถือของมาตรวัด 

โดยใชว ิธ ีการวัดความสอดคลองภายใน (Internal Consistency Method) ของคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยผลการหาคาความเชื ่อม ั ่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ พบวามีคาเทากับ .907 ซึ่งถือไดวาแบบสอบถามที่ใชในการศึกษานี้มีความ

นาเชื่อถือในระดับสูง (กัลยา วานิชยบัญชา, 2542)  

4) นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณที ่ไดนำไปสอบถามกับกลุ มตัวอยางของการศึกษานี้         

โดยแบบสอบถามท่ีนำมาใชในการวิจัยครั้งนี้จะแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้  

สวนที ่ 1 ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพการทำงาน และเขตท่ีอยูอาศัย 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) เปนลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

(Rating Scale) ที่ประยุกตจากแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ซ่ึงครอบคลุมองคประกอบของความพึงพอใจ     
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ในการรับบริการ 3 ดาน ไดแก ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และ

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก  

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะตาง ๆ ในการปรับปรุง หรือแกไขการบริการงานนำชมพิพิธภณัฑ 

ประกอบดวยขอคำถามเก่ียวกับการรับรูเก่ียวกับพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว รวมถึงคำถามเก่ียวกับความชอบ หรือประทับใจในการจัดแสดงนิทรรศการ และคำถาม

ปลายเปดท่ีใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ ในการปรับปรุงหรือ

แกไขการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) 

 

3.3 การรวบรวมขอมูล 

การสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) มีข้ันตอน ดังนี้ 

1) การเก็บขอมูลจะเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยนำแบบสอบถามที่มีความ

สมบูรณเพียงพอไปทดสอบใหกลุ มตัวอยางตอบ โดยอธิบายแบบสอบถามใหผู ตอบเขาใจ และ

สอบถามดวยพนักงานสำรวจ แลวนำมาวิเคราะห ปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

2) ติดตอประสานงานกับผูรับผิดชอบของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) เพื่อขอขอมูลจำนวนผูรับบริการจากสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) มาใชวางแผน

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และขอความอนุเคราะหอำนวยความสะดวกในการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี  

3) วิธีการเก็บขอมูลนั้น คณะวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยการเดินทางไปเก็บดวยตนเอง 

รวมกับพนักงานสำรวจขอมูลที่ไดผานการอบรม และทำความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการศึกษา 

โดยคณะวิจัย และพนักงานสำรวจจะใชว ิธ ีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุ มตัวอยางดวยการ          

แจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบดวยตนเอง จากนั้นคณะวิจัยจะดำเนินการตรวจสอบความ

ถูกตองขอมูลเบื้องตน  

4) ขอมูลที่เก็บมาไดจะตองผานระบบการตรวจสอบความถูกตองครบถวน กอนนำ

ขอมูลไปวิเคราะห 
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3.4 การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณนั้นเปนแนวทางการวิเคราะหซ่ึงเนนการใชขอมูล และการ

วิเคราะหทางสถิติ เพื่อพิสูจนความถูกตองของขอคนพบ และขอสรุปตาง ๆ ของเรื่องที่ทำการศึกษา  

(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2545) โดยคณะวิจัยนำขอมูลที่เก็บรวบรวมได มาตรวจสอบความสมบูรณ

ของรายการตอบจนเสร็จสมบูรณ จึงนำแบบสอบถามที่ไดไปลงรหัส และทำการบันทึกขอมูลลงบน

ไฟลคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย แลวนำขอมูลที่บันทึกไดไปใชในการ

วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยคณะวิจัยไดเลือกใชสถิติ ดังนี้ 

 1) สถิติตัวแปรเดียว (Univariate Statistics): เพื ่อวิเคราะหสภาพ 51ท่ั 51วไป และการ

กระจายของขอมูล ที่เกี ่ยวกับคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง และตัวแปรทุกตัวตามกรอบแนวคิดของ

การศึกษา   ครั้งนี้ โดยจำแนกเปน 

 (1)  คุณลักษณะดานชีวสังคม ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน 

และเขตที่อยูอาศัย คาสถิติที่ใชไดแก คาความถ่ี (Frequencies) และอัตราสวนรอย (Percentage) 

โดยนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 (2) ความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 3 ดาน ไดแก ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

scales) 5 ระดับ โดยคณะวิจัยไดกำหนดความหมายของเกณฑ และการใหคะแนนแตละระดับ ดังนี้ 

มากท่ีสุด  หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

มาก             หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความพึงพอใจในระดับมาก 

ปานกลาง    หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

นอย            หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความพึงพอใจในระดับนอย 

นอยท่ีสุด      หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

 

โดยใหคะแนนดังตอไปนี้ 

 มากท่ีสุด    ใหคาคะแนน   5 คะแนน 

  มาก  ใหคาคะแนน 4  คะแนน 

  ปานกลาง  ใหคาคะแนน  3 คะแนน 

  นอย  ใหคาคะแนน   2 คะแนน 

 นอยท่ีสุด ใหคาคะแนน  1 คะแนน 
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 จากนั้นคณะวิจัยจึงไดทำการวิเคราะหคาสถิติ โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกำหนดเกณฑสำหรับการหาระดับคาเฉลี่ย และ   

แปลความหมายเปน 5 ระดับตามแนวทางของ เบสท (Best 1981; อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดา

บริสุทธิ์, 2551) โดยกำหนดเกณฑ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมาย 

4.51 – 5.00 ระดับมากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 ระดับมาก 

2.51 – 3.50 ระดบัปานกลาง 

1.51 – 2.50 ระดับนอย 

1.00 – 1.50 ระดับนอยท่ีสุด 

 

 2) สถิติตัวแปรหลายตัว (Multivariate Statistics):  เพื่อทำการทดสอบสมมติฐาน

ของการวิจัยตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ประกอบดวย 

 (1) Independent Sample t-Test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวาง เพศกับระดับความ 

พึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด ็จพระเจ าอย ู ห ัว (องคการมหาชน) ด านกระบวนการขั ้นตอนการใหบริการ               

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการ 

 (2) One-Way ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกตาง ระหวาง อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

การทำงาน และเขตที่อยูอาศัย กับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัว (องคการมหาชน)         

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และ

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการ ทั้งนี้หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คณะวิจัยจะดำเนินการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธีการของ Fisher's 

Least-Significant Difference (LSD) (กัลยา วานิชยปญชา, 2542)  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคสำคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ       

ตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว         

(องคการมหาชน)  2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จำแนกตามคุณลักษณะ

ดานชีวสังคม และ 3) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ     

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)         

ทั ้งนี ้เพื ่อใหเปนไปตามตามวัตถุประสงคของการวิจัยที ่กำหนดไว คณะวิจัยจึงนำเสนอเปนตาราง

ประกอบการบรรยาย แบงเปน  4 ตอน ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะทางชีวสังคมของผูรับบริการจากสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

ตอนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ของผู ร ับบริการตอการใหบริการของสำนักงาน      

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

 

4.1 การวิเคราะหขอมูลทั ่วไปเกี ่ยวกับคุณลักษณะทางชีวสังคมของผู ร ับบริการจากสำนักงาน         

พิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

ในสวนตอไปนี้ คณะวิจัยจะนำเสนอขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับคุณลักษณะทางชีวสังคมของผูรับบริการ

จากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)            

ท่ีเปนตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 3,614 คน ดังตารางท่ี 4.1  
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ตารางที่ 4.1 คุณลักษณะทางชวีสังคมของผูรับบริการจากสำนกังานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

                พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ( N=3,614 คน) 

                          รายการ จำนวน รอยละ 

เพศ หญิง 1,930 53.4 

 ชาย 1,684 46.6 

อายุ ต่ำกวา 20 ป 1,414 39.1  
20 – 29 ป 795 22.0  
30 – 39 ป 487 13.5  
40 – 49 ป 469 13.0  
50 – 59 ป 276 7.6  
60 ป ข้ึนไป 173 4.8 

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปที่6/ ปวช. 1,042 28.8 
 

ปริญญาตรี 970 26.8 
 

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 584 16.2 
 

มัธยมศึกษาปที่ 3 560 15.5 
 

อนุปริญญา/ ปวส./ ปวท. 249 6.9  
ปริญญาโท 188 5.2  
ปริญญาเอก 21 0.6 

อาชีพ นักเรียน/ นักศึกษา 1,845 51.1  
ขาราชการ/ เจาหนาที่ของรัฐ 550 15.2 

 
พนักงาน/ ลูกจางเอกชน 525 14.5 

 
ผูประกอบการ/ ธุรกิจสวนตัว/ รับจางอิสระ 284 7.9  
เกษตรกร 238 6.6  
ผูเกษียณอายุ 165 4.5  
อ่ืน ๆ (วางงาน/แมบาน/นักบวช) 7 0.2 

เขตที่อยูอาศัย กรุงเทพมหานคร 1,231 34.1 

 ปทุมธาน ี 1,027 28.4  
จังหวัดใกลเคียงกับสำนักงานพพิิธภัณฑเกษตรฯ  988 27.3  
จังหวัดอ่ืน ๆ 368 10.2 
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จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะหคุณลักษณะทางชีวสังคมของผูรับบริการจากสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ที่เปนตัวอยางของ

การศึกษาครั้งนี้ จำนวน 3,614 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง โดยกลุมท่ีมีอายุต่ำกวา 

20 ป มีสัดสวนสูงที่สุด รองลงมาคืออายุระหวาง 20 – 29 ป โดยผูตอบแบบสำรวจที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป   

มีสัดสวนนอยที่สุด ทั ้งนี ้เมื ่อพิจารณาระดับการศึกษาพบวา ผู ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษา         

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/ปวช.มีสัดสวนสูงท่ีสุด รองลงมาคือมีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผูท่ีมีการศึกษา

ระดับปริญญาเอก มีสัดสวนนอยท่ีสุด  

เม ื ่อพิจารณาอาช ีพของผูร ับบร ิการจากสำนักงานพิพ ิธภ ัณฑเกษตรเฉล ิมพระเก ียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษานี้ พบวาเกินกวากึ่งหนึ่ง

เปนนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ และพนักงาน/ลูกจางเอกชน ตามลำดับ 

โดยกลุมตัวอยางอยูอาศัยในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมาคือจังหวัดปทุมธาน ีและจังหวัดใกลเคียง

กับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัว (องคการมหาชน)          

เชน นครนายก นนทบุรี สระบุรี อยุธยา และสมุทรปราการ ตามลำดับ สวนท่ีเหลือนั้นมีเขตที่อยูอาศัย

กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เชน นครปฐม ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ปตตานี เชียงใหม รอยเอ็ด 

สุรินทร เปนตน 

 

44.2 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

4 ในสวนตอไป จะนำเสนอผล 4การวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)     

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และ

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดังตารางท่ี 4.2-4.11 
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4ตารางที่ 4.24 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร                

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ 

รายการขอคำถาม คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา

ต่ำสุด 

คา 

สูงสุด 

ระดับความ

พึงพอใจ 

- การแจงขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการ

ใหบริการงานนำชมพิพิธภัณฑ 

  

4.26  

  

0.70  1 5 

 

มาก 

- ความเหมาะสมของลำดับข้ันตอนการ

ใหบริการอยางชัดเจน 

 

 4.22  

 

 0.73  1 5 

 

มาก 

- มีปายแสดงข้ันตอนการใหบริการอยาง

ชัดเจน 

 

 4.21  

 

 0.75  1 5 

 

มาก 

- ระยะเวลาการใหบริการงานนำชม

พิพิธภัณฑ 

 

 4.17  

 

 0.74  1 5 

 

มาก 

- มีตูรับความคิดเห็น / รับแบบประเมิน

การใหบริการ 

 

 4.03  

  

0.81  1 5 

 

มาก 

ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอน

การใหบริการ 

 

 4.18  

  

0.59  1 5 

 

มาก 

4จากตารางที ่ 4.2 4พบวา ความพึงพอใจของผู ร ับบริการตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการ

ขั ้นตอนการใหบริการอยู ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเปนรายประเด็น โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย          

ความพึงพอใจจากมากไปหานอย พบวาการแจงขอมูลเบื ้องตนเกี่ยวกับการใหบริการงานนำชม

พิพิธภัณฑ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือความเหมาะสมของลำดับข้ันตอนการใหบริการอยางชัดเจน 

และมีปายแสดงขั ้นตอนการใหบริการอยางชัดเจน ซึ่งมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน โดยขอคำถามที ่วา           

มีตูรับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการใหบริการ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ท้ังนี้ขอมูลท้ังหมดมีการกระจายตัว

ไมมากนัก และความคิดเห็นท้ังหมดอยูในระดับมากในทุก ๆ ประเด็น 
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4ตารางที่ 4.34 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร                

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี           

ผูใหบริการ 

รายการขอคำถาม คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา

ต่ำสุด 

คา 

สูงสุด 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

- เจาหนาท่ีหรือบุคลากรมีบุคลิกภาพ 

แตงกายเหมาะสม 4.49 0.69 1 5 

 

มาก 

- มีความรูในงานท่ีใหบริการเปนอยางดี 4.38 0.72 1 5 มาก 

- ใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส 4.38 0.73 1 5 มาก 

- ใหบริการดวยความกระตือรือรนและ 

   เอาใจใส 4.37 0.73 1 5 

มาก 

- ใหคำแนะนำหรือชวยตอบขอซักถาม

ไดเปนอยางดี 4.34 0.76 1 5 

มาก 

ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ี          

ผูใหบริการ 4.39 0.61 1 5 

 

มาก 

4จากตารางที ่ 4.3 4พบวา ความพึงพอใจของผู ร ับบริการตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี       

ผู ใหบริการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ      

จากมากไปหานอยพบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ เจาหนาที่หรือบุคลากรมีบุคลิกภาพ แตงกายเหมาะสม 

รองลงมา คือมีความรูในงานที่ใหบริการเปนอยางดี และใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส ซึ่งท้ัง    

สองรายการขอคำถามนั้นมีคาเฉลี่ยเทากัน สวนขอคำถามวา ใหคำแนะนำหรือชวยตอบขอซักถาม     

ไดเปนอยางดี มีคาเฉลี ่ยตํ ่าสุด ทั ้งนี ้ขอมูลที ่ใช ในการวิเคราะหนั ้นมีการกระจายตัวไมมากนัก           

และ ความคิดเห็นท้ังหมดอยูในระดับมากในทุก ๆ ประเด็น 
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4ตารางที่ 4.44 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร                

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดานสิ ่งอำนวย      

ความสะดวก 

รายการขอคำถาม คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

ต่ำสุด 

คา 

สูงสุด 

ระดับความ

พึงพอใจ 

 - สถานท่ีใหบริการมีบรรยากาศท่ี

เหมาะสม  

 4.39   0.73   1  5 มาก 

 - หองน้ำสะอาดและเพียงพอตอ

การใหบริการ  

 4.27   0.76   1  5 มาก 

 - ท่ีจอดรถสะดวกสบายและ

เพียงพอ  

 4.22   0.79   1  5 มาก 

- ปาย/สัญลักษณ/ปายบอกทาง/

ปายแสดงจุดใหบริการตาง ๆ 

ชัดเจน  

  

4.22  

  

0.77  

 

 1  

 

5 

 

มาก 

- ท่ีนั่ง/บริเวณรอรับบริการ

เหมาะสมและเพียงพอ  

 

 4.20  

 

 0.77  

 

 1  

 

5 

 

มาก 

 ความพึงพอใจดานส่ิงอำนวย

ความสะดวก  

 4.26   0.61   1   5  มาก 

4จากตารางที ่ 4.4 4พบวา ความพึงพอใจของผู ร ับบริการตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวย  

ความสะดวกอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ    

จากมากไปหานอยพบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ใหบริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม รองลงมาคือ 

หองน้ำสะอาด และเพียงพอตอการใหบริการ โดยขอคำถามวา ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสม   

และเพียงพอ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ทั้งนี้ขอมูลทั้งหมดที่ใชในการวิเคราะหในประเด็นนี้ มีการกระจายตัว    

ไมมากนัก และความคิดเห็นท้ังหมดอยูในระดับมากในทุก ๆ ประเด็น 
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4ตารางที่ 4.54 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ในภาพรวม 

รายการ คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

ต่ำสุด 

คา 

สูงสุด 

ระดับความพึง

พอใจ 

- ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.39 0.61 1 5 มาก 

- ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.26 0.61 1.2 5 มาก 

- ดานกระบวนการข้ันตอน         

การใหบริการ 

4.18 0.59 1 5 มาก 

- ความพึงพอใจในภาพรวมตอการ

ใหบริการ 

4.28 0.49 1.67 7.13 มาก 

4จากตารางที่ 4.5 4พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก    

และเม่ือจำแนกการวิเคราะหเปนรายดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหานอย พบวา

ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือความพึงพอใจดานสิ่งอำนวย    

ความสะดวก โดยความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด สอดคลองกับ     

ผลการสัมภาษณของผูรับบริการทานหนึ่ง ท่ีกลาววา 

“..พิพิธภัณฑ ควรจัดมีคนขับรถรางนำชม เปนการเฉพาะ ไมใชใหวิทยากรเปนคนขับและเปน

คนบรรยายไปพรอม ๆ กัน เพราะคนเราไมสามารถทำงานสองอยางไดดีพรอม ๆ กัน..” 

ในขณะท่ีสุภาพสตรีทานหนึ่งท่ีมาชมพิพิธภัณฑ ไดใหความเห็นกับคณะวิจัยวา 

 

“..ถามาดูกันเอง ไมไดมาเปนกลุม เคาก็ไมพาดู ตองเดินเอง จะถามใครก็ไมมีใครใหถาม 

เสียดาย มีเรื่องนาสนใจเยอะแยะ แตไมสามารถถามใครได..จริงอยู ที่มีสแกนคิวอารโคด แตมันก็ถาม

อะไรนอกจากนั้นไมได ถาจะใหดีควรมีวิทยากรประจำในอาคาร จะดีมาก” 

ในสวนของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น มีผู เขาชมหลายทานแสดงความรูสึก และ

ความเห็นคลายกันวา ภายในพิพิธภัณฑในหลวงรักเรา (อาคาร 5) อากาศภายในรอน และแสงสวางนอย 

ทำใหการเที่ยวชมพิพิธภัณฑไมไดรับความสะดวกสบายเทาที่ควร และรูสึกไมปลอดภัย ดังที่สุภาพสตรี   

อีกทานหนึ่ง ใหขอคิดเห็นวา 
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“...อากาศขางในรอนมากคะ นาจะเปดแอร หรือ พัดลมในบริเวณที่มีการจัดแสดง และถาเพ่ิม

แสงไฟใหสวางมากกวานี้จะดีมาก เพราะเราตองเพงในที่มืดนาน ๆ ก็ปวดตา แลวก็ยังอันตรายดวยนะ     

ยิ่งมืด ๆ สลัว ๆ แบบนี้ใครจะกลาเขามา ไมมีใครเคาอยากเขามาดูหรอก…” 

 

ตารางท่ี 4.6 จำนวนและคารอยละของชองทางในการรับรูหรือรูจักพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

                 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 4(n=3,614 คน) 
 

4สื่อตาง ๆ 4จำนวน รอยละ 

- การทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน 1,474 40.8 

- บุคคลแนะนำ 919 25.4 

- ครู/อาจารย/โรงเรียน/สถาบนัการศึกษา 722 20 

- เว็บไซตสำนักงานพิพธิภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรตฯิ 525 14.5 

- Facebook แฟนคลับพิพิธภัณฑฯ 429 11.9 

- ปายประชาสัมพนัธ 386 10.7 

- โทรทัศน 174 4.8 

- เสียงตามสาย 86 2.4 

- Line@ 82 2.3 

- หนังสือพิมพ วารสาร สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 70 1.9 

- อีเมลสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรตฯิ 42 1.2 

- วิทยุ 32 0.9 

หมายเหตุ : เลือกตอบไดมากกวา 1 รายการ   

จากตารางที ่ 4.6 พบวาผ ู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ที่ตอบขอคำถามเรื่องทานรูจักพิพิธภัณฑการเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดอยางไร หรือทราบจากสื่ออะไร พบวาสวนใหญ      

รู จักพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากการไดมาทัศนศึกษา        

การศึกษาดูงานมากที่สุด รองลงมา รูจักจากการแนะนำ เชน บุคคลรูจักแนะนำ หรือจากครู อาจารย 

โรงเรียน สถาบนัการศึกษา สวนสื่อท่ีรับรูนอยท่ีสุด คือ รับฟงจากวิทยุ   
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ตารางที่ 4.7 จำนวนและคารอยละของผูรับบริการที่ชอบหรือประทับใจพิพิธภัณฑในหลวงรักเรา    

อาคาร 5 ของสำนักงานพิพ ิธภ ัณฑเกษตรเฉล ิมพระเก ียรต ิพระบาทสมเด็จ             

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

4พิพิธภัณฑไนหลวงรักเรา อาคาร 5  4จำนวน 4รอยละ  

4(ของ 3,614คน) 
4อาคาร 5 ชั้น 1   

- โซนที่ 1 พระราชพิธีในวิถีเกษตร 636  17.60  

- โซนที่ 2 กษัตริยเกษตร 1,140  31.54  

- โซนที่ 3 หลักการทรงงาน 710  19.65  

- โซนที่ 4 หัวใจใฝเกษตร 233  6.45  

- โซนที่ 5 ตามรอยพอ 655  18.12  

- โซนที่ 6 วิถีเกษตรของพอ 618  17.10  

- โซนที่ 7 นวตักรรมของพอ 352  9.74  

- โซนที่ 8 ภูมิพลังแผนดนิ 179  4.95  

อาคาร 5 ชั้น 2   

- ตลาดเงินทว ี 1,064      29.44  

- วิถีเกษตรลุมนํ้า 600      16.60  

- เกษตรไทย เกษตรโลก 559      15.47  

- นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 429      11.87  

- มหัศจรรยทองทุง 411      11.37  

- นอมนำคำพอสอน 387      10.71  

- สถาบนัเกษตรไทย 245       6.78  

หมายเหตุ : เลือกตอบไดมากกวา 1 รายการ   

จากตารางที ่  4.7 พบว า ผ ู ร ับบริการจากสำนักงานพิพ ิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเก ียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัว (องคการมหาชน) ที ่ตอบเรื ่องชอบหรือประทับใจสวนจัดแสดง           

ของพิพิธภัณฑในหลวงรักเรา อาคาร 5 พบวา ผูตอบแบบสำรวจสวนใหญประทับใจสวนจัดแสดงของ 

พิพิธภัณฑในหลวงรักเรา อาคาร 5 ชั้น 1 ในโซนที่ 2 กษัตริยเกษตร มากที่สุด รองลงมาคือ โซนที่ 3 

หลักการทรงงาน และ โซนที ่ 5 ตามรอยพอ รวมถึงโซนที ่ 6 ว ิถ ีเกษตรของพอ โดยโซนที ่ 8                

ภูมิพลังแผนดิน มีผูชื่นชอบหรือประทับใจ นอยท่ีสุด  

 



37 
 

ผลการศึกษายังพบวา ผูตอบแบบสำรวจสวนใหญมีความประทับใจตอพิพิธภัณฑในหลวงรักเรา 

อาคาร 5 ชั ้น 2 ในสวนจัดแสดงเรื ่อง ตลาดเงินทวี มากที ่สุด รองลงมาคือวิถีเกษตรลุ มนํ ้า และ      

เกษตรไทย เกษตรโลก โดยสวนจัดแสดงเรื่อง สถาบันเกษตรไทย มีผูชื่นชอบหรือประทับใจ นอยท่ีสุด  

ตารางที ่ 4.8 จำนวนและคารอยละของผู รับบริการที ่ชอบหรือประทับใจพิพิธภัณฑมหัศจรรย

พันธุกรรม อาคาร 3 ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

4พิพิธภัณฑมหัศจรรยพันธุกรรม อาคาร 3 4จำนวน 

4รอยละ 

4(ของ 3,614คน) 

- พันธุกรรมสรางชีวิต 132 3.65 

- แรงบันดาลใจเจาฟานักอนุรักษ 122 3.38 

- พันธุกรรมตามนิเวศ 107 2.96 

- อนุรักษพันธุกรรมทำ3ได 81 2.24 

    หมายเหตุ : เลือกตอบไดมากกวา 1 รายการ   

จากตารางที ่ 4.8 พบวา ผ ู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเก ียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ซึ่งตอบเรื่องชอบ ประทับใจพิพิธภัณฑมหัศจรรย

พันธุกรรม อาคาร 3 พบวาผูรับบริการมีความประทับใจเรื่อง พันธุกรรมสรางชีวิต มากที่สุด รองลงมา

คือ แรงบันดาลใจเจาฟานักอนุรักษ และพันธุกรรมตามนิเวศ ตามลำดับ โดยสวนจัดแสดงเรื ่อง     

อนุรักษพันธุกรรมทำได มีผูชื่นชอบหรือประทับใจ นอยท่ีสุด 

ตารางที ่ 4.9 จำนวนและคารอยละของผู ร ับบริการที ่ชอบหรือประทับใจพิพิธภัณฑปาดงพงไพร    

อาคาร 4 ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) 

4พิพิธภัณฑปาดงพงไพร อาคาร 4 4จำนวน 

4รอยละ 

4(ของ 3,614คน) 

- สมดุลแหงธรรมชาติ สมดุลแหงชีวิต 194 5.37 

- เสียงแหงธรรมชาติ (ปากลางวัน / ปากลางคืน) 218 6.03 

- คืนกลับสูวิถีธรรมชาติ 136 3.76 

    หมายเหตุ : เลือกตอบไดมากกวา 1 รายการ   
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จากตารางที ่ 4.9 พบว า ผ ู ร ับบร ิการจากสำนักงานพิพ ิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ซ่ึงตอบเรื่องชอบหรือประทับใจ พิพิธภัณฑปาดงพงไพร 

อาคาร 4 มีความประทับใจเรื่อง เสียงแหงธรรมชาติ (ปากลางวัน / ปากลางคืน) มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

สมดุลแหงธรรมชาติ สมดุลแหงชีวิต โดยสวนจัดแสดงเรื ่อง คืนกลับสูวิถีธรรมชาติ มีผู ชื ่นชอบหรือ

ประทับใจนอยท่ีสุด 

  

ตารางที่ 4.10 จำนวนและคารอยละของผูรับบริการที่ชอบหรือประทับใจพิพิธภัณฑดินดล อาคาร 7 

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว    

(องคการมหาชน) 

4พิพิธภัณฑดินดล อาคาร 7 4จำนวน 

4รอยละ 

4(ของ 3,614คน) 

- ดินมีชวีิต 105 2.91 

- ชีวิตในดิน 85 2.35 

- คืนชีวิตใหผืนดิน 88 2.43 

- นักวิทยาศาสตรดินเพ่ือมนุษยธรรม 46 1.27 

    หมายเหตุ : เลือกตอบไดมากกวา 1 รายการ  

 จากตารางที ่ 4.10 พบวาผ ู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเก ียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ซึ่งตอบเรื่องชอบ หรือประทับใจพิพิธภัณฑดินดล    

อาคาร 7 มีความประทับใจในสวนจัดแสดงเรื่อง ดินมีชีวิต มากที่สุด รองลงมาคือ  คืนชีวิตใหผืนดิน และ

ชีวิตในดิน ตามลำดับ โดยสวนจัดแสดงเรื่อง นักวิทยาศาสตรดินเพ่ือมนุษยธรรม มีผูชื่นชอบหรือประทับใจ 

นอยท่ีสุด  
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ตารางที่ 4.11 จำนวนและคารอยละของผูรับบริการที่ชอบหรือประทับใจพิพิธภัณฑนวัตกรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ    

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

4พิพิธภัณฑนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 4จำนวน 

4รอยละ 

4(ของ 3,614คน) 

- 1 ไรพ่ึงตนเอง 450 12.36 

- เกษตรพอเพียงเมือง 405 11.12 

- เรือนไทย 4 ภาค 380 10.44 

- บานดินบานฟาง 272 7.47 

- นาโยนกลา 189 5.19 

- บานนวัตกรรมพลังงาน 176 4.83 

    หมายเหตุ : เลือกตอบไดมากกวา 1 รายการ  

จากตารางที ่ 4.11 พบวา ผ ู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ซ่ึงตอบเรื่องชอบ ประทับใจพิพิธภัณฑนวัตกรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญมีความประทับใจในสวนจัดแสดงเรื่อง 1 ไรพ่ึงตนเอง มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

เกษตรพอเพียงเมือง เรือนไทย 4 ภาค บานดินบานฟาง และ นาโยนกลา ตามลำดับ โดยสวนจัดแสดง

เรื่อง บานนวัตกรรมพลังงาน มีผูชื่นชอบหรือประทับใจ นอยท่ีสุด  

 

4.3 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

 สวนตอนี้เปนไปเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 คือ เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ     

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ       

และดานสิ่งอำนวยความสะดวก จำแนกตามคุณลักษณะดานชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพการทำงาน และเขตท่ีอยูอาศัย โดยมีผลการศึกษาดังตารางท่ี 4.12 - 4.60 
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ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน                 

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)              

จำแนกตามเพศ 

ความพึงพอใจตอการใหบริการ เพศ จำนวน คาเฉล่ีย t sig 

- ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ชาย 1,684  4.18  .520 .603 

หญิง 1,930  4.17    
- ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ชาย 1,684  4.38  -.658 .510 

หญิง 1,930  4.40    
- ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ชาย 1,684  4.25  -.499 .618 

หญิง 1,930  4.26    
- ความพึงพอใจในภาพรวมตอการ

ใหบริการ 

ชาย 1,684  4.27  -.272 .786 

หญิง 1,930  4.28    

 จากตารางที ่ 4.12 พบวา กลุ มตัวอยางซึ ่งเปนผู รับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร      

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ทั้งเพศชายและหญิงมีความพึงพอใจ    

ตอการใหบริการดานกระบวนการขั ้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที ่ผู ใหบริการ ดานสิ ่งอำนวย      

ความสะดวก และความพึงพอใจในภาพรวมตอการให บร ิการของสำนักงานพิพ ิธภัณฑเกษตร            

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ไมแตกตางกัน 

 

ตารางที ่ 4.13 ความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร       

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ จำแนกตามอาย ุ

ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอน

การใหบริการ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาต่ำสุด คาสูงสุด 

เจเนอเรชั่น X (อายุ 30 - 49 ป) 4.21 0.60 2.2 5 

เจเนอเรชั่น Y และ Z (อายุต่ำกวา 29 ป) 4.18 0.58 1 5 

เจเนอเรชั่น B (อายุ 50 ป ข้ึนไป) 4.10 0.59 1.2 5 
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จากตารางที ่ 4.13 พบวา ผ ู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ซ่ึงเปนตัวอยางในการศึกษานี้ มีคาคะแนนความพึงพอใจ

ตอการใหบริการดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการสูงสุดเทากับ 5 ทุกกลุม โดยเจเนอเรชั่น X หรือ

ผูรับบริการท่ีมีอายุ 30 - 49 ป มีความพึงพอใจตอการใหบริการดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ   

สูงที่สุด รองลงมาคือ กลุมเจเนอเรชั่น Y และ Z หรือผูท่ีอายุต่ำกวา 29 ป สวนกลุมเจเนอเรชั่น B หรือ    

ผูท่ีอาย ุ50 ป ข้ึนไป มีความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการต่ำท่ีสุด 

 

ตารางที ่ 4.14 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน   

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)                 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จำแนกตามอายุ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3.43 2 1.713 4.954 .007* 

ภายในกลุม 1,093.43 3162 0.346 
  

รวม 1,096.86 3164 
   

* Sig< .05 

 จากตารางที ่ 4.14 พบวา ผ ู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ท่ีอายุแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)         

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นคณะวิจัย

จึงทำการทดสอบความแตกตางระหวางกลุม ดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี 

LSD ดังตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่ 4.15 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน 

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)       

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ระหวางกลุมอายุท่ีแตกตางกัน 

ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  เจเนอเรชั่นX 

(อายุ 30 - 49 ป) 

เจเนอเรชั่นB 

(อาย ุ50 ป ข้ึนไป) 

เจเนอเรชั่น Y และ Z  

(อายุต่ำกวา 29 ป) 

-.02930  .08257*  

เจเนอเรชั่น X  

(อายุ 30 - 49 ป) 

 
.11187* 

* Sig< .05 

จากตารางที่ 4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูรับบริการ

จากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวา 

ผูรับบริการกลุมเจเนอเรชั่น Y และ Z หรือ ผูรับบริการท่ีมีอายุต่ำกวา 29 ป และกลุมเจเนอเรชั่น X หรือ 

ผูรับบริการท่ีมีอายุ 30-49 ป โดยทั้งสองกลุมอายุนี ้มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการ

ขั้นตอนการใหบริการมากกวากลุมเจเนอเรชั่น B หรือผูรับบริการท่ีมีอายุ 50 ป ขึ้นไป อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางที ่ 4.16 ความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร       

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี            

ผูใหบริการ จำแนกตามอายุ 

ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

คาต่ำสุด คาสูงสุด 

เจเนอเรชั่น X (อายุ 30 - 49 ป) 4.41 0.62 2.4 5 

เจเนอเรชั่น Y และ Z (อายุต่ำกวา 29 ป) 4.38 0.60 1.6 5 

เจเนอเรชั่น B (อายุ 50 ป ข้ึนไป) 4.33 0.61 1 5 
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จากตารางที่ 4.16 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี            

ผูใหบริการ มีคาคะแนนสูงสุดเทากับ 5 ทุกกลุม โดยกลุมเจเนอเรชั่น X หรือ ผูรับบริการท่ีอายุ 30 - 49 ป 

มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ         

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการสูงท่ีสุด รองลงมาคือ กลุมเจเนอเรชั่น Y และ Z               

หรือผู ร ับบริการท่ีอายุต่ำกวา 29 ป สวนกลุ มเจเนอเรชั่น B หรือ ผู ร ับบริการท่ีมีอายุ 50 ป ขึ ้นไป           

มีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการต่ำท่ีสุด 

 

ตารางที ่ 4.17 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน                   

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)          

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จำแนกตามอายุ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม  1.62   2   0.81   2.20   0.11  

ภายในกลุม  1,162.64   3,162   0.37    

รวม  1,164.26   3,164     

 ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวา 

ผู รับบริการซึ่งมีอายุแตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร     

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการไมแตกตางกัน  

 

ตารางที ่ 4.18 ความพึงพอใจของผู ร ับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร                

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดานสิ ่งอำนวย      

ความสะดวก จำแนกตามอายุ 

ความพึงพอใจดานส่ิงอำนวยความ

สะดวก 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาต่ำสุด คาสูงสุด 

เจเนอเรชั่น Y และ Z (อายุต่ำกวา 29 ป) 4.28 0.60 1.4 5 

เจเนอเรชั่น X (อายุ 30 - 49 ป) 4.28 0.63 1.4 5 

เจเนอเรชั่น B (อายุ 50 ป ข้ึนไป) 4.13 0.61 1.2 5 
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จากตารางที่ 4.18 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดานสิ ่งอำนวย      

ความสะดวก มีคาคะแนนสูงสุดเทากับ 5 ทุกกลุม โดยกลุมเจเนอเรชั่น Y และ Z หรือ ผูรับบริการท่ีอายุ

ต่ำกวา 29 ป และเจเนอเรชั่น X หรือ ผูรับบริการท่ีอายุ 30-49 ป มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

สำนักงานพิพ ิธภัณฑเกษตรเฉล ิมพระเก ียรติพระบาทสมเด็จพระเจ าอย ู ห ัว (องคการมหาชน)              

ดานสิ่งอำนวยความสะดวกสูงท่ีสุดท้ังสองกลุม ในขณะท่ีผูรับบริการกลุมเจเนอเรชั่น B หรือผูท่ีอายุ 50 ป 

ข้ึนไป มีระดับความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวกต่ำท่ีสุด 

 

ตารางที ่ 4.19 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูร ับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)       

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก จำแนกตามอายุ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 9.86 2 4.930 13.424 .000** 

ภายในกลุม 1,161.26 3,162 .367 
  

รวม 1,171.12 3,164 
   

** Sig< .01,.05 

 จากตารางที่ 4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวา 

ผู รับบริการซึ่งมีอายุแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร    

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวยความสะดวกแตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คณะวิจัยจึงทำการทดสอบความแตกตางระหวางกลุม ดวยการ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี LSD ดังตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่ 4.20 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูร ับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน 

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)      

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ระหวางกลุมอายุท่ีแตกตางกัน 

ความพึงพอใจดานส่ิงอำนวยความสะดวก เจเนอเรชั่นX 

(อายุ 30 - 49 ป) 

เจเนอเรชั่นB 

(อาย ุ50 ป ข้ึนไป) 

เจเนอเรชั่น Y และ Z  

(อายุต่ำกวา 29 ป) 

.00339 .15768* 

เจเนอเรชั่น X  

(อายุ 30 - 49 ป) 

 
.15428* 

* Sig< .05 

จากตารางที่ 4.20 พบวา ผูรับบริการกลุมเจเนอเรชั่น Y และ Z หรือ ผูรับบริการท่ีมีอายุต่ำกวา 

29 ป และกลุมเจเนอเรชั่น X หรือผูรับบริการท่ีมีอายุ 30 - 49 ป โดยทั้งสองกลุมนี้มีความพึงพอใจ          

ตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว     

(องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวยความสะดวกมากกวา กลุมเจเนอเรชั่น B หรือ ผูรับบริการท่ีมีอายุ 50 ป 

ข้ึนไป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางที ่ 4.21 ความพึงพอใจของผู ร ับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร           

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ในภาพรวม จำแนก  

ตามอายุ 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการ

ใหบริการ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาต่ำสุด คาสูงสุด 

เจเนอเรชั่น X (อายุ 30 - 49 ป) 4.30 0.51 2.7 5 

เจเนอเรชั่น Y และ Z (อายุต่ำกวา 29 ป) 4.28 0.48 1.7 5 

เจเนอเรชั่น B(อายุ 50 ป ข้ึนไป) 4.18 0.48 2.5 5 
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จากตารางที่ 4.21 พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูรับบริการจาก

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) มีคาคะแนน

สูงสุดเทากับ 5 ทุกกลุม โดยกลุมเจเนอเรชั่น X หรือ ผูรับบริการท่ีมีอายุ 30 - 49 ป มีความพึงพอใจใน

ภาพรวมตอการใหบริการสูงที่สุด รองลงมาคือกลุมเจเนอเรชั่น Y และ Z หรือ ผูรับบริการท่ีมีอายุต่ำกวา 

29 ป สวนผูรับบริการกลุมเจเนอเรชั่น B หรือ ผูท่ีอายุ 50 ป ขึ้นไป มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการ

ใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

ต่ำท่ีสุด 

 

ตารางที ่ 4.22 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน           

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)            

ในภาพรวม จำแนกตามอายุ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 4.169 2 2.084 8.833 0.000** 

ภายในกลุม 746.20 3,162 0.236 
  

รวม 750.37 3,164 
   

** Sig< .01 

 จากตารางที ่ 4.22 พบวา ผ ู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ท่ีมีอายุแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจในภาพรวม         

ตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว     

(องคการมหาชน) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 คณะวิจัยจึงทำการทดสอบ          

ความแตกตางระหวางกลุม ดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี LSD ดังตารางท่ี 

4.23 
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ตารางที ่ 4.23 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน          

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)            

ในภาพรวม ระหวางอายุท่ีแตกตางกัน 

ความพึงพอใจในภาพรวม 

ตอการใหบริการ 

เจเนอเรชั่นX 

(อายุ 30 - 49 ป) 

เจเนอเรชั่นB 

(อาย ุ50 ป ข้ึนไป) 

เจเนอเรชั่น Y และ Z  

(อายุต่ำกวา 29 ป) 

-.01840 .09716* 

เจเนอเรชั่น X  

(อายุ 30 - 49 ป) 

 
.11556* 

* Sig< .05 

จากตารางที่ 4.23 แสดงถึงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของระดับความพึงพอใจ     

ในภาพรวมตอการใหบริการของผ ู ร ับบริการจากสำนักงานพิพ ิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเก ียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ระหวางกลุมอายุที่แตกตางกันพบวา กลุมเจเนอเรชั่น Y 

และ Z หรือผู  ท่ีมีอายุต่ำกวา 29 ป และกลุ มเจเนอเรชั ่น X หรือ ผู ร ับบริการท่ีมีอายุ 30 - 49 ป             

ทั้งสองกลุมนี้มีความพึงพอใจรวมตอการใหบริการมากกวากลุมเจเนอเรชั่น B หรือ ผูรับบริการที่มีอายุ   

50 ป ข้ึนไป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

ตารางที ่ 4.24 ความพึงพอใจของผู ร ับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร              

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ จำแนกตามระดับการศึกษา 

ความพึงพอใจดานกระบวนการ 

ข้ันตอนการใหบริการ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

คาต่ำสุด คาสูงสุด 

มัธยมตนหรือต่ำกวา 4.21 0.60 1 5 

มัธยมปลาย/อาชีวะ 4.17 0.58 1.4 5 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 4.15 0.61 1.2 5 
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จากตารางที ่ 4.24 พบวา ผ ู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการศึกษานี้ มีคาคะแนนความ     

พึงพอใจตอการใหบริการดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการสูงสุดเทากับ 5 ทุกกลุม โดยผูรับบริการ  

ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมตนหรือต่ำกวา จะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั้นตอนการ

ใหบริการสูงที่สุด รองลงมาคือ กลุมที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/อาชีวะ โดยกลุมที่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือสูงกวา มีความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการต่ำท่ีสุด 

 

ตารางที ่ 4.25 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)      

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จำแนกตามระดับการศึกษา 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2.318 2 1.159 3.304 0.037* 

ภายในกลุม 1,266.82 3,611 0.351 
  

รวม 1,269.14 3,613 
   

* Sig< .05 

 จากตารางที่ 4.25 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวา 

ผูรับบริการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ดังนั ้นคณะวิจัยจึงทำการทดสอบความแตกตาง   

ระหวางกลุม ดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี LSD ดังตารางท่ี 4.26 
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ตารางที ่ 4.26 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)       

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ระหวางกลุมท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  มัธยมปลาย/อาชีวะ ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

มัธยมตนหรือต่ำกวา .04348 .06146* 

มัธยมปลาย/อาชีวะ 
 

.01798 

* Sig< .05 

จากตารางที่ 4.26 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ผลการศึกษา

พบวา ผูรับบริการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมตนหรือต่ำกวา เปนกลุมท่ีมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

สำนักงานพิพ ิธภัณฑเกษตรเฉล ิมพระเก ียรติพระบาทสมเด็จพระเจ าอย ู ห ัว (องคการมหาชน)              

ดานกระบวนการขั ้นตอนการใหบริการมากกวา กลุ มที ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา          

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตารางที ่ 4.27 ความพึงพอใจของผู ร ับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร           

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี           

ผูใหบริการ จำแนกตามระดับการศึกษา 

ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ำสุด คาสูงสุด 

มัธยมตนหรือต่ำกวา 4.47 0.56 1 5 

มัธยมปลาย/อาชีวะ 4.37 0.62 1.6 5 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 4.34 0.65 1.6 5 

จากตารางที่ 4.27 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี            

ผูใหบริการ มีคาคะแนนสูงสุดเทากับ 5 ทุกกลุม โดยผูรับบริการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมตนหรือต่ำกวา  

มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ        

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการสูงที่สุด รองลงมาคือ ผูท่ีมีการศึกษาระดับ

มัธยมปลาย/อาชีวะ สวนกลุมของผูรับบริการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีความพึงพอใจ

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการต่ำท่ีสุด 
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ตารางที ่ 4.28 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)       

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จำแนกตามระดับการศึกษา 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 10.962 2 5.481 14.662 0.000** 

ภายในกลุม 1,349.86 3,611 0.374   

รวม 1,360.82 3,613    
** Sig< .01 

 จากตารางที่ 4.28 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวา 

ผูรับบริการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ แตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 คณะวิจัยจึงทำการทดสอบความแตกตางระหวางกลุม ดวยการ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี LSD ดังตารางท่ี 4.29 

 

ตารางที ่ 4.29 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)       

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระหวางกลุมท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มัธยมปลาย/อาชีวะ ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

มัธยมตนหรือต่ำกวา .09851* .13217* 

มัธยมปลาย/อาชีวะ 
 

.03366 

* Sig< .05 

จากตารางที ่ 4.29 พบวา ผ ู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ซ่ึงเปนตัวอยางในการศึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมตน

หรือต่ำกวา มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาที ่ผู ใหบริการ มากกวาผู ร ับบริการ               

ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/อาชีวะ และมากกวาผูรับบริการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางที ่ 4.30 ความพึงพอใจของผู ร ับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร           

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดานสิ ่งอำนวย         

ความสะดวก จำแนกตามระดับการศึกษา 

ความพึงพอใจดานส่ิงอำนวย 

ความสะดวก 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

คาต่ำสุด คาสูงสุด 

มัธยมตนหรือต่ำกวา 4.35 0.57 1.4 5.0 

มัธยมปลาย/อาชีวะ 4.24 0.61 1.4 5.0 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 4.20 0.64 1.2 5.0 

จากตารางที่ 4.30 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) มีคาคะแนนสูงสุด

เทากับ 5 ทุกกลุม โดยผูรับบริการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมตนหรือต่ำกวามีความพึงพอใจตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)        

ดานสิ่งอำนวยความสะดวกสูงที่สุด รองลงมาคือผูรับบริการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/อาชีวะ      

สวนผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวกต่ำท่ีสุด 

 

ตารางที ่ 4.31 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน 

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)           

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก จำแนกตามระดับการศึกษา 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 14.408 2 7.204 19.532 .000** 

ภายในกลุม 1,331.90 3,611 0.369 
  

รวม 1,346.31 3,613 
   

** Sig< .01 
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จากตารางที ่ 4.31 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการจากสำนักงาน    

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวาผูท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวยความสะดวกแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 คณะวิจัยจึงทำการทดสอบความแตกตางระหวางกลุม ดวยการทดสอบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี LSD ดังตารางท่ี 4.32 

 

ตารางที ่ 4.32 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)       

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ระหวางกลุมอายุท่ีแตกตางกัน 

ความพึงพอใจดานส่ิงอำนวยความสะดวก มัธยมปลาย/อาชีวะ ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

มัธยมตนหรือต่ำกวา .10799* .15335* 

มัธยมปลาย/อาชีวะ 
 

.04535 

* Sig< .05 

จากตารางที ่ 4.32 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการจากสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวา ผูรับบริการ      

ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมตนหรือต่ำกวา มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวยความสะดวกมากกวา

ผูรับบริการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/อาชีวะ และมากกวาผูรับบริการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือสูงกวา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางที ่ 4.33 ความพึงพอใจของผู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ                   

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ในภาพรวม จำแนกตามระดับการศึกษา 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาต่ำสุด คาสูงสุด 

มัธยมตนหรือต่ำกวา 4.34                             0.47                                             1.9 5.0 

มัธยมปลาย/อาชีวะ 4.26                             0.48                                             1.7 5.0 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 4.23                             0.51                                             2.2 5.0 
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จากตารางที่ 4.33 พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) มีคาคะแนน         

สูงสุดเทากับ 5 ทุกกลุม โดยผูท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมตนหรือต่ำกวา มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการ

ใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

สูงที่สุด รองลงมาคือ ผูรับบริการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/อาชีวะ สวนผูท่ีมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือสูงกวามีความพึงพอใจรวมตอบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ต่ำท่ีสุด 

 

ตารางที ่ 4.34 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)           

ในภาพรวม จำแนกตามระดับการศึกษา 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 8.270 2 4.135 17.292 0.000** 

ภายในกลุม 863.46 3611 0.239 
  

รวม 871.73 3613 
   

** Sig< .01 

 จากตารางที ่ 4.34 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในภาพรวมของผูรับบริการจาก

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวาผูท่ีมี

ระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจรวมตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร    

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ       

ที่ระดับ .01 คณะวิจัยจึงทำการทดสอบความแตกตางระหวางกลุม ดวยการทดสอบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี LSD ดังตารางท่ี 4.35 
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ตารางที ่ 4.35 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)           

ในภาพรวม ระหวางกลุมท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการ มัธยมปลาย/อาชีวะ ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

มัธยมตนหรือต่ำกวา .08333* .11566* 

มัธยมปลาย/อาชีวะ 
 

.03233 

* Sig< .05 

จากตารางที่ 4.35 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในภาพรวมของผูรับบริการที่มีตอการ

ใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

พบวาผูรับบริการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมตนหรือต่ำกวา มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการของ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) มากกวา      

ผู ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/อาชีวะ และมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการมากกวา         

ผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางที ่ 4.36 ความพึงพอใจของผู ร ับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร           

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการ  

ข้ันตอนการใหบริการ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

ความพึงพอใจดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาต่ำสุด คาสูงสุด 

เกษียณอายุ/วางงาน 4.36 0.68 2.40  5  

ภาครัฐ 4.29 0.57 2.80  5  

นักเรียน นักศึกษา 4.15 0.59 1  5  

ภาคเอกชน 4.15 0.60 1.20  5  

เกษตรกร 4.13 0.54 2  5  
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จากตารางที่ 4.36 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการ  

ขั้นตอนการใหบริการ มีคาสูงสุดเทากับ 5 ทุกกลุม โดยผูเกษียณอายุ/วางงาน มีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการสูงที่สุด รองลงมาคือผูที่ทำงานในภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา และ   

ผูท่ีทำงานในภาคเอกชน สวนผูท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม มีความพึงพอใจต่ำท่ีสุด 

 

ตารางที ่ 4.37 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)       

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม  15.27   4   3.818   10.990   0.000**  

ภายในกลุม  1,253.86   3,609  
   

รวม  1,269.14   3,613  
   

** Sig< .01 

 จากตารางที ่ 4.37 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการจากสำนักงาน           

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ซ่ึงพบวาผูรับบริการท่ีมี

สถานภาพการทำงานแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร   

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังนั้นคณะวิจัยจึงทดสอบความแตกตางระหวางกลุม 

ดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี LSD ดังตารางท่ี 4.38 
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ตารางที ่ 4.38 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)       

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ระหวางกลุมสถานภาพการทำงานท่ีแตกตางกัน 

ความพึงพอใจดานกระบวนการ 

ข้ันตอนการใหบริการ 

เกษตรกร ภาคเอกชน ภาครัฐ เกษียณอายุ/

วางงาน 

นักเรียน นักศึกษา .01248 -.00579 -.14202* -.21404* 

เกษตรกร 
 

-.01828 -.15450* -.22653* 

ภาคเอกชน 
  

-.13622* -.20825* 

ภาครัฐ 
   

-.07203 

* Sig< .05 

จากตารางที ่ 4.38 พบวา ผ ู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ซึ ่งเปนนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการนอยกวาผูทำงานภาครัฐ และผูเกษียณอายุ/วางงาน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะท่ีผูมีอาชีพเกษตรกรรม มีความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอน

การใหบริการนอยกวาผูทำงานในภาครัฐ และผูเกษียณอายุ/วางงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เชนกัน สวนผูท่ีทำงานในภาคเอกชนมีความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการนอยกวา       

ผูท่ีทำงานภาครัฐ และผูท่ีเกษียณอายุ/วางงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เชนกัน 

 

ตารางที ่ 4.39 ความพึงพอใจของผู ร ับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร           

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี           

ผูใหบริการ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาต่ำสุด คาสูงสุด 

ภาครัฐ 4.48 0.59 3.00  5  

เกษียณอายุ/วางงาน 4.47 0.67 1.60  5  

เกษตรกร 4.44 0.60 1.80  5  

ภาคเอกชน 4.37 0.60 1  5  

นักเรียน นักศึกษา 4.36 0.62 1.60  5  
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จากตารางที่ 4.39 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี           

ผูใหบริการ มีคาคะแนนสูงสุดเทากับ 5 ทุกกลุม โดยผูทำงานในภาครัฐ และผูเกษียณอายุ/วางงาน มีความ

พึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการสูงที่สุด (ใกลเคียงกัน) รองลงมาคือผูมีอาชีพเกษตรกรรม       

ผู ท่ีทำงานในภาคเอกชน ตามลำดับ สวนกลุ มนักเรียน นักศึกษานั ้นมีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ี           

ผูใหบริการต่ำท่ีสุด 

 

ตารางที ่ 4.40 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)         

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 7.95 4 1.988 5.303 0.000** 

ภายในกลุม 1,352.87 3,609    

รวม 1,360.82 3,613    
** Sig< .01 

 จากตารางที ่ 4.40 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการจากสำนักงาน    

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ซ่ึงพบวาผูรับบริการท่ีมี

สถานภาพการทำงานแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร  

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ แตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คณะวิจัยจึงไดทำการทดสอบความแตกตางระหวางกลุม ดวยการ

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี LSD ดังตารางท่ี 4.41 
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ตารางที ่ 4.41 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)       

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระหวางกลุมสถานภาพการทำงานท่ีแตกตางกัน 

ความพึงพอใจดานกระบวนการ 

ข้ันตอนการใหบริการ 

เกษตรกร ภาคเอกชน ภาครัฐ เกษียณอายุ/

วางงาน 

นักเรียน นักศึกษา -.08099 -.01296 -.11810* -.11274* 

เกษตรกร 
 

.06802 -.03712 - .03176 

ภาคเอกชน 
  

-.10514* - .09978 

ภาครัฐ 
   

  .00536 

* Sig< .05 

จากตารางที่ 4.41 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวา 

ผูรับบริการท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร  

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ

นอยกวาผูท่ีทำงานในภาครัฐ และผูเกษียณอายุ/วางงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะท่ี

ผูรับบริการท่ีทำงานในภาคเอกชนนั้นมีความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการนอยกวา      

ผูท่ีทำงานในภาครัฐ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เชนกันดวย 

 

ตารางที ่ 4.42 ความพึงพอใจของผู ร ับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร             

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดานสิ ่งอำนวย        

ความสะดวก จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

ความพึงพอใจดานส่ิงอำนวยความ

สะดวก 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาต่ำสุด คาสูงสุด 

เกษียณอายุ/วางงาน 4.41 0.62 2.20  5  

ภาครัฐ 4.35 0.62 3  5  

นักเรียน นักศึกษา 4.25 0.60 1.40  5  

ภาคเอกชน 4.23 0.62 1.20  5  

เกษตรกร 4.15 0.59 1.80  5  
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จากตารางที่ 4.42 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวยความ

สะดวก มีคาสูงสุดเทากับ 5 ทุกกลุม โดยผูเกษียณอายุ/วางงาน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดาน          

สิ่งอำนวยความสะดวกสูงที่สุด รองลงมาคือ ผูที่ทำงานในภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา และผูที่ทำงานใน

ภาคเอกชน สวนผูท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมมีความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวกต่ำท่ีสุด 

 

ตารางที ่ 4.43 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)       

ดานสิ่งอำนวยความสะดวกจำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม  11.94   4   2.984   8.070  .000** 

ภายในกลุม  1,334.37   3,609  
   

รวม  1,346.31   3,613  
   

** Sig< .01 

 จากตารางที่ 4.43 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวา

ผู ร ับบริการที ่มีสถานภาพการทำงานแตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดานสิ ่งอำนวย      

ความสะดวกแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คณะวิจัยจึงทำการทดสอบความแตกตาง

ระหวางกลุม ดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี LSD ดังตารางท่ี 4.44 
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ตารางที ่ 4.44 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)       

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ระหวางสถานภาพการทำงานท่ีแตกตางกัน 

ความพึงพอใจดาน 

ส่ิงอำนวยความสะดวก 

เกษตรกร ภาคเอกชน ภาครัฐ เกษียณอายุ/

วางงาน 

นักเรียน นักศึกษา .09394* .01183 -.10207* -.16642* 

เกษตรกร 
 

-.08211 -.19601* -.26037* 

ภาคเอกชน 
  

-.11390* -.17825* 

ภาครัฐ 
   

-.06436 

* Sig< .05 

จากตารางที ่ 4.44 พบวา ผ ู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ที ่เปนนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)        

ดานสิ่งอำนวยความสะดวกมากกวาผูมีอาชีพเกษตรกรรม แตนอยกวาผูทำงานภาครัฐ และผูเกษียณอายุ/

วางงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะท่ีผูซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรม มีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการดานสิ ่งอำนวยความสะดวกนอยกวาผูท ี ่ทำงานในภาครัฐ และผู เกษียณอายุ/ว างงาน             

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมถึงผูที่ทำงานในภาคเอกชน มีความพึงพอใจตอการใหบริการ

ดานสิ่งอำนวยความสะดวกนอยกวา ผูที่ทำงานในภาครัฐและผูเกษียณอายุ/วางงาน อยางมีนัยสำคัญ    

ทางสถิติท่ีระดับ .05 เชนกัน 
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ตารางที ่ 4.45 ความพึงพอใจของผู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ในภาพรวม จำแนกตามสถานภาพ    

การทำงาน 

ความพึงพอใจรวม 

ตอการใหบริการ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาต่ำสุด คาสูงสุด 

เกษียณอายุ/วางงาน 4.41 0.56 2.53  5  

ภาครัฐ 4.37 0.50 3  5  

นักเรียน นักศึกษา 4.25 0.48 1.67  5  

ภาคเอกชน 4.25 0.49 2.53  5  

เกษตรกร 4.24 0.46 1.87  5  

จากตารางที ่ 4.45 พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของผู ร ับบริการตอการใหบริการของ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) มีคาคะแนน

สูงสุดเทากับ 5 ทุกกลุม โดยผูรับบริการซ่ึงเปนผูท่ีเกษียณอายุ/วางงานมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการ

ใหบริการสูงที่สุด รองลงมาคือ ผูที ่ทำงานในภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา และผูที ่ทำงานในภาคเอกชน 

ตามลำดับ สวนผูท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการต่ำท่ีสุด  

 

ตารางที ่ 4.46 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)          

ในภาพรวม จำแนกตามสถานภาพการทำงาน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม  10.21   4   2.554   10.698  0.000** 

ภายในกลุม  861.51   3,609  
   

รวม  871.73   3,613  
   

** Sig< .01 
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จากตารางท่ี 4.46 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในภาพรวมของผูรับบริการจากสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) โดยผลการศึกษาพบวา

ผูรับบริการท่ีมีสถานภาพการทำงานแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการของ              

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) แตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คณะวิจัยจึงทำการทดสอบความแตกตางระหวางกลุม ดวยการ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี LSD ดังตารางท่ี 4.47 

 

ตารางที ่ 4.47 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)          

ในภาพรวม ระหวางสถานภาพการทำงานท่ีแตกตางกัน 

ความพึงพอใจในภาพรวม 

ตอการใหบริการ 

เกษตรกร ภาคเอกชน ภาครัฐ เกษียณอายุ/

วางงาน 

นักเรียน นักศึกษา .00848 -.00231 -.12073* -.16440* 

เกษตรกร 
 

-.01079 -.12921* -.17288* 

ภาคเอกชน 
  

-.11842* -.16210* 

ภาครัฐ 
   

-.04367 

* Sig< .05 

จากตารางที ่ 4.47 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในภาพรวมของผู ร ับบริการ              

ที ่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) พบวาผูรับบริการที่เปนนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการ

นอยกวา ผูท่ีทำงานในภาครัฐ และผูเกษียณอายุ/วางงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะท่ี

ผู ที ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการนอยกวาผูทำงานภาครัฐและ            

ผูเกษียณอายุ/วางงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนผูท่ีทำงานในภาคเอกชน มีความพึงพอใจ

ในภาพรวมตอการใหบริการนอยกวาผูที่ทำงานในภาครัฐ และผูเกษียณอายุ/วางงาน อยางมีนัยสำคัญ  

ทางสถิติท่ีระดับ .05 เชนกัน 
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ตารางที ่ 4.48 ความพึงพอใจของผู ร ับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร           

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ จำแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย 

ความพึงพอใจดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา

ต่ำสุด 

คาสูงสุด 

จังหวัดอ่ืน ๆ  4.25   0.55   2.80  5 

กรุงเทพมหานคร  4.22   0.60   1.40  5 

จังหวัดใกลเคียง พกฉ.  4.15   0.56   2.20  5 

จังหวัดปทุมธาน ี  4.13   0.63   1.00  5 

จากตารางที ่ 4.48 พบวา ความพึงพอใจของผู ร ับบริการตอการใหบริการของสำนักงาน  

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) มีคาคะแนนสูงสุด

เทากับ 5 ทุกกลุม โดยผูรับบริการที่มีเขตที่อยูอาศัยในจังหวัดอื่น ๆ มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

สำนักงานพิพ ิธภัณฑเกษตรเฉล ิมพระเก ียรติพระบาทสมเด็จพระเจ าอย ู ห ัว (องคการมหาชน)              

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการสูงที่สุด รองลงมาคือ ผูท่ีมีเขตที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร และ  

ผูที่มีเขตที่อยูอาศัยในจังหวัดใกลเคียงกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ   

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) สวนผูรับบริการท่ีมีเขตที่อยูอาศัยในจังหวัดปทุมธานี มีความพึงพอใจ

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการต่ำท่ีสุด 

 

ตารางที ่ 4.49 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)       

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จำแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม  7.37   3   2.46   7.03   0.000**  

ภายในกลุม  1,261.76   3,610   0.35  
  

รวม  1,269.14   3,613  
   

** Sig< .01 
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จากตารางที่ 4.49 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวา 

ผูรับบริการท่ีมีเขตท่ีอยูอาศัยตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 ดังนั ้นคณะวิจัยจึงทำการทดสอบความแตกตาง    

ระหวางกลุม ดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี LSD ดังตารางท่ี 4.50 

 

ตารางที ่ 4.50 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)       

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ระหวางกลุมเขตท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางกัน 

ความพึงพอใจดานกระบวนการ 

ข้ันตอนการใหบริการ 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดอ่ืน ๆ จังหวัดใกลเคียง 

พกฉ. 

จังหวัดปทุมธาน ี -.09291* -.12233* -.02504 

กรุงเทพมหานคร 
 

-.02942 .06788* 

จังหวัดอ่ืน ๆ 
  

.09729* 

* Sig< .05 

จากตารางที่ 4.50 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวา   

ผูรับบริการซึ่งอาศัยอยูในจังหวัดปทุมธานี มีความพึงพอใจนอยกวาทุก ๆ กลุม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ที่ระดับ .05 ในขณะท่ีผูรับบริการที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอน

การใหบริการ มากกวาผูรับบริการที่มีเขตที่อยูอาศัยในจังหวัดใกลเคียงกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยผูรับบริการที่มีเขตท่ีอยูอาศัยในจังหวัดอื่น ๆ มีความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ

นอยกวาผูที ่มีเขตที ่อยู อาศัยอยูในจังหวัดใกลเคียงกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เชนกัน 
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ตารางที ่ 4.51 ความพึงพอใจของผู ร ับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร           

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี          

ผูใหบริการ จำแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย 

ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ำสุด คาสูงสุด 

จังหวัดอ่ืน ๆ  4.51   0.55   2.60  5 

ปทุมธาน ี  4.42   0.62   1.00  5 

กรุงเทพมหานคร  4.37   0.60   1.60  5 

จังหวัดใกลเคียง พกฉ.  4.34   0.63   2.60  5 

จากตารางที่ 4.51 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี           

ผูใหบริการมีคาคะแนนสูงสุดเทากับ 5 ทุกกลุม โดยผูที่อยูอาศัยในจังหวัดอื่น ๆ มีความพึงพอใจดาน

เจาหนาที ่ผ ู ใหบริการสูงที ่ส ุด รองลงมาคือ ผู ท่ีอาศัยอยูในจังหวัดปทุมธานี และผู  ท่ีอาศัยอยูใน

กรุงเทพมหานคร โดยผูท่ีอาศัยอยูในจังหวัดใกลเคียงกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) มีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการต่ำท่ีสุด 

 

ตารางที ่ 4.52 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)       

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จำแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม  9.15   3   3.05   8.14  0.000** 

ภายในกลุม  1,351.68   3,610   0.37    

รวม  1,360.82   3,613     
** Sig< .01 

 จากตารางที ่ 4.52 พบวา ผ ู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ที่มีเขตที่อยูอาศัยแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คณะวิจัยจึงทำการทดสอบ

ความแตกตางระหวางกลุม ดวยการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี LSD ดังตารางท่ี 

4.53 
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ตารางที ่ 4.53 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)       

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระหวางกลุมเขตท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางกัน 

ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดอ่ืน ๆ จังหวัดใกลเคียง 

พกฉ. 

จังหวัดปทุมธานี  .0500   -.08393*   .08474*  

กรุงเทพมหานคร 
 

 -.13398*   .0347  

จังหวัดอ่ืน ๆ 
  

 .16867*  

* Sig< .05 

จากตารางที่ 4.53 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)        

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวาผูรับบริการท่ีมีเขตท่ีอยูอาศัยในจังหวัดปทุมธาน ีมีความพึงพอใจนอยกวา

ผูที่อยูอาศัยในจังหวัดอื่น ๆ แตมากกวาผูท่ีอยูอาศัยในจังหวัดใกลเคียงกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สวนผูรับบริการท่ีมีเขตอยูอาศัยอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ

นอยกวาผู ท่ีมีเขตอยู อาศัยในจังหวัดอื ่น ๆ แตผู ท่ีมีเขตอยู อาศัยในจังหวัดอื ่น ๆ มีความพึงพอใจ          

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มากกวาผูท่ีมีเขตที่อยูอาศัยในจังหวัดใกลเคียงกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 

ตารางที่ 4.54 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร       

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวย         

ความสะดวก จำแนกตามเขตอาศัย 

ความพึงพอใจดานส่ิงอำนวยความ

สะดวก 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาต่ำสุด คาสูงสุด 

จังหวัดอ่ืน ๆ 4.48 0.50 3.00 5 

กรุงเทพมหานคร 4.28 0.62 1.40 5 

ปทุมธานี 4.25 0.61 1.40 5 

จังหวัดใกลเคียง พกฉ. 4.17 0.61 1.20 5 
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จากตารางที่ 4.54 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) มีคาคะแนนสูงสุด

เทากับ 5 ทุกกลุม โดยผูรับบริการที่อยูอาศัยในจังหวัดอื่น ๆ มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

สำนักงานพิพ ิธภัณฑเกษตรเฉล ิมพระเก ียรติพระบาทสมเด็จพระเจ าอย ู ห ัว (องคการมหาชน)              

ดานสิ่งอำนวยความสะดวกสูงที่สุด รองลงมาคือ กลุมที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และกลุมที่อาศัยอยู

ในจังหวัดปทุมธานี โดยกลุมที่อาศัยอยูในจังหวัดใกลเคียงกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) มีความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวกต่ำท่ีสุด 

 

ตารางที ่ 4.55 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)       

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก จำแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม  25.57   3   8.52   23.30  .000** 

ภายในกลุม  1,320.73   3,610   0.37  
  

รวม  1,346.31   3,613  
   

** Sig< .01 

 จากตารางที่ 4.55 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวา

ผูรับบริการที่มีเขตที่อยูอาศัยตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานสิ่งอำนวยความสะดวกแตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 คณะวิจัยจึงทำการทดสอบความแตกตางระหวางกลุม ดวยการ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปน รายคู ดวยวิธี LSD ดังตารางท่ี 4.56 
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ตารางที ่ 4.56 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)       

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ระหวางกลุมท่ีมีเขตท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางกัน 

ความพึงพอใจดาน 

ส่ิงอำนวยความสะดวก 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดอ่ืน ๆ จังหวัดใกลเคียง 

พกฉ. 

จังหวัดปทุมธานี -.0297   -.23211*   .07348*  

กรุงเทพมหานคร 
 

 -.20239*   .10320*  

จังหวัดอ่ืน ๆ 
  

 .30559*  

* Sig< .05 

จากตารางที่ 4.56 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวา    

ผูรับบริการท่ีมีเขตท่ีอยูอาศัยในจังหวัดปทุมธานี มีความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวกนอยกวาผูท่ีมี

เขตที่อยูอาศัยอยูในจังหวัดอื่น ๆ แตมีความพึงพอใจมากกวา ผูท่ีมีเขตที่อยูอาศัยในจังหวัดใกลเคียง      

กับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)           

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  สวนผูท่ีมีเขตท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจ     

นอยกวาผูที่มีเขตที่อยูอาศัยอยูในจังหวัดอื่น ๆ แตมีความพอใจมากกวาผูท่ีมีเขตที่อยูอาศัยในจังหวัด

ใกลเคียงกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนผูรับบริการที่มีเขตที่อยูอาศัยในจังหวัดอื่น ๆ มีความพึงพอใจ

ดานสิ่งอำนวยความสะดวกมากกวาผูที่มีเขตท่ีอยูอาศัยในจังหวัดใกลเคียงกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 

ตารางที ่ 4.57 ความพึงพอใจรวมของผู รับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จำแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย 

ความพึงพอใจรวมตอการใหบริการ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาต่ำสุด คาสูงสุด 

จังหวัดอ่ืน ๆ 4.41 0.48 2.87 5 

กรุงเทพมหานคร 4.29 0.50 1.67 5 

ปทุมธานี 4.27 0.50 1.87 5 

จังหวัดใกลเคียง พกฉ. 4.22 0.47 2.47 5 
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ตารางท่ี 4.57 พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) มีคาคะแนนสูงสุด

เทากับ 5 ทุกกลุม โดยผูรับบริการที่อยูอาศัยในจังหวัดอื่น ๆ มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) สูงที่สุด 

รองลงมาคือผูท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร และผูท่ีมีเขตท่ีอยูอาศัยในจังหวัดปทุมธานี สวนผูท่ีมีเขตท่ีอยู

อาศัยในจังหวัดใกลเคียงกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการต่ำท่ีสุด 

 

ตารางที่ 4.58 การเปรียบเทียบความพึงพอใจรวมของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัว (องคการมหาชน)    

จำแนกตามเขตท่ีอยูอาศัย 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม  10.09   3   3.36   14.09  0.000** 

ภายในกลุม  861.64   3,610   0.24  
  

รวม  871.73   3,613  
   

** Sig< .01 

 จากตารางที ่ 4.58 พบวา ผ ู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ท่ีมีเขตท่ีอยูอาศัยแตกตางกันจะมีระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวมตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คณะวิจัยจึงทำการทดสอบความ

แตกตางระหวางกลุม ดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธี LSD ดังตารางท่ี 4.59 
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ตารางที่ 4.59 การเปรียบเทียบความพึงพอใจรวมของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ระหวาง

กลุมท่ีมีเขตท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางกัน 

ความพึงพอใจรวม 

ตอการใหบริการ 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดอ่ืน ๆ จังหวัดใกลเคียง พกฉ. 

จังหวัดปทุมธานี -0.0242 -.14612* .04439* 

กรุงเทพมหานคร 
 

-.12193* .06859* 

จังหวัดอ่ืน ๆ 
  

.19052* 

* Sig< .05 

จากตารางที่ 4.59 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจรวมของผูรับบริการตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวา

ผูรับบริการท่ีอยูอาศัยในจังหวัดปทุมธานี มีความพึงพอใจในภาพรวมนอยกวาผูท่ีอยูอาศัยในจังหวัดอ่ืน ๆ 

แตมากกวาผูที่อยูอาศัยในจังหวัดใกลเคียงกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในขณะท่ี ผูรับบริการท่ีอาศัยอยู

ในกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจนอยกวาผูที ่อาศัยอยูในจังหวัดอื่น ๆ และผูที ่อาศัยอยูในจังหวัด

ใกลเคียงกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนผูท่ีอยูอาศัยในจังหวัดอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจในภาพรวมมากกวา

ผูท่ีมีเขตท่ีอยูอาศัยในจังหวัดใกลเคียงกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ   

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 

ตารางที่ 4.60 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑ

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) รายดานและ       

ในภาพรวม 

ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการ รอยละ ความพึงพอใจ 

- ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 90.3 มาก 

- ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 89.0 มาก 

- ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 87.8 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการ 94.0 มาก 
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ภาพท่ี 4.1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร  

              เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) รายดานและในภาพรวม 

จากตารางที่ 4.60 และภาพที่ 4.1 แสดงถึง รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ

ใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 94.0 ของระดับความ    

พึงพอใจทั้งหมดตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม และคณะวิจัยไดดำเนินการจัดเรียงลำดับ      

อัตราสวนรอยของความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร   

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) แยกเปนรายดาน พบวาผูรับบริการ       

มีความพึงพอใจตอการใหบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการระดับมาก คิดเปนรอยละ 90.3  ผูรับบริการ     

มีความพึงพอใจตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับมากเชนกัน โดยคิดเปนรอยละ 89.0 

และคณะวิจัยยังพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ

อยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยคิดเปนรอยละ 87.8 ของระดับความพึงพอใจทั้งหมดตามความคิดเห็น

ของผูตอบแบบสอบถาม 
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ความพงึพอใจในภาพรวมตอ่การใหบ้รกิาร

ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้รกิาร

ดา้นสิ่งอาํนวยความสะดวก

ดา้นเจา้หนา้ที่ผูใ้หบ้รกิาร

รอ้ยละ



72 
 

4.4 ปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

 สวนตอไปนี้ คณะวิจัยจะนำเสนอปญหาและขอเสนอแนะของผู ร ับบริการจากสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ซึ่งเปนตัวอยาง        

ในการศึกษานี้ และตอบแบบสอบถามปลายเปดเรื่องสิ่งที่ควรปรับปรุงและขอเสนอแนะ รวมถึงจากการ

สัมภาษณผูรับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว 

(องคการมหาชน) ไดผลการศึกษาดังนี้ 

 

4ตารางที่ 4.61 4 จำนวนและคารอยละของผูรับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ที่ตอบแบบสอบถามปลายเปดเรื่อง     

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและขอเสนอแนะ 

ผูรับบริการหรือประชาชน จำนวน รอยละ 

ตอบแบบสอบถามปลายเปด 48 1.3 

ไมตอบแบบสอบถามปลายเปด 3,566 98.7 

รวม 3,614 100 

จากตารางที่ 4.61 แสดงใหเห็นวามีผูรับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ท่ีตอบแบบสอบถามปลายเปดเรื่องสิ่งที่ควรปรับปรุง 

จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 1.3 ของกลุมตัวอยาง ซึ่งคณะวิจัยไดรวบรวมความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

และสิ่งท่ีควรปรับปรุงมาทำสังเคราะหเชิงเนื้อหา แลวทำการสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 

1. ควรใหความสำคัญกับกลุมท่ีเขารับชมพิพิธภัณฑดวยตนเอง (walk in) เนื่องจากในบางครั้ง  

ไมไดมาเปนหมูคณะ จึงไมไดรับบริการนำชม และไมมีวิทยากรบรรยายหรือใหความรู ทำใหรูสึกวาไมได

ประโยชนในการเขาชมพิพิธภัณฑเทาที่ควร จึงอยากใหสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จัดใหมีเจาหนาท่ี หรือวิทยากรประจำในแตละอาคาร

พิพิธภัณฑเพ่ือใหขอมูล และตอบขอซักถามประชาชนท่ีเดินทางมาเท่ียวดวยตนเอง  

2. ควรแบงแยกการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) อยางชัดเจน เชน วิทยากรควรทำหนาที่ในการบรรยาย

เทานั้น ไมควรขับรถไปพรอมกับการบรรยายเพราะอาจเสียสมาธิ และขามสาระสำคัญไปได 
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3. ควรเปดเครื่องทำความเย็น หรือ พัดลม ตามพ้ืนท่ีจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑอยางท่ัวถึง 

4. ควรเพิ่มแสงสวางภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่จัดแสดง เพื่อสรางบรรยากาศที่ดี ชวยดึงดูด

ความสนใจใหเขาไปเยี่ยมชม และชวยใหเกิดความปลอดภัยดวย 

5. ในการจัดแสดงงานหรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) อยากใหมีการควบคุมราคาสินคา และคุณภาพสินคา     

ท่ีนำมาจำหนาย ใหมีการจำหนายสินคาและบริการในราคาท่ีเหมาะสมและเปนธรรม รวมถึงการจัดมีท่ีนั่ง

ภายในงาน สำหรับการพักผอน และการรับประทานอาหารอยางเพียงพอ 

6. ควรปรับราคาคาเขาชมใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันโดยการลดราคา หรือ       

ซื ้อบัตรเพียงครั ้งเดียวก็สามารถเขาชมไดทุกพิพิธภัณฑ รวมทั ้งเปดใหเด็ก และเยาวชนเขาชมฟรี           

ทั้งนี้เพื่อเปนการเผยแพรพระอัจริยภาพดานการเกษตร ตลอดจนพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ                 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

7. ควรมีการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ใหทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เพราะเปนสถานที่อันเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร และพระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแจงขาวสาร

เกี่ยวกับกิจกรรม ชวงเวลาของการเปดทำการ และสวนท่ีเปดใหบริการ ผาน website หรือสื่อสังคม

ออนไลนอยางตอเนื่อง และเปนปจจุบัน เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลโดยสังเขป กอนเขาเยี่ยมชม 

พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

8. ในกรณีที่เขาชมเปนหมูคณะ อยากใหพิพิธภัณฑยืดหยุนเวลา และกิจกรรมตามสภาพความ

พรอม และความตองการของหมูคณะท่ีเขาชมในขณะนั้น 

 

จากความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูรับบริการขางตน คณะวิจัยจึงนำมาจัดกลุม แยกเปน

ประเด็นสำคัญเพื่อประโยชนเชิงนโยบาย ในอันที่จะใชเปนแนวทางการบริหารจัดการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดวยหลัก 5 P ดังนี้ 

1. Personnel ผลจากการสำรวจ และการสัมภาษณผูรับบริการ ตางชื่นชม และมีความ 

พึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาท่ีท้ังในดานการสื่อสาร การใหความรู การตอบคำถามไดเปนอยางดี 

จึงควรมีการเสริมแรงใจ ผานการใหรางวัลและคาตอบแทนแกบุคลากรของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) และควรมีการแบงหนาท่ีการทำงานของ

บุคลากรตามความชำนาญเฉพาะดานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการใหสูงท่ีสุด 
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2. Price การกำหนดราคาคาเขาชมที ่เหมาะสม เพื ่อสงเสริมใหมีผ ู มารับบริการจาก

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) มากข้ึน    

โดยอาจจะยกเวนคาเขาชมแก เด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ท่ีเขาชมในลักษณะที่ไมใชหมูคณะ 

รวมทั้งการกำหนดราคาสินคาที่มาจัดจำหนายในงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ใหเหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ 

3. Place สถานที่จัดแสดงควรมีสุขอนามัย และมีบรรยากาศที ่ดี มีอุณหภูมิ แสงสวาง       

ที่พอเหมาะ มีสัญลักษณ สัญญาณตาง ๆ อยางเพียงพอ รวมทั้งมีปายบอกทาง และปายแสดงคำอธิบาย

วัตถุพิพิธภัณฑท่ีมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะศึกษาคนควาดวยตนเอง  

4. Promotion การโฆษณา และประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง โดยการใชเครื่องมือสื่อสาร

การตลาด ผานสื่อสังคมออนไลน และสื่อประเภทตาง ๆ รวมทั้งการแจงขอมูลขาวสารโดยสังเขป เพื่อให

ประชาชนหรือผูสนใจไดรับรูเกี่ยวกับการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) รวมท้ังการจัดรายการสงเสริมการเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ 

ดวยการลดราคาพิเศษซ้ือบัตรเดียวเท่ียวท่ัวงาน หรือเปดใหเขาชมฟรี สำหรับประชาชนท่ีสนใจ โดยเฉพาะ

ในชวงของการจัดกิจกรรมตลาดนัด หรือกิจกรรมพิเศษตาง ๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ    

ผานการบอกตอ (Word of Mouth) อันจะเปนทั้งการสงเสริมการตลาด พรอมกับการใหความรู รวมท้ัง

เปนการเผยแพรพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ใหประชาชน และผูสนใจไดมีโอกาสศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางการเกษตร 

และนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค 

5. Product พัฒนาปรับปรุง สวนจัดแสดงตาง ๆ ใหสามารถเขาเยี ่ยมชมและใชงานได

ตามปกติ รวมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่หรือวิทยากรประจำอาคารเพื่อแนะนำ ใหความรูบนมาตรฐานเดียวกัน 

อันเปนผลผลิตสำคัญของพิพิธภัณฑที่ตองการสงตอไปยังผูใชบริการ และพัฒนาคุณภาพบริการในทุกมิติ

เพื่อสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)  
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 

การศึกษาเรื่อง การสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ปงบประมาณ 2563 คณะวิจัย

ไดสรุปผลการศึกษา และแบงการนำเสนอเปน 3 ตอน ไดแก สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย 

และขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)         

ดานกระบวนการขั ้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ และดานสิ ่งอำนวยความสะดวก       

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน)                 

2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการ ดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร   

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จำแนกตามคุณลักษณะดานชีวสังคม 

และ 3) เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) โดยการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวยาง คือ ผูรับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จำนวน 3,614 คน ซ่ึงสวนใหญเปนผูหญิงมีอายุต่ำกวา 20 ป มีการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/ปวช. และมีสถานภาพเปนนักเรยีน นักศึกษา มีท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร 

และจังหวัดปทุมธานีเปนสวนใหญ ซ่ึงขอมูลท่ีรวบรวมไดจากผูรับบริการกลุมนี้ คณะวิจัยไดนำไปวิเคราะห

ตามวัตถุประสงคของการวิจัย สรุปไดดังนี้ 

 5.1.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร      

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 
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ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการ

ใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

ในระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 94.0 ของระดับความพึงพอใจทั้งหมดตามความคิดเห็นของผู ตอบ

แบบสอบถาม ทั้งนี้คณะวิจัยไดเรียงลำดับรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พบวา 

ผู รับบริการมีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผู ใหบริการสูงกวาดานอื่น ๆ (รอยละ 90.3) รองลงมาคือ      

ความพึงพอใจดานสิ ่งอำนวยความสะดวก (รอยละ 89) และดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ     

(รอยละ 87.8) 

 คณะวิจัยไดทำการวิเคราะหเก่ียวกับชองทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธพิพิธภัณฑการเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรู จักพิพิธภัณฑ

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากการไดมาทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน โดยผูตอบ

แบบสอบถามมีความชื่นชอบสวนจัดแสดงในแตละอาคารแตกตางกัน โดยคณะวิจัยไดสำรวจเฉพาะอาคาร

ท่ีเปดใหบริการในชวงของการเก็บขอมูลตามสัญญาจาง ดังนี้ 

พิพิธภัณฑในอาคาร คณะวิจยัสำรวจจาก 1) พิพิธภัณฑในหลวงรักเรา อาคาร 5 พบวา พิพิธภัณฑ

ในหลวงรักเรา อาคาร 5 ชั้น 1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประทับใจโซนที่ 2 กษัตริยเกษตร มากที่สุด 

สวนอาคาร 5 ชั้น 2 นั้น สวนใหญประทับใจการจัดแสดง ตลาดเงินทวี มากที่สุด 2) พิพิธภัณฑมหัศจรรย

พันธุกรรม อาคาร 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประทับใจสวนจัดแสดงเรื่อง พันธุกรรมสรางชีวิต

มากที่สุด 3) พิพิธภัณฑปาดงพงไพร อาคาร 4 พบวาสวนใหญประทับใจ สวนจัดแสดงเรื่อง เสียงแหง

ธรรมชาติ (ปากลางวัน / ปากลางคืน) มากที่สุด 4) พิพิธภัณฑดินดล อาคาร 7 ผูตอบแบบสอบถาม        

สวนใหญมีความประทับใจในสวนจัดแสดงเรื่อง ดินมีชีวิต มากที่สุด และ 5) พิพิธภัณฑนวัตกรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประทับใจสวนจัดแสดงเรื่อง 1 ไรพ่ึงตนเอง มากท่ีสุด 

 5.1.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู ร ับบริการที ่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) โดยการจำแนกตาม

คุณลักษณะดานชีวสังคมของผูรับบริการ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน 

และเขตที่อยูอาศัย พบวาผูรับบริการท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน และเขตที่อยูอาศัย

แตกตางกัน จะมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ



77 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ี    

ผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการ แตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเวน เพศของผูรับบริการเทานั้นท่ีไมมีสงผลตอระดับความพึงพอใจในการใหบริการ

ของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ทั้งราย

ดานและในภาพรวม 

 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูของคุณลักษณะดานชีวสังคมท่ีมีนัยสำคัญตอความแตกตาง

ในระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ท้ังรายดานและโดยรวม สามารถสรุป ไดวา 

1) ผูรับบริการที่มีอายุนอยจะมีความพึงพอใจรายดานและโดยรวม มากกวาผูที ่มีอายุ

มากกวา  

2) ผูรับบริการที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ำกวาจะมีความพึงพอใจ    

รายดานและโดยรวม มากกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวา  

3) ผูรับบริการท่ีมีสถานะภาพการทำงานในภาครัฐ และกลุมผูเกษียณอายุ / วางงาน      

เปนกลุมท่ีมีความพึงพอใจรายดานและโดยรวม มากกวากลุมอาชีพอ่ืน ๆ 

4) ผูรับบริการท่ีมีอยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี มีความพึงพอใจ

รายดานและโดยรวม มากกวาท่ีมีเขตท่ีอยูอาศัยในจังหวัดอ่ืน ๆ 

5.1.3 ผลการศึกษาปญหา และขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

ผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามปลายเปด และการสัมภาษณผูร ับบริการจากสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) สรุปไดวา ผูรับบริการ

ตองการใหสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

ปรับปรุงเรื่องความสวาง และอุณหภูมิในสวนจัดแสดงตาง ๆ ของพิพิธภัณฑ การจัดใหมีวิทยากรประจำ

อาคาร การจัดทำปายคำบรรยายวัตถุพิพิธภัณฑเพิ่มเติม การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร

ของพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหเปนปจจุบัน รวมถึงเผยแพร

กิจกรรมตาง ๆ ใหสังคมรับทราบอยางกวางขวาง ท่ัวถึง ดวยชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 5.2.1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนก

การวิเคราะหความพึงพอใจเปนรายดาน พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานเจาหนาท่ี            

ผูใหบริการมากที ่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจดานสิ ่งอำนวยความสะดวก โดยมีความพึงพอใจ         

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการนอยท่ีสุด  

 การท่ีผูรับบริการมีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมากกวาทุกดาน อาจเปนเพราะ 

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) มีการ

ดำเนินการพัฒนาบุคลากรดวยการจัดสัมมนา ฝกอบรม และจัดประชุมเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

อยางตอเนื ่อง ประกอบกับพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว             

เปนศูนยกลางการเรียนรูที ่รวบรวมองคความรูทางการเกษตรไวอยางหลากหลาย จึงเอื้อใหบุคลากร      

ไดเรียนรูและพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพของตนเอง จึงทำใหบุคลากรของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) เปนผูมีความรูความชำนาญ และสามารถ

ใชความชำนาญนั้น ในการทำหนาท่ีใหบริการนำชมพิพิธภัณฑไดเปนอยางดี จึงสรางความประทับใจใหกับ

ผูรับบริการตลอดมา  

 ขอสังเกตประการหนึ่งจากที่คณะวิจัยไดลงพื้นที่สำรวจขอมูล ซึ่งพบวาผูตอบแบบสอบถาม    

สวนใหญในการศึกษานี้ เปนคณะเขาชมจึงไดรับการตอนรับ และบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) อยางดีและทั่วถึง จึงเกิดความรูสึก

ประทับใจตอบริการ อีกทั ้งการเดินทางมาเปนหมู คณะไดร ับการบริหารจัดการอยางเปนระบบ              

ท้ังการเดินทางเพ่ือเขาเยี่ยมชม การรับประทานอาหาร และการรับฟงการบรรยาย ซ่ึงมีเจาหนาท่ีวิทยากร

นำชมและใหคำแนะนำเปนอยางดี จึงมีความประทับใจในการบริการจากวิทยากร และการอำนวยความ

สะดวกจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

 อยางไรก็ดี จากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาผูรับบริการมีความพึงพอใจดานกระบวนการ

ขั้นตอนการใหบริการต่ำกวาดานอื่น ๆ อาจเปนเพราะขอจำกัดของการเขาชมเปนหมูคณะ ซึ่งมีผูเขาชม

เปนจำนวนมาก ทำใหเกิดความลาชาในกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ตั้งแตการแนะนำในเรื่องตางๆ

รวมถึงกระบวนการนำชมพิพิธภัณฑที่อาจทำไดไมดี ดังที่ผูรับบริการคาดหวังไว จึงทำใหความพึงพอใจใน

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการต่ำกวาดานอื่น ๆ ก็เปนได อีกทั้งในชวงเวลาของการศึกษาอยูใน

สถานการณโรคระบาดรายแรง (covid-19) จึงทำใหกระบวนการขั้นตอนการใหบริการภายใตระบบ
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ปองกันควบคุมโรคอันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ทำใหตองมีการตรวจสอบและเฝาระวัง

อยางเขมงวด ซึ ่งอุปสรรค และขอจำกัดเหลานี้ ลวนสงผลทำใหกระบวนการขั ้นตอนในการนำชม

พิพิธภัณฑมีความซับซอน และยุงยากมากยิ่งขั ้น กระทบตอเวลาของผูรับบริการ จึงอาจเปนสาเหตุ        

ทำใหความพึงพอใจของผูรับบริการลดลง  

 นอกจากนั้นคณะวิจัย ยังมีขอ 16สันนิษฐาน 16อีกประการหนึ่ง ถึงสาเหตุที่ทำใหผูรับบริการมีความ       

พึงพอใจตอขั้นตอนกระบวนการใหบริการต่ำกวาดานอื่น ๆ นั่นคือชวงวัยของผูรับบริการ กลาวคือ 

ผู ร ับบริการที ่เปนตัวอยางในการศึกษานี้กวาครึ ่งเปนนักเรียนระดับชั ้นต่ำกวามัธยมศึกษาปท่ี 3             

จึงขาดความรูความเขาใจในกระบวนการนำชมของพิพิธภัณฑ ที่อาจมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ซับซอน และ

แตกตางไปจากสถานที่อื่น ๆ ที่เคยไป หรืออาจสนุกสนานเพลิดเพลินกับสถานท่ีและสิ่งแวดลอมใหม ๆ       

ทำใหความสนใจในการแนะนำบริการ เมื่อไมเขาใจ และไมสามารถปฏิบัติตามไดก็อาจทำใหไมพึงพอใจ    

ก็เปนได  

 เมื่อพิจารณาในดานผูใหบริการ ไดแก เจาหนาที่ และวิทยากรที่ตองทำหนาท่ีใหบริการตั้งแต   

การตอนรับ แนะนำ และนำชมพิธภัณฑ โดยเฉพาะการนำชมแบบเปนหมู คณะ ซึ่งในแตละวันจะมี     

คณะเขาชมเปนจำนวนมากและตอเนื่อง จึงอาจสงผลใหสมรรถนะในการใหบริการของเจาหนาท่ีลดลง 

ประกอบกับระยะเวลาในการเขาชมในแตละอาคารคอนขางจำกัด แตสวนจัดแสดงมีหลายอาคารและ

หลายกิจกรรม จึงทำใหเกิดความเรงรีบจนทำใหผูเขาเยี่ยมชมเปนหมูคณะเกิดความรูสึกเหนื่อยลา และ

อาจทำใหความพึงพอใจตอกระบวนการข้ันตอนการใหบริการลดลง ก็เปนได 

 ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผู รับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จึงสัมพันธกับคุณภาพการใหบริการ รวมถึงประสิทธิภาพ

และความพรอมในการใหบริการของบุคลากร ดังท่ีพาราซูแมน (Parasuman, อางใน ประเสริฐ            

เล็กสรรเสริญ, 2545) กลาววา หลักการใหบริการที่ประสบความสำเร็จจะตองประกอบไปดวยความ

เชื่อถือได การตอบสนอง การเขาถึงบริการ ความสุภาพออนโยน การสื่อสาร ความซื่อสัตย ความมั่นคง 

ความเขาใจ การสรางสิ ่งที ่จับตองได นอกจากนั ้นการใหบริการที ่ดีควรใหความสำคัญกับบุคลากร           

ผ ู ให บร ิการดวย ดังท่ี อลิสรา ร ัตนไตรแกว (2552) ไดกลาวว า การใหบริการอยางมีค ุณภาพ                 

ตองประกอบดวยผูใหบริการที่มีหัวใจในการบริการ เปนผูท่ีมีความกระตือรือรน พรอมที่จะใหบริการ    

อยูตลอดเวลา ใหบริการอยางเสมอภาค และสะดวกรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของคนสวนใหญ 

 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการ

ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก จำแนกตามคุณลักษณะ
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ดานชีวสังคม ซึ่งพบวาผูรับบริการท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน และเขตที่อยูอาศัย      

ที ่แตกตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานกระบวนการขั ้นตอนการใหบร ิการ             

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการ

แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะความพึงพอใจเปนเรื่องของทัศนคติ และความคาดหวังของผูรับบริการ  

ซ่ึงอาจจะแตกตางกันไปตามพ้ืนฐานอาชีพ การศึกษา อายุ และเขตท่ีอยูอาศัย กลาวคือ 

 ผูท่ีมีสถานะอาชีพรับราชการ และ ผูเกษียณอายุมีความพึงพอใจมากกวากลุมอ่ืน เนื่องจากเขาใจ

ในระบบงานราชการ จึงเขาใจบทบาทการทำงานของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) แมจะเปนองคการมหาชน แตก็ยังมีระเบียบปฏิบัติตาม

ระบบราชการจึงทำใหคนกลุมนี้ยอมรับ และเขาใจในระบบการใหบริการตามแบบราชการ ซึ่งจะแตกตาง

จากผูที่มีสถานะอาชีพทางดานเอกชนที่มีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน และมุงผลสัมฤทธิ์ในเชิงธุรกิจ

และคาดหวังบริการท่ีเปนเลิศ จึงมีความคาดหวังตอการบริการท่ีมีมาตรฐานสูงกวา สวนกลุมของนักเรียน 

นักศึกษามีความพอใจนอยกวาอาจเปนเพราะการมาเยี่ยมชมเปนหมูคณะตองอยูภายใตกฏระเบียบและ

การควบคุมของครู อาจารย ซึ่งมิใชความตองการของตนเอง อีกทั้งการเดินทางมาทัศนศึกษามักจะไดรับ

มอบหมายใหเขียนรายงาน จึงทำใหความพึงพอใจนอยกวากลุมอ่ืน ๆ 

 การที่กลุมผูเขารับบริการที่มีอายุนอยกวาจะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) มากกวานั้น อาจเปน

เพราะบรรยากาศ และสถานท่ี ซ่ึงแปลกใหม นาสนใจ กระตุนใหเด็กและเยาวชนเกิดความสนใจ ประกอบ

กับเปนวัยใฝเรียนรู มีความอยากรูอยากเห็น จึงมีความสนุกตื่นเตนกับสิ่งแวดลอมใหม ๆ ที่แปลกตา

มากกว าผ ู  ใหญ โดยเฉพาะการได เร ียนร ู  เก ี ่ยวก ับพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉร ิยภาพของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเด็กและเยาวชน

อาจจะไมเคยไดศึกษา เรียนรู หรือไดเห็นเชิงประจักษ จึงมีความพึงพอใจตอการเรียนรูใหม ๆ ซึ่งตางกับ

กลุมผูที่มีอายุวัยกลางคนขึ้นไปลวนผานเรื่องราวในวิถีเกษตรของประเทศไทยมาพอสมควร จึงมีแรงจูงใจ  

ที่จะมาศึกษา และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑแหงนี้นอยกวากลุมอื่น ประกอบกับพิพิธภัณฑมีพื้นที่ใหบริการ    

เปนบริเวณกวาง และสภาพอากาศในชวงการเก็บขอมูลเปนฤดูฝน อากาศรอนอบอาว และมีฝนตก       

ซ่ึงอาจจะทำใหผูใหญมีความออนลา และไมพึงพอใจตอความไมสะดวกจากสาเหตุดังกลาวก็เปนได 

 ระดับการศึกษาของผูเขารับบริการนำชมที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) แตกตางกัน 

โดยกลุมที่มีระดับการศึกษาต่ำกวามัธยมตน จะมีความพึงพอใจมากกวากลุ มอื ่น ซึ่งอาจเปนเพราะ       

เปนกลุมประชากรเดียวกับเด็กและเยาวชนที่กลาวไปแลวขางตน จึงมีความสนใจใฝรู และตื่นเตนกับ
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สิ่งแวดลอมใหมๆ การไดศึกษานอกสถานที่ และการไดคนพบความรูใหม ๆ ที่อยูนอกชั้นเรียน จึงมีความ

พึงพอใจมากกวากลุมของผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวา 

 การที่ผูรับบริการมีเขตที่อยูอาศัยแตกตางกัน จึงมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) แตกตางกัน โดยเฉพาะ

ผูที่มีเขตที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานีจะมีความพึงพอใจมากกวากลุมอื่น ๆ    

ซึ่งอาจเปนเพราะการเดินทางมายังพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    

มีความสะดวกใชเวลาไมนาน เพราะอยูชานเมือง จึงไมประสบปญหาการจราจร อีกทั้งการไดมาเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัว เปนเสมือนแหลงทองเที ่ยว        

แหลงเรียนรู และเปนสถานท่ีพักผอนท่ียังคงไวซึ่งความเปนธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ที่มีความแตกตาง

จากสภาพแวดลอมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนเขตเมืองขยายและอุตสาหกรรม  

 ดังนั้นการไดเขามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทำใหไดใกลชิดธรรมชาติ และไดเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีชี ้แนวทางการดำรงอยู      

และการปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับใหดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียงพอ และมีความ

พรอมที่จะจัดการตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจผันผวนในปจจุบัน      

จึงทำใหกระแสของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม ไดรับความสนใจจากคนในชุมชนเมืองที่หันมา

เรียนรูมากขึ ้น เชน การทำการเกษตรอินทรีย การทำเกษตรแบบผสมผสาน หรือการจัดการพื ้นท่ี           

ในรูปแบบ โคกหนองนา โมเดล ซ่ึงกำลังเปนท่ีสนใจในปจจุบัน เปนตน 

5.2.3 ปญหาและขอเสนอแนะซึ่งผูรับบริการสะทอนออกมานั้น สรุปได  2 ประเด็นหลัก คือ 

กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ และกลยุทธการตลาดของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ผูรับบริการท่ีเปนประชาชน

ทั่วไปที่เขาไปรับชมดวยตนเอง อาจจะไดรับบริการไมทั่วถึง ซึ่งตางจากผูเขาชมเปนหมูคณะ เนื่องจาก    

ในพิพิธภัณฑมิไดมีวิทยากรประจำ จึงไมไดรับความสะดวกในดานการรับบริการ หรือสอบถามขอมูล     

อีกทั้งวัตถุพิพิธภัณฑที่จัดแสดงบางรายการไมมีปายแสดงคำบรรยาย จึงไมสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับ

พิพิธภัณฑ และวัตถุพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดง จึงเกิดความรูสึกไมพึงพอใจตอความไมสะดวกในการรับบริการท่ี

ไมเปนไปตามที่คาดหวังไว นอกจากนั้นผลการสัมภาษณผูรับบริการบางทานทำใหทราบวา ทานเหลานั้น

ตั้งใจมาชม แตตองผิดหวังเนื่องจากพื้นที่จัดแสดงบางสวนปดบริการ เชน ภาพยนตสามมิติท่ีปดบริการ

โดยไมมีการประกาศแจงใหทราบ ดังนั ้นสำนักพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ        

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จึงควรตองเรงดำเนินการแกไขปรับปรุงสวนท่ีปดบริการโดยรวดเร็ว และ
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ประชาสัมพันธถึงความพรอม และสถานะการใหบริการที่เปนปจจุบัน รวมทั้งเพิ่มความถ่ี และการสื่อสาร

การตลาดใหท่ัวถึง กวางขวาง ผานชองทางสื่อท่ีหลากหลาย 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด การลงพื้นที่ของคณะวิจัย 

การสัมภาษณและการสังเกต ทำใหไดขอเสนอแนะ 3 สวน ดังนี้ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะจากคณะผูวิจัยในการนำผลการวิจัยไปใช 

1) ดานบุคลากร ควรมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน และมีการประสานงาน

อยางเปนระบบ การสงตอและแบงปนขอมูลระหวางเจาหนาท่ีหนวยตาง ๆ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

2) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ควรมีการพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมภายใน

อาคาร สรางบรรยากาศท่ีดีใหเกิดความรูสึกสะดวกสบายและปลอดภัย โดยจัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอ 

การปรับอุณหภูมิในพื้นที่จัดแสดงใหเหมาะสมกับสภาพอากาศ สรางบรรยากาศดวยเสียงดนตรี และ    

การจัดทำปายบอกทางภายใน และภายนอกอาคารใหชัดเจน รวมถึงการจัดทำปายบรรยายวัตถุพิพิธภัณฑ

เพ่ือประโยชนในการสืบคนของผูรับบริการ 

3) ด านกระบวนการนำชม ควรม ีการวางแผนร ับม ือก ับสถานการณท ี ่หลากหลาย              

ปรับกระบวนการขั้นตอนการใหบริการใหมีความยืดหยุน การบริหารเวลาเพื่อใหเปนไปอยางเหมาะสม   

ไมเรงรัดหรือรีบเรงในการนำชม รวมทั้งมีการประสานงานทุกสวนที่เกี่ยวของในการใหบริการดวยความ

เปนเอกภาพบนมาตรฐานเดียวกัน และจัดแบงงานกับเจาหนาที่เปนการเฉพาะอยางทั่วถึง เพื่อกระจาย

ภาระงานอยางเทาเทียม 

4) การยกระดับการสื่อสารการตลาด ดวยการยกระดับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ และเผยแพร

ผานสื่อประเภทตาง ๆ เชน สื่อสังคมออนไลน สื่อบุคคล สื่อสารมวลชนอื่น ๆ อยางกวางขวางและทั่วถึง 

โดยเฉพาะการมุงเนนสื่อประชาสัมพันธพิพิธภัณฑกับกลุมเปาหมายหลัก คือ ผูขอรับบริการจากสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป 

ซ่ึงเปนขาราชการ และมีวัตถุประสงคมาเพ่ือศึกษาดูงาน รวมถึงผูท่ีเกษียณอายุแลวแตเปนกลุมท่ียังมีกำลัง

ทองเที ่ยวและมีกำลังซ ื ้อ โดยมุ งเปาการประชาสัมพันธ ไปยังกลุ มเปาหมายที ่อยู อาศ ัยในเขต

กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี ซึ่งกลุมเปาหมายที่กลาวมาขางตน ลวนเปนกลุมที่มีความพึงพอใจ

อยางมีนัยสำคัญมากกวากลุมอื่น ๆ ดังนั้นการมุงเนนการประชาสัมพันธผานผูรับบริการกลุมนี้ จะชวย    

สื ่อถึงความประทับใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว       

ไปสูสังคมภายนอกไดอยางนาเชื่อถือ 
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5) การสรางภาพลักษณตราสินคาใหมใหกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ที่สะทอนถึงอัตลักษณ และจุดมุงหมายของพิพิธภัณฑ

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในอันที่จะเปนศูนยการเรียนรูและขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงนวัตกรรมดานการเกษตรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตาม      

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6) การพัฒนาใหเกิดพิพิธภัณฑเสมือนจริง รวมทั้งการปรับปรุงใหพิพิธภัณฑภายนอกอาคาร

เปนพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต เพ่ือสรางและดึงดูดความสนใจ รวมถึงเพ่ิมความทันสมัยใหกับพิพิธภัณฑการเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มากยิ่งข้ึน 

7) การสรางฐานขอมูลเพื ่อการจัดการลูกคาสัมพันธ โดยจัดเก็บฐานขอมูลสมาชิกหรือ

ผูรับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปน Big Data สำหรับการจัดการความสัมพันธกับผูรับบริการ 

รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือการพัฒนากลยุทธการตลาดบริการตอไป 

 5.3.2 ขอเสนอแนะสำหรับการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ในยุคความปกติใหม (New normal) 

การเปดใหบริการของพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

หลังการแพรระบาดสถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (CIOVID -19) จึงตองมีการปรับตัว

และเปลี่ยนแปลงบริการในยุคความปกติใหม (New Normal) คณะวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการใหบริการ

เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดังนี้ 

1) การเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการบริการสู บริการพิพิธภัณฑในระบบดิจิทัล (Digital 

Transformation) เชน การจัดนิทรรศการผานทางออนไลน การเรียนรูผาน Online Platform หรือ 

การพัฒนาใหเกิดพิพิธภัณฑเสมือนจริง เพื่อใหผู สนใจสามารถทดลองเขาชมผาน Application หรือ 

Website เพื่อการเรียนรูไดตลอดเวลา แมกระทั่งในชวงเวลาที่พิพิธภัณฑตองหยุด หรือปดใหบริการ

ชั่วคราว 

2) การสรางการมีสวนรวมระหวางผูรับบริการกับพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ดวยการจัดกิจกรรมผานสื ่อสังคมออนไลน การเลนเกมสออนไลน         

การตอบคำถามออนไลน เปนตน เพื่อใหผูรับบริการไดเขารวมทำกิจกรรมผานเครือขายสังคมออนไลน 

อันจะชวยใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูใชบริการกับพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยู หัว รวมทั ้งการสื ่อสารขอมูล ขาวสาร และความตองการของผู ร ับบริการกับสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)  
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3) การเพิ่มการใหบริการพิพิธภัณฑภายนอกอาคาร โดยจัดใหมีกิจกรรมที่หลากหลาย

ยิ่งขึ้น และเพิ่มแหลงเรียนรูใหมากขึ้น เนื่องจากพิพิธภัณฑภายนอกอาคาร สามารถทำการเวนระยะหาง

ทางสังคมไดดีกวาภายในอาคาร สามารถดูแลและรักษาความสะอาด และควบคุมโรคไดงายกวา 

ประกอบกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

มีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 374 ไร จึงเหมาะที่จะพัฒนาพื้นวางบางสวน ใหเปนพิพิธภัณฑภายนอกอาคาร 

โดยเฉพาะการจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑที่มีชีวิต เพื่อดึงดูดความสนใจ เพิ่มความทันสมัยใหกับ

การจัดแสดงของพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รวมทั้งสรางความ

ประทับใจใหกับผูรับบริการอีกดวย 

4) การกำหนดเวนระยะหางทางสังคมในทุก ๆ บริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) เชน การเขาชมเปนกลุมยอยโดยมี 

ชวงเวลาที ่หางกันพอสมควร ตลอดจนการเวนระยะการนำผู ร ับบริการเขาชมพิพิธภัณฑในอาคาร        

โดยใหสลับเขาชมไปยังอาคารพิพิธภัณฑอื่น และใหแตละอาคารไดมีชวงเวนวางเพื่อการทำความสะอาด 

และฆาเชื้อ รวมทั้งการจัดตารางการใหบริการรถรางใหมีความถี่มากขึ้น เพื่อใหการบริการรับและสง

ผูรับบริการเขาสูพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทำไดอยางทั่วถึง 

และเปนการชวยลดความแออัดในการโดยสารรถรางดวย 

5.3.2 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

  1) กำหนดขนาดตัวอยางเชิงปริมาณใหมีนัยสำคัญ และเปนตัวแทนที่ดี ภายใตขอจำกัด

ของงบประมาณและเวลา รวมทั ้งกระจายการเก็บขอมูลใหครอบคลุมทุกกลุ มอาชีพ ชวงอายุ และ

สถานภาพการทำงาน ในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน 

  2) นำขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยนี้ ไปทดสอบดวยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือเปน

การตรวจสอบแบบพหุวิธี (Triangulation Method) ในอันที่จะใหไดขอมูลสนับสนุนจากหลากหลายวิธี 

และหลากหลายแหลงขอมูล รวมทั้งเพื่อคนหาปจจัยที่ทำใหผูรับบริการพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจตอการ

ใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ จากกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีจะใหไดขอมูลเชิงลึกมากกวา 

  3) การวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุของตัวแปรที ่มีล ักษณะเปนตัวแปรเชิงนโยบาย         

ซ่ึงหนวยงานปรับเปลี่ยนหรือควบคุมได และเปนตัวแปรท่ีอาจสงผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของ

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) เชน        

สวนประสมการตลาด คุณภาพบริการ การสื่อสารการตลาด ภาพลักษณองคกร เปนตน 
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  4) ผลจากการศึกษาทำใหทราบวามีประชาชนหรือผู ร ับบริการนำชมพิพิธภัณฑ

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จำนวนมากที่มาเยี ่ยมชมมากกวา 1 ครั้ง         

คณะวิจัยจึงมีความเหน็วา ควรทำการศึกษาถึงปจจัยท่ีอาจสงผลตอการกลับมาซ้ือซ้ำ การคงอยู และความ

ภักดีของผูรับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว 

(องคการมหาชน) 
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